فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،29فروردین و اردیبهشت 1398

اثر کودهای زیستی بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی

سعیدپرچیانلو ،عزیزاهلل خیری *و مسعود ارغوانی
گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان .ایران
(تاریخ دریافت ،1396/03/03 :تاریخ پذیرش نهایی)1396/09/07 :

چکیده
بهمنظور بررسی اثر کودهای زیستی نیتروکسین (صفر ،دو و چهار لیتر در هکتار) و بیوسولفور (صفر ،دو و چهار کیلوگرم در هکتار) حاوی
باکتری های محرک رشد بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی عروسک پشت پرده ( )Physalis alkekengi L.آزمایشی بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار (دو و چهار لیتر در هکتار نیتروکسین ،دو و چهار کیلوگرم در هکتار
بیوسولفور ،دو لیتر نیتروکسین +دو کیلوگرم بیوسولفور ،دو لیتر نیتروکسین+چهار کیلوگرم بیوسولفور ،چهار لیتر نیتروکسین +دو کیلوگرم
بیوسولفور ،چهار لیتر نیتروکسین+چهار کیلوگرم بیوسولفور و عدم کاربرد کود زیستی) و سه تکرار در دانشگاه زنجان انجام شد .نتایج این
آزمایش نشان داد که کودهای زیستی نیتروکسین و بیوسولفور بر شاخصهای رشدی ،عملکردی و کیفی گیاه عروسک پشت پرده تأثیر
معنیداری داشتند.اما وزن کالیکس تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ،حداکثر ارتفاع بوته ( 53سانتیمتر) ،قطر ساقه ( 6/1میلی-
متر) ،فاصله میانگره ( 7/33میلیمتر) ،سطح برگ ( 422/3سانتیمتر مربع) ،تعداد شاخه فرعی ( 58شاخه) ،وزنتر اندام هوایی ( 371/3گرم)
و وزن خشک اندام هوایی ( 78گرم) در تیمار تلفیقی چهار لیتر نیتروکسین همراه چهار کیلوگرم بیوسولفور حاصل شد .بیشترین وزن تک
میوه ( 1/96گرم) ،قطر میوه ( 18/82میلیمتر) ،عملکرد کل ( 6/82تن در هکتار) و کلروفیل  4/01( aمیلیگرم بر گرم وزنتر برگ) نیتروژن
برگ ( 3/02درصد) ،گوگرد برگ ( 0/20درصد) نیز در تیمار تلفیقی چهار لیتر نیتروکسین همراه چهار کیلوگرم بیوسولفور حاصل شد.
همچنین ،بیشترین فنل کل ( 14/07میلیگرم برگرم وزن خشک میوه) ،کارتنوئید ( 12/16میلیگرم بر گرم وزنتر میوه) ،آنتوسیانین (17/7
میلیگرم بر گرم وزن خشک میوه) ،فیزالین ( 1/56درصد) در تیمار چهار لیتر نیتروکسین در هکتار حاصل شد .بیشترین کلروفیل 2/76( b
میلیگرم بر گرم وزنتر برگ) در تیمار تلفیقی چهار لیتر نیتروکسین در هکتار همراه دو کیلوگرم بیوسولفور در هکتار به دست آمد .در
مجموع با توجه به نتایج به نظر میرسد که مصرف کودهای زیستی نیتروکسین و بیوسولفور میتواند در افزایش عملکرد اقتصادی،
ویژگیهای کمی و کیفی گیاه عروسک پشت پرده نسبت به شاهد مؤثر باشد.
واژههای کلیدی :نیتروکسین ،بیوسولفور ،فیزالین ،فنل کل ،عملکرد ،عروسک پشت پرده.

تا  60سانتیمتر ،به حالت خودرو در زمينهای آهکی مزارع و

مقدمه
Physalis alkekengi L.

بوستانهای غالب نواحی اروپا مانند فرانسه ،آلمان ،ايتاليا و

گياهی علفی از تيره سيبزمينی ( (Solanaceaeو به ارتفاع 20

برخی نقاط آسيا مانند ژاپن ،ايران و همچنين در آمريکای

عروسک پشت پرده با نام علمی

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيkheiry@znu.ac.ir :
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شمالی میرويد ( .)Zargari, 1996از مهمترين ترکيبات آلی

توسعهی ريشه و قسمتهای هوايی گياه میشود (

موجود در اين گياه میتوان به فيزالينهای  O ،N ،B ،Aو  Lکه

 .)al., 2001طيف وسيعی از ميکروارگانيسمها قادر به اکسايش

به گروه تریترپنوئيدها تعلق دارند و دی هيدرو فيزالين در ريشه

گوگرد در محيط خاک هستند که از بين آنها فقط باکتریهای

و بخشهای هوايی اين گياه اشاره کرد (.)Shang et al., 2011

هتروتروف ،بهويژه جنس تيوباسيلوس نقش مهمی ايفا میکنند،

ميوه گياه اثر مدر و ملين دارد ( .)Zargari, 1996همچنين،

بيوسولفور حاوی باکتریهايی از جنس تيوباسيلوس از

میتوان برای درمان بيماریهايی مثل سنگ کليه و مجاری

فعالترين و مؤثرترين ميکروارگانيسمهای اکسيدکننده گوگرد

ادراری ،نقرس ،يرقان و هپاتيت استفاده کرد (.)Amin, 2004

میباشد .بسياری از پژوهشگران نيز گزارش کردهاند که بخش

Gilick et

کودهای شيميايی ،استفاده از ريز جانداران مؤثر در خاک به

مواجه هستند ( .)Khavazi, 2001اين باکتریها با اکسيداسيون

شکل کودهای زيستی میتواند جايگزينی برای اين نهادههای

گوگرد و توليد اسيد سولفوريک باعث کاهش  pHخاک و

شيميايی باشد .اين نهادههای زيستی از جايگاه ويژهای در

افزايش دسترسی فسفر و عناصر کممصرف میشوند

نظامهای کشاورزی پايدار ،کم نهاده و يا زيستی برخوردار

(.)Safari Sanjani, 2012

میباشند ( .)Kizilkaya, 2008استفاده از جانداران مفيد خاکزی

طی پژوهشی گزارش شد که کود زيستی نيتروکسين

تحت عنوان کودهای زيستی بهعنوان طبيعیترين و مطلوبترين

(ازتوباکتر و آزوسپيريلوم) سبب افزايش معنیدار عملکرد

راه حل برای زنده و فعال نگه داشتن سيستم حياتی خاک مطرح

اسانس گل هميشه بهار شد ( .)Shokrani et al., 2012در

است ( .)Gilick et al., 2001کودهای زيستی شامل مواد

پژوهشی دريافتند که کاربرد ازتوباکتر و آزوسپيريلوم باعث

نگهدارنده و جمعيت متراکمی از يک يا چند نوع ميکروارگانيسم

افزايش عملکرد دانه زنيان شد (.)Ghilavizadeh et al., 2013

مفيد خاکزی و يا فرآورده متابوليک آنها هستند که صرفاً

همچنين تأثير مثبت باکتریهای تثبيت کننده نيتروژن ازتوباکتر

بهمنظور تأمين عناصر غذايی مورد نياز گياه در يک اکوسيستم

و آزوسپريليوم بر ميزان ويتامين ث و مواد جامد محلول در

زراعی به کار میروند .همچنين ،اين ميکروارگانيسمها قادر به

گوجهفرنگی گزارش شده است ( .)Amiri et al, 2015در

آمادهسازی عناصر مغذی از حالت غيرقابل جذب به قابل

مطالعهای در گياه بابونه شيرازی بيشترين وزن خشک کاپيتول

جذب در طی فرآيند زيستی میباشند .اين باکتریها از طريق

و ميزان اسانس در تيمار بيوسولفور مشاهده گرديد ( Dehghani

توليد مواد شبه هورمونی ،کاهش سطوح اتيلن ،فراهم کردن

 .)et al., 2009همچنين استفاده از کود بيولوژيک بيوسولفور

مواد غذايی ،کنترل زيستی و ايجاد مقاومت گياه به تنشهای

بيشترين دانه در چترک و عملکرد دانه در گياه دارويی آنيسون

محيطی مختلف از جمله کمبود آب و عناصر غذايی و کاهش

را موجب شد (.)Kmaystany et al., 2012

سميت عناصر سنگين گياه را ياری میکنند (.)Sharma, 2001

با توجه به مصرف بیرويه کودهای شيميايی ،تأثير اين

از جمله کودهای زيستی که حاوی ميکروارگانيسمهای

کودها بر کاهش کيفيت گياهان دارويی ،افزايش آلودگیهای

متعددی است ،میتوان به نيتروکسين اشاره کرد .کود زيستی

زيست محيطی و نيز عدم وجود اطالعات مستند و جامع در

نيتروکسين حاوی مؤثرترين باکتریهای تثبيتکننده نيتروژن از

خصوص واکنش شاخصهای رشدی اين گياه نسبت به

جنس ازتوباکتر و آزوسپريليوم است که عالوه بر تثبيت

مصرف تيمارهای مختلف کودی ،اين مطالعه با هدف ارزيابی

نيتروژن هوا و متعادل کردن جذب عناصر پرمصرف و

اثر کودهای زيستی بر ويژگیهای کمی و کيفی گياه دارويی

ريزمغذی مورد نياز گياه ،ترشح اسيدهای آمينه ،سيانيد

عروسک پشت پرده و در راستای گسترش برنامه کشاورزی

هيدروژن و سيدروفور را نيز به عهده دارد و موجب رشد و

پايدار

اجرا شد.
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با در نظر گرفتن مشکالت زيست محيطی ناشی از مصرف

عمدهای از خاکهای کشور ما با مشکل آهکی بودن و  pHباال
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اين پژوهش بهصورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح

ميوهها و تغيير رنگ کاليکس و ميوه از سبز به قرمز

بلوکهای کامل تصادفی با نه تيمار و سه تکرار در مزرعه

(شهريورماه) آغاز و برداشت با توجه بهسرعت رسيدن ميوهها

تحقيقاتی دانشگاه زنجان با ارتفاع  1663متر از سطح دريا،

طی سه چين و با فاصله ده روز انجام شد .در نهايت صفات

عرض جغرافيايی  35درجه و  25دقيقه شمالی و طول

مورد نظر که شامل موارد زير بود اندازهگيری شد.

جغرافيايی  47درجه و يک دقيقه ،در فصل زراعی 1394-95

صفات کمی (رشدی و عملکردی) :همزمان با رسيدن

اجرا گرديد .فاکتور اول کود زيستی نيتروکسين ساخت شرکت

ميوهها در پايان فصل رشد پس از حذف اثر حاشيه از هر کرت

"فناوری زيستی مهر آسيا" (شامل  108عدد باکتری زنده و

تعداد شش بوته بهطور تصادفی انتخاب و سپس ميانگين ارتفاع

فعال در هر گرم کود زيستی) در سه سطح صفر ،دو و چهار

بوته (سانتیمتر) ،فاصله ميانگره (سانتیمتر) ،قطر ساقه

ليتر در هکتار و فاکتور دوم شامل بيوسولفور ساخت

(ميلیمتر) ،تعداد شاخه فرعی ،قطر ميوه (ميلیمتر) وزن تک

شرکت"زيست فناور سبز " (اسيديته  5/19و جمعيت

ميوه بدون کاليکس (گرم) ،وزن کاليکس (گرم) اندازهگيری

باکتریهای تيوباسيلوس  )9/3 × 107در سه سطح صفر ،دو و

شد .اندازهگيری وزن تر با استفاده از ترازو ديجيتالی و

چهار کيلوگرم در هکتار بود .قبل از انجام آزمايش ،از زمين

درنهايت بوتهها درآون  75درجه سانتیگراد به مدت 48

مورد نظر نمونه خاک تهيه و ويژگیهای فيزيکی و شيميايی آن

ساعت قرار داده شد و سپس اندازهگيری وزن خشک انجام

اندازهگيری شد (جدول

.) 1

گرفت .سطح برگ نمونهها با استفاده از دستگاه تعيين سطح

برای تکثير گياه ،بذرهای مورد نياز از شرکت پاکان بذر

برگ مدل ( )VM-900E/Kاندازهگيری و برحسب سانتیمتر

اصفهان خريداری و در سينیهای کاشت در گلخانه گروه

مربع ذکر گرديد .برای اندازهگيری عملکرد با توجه به اينکه

باغبانی کاشته شد و نشاها پس از دو ماه در تاريخ 15

سرعت رسيدن ميوهها تدريجی بود و از ابتدای رسيدن ميوه تا

ارديبهشتماه به زمين اصلی منتقل شد .فاصله بين رديفها 50

پايان آزمايش برداشت در چند چين صورت گرفت ،مجموع

و بين بوتهها  30سانتیمتر ،طول کرتها ده و فاصله بين

وزنتر ميوه ها در سه چين عملکرد کل برحسب تن در هکتار در

تکرارها دو متر بود .پس از انتقال نشا بالفاصله آبياری انجام

نظر گرفته شد.

شد .پس از استقرار کامل گياه در مرحلهای شش تا هشت

صفات کیفی :اندازهگيری آنتوسيانين ميوه به روش واگنر

برگی تيمارها اعمال گرديد .ابتدا هر يک کيلوگرم در هکتار

( )1979با استفاده از متانول اسيدی انجام و با کمک رابطه زير

کود بيوسولفور را با مقدار  50کيلوگرم در هکتار گوگرد (بر

محاسبه و بر حسب ميلیگرم بر گرم وزن خشک بافت ذکر

اساس توصيه شرکت توليدکننده) جهت فعاليت باکتریهای

گرديد.

موجود در اين کود مخلوط کرده و بهصورت شياری پای
بوتهها قرار گرفت و پس از  10روز ،تيمار کود نيتروکسين
همراه با آب آبياری اعمال گرديد .تيمارهای کودی بيوسولفور
و نيتروکسين در طی دو مرحله و قبل از گلدهی گياه و با

A=εBC

 :Aمقدار جذب در  550نانومتر :b ،عرض کوت برابر يک
سانتیمتر :ε ،ضريب خاموشی معادل  33000مول بر سانتیمتر
و  :cغلظت محلول مورد نظر.
برای اندازهگيری محتوای فنل کل به  100ميکروليتر از

فاصله  20روزه اعمال شد .آبياری مزرعه به روش نواری و

عصاره گياه ،دو ميلیليتر کربنات سديم ( 2/8 ،)%2ميلیليتر آب

بهصورت سه روز در ميان انجام شد .با توجه به عدم شيوع

مقطر

فولينسيوکالتبو

آفات و امراض در طی دوره رويش گياه از هيچگونه سموم

( 50 )Folin–Ciocalteu’sدرصد اضافه شد .بعد از گذشت نيم

شيميايی استفاده نشد .کنترل علفهای هرز به روش دستی در

ساعت جذب آنها در طول موج  720نانومتر نسبت به شاهد

و

100

ميکروليتر

معرف
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جدول  -1مشخصات خاک محل آزمایش
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ثبت گرديد .اسيد گاليک بهعنوان استاندارد برای رسم منحنی

همراه چهار کيلوگرم بيوسولفور در هکتار ( )N3b3وکمترين

استاندارد بکار رفت .محتوای فنل کل عصارهها بر اساس

ارتفاع بوته ( 26سانتیمتر) و فاصله ميانگره ( 2/4ميلیمتر) در

ميلیگرم معادل اسيد گاليک بر گرم وزن خشک گياه گزارش

تيمار شاهد ( )N1b1مشاهده شد (جدول .)3

شد (.)Leithy et al, 2006

سطح برگ :نتايج نشان داد که اثرات ساده نيتروکسين و

محتوای کلروفيل برگ (  aو ) bو کارتنوئيد ميوه به روش

بيوسولفور بر سطح برگ در سطح احتمال يک درصد معنیدار

SAFAS

شد ،همچنين اثر متقابل نيتروکسين در بيوسولفور بر سطح برگ

) MONACO (RS232اندازهگيری شد و برحسب ميلیگرم در

در سطح احتمال پنج درصد معنیدارشد (جدول  .)2بر اساس

گرم وزنتر بر اساس روابط زير محاسبه شد.

نتايج مقايسه ميانگينها بيشترين سطح برگ ( 406/8و 422/3

Chlorophyll a = (19.3 * A663 - 0.86 * A645) V/100W
Chlorophyll b = (19.3 * A645 - 3.6 * A663) V/100W
Carotenoides = 7.6(A480) - 1.49(A510) V/1000W
در اين رابطه:A ،ميزان جذب در آن طول موج :V،حجم نهايی

سانتیمتر مربع) درمقايسه با شاهد بترتيب با کاربرد چهار ليتر

آرنون ( )1949با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر مدل

استون مصرفشده (در اينجا  10ميلیليتر) و  :FWوزنتر نمونه
به گرم (در اينجا نيم گرم).
اندازهگيری فيزالين بر اساس روش  Sorouraddinو
همکاران ( )2007با استفاده از دستگاه سوکسله انجام شد.
نيتروژن برگ با روش کجلدال اندازهگيری شد که شامل مراحل
هضم ،تقطير و تيتر کردن بود ( )Rozek et al, 2000و گوگرد
به روش توربيديمتری اندازه گيری شد (.)Benton, 2001
تجزيه و تحليل دادههای بهدستآمده با استفاده از نرمافزار
آماری ( SASنسخه  )9/1/3و مقايسه ميانگين تيمارها از طريق
آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال يک درصد توسط
نرمافزار  MSTAT-C 2.1انجام شد.
نتایج
ارتفاع بوته و فاصله میانگره :بر اساس نتايج جدول تجزيه
واريانس دادهها ،اثر تيمارهای مورد آزمايش بر ارتفاع بوته و
فاصله ميانگره در سطح احتمال يک درصد معنیدار بود
(جدول  .)2بيشترين ارتفاع بوته ( 53سانتیمتر) و فاصله
ميانگره ( 6/1ميلیمتر) در تيمار تلفيقی چهار ليتر نيتروکسين به

نيتروکسين ( 406/8سانتیمتر مربع) و تلفيق چهار ليتر
نيتروکسين به همراه چهار کيلوگرم بيوسولفور (422/3
سانتیمتر مربع) به دست آمد که باعث افزايش  104/62و
 112/42درصدی سطح برگ نسبت به شاهد شدند (جدول .)3
شاخه فرعی :نتايج جدول تجزيه واريانس دادهها نشان داد
که اثرات ساده نيتروکسين و بيوسولفور بر تعداد شاخه فرعی
در سطح احتمال يک درصد اثرات متقابل نيتروکسين در
بيوسولفور در سطح احتمال پنج درصد معنیدارشد (جدول .)2
نتايج مقايسه ميانگينها نشان دادکه بيشترين تعداد شاخه فرعی
با  58شاخه درتيمار  N3b3مشاهده شد که با تيمارهای
 N3b2 ،N3b1،N2b3به ترتيب با  49 ،49و  52تفاوت معنی
داری نداشت همانگونه که مشاهده میشود با افزايش سطوح
نيتروکسين و بيوسولفور تعداد شاخه فرعی نيز افزايش يافته
است .کمترين تعداد شاخه فرعی در مقايسه با ساير تيمارها با
 28شاخه در تيمار شاهد ( )N1b1به دست آمد (جدول .)3
وزن تر و خشک اندام هوایی :نتايج تجزيه واريانس دادها
نشان داد که اثرات ساده و متقابل نيتروکسين و بيوسولفور
بروزن تر و خشک اندام هوايی در سطح احتمال يک درصد
معنیدار بود (جدول  .)2بر اساس نتايج حاصل از مقايسه
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ماده آلی

هدايت
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رس
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نيتروژن

گوگرد
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جدول  -2مقایسه میانگین برخی صفات کمی مورد بررسی در گیاه عروسک پشت پرده
ميانگين مربعات

منابع تغييرات
درجه آزادی

ارتفاع

نيتروکسين ()N

2

**

38/66

0/101ns 0/149ns

4955/76ns

4/59ns

**

**

ميانگره
**

4/86

**

10/37

2900/98

595/81

بيوسولفور ()B

2

**26/68

**3/53

**6/88

**17185/58

**291/37

N×B

4

**

**

**

*

*

خطا

16

ضريب تغييرات (درصد)

41/82

0/70
-

1/42

0/105

5/4

1/09

5193/30

0/211

1366/86

8/43

10/59

8

48/09

هوايی

اندام هوايی

2167/99ns

238/79ns

**

23642/62

**20144/63
**

13/65
8/13

9322/92

**

1788/59

**1276/85
**

2048/70

628/91

32/45

8/80

5/44

 nsغیر معنیدار ** ،معنیدار در سطح احتمال یک درصد* ،معنیدار در سطح احتمال پنج درصد
جدول  -3مقایسه میانگین صفات کمی مورد بررسی در گیاه عروسک پشت پرده
تيمار

قطر

سطح

ارتفاع

فاصله

)(cm

ميانگره

ساقه

()cm

()mm

( )cm

برگ
2

وزن
خشک

وزنتر اندام
هوايی ))g

تعداد شاخه
فرعی

اندام

وزن
کاليکس

عملکرد
کل

((t/ha

وزن تک

قطر ميوه

ميوه ()g

()mm

()g

هوايی ))g
N1b1

26 g

2/4d

2/73d

198/8c

28/90c

123d

28 d

0/33a

2/835g

1/11e

9/16d

N1b2

37 f

3/8c

4/50c

302/8b

59/88b

249/8c

38 c

0/31a

3/895f

1/60d

13/94c

N1b3

46 d

4/1bc

5/70b

377/1ab

70/36 ab

336/5 ab

46 bc

0/33a

4/745d

1/83abc

16/76ab

N2b1

39/83e

3/7c

5/23bc

314/7b

56/75 b

295/2 c

45 bc

0/26a

3/900f

1/62cd

14/95bc

N2b2

46/66

3/8c

5/50bc

339/7ab

77a

338ab

49 ab

0/29a

3/966e

1/71bcd

15/44bc

N2b3

49/1bc

5/1ab

5/96b

381/1ab

57 b

285/1 bc

45 bc

0/27a

4/767d

1/87ab

15/89bc

N3b1

50/83b

5/3a

5/80b

406/8a

64/66 ab

295/3 bc

49 ab

0/29a

4/844c

1/78abcd

16/73ab

N3b2

48/66c

5/3a

6/23ab

389ab

62b

306/3 bc

52ab

0/29a

5/306b

1/88ab

17/04ab

N3b3

53 a

6/1a

7/33a

422/3a

78a

371/3 a

58a

0/30a

6/826a

1/96a

18/82a

*فاکتور اول ،نیتروکسین شامل ( n1صفر) 2( n2،لیتر در هکتار) و  4( n3لیتر در هکتار) ،فاکتور دوم ،بیوسولفور شامل ( b1صفر)2( b2 ،
کیلوگرم در هکتار) و  4( b3کیلوگرم در هکتار) * میانگینهایی که با حروف مشترک در هر ستون نشان داده شدهاند ،از نظر آماری دارای
اختالف معنیدار باهم نمیباشند (دانکن یک درصد)

ميانگين بين تيمارها ،تيمار  N3b3با  371/3گرم بيشترين وزن

داشت .بيشترين وزن خشک اندام هوايی نسبت به شاهد با 78

تر اندام هوايی را موجب شد هر چند با تيمار چهار ليتر در

و  77گرم به ترتيب درتيمار  N3b3و  N3b1به دست آمد که

هکتار نيتروکسين ( )N3b1و تيمار چهار کيلوگرم در هکتار

اختالف معنیداری بين اين دو تيمار مشاهده نشد .همچنين

بيوسولفور ( )N1b3تفاوت معنیداری نداشتند .همچنين ،تيمار

کمترين مقدار وزن خشک اندام هوايی با  28/90گرم نسبت به

( N1b1شاهد) با  123گرم کمترين وزنتر اندام هوايی را

ساير تيمارها در تيمار  N1b1به دست آمد( .جدول .)3
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بلوک

2

13/14ns

فاصله

قطر ساقه

سطح برگ

شاخه فرعی

وزن تر اندام

وزن خشک
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جدول  -4تجزیه واریانس برخی صفات کمی مورد بررسی در گیاه عروسک پشت پرده
ميانگين مربعات

منابع تغييرات
بلوک

2

0/000044ns

0/006ns

*3/14

1045053/02ns

نيتروکسين ()N

2

0/0155ns

**

0/29

بيوسولفور ()B

2

ns

**

0/33

0/0013

**

38/66

**

26/68

**

11774345/82

**

7601276/83

N×B

4

0/0068ns

**0/07

**10/45

*1367672/52

خطا

16

0/0034

0/008

0/83

320239/54

ضريب تغييرات

-

18/85

5/31

5/44

12/39

 nsغیر معنیدار ** ،معنیدار در سطح احتمال یک درصد* ،معنیدار در سطح احتمال پنج درصد

قطر ساقه :بر اساس نتايج تجزيه واريانس اثر ساده ومتقابل

عملکرد کل (عملکرد میوه) :نتايج نشان داد که اثر

نيتروکسين در بيوسولفور بر قطر ساقه در سطح احتمال يک

تيمارهای نيتروکسين و بيوسولفور بر عملکرد کل در سطح

درصد معنی دار شد (جدول  .)2مقايسه ميانگينها حاکی ازآن

احتمال يک درصد و اثر متقابل آنها در سطح احتمال پنج

است که افزايش توأم سطح نيتروکسين و بيوسولفور تا چهار

درصد معنی دار بود .نتايج نشان میدهد که بيشترين عملکرد

ليتر و چهار کيلوگرم ( )N3b3بيشترين قطر ساقه ( 7/33ميلی-

کل ( 6/82برحسب تن در هکتار) با کاربرد چهار ليتر

متر) را موجب شد ،هرچند با تيمار چهار ليتر نيتروکسين همراه

نيتروکسين به همراه چهار کيلوگرم بيوسولفور ( )N3b3به دست

دو کيلوگرم بيوسولفور  6/23( N3b2ميلیمتر) تفاوت معنی-

آمد که با ساير تيمارها تفاوت معنیداری داشت و عملکرد را

داری را نداشت ،کمترين ميزان قطر ساقه در عدم کاربرد

 140/77درصد نسبت به شاهد افزايش داد (جدول .)3

کودهای زيستی ( 2/73ميلیمتر) حاصل شد (جدول .)3

آنتوسیانین و فنل :نتايج نشان داد که سطوح مختلف

وزن تک میوه و قطر میوه :بر اساس نتايج تجزيه واريانس

نيتروکسين و بيوسولفور بر آنتوسيانين و فنل در سطح احتمال

داده ها بين تيمارهای کودی از نظر وزن تک ميوه و قطره ميوه

يک درصد معنیدار شد ،ولی اثرات متقابل آنها بر آنتوسيانين

اختالف معنی داری وجود داشت که اين اختالف در سطح

و فنل معنیدار نشد (جدول  .)5مقايسه ميانگينها در بين

احتمال يک درصد معنیدار بود (جدول  .)4نتايج مقايسه

سطوح مختلف کود زيستی نيتروکسين نشان داد که بيشترين

ميانگينها نشان داد که بيشترين وزن تک ميوه ( 1/96گرم) در

ميزان فنل کل ( 14/07ميلیگرم در گرم وزن خشک ميوه)،

مقايسه با شاهد در تيمار  N3b3به دست آمد که باعث افزايش

آنتوسيانين ( 17/7ميلیگرم در گرم وزن خشک ميوه) در تيمار

 85درصدی وزن تک ميوه نسبت به شاهد شد .طبق نتايج

چهار ليتر نيتروکسين به دست آمد ،کمترين مقدار آنها بترتيب

مقايسه ميانگين تيمارها بيشترين قطر ميوه ( 18/82ميلیمتر) در

 12/86 ،9/41ميلیگرم در گرم وزن خشک ميوه در تيمار

تيمار  N3b3مشاهده شد ،ولی اختالف معنیداری با تيمارهای

شاهد مشاهده شد (جدول  .)6مقايسه ميانگينها در بين سطوح

چهار کيلوگرم بيوسولفور ( ،)N1b3چهار ليتر نيتروکسين

مختلف کود زيستی بيوسولفور نشان داد که بيشترين ميزان فنل

( )N3b1و چهار ليتر نيتروکسين به همراه دو کيلوگرم

کل ( 12/87و  12/24ميلی گرم بر گرم وزن خشک ميوه) و

بيوسولفور ( )N3b2بترتيب با  16/73 ،16/76و  17/04ميلیمتر

آنتوسيانين ( 16/64و  15/90ميلیگرم بر گرم وزن خشک

نداشت .کمترين ميزان قطر ميوه ( )9/16در تيمار شاهد

ميوه) به ترتيب در تيمار چهار و دو کيلوگرم در هکتار

مشاهده شد (جدول .)3

بيوسولفور مشاهده شد که تفاوت معنی داری باهم نداشتند،
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درجه آزادی

وزن کاليکس

وزن تک ميوه

قطر ميوه

عملکرد در هکتار
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جدول  -5تجزیه واریانس صفات کیفی مورد بررسی در گیاه عروسک پشت پرده
ميانگين مربعات
منابع تغييرات

درجه

0/014ns

1/80ns

3/20ns

1/20ns

بلوک

2

نيتروکسين ()N

2

بيوسولفور ()B

2

**0/08

N×B

4

**

خطا

16

ضريب تغييرات()CV

**

0/44

**

13/51

**8 /47

**

55/52

**12/91

**

11/69

a

b

0/085ns

0/037ns

0/024ns

*0/00080

**

**

**

*

2/04

1/56

4/25

*4/67

**0/83

**0/99

*0/235

ns

*

**

*

0/00078

**0/0164

0/064

**

0/010

0/822

1/005

0/83

0/02

0/03

0/021

0/0001

8/7

7/5

6/42

8/21

5/27

7/70

6/42

7/82

0/20

ns

1/67

ns

2/70

1/30

0/088

0/38

0/001

 nsغیر معنیدار ** ،معنیدار در سطح احتمال یک درصد* ،معنیدار در سطح احتمال پنج درصد
جدول  -6مقایسه میانگینهای مربوط به اثرسطوح نیتروکسین بر فنل کل ،آنتوسیانین و کارتنوئید
تيمارها

فنلکل ()mg/gDW

آنتوسيانين ()mg/gDW

کارتنوئيد ()mg/gFW

شاهد

9/41c

12/86c

9/90c

 2ليتر نيتروکسين

12/61b

16/27b

11/24 a

a

a

a

 4ليتر نيتروکسين

14/07

17/7

12/16

میانگینهایی که با حروف مشترک در هر ستون نشان داده شدهاند ،از نظر آماری دارای اختالف معنیدار باهم نمیباشند (دانکن یک درصد)

همچنين کمترين مقدار صفات مذکور در تيمار شاهد مشاهده
شد (جدول .)7

معنی داری نداشت و همگی در يک سطح آماری قرار گرفتند
(جدول

.)7

کاروتنوئید :نتايج نشان داد اثرات ساده نيتروکسين بر

محتوای کلروفیل  aو : bنتايج نشان داد که اثر تيمارهای

کاروتنوئيد در سطح يک درصد ،اثرات ساده بيوسولفور بر

آزمايشی بر محتوای کلروفيل  aو bدر سطح احتمال يک درصد

کاروتنوئيد در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد .همچنين،

معنی دار بود (جدول  .)5بر اساس نتايج بدست آمده بيشترين

اثرات متقابل نيتروکسين در بيوسولفور بر کاروتنوئيد معنیدار

ميزان کلروفيل  4/01( aميلیگرم در گرم وزنتر برگ) نسبت

نشد (جدول  .)5بيشترين کارتنوئيد با مقدار  12/24و 12/16

به شاهد در تيمار تلفيقی چهار ليتر نيتروکسين به همراه چهار

ميلی گرم بر گرم وزن خشک بترتيب در تيمار چهار و دو ليتر

کيلوگرم بيوسولفور به دست آمد ،که باعث افزايش 79/82

نيتروکسين مشاهده شد که تفاوت معنیداری باهم نداشتند،

درصدی نسبت به شاهد شد .همچنين که تيمار چهار ليتر

کمترين مقدار آن ( 12/86ميلیگرم بر گرم وزن خشک ميوه)

نيتروکسين همراه دو کيلوگرم بيوسولفور ( 2/76ميلیگرم بر

در تيمار شاهد به دست آمد (جدول  .)6نتايج مقايسه

گرم وزن تر) بيشترين مقدار کلروفيل  bرا موجب شد که با

ميانگينها بين سطوح مختلف کود بيوسولفور نشان داد که هر

تيمار شاهد ،دوليتر نيتروکسين و دو کيلوگرم بيوسولفور

چند بيشترين ميزان کارتنوئيد ( 11/77ميلیگرم بر گرم وزن

اختالف معنیداری داشت .ولی با ديگر تيمارها تفاوت

خشک ميوه) در تيمار چهار کيلوگرم بيوسولفور مشاهده شد،

معنیداری از لحاظ آماری نشان نداد (جدول .)8

ولی با تيمار شاهد و دو کيلوگرم در هکتار بيوسولفور تفاوت

فیزالین :بر اساس نتايج تجزيه واريانس اثر تيمارهای
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آزادی

فيزالين

فنل

آنتوسيانين

کاروتنوئيد

کلروفيل

کلروفيل

نيتروژن برگ

گوگرد برگ
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جدول  -7مقایسه میانگینهای مربوط به اثرسطوح بیوسولفور بر فنل کل ،آنتوسیانین و کارتنوئيد

شاهد

10/97 b

14/30b

10/34ab

 2کيلوگرم بيوسولفور

12/24a

15/90a

11/18 ab

 4کيلوگرم بيوسولفور

12/87a

16/64a

11/77a

میانگینهایی که با حروف مشترک در هر ستون نشان داده شدهاند ،از نظر آماری دارای اختالف معنیدار باهم نمیباشند (دانکن یک درصد)
جدول  -8مقایسه میانگین برخی صفات کیفی مورد بررسی در گیاه عروسک پشت پرده
تيمار

فيزالين%

کلروفيل ()mg/g FW

کلروفيل )mg/g FW( b

نيتروژن برگ%

گوگرد برگ%

N1b1

0/56 e

2/23c

1/18c

1/16d

0/096d

N1b2

1/1cd

2/84bc

1/9b

1/63c

0/180abc

N1b3

1/11cd

2/99b

2/56a

1/78 c

N2b1

1/26bcd

2/99b

2b

2/31 b

0/100d

N3b1

1/56a

2/95b

2/56a

2/32 b

0/173abc

N2b2

1/02d

3/37ab

2/61a

2/45 b

0/196ab

N2b3

1/13bc

3/34ab

2/69a

2/80a

0/150c

N3b2

1/3cd

3/55ab

2/76a

2/85a

0/166bc

N3b3

1/4ab

4/01a

2/66a

3/02a

0/203a

ab

0/196

*فاکتور اول ،نیتروکسین شامل ( n1صفر) 2( n2 ،لیتر در هکتار) و  4( n3لیتر در هکتار) ،فاکتور دوم ،بیوسولفور شامل ( b1صفر)2( b2 ،
کیلوگرم در هکتار) و  4( b3کیلوگرم در هکتار) * میانگینهایی که با حروف مشترک در هر ستون نشان داده شدهاند ،از نظر آماری دارای
اختالف معنیدار باهم نمیباشند (دانکن یک درصد)

آزمايشی بر درصد فيزالين ميوه در سطح احتمال يک درصد

شد .طبق نتايج حاصل از مقايسه ميانگينها بيشترين ميزان

معنی دار شد (جدول  .)5نتايج مقايسه ميانگين تيمارها نشان

نيتروژن برگ برحسب درصد ماده خشک با  3/02درصد در

داد بيشترين درصد فيزالين ( 1/56درصد وزن خشک ميوه) در

تيمار چهار ليتر نيتروکسين به همراه چهارکيلوگرم بيوسولفور

تيمار چهار ليتر نيتروکسين ( )N1b3مشاهده شد ولی از لحاظ

( )N3b3به دست آمد که با تيمارهای در تيمار چهار ليتر

آماری اختالف معنیداری با تيمار چهار ليتر نيتروکسين به

نيتروکسين به همراه دو کيلوگرم بيوسولفور ( )N3b2با 2/.85

همراه چهار کيلوگرم بيوسولفور ( )N3b3با  1/4درصد نداشت.

درصد و تيمار چهار ليتر نيتروکسين ( )N3b1با  2/.80درصد

کمترين درصد فيزالين ( 0/56درصد) در تيمار شاهد به دست

ماده خشک تفاوت معنی داری نداشت .کمترين مقدار نيتروژن

آمد (جدول .)8

برگ با  1/16درصد در تيمار شاهد مشاهده شد (جدول .)8

نیتروژن برگ :بر اساس نتايج حاصل از تجزيه واريانس

گوگرد برگ :نتايج نشان داد اثر تيمار کودی نيتروکسين بر

(جدول  )5اثر تيمار کودی نيتروکسين بر درصد نيتروژن برگ

درصد گوگرد برگ در سطح احتمال پنج درصد و اثر تيمار

در سطح احتمال يک درصد و اثر تيمار بيوسولفور و اثر متقابل

بيوسولفور و اثر متقابل بيوسولفور در نيتروکسين در سطح

بيوسولفور در نيتروکسين در سطح احتمال پنج درصد معنی دار

احتمال يک درصد معنی دار شد (جدول  .)5نتايج حاصل از
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تيمارها

فنل کل ()mg/gDW

آنتوسيانين ()mg/gDW

کارتنوئيد ()mg/gFW

اثر کودهای زیستی بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی...
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مقايسه ميانگينها نشان داد که بيشترين ميزان گوگرد برگ بر

پروتوپالسم و تقسيم سلولی در نتيجه اندازه سلول و سطح برگ

حسب درصد وزن خشک برگ با  0/20درصد در تيمار چهار

شده و در نهايت با باال رفتن فعاليت فتوسنتزی رشد رويشی را

ليتر نيتروکسين به همراه چهارکيلوگرم بيوسولفور ( )N3b3به

در گياه تشديد میکند.)Saikia et al., 2001( .

چهارکيلوگرم بيوسولفور ( )N2b3با  0/196درصد ،تيمار

میرسد که اين کودهای زيستی از طريق بهبود فعاليتهای

چهارکيلوگرم بيوسولفور ( )N1b3با  0/196درصد ،تيمار

ميکروبی خاک موجب بهبود و توسعه سيستم ريشهای و

دوکيلوگرم بيوسولفور ( )N1b2با  0/18درصد و تيمار دو ليتر

افزايش دسترسی و جذب عناصر غذايی و در نتيجه سبب

نيتروکسين به همراه دو کيلوگرم بيوسولفور ( )N2b2با 0/17

افزايش توليد مواد فتوسنتزی و بهبود ماده خشک و تر گياهی

درصد تفاوت معنیداری نداشت .کمترين مقدار گوگرد برگ

در گياه گرديده است .باکتریهای محرک رشد گياه ازجمله

با  0/096و  0/1درصد در تيمارهای شاهد و دو ليتر در هکتار

ازتوباکترها و آزوسپريليوم ،با فراهم نمودن جذب عناصر

نيتروکسين مشاهده شد (جدول .)8

غذايی به ويژه نيتروژن باعث بهبود رشد و نمو گياه میشوند.
نيتروژن يکی از مهمترين عناصر غذايی است که نقش مهمی

بحث

در رشد و نمو و توليد ماده خشک گياهی دارد .زمانی که گياه

صفات کمی (رویشی) :بر اساس نتايج مقايسه ميانگينها

نيتروژن کافی در اختيار دارد سرعت فتوسنتز افزايش میيابد و

مشخص گرديد که صفات رشدی مانند ارتفاع بوته ،قطر ساقه،

گياه را قادر میسازد که سريعتر رشد نمايد و زيست توده

تعداد شاخه فرعی ،فاصله ميانگره ،سطح برگ و وزن تر و

بيشتری را توليد نمايد ( .)Ashraf et al., 2005نيتروژن باعث

خشک اندام هوايی در تيمارهای تلفيقی حداکثر ميزان خود را

طويل شدن سلول و تقسيم سلولی و در نهايت منجر به

داشتند .محققين افزايش ارتفاع گياه در نتيجه کاربرد کودهای

گسترش برگها ،طويل شدن ساقه و افزايش تمام پارامترهای

زيستی را ناشی از سنتز و ترشح مواد محرک رشد گياه نظير

رشدی میشوند .بدين ترتيب وزنخشک بخشهای هوايی

انواع هورمونهای تنظيم کننده رشد مانند اکسينها ،ترشح

افزايش میيابد .همچنين تأثير نيتروژن بر وزن تر گياه ناشی از

اسيدهای آمينه مختلف ،انواع آنتی بيوتيکها ،سيانيد هيدروژن و

نقش اين عنصر در ساختار مولکولهای بزرگ نظير پروتئينها،

سيدروفور میدانند که با تحريک رشد گياه و افزايش تقسيم

اسيد آمينهها و اسيدهای نوکلئيک میباشد (.)Zhao, 2006

سلولی باعث افزايش طول ميانگره در نهايت باعث افزايش

شاخههای جانبی چون منتهی به سرشاخههای گلدار میشوند،

ارتفاع گياه میشوند ( .)Tilak et al.,2005همچنين باکتریهای

به عنوان اجزای عملکرد تأثير زيادی در افزايش عملکرد

ريزوسفری افزاينده رشد گياه موجود در کود زيستی

میگذارند .افزايش شاخههای جانبی ميتواند ناشی از افزايش در

و

ارتفاع و رشد رويشی زياد گياه باشد که حاصل بهبود جذب

نيتروکسين

و

بيوسولفور

(ازتوباکتر،

آزوسپيريلوم

تيوباسيلوس) با تثبيت نيتروژن و کاهش  pHخاک ،رشد ريشه،

عناصر غذايی فسفر ،گوگرد و به ويژه نيتروژن باشد.

دسترسی و جذب عناصر غذايی از جمله نيتروژن و گوگرد،

در آزمايشی بر گياه تاجخروس پری نشان دادند که افزايش

فسفر و عناصر ريزمغذی را افزايش میدهد ()Sharma, 2001؛

سطح برگ در گياهان تلقيح شده با باکتریهای تثبيتکننده

که نتيجه آن بهبود صفات رويشی میباشد .افزايش سطح برگ

نيتروژن ناشی از افزايش جذب ازت است (

را میتوان چنين توجيه کرد .با توجه به نتايج آزمايش خاک که

 .)2006پژوهشگران دريافتهاند که استفاده از باکتریها

نشان از کمبود نيتروژن دارد ،کودهای زيستی مانند نيتروکسين

(ازتوباکتر ،آزوسپيريلوم سودوموناس) بهمنزله کود زيستی

باعث تثبيت نيتروژن میشوند که افزايش نيتروژن باعث افزايش

سبب افزايش کارايی جذب کودهای نيتروژن و فسفر و در

Rawia et al.,
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Violent, and

گذاشته و مانع تجزيه پروتئينها در محيط داخلی سلول شده

نتيجه بهبود رشد گياهان مختلف میشود (

 .)Portugal, 2007نتايج تحقيقات نشان میدهد که تلفيق

که به اين وسيله سبب تقسيم سلولی گرديده و بهطور

نيتروکسين با کودهای زيستی در گياه دارويی زوفا منجر به

غيرمستقيم در افزايش قطر ميوه مؤثرند (

افزايش ارتفاع و قطر ساقه شد (.)Koocheki et al., 2008

 .)al., 2001در نتيجه رشد کمی و کيفی گياه تقويت شده و

همچنين بهبود صفات رشدی گياه در اثر کاربرد نيتروکسين و

نتيجه آن بهصورت افزايش عملکرد نمايان میشود.

Momamadvarzi et

 Ruedaو همکاران ( )2016بر توت فرنگی گزارش شده است

گوگردی بر جذب عناصر غذايی و عملکرد سويا در مزرعه

که مويد اين بخش از نتايج میباشد.

دريافتند که استفاده از کود گوگرد به همراه باکتری تيوباسيلوس

صفات کمی ( عملکردی) :نتايج مقايسه ميانگين صفات

عالوه بر کاهش  pHخاک ،قابليت استفاده عناصر غذايی مورد

عملکردی نشان داد که با افزايش سطوح نيتروکسين و

نياز گياه را نيز افزايش می دهد و از اين طريق عملکرد و اجزای

بيوسولفور در تيمارهای تلفيقی تا چهار ليتر نيتروکسين به

عملکرد گياه بهبود میيابد نتايج تحقيقات  Mishraو همکاران

همراه چهار کيلوگرم بيوسولفور حداکثر قطر ميوه ،وزن تک

( Esitken ،)2011و همکاران ( )2006حاکی از اثر مثبت

ميوه و عملکرد کل به دست آمد .اعمال ميزان مناسبی از

کودهای زيستی حاوی ازتوباکتر و آزوسپريليوم بر قطر ميوه

گوگرد به همراه نيتروژن میتواند نقش مؤثری در افزايش

توت فرنگی میباشد .طی پژوهشی بر سرخارگل گزارش شد

جذب عناصر پرمصرفی مانند نيتروژن ،فسفر ،پتاسيم و نيز

که تيمار بيوسولفور به همراه نيتروکسين بهترين تيمار از نظر

عناصر کممصرفی مانند آهن ،منگنز ،روی و مس داشته باشد

عملکرد کمی بود ( .)AghaAlikhani et al., 2013همچنين طی

(.)Togay, 2008

پژوهشی بر زيره سبز گزارش کردند که تيمار ترکيبی سه گانه

افزايش عملکرد و اجزای عملکردی در زمان استفاده توأم
از کودهای زيستی میتواند ناشی از وجود جمعيتهای

ازتو بارور +فسفاته بارور  +2بيوسولفور بهترين تيمار از نظر
عملکرد بود (.)Mishra et al, 2011

ميکروبی در خاک يا ريزوسفر بر اثر تلقيح با کود زيستی باشد

صفات کیفی :بر اساس نتايج حاصل از مقايسه ميانگينها

که بهوسيله ايجاد چرخه مواد غذايی و قابل دسترس ساختن

که نشان داد تيمارهای تلفيقی بهمراتب تأثير بهتری در افزايش

آنها ،افزايش حفظ سالمتی ريشه در طول دوره رشد در رقابت با

کلروفيل  aو  bداشت .به نظر میرسد نيتروکسين با تأمين

پاتوژنهای گياهی ريشه و افزايش جذب مواد غذايی باعث

نيتروژن و شرکت در ساختمان کلروفيل )با توجه به اينکه چهار

رشد گياه میشوند ( .)Roesty et al., 2006با استفاده اين

اتم نيتروژن در حلقههای درون کلروفيل جای گرفته است) تأثير

باکتریها توان تثبيت زيستی نيتروژن ،دسترسی بيشتر فسفر و

مستقيم و قطعی در ساخت کلروفيل دارد ،تيوباسيلوس نيز با

عناصر کممصرف ،سطح ريشه ،جذب بهينه آب و عناصر غذايی

استفاده از گوگرد و تبديل آن به سولفات دسترسی به گوگرد و

و توليد برخی ويتامينها افزايش يافته و با تأثير بر رشد رويشی

ديگر عناصر غذايی وابسته به  pHمانند فسفر ،روی ،آهن و

و زايشی گياه شاخصهايی مانند سطح برگ افزايش يافته و به

مس را ،که در چرخههای فتوسنتزی و ساختمان سيتوکرومها

تبع آن مقدار فتوسنتز نيز افزايش يافته ،توليد بيشتر مواد

نقش دارند ،افزايش میدهد .افزايش جذب اين ريزمغذیها که

فتوسنتزی هم در افزايش توليد محصوالت نقش مستقيم دارد.

نقش اساسی در ساختار و توليد کلروفيل دارند سبب افزايش

همچنين اين باکتریها با سنتز و ترشح هورمونهای محرک

رنگيزههای فتوسنتزی میشوند .افزايش ميزان کاروتنوئيد در

رشد از جمله اکسين بهطور مستقيم سبب افزايش قطر ميوه و با

استفاده از کود زيستی نيتروکسين احتماالً به اين دليل باشد که

توليد سيتوکنين بر روی آنزيمهای ليپاز و پروتئاز اثر منفی

غلظت کاروتنوئيد به وسيله کود نيتروژنی تحت تأثير قرار
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سيستم تغذيهای بيان کردند (.)AghaAlikhani et al., 2016

Rozek,

خشک گياهی در تيمار چهار ليتر نيتروکسين به دست آمد که با

 Rawia .)2000و همکاران ( )2006در آزمايشی روی گياه

تيمار چهار ليتر نيتروکسين چهار کيلوگرم بيوسولفور تفاوت

 Celosia argenteaنشان دادند که باال رفتن ميزان کلروفيل در

معنیداری نداشت ،درگونههای خانواده سوالناسه ،ترکيبات

گياهان تلقيح شده با نيتروکسين ،نتيجه افزايش جذب نيتروژن

آلکالوئيد در ريشه توليد شده و پس از آن به بخشهای هوايی

است .طی پژوهشی که در چای ترش انجام گرفت

منتقل میشود .عالوه بر اين ،تغذيه خاک با عناصری مانند

مشخص گرديد که تيمار تلفيقی سه کود زيستی

نيتروژن و فسفر ،رابطه مستقيمی با افزايش متابوليتهای ثانويه

(نيتروکسين+بيوسولفور+فسفات بارو  )2در مقايسه با ديگر

و آلکالوئيد در گياهان اين خانواده دارد (.)Omid Beigi, 2009

تيمارها ،از طريق تشکيل کلونی در ناحيه اطراف ريشه و يا

تأثير مثبت ترکيبات نيتروژنی بر ميزان آلکالوئيد نام عروسک

درون گياه شرايط مناسبتری را بهمنظور تأمين زيستی نيتروژن،

پشت پرده توسط  Khoshlahjehو همکاران ( )2013و

فسفر ،گوگرد و ساير ريزمغذیها در خاک ايجاد کردهاند و از

 Zadehو همکاران ( )1997گزارششده است .در توجيه

 aو  bشد ( Nemati,

مطالب ذکر شده اين گونه میتوان بيان کرد که نيتروکسين با

 Assiouty .)2015و  )2005( Sedeaنشان دادند که بيشترين

تثبيت نيتروژن هوا و فراهمی اين عنصر برای گياه باعث

ميزان کلروفيل و کاروتنوئيد در برگهای اسفناج مربوط به تلقيح

افزايش ميزان فيزالين شده است .از طرفی جذب و همگون

با ازتوباکتر میباشد.

سازی گوگرد و نيتروژن توسط گياهان بهشدت مرتبط و وابسته

ايجادشيب اسمزی اثر معکوس در مقدار آن دارد (

اين طريق باعث افزايش محتوای کلروفيل

Zare

بر اساس نتايج باالترين ميزان فنل کل و آنتوسيانين در

به يکديگر میباشد ،اما اهميت بيشتر گوگرد در کيفيت مواد

تيمارهای تلفيقی مشاهده گرديد در توجيه اين مطلب میتوان

غذايی و توليد داروهای گياهی يا متابوليتهای ثانويه میباشد

گفت ساخته شدن آنتوسيانين و تجمع آن در بافتهای گياهی

( .)Allen and David, 2006به نظر میرسد بيوسولفور با

تحت تأثير عاملهای مختلفی از جمله ميزان هيدراتهای کربن

کاهش  pHخاک و دسترسی بيشتر به گوگرد و فسفر در سنتز

میگيرد.

و ساخت فيزالين در تيمارهای تلفيقی مؤثر بوده است .اثر

( .)Taiz, 2006ريشه تلقيح شده با کودهای زيستی توانايی

مثبت کودهای زيستی بر افزايش درصد آلکالوئيدها توسط

ساخت و ترشح مواد زيستی فعال مانند ويتامينهای گروه ،B

 Hassanدر پروانش و Hassanو همکاران ( )2012در گياه

اسيد نيکوتنيک ،اسيد پنتوتنيک ،بيوتين ،اکسينها ،جيبرلينها و

 Lupinus Termisگزارش شده است.

(گلوکز ،آرابينوز و گاالکتوز) موجود در بافتها قرار

غيره را دارند که اين مواد موجب افزايش محتوای ماده آلی و

جذب عناصر غذايی توسط گياه تابع دو عامل رشد ريشه و

هيدراتهای کربن گياه و در نتيجه افزايش آنتوسيانين و فنل کل

فراهمی عناصر غذايی در خاک بويژه در ريزوسفر است.

میشوند .کاربرد باکتری محرک رشد تثبيت کننده ازت باعث

افزودن باکتریهای محرک رشد ،نه تنها فراهمی عناصر غذايی

( Fragaria × ananassa

مورد نياز گياه را افزايش داده است ،بلکه با بهبود شرايط

 )Duchشد ( .)Pesakovic et al., 2016اثر مثبت کود

فيزيکی و فرايندهای حياتی خاک ،ضمن ايجاد بستر مناسب

بيوسولفور در تلفيق با بيوفسفر در افزايش فنل ريشه به نسبت

برای رشد ريشه ،موجبات افزايش دسترسی به عناصر را فراهم

 116برابر شاهد گزارش شده است ،همچنين تيمار کود

آورده است .کودهای تثبيت کننده نيتروژن عالوه بر قابليت

شيميايی نيتروژن +نيتروکسين بيشترين ترکيبات فنولی کل را

تثبيت نيتروژن و متعادل کردن جذب عناصر غذايی پر مصرف

موجب شد؛ که دليل آن را فراهمی بيشتر نيتروژن در اين

و ريز مغذی مورد نياز گياه ،با توليد مواد محرک رشد (ايندول

افزايش آنتوسيانين در توت فرنگی شد

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 3:55 IRDT on Saturday September 19th 2020

صفت هم افزايش میيابد ،ولی مقادير خيلی باال به دليل

بر اساس نتايج باالترين ميزان فيزالين برحسب درصد وزن

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 3:55 IRDT on Saturday September 19th 2020

1398  سال،29  شماره،8  جلد،فرآیند و کارکرد گیاهی

284

) برگياه گوجه فرنگی2014( Bandyopadhyay  وRanjit

 جيبرلين و سيتوکينين و غيره) و ويتامينهای،استيک اسيد

 طی پژوهشی بر گلرنگ گزارش شد که.گزارش شده است

 سبب بهبود رشد ريشه و متعاقب آن افزايش جذب،B گروه

تيمار بيوسولفور باعث افزايش غلطت گوگرد برگ شد

 از.)Revilas et al., 2000( آب و عناصر غذايی شده است

.)Karimzadeh-Asl et al., 2015(

سوی ديگر مصرف گوگرد همراه با باکتریهای تيوباسيلوس با
 اطراف منطقه ريزوسفر ريشه موجب بهبود حالليتpH کاهش

نتیجهگیری کلی
نتايج اين آزمايش نشان داد که تيمار تلفيقی چهار ليتر

عناصر تثبيت شده در خاکهای آهکی شده که در نتيجه افزايش
Babaei et al.,

( جذب عناصر توسط گياه را به دنبال دارد

نيتروکسين به همراه چهارکيلوگرم بيوسولفور در مقايسه با

 به نظرمی رسد باکتری تيوباسيلوس با کاهش اسيديته.)2012

ًکاربرد جداگانه آنها صفات رشدی و عملکردی و نهايتا

 جذب گوگرد را از خاک را افزايش داده است که در،خاک

.عملکرد کل ميوه گياه عروسک پشت پرده را بهبود بخشيد

 از.نتيجه غلظت گوگرد در بافت برگ افزايش يافته است

 اين تيمار و تيمار چهار ليتر در هکتار نيتروکسين،همچنين

آنجايی که جذب و همگون سازی نيتروژن و گوگرد به شدت

حداکثر ماده مؤثره گياه (فيزالين) را موجب شدند که تفاوت

 در آغاز.)Schnug et al., 1995( به يک ديگر وابسته میباشد

 لذا با مصرف توأم اين دو کود زيستی.معنیداری باهم نداشتند

.مرحله رويشی گياه بايستی گوگرد را با نيتروژن مصرف نمود

ميتوان به حداکثر عملکرد ميوه و فيزالين بهعنوان مهمترين ماده

با مصرف کود دامی به ازاء هر کيلوگرم نيتروژن به طور متوسط

 همچنين با مصرف کودهای زيستی میتوان،موثره دست يافت

 پس با مصرف، کيلو گرم گوگرد به خاک اضافه میشود0/07

 کاهش،در راستای کاهش مصرف کودهای شيميايی

.توأم اين دو کود غلطت هر دو عنصر در برگ افزايش يافت

آلودگیهای زيستمحيطی گام برداشت و اين نتيجه میتواند

نتايج مشابه در خصوص افزايش نيتروژن برگ طی تحقيقات

.تأمين کننده بخشی از اهداف کشاورزی پايدار باشد

 وRueda ،) بر سرخارگل2013(  و همکارانAghaAlikhani
و

فرنگی

توت

گياه

بر

)2016(
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