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 چکیده

ی در هکتار( حاو یلوگرمک دو و چهار، صفر) یوسولفوردر هکتار( و ب یترل چهارو  دو، صفر) یتروکسیننمنظور بررسی اثر کودهای زیستی  به

صورت  آزمایشی به( .Physalis alkekengi L) های محرک رشد بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی عروسک پشت پرده باکتری

های کامل تصادفی با نه تیمار )دو و چهار لیتر در هکتار نیتروکسین، دو و چهار کیلوگرم در هکتار لب طرح بلوکفاکتوریل در قا

 بیوسولفور، دو لیتر نیتروکسین+ دو کیلوگرم بیوسولفور، دو لیتر نیتروکسین+چهار کیلوگرم بیوسولفور، چهار لیتر نیتروکسین+ دو کیلوگرم

نتایج این  انجام شد. و سه تکرار در دانشگاه زنجان (سین+چهار کیلوگرم بیوسولفور و عدم کاربرد کود زیستیبیوسولفور، چهار لیتر نیتروک

های رشدی، عملکردی و کیفی گیاه عروسک پشت پرده تأثیر  بر شاخص نیتروکسین و بیوسولفور که کودهای زیستی آزمایش نشان داد

-یلیم 1/6ساقه )متر(، قطر یسانت 53بوته )حداکثر ارتفاع  ،مارهای آزمایشی قرار نگرفتداری داشتند.اما وزن کالیکس تحت تأثیر تیمعنی

 گرم( 3/371) ییتر اندام هوا شاخه(، وزن 58) یتعداد شاخه فرع متر مربع(،یسانت 3/422برگ )متر(، سطح میلی 33/7) یانگرهممتر(، فاصله 

بیشترین وزن تک  بیوسولفور حاصل شد. همراه چهار کیلوگرم یتروکسینهار لیتر نچ در تیمار تلفیقی گرم( 78) ییوزن خشک اندام هوا و

تر برگ( نیتروژن  گرم بر گرم وزنمیلی 01/4) a یلکلروف در هکتار( و تن 82/6کل )متر(، عملکرد یلیم 82/18) یوهم(، قطر گرم 96/1) یوهم

 بیوسولفور حاصل شد. همراه چهار کیلوگرم یتروکسینچهار لیتر ن یدرصد( نیز در تیمار تلفیق 20/0(، گوگرد برگ )درصد 02/3برگ )

 7/17) یانینآنتوستر میوه(،  گرم بر گرم وزنیلیم 16/12) یدکارتنوئگرم برگرم وزن خشک میوه(، میلی 07/14کل )همچنین، بیشترین فنل 

 b (76/2 یلکلروفبیشترین  تروکسین در هکتار حاصل شد.لیتر نی درصد( در تیمار چهار 56/1) یزالینفگرم بر گرم وزن خشک میوه(،  میلی

در  دو کیلوگرم بیوسولفور در هکتار به دست آمد.همراه  در هکتار تروکسیننی چهار لیتر تر برگ( در تیمار تلفیقی گرم بر گرم وزنیلیم

 ،تواند در افزایش عملکرد اقتصادی می نیتروکسین و بیوسولفور که مصرف کودهای زیستی رسدمجموع با توجه به نتایج به نظر می

 مؤثر باشد. به شاهدنسبت گیاه عروسک پشت پرده  کیفیکمی و های  ویژگی

 

 عروسک پشت پرده. عملکرد،: نیتروکسین، بیوسولفور، فیزالین، فنل کل، ی کلیدیها واژه 
 

 مقدمه

 .Physalis alkekengi Lبا نام علمی  پرده پشت عروسک

 20 ارتفاع به و Solanaceae)) زمينی يبس تيره از علفی گياهی

 و مزارع آهکی های زمين در خودرو حالت متر، بهسانتی 60 تا

 و ايتاليا آلمان، فرانسه، مانند اروپا نواحی غالب های بوستان

 آمريکای در همچنين و ايران ژاپن، مانند آسيا نقاط برخی
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 آلی ترکيبات ترين مهم از (.Zargari, 1996رويد ) می شمالی

که L و  A ،B ،N ،O هایفيزالين به توان می گياه اين در موجود

 ريشه در هيدرو فيزالين دی و دارند تعلق ترپنوئيدهاتری گروه به

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

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

 مجاری و کليه سنگ مثل هايی يماریب درمان برای توان می

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

از مصرف  یناش یطيمح ستيبا در نظر گرفتن مشکالت ز

استفاده از ريز جانداران مؤثر در خاک به  ،يیايميش یکودها

های  نهاده نيا یبرا ینيگزيتواند جا می یستيز یشکل کودها

ای در  ويژه گاهياز جا یستيهای ز نهاده نيا باشد. يیايميش

  خورداربر یستيز ايکم نهاده و  دار،يپا یهای کشاورز نظام

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

 ترين مطلوب و ترينطبيعی عنوان به زيستی کودهای عنوان تحت

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

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

  ميکروارگانيسم نوع چند يا يک از جمعيت متراکمی و دارنده نگه

 صرفاً که هستند ها آن متابوليک فرآورده يا و خاکزی مفيد

 اکوسيستم يک در گياه نياز مورد غذايی تأمين عناصر منظور به

قادر به  هاميکروارگانيسم نيا ،نينهمچ روند.می کار به زراعی

جذب به قابل  رقابلياز حالت غ یغذسازی عناصر م آماده

 قيها از طر باکتری نيا .باشند زيستی می نديفرآ یجذب در ط

فراهم کردن  لن،يکاهش سطوح ات ،یمواد شبه هورمون ديتول

های  به تنش اهيمقاومت گ جاديو ا یستيکنترل ز ،يیمواد غذا

کاهش  و يیف از جمله کمبود آب و عناصر غذامختل یطيمح

 (.Sharma, 2001کنند )یم یاريرا  اهيگ نيت عناصر سنگيسم

های ميکروارگانيسم حاوی که زيستی کودهای جمله از

 زيستی کود. کرد اشاره نيتروکسين به توان می است، متعددی

از  يتروژنن کننده يتهای تثب باکتری ينمؤثرتر یحاو نيتروکسين

 تثبيت بر که عالوه است يليومازتوباکتر و آزوسپر جنس

 و پرمصرف عناصر جذب کردن متعادل و هوا نيتروژن

 سيانيد آمينه، اسيدهای ترشح گياه، نياز مورد ريزمغذی

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

 Gilick et) شود می گياه هوايی های قسمت و ريشه یتوسعه

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

 های باکتری فقط ها آن بين از که خاک هستند محيط در گوگرد

کنند، می ايفا مهمی نقش تيوباسيلوس جنس ويژه به هتروتروف،

از  لوسيوباسيهايی از جنس ت حاوی باکتری وسولفوريب

ه گوگرد های اکسيدکنند ترين و مؤثرترين ميکروارگانيسم فعال

اند که بخش کرده گزارش نيز پژوهشگراناز  . بسياریباشد می

باال  pHهای کشور ما با مشکل آهکی بودن و ای از خاکعمده

 اکسيداسيون ها بااين باکتری (.Khavazi, 2001) مواجه هستند

 و خاک pH کاهش باعث سولفوريک اسيد توليد و گوگرد

 شوند می مصرفکم عناصر و فسفر دسترسی افزايش

(Safari Sanjani, 2012). 

 نيتروکسينطی پژوهشی گزارش شد که کود زيستی 

دار عملکرد )ازتوباکتر و آزوسپيريلوم( سبب افزايش معنی

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

باعث  يريلومکه کاربرد ازتوباکتر و آزوسپ يافتنددر پژوهشی

 .(Ghilavizadeh et al., 2013) شد يانزن  عملکرد دانه يشافزا

 ازتوباکترهای تثبيت کننده نيتروژن  همچنين تأثير مثبت باکتری

و مواد جامد محلول در  يليوم بر ميزان ويتامين ثآزوسپرو 

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

 يتولبيشترين وزن خشک کاپ يرازیبابونه ش ياهگدر  یا مطالعه

 Dehghani) يدگردمشاهده ميزان اسانس در تيمار بيوسولفور  و

et al., 2009يوسولفورب يولوژيکاستفاده از کود ب ين(. همچن 

 يسونآن يیدارو ياهدانه در چترک و عملکرد دانه در گ يشترينب

 . (Kmaystany et al., 2012)د را موجب ش

 اين تأثير شيميايی، کودهای رويه بی مصرف به توجه با

 های آلودگی افزايش دارويی، گياهان کيفيت کاهش بر کودها

 در جامع و مستند اطالعات وجود عدم نيز و محيطی  زيست

 به نسبت گياه اين رشدی های شاخص واکنش خصوص

ارزيابی  هدف با مطالعه اين کودی، مختلف تيمارهای مصرف

 دارويی های کمی و کيفی گياهاثر کودهای زيستی بر ويژگی

 کشاورزی برنامه گسترش راستای در و پرده پشت عروسک

 .شد اجرا پايدار
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 ها مواد و روش

در قالب طرح  يلفاکتور يشصورت آزما پژوهش به ينا

و سه تکرار در مزرعه  يماربا نه ت یکامل تصادف یها بلوک

 يا،متر از سطح در 1663دانشگاه زنجان با ارتفاع  يقاتیتحق

و طول  یشمال يقهدق 25درجه و  35 يايیعرض جغراف

 1394-95 فصل زراعی در يقه،دق يکدرجه و  47 يايیجغراف

ساخت شرکت  يتروکسيننکود زيستی . فاکتور اول گرديد اجرا

عدد باکتری زنده و  108 شامل) "ايمهر آس يستیز یفناور"

 چهارو  دو، صفر( در سه سطح زيستی فعال در هر گرم کود

يوسولفور ساخت ب لدر هکتار و فاکتور دوم شام يترل

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

و  دو، صفردر سه سطح  (3/9 × 107های تيوباسيلوس باکتری

 يناز زم يش،در هکتار بود. قبل از انجام آزما يلوگرمک چهار

آن  يميايیو ش يزيکیف های يژگیو و يهنظر نمونه خاک ته مورد

 .(1)جدول شد  يریگ اندازه

از شرکت پاکان بذر  يازمورد ن یذرهاب ياه،گ يرثتک یبرا

های کاشت در گلخانه گروه  و در سينی يداریاصفهان خر

 15 يخکاشته شد و نشاها پس از دو ماه در تار یباغبان

 50 ها يفرد ينمنتقل شد. فاصله ب یاصل ينبه زم ماه يبهشتارد

و فاصله بين  ها ده متر، طول کرت یسانت 30ها  بوته ينو ب

انجام  ياریپس از انتقال نشا بالفاصله آب کرارها دو متر بود.ت

ای شش تا هشت  در مرحله ياهشد. پس از استقرار کامل گ

هر يک کيلوگرم در هکتار . ابتدا يداعمال گرد يمارهات یبرگ

در هکتار گوگرد )بر  يلوگرمک 50را با مقدار  يوسولفورکود ب

های  باکتری تيشرکت توليدکننده( جهت فعال يهاساس توص

 یپا ياریصورت ش کود مخلوط کرده و به ينموجود در ا

 يتروکسينکود ن يمارروز، ت 10و پس از  قرار گرفتها  بوته

 يوسولفورب یکود يمارهای. تيداعمال گرد ياریهمراه با آب آب

 و با ياهگ یدو مرحله و قبل از گلده یدر ط يتروکسينو ن

و  یرعه به روش نوارروزه اعمال شد. آبياری مز 20فاصله 

انجام شد. با توجه به عدم شيوع  يانم صورت سه روز در به

سموم  گونه يچاز ه گياه آفات و امراض در طی دوره رويش

روش دستی در  هرز به یها نشد. کنترل علف فادهی استيشيميا

 يدنهمزمان با رس برداری  يادداشتطول دوره رشد انجام شد. 

کس و ميوه از سبز به قرمز ها و تغيير رنگ کالي يوهم

 ها يوهم يدنسرعت رس ( آغاز و برداشت با توجه بهيورماه)شهر

نهايت صفات  فاصله ده روز انجام شد. در و با ينسه چ یط

 .شد يریگ بود اندازه يرنظر که شامل موارد ز مورد

همزمان با رسيدن : صفات کمی )رشدی و عملکردی(

 کرت هر از حاشيه اثر فحذ از پس رشد فصل پايان ها درميوه

 ارتفاع سپس ميانگين و انتخاب تصادفی طور به بوته شش تعداد

 ساقه متر(، قطر سانتی) يانگرهممتر(، فاصله سانتیبوته )

متر( وزن تک ميلی)متر(، تعداد شاخه فرعی، قطر ميوه ميلی)

گيری گرم( اندازه) يکسکالگرم(، وزن ) يکسکالميوه بدون 

 ی وزن تر با استفاده از ترازو ديجيتالی وگيرشد. اندازه

 48گراد به مدت  درجه سانتی 75ها درآون  درنهايت بوته

گيری وزن خشک انجام  ساعت قرار داده شد و سپس اندازه

ها با استفاده از دستگاه تعيين سطح  نمونه . سطح برگگرفت

 مترسانتیگيری و برحسب  اندازه (VM-900E/Kمدل ) برگ

به اينکه  با توجه عملکرد گيری اندازه برایديد. مربع ذکر گر

تا   ابتدای رسيدن ميوه از و بود ها تدريجی ميوه سرعت رسيدن

پايان آزمايش برداشت در چند چين صورت گرفت، مجموع 

ها در سه چين عملکرد کل برحسب تن در هکتار در  تر ميوه وزن

 نظر گرفته شد.

 ميوه به روش واگنريری آنتوسيانين گ اندازه: صفات کیفی

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

گرم بر گرم وزن خشک بافت ذکر محاسبه و بر حسب ميلی

 گرديد.
A=εBC 

A: نانومتر،  550 در جذب مقدارb: يک برابر کوت عرض 

 متر سانتی برمول  33000 خاموشی معادل ضريب :εمتر،  سانتی

 نظر. مورد ولمحل غلظت: c و

ميکروليتر از  100گيری محتوای فنل کل به برای اندازه

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

  يوکالتبوسميکروليتر معرف فولين 100مقطر و 

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

تر نسبت به شاهد نانوم 720ها در طول موج  ساعت جذب آن
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 مشخصات خاک محل آزمایش -1جدول 

 ماده آلی

)%( 

هدايت 

 (dS/m)الکتريکی

 اسيديته

(pH) 
 

 يتروژنن شن يلتس رس آهک
 

 يمپتاس فسفر گوگرد

  )%(    (mg/kg)   

1/1 2 9/7  7 33 25 42 09/0  7 16 260 

 

نی منحاستاندارد برای رسم  عنوان بهثبت گرديد. اسيد گاليک 

 ها بر اساس استاندارد بکار رفت. محتوای فنل کل عصاره

گرم معادل اسيد گاليک بر گرم وزن خشک گياه گزارش ميلی

 . (Leithy et al, 2006) شد

( و کارتنوئيد ميوه به روش b و a محتوای کلروفيل برگ )

 SAFAS با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر مدل (1949) آرنون

MONACO (RS232) گرم در  و برحسب ميلی گيری شد اندازه

 زير محاسبه شد.ابط ورتر بر اساس  گرم وزن
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 

: حجم نهايی V،موج ول آن طجذب در  يزانم A:،در اين رابطه

تر نمونه  وزن :FW ليتر( و ميلی 10در اينجا ) شده استون مصرف

 در اينجا نيم گرم(.) به گرم

و  Sorouraddinبر اساس روش  فيزالين گيری اندازه

سوکسله انجام شد.  دستگاه از با استفاده (2007) همکاران

 احلمر شامل که شد گيریاندازه کجلدال روش با نيتروژن برگ

گوگرد  و (Rozek et al, 2000) بود کردن تيتر و تقطير هضم،

 .(Benton, 2001) شد گيری اندازه توربيديمتری روش به

افزار  آمده با استفاده از نرم دست به یها داده يلو تحل  يهتجز

 يقاز طرتيمارها  يانگينم يسه( و مقا3/1/9)نسخه  SAS یآمار

توسط احتمال يک درصد  در سطحدانکن  یا آزمون چند دامنه

 .انجام شد MSTAT-C 2.1افزار  نرم

 

 نتایج

 يهجدول تجز يجنتابر اساس : ارتفاع بوته و فاصله میانگره

و ارتفاع بوته ، اثر تيمارهای مورد آزمايش بر هاداده يانسوار

 بود داریمعن يک درصدسطح احتمال در  فاصله ميانگره

متر( و فاصله سانتی 53) ارتفاع بوته يشترينب (.2جدول )

به  يتروکسينن يترل تلفيقی چهار يماردر تمتر( ميلی 1/6ميانگره )

ين وکمتر (N3b3در هکتار ) بيوسولفور يلوگرمک چهارهمراه 

 ( درمترميلی 4/2متر( و فاصله ميانگره )سانتی 26) ارتفاع بوته

 (.3)جدول شد مشاهده  (N1b1تيمار شاهد )

که اثرات ساده نيتروکسين و  نشان داد يجنتا: سطح برگ

دار يک درصد معنیاحتمال بيوسولفور بر سطح برگ در سطح 

شد، همچنين اثر متقابل نيتروکسين در بيوسولفور بر سطح برگ 

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

 3/422و  8/406) ها بيشترين سطح برگنتايج مقايسه ميانگين

( درمقايسه با شاهد بترتيب با کاربرد چهار ليتر متر مربعسانتی

متر مربع( و تلفيق چهار ليتر سانتی 8/406) يتروکسينن

  3/422) يوسولفوربنيتروکسين به همراه چهار کيلوگرم 

و  62/104متر مربع( به دست آمد که باعث افزايش سانتی

 .(3جدول )شدند درصدی سطح برگ نسبت به شاهد  42/112

نشان داد  هاداده يانسوار يهجدول تجز يجنتا: شاخه فرعی

که اثرات ساده نيتروکسين و بيوسولفور بر تعداد شاخه فرعی 

يک درصد اثرات متقابل نيتروکسين در احتمال در سطح 

. (2دارشد )جدول بيوسولفور در سطح احتمال پنج درصد معنی

 یرعتعداد شاخه ف يشترينبها نشان دادکه نتايج مقايسه ميانگين

که با تيمارهای  مشاهده شد N3b3 يمارشاخه درت 58با 

N2b3،N3b1 ،N3b2  تفاوت معنی  52و  49، 49به ترتيب با

شود با افزايش سطوح داری نداشت همانگونه که مشاهده می

شاخه فرعی نيز افزايش يافته  دتعدا نيتروکسين و بيوسولفور

با  يمارهات يربا سا يسهدر مقا یتعداد شاخه فرع ينکمتراست. 

 (.3جدول )به دست آمد ( N1b1) يمار شاهدشاخه در ت 28

دادها  يانسوار يهتجز يجنتا: هوایی وزن تر و خشک اندام

 يوسولفورو ب يتروکسيننشان داد که اثرات ساده و متقابل ن

درصد  يکدر سطح احتمال  يیتر و خشک اندام هوا  بروزن

اصل از مقايسه (. بر اساس نتايج ح2جدول ) بود دار یمعن
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 مقایسه میانگین برخی صفات کمی مورد بررسی در گیاه عروسک پشت پرده -2جدول 

 منابع تغييرات  ميانگين مربعات

وزن خشک 

 اندام هوايی

وزن تر اندام 

 هوايی
 قطر ساقه سطح برگ شاخه فرعی

فاصله 

 ميانگره
  درجه آزادی ارتفاع

ns79/238 ns99/2167 ns59/4 ns76/4955 ns101/0 149/0 ns ns14/13 2 بلوک 

 (N) يتروکسينن 2 66/38** 86/4** 37/10** 98/2900** 81/595** 62/23642** 59/1788**

**85/1276 **63/20144 **37/291 **58/17185 
**88/6 

**53/3 
 (B) يوسولفورب 2 68/26**

**70/2048 **92/9322 *09/48 *30/5193 
**09/1 

**42/1 
**82/41 4 N×B 

 خطا 16 70/0 105/0 211/0 86/1366 65/13 91/628 45/32

 درصد() ييراتتغضريب  - 4/5 8 43/8 59/10 13/8 80/8 44/5

ns دار در سطح احتمال پنج درصد درصد، *معنی یکدار در سطح احتمال  دار، ** معنی معنی یرغ 

 

 مقایسه میانگین صفات کمی مورد بررسی در گیاه عروسک پشت پرده -3جدول 

 يوهمقطر 

(mm) 

وزن تک 

 (g) يوهم

 عملکرد

 t/ha)کل )

وزن 

 يکسکال

(g) 

تعداد شاخه 

 فرعی

 تر اندام وزن

 ((g يیهوا

وزن 

خشک 

اندام 

 ((g يیهوا

سطح 

 برگ

)cm2( 

قطر 

ساقه 

)mm( 

فاصله 

 يانگرهم

)cm( 

ارتفاع 
(cm) 

 تيمار

16/9 d 11/1 e 835/2 g 33/0 a d 28 d123 c90/28 8/198 c 73/2 d 4/2 d g 26 N1b1 

94/13 c 60/1 d 895/3 f 31/0 a c 38 c8/249 b 88/59 8/302 b 50/4 c 8/3 c f 37 N1b2 

76/16 ab 83/1 abc 745/4 d 33/0 a bc 46 ab 5/336 ab 36/70 1/377 ab 70/5 b 1/4 bc d 46 N1b3 

95/14 bc 62/1 cd 900/3 f 26/0 a bc 45 c 2/295 b 75/56 7/314 b 23/5 bc 7/3 c e83/39 N2b1 

44/15 bc 71/1 bcd 966/3 e 29/0 a ab 49 ab338 a77 7/339 ab 50/5 bc 8/3 c 66/46 N2b2 

89/15 bc 87/1 ab 767/4 d 27/0 a bc 45 bc 1/285 b 57 1/381 ab 96/5 b 1/5 ab bc1/49 N2b3 

73/16 ab 78/1 abcd 844/4 c 29/0 a ab 49 bc 3/295 ab 66/64 8/406 a 80/5 b 3/5 a b83/50 N3b1 

04/17 ab 88/1 ab 306/5 b 29/0 a ab52 bc 3/306 b62 389ab 23/6 ab 3/5 a c66/48 N3b2 

82/18 a 96/1 a 826/6 a 30/0 a a58 a 3/371 a 78 3/422 a 33/7 a 1/6 a a 53 N3b3 

 b2 (2 ،(صفر) b1 شامل بیوسولفور دوم، فاکتور ،(هکتار در لیتر 4) n3 و( هکتار در لیتر 2) n2،(صفر) n1 شامل نیتروکسین اول، *فاکتور 

اند، از نظر آماری دارای هایی که با حروف مشترک در هر ستون نشان داده شده* میانگین( هکتار در کیلوگرم 4) b3 و( هکتار در لوگرمکی

 یک درصد(باشند )دانکن دار باهم نمیاختالف معنی

 

يشترين وزن گرم ب 3/371با  N3b3 يمارتميانگين بين تيمارها، 

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

و تيمار چهار کيلوگرم در هکتار  (N3b1) هکتار نيتروکسين

 يمارتداری نداشتند. همچنين، تفاوت معنی (N1b3) يوسولفورب

N1b1 )را يیتر اندام هوا وزن ينگرم کمتر 123با  )شاهد 

 78با  يی نسبت به شاهدوزن خشک اندام هوا يشترينب داشت.

 کهبه دست آمد  N3b1و  N3b3 يماردرت يبتگرم به تر 77و 

 ينهمچن .نشد شاهدهم يماردو ت ينا ينب داری یاختالف معن

گرم نسبت به  90/28با  يیمقدار وزن خشک اندام هوا ينکمتر

 (.3جدول ) .به دست آمد N1b1 يماردر ت يمارهات يرسا
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 پشت پردهتجزیه واریانس برخی صفات کمی مورد بررسی در گیاه عروسک  -4جدول 

 منابع تغييرات  ميانگين مربعات

  درجه آزادی يکسکالوزن  وزن تک ميوه قطر ميوه عملکرد در هکتار

ns02/1045053 
*14/3 ns006/0 ns000044/0 2 بلوک 

**82/11774345 **66/38 **29/0 ns0155/0 2 يتروکسينن (N) 

**83/7601276 
**68/26 

**33/0 ns0013/0 2 يوسولفورب (B) 
*52/1367672 

**45/10 
**07/0 ns0068/0 4 N×B 

 خطا 16 0034/0 008/0 83/0 54/320239

 ييراتتغضريب  - 85/18 31/5 44/5 39/12

ns دار در سطح احتمال پنج درصد درصد، *معنی یکدار در سطح احتمال  دار، ** معنی معنی یرغ 

 

بل متقاساده و اثر يانسوار يهتجز يجبر اساس نتا: قطر ساقه

يک بر قطر ساقه در سطح احتمال  يوسولفوردر ب يتروکسينن

ها حاکی ازآن (. مقايسه ميانگين2)جدول درصد معنی دار شد 

است که افزايش توأم سطح نيتروکسين و بيوسولفور تا چهار 

-ميلی 33/7( بيشترين قطر ساقه )N3b3ليتر و چهار کيلوگرم )

يتر نيتروکسين همراه چهار ل يمارتمتر( را موجب شد، هرچند با 

-متر( تفاوت معنیميلی 23/6) N3b2دو کيلوگرم بيوسولفور 

داری را نداشت، کمترين ميزان قطر ساقه در عدم کاربرد 

 .(3جدول )متر( حاصل شد ميلی 73/2) يستیزکودهای 

 يانسوار يهتجز يجنتابر اساس : وزن تک میوه و قطر میوه

و قطره ميوه  وزن تک ميوهاز نظر  یکود يمارهایت ينداده ها ب

اختالف در سطح  ينوجود داشت که ا یدار یمعن اختالف

نتايج مقايسه  (.4جدول ) بود داریمعن يک درصداحتمال 

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

به دست آمد که باعث افزايش  N3b3 يمارتمقايسه با شاهد در 

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

متر( در يلیم 82/18) يوهممقايسه ميانگين تيمارها بيشترين قطر 

داری با تيمارهای شد، ولی اختالف معنی مشاهدهN3b3  تيمار

 يتروکسينن(، چهار ليتر N1b3چهار کيلوگرم بيوسولفور )

(N3b1 و چهار ليتر نيتروکسين به همراه دو کيلوگرم )

متر يلیم 04/17و  73/16، 76/16( بترتيب با N3b2) يوسولفورب

شاهد تيمار  ( در16/9نداشت. کمترين ميزان قطر ميوه )

 (.3جدول )مشاهده شد 

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

تيمارهای نيتروکسين و بيوسولفور بر عملکرد کل در سطح 

ال پنج ها در سطح احتمآناحتمال يک درصد و اثر متقابل 

دهد که بيشترين عملکرد درصد معنی دار بود. نتايج نشان می

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

( به دست N3b3نيتروکسين به همراه چهار کيلوگرم بيوسولفور )

داری داشت و عملکرد را آمد که با ساير تيمارها تفاوت معنی

 .(3)جدول د دادرصد نسبت به شاهد افزايش  77/140

سطوح مختلف نتايج نشان داد که : آنتوسیانین و فنل

احتمال يوسولفور بر آنتوسيانين و فنل در سطح و ب يتروکسينن

ها بر آنتوسيانين  دار شد، ولی اثرات متقابل آن یمعنيک درصد 

 بين در هاميانگين مقايسه(. 5نشد )جدول دار معنی فنل و

که بيشترين  داد نشان ننيتروکسي زيستی کود مختلف سطوح

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

گرم در گرم وزن خشک ميوه( در تيمار ميلی 7/17) يانينآنتوس

ها بترتيب  چهار ليتر نيتروکسين به دست آمد، کمترين مقدار آن

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

 سطوح بين در هاميانگين مقايسه (.6ل جدوشاهد مشاهده شد )

که بيشترين ميزان فنل  داد نشان بيوسولفور زيستی کود مختلف

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

گرم بر گرم وزن خشک ميلی 90/15 و 64/16) يانينآنتوس

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

هده شد که تفاوت معنی داری باهم نداشتند، بيوسولفور مشا
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 تجزیه واریانس صفات کیفی مورد بررسی در گیاه عروسک پشت پرده -5جدول 

  ميانگين مربعات

درجه 

 آزادی

 

برگ گوگرد منابع تغييرات برگ نيتروژن   يلکلروف 
b 

 يلکلروف
a 

 فيزالين فنل آنتوسيانين کاروتنوئيد

*00080/0  ns024/0 ns037/0 ns085/0 ns20/1 ns20/3 ns80/1 014/0 ns 2 بلوک 

*00078/0  
**25/4  

**56/1  
**04/2  

**69/11  
**52/55  

**51/13  **44/0  (N) يتروکسينن 2 

**0164/0  *235/0  
**99/0  

**83/0  
*67/4  

**91/12  
**47 /8  

**08/0  (B) يوسولفورب 2 
**001/0  

*064/0  **38/0  
*088/0  ns30/1 ns70/2 ns67/1 

**20/0  4 N×B 

0001/0  021/0  03/0  02/0  83/0  005/1  822/0  010/0  خطا 16 

82/7  42/6  70/7  27/5  21/8  42/6  5/7  7/8   (CV)ييراتتغضريب  

ns دار در سطح احتمال پنج درصد درصد، *معنی یکدار در سطح احتمال  دار، ** معنی معنی یرغ 

 

 کارتنوئید فنل کل، آنتوسیانین و بر اثرسطوح نیتروکسین به مربوط هایمیانگین مقایسه -6 جدول

 تيمارها (mg/gDW)کل فنل (mg/gDW) آنتوسيانين  (mg/gFW) کارتنوئيد

90/9 c 86/12 c 41/9 c شاهد 

24/11  a 27/16 b 61/12 b  2 يتر نيتروکسينل 

16/12 a 7/17 a 07/14 a 4 يتر نيتروکسينل 

 یک درصد(باشند )دانکن دار باهم نمیاند، از نظر آماری دارای اختالف معنیدههایی که با حروف مشترک در هر ستون نشان داده شمیانگین

 

همچنين کمترين مقدار صفات مذکور در تيمار شاهد مشاهده 

 (.7جدول شد )

نتايج نشان داد اثرات ساده نيتروکسين بر : کاروتنوئید

يوسولفور بر بکاروتنوئيد در سطح يک درصد، اثرات ساده 

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

دار  اثرات متقابل نيتروکسين در بيوسولفور بر کاروتنوئيد معنی

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

دو ليتر و يلی گرم بر گرم وزن خشک بترتيب در تيمار چهار م

داشتند، داری باهم ننيتروکسين مشاهده شد که تفاوت معنی

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

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

هر  کهها بين سطوح مختلف کود بيوسولفور نشان داد ميانگين

گرم بر گرم وزن يلیم 77/11) يدکارتنوئچند بيشترين ميزان 

ولفور مشاهده شد، چهار کيلوگرم بيوس يمارت ( درخشک ميوه

دو کيلوگرم در هکتار بيوسولفور تفاوت و ولی با تيمار شاهد 

داری نداشت و همگی در يک سطح آماری قرار گرفتند  معنی

 .(7جدول )

نتايج نشان داد که اثر تيمارهای : b و  aمحتوای کلروفیل

سطح احتمال يک درصد  درb و a يلکلروفآزمايشی بر محتوای 

(. بر اساس نتايج بدست آمده بيشترين 5ول بود )جدمعنی دار 

برگ( نسبت  تر گرم در گرم وزنيلیم 01/4) a يلکلروفميزان 

تلفيقی چهار ليتر نيتروکسين به همراه چهار  به شاهد در تيمار

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

درصدی نسبت به شاهد شد. همچنين که تيمار چهار ليتر 

گرم بر يلیم 76/2وکسين همراه دو کيلوگرم بيوسولفور )نيتر

موجب شد که با  را b يلکلروفبيشترين مقدار گرم وزن تر( 

 تيمار شاهد، دوليتر نيتروکسين و دو کيلوگرم بيوسولفور

 داری داشت. ولی با ديگر تيمارها تفاوت  اختالف معنی

  (.8جدول داری از لحاظ آماری نشان نداد )معنی

تيمارهایاثر  يانسوار يهتجزيج بر اساس نتا ین:فیزال
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 کارتنوئيد فنل کل، آنتوسیانین و بر اثرسطوح بیوسولفور به مربوط هایمیانگین مقایسه -7 جدول

 تيمارها (mg/gDW) فنل کل (mg/gDW) آنتوسيانين  (mg/gFW) کارتنوئيد

34/10 ab 30/14 b 97/10  b شاهد 

18/11  ab 90/15 a 24/12 a 2 وگرم بيوسولفورکيل 

77/11 a 64/16 a 87/12 a 4 کيلوگرم بيوسولفور 

 یک درصد(باشند )دانکن دار باهم نمیاند، از نظر آماری دارای اختالف معنیهایی که با حروف مشترک در هر ستون نشان داده شدهمیانگین

 

 مورد بررسی در گیاه عروسک پشت پرده کیفیمقایسه میانگین برخی صفات  -8جدول 

 b2 (2 ،(صفر) b1 شامل بیوسولفور دوم، فاکتور ،(هکتار در لیتر 4) n3 و( هکتار در لیتر 2) n2 ،(صفر) n1 شامل نیتروکسین اول، *فاکتور

اند، از نظر آماری دارای هایی که با حروف مشترک در هر ستون نشان داده شده* میانگین( هکتار در کیلوگرم 4) b3 و( هکتار در کیلوگرم

 یک درصد(باشند )دانکن دار باهم نمیاختالف معنی

 

مال يک درصد آزمايشی بر درصد فيزالين ميوه در سطح احت

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

درصد وزن خشک ميوه( در  56/1) يزالينفبيشترين درصد داد 

( مشاهده شد ولی از لحاظ N1b3) يتروکسيننتيمار چهار ليتر 

چهار ليتر نيتروکسين به  يمارتداری با  آماری اختالف معنی

نداشت.  درصد 4/1با ( N3b3) فورچهار کيلوگرم بيوسولهمراه 

( در تيمار شاهد به دست درصد 56/0) يزالينفکمترين درصد 

 (.8جدول آمد )

 يانسواربر اساس نتايج حاصل از تجزيه : نیتروژن برگ

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

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

بيوسولفور در نيتروکسين در سطح احتمال پنج درصد معنی دار 

ها بيشترين ميزان شد. طبق نتايج حاصل از مقايسه ميانگين

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

يوسولفور بتيمار چهار ليتر نيتروکسين به همراه چهارکيلوگرم 

(N3b3 )چهار ليتر  که با تيمارهای در تيمار به دست آمد

 2./85با  (N3b2) يوسولفوربنيتروکسين به همراه دو کيلوگرم 

درصد  2./80با  (N3b1) يتروکسينن يترچهار ل درصد و تيمار

ماده خشک تفاوت معنی داری نداشت. کمترين مقدار نيتروژن 

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

يمار کودی نيتروکسين بر نتايج نشان داد اثر ت :گوگرد برگ

درصد گوگرد برگ در سطح احتمال پنج درصد و اثر تيمار 

بيوسولفور و اثر متقابل بيوسولفور در نيتروکسين در سطح 

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

 گوگرد برگ% نيتروژن برگ% b (mg/g FW) يلکلروف (mg/g FW) يلکلروف فيزالين% تيمار
N1b1 e 56/0 23/2 c 18/1 c d16/1 d096/0 
N1b2 cd1/1 84/2 bc 9/1 b c63/1 abc180/0 
N1b3 cd11/1 99/2 b 56/2 a 78/1  c ab 196/0 
N2b1 bcd26/1 99/2 b 2b 31/2  b d100/0 
N3b1 a56/1 95/2 b 56/2 a 32/2  b abc173/0 
N2b2 d02/1 37/3 ab 61/2 a 45/2  b ab196/0 
N2b3 bc13/1 34/3 ab 69/2 a a80/2 c150/0 
N3b2 cd3/1 ab55/3 76/2 a a85/2 bc166/0 
N3b3 ab4/1 01/4 a 66/2 a a02/3 a203/0 
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بر  ميزان گوگرد برگ ها نشان داد که بيشترينمقايسه ميانگين

چهار درصد در تيمار  20/0ا حسب درصد وزن خشک برگ ب

( به N3b3) يوسولفورب يلوگرمبه همراه چهارک يتروکسينن يترل

به همراه  يتروکسينن يترل ولی با تيمارهای دو دست آمد

 درصد، تيمار 196/0با ( N2b3) يوسولفورب يلوگرمچهارک

تيمار  ،درصد 196/0با  (N1b3) يوسولفورب يلوگرمچهارک

 يترل و تيمار دو درصد 18/0( با N1b2) يوسولفورب يلوگرمکدو

 17/0با ( N2b2) يوسولفورب يلوگرمکدو به همراه  يتروکسينن

داری نداشت. کمترين مقدار گوگرد برگ درصد تفاوت معنی

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

 (.8جدول شد )نيتروکسين مشاهده 

 

 بحث

ها  نتايج مقايسه ميانگينبر اساس : کمی )رویشی( صفات

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

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

خشک اندام هوايی در تيمارهای تلفيقی حداکثر ميزان خود را 

کودهای  کاربرد نتيجه در گياه ارتفاع افزايش داشتند. محققين

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

 ترشحها، اکسين مانند رشد کننده تنظيم های هورمون انواع

 و هيدروژن سيانيد ها،بيوتيک آنتی انواع مختلف، آمينه اسيدهای

و افزايش تقسيم  رشد گياه تحريک با که دانندمی سيدروفور

 افزايش باعث نهايت در ميانگره طول افزايش سلولی باعث

های  باکتری ينهمچن .(Tilak et al.,2005) شوند می گياه ارتفاع

 يستیموجود در کود ز ياهده رشد گينافزا يزوسفریر

و  يريلومآزوسپ ،)ازتوباکتر يوسولفورب و يتروکسينن

يشه، رشد ر، خاک pHو کاهش  يتروژنن يتتثب با( يوباسيلوست

 ،و گوگرد يتروژنجمله ن از يیو جذب عناصر غذا یدسترس

(؛ Sharma, 2001) دهد می يشافزا يزمغذی راعناصر رفسفر و 

 برگ سطح افزايش .باشد نتيجه آن بهبود صفات رويشی می که

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

 زيستی مانند نيتروکسين کودهای نشان از کمبود نيتروژن دارد،

 افزايش باعث نيتروژن ايشافز که شوند می نيتروژن يتتثب عثبا

 برگ سطح و اندازه سلول نتيجه در سلولی تقسيم و پروتوپالسم

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

 .(Saikia et al., 2001) .کند می تشديد گياه در

به نظر  ينچن يتروکسينو ن يوسولفورب توأمکاربرد با 

 های يتبهبود فعال يقاز طر یزيستکودهای  ينکه ا رسد یم

و  ای يشهر يستمخاک موجب بهبود و توسعه س يکروبیم

سبب  يجهو در نت يیو جذب عناصر غذا یدسترس يشافزا

 ياهیمواد فتوسنتزی و بهبود ماده خشک و تر گ يدتول يشافزا

های محرک رشد گياه ازجمله باکتری .است يدهه گرديادر گ

ا فراهم نمودن جذب عناصر ازتوباکترها و آزوسپريليوم، ب

شوند. غذايی به ويژه نيتروژن باعث بهبود رشد و نمو گياه می

ترين عناصر غذايی است که نقش مهمی نيتروژن يکی از مهم

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

يابد و نيتروژن کافی در اختيار دارد سرعت فتوسنتز افزايش می

تر رشد نمايد و زيست توده سازد که سريعادر میگياه را ق

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

طويل شدن سلول و تقسيم سلولی و در نهايت منجر به 

ها، طويل شدن ساقه و افزايش تمام پارامترهای گسترش برگ

های هوايی خشک بخششوند. بدين ترتيب وزنرشدی می

نيتروژن بر وزن تر گياه ناشی از ثير أتيابد. همچنين می افزايش

ها، های بزرگ نظير پروتئيننقش اين عنصر در ساختار مولکول

 (.Zhao, 2006باشد )ها و اسيدهای نوکلئيک میاسيد آمينه

 شوند،یگلدار م یهابه سرشاخه یچون منته ی جانبیهاشاخه

  عملکرد يشفزادر ا يادیز يرعملکرد تأث یبه عنوان اجزا

 در  افزايش از ناشی ميتواند جانبی هایشاخه افزايش .گذارندمی

جذب  بهبود حاصل که باشد گياه زياد رويشی رشد و ارتفاع

 باشد. نيتروژن ويژه به و گوگرد فسفر، غذايی عناصر

نشان دادند که افزايش  یخروس پر در آزمايشی بر گياه تاج

 کننده يتتثب های یا باکترتلقيح شده ب ياهانسطح برگ در گ

 ,.Rawia et alنيتروژن ناشی از افزايش جذب ازت است )

ها  که استفاده از باکتری اند يافته(. پژوهشگران در2006

زيستی  ه کودمنزل سودوموناس( به )ازتوباکتر، آزوسپيريلوم

در کودهای نيتروژن و فسفر و  جذبسبب افزايش کارايی 
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 Violent, andشود ) تلف میمخ گياهانرشد  نتيجه بهبود

Portugal, 2007). دهد که تلفيق  نتايج تحقيقات نشان می

زوفا منجر به  دارويی زيستی در گياه کودهای نيتروکسين با

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

صفات رشدی گياه در اثر کاربرد نيتروکسين و  بهبودهمچنين 

 و رزماری روی (2006) همکارانو  Leithy توسط بيوسولفور

Rueda  گزارش شده است  فرنگی  بر توت (2016همکاران )و

 باشد. که مويد اين بخش از نتايج می

نتايج مقايسه ميانگين صفات  (:عملکردی ) یکمصفات 

عملکردی نشان داد که با افزايش سطوح نيتروکسين و 

يتروکسين به بيوسولفور در تيمارهای تلفيقی تا چهار ليتر ن

همراه چهار کيلوگرم بيوسولفور حداکثر قطر ميوه، وزن تک 

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

تواند نقش مؤثری در افزايش  گوگرد به همراه نيتروژن می

جذب عناصر پرمصرفی مانند نيتروژن، فسفر، پتاسيم و نيز 

 و مس داشته باشد مصرفی مانند آهن، منگنز، روی عناصر کم

(Togay, 2008). 

استفاده توأم  زمان عملکرد و اجزای عملکردی در افزايش 

 هایجمعيت وجود از ناشی تواند می زيستی کودهای از

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

 ساختن دسترس قابل و غذايی مواد چرخه ايجاد وسيله به که

 با رقابت در رشد دوره طول در ريشه فظ سالمتیح افزايش ها،آن

 باعث غذايی مواد جذب افزايش و ريشه گياهی هایپاتوژن

 اين استفادهبا  .(Roesty et al., 2006شوند ) می گياه رشد

 و فسفر دسترسی بيشتر نيتروژن، زيستی تثبيت توان هاباکتری

 غذايی عناصر و آب بهينه جذب ريشه، سطح مصرف،کم عناصر

با تأثير بر رشد رويشی  و يافته افزايش ها ويتامين برخی و توليد

هايی مانند سطح برگ افزايش يافته و به شاخصو زايشی گياه 

مواد  يشترب يدتوليافته،  يشافزا يزمقدار فتوسنتز ن تبع آن

 .داردمستقيم محصوالت نقش  يدتول يشدر افزاهم  یفتوسنتز

های محرک  ترشح هورمون ها با سنتز وهمچنين اين باکتری

طور مستقيم سبب افزايش قطر ميوه و با  رشد از جمله اکسين به

های ليپاز و پروتئاز اثر منفی  توليد سيتوکنين بر روی آنزيم

ها در محيط داخلی سلول شده گذاشته و مانع تجزيه پروتئين

طور  که به اين وسيله سبب تقسيم سلولی گرديده و به

 Momamadvarzi et) ش قطر ميوه مؤثرندغيرمستقيم در افزاي

al., 2001). شده و  يتتقو ياهگ يفیو ک یرشد کم يجهدر نت

 .شود می يانعملکرد نما يشصورت افزا آن به يجهنت

Babaei زيستی کود بررسی تأثير ( در2012) همکاران و 

 مزرعه در سويا و عملکرد غذايی عناصر جذب بر گوگردی

 تيوباسيلوس باکتری همراه به ود گوگردک از استفاده که دريافتند
 مورد غذايی عناصر استفاده قابليت خاک، pH کاهش بر عالوه

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

 و همکاران Mishra نتايج تحقيقات يابد می بهبود گياه عملکرد

(2011 ،)Esitken  ( حاکی از اثر مثبت2006)همکاران و 

بر قطر ميوه  کودهای زيستی حاوی ازتوباکتر و آزوسپريليوم

ی پژوهشی بر سرخارگل گزارش شد ط باشد. توت فرنگی می

 نظر از تيمار بهترينکه تيمار بيوسولفور به همراه نيتروکسين 

 یطهمچنين  .(AghaAlikhani et al., 2013) بود کمی عملکرد

ترکيبی سه گانه تيمار پژوهشی بر زيره سبز گزارش کردند که 

بهترين تيمار از نظر  + بيوسولفور2ازتو بارور+ فسفاته بارور 

 (.Mishra et al, 2011بود )عملکرد 

ها  بر اساس نتايج حاصل از مقايسه ميانگين :صفات کیفی

مراتب تأثير بهتری در افزايش  که نشان داد تيمارهای تلفيقی به

 سين با تأمينرسد نيتروکبه نظر می داشت. bو  aکلروفيل 

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

 تأثير( است گرفته جای کلروفيل درون های حلقه در نيتروژن اتم

با نيز  يوباسيلوستدارد،  کلروفيل ساخت در قطعی و مستقيم

گرد و وبه گ یدسترس سولفات آن به يلاستفاده از گوگرد و تبد

و  آهن ، روی،مانند فسفر pHابسته به و يیعناصر غذا يگرد

 هاسيتوکروم و ساختمان فتوسنتزی های چرخه در که را، مس

 که ها اين ريزمغذی جذب افزايش. دهد می افزايش دارند، نقش

 سبب افزايش دارند کلروفيل توليد و ساختار در اساسی نقش

در  کاروتنوئيد. افزايش ميزان شوند می فتوسنتزی هایرنگيزه

به اين دليل باشد که  اده از کود زيستی نيتروکسين احتماالًاستف

قرار ثير أتی تحت نيتروژنبه وسيله کود  کاروتنوئيد غلظت
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 اين مقدار گياه، نيتروژن ميزان افزايش باميگيرد و تا حدودی 

، ولی مقادير خيلی باال به دليل يابد می افزايش هم صفت

 ,Rozek) داردايجادشيب اسمزی اثر معکوس در مقدار آن 

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

Celosia argentea در نشان دادند که باال رفتن ميزان کلروفيل 

 نيتروژنجذب  افزايش نتيجه نيتروکسين، با شده تلقيح گياهان

 طی پژوهشی که در چای ترش انجام گرفت  است.

ی کود زيست سه تلفيقی مشخص گرديد که تيمار

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

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

 ،نيتروژن تأمين زيستی منظور به را تری مناسب شرايط گياه درون

و از  اند کرده خاک ايجاد در ها يزمغذیر ساير و گوگرد فسفر،

 ,Nemati) شد bو  aوفيل اين طريق باعث افزايش محتوای کلر

2015). Assiouty  وSedea (2005) بيشترين که دادند نشان 

 تلقيح به مربوط اسفناج یها برگ در کاروتنوئيد و کلروفيل ميزان

 باشد. می ازتوباکتر با

بر اساس نتايج باالترين ميزان فنل کل و آنتوسيانين در 

 توان می تيمارهای تلفيقی مشاهده گرديد در توجيه اين مطلب

 گياهیبافتهای  در آن تجمع و آنتوسيانين شدن گفت ساخته

 کربن های ميزان هيدرات جمله از مختلفی های عامل تأثير تحت

 .يردگ می قرار ها بافت موجود در( گاالکتوز و آرابينوز ،گلوکز)

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

 ،B گروه های ويتامين مانند لفعا زيستی مواد ترشحو  ساخت

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

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

 کلآنتوسيانين و فنل  نتيجه افزايش در و گياه کربن های هيدرات

شوند. کاربرد باکتری محرک رشد تثبيت کننده ازت باعث  می

 Fragaria × ananassaفزايش آنتوسيانين در توت فرنگی شد )ا

Duch شد )(Pesakovic et al., 2016) اثر مثبت کود .

نسبت بيوسولفور در تلفيق با بيوفسفر در افزايش فنل ريشه به 

 کود برابر شاهد گزارش شده است، همچنين تيمار 116

کل را نيتروکسين بيشترين ترکيبات فنولی  + نيتروژن شيميايی

اين  در نيتروژن دليل آن را فراهمی بيشتر ؛ کهموجب شد

 (.AghaAlikhani et al., 2016) ای بيان کردندتغذيه سيستم

بر اساس نتايج باالترين ميزان فيزالين برحسب درصد وزن 

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

رم بيوسولفور تفاوت تيمار چهار ليتر نيتروکسين چهار کيلوگ

های خانواده سوالناسه، ترکيبات درگونهداری نداشت، معنی

های هوايی  آلکالوئيد در ريشه توليد شده و پس از آن به بخش

بر اين، تغذيه خاک با عناصری مانند  عالوه شود. منتقل می

های ثانويه متابوليتمستقيمی با افزايش   رابطه نيتروژن و فسفر،

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

عروسک ام نآلکالوئيد  يزانبر م يتروژنین يباتتأثير مثبت ترک

 Zareو (2013و همکاران ) Khoshlahjehتوسط پشت پرده 

Zadeh  در توجيه  ت.شده اس گزارش( 1997)همکاران و

توان بيان کرد که نيتروکسين با  مطالب ذکر شده اين گونه می

تثبيت نيتروژن هوا و فراهمی اين عنصر برای گياه باعث 

همگون جذب و افزايش ميزان فيزالين شده است. از طرفی 

مرتبط و وابسته  شدت ياهان بهتوسط گ يتروژنگوگرد و نسازی 

اما اهميت بيشتر گوگرد در کيفيت مواد  باشد، يکديگر میبه 

 باشد میانويه های ثمتابوليتغذايی و توليد داروهای گياهی يا 

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

خاک و دسترسی بيشتر به گوگرد و فسفر در سنتز  pHکاهش 

اثر  و ساخت فيزالين در تيمارهای تلفيقی مؤثر بوده است.

توسط  يدهادرصد آلکالوئ يشبر افزا کودهای زيستیمثبت 

Hassan و در پروانش Hassan  ( در گياه2012)و همکاران 

Lupinus Termis گزارش شده است. 

جذب عناصر غذايی توسط گياه تابع دو عامل رشد ريشه و 

فراهمی عناصر غذايی در خاک بويژه در ريزوسفر است. 

های محرک رشد، نه تنها فراهمی عناصر غذايی افزودن باکتری

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

يکی و فرايندهای حياتی خاک، ضمن ايجاد بستر مناسب فيز

برای رشد ريشه، موجبات افزايش دسترسی به عناصر را فراهم 

آورده است. کودهای تثبيت کننده نيتروژن عالوه بر قابليت 

تثبيت نيتروژن و متعادل کردن جذب عناصر غذايی پر مصرف 

د )ايندول و ريز مغذی مورد نياز گياه، با توليد مواد محرک رش
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های استيک اسيد، جيبرلين و سيتوکينين و غيره( و ويتامين

، سبب بهبود رشد ريشه و متعاقب آن افزايش جذب Bگروه 

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

 با تيوباسيلوس های باکتری با همراه گوگرد مصرفسوی ديگر 

 حالليت بهبود بموج ريشه ريزوسفر منطقه اطرافpH  کاهش

 افزايش نتيجه در که شده آهکی خاکهای در شده تثبيت عناصر

 ,.Babaei et alدارد ) دنبال به را گياه توسط جذب عناصر

 اسيديته کاهش با تيوباسيلوس باکتری رسدمی نظر به .(2012

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

 از .است يافته فزايشا برگ بافت در گوگرد غلظت نتيجه

 شدت به گوگرد و نيتروژن سازی همگون و جذب که آنجايی

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

مرحله رويشی گياه بايستی گوگرد را با نيتروژن مصرف نمود. 

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

با مصرف  سپ  ،شودرد به خاک اضافه میکيلو گرم گوگ 07/0

. يافتاين دو کود غلطت هر دو عنصر در برگ افزايش  توأم

طی تحقيقات نتايج مشابه در خصوص افزايش نيتروژن برگ 

AghaAlikhani ( بر سرخارگل، 2013)همکاران  وRueda و 

 ( بر گياه توت فرنگی و2016) همکاران

 

 Ranjit و Bandyopadhyay (2014 )رگياه گوجه فرنگیب 

ی پژوهشی بر گلرنگ گزارش شد که ط گزارش شده است.

 تيمار بيوسولفور باعث افزايش غلطت گوگرد برگ شد

(Karimzadeh-Asl et al., 2015). 

 

 گیری کلینتیجه 

 نتايج اين آزمايش نشان داد که تيمار تلفيقی چهار ليتر 

ايسه با نيتروکسين به همراه چهارکيلوگرم بيوسولفور در مق

 ها صفات رشدی و عملکردی و نهايتاً کاربرد جداگانه آن

عملکرد کل ميوه گياه عروسک پشت پرده را بهبود بخشيد. 

تيمار چهار ليتر در هکتار نيتروکسين  همچنين، اين تيمار و

فيزالين( را موجب شدند که تفاوت ) ياهگحداکثر ماده مؤثره 

اين دو کود زيستی  توأمداری باهم نداشتند. لذا با مصرف معنی

ترين ماده عنوان مهم ميتوان به حداکثر عملکرد ميوه و فيزالين به

توان  زيستی می کودهای موثره دست يافت، همچنين با مصرف

 کاهشراستای کاهش مصرف کودهای شيميايی،  در

 تواندمی نتيجه اين وبرداشت  گام محيطی زيست های آلودگی

 .باشد پايدار کشاورزی اهداف از بخشی کننده تأمين
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