نشریه بوم شناسی کشاورزی

Journal of Agroecology

جلد  ،01شماره  ،4زمستان  ،0931ص0139-0011 .

Vol. 10, No. 4, Winter 2019, p. 1093-1106

اثرتنش باد تحت تأثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و زیستی بر برخی صفات کمی
چای ترش )(Hibiscus sabdariffa L.
ملیحه محمدزاده ،1براتعلی فاخری ،*2نفیسه مهدی نژاد 3و رقیه

محمدپور4

تاریخ دریافت5931/80/72 :
تاریخ پذیرش5931/81/51 :

محمدزاده ،م ،.فاخری ،ب ،.مهدی نژاد ،ن ،.و محمدپور ،ر .7931 .اثرتنش باد تحت تأثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و زیستی بر برخی صفات
کمی چای ترش ) .(Hibiscus sabdariffa L.بومشناسی کشاورزی.7139-7711 :)4(71 ،

چکیده
چای ترش با نام علمی ( )Hibiscus sabdariffa L.از خانواده پنیرکیان ،گیاهی یکساله ،دارویی و شاخهدار میباشد .به منظور بررسی اثر تنش
باد بر ویژگیهای کمی چای ترش تحت تأثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و زیستی آزمایشی به صورت کرتهای دو بار خرد شده در قالب ربرح
بلوكهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل در سال 7939 -34اجرا شد .تیمارهای مورد بررسی شامل تنش باد در سه سطح
تنش شدید ،تنش مالیم و بدون تنش به عنوان عامل اصلی ،عامل فرعی شامل کود شیمیایی با سه سطح فسفر ،نیتروژن و  NPKو عامل فرعی فرعی
شامل کود زیستی با شش سطح نیتروکسین ،سوپرنیتروپالس ،سوپربیوفسفات ،فسفات بارور ،2اسیدهیومیک ،بیوسبولفور بودنبد .در ایبن تحقیبا صبفات
ارتفاع بوته ،تعداد شاخه فرعی در بوته ،وزنتر و وزن خشک اندامهای هوایی دربوته ،تعداد غوزه در بوته ،وزنتبر غبوزه دربوتبه ،عملکبرد ترکاسب ر و
عملکرد خشک کاس ر  ،وزن هزار دانه ،مورد اندازهگیری قرار گرفتند .نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهای تنش باد ،کود شیمیایی
و زیستی بر کلیه صفات مورد بررسی معنیدار شد .بیشترین میزان ارتفاع بوته ،وزنتر و خشک اندامهای هوایی ،تعداد غوزه در بوته ،وزنتر غوزه در بوته
در تیمار بدون تنش باد و عملکرد تر کاس ر و عملکرد خشک کاس ر در تنش مالیم باد بدست آمد .بیشترین میزان ارتفاع بوته ،وزنتر خشک اندام-
های هوایی ،تعداد غوزه در بوته ،وزنتر غوزه در بوته ،وزن هزار دانه ،عملکرد تر کاس ر و عملکرد خشک کاس ر در تیمبار کبود شبیمیایی نیتبروژن
حاصل شد .بیشترین تعداد شاخههای فرعی در تیمار کود شیمیایی  NPKبهدست آمد .بیشترین میزان ارتفاع ،تعداد شاخههای فرعی در بوتبه و وزنتبر
اندام هوایی بهترتی در تیمار کود زیستی فسفات بارور  2و بیوسولفور حاصل شد .بیشترین مقدار وزنتر غوزه در بوته ،عملکرد تبر کاسب ر و عملکبرد
خشک کاس ر و وزن هزار دان ه در تیمار کود زیستی اسیدهیومیک حاصل شد .با توجه به ضرورت کشت گیاهان دارویی در نظامهای زراعبی ببه نظبر
میرسد که تلفیا کودهای شیمیایی و زیستی باعث افزایش عملکرد وکاهش اثرات تنش باد میشود.
واژههای کلیدی :اسید هیومیک ،عملکرد کاس ر  ،غوزه ،گیاه دارویی

مقدمه

1
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پنیرکیان ،2گیاهی یکساله و شاخهدار میباشد ( .)Duke, 1983ببیش
از  911گونه از این گیاه در سراسر جهان یافت میشبود .ایبن گیباه در
ایران با نام چای مکی ،چبای قرمبز و چبای تبرش شبناخته مبیشبود
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2- Malvaceae

( .)Torabi, 2003چببای تببرش یببک محصببول گرمسببیری و نیمببه
گرمسیری است که رشد آن به عرض جغرافیایی  93درجبه شبمالی و
 23درجه جنوبی محبدود شبده اسبت ( .)Morton, 1987ایبن گیباه
نس ت به یخ ندان بسیار حساس است .در نبواحی گرمسبیری و نیمبه
گرمسیری تا ارتفاع  311متر از سطح دریا بیشترین رشد را دارد .درجه
حرارت مناس برای رشد  72/3-21/3درجه سانتیگراد اسبت .ببرای
درمان فشار خون ببا ،،اسبهال ،بیمباریهبای دهبان و کم بود اسبید
اسکوربیک (کم ود ویتامین  )Cاز کاسب ر هبای ایبن گیباه اسبتفاده
میشود .همچنین در درمان سوء هاضمه و بیماریهای ک دی و قل بی
کباربرد دارد ( Chewonarin et al., 1999; Faraji & Tarkhani,
 .)1999بر های چای تبرش در درمبان سبرماخوردگی ،سبرفه و در
بعضی موارد بهعنوان ضماد روی آبسه استفاده میشود ،دانههای چای
ترش تقویتی و ت بر هستند ( .)Duke, 1983از دانههای چای ترش
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برای درمان برخی از بیماریها استفاده میشود .مثالً در میانمار ببرای
درمان ضعف و ناتوانی جنسی ( )Perry, 1980و در تایوان ببه عنبوان
مدر ،ملین ،مقوی (تقویتکننده) ودر درمان ناتوانی جنسی کاربرد دارند
(.)Duke, 1983
یکی از عوامل نامساعد برای انجام امور کشاورزی تبنش بادهبای
شدید در هر منطقه جغرافیایی به حساب میآید که ببا افبزایش مقبدار
ت خیر و تعرق در افبزایش مصبرآ آب نقبش بسبزایی دارد ،بنبابراین
ضروری است با استفاده از گونههایی کبه دارای رشبد سبریق ،قبدرت
کنترل کافی ،زی ایی و سرس زی مناس و ارزش اقتصادی کافی باشند
با این شرایط نامناسب مقابلبه گبردد ).(Hasani & Sinaki, 2012
بادهای صد و بیست روزه پدیدهای منطقهای است که در چهبار ماهبه
گرم از سال (خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور) با تندی متغیر در بخشبی از
جنوب شرق ایران میوزند .این رویداد چنان نیرومند است که نقبش و
اثر خود را بر چهره بسیاری از پدیدههای واقق در منطقهی عمل خبود
حک کرده است ) .(Dolatyari, 2009باد سیستان با دو ویژگی تداوم
و تندی تعریف میشود ،در فصل وزش باد سیستان ،فراوانترین تنبدی
باد حدود  71متر بر ثانیه است و به رور متوسط از  21اردی هشت تا 1
مهر به مدت  791روز تداوم دارد .در زابل جهت باد همبواره شبمال و
شمال غربی است ) .(Masoudian., 2014حرکات باد باعث اثبر ببر
روی رشد گیاه ،ارتفاع گیاه و قطر ساقهی گیباه مبیشبود و همچنبین
محققین گزارش دادند که میزان امالح خاك در منطقه بادپناه بادشکن
بیشتر از منطقه بدون بادشکن (شاهد) میباشبد ( Crook & Ennos,
.)1996; Arazeinyaet al., 2013
مطالعات بلند مدت نشان میدهد که استفاده فشبرده از کودهبای
شیمیایی عملکرد گیاهان زراعی را کاهش میدهد .این کاهش نتیجبه
اسیدی شدن خاك ،کاهش فعالیت بیولوژیک خاك ،افت خصوصبیات
فیزیکی خاك و عدم وجود ریز مغذیها در کودهای  NPKمبیباشبد
( .)Adediran et al., 2004جلوگیری از مصرآ ببیرویبه و نابجبای
نهادههای شیمیایی ،تولید پایدار فراوردههای غبذایی همبراه ببا حفب
محیط زیست از جمله موضوعاتی است که امروزه مورد توجه بسبیاری
از محققان و تولیدکنندگان محصو،ت کشاورزی قرار گرفته اسبت .در
این بین کشاورزی پایدار بر پایه مصبرآ کودهبای زیسبتی ببا هبدآ
حذآ یا تقلیل مصرآ نهادههای شیمیایی ،در راستای حل مشکل ببه
وجود آمده بیش از پیش مبورد توجبه قبرار گرفتبه اسبت & (Cary
) .sharma, 2002از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر پایداری تولید غذا
و حفب حاصببلخیزی خبباك ،کبباربرد سیسببتمهببای تغذیببه تلفیقببی و
همچنین استفاده از کودهای زیستی در نظام تغذیبهای مبی باشبد .ببا
توجه به تأکید کشاورزی پایدار بر افزایش کیفیت و پایداری عملکبرد،
گیاهان دارویی گزینه مناس ی برای این نظام محسوب میشبوند و ببه
نظر میرسد در چنین شرایطی ،حداکثر رشبد و عملکبرد آنهبا حاصبل

گببردد ) .(Gupta et al., 2002کودهببای آلببی و بیولوژیببک از
اساسیترین منابق تأمین عناصر غذایی در کشاورزی پایبدار محسبوب
میشوند .عنوان کودهای بیولوژیبک عمومباً ببه مبواد آلبی حاصبل از
کودهای دامی ،بقایای گیاهی ،کود س ز و غیره ارالق نمیگردد ،بلکه
به ریز موجودات باکتریایی و قارچی و مواد حاصبل از فعالیبت آنهبا در
رابطه با تث یت نیتروژن ،فراهمی فسفر و سایر عناصر غذایی از جملبه
مهمتبرین کودهبای بیولوژیبک محسبوب مبیشبوند ( & Astaraei
 .)Koocheki, 1997تحقیقات گوناگون حاکی از تأثیر مث ت کودهای
زیستی به تنهایی یا به همراه کودهای شیمیایی ببر رشبد و عملکبرد
گیاهان دارویی میباشد .کود زیستی در ترکی با کود شیمیایی موج
به ود ویژگیهای رشد رویشی و افزایش عملکرد کاس ر و ترکی ات
شببیمیایی چببای تببرش شببد (Abo-Baker & ;Hassan, 2009
 .)Mostafa, 2011محققین گزارش کردند کبه تلقبیح ببذور خبردل
هندی ( )Brassica juncea L.با باکتریهای محرك رشد گیاه ،رشد
این گیباه را ببه ربور معنبیدار افبزایش داده اسبت (Asghar et al.,
) .2002نتایج تحقیبا محققبین نشبان داد کبه اسبتفاده از کودهبای
بیولوژیک حاوی آزوسپریلیوم و ازتوباکتر در گیباه دارویبی مبریم گلبی
( )Salvia officinalis L.س افزایش ارتفاع بوته ،وزنتر و خشبک
اندامهای هوایی گیاه شد .همچنین کودهای زیستی با افبزایش جبذب
نیتروژن و افزایش کارایی این عنصر در فرایند فتوسنتز و تولید سبطح
س ز نقش بهسزایی ایفا مینمایند که افزایش رشد و گلدهی (تعداد چتر
در بوتببه) را بببه دن ببال خواهببد داشببت ).(Youssef et al., 2004
همچنین کودهای زیستی از رریا تولید ترشحات حلکننده و کاهش
 ،pHعناصر مختلف غذایی را به صورت محلول در اختیبار گیباه قبرار
میدهند ( Rademacher., 1994; Kader., 2002; Han & Lee.,
 .)2006باکتریهای موجبود در کودهبای زیسبتی عبالوه ببر تث یبت
نیتروژن هوا و متعادل کردن جذب عناصبر اصبلی پبر مصبرآ و کبم
مصرآ مورد نیاز گیاه و همچنین ترشبح اسبیدهای آمینبه مختلبف و
انواع آنتی بیوتیک موج رشد و توسعه ریشه و اندامهای هوایی گیباه
شده که این مساله س تولید اسیمیالت بیشتر و انتقال آنها به دانبه
و افبزایش وزن هبزار دانبه مبیشبود ( Han & Lee., 2006 and
.)Gutierrez-Manero., 2001
امروزه در شهرستان زاببل وزش بادهبای شبدید ببهعنبوان یبک
مشکل برای رشد گیاهان دارویی شناخته شده است .مبیتبوان ببرای
حف گیاهان از اثرات مخرب باد راهکارهایی ماننبد آرایبش کاشبت و
استفاده از کودهای زیستی را پیشنهاد کرد .با توجه به ضرورت تولیبد
گیاهان دارویی در نظامهای زراعی و لزوم مدیریت تغذیبه گیباهی در
راستای افزایش و پایداری تولید و حف محیط زیست ،این تحقیا ببا
هدآ بررسی اثر تنش باد بر ویژگیهای کمی چای ترش تحت تیمبار
کودهای زیستی و شیمیایی انجام شد.
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مواد و روشها
بهمنظور ارزیابی اثر تنش بباد ببر ویژگبیهبای رشبد ،عملکبرد و
اجزای عملکرد کاس ر گیاه دارویی چای ترش تحت تیمار کودهبای
شیمیایی و زیستی ،آزمایشی بهصورت کرتهای دو بار خبرد شبده در
قال ررح بلوكهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقباتی
دانشگاه زابل در سبال  7939-34اجبرا شبد .نتبایج تجزیبه آزمبایش
شیمیایی خاك محل آزمایش از عما صفر تا 91سانتیمتر در جدول 7
نشان داده شده است.
جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک از عمق صفر تا 03
سانتیمتر
Table 1- Physical and chemical characteristics of the soil
from the depths 0 to 30
هدایت

اسدیته

درصد

الکتریکی

pH

نیتروژن
Nitrogen
)(%

EC

))dS.cm-1
1.5

7.2

0.17

فسفر

پتاسیم

Phosphorous
((mg.kg-1

Potassium
()mg.kg-1

12

140

در این ررح تنش باد عامل اصلی و در سبه سبطح تبنش شبدید،
مالیم و بدون تنش ،عامل فرعی کود شیمیایی با سبه سبطح فسبفر،
نیتروژن و  NPKو عامل فرعی فرعبی کبود زیسبتی ببا شبش سبطح
نیتروکسین ،سوپرنیتروپالس ،سوپربیوفسفات ،فسبفات ببارور ،2اسبید
هیومیک و بیوسولفور بودند .با توجه به ایبن کبه در شهرسبتان زاببل
جهت وزش باد عامل مهمی در جهت خسارت به محصو،ت میباشبد
عامل اصلی بهصورتی اعمال شد که در سطح تنش شدید کرتهبا در
جهت مستقیم وزش باد و بدون بادشکن ،سطح بدون تنش باد کرتها
از چهار ررآ توسط بادپناه یا بادشبکن از شبش ردیبف کشبت گیباه
سورگوم ( )Sorghum vulgare L.و در تنش مالیم بباد کبرتهبا از
سمت وزش باد دارای بادشکن بودنبد .معیبار در ایبن مطالعبه ،ببدلیل
اختالآ سرعت وزش باد در روزهای مختلف (بعنبوان مثبال ،در یبک
روز سرعت وزش باد به  721کیلومتر مبیرسبید ،در حبالیکبه در روز
دیگر اصال باد نمیوزید) ،جهت وزش باد بوده است .کرتهبای دارای
تنش شدید مستقیما در جهت وزش باد و کرتهبای تبنش مالیبم در
خالآ جهت وزش باد و کبرتهبای ببدون تبنش از چهبار ربرآ ببا
بادشکن محصور شبده بودنبد و همچنبین کودهبای شبیمیایی مبورد
استفاده شامل  221کیلوگرم در هکتبار اوره 791 ،کیلبوگرم در هکتبار
سوپرفسفات تریپل و  13کیلوگرم در هکتبار سبولفات پتاسبیم بودنبد.
میزان کودهای شیمیایی مورد استفاده بر اساس تجزیبه خباك و نیباز
گیبباه تعیببین شببد .کودهببای زیسببتی نیتروکسببین ،سببوپرنیتروپالس،
سوپربیوسفات به میزان دو لیتر در هکتار به صبورت ببذرمال اسبتفاده
شد ،کودهای و بیوسولفور و اسید هیومیک به میبزان دو کیلبوگرم در
هکتار وکود فسفات بارور دو صد گرم در هکتار استفاده شد .کودهای

بیولوژیک استفاده شده در این تحقیا توسط شرکت فنآوری زیسبتی
مهر آسیا 7و تحت لیسانس و نظارت مستقیم مؤسسه خاك و آب کشور
تولید شده بودند .کاشت به صورت هیرمکاری در تباری  21فبروردین
صورت گرفت .بدین منظور  9-4بذر در هر کپه با عما سه سانتیمتر
به روش جوی و پشته در چهار ردیف پنج متری با فاصله  91سانتیمتر
روی ردیف و  11سانتیمتر بین ردیبف کشبت شبدند .عملیبات تنبک
کردن در مرحله  2-4برگی انجام شد .آبیاری مزرعه به روش جوی و
پشته و با فاصله هر هفته یک بار انجام شد .م ارزه با علفهای هرز به
صورت دستی صورت گرفت .کلیه عملیات زراعی بطور معمول انجبام
شد .صفات تعداد شباخه در بوتبه ،وزن تبر و وزن خشبک انبدامهبای
هوایی (گرم در بوته) ،ارتفاع بوته (سانتیمتر) ،تعداد غوزه در بوته ،وزن
تر غوزه در بوته ،عملکرد تر کاس ر و عملکرد خشک کاس ر  ،وزن
هزار دانبه (گبرم در بوتبه) ،در تباری  21مهرمباه در انتهبای مرحلبه
رسیدگی  71بوته که پس از حذآ اثرات حاشیه بطور تصبادفی از هبر
کرت انتخاب شده بودند ،مبورد انبدازهگیبری قبرار گرفتنبد .عملکبرد
کاس ر ها (کیلوگرم در هکتار) پس از حبذآ اثبرات حاشبیه از تمبام
بوتههای هر کرت بدست آمد .نمونههای تبوزین شبده ببه مبدت 12
ساعت با آون تهویهدار در دمای  11درجه سانتیگراد خشبک گذاشبته
شود ،توزین شدند برای اندازهگیری وزنتر اندامهای هوایی ،نمونهها با
ترازوی دیجیتالی با دقت  1/17گرم توزین گردیبد .تجزیبه و تحلیبل
آماری نتایج تحقیا با استفاده از نسبخه  3/2نبرمافبزار SAS ( SAS
 )Institute, 2013صورت گرفت مقایسه میانگینها در سطح احتمبال
پنج درصد و با آزمون چند دامنهای دانکن انجام شد.

نتایج و بحث
ارتفاع بوته

اثر اصلی تنش باد ،کودهای شیمیایی و کود زیستی و ببرهمکنش
کود شیمیایی و زیستی بر ارتفاع بوته معنیدار ( )P1/17بود (جبدول
 .)2بیشترین ارتفاع بوته در تیمار بدون تنش باد و کمتبرین مقبدار آن
در تنش شدید مشاهده شد .بیشترین ارتفباع بوتبه در کبود شبیمیایی
نیتروژن و کمترین آن در کودشیمیایی فسبفر بدسبت آمبد .بیشبترین
ارتفاع بوته در تیمار کود زیستی فسفات بارور 2و کمترین مقدار آن در
بیوسوپر فسفات حاصل شد (جدول  .)9اثر متقابل برهمکنش تنش باد
و کودهای شیمیایی نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته از تلفیا تیمبار
بدون تنش باد و کود شیمیایی نیتروژن و کبمتبرین ارتفباع ،از تیمبار
تنش باد شدید با کود شیمیایی فسفر بدست آمد .برهمکنش تنش بباد
و کودهای زیستی نشان داد که بیشبترین ارتفباع ببهترتیب در تیمبار
بدون تنش باد با کود زیستی فسفات بارور 2و کمترین ارتفاع در تیمار
تنش شدید و کود زیستی بیوسوپر فسفات مشاهده شد (جدول .)3
1- MABCO=Mehr Asia biotechnology company
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افزایش ارتفاع بوته ،در تیمبار ببدون تبنش بباد و کبود شبیمیایی
نیتروژن و کودهای زیستی فسفات بارور  ،2نیتروکسبین و بیوسبولفور
حاصل شد .نتایج حاصل نشان داد که تنش باد شبدید باعبث کباهش
ارتفاع گیاه چای ترش شد .کودهای زیستی با افزایش جذب نیتروژن و
افزایش کارایی این عنصر در فرآیند فتوسنتز و تولید سطح س ز ،نقبش
بسزایی ایفا مینمایند که افزایش رشبد را ببه دن بال خواهنبد داشبت.
همچنین کودهای زیستی از رریا تولید ترشحات حلکننده و کباهش
اسیدیته ،عناصر مختلف غذایی را به صورت محلول در اختیار گیاه قرار
مبیدهنبد (Kader, 2002; Han & Lee, Rademacher, 1994
. )2006

حاصل شد .برهمکنش تبنش بباد و کودهبای زیسبتی نشبان داد کبه
بیشترین وزنتر اندام هوایی در تیمار بدون تنش باد و کودهای زیستی
بیوسولفور و کمترین میزان وزنتر اندام هوایی در تبنش شبدید بباد و
کود زیسبتی اسبید هیومیبک مشباهده شبد (جبدول  .)3تبنش بباد و
کودهای شیمیایی و کودهای زیستی بر وزن خشک اندامهای هبوایی
معنیدار ( )P1/17بود و همچنین برهمکنش کود شیمیایی و زیستی
بر وزن خشک اندام هوایی اثر معنیداری ( )P1/13نشان داد (جدول
 .)2بیشترین میزان وزن خشک اندام هوایی در تیمار بدون تنش باد و
کمترین مقدار آن در تبنش بباد شبدید مشباهده شبد .بیشبترین وزن
خشک اندامهای هوایی در تیمار کبود شبیمیایی نیتبروژن و در تیمبار
کودهای زیستی بیوسوپر فسفات و کمترین آن در کود زیسبتی اسبید
هیومیک حاصل شبد (جبدول  .)9ببرهمکنش تبنش بباد و کودهبای
شیمیایی نشان داد که بیشبترین میبزان وزن خشبک انبدام هبوایی از
تلفیا تیمار بدون تنش باد و کود شیمیایی نیتروژن به میبزان و کبم-
ترین میزان وزن خشک اندام هوایی از تلفیا تنش شبدید بباد و کبود
شیمیایی نیتروژن حاصل شد .برهمکنش تنش باد و کودهای زیسبتی
بببروزن خشببک انببدام هببوایی نشببان داد کببه بیشببترین وزن خشببک
انببدامهببای هببوایی در تیمببار بببدون تببنش ببباد بببا کودهببای زیسببتی
بیوسوپرفسفات و کمترین میزان وزن خشک اندام هوایی درتبنش بباد
شدید و کود زیستی اسید هیومیک مشاهده شبد (جبدول  .)3افبزایش
مقدار وزنتر اندام هوایی بهترتی در بدون تنش باد و کبود شبیمیایی
نیتروژن و کود زیستی بیوسبولفور حاصبل شبد .افبزایش میبزان وزن
خشک اندام هوایی در تیمار بدون تنش باد و کود شیمیایی نیتروژن و
کود زیستی بیوسوپر فسفات مشباهده شبد .در تحقیقبی کباربرد کبود
زیستی آزوسپیریلوم و ازتوباکتر ،س افزایش ارتفاع بوته و وزنتبر و
خشک اندامهای هوایی گیاه مریم گلی ) (Salvia officinalis L.در
چینهای اول و دوم ری دو فصل زراعبی گردیبد ( Youssef et al.,
.)2004

اثر تنش باد و کبود شبیمیایی وکبود زیسبتی و ببرهمکنش کبود
شیمیایی و زیستی و بر وزن تر اندامهای هبوایی معنبیدار ()P1/17
(جدول  .)2بیشترین مقدار وزن تر انبدامهای هبوایی در تیمبار ببدون
تنش باد و کمترین مقدار آن در تنش باد شدید حاصل شبد .بیشبترین
وزن تر اندامهای هوایی در تیمار کبود شبیمیایی نیتبروژن و در تیمبار
کود زیستی بیوسبولفور و کبمتبرین آن در تیمبار کبود زیسبتی اسبید
هیومیک مشاهده شد (جبدول  .)9ببرهمکنش تبنش بباد و کودهبای
شیمیایی نشان داد که بیشترین وزنتر انبدام هبوایی از تلفیبا تیمبار
بدون تنش باد و کود شیمیایی نیتروژن به میبزان و کبمتبرین میبزان
وزنتر اندام هوایی از تلفیا تنش باد شبدید ببا کبود شبیمیایی NPK

تعداد غوزه در بوته

تعداد شاخههای فرعی در بوته

اثر اصلی تنش باد ،کود شیمیایی ،کود زیستی و ببرهمکنش کبود
شیمیایی و زیستی ،برهمکنش کود زیستی ،کود شیمیایی و تبنش بباد
بر تعداد شاخههای فرعی در بوته معنیدار ( )P1/17بود (جبدول .)2
بیشترین تعداد شباخههبای فرعبی در بوتبه در تیمبار ببدون تبنش و
کمترین آن در تیمار تنش شبدید بباد مشباهده شبد .بیشبترین تعبداد
شاخههای فرعی در تیمار کود شیمیایی  NPKو کمترین مقدار آن در
تیمار کود شیمیایی فسفر حاصل شد .بیشترین تعداد شاخه در بوته در
تیمار کود زیستی بیوسولفورو و کمترین مقدار آن در بیوسوپرفسبفات
مشاهده شد (جدول  .)9برهمکنش تنش باد و کودهای شیمیایی نشان
داد که بیشترین تعداد شاخه فرعی در بوته از تلفیا تیمار شاهد و کود
شیمیایی  NPKو کمترین تعداد شاخه فرعی در بوته ،از تلفیبا تبنش
شدید باد و کود شیمیایی نیتروژن حاصل گشت .برهمکنش تنش بباد
با کودهای زیستی نشان داد کبه بیشبترین تعبداد شباخه در بوتبه ببه
ترتی در تیمار بدون تنش باد و کود زیستی بیوسولفور وکمترین تعداد
شاخه در بوته در تیمار تنش شدید باد وکبود زیسبتی فسبفات ببارور2
مشاهده شد (جدول .)3
وزنتر و خشک اندامهای هوایی

اثر تنش باد و تیمار کود شبیمیایی و کبود زیسبتی و ببرهمکنش
کودهای شیمیایی و زیستی در صفت تعبداد غبوزه در بوتبه در سبطح
احتمال ( )P1/17معنیدار بود (جدول  .)2بیشبترین تعبداد غبوزه در
بوته در تیمار بدون تنش باد و کمترین مقدار آن در تبنش بباد شبدید
مشاهده شد .بیشترین تعبداد غبوزه در بوتبه در تیمبار کبود شبیمیایی
نیتروژن و تیمار کود زیستی اسبید هیومیبک و کبمتبرین آن در کبود
زیستی بیوسوپر فسفات حاصل گردید (جدول  .)9برهمکنش تنش بباد
و کودهای شیمیایی نشان داد که بیشترین تعداد غوزه در بوته از تلفیا
تیمار بدون تنش باد و کود شیمیایی نیتروژن وکبمتبرین تعبداد آن از
تلفیا تنش باد شدید و کود شیمیایی  NPKحاصل شبد .ببرهمکنش
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افزایش تعداد غوزه در بوته بهترتی در تیمار بدون تنش باد و کود
شیمیایی نیتروژن و تمبامی کودهبای زیسبتی ببه کبار رفتبه ببه جبز
بیوسوپرفسفات حاصل شد .عرضه مداوم و پایبدار عناصبر معبدنی ببه
گیاه ،بهویژه نیتروژن باعث افزایش رشد و گلبدهی مبیشبود .عنصبر
فسفر در کنار نیتروژن نیز موج رشد زایشی و میبوهدهبی مبیشبود.
فسفر یک عنصر ضروری جهت تقسیم سلولی ،توسعه ریشه و تشکیل
دانه است ( .)El-Gizawy & Mehasen, 2009باکتریهبای تث یبت
کننده نیتروژن و حلکننده فسفر ،در حضور نیتروژن و فسفر شیمیایی،
نیتروژن و فسفر بیشتری را در اختیار گیاه قرار میدهند .ببا توجبه ببه
ارت اط مستقیم و مث تی کبه ببین نیتبروژن و فسبفر وجبود دارد ،ایبن
باکتریها میتوانند به جذب بیشتر نیتروژن و فسفر توسط گیاه کمک
کنند .با توجه به اثر مث ت این عناصر در عملکبرد زیسبتی و تشبکیل
گل ،میتوان نتیجه گرفت که تأمین نیتروژن و فسفر کافی برای چای
ترش یکی از راهکارهای افزایش عملکرد زیستی محسوب شده و دلیل
دیگر را میتوان به نقش بسیار مهم فسفر در تأمین انبرژی در سباختار
 ATPدانست ،زیرا برای تث یت نیتروژن انرژی فراوانی مورد نیاز گیباه
است (.)Olivera et al., 2002
وزنتر غوزه در بوته

اثر تنش باد ،کودهای شیمیایی ،کبود زیسبتی و ببرهمکنش کبود
شببیمیایی و زیسببتی بببر وزنتببر غببوزه در سببطح احتمببال ()P1/17
معنیدار بود (جدول  .)2بیشترین میزان وزنتر غوزه در بوته در تیمبار
بدون تنش باد و کمترین مقدار آن در تیمار تنش باد شبدید مشباهده
شد .بیشترین مقبدار وزنتبر غبوزه در بوتبه در تیمبار کبود شبیمیایی
نیتروژن و تیمار کود زیستی اسید هیومیبک و کبمتبرین مقبدار آن در
کود زیستی بیوسوپرفسفات حاصل شد (جدول  .)9برهمکنش تنش باد
و کودهای شیمیایی نشان داد که بیشترین میزان وزنتر غوزه در بوته
از تلفیا تیمار بدون تنش باد و کبود شبیمیایی نیتبروژن و کبمتبرین
میزان آن از تلفیا تنش باد شبدید و فسبفر حاصبل شبد .ببرهمکنش
تنش باد و کودهای زیستی ببر وزنتبر غبوزه در بوتبه نشبان داد کبه
بیشترین میزان وزنتر غوزه در تیمار بدون تبنش بباد و کبود زیسبتی
اسید هیومیک و کمترین میزان آن از تلفیا تنش شدید و کود زیستی

بیوسوپرفسفات مشاهده شد (جدول .)4
عملکرد کاسبرگ تر وعملکرد کاسبرگ خشک

اثر تبنش بباد ،کبود شبیمیایی ،کبود زیسبتی و ببرهمکنش کبود
شیمیایی و زیسبتی ببر وزن تبر و خشبک کاسب ر در ( )P1/17و
برهمکنش کود شیمیایی و تنش باد در ( )P1/13معنیدار بود (جدول
 .)2بیشترین عملکرد کاس ر تر و کاس ر خشک در تیمار تنش باد
مالیم مشاهده شد .بیشترین عملکرد کاس ر تر و کاسب ر خشبک
در تیمار کود شیمیایی نیتروژن حاصل شد (جدول  .)9بیشترین مقبدار
عملکرد کاس ر تر و کاس ر خشبک در تیمبار کبود زیسبتی اسبید
هیومیک مشاهده شد (جدول  .)9مقایسه میانگین اثرات متقابل تبنش
باد و کود شیمیایی روی عملکرد کاس ر تر و کاس ر خشک نشان
داد که بیشترین عملکرد کاس ر خشک تیمار تلفیقی بدون تنش بباد
و کود شیمیایی نیتروژن و برای عملکبرد کاسب ر خشبک در تیمبار
تلفیقی بدون تنش باد و کودهبای شبیمیایی  NPKحاصبل شبد .ببر
همکنش تنش باد و کودهای زیستی نشان داد که بیشبترین عملکبرد
کاس ر خشک در تیمار تلفیقی بدون تنش بباد و اسبید هیومیبک و
بیشترین عملکرد کاس ر خشک در تیمار تلفیقی ببدون تبنش بباد و
اسید هیومیک حاصل شد (جدول  .)4محققان ربی مشباهداتی بیبان
نمودند که کودهای زیستی عناصر معدنی غیرقابل دسترس و همچنین
ترکی های آلی را به شکل قابل دسترس برای گیاه فراهم میکننبد و
باعث افزایش رشد میشوند ( .)Akhtar & Siddiqui, 2009محققین
در گزارشی اعالم کردند که دلیل تأثیر مصرآ کود بر افزایش عملکرد
گل بابونبه ) (Matricaria chamomilla L.ممکبن اسبت بواسبطه
فراهم بودن عناصر غذایی برای تک بوتهها باشد که به کاهش رقاببت
بین بوتهها منجر میشود و افزایش عملکرد در واحد سطح را به دن ال
خواهد داشت ( .)Balak et al., 1999برای عملکرد کاس ر با ،باید
رشد رویشی یا زایشی در گیاه ،متعادل و غوزهها مراحل رشدی خود را
به رور کامل ری کرده و بزر شوند .این تعادل زمانی برقرار میشود
که بین عناصر ،زم برای رشد رویشی (نیتروژن) با عنصر ،زم ببرای
رشد زایشی (فسفر) تعادل برقرار باشد (.)Zahir et al., 2004
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میانگینهای دارای حروآ مشترك در هر ستون ،اختالآ معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
Averages with common letters in each column have not significantly different according to Duncan test at 5% probability level whatsoever.

Table 5- Mean comparison for interaction effects of wind stress and chemical and biological fertilizer on traits of Roselle
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وزن هزاردانه

اثر اصلی تنش باد ،کود شیمیایی،کود زیستی ،برهمکنش تنش باد
و کود شیمیایی ،کود شیمیایی و زیستی و برهمکنش تبنش بباد ،کبود
شیمیایی و کود زیستی بر وزن هزار دانبه در ( )P1/17معنبیدار ببود
(جدول  .)2بیشترین مقدار وزن هزار دانه در تیمبار تبنش بباد مالیبم
مشاهده شد .بیشترین وزن هزار دانه در تیمار کود شیمیایی نیتروژن با
میزان و در تیمار کود زیستی سوپر نیتروپالس و کمتبرین آن در کبود
زیستی بیوسوپر فسفات حاصل شد (جدول  .)9برهمکنش تنش بباد و
کودهای شیمیایی نشان داد که بیشترین وزن هزار دانه از تلفیا تیمار
تنش مالیم باد و کود شیمیایی نیتروژن حاصل شد .برهمکنش تبنش
باد و کودهای زیستی بروزن هزار دانه نشان داد کبه بیشبترین مقبدار
وزن هزار دانه در تنش باد مالیبم و کبود زیسبتی سبوپرنیتروپالس و
کمترین مقدار آن در تنش شدید بباد و کبود زیسبتی بیوسوپرفسبفات
حاصل شد (جدول  .)3افزایش تعداد غوزه در بوته ،وزنتر غبوزه ،وزن
تر و خشک کاس ر در تیمار بدون تبنش بباد و کودهبای شبیمیایی
نیتروژن و  NPKو کودهای زیستی حاکی از تأثیر مث بت تلفیبا ایبن
کودها با هم تحت تنش باد بود .این نتایج مطبابا نظبرات محققینبی
بود که گزارش کردند تعبداد غبوزه در بوتبه ،وزنتبر غبوزه ،وزنتبر و
خشک کاس ر و عملکبرد کاسب ر گیباه دارویبی چبای تبرش در
تیمارهای کود شیمیایی  NPKبهعالوه کود زیستی نسب ت ببه تیمبار
کود شیمیایی  NPKو عدم استفاده از کود زیستی حاکی از تأثیر مث ت
کودهای زیستی بر این صفات ببود مبیباشبد Mohammadpoor et
).)al., 2015
محققببین بیببان نمودنببد کببه کودهببای زیسببتی عناصببر معببدنی
غیرقابل دسترس و همچنین ترکی های آلی را به شکل قابل دسترس
ببرای گیباه فبراهم مبیکننبد و باعبث افبزایش رشبد مبیشبوند
( .)Akhtar & Siddiqui, 2009این نتایج در توافبا ببا یافتبههبای
محققببین در گیبباه گشببنیز )، (Coriandrum sativum L.رازیانببه
( )Foeniculum vulgare Mill.و گنبدواش ( Artemisia annua
 .،)L.در مرزنجببوش ( ،)Origanum vulgare L.در رازیانببه و در
بارهنگ ( )Plantago major L.بود و همچنین عرضه مداوم و پایدار
عناصبر معبدنی ببه گیباه ،ببهویبژه نیتبروژن باعبث افبزایش رشبد
و گلبدهی مبیشبود ;(Kapoor et al., 2002, 2004 and 2007

) .Sharaf- Eldin, 2007
عنصر فسفر در کنار نیتروژن نیز موج رشد زایشی و میبوهدهبی
میشود .فسفر یک عنصر ضروری جهت تقسیم سلولی ،توسعه ریشه و
تشکیل دانه است ( .)El-Gizawy & Mehasen, 2009باکتریهای
تث یت کننده نیتروژن و حلکننده فسفر ،در حضبور نیتبروژن و فسبفر
شیمیایی ،نیتروژن و فسفر بیشتری را در اختیار گیاه قرار میدهنبد .ببا
توجه به ارت اط مستقیم و مث تی که بین نیتبروژن و فسبفر وجبود دارد،
این باکتریها میتوانند به جذب بیشتر نیتروژن و فسبفر توسبط گیباه
کمک کنند .با توجه به اثر مث بت ایبن عناصبر در عملکبرد زیسبتی و
تشکیل گل ،میتوان نتیجه گرفت که تأمین نیتروژن و فسبفر کبافی
برای چای ترش یکی از راهکارهای افزایش عملکرد زیستی محسوب
شده و دلیل دیگر را میتوان به نقش بسیار مهم فسفر در تأمین انرژی
در ساختار  ATPدانست ،زیرا برای تث یت نیتروژن انرژی فراوانی مورد
نیباز گیباه اسبت ( .)Olivera et al., 2002مزیبد ببر ،اسببتفاده از
کودهای زیستی موج به ود فعالیّبت میکروببی خباك ،در دسبترس
قببرار دادن انببواع هورمببونهببا و مببواد محببرك رشببد (سببیتوکنین،
اکسین ،بیوتین و اسید پنتوتنیک) و نیز فراهمی عناصبر غبذایی ببرای
ریشه گیباه گبل پریبوش ( (Catharanthus roseus L.شبده اسبت
(.)Kartikeyan et al., 2008
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Introduction
Hibiscus, an annual and twigged plant, One hundred and twenty-day winds, is a regional phenomenon which
blows with variable speeds, in four warm months of the year (June, July, August, September), in a part of the southwest of Iran. The most important factor that affects the sustainability of the food production and maintaining the soil
fertility, is the use of the integrated feeding systems and also the use of the biological fertilizers in the nutritional
system.
Materials and Methods
According to the emphasis of sustainable agriculture, increasing the quality and the sustainability of performance,
medicinal plants, are considered as a good option for such systems. This research was conducted with the purpose of
investigating the effects of wind stress on the Hibiscus quantitative features under the treatments of biological and
chemical fertilizers. In growing season of 2014-2015, to evaluate the effects of wind stress on the characteristics of
growth, performance and the performance components of Hibiscus leaflet under the treatments of chemical and
biological fertilizers, a triplicate experiment, in the form of split plots in a randomized complete block design, was done
in the Zabol University research farm. The main factors of wind stress were in three levels of severe wind stress, gentle
wind stress and without wind stress and the minor factors including chemical fertilizers were in three levels of
phosphorus, nitrogen and NPK. And, the minor factors including biological fertilizers, were in six levels of nitroxin,
supernitro plus, super bio phosphate, bio phosphate, humic acid and bio sulfur. At the end of the investigation process
of ten bushes which were chosen randomly from each plot after excluding the marginal effects, the following issues
were measured:
The features of the number of branches in each bush, wet and dry weight of aerial organs (gr per bush), the bush
height (cm), the number of bolls per bush, the boll wet weight, the wet and dry weight of leaflet (gr per bush),
chlorophyll fluorescence and the weight of one thousand seeds (grams per bush). Means comparison was done with the
probability level of %5 by Duncan’s multiple range test. The statistical analysis of the research results was done by
using the SAS (SAS Institute, 2013, Cary, NC) software
Results and Discussion
In this study, it was observed that the severe wind stress cause the reduction of Hibiscus quantitative traits. Of
course (However), the integrated effects of chemical and biological fertilizers under the effects of wind stress have
improved these characteristics. The following issues were obtained in order: Improving the plant height feature in a
treatment without stress, nitrogen chemical fertilizers, biological fertilizers, bio-sulfur, the number of side branches in a
without-stress treatment, chemical fertilizers under the treatment of bio-sulfur and humic acid biological fertilizers and
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so on. The number of bolls in each bush, the bolls wet weight, the leaflet wet and dry weight and the leaflet
performance in the chemical fertilizers treatments, NPK plus biological fertilizers in compare with the NPK chemical
fertilizers treatment and not using the biological fertilizers, all originated from the positive effects of biological
fertilizers on these traits. The biological fertilizers provides inaccessible mineral elements and also the organic
compounds for the plant and cause the increase of the plant growth Akhtar and Siddiqui (2009).
Conclusion
The results of this research showed that the effects of wind stress treatments and chemical and biological fertilizers
and the interactions between the chemical and biological fertilizers and the investigated traits, were meaningful.
This research showed that, the severe wind stress, cause the reduction of the quantitative traits of Hibiscus. However,
the effects of combining the chemical and biological fertilizers under the wind stress, cause the increase of these traits
and this matter has a positive effect on the production sustainability and environmental protection and according to the
medicinal plants necessity in farming systems, it seems that the biological fertilizers are a good alternative for the
chemical fertilizers
Keywords: Biological fertilizer, Chemical fertilizer, Tea Maki, Medicinal plants, Wind stress

