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Introduction 1 

Crop residue management is one of the main pillars of production in agriculture and in the long run plays an 

important role in increasing or decreasing crop yields. Adequate amount of potassium sulfate fertilizer in the soil 

modulates the osmotic pressure in the soil. in this way, the plant's ability to withstand drought increases. Due to the 

fact that sour tea is one of the most important medicinal plants in Sistan, so it needs more study and research. 

Therefore, this experiment was conducted to investigate the effect of tillage systems combined with crop residue 

management and application of potassium fertilizer on yield and some physiological characteristics of sour tea in 

Sistan climate. 

 

Materials and Methods 

In order to investigate the effect of tillage systems with crop residue management and application of potassium 

fertilizer on yield and some physiological characteristics of sour tea, an experiment was conducted in the research 

farm of zabol university agricultural research institute in 2018-2019 as a split plot-factorial in the form of complete 

block design. randomization was performed in three replications. experimental factors including tillage systems at 

three levels without tillage, reduction tillage (disc) and conventional tillage (plow + disc) as the main factor and the 

combination of plant residues at three levels (zero, 30 and 60%) with potassium sulfate fertilizer at three levels (no 

fertilizer, 75 and 150 kg  ha-1) were considered as secondary factors. measurements were: economic yield, biological 

yield, harvest index, chlorophyll a, b and carotenoids, anthocyanins, flavonoids and protein.  statistical analysis of 

data was done with SAS software version 9.1 and mean comparison with duncan test was conducted at 5%. 

 

Results and Discussion 

The results showed that the use of tillage systems and their interaction on the studied characteristics were 

significant, However, plant residue treatments and their interaction on the studied characteristics except harvest 

index and anthocyanin were significant, Potassium sulfate treatment and its interaction on the studied properties 

except harvest index and flavonoids were significant. The highest economic yield of sour tea was equal to 3221.7 kg  

ha-1 in the reduced tillage system with 60% of crop residues and 150 kg  ha-1 of potassium sulfate and The highest 

amount of sepal anthocyanin was obtained from conventional tillage treatment and combined use of 30% residues 
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and 75 kg  ha-1 of potassium sulfate and Conventional tillage and combined use of 30% residues and 75 kg  ha-1 of 

potassium sulfate increased chlorophyll a, b and carotenoids. Also, non-tillage and conventional tillage treatments 

increased the amount of flavonoids and protein at the branches. The results of comparing the means of interaction of 

tillage systems with crop residue management and application of potassium sulfate show that the highest increase in 

chlorophyll a and carotenoid content of conventional tillage is + 30% of crop residues and 75 kg  ha-1 of potassium 

sulfate And the highest increase in chlorophyll b was the simultaneous use of conventional tillage + 60% of crop 

residues and 150 kg  ha-1 of potassium sulfate. the highest amount of protein was related to conventional tillage 

treatment with zero percent of crop residues and potassium sulfate, the results of comparing the means on the 

interaction of the treatments showed that the simultaneous application of no-till treatment with zero percent of crop 

residues and potassium had the best effect on the amount of flavonoids. 

 

Conclusion 

The results indicate that the effect of tillage systems combined with crop residue management and application of 

potassium sulfate in increasing quantitative and qualitative characteristics has had the best results. Under 

conservation tillage, by reducing tillage operations and maintaining a sufficient amount of plant residues in the soil 

surface, while improving soil structure and increasing water efficiency and nutrient efficiency, that increased 

quantitative and qualitative characteristics. Despite the dry climate in the country and the limitations and shortages 

of water and reducing soil fertility on the one hand and increasing environmental pollution on the other hand, the 

need to use conservation agricultural systems to maintain yield and stability and ultimately stability and balance of 

environmental factors is necessary it seems. 
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ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد و برخی های خاکتأثیر نظام

 (.Hibiscus sabdariffa L)های فیزیولوژیک چای ترش ویژگی
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 چکيده

فیزیولوژیک گیاه دارویی چای  هایورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود پتاسی  بر عملکرد و برخی ویژگیهای خاکمنظور بررسی اثر نظامبه
 -پیتت صورت اسپیلتبه 1686-89ورزی دانشگاه زابل در سال زراعی ، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشا(Hibiscus sabdariffaترش )

ورزی، در سه سطح بدون خیاک ورزی های خاکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. عوامل آزمایشی شامل نظامفاکتوریل در قالب طرح بلوک
درصید   64میزان بقایای گیاهی در سه سطح )صفر، حفی    عنوان عامل اصلی و+ دیسک( به ورزی متداول )گاوآهنورزی کاهشی )دیسک( و خاکخاک

عیی در نظیر گرفتیه شید.     عنیوان عامیل فر  کیلیوگرم در هکتیار( بیه    174و  67درصد بقایا( و کود سولفات پتاسی  در سه سطح ) صفر،  74بقایا و حف  
و کاروتنوئید، آنتوسیانین، فتونوئید و  a ،b های مورد مطالعه شامل: عملکرد کاسبرگ خشک، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، مقدار کلروفیلویژگی

شیاخص   جیز بیه های مورد بررسی )گیورزی، بقایای گیاهی و سولفات پتاسی  بر تمامی ویژهای خاکنظام کنشبره پروتئین بودند. نتایج نشان داد که 
درصید بقاییای    74ورزی کاهشی، حف گانه نظام خاکاثرات سه کنشبره از تیمار  بود. بیشترین عملکرد کاسبرگ خشک چای ترش داربرداشت( معنی

درصید افیزایش داشیت.     144از  دست آمد که نسیبت بیه شیاهد بییش    کیلوگرم در هکتار( به 6/6221کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسی  ) 174گیاهی و 
میول  میکرو 0/4)کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسی   67درصد بقایای گیاهی و  64حف  ورزی متداول وباالترین میزان آنتوسیانین کاسبرگ از تیمار خاک

 a ،b سولفات پتاسی  سبب افزایش کلروفیل کیلوگرم در هکتار 67درصد بقایا و  64حف   ورزی متداول وحاصل گردید. استفاده از خاک (بر گرم وزن تر
گرم گلوکز بر گرم وزن تیر نمونیه( و   میلی 18ورزی متداول سبب افزایش میزان فتونوئید )ورزی و خاکهای بدون خاکو کاروتنوئید شد. همچنین تیمار

ورزی )کاهشی و متداول( توأم های خاکگانه نظامفیقی اثرات سهگرم بر گرم وزن تر( گردید. نتایج نشان داد که کاربرد تلمیلی 244ها )پروتئین سر شاخه
کیلوگرم در هکتار( نه تنها به کاهش آلودگی محیط زیست کمک  67و  174درصد بقایا( و کاربرد کود پتاسی  ) 64و  74با مدیریت بقایای گیاهی )حف  

 کند.منطقه سیستان نقش مؤثری ایفا میهای فیزیولوژیک چای ترش در بلکه در افزایش عملکرد و ویژگی ،کندمی
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 مقدمه

 بییه راسییته پنیییرک (.Hibiscus sabdariffa L) چییای تییرش

(Malvales)خانواده پنیرکیان ، (Malvaceae) جین    وHibiscus 

ین بخش گیاه دارویی ترمه . (Kumar & singh, 2012) تعلق دارد

هیا از  هیا هسیتد کیه بیا خیارن کیردن گلبیرگ       چای ترش، کاسیبرگ 

 ,.Parsa Motlagh et al)آیند می دستبهها های حاوی دانهکپسول

2016). 
 ریمناطق گرمس در سراسر جهان در اهیگ نیگونه از ا 644از  شیب

است  قایغرب آفر اهیگ نیا یشود. موطن اصلیم افتی ریگرمس مهیو ن

 ،یهند، میالز  ا،یاسترال ا،یآس قا،یدر غرب آفر یعیو امروزه در سطح وس

کشیت   ریگرمسی  یاز کشیورها  یاریو بسی  یمرکیز  یکیا یآمر ش،یاتر

بییرگ، . (Morton, 1987; Ibramhim et al., 1998)شییود یمیی

انسان و دام میورد اسیتفاده قیرار     هیترش در تغذ یکاسبرگ و دانه چا

و کاغذ است  یدر صنعت نساج یآن منبع مهم بریف نیهمچن رد،یگیم

(Fagbenro, 2005; Mukhtar, 2007).  گزارش شده است از لحاظ

عنییوان ادرار آور، مبییرد بییهبییوده و  نیملیی اهیییگ نیییبییرگ ا ،یپزشییک

بخیش میورد   آورنیده درجیه حیرارت بیدن( و آرام    نییو پا کننده)خنک

اسیت،   C نیتیام یو یحیاو  اهیی گ نیی ا وهیی . مردیی گیاسیتفاده قیرار می   

 6نیسی یبیه دیی گلوکوز و 2نیانی، آنتوسی 1نیپتیگوسی  یها حیاو کاسبرگ

خون، کاهنده فشار خون  تهیسکوزیهستند که اثرات ادرارآور، کاهنده و

از  ،بییراینعییتوه. (Perry, 1980) دارنیید راروده  کننییدهکیییو تحر

 اسیتفاده آبسه دهیان   و درمان فشار خون باال، اسهال یها براکاسبرگ

 .(Faraji & Tarkhani, 1999)شود یم

 کیی  حیصیح  یبا انتخاب و اجرا اهانیمناسب رشد گبستر  جادیا

بسیتر   یورزخاک متداولشود. در روش یفراه  م یورزخاک ست یس

مانده با خاک یباق یاحتمال یایمخلوط کردن بقا قیاز طر اهانیرشد گ

 یشکسیتن چرخیه زنیدگ    نیهیا از سیطح خیاک و همچنی    و حذف آن

 یبه انیرژ  بر اینکهعتوه ست یس نیا. ردیگیجام مان یموجودات خاکز

خیاک را   یکی یزیف اتیخصوص یدارد، در مدت زمان طوالن ازین یادیز

 دیی تول متیداول  یهیا یتکنولوژ. کندیم شیو آن را دچار فرسا بیتخر

اسیتفاده از آب   ییکیارا  ،یحفیاتت  یبیا کشیاورز   سیه یمحصول در مقا

                                                           
1- Gossypetin 

2- Anthocyanin 

3- Glucosidehibiscin 

 ,.Jat et al)دهید  یمی خیاک را کیاهش    یزیدارند و حاصلخ یکمتر

شیود  یخیاک می   اتیخصوصی  رییی منجیر بیه تغ   قیی . شخ  عم(2013

(Osunbitan et al., 2005;)نفیو    یورزکی  خیاک   یهاست ی. در س

 یخاک یهاکرم تیو فعال یمواد آل شیعلت افزابهآب در خاک  یریپذ

. بیا کیاهش   ابید ییمی  شیمتیداول افیزا   یورزخیاک  ست ینسبت به س

 یهیا ست یدر س یاهیگ یایخاک در اثر استفاده از بقا یکیزیمقاومت ف

 ادیی از مصیرف ز  یناشی  یهیا نیه یهز ،یورزخاک یو ب یورزک  خاک

نتایج تحقیقی نشان  . ابدییخاک کاهش م بیو تخر شیفرسا ،یانرژ

 یورزخیاک  سیت  یدم در سموجیود در کیاه گنی    تروژنین زانیمداد که 

تیر بیود   شیدرصد بی  64تا  8 متداول یورزبا خاک سهیدر مقا یکاهش

(Pushpa et al., 2014). 

آب  ،یکیولوزیمنابع ب یقیتلف تیریمد قیاز طر یحفاتت یکشاورز

بیه حفی ، بهبیود و اسیتفاده      یخارج یهایبا ورود بیو خاک در ترک

بیه حفی     یحفیاتت  یکنید. کشیاورز  می کمک یعیمنابع طبمؤثرتر از 

کند یکمک م یکشاورز داتیتول یداریو پا شیافزا نیو همچن طیمح

(Jat et al., 2012) یحفیاتت  یاز روش کشیاورز  اسیتفاده  ،. امیروزه 

از زراعت و کشت و کار مطرح شده اسیت.  جدانشدنی  یعنوان بخشبه

 بیی کیاهش تخر  یبیرا  یراه حل مناسب یحفاتت یکشاورزاستفاده از 

( 1 پاییه و بیر  است محصول بوده  عملکرد شیو افزا یزراع هاینیزم

و  یاهیی گ یای( پوشش خاک توسط محصول و بقا2 یکاهش خاکورز

  .(Araya et al., 2012) است شده یگذارهیمحصول پا ناوب( ت6

 Sabeghi Nejad et)نیژاد و همکیاران   ابقیهای سطبق بررسی

al., 2019)تر صفات مورد بررسیی سیسیت  بیدون شیخ  و     ، در بیش

ورزی حفیاتتی( نسیبت بیه شیخ  راییج نتیایج       شخ  حیداقل )خیاک  

درصد چای تیرش و سیویا در پیی     144تری در کشت مخلوط مطلوب

 Houdiani Mehr et)همکیاران   داشت که با نتایج هودیانی مهیر و 

al., 2016)     در رابطه با کشت مخلوط چای تیرش و میاش مطابقیت

 دارد.

و  شیاز فرسیا  یریجلیوگ  ،خاک، حفی  رطوبیت   یکاهش فشردگ

 Jat) است یحفاتت یکشاورز یایمزا گریساختمان خاک از دتخریب 

et al., 2012) .یحفیاتت  یکشاورز یهاست یس نیاختتف عملکرد ب 

بهبود رطوبت دلیل بهی اترانهیمد  یدر اقل متداولشخ   یهاست یو س

درصد گزارش شیده   124تا  24 نیقابل دسترس ب ییخاک و مواد غذا

 رویکیرد جهیانی در تولیید    بنیابراین، . (Piggin et al., 2011) اسیت 
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هیای  خصوص گیاهیان داروییی، اتخیا  روش   بهمحصوالت کشاورزی 

 .باشید هیای کشیاورزی پاییدار میی    مدیریت اکولوژیک در قالب سامانه

و  یورزمختلی  خیاک   یهیا کیه اثیر روش  نتایج تحقیقیی نشیان داد   

 ،نبیود  داریمعن افیال تیفیوش و کبر عملکرد  بستر کاشت یسازآماده

خیاک و خیرون زودتیر     یش فشردگباعث کاه حیصح یورزخاک یول

 یورزخییاک. (Aykas & Onal, 2004) پنبییه شیید یهییااهچییهیگ

و ستمت خاک دارد  شیاز جمله کنترل فرسا یدیدر پنبه فوا یحفاتت

(Buman et al., 2005). یدر بررس ،ییآب و هوا راتییبا توجه به تغ 

 نیعنوان سیازگارتر هب یورزخاک یروش ب ،یحفاتتورزی خاکت اثرا

 (.Busari et al., 2015) گزارش شده است ستیز طیمح یروش برا

 یدر کشیاورز  دیی تول یاز ارکان اصیل  یکی یاهیگ یایبقا تیریمد

محصیوالت   کیاهش  ایی  شیدر افزا ییسزاباست و در بلندمدت نقش 

سبب  گیاهی یایوجود بقا .(Montemuro et al., 2006) رددا یزراع

 ییبهبییود کییارا، (Mohammadi et al., 2009) رطوبییت شیافییزا

 خیاک  ی، کیاهش دمیا  (Gharamanyan et al., 2010) مصرف آب

(Azad Shahraki et al., 2010)و روانییاب رییی، کییاهش تبخ 

(Ghanbaryan Alavijeh et al., 2014) شیده   عملکیرد  شی، افیزا

 یایی بقا از یکیاف  زانیی م ینگهیدار . (Safari et al., 2013) اسیت 

 تیی فیک یهیا دیتهد با ییارویرو یبرا یمؤثر حل اهر عنوانبه ،یاهیگ

 .(Zakeri & kazemi, 2006) ه استشد دیکأت خاک،

نقش  برعتوهویژه سولفات پتاسی  بهیی ایمیش یاستفاده از کودها

 ریی نظ یطی یمح یهیا در برابیر تینش   اهیگ تیآن، جهت حما یاهیتغذ

برخوردار است.  یادیز تیعملکرد از اهم از کاهش یریو جلوگ یخشک

 زانیی م شیمثبت در فتوسینتز، افیزا   ریباعث تأث  ،یجذب پتاس شیافزا

 شی، افیزا bو  aکلروفییل  سینتز   شیرشد و شاخص سطح برگ، افیزا 

 بیات یو ترک نیپروتئ شتریها، سنتز ببه دانه تروژنهیسرعت انتقال مواد ن

هیا،  تعیداد روزنیه   شی، افیزا هیا باز و بسته شدن روزنه  یتنظ ،یمریپل

  یتنظی  قیی مناسب از طر یداخل طیوجود آوردن شرابهکاهش تعرق و 

آبیو ال مگید و   . (Sakinejad et al., 2003) گیردد یمی  یفشار اسمز

، 07صفر،  ریاثر مقاد زین (Abou El-Magd et al., 2010) همکاران

را بیر رشید، عملکیرد و      یدر هکتار سیولفات پتاسی   لوگرمیک 67و  74

مورد ( Foeniculum vulgare) انهیرازیی دارو اهیاسان  در گ زانیم

کیود   یمقدار کاربرد نیشتریاز ب زانیم نیباالترکه  ،مطالعه قرار دادند

عملکیرد   (Ganjali et al., 2016)گنجعلیی و همکیاران    حاصل شد.

عنوان فیاکتور اصیلی و   بهچای ترش را در سطوح مختل  کود پتاسی  

عنوان فاکتور فرعی در منطقه سراوان میورد  بهکود فسفر و نیتروژن را 

بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسییدند کیه کیود فسیفر و پتاسیی       

تواند نقش مؤثری در کاهش عملکرد چای تیرش در شیرایط آب و   می

 ,.Akanbi et al)هوایی سیراوان داشیته باشید. اکنبیی و همکیاران      

کیلوگرم در هکتار کود نیتیروژن،   174نشان دادند که مصرف  (2009

به همیراه پینج تین در هکتیار کمپوسیت       24-14-14فسفر و پتاسی  

 گردد.ی و کیفی چای ترش میباعث افزایش عملکرد کمّ

و کمبود آب و کاهش  تیخشک در کشور و محدود  یقلبا وجود ا

از  یطی یمحستیز یهایآلودگ شیافزاسو و  کیخاک از  یزیحاصلخ

در  یحفیاتت  یکشیاورز  یهیا ست یاز س یریگبه بهره ازین ،گرید یسو

و تعییادل عوامییل  یداریییپا تییاًیجهییت حفیی  و ثبییات عملکییرد و نها 

تیرین  بییش  ،حاضر در حال رسد.می الزم به نظر یامر یطیمحستیز

سطح زیر کشت چای ترش مربوط به استان سیستان و بلوچسیتان بیا   

باشیید تیین مییی 284هکتییار و تولییید سییاالنه  644سییطحی در حییدود 

(Anonymous, 2014)اییین آزمییایش بییا هییدف بررسییی اثییر  ،. لییذا

کیاربرد کیود   و  یاهیی گ یایی بقا تیریتوأم با مید  یورزخاک یهانظام

در تیرش   یچیا  کیی ولوژیزیف یهیا یژگیو یبر عملکرد و برخ  یپتاس

 شرایط آب و هوایی سیستان انجام شد.
 

 هامواد و روش

ی دانشیگاه  پژوهشیکده کشیاورز   یقاتیدر مزرعه تحق شیآزما نیا

 نیی ااجیرا گردیید.    1686-89در سال زراعیی   مهین-چاه زابل واقع در

 64و  یطول شرق قهیدق 01درجه و  17 با مختصات جغرافیاییمنطقه 

متیر از سیطح درییا     091ی و در ارتفیا   عرض شمال قهیدق 70درجه و 

منطقیه بیر اسیاس     نیی زهک، ا یآمار هواشناس طبقواقع شده است. 

 نیانگیی گیرم، م  اریخشیک و بسی   یهیا  یجیز  اقلی   کیوپن بندی طبقه

 .باشییدیمیی متییریلیییم 76در منطقییه  یسییاله( بارنییدگ 64مییدت )دراز

صورت تصادفی از چند بهمتری سانتی 64برداری از عمق صفر تا مونهن

ناحیه انتخاب و جهت انجام تجزیه خاک به آزمایشگاه ارسیال گردیید   

 آمده است: 1که نتایج آن در جدول 
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 متریيسانت 03صفر تا عمق يش از خاک محل آزما يمياييو ش يزيکيف هایيژگيو -1 جدول

 Table 1- Physicochemical properties of soil of experimental place (0-30 cm) 

 هدايت الکتريکي

)1-.mSEC (d 

 اسيديته

pH 

 آلي ماده

Organic 

material 

 نيتروژن

N 
 فسفر 

P 
 پتاسيم

K 

 سيلت

Silt 
 رس

Clay 
 شن

Sand 
 بافت

Texture 
 (%)   (ppm)  (%) 

 لوم شنی 44 31 27 174 12.2  5  0.15 7.7 1.5

Loam clay 
 

در قالیب طیرح   اکتورییل  ف-پیتت  لتیصورت اسپبهاین آزمایش 

ی شی یعوامیل آزما  .انجیام شید  در سه تکرار  یکامل تصادف هایبلوک

 یورزخاک ،یورزدر سه سطح بدون خاک یورزخاک یهاشامل نظام

 یورزهیا( و خیاک  جهت خرد کردن کلوخیه  سکی)دو مرتبه د یکاهش

 + متیر سانتی 64دار به عمق برگردان گاوآهنشخ  به کمک متداول )

 24تیا   17هیا بیه عمیق    جهت خیرد کیردن کلوخیه    سکیددو مرتبه 

گیاهی )کیاه و کلیش    یایبقای و میزان عنوان عامل اصل( بهمترسانتی

 74درصد بقایا و حف   64گندم( در سه سطح شامل بدون بقایا، حف  

 174و  76، صیفر در سیه سیطح )    یکود سیولفات پتاسی  درصد بقایا و 

. کاشیت  ی در نظر گرفته شیدند عنوان عامل فرعبهدر هکتار(  لوگرمیک

میاه   بهشتیارد پنج تاریخ بر اساس نقشه کاشت در  یصورت دستبه

متیر،  سه طول بهخط کاشت چهار شامل  یشیانجام شد. هر کرت آزما

 متیر یسانت 27 ها یرد یرو هو فاصل متریسانت 74خطوط  نیفاصله ب

روش بیه  متیر یبذر در هر کپه با عمق سه سانت 6-0منظور  نی. بدبود

بیذر میورد اسیتفاده از     شید.  یاریی و پشته کاشته و بتفاصیله آب  یجو

 74و  64ی اهیی گ یایقاپژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل تهیه شد. ب

گیرم کیاه و    844درصید بقاییا )   64، برای هر کرت میزان گندم درصد

 66کیه در مجمیو     رم کاه و کلش(گ944/1درصد بقایا ) 74کلش( و 

کیلوگرم در هکتار کاه و کلش گندم برای سه تکرار در نظر گرفته شد 

ورزی، به تنهایی در حین انجام عملییات خیاک    یو کود سولفات پتاس

 اتیی عمل ،. در طیول فصیل رشید   گردیداضافه  خاکقبل از کاشت به 

سیتقرار کامیل   ی ابتدا در مراحل رویش و بعید از ا داشت از جمله واکار

. دیی و مبارزه با آفات انجیام گرد  یاریآب ن،یتنک کردن، وج ها،گیاهچه

هیا از خیاک خیارن و    در مراحل اولیه رشد گیاه تا زمانی کیه گیاهچیه  

و  طور کامل مستقر شدند، آبیاری در اوایل دوره رشید بیا دور کوتیاه   به

بیه  ای و کرت به کرت در هفته دو الی سیه مرت صورت جوی و پشتهبه

طور یکنواخت و با توجه به نیاز گیاه انجام گرفت و در مراحل بعدی به

 بار انجام شد. روز یک 14هر 

گیری عملکرد خشک کاسبرگ، عملکیرد بیولوژییک و   برای اندازه

گیری از دو ردی  وسیط و پی  از   شاخص برداشت از هر کرت نمونه

ح ییک  ای در هنگام رسیدگی فیزیولوژییک از سیط  حذف اثرات حاشیه

ها از سطح زمین قطع و کدگذاری شد و به انجام گرفت، بوته مترمربع

هیا شید و   آزمایشگاه منتقل گردید، سپ  اقدام به جداسازی کاسبرگ

 09مدت بهگراد درجه سانتی 60پ  از خشک کردن در آون در دمای 

گیری شد. شاخص برداشت ساعت، وزن خشک بوته و کاسبرگ اندازه

ت عملکرد خشک کاسیبرگ بیه عملکیرد بیولوژییک     نیز از طریق نسب

 محاسبه شد.

 های تر در آبیان گیری از کاسبرگبرای سنجش آنتوسیانین نمونه

گییری  هیا انجیام شید. نمونیه    ماه و هنگام رسیدگی فیزیولوژیک میوه

هیای  ، از بیرگ دهیی گلهای دیگر در مرحله منظور سنجش ویژگیبه

 فوقانی چای ترش انجام گردید.

زییر   از فرمیول و کاروتنوئیدها  a ،bگیری کلروفیل منظور اندازهبه

 (.Arnon, 1967استفاده شد )

 (6( تا )1های )معادله

Chlorophyll a = (11.75× A663 – 2.350× A645) V/100W 

Chlorophyll b = (18.61× A645 – 3.960× A663) V/100W 

Carotenoides = 1000×(A470) – 2.270×(mg chl. a) – 

81.4×(mg chl. b)/227  

جیذب   :Aحج  محلول سانتریفیوژشیده،   :V ،هااین معادلهدر  که

تیر نمونیه   وزن :W و نیانومتر  064و 707، 776های ل مونطو در نور

 باشند. می برحسب گرم

 ,Wagner) ها از روش واگنیر گیری مقدار آنتوسیانینبرای اندازه

گیری فتونوئید بیا اسیتفاده از معیرف    استفاده شد. برای اندازه (1979

 14لیتیر از هیر عصیاره )   گیری شد. به نیی  میلیی  کلرید آلومینی  اندازه

لیتر از محلیول  میلی 1/4لیتر متانول، میلی 7/1لیتر(، گرم بر میلیمیلی

لیتیر از اسیتات پتاسیی     یلیم 1/4درصد در اتانول،  14آلومینی  کلراید 

لیتر آب مقطر اضافه شید. جیذب مخلیوط نیی      میلی 9/2یک موالر و 

متیر در  نیانو  017داری در دمای اتاق، در طول میون  ساعت بعد از نگه

 ,.Chang et al). ) مقابل بتنک با دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شد
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وسییله روش  ای فوقانی چیای تیرش بیه   هغلظت پروتئین برگ2002

 . (Bradford, 1976)برادفورد انجام شد

و مقایسیه   1/8نسیخه  SAS افیزار  هیا بیا نیرم   تجزیه آماری داده

ای دانکن در سطح پنج درصد ها با استفاده از آزمون چند دامنهمیانگین

 انجام شد.

 

 نتايج و بحث

نتایج تجزیه واریان  نشان داد که  :رگرد خشک کاسبعملک

 کینش بیره  ورزی، کاربرد کود سیولفات پتاسیی  و   های خاکاثر نظام

گانه نظام خاک ورزی، کود سولفات پتاسیی  و بقاییای گییاهی بیر     سه

دار شید.  در سطح احتمال یک درصید معنیی   خشک کاسبرگعملکرد 

ز در سطح همچنین تأثیر بقایای گیاهی بر عملکرد خشک کاسبرگ نی

 (. 2 دار بود. )جدولاحتمال پنج درصد معنی

ورزی، بقایای گیاهی و سولفات پتاسی  های خاکنظام کنشبره 

 6/6221بر عملکرد خشک کاسبرگ نشان داد کیه بیاالترین مییزان )   

 74 + ورزی حداقلکیلوگرم در هکتار کاسبرگ خشک( با کاربرد خاک

 دستبههکتار سولفات پتاسی   کیلوگرم در 174درصد بقایای گیاهی و 

در هکتیار( بییش از    کیلوگرم 8/1688) شاهدآمد. این مقدار نسبت به 

 (.6 درصد افزایش عملکرد داشت )جدول 144

 حیداقل  یورزخیاک بر اساس نتایج حاصل از ایین پیژوهش، اثیر    

سبب افزایش عملکیرد خشیک کاسیبرگ گردیید. کیاربرد روش کی        

ای گیاه در نتیجه افزایش ماده ت تغذیهدلیل بهبود وضعیورزی بهخاک

آلی خاک و همچنین افزایش محتیوای رطوبیت خیاک باعیث ایجیاد      

تعادل بین رشد رویشی و زایشی شده و ایین امیر منجیر بیه افیزایش      

در . (Crabtree & Rupp, 1980)شیود  عملکرد اقتصیادی گییاه میی   

در مرودشیت   ایی پوشیش بقا  زانیو م یورزخاک یهااثر روش یبررس

در روش کی   گنیدم  عملکیرد دانیه    نیشیتر یفارس مشخص شد که ب

در سیطح خیاک حاصیل شید      ایی درصید بقا  64و پوشیش   یورزخاک

(Amini et al., 2014).     ای عملکیرد  طیی برخیی آزمایشیات مزرعیه

ورزی به در بین خیاک وش، تعداد قوزه در بوته و صفات کیفی الیاف پن

 ,.Yalcin et al)ورزی راییج مشیاهده شید    تر از خیاک کاهشی بیش

در بررسیی   (Asghari et al., 2013)اصیغری و همکیاران    .(2004

ورزی و کاشیت بیر رطوبیت خیاک و     هیای مختلی  خیاک   تأثیر روش

اوب با گندم دی  نشان دادند که عملکرد گلرنگ عملکرد گلرنگ در تن

ورزی ورزی راییج اسیت. خیاک   تر از خاکورزی حفاتتی بیشدر خاک

هیای(  باعث به ه  خوردن چرخه زیستی ریزجانداران )میکروارگانیس 

 ,.De Vita et al)شود خاکزی و در نتیجه، باعث کاهش عملکرد می

نیز  (Cavalaris & Gemtos, 2002)ری  و جمتوس . کاواال(2007

وجود بقایا در سطح خاک را مانعی بیرای رسییدن اشیعه خورشیید بیه      

دهید و در  خاک دانستند که تبخیر آب از سطح خیاک را کیاهش میی   

شود کیه بیر بهبیود    نتیجه، سبب افزایش رطوبت  خیره شده خاک می

مثبت دارد. پوسیدگی بقاییای گییاهی در شیرایط حفی      عملکرد تأثیر 

بقایا، سبب افزایش عناصیر غیذایی خیاک در نیمیه دوم فصیل رشید       

. پتاسی ، تحمل گیاه را نسیبت بیه   (LaI & Bruce, 1999)گردد می

تر و تولید نشاسته و کربوهیدرات را افیزایش و  های محیطی بیشتنش

م گییاه را افیزایش داده و بیرای رشید بهینیه مقیدار       همچنین استحکا

. پتاسی  یکیی  (Pahlavan et al., 2006)مطلوب آن مورد نیاز است 

ترین عناصر ضروری در جهت نمو الیاف پنبه بوده کیه کمبیود   از مه 

این عنصر منجر به کاهش کیفیت الیاف و همچنین کیاهش عملکیرد   

گردد و در نهایت، برای دستیابی به حداکثر عملکرد و اجزای ینهایی م

میزان کیافی در اختییار گییاه    عملکرد در پنبه بایستی عنصر پتاسی  به

 & Rashki). راشیکی و پییری   (Kumar et al., 2011)قرار گییرد  

Piri, 2021) تر ند، هر چه میزان سطح کودی پتاسی  بیشاتهار نمود

تیرین رشید و   شیود و بییش  تیر میی  شود، عملکرد چای ترش نیز بیش

دسیت  درصد مصرف کود پتاسی  بیه  144عملکرد چای ترش در تیمار 

 آمد.
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نتایج تجزیه واریان  بیانگر آن اسیت کیه   عملکرد بيولوژيک: 

گانیه  سیه  کینش بیره  سیولفات پتاسیی  و   ورزی و های خاکاثر نظام

ورزی، سولفات پتاسی  و بقاییای گییاهی بیر عملکیرد     های خاکنظام

دار نبیود  اثر بقاییای گییاهی بیر آن، معنیی     امّابود،  داربیولوژیک معنی

 (. 2 )جدول

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین عملکرد بیولوژیک با 

تیمارهیای   کینش بیره   تار متعلق بهکیلوگرم در هک 7/7019میانگین 

کیلوگرم در هکتار  174درصد بقایای گیاهی و  74ورزی حداقل، خاک

 تیاهمتوان گفت که می ،(. در این رابطه6 بود )جدول سولفات پتاسی 

نقیش   لیی دلبیه  سیت  یاکوس کیی کارکرد  یخاک برا یکروبیجوامع م

 یاهیی میواد گ  ی. وقتی کنندیم فایخاک ا یندهایاست که در فرآ یمهم

 یبیرا  کننیده هیی تجز یهیا کروبیکربن به خاک افزوده شود، م یحاو

خیود بیه دو    ازیی مورد ن  یکلسو گوگرد  ،یفسفر، پتاس تروژن،یکربن، ن

اضافه شده به خاک  یعناصر و مواد آل نیدر دسترس ا یهامنبع شکل

به  هاکروبیم نیا یاهیگ یایبا اضافه شدن بقا نیهستند، بنابرا یمتک

وزن خشک بوته چای  ،و در نهایت کنندیاقدام م یاهیگ یایبقا هیزتج

 ترش )عملکرد بیولوژیک( را افزایش داده است.

ورزی حییداقل باعییث افییزایش عملکییرد بییر اسییاس نتییایج، خییاک

 هیای ست یدر س کیولوژیعملکرد ب شیافزا یلاز دالبیولوژیک گردید. 

 شتریب یک و دسترسخا زیاد در عمق هاشهیانتشار ر یورزحداقل خاک

موجب نفیو    یریپذنفو  شیبا افزا نیو همچن ییبه جذب عناصر غذا

 ییکیارا  شیموجیب افیزا   ریی آب در خاک شده و با کیاهش تبخ  شتریب

خاک کیه   یسطح یهاهیالشده در  رهیرطوبت  خ د،شویآب م شتریب

 تیاهم اهیرشد گ هیدر دوره اول ،گرددمی نیتأم یاهیگ یایبقا لهیوسهب

نییژاد و کییه بییا نتییایج سییابقی (Larson et al., 1983)دارد  یادیی ز

در میورد چیای تیرش     (Sabeghi Nejad et al., 2019)همکیاران  

 طیتحیت شیرا   یامحصوالت علوفیه  بیولوژیک عملکردمطابقت دارد. 

 بیود  شیتر یب ی متیداول زوربیا خیاک   سیه یادر مق یکاهشی  یورزخاک
(Gadermaier et al., 2011). ه  زدن خاک و وجود بقایا در عدم به

تواند مانع اتتف شدید رطوبت خیاک شیده و فرصیت    سطح خاک می

 Cook)ها از نیتروژن خاک را فیراه  سیازد   کافی برای استفاده ریشه

& Hauguland, 1991)     این موضو  در نهایت، بیه افیزایش اجیزای

عملکرد )عملکرد بیولوژییک( از جملیه تعیداد غیوزه و ییا تعیداد دانیه        

خیوانی  این یافته با نتایج دیگر پژوهشیگران هی    ،انجامدتری میبیش

بیر  اسیتفاده از سیولفات پتاسیی  نییز      .(Emam et al., 2000)دارد 

کیه بیشیترین   طیوری بیه عملکرد بیولوژیک تأثیر مثبتی در پی داشت، 

کیلوگرم در هکتار حاصل شد که با نتایج عیادلی   174عملکرد از تیمار 

هیا  مطابقت دارد. نتایج تحقیق آن (Adeli et al., 2011) و همکاران

ها و افزایش رشد گیاه، افزایش توسعه برگ برعتوهنشان داد پتاسی ، 

افزایش عملکرد گیاه جیو   ،باعث افزایش تولید ماده خشک و در نتیجه

اتهیار داشیتند    (Ganjali et al., 2016)گردید. گنجعلی و همکاران 

های ترکیبیی  ترین عملکرد بیولوژیک چای ترش با افزایش تیماربیش

گرم نیتیروژن  کیلو 74گرم در هکتار به همراه کیلو 144میزان بهفسفر 

گییرم سییولفات پتاسییی  بییوده اسییت. هییوروات و همکییاران کیلیو  74و 

(Horvath et al., 2007)      عنوان نمودند کیه کیاربرد پتاسیی  سیبب

افزایش میزان عملکرد وش در چین دوم و همچنیین افیزایش مییزان    

های . کاهش رشد و تولید ماده خشک از ویژگیعملکرد کل شده است

چون  ویژه عناصر پر مصرفبهای مه  گیاهان در شرایط کمبود تغذیه

 .(Bolie et al., 2006)است پتاسی  

عیدم   دهنیده نتایج تجزییه وارییان  نشیان   شاخص برداشت: 

ورزی تیوأم بیا   هیای خیاک  گانه تیأثیر نظیام  سه کنشبره داری معنی

مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد پتاسی  از نظر شاخص برداشیت بیود،   

ورزی بر شاخص برداشیت در  های خاکنتایج نشان داد که اثر نظام امّا

 قیات یتحق جینتیا (. 2 دار شید )جیدول  سطح احتمال یک درصد معنیی 

 ،یورزمختلی  خیاک   یهیا سیت  یس نیدر بی  کیه  دهدیمتعدد نشان م

متیداول بیود    یورزخاک ست یاخص برداشت مربوط به سش نیترشیب

(Mohammadi et al., 2009; Prtokhazemi et al., 2011). 

 74در مورد کاربرد بقایای گیاهی و سیولفات پتاسیی  نییز، مقیدار     

م در هکتار سولفات پتاسیی   کیلوگر 174درصد بقایای گیاهی و میزان 

باالترین میزان شیاخص برداشیت را نشیان داد. تیأمین مقیدار کیافی       

هیای  ویژه عناصر ماکرو یکیی از جنبیه  بهعناصر غذایی مورد نیاز گیاه 

تواند نقش مهمی در افزایش می بسیار مه  در مدیریت زراعی است و

 یفراهمی  در یاهیی گ یایبرگشت بقاتولید و شاخص برداشت ایفا کند. 

 .دارد ینقش مؤثرو شاخص برداشت گیاه عملکرد  شیافزا، تروژنین

 یورزخاک یهانظامتأثیر های فوقاني: مقدار پروتئين برگ

 کینش بیره  و   یکاربرد سولفات پتاسی  ،یاهیگ یایبقا تیریتوأم با مد

 دار شد )جدولدر سطح یک درصد، بر میزان پروتئین برگ معنی هاآن

2.)   
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تیوأم بیا    یورزخیاک  یهیا نظیام  کنشبره  یهانیانگیم سهیمقا

 نیبیر مقیدار پیروتئ     یو کاربرد سیولفات پتاسی   یاهیگ یایبقا تیریمد

متیداول بیه    یورزخیاک  میار یمقدار مربوط به ت نینشان داد که باالتر

 نیی بیوده اسیت. ا    یو سولفات پتاسی  یاهیگ یایهمراه صفر درصد بقا

بیا   یزین تر است کیه تفیاوت نیاچ   گرم وز رب گرممیلی 44/244مقدار 

در  لیوگرم یک 174و  یاهیی گ یایدرصد بقا 74 ،یورزبدون خاک ماریت

 .(6 دارد )جدول  یهکتار سولفات پتاس

دسیت آمید   متداول به یورزخاک ماریاز ت نیمقدار پروتئ نیشتریب

نشیان داده اسیت. عیدم     شیدرصد افیزا  67که نسبت به شاهد حدود 

سیبب   زیی ن  یعدم مصرف کود سیولفات پتاسی   و یاهیگ یایکاربرد بقا

گندم  نیپروتئ زانیم شی. افزادیترش گرد یچا نیپروتئ زانیم شیافزا

 یهاست یمتداول نسبت به س یورزخاک یهاست یس ریبهاره تحت تأث

. (Wozniak et al., 2015)گزارش شیده اسیت    یحفاتت یورزخاک

در اثیر   نیمقیدار پیروتئ   راتییی اسیت کیه تغ   دهیگرد ثابت یشیدر آزما

 .(Morrison et al, 2000) باشدیم زیناچ اریبس یطیعوامل مح

و  a ،bکلروفيتتل هتتای فتوستت تزی  غلظتتت رنزيتتزه

هیای  نتایج تجزیه واریان  نشیان داد کیه تیأثیر نظیام    کاروت وئيد(: 

ورزی توأم با مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد سیولفات پتاسیی  و   خاک

و کاروتنوئییدهای بیرگ    a ،bکلروفییل  هیا بیر غلظیت    آن کنشبره 

 .(2ل دار شد )جدومعنی

ورزی تیوأم  های خاکنظام کنشبره های نتایج مقایسه میانگین

دهید کیه   ایای گیاهی و کاربرد سولفات پتاسی  نشان میبا مدیریت بق

 زمیان هی  و کاروتنوئید کیاربرد   aکلروفیل باالترین افزایش در میزان 

کیلوگرم در هکتار  67درصد بقایای گیاهی و  64 + ورزی متداولخاک

 61و  09ترتییب افیزایش   بیه سولفات پتاسی ، کیه نسیبت بیه شیاهد     

کیار بیردن   بیه ، b در میزان کلروفییل  درصدی دارد و باالترین افزایش

کیلوگرم  174درصد بقایای گیاهی و  74 ورزی متداول+خاک زمانه 

درصید   06که نسیبت بیه شیاهد     ولفات پتاسی  بوده استدر هکتار س

 .(6 افزایش داشته است )جدول

ورزی متداول بر مقیدار کلروفییل   در مورد تأثیر مثبت کاربرد خاک

وان گفت، وجود شرایط مناسب بستر کشیت در  تمی برگ و کاروتنوئید

بیرداری از فصیل   ورزی متداول و استقرار سریع گیاه جهت بهیره خاک

رشد در شرایطی که میزان بقایای گییاهی و سیولفات پتاسیی  فیراه      

شیود. ایین   است، به تقویت رشد و افزایش سطح جذب گیاه منجر می

هیا )از جملیه   گییزه تواند سبب افزایش تیراک  رن می در نهایت،عوامل 

سیبب افیزایش    ،گردد و سرانجامکاروتنوئیدها( در واحد سطح برگ می

کیلوگرم  67درصد بقایای گیاهی و  74کاربرد . شوندمی سنتز کلروفیل

های فتوسینتزی  در هکتار سولفات پتاسی  باعث افزایش میزان رنگیزه

 افزایش هرگونه بقایای گیاهی سیبب تحرییک شیدید فعالییت     .گردید

میکروبی و بهبیود وضیعیت تیوده زنیده میکروبیی و افیزایش قابلییت        

گردد که این بسیتگی بیه نیو  و کیفییت بقاییای      دسترسی غذایی می

نیتروژن در ملکول کلروفییل و   گیاهی دارد. با توجه به نقش ساختاری

هییا، ه نیتییروژن جییز  اصییلی ترکیبییات پروتئینییی اعیی  از آنییزی  اینکیی

ها و دیگر ترکیبات سلولی به حساب ورمونهای اسمزی، هکنندهتنظی 

هیای فتوسینتزی در نتیجیه افیزایش     آید، بنابراین افزایش رنگییزه می

. (Khan, 1995)مصرف بقایای گیاهی حاوی نیتروژن، منطقی اسیت  

 زانیی م شیمثبت در فتوسینتز، افیزا   ریباعث تأث  ،یجذب پتاس شیافزا

 شیافیزا  ، NADPHوATP  سنتز تیبرگ، تقورشد و شاخص سطح 

  یتنظ ،یمریپل باتیو ترک نیپروتئ شتری، سنتز بbو  aکلروفیل سنتز 

 طیوجیود آوردن شیرا  بهجذب آب و  شیها، افزاباز و بسته شدن روزنه

 Sakinejad et)گردد یم یفشار اسمز  یتنظ قیمناسب از طر یداخل

al., 2003)    هیای سیلولی و   پیذیری غشیا   . پتاسی  سیبب حفی  نفیو

و همچنین افزایش میزان کلروفیل برگ  II افزایش کارایی فتوسیست 

 ,Rashki & Piri)راشیکی و پییری   . (Akram, 2006) گیردد میی 

گرم بیر  میلی a (16/28 یلترین مقدار کلروفبیش ،بیان داشتند (2021

گییرم بییر گییرم وزن تییر( و میلییی 72/21) bگییرم وزن تییر(، کلروفیییل

گرم بر گرم وزن تر( در گیاه چای ترش از تیمار میلی 66/4کاروتنوئید )

 دست آمد.درصد مصرف کود پتاسی  به 144

داری تحیت  طیور معنیی  بهمقدار آنتوسیانین مقدار آنتوسيانين: 

هیا قیرار   آن کینش بره ورزی، سولفات پتاسی  و های خاکتأثیر نظام

 (. 2 گرفت )جدول

ورزی توأم با میدیریت  های خاکنظام کنشبره مقایسه میانگین 

بقایای گیاهی و کاربرد سولفات پتاسی  حکاییت از آن دارد کیه تیمیار    

کیلوگرم در  67درصد بقایای گیاهی و  64ورزی متداول همراه با خاک

ترین تیمیار اسیت و مییزان آنتوسییانین     سی  مناسبهکتار سولفات پتا

میکرو مول بر گیرم وزن تیر( نسیبت بیه      010/4موجود در این تیمار )

درصد افزایش  144میکرو مول بر گرم وزن تر( بیش از  144/4) شاهد

  (.6 است )جدول داشته

ورزی متداول نقش مثبتی در افزایش مقدار طبق نتایج، نظام خاک

محلول  هاییزهها رنگنیانیآنتوسبرگ چای ترش دارد. آنتوسیانین کاس
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. اسیتفاده از  باشیند یم دهایدر آب هستند که متعلق به خانواده فتونوئ

هیای میکروبیی خیاک و    ورزی متداول، باعث باال رفیتن فعالییت  خاک

افزایش آنتوسیانین شد. کاربرد بقایای گیاهی و میزان مناسب پتاسیی   

انگور مییزان   ا افزایش داد. با افزایش پتاسی  درنیز مقدار آنتوسیانین ر

ها آنتوسیانین .(Delgado et al., 2004) یابدها افزایش میآنتوسیانین

هیا و  هیا از جملیه قنید   بسیار ناپایدار بوده و تحت تیأثیر برخیی عامیل   

ه پتاسیی  از  یابد، از آنجا کی های غذایی، پایداری آن افزایش میعنصر

هیا و انتقیال بهتیر    راه تأثیر و تنظی  فشار اسمزی موجب افزایش قنید 

کیه مییزان پتاسیی      شیود، هنگیامی  ها به نقاط مختل  گیاه میعنصر

مقدار آنتوسیانین افزایش  ،افزایش یابد، میزان قند باال رفته و در نتیجه

. در مورد علت افزایش ترکیبات فنولی (Ferancis, 1989یابد )می

توان گفت که پتاسییم ردیگ گییاا را افیزایش     در اثر پتاسیم می

دیود و  باعث افزایش تولیگ مواد فتوسنتزی می ،دادا و در نتیجه

علت تخصیص کربن اضافی به مسیر دیکمیک اسییگ موبی    به

 (.Nguyen et al., 2010دود )افزایش ترکیبات فنلی می

دار دهنیده معنیی  : نتایج تجزیه وارییان  نشیان  فالونوئيد مقدار

ی و اهیی گ یایی بقا تیریتیوأم بیا مید    یورزخاک یهانظامبودن تأثیر 

هیای جیوان   ها بر مقدار فتونوئید موجیود در سرشیاخه  آن کنشبره 

(. نتیایج مقایسیه   2 چای ترش در سطح یک درصد آماری بود )جیدول 

 زمیان هی  ها بیانگر این بود کیه کیاربرد   تیمار کنشبره های نمیانگی

ورزی با صفر درصد بقایای گیاهی و پتاسی  بهتیرین  تیمار بدون خاک

(. اییین مقییدار  6هییا داشییت )جییدول  دیییمقییدار فتونوئاثییر را بییر  

 گلوکز بر گرم وزن تر نمونه( بوده است. گرممیلی49/18)

هیای  اکسییدان آنتیی القوه از عنوان یک منبیع بی  گیاهان دارویی به

های فنولی از توانایی بسییار خیوبی   ها و اسیدطبیعی از جمله فتونوئید

ی، ضید  اکسییدان آنتیی های سوپراکسید، رادیکال کنندهعنوان جاروببه

شوند. دهنده ابتت  به سرطان محسوب میالتهابی، ضد پیری و کاهش

خاصیت ضد التهابی  های گیاهان مسئول کاهش فشار خون،فتونوئید

. از لحیاظ  (Sathishkumar et al., 2008)و ضد ویروسی نیز هستند 

باشیید تییرین گیاهییان میییهییا، چییای یکییی از غنیییمیییزان فتونوئییید

(Chaturvedula et al., 2011). زان تحقیقات نشان داده است که می

گیاه ثابیت نیسیت و متناسیب بیا      ها و گیاهان هیچمواد مؤثره در اندام

مراحل رشد گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است. همچنین گیزارش  

هیای اقلیمیی،   شده است که شرایط محیطیی مختلی  ماننید ویژگیی    

های تواند ترکیبتغییرات فصلی و شرایط خاک، دما، نور و رطوبت می

 ,.Miranda et al) ا نییز تحیت تیأثیر قیرار دهید     ساپونینی گیاهان ر

2012) . 
 

 گيرینتيجه

 یهیا نظیام نتایج پژوهش بییانگر آن اسیت کیه کیاربرد تلفیقیی      

  یو کیاربرد سیولفات پتاسی    یاهیگ یایبقا تیریتوأم با مد یورزخاک

ها داشیت.  برتری قابل توجهی نسبت به کاربرد جداگانه هر یک از آن

تیرش در نظیام    یکاسیبرگ چیا   یاقتصیاد مقیدار عملکیرد    نیشتریب

در  لوگرمیک 174و  یاهیگ یایدرصد بقا 74 حف  ،یکاهش یورزخاک

 نیانیآنتوسی  زانیی م نیبیاالتر ، دسیت آمید  بیه   یهکتار سیولفات پتاسی  

 یاهیی گ یایدرصد بقا 64 حف  متداول و یورزخاک ماریکاسبرگ از ت

نشان داد  جیا. نتدیحاصل گرد  یدر هکتار سولفات پتاس لوگرمیک 67و 

متیداول تیوأم بیا     یورزو خیاک  یورزکی  خیاک   یهاکه کاربرد نظام

و  174)  یو کاربرد کود پتاس (درصد 64و  74ی )اهیگ یایبقا تیریمد

 کیی ولوژیزیف یهایژگیعملکرد و و شیدر افزا (در هکتار لوگرمیک 67

با توجه به آنچیه در   ،طور کلیبه .کندیم فایا یترش نقش مؤثر یچا

ورزی و ورد عملکرد گیاهان مورد بررسی مشاهده شد، نظام ک  خاکم

گرم در هکتار پتاسی  توصیه کیلو 174درصد بقایای گیاهی و  74تیمار 

ای مناسیب جهیت رشید چیای     شود. از آنجایی که سیستان منطقهمی

 ،گرددباشد و با توجه به اهمیت دارویی این گیاه، پیشنهاد میترش می

 ری در زمینه کاشت این گیاه در منطقه انجام گیرد.تتحقیقات بیش
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