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چکیده
بهمنظور بررس ی اثر کودهای زیس تی نیتروکسین ( 2 ،0و  1لیتر در هکتار) و بیوسولفور ( 2 ،0و  1کیلوگرم در
هکتار) بر ص فام مورفولو یک و فیتوش یایایی گیاه دارویی عروس ک پش ت پرده ( )Physalis alkekengi L.آزمایش ی
بهص ورم فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  1تیاار و سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
در س ال  9319انجام ش د تیاارهای آزمایش ی بر هاه ص فام مورد ارزیابی تأثیر معنیداری داشتند نتایج نشان داد که
بیش ترین ارتفاع بوته ( 93س انتیمتر) ،تعداد شاخه فرعی ( 95شاخه) ،وزنتر اندام هوایی ( 379/3گرم) ،وزن خشک اندام
هوایی ( 75گرم) ،عالکرد تک بوته ( 52/9گرم) ،مواد جامد محلول ( 96/23بریکس) و ویتامینث ( 920 /9میلیگرم در ص د
گرم ناونه) در تیاار تلفیقی چهار لیتر نیتروکس ین به هاراه چهار کیلوگرم بیوس ولفور به دست آمد که تفاوم معنیداری
با ش اهد و س ایر تیاارها داش ت بیش ترین کلروفیل کل در تیاار تلفیقی چهار لیتر نیتروکس ین به هاراه چهار کیلوگرم
بیوس ولفور و تیاار تلفیقی چهار لیتر نیتروکس ین به هاراه دو کیلوگرم بیوس ولفور به ترتیب با  6/9و  6/23میلیگرم بر
گرم ناونۀ تر حاص ل ش د که از لحاظ آماری اختالف معنیداری بین این دو تیاار مش اهده نش د ولی با س ایر تیاارها
اختالف معنی داری داش تند تیاار چهار لیتر در هکتار نیتروکس ین بیش ترین فعالیت آنتیاکس یدانی ( 76/51درص د) و
بیشترین میزان فیزالین ( 9/96درصد وزن خشک گیاهی) را در مقایسه با شاهد و دیگر تیاارها نشان داد .بر اساس نتایج
این تحقیق اس تفاده از کودهای زیس تی نیتروکس ین و بیوس ولفور موجب بهبود عالکرد و ش اخ
فیتوشیایایی گیاه عروسک پشت پرده گردید

واژههای کلیدی :عالکرد ،فعالیت آنتیاکسیدانی ،فیزالین ،کودهای زیستی ،ویتامینث
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Abstract
In order to study the effects of biofertilizers of nitroxin (0, 2, 4 L.h-1) and biosulphur (0, 2, 4 kg.h-1) on
morphological and phytochemical traits of winter cherry (Physalis alkekengi L.) an experiment was conducted
in factorial basement in randomized complete block design with nine treatments and three replications in
agricultural faculty of Zanjan University in 2016. All treatments had significant effects on evaluated traits.
Results showed that the highest plant height (53 cm), number of branches (58), shoot fresh weight (371.3 g),
dry weight (78 g), yield per plant (82.5 g), the highest total soluble solids (16.23 Brix) and vitamin C content
(120.1 mg.100g)-1 obtained from integrated treatment of 4 L.h-1 Nitroxin with 4 kg.h-1 biosulphur and had
Significant difference compared with control and other treatments. The highest amount of chlorophyll content
obtained from integrated treatment of four L.h-1 Nitroxin with four kg.h-1 biosulphur, and 2 kg.h-1 biosulphur
whit 4 L.h-1 nitroxin respectively with 6.5 and 6.23 mg /gFW, but there aren't any significantly differences
between these two treatments statistically, however significantly different with other treatments. The treatment
of 4 L.h-1 nitroxin caused the highest antioxidant activity (76.84 percent) and the highest physaline percent
(1.56 percent of dry weight) Compared with the control and other treatments. Results revealed that application
of bio-sulphur and Nitroxin bio-fertilizers caused to improvement of yield and physiological and
phytochemical indices in medicinal plants of winter cherry.
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 آلکالوئید فیزالین است که در میوه و،دارویی این گیاه

مقدمه

) فیزالین ازجاله9116 برگهای آن تجاع دارد (زرگری

Physalis عروسک پشت پرده با نام علای

ترکیبام اساسی گیاه عروسک پشت پرده میباشد که به

 و به9) گیاهی علفی از تیره بادنجانیانalkekengi L.)

گروه تریترپنوئیدها تعلق دارد (شانگ و هاکاران

 سانتیمتر است میوهها و برگهای این60  تا20 ارتفاع

) از این گیاه در درمان بیااریهایی مثل سرطان2099

گیاه دارای مصارف درمانی بوده و مهمترین ترکیب

9

- Solanaceae
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اثر کودهای زیستی نیتروکسین و بیوسولفور بر صفات مورفولوژیک و....
کبد و هیپوتاالموس و کاهش التهاب بدن ،سنگ کلیه و

شد (دهقانی مشکانی و هاکاران  )2090در تحقیقی دیگر

مجاری ادراری ،نقرس و هپاتیت استفاده میشود (امین

بر گیاه دارویی ماریتیغال ،کاربرد کود زیستی

 )2001کودهای زیستی شامل میکروارگانیسمها بوده که

بیوسولفور سبب افزایش  73درصدی تعداد دانه در هر

قادر به باال بردن حاصلخیزی خاک ،افزایش رشد گیاه و

گلآذین نسبت به شاهد شد (اسکندری نصرآبادی و

عالکرد محصول میباشند این میکروارگانیسمها قادر به

هاکاران  )2091استفاده از کود زیستی بیوسولفور

آمادهسازی عناصر مغذی از حالت غیر قابلجذب به

بیشترین دانه در چترک و عالکرد دانه در گیاه دارویی

قابلجذب در طی فرآیند زیستی میباشند (ویکرام و

آنیسون را موجب گردید (کاایستانی و هاکاران )2091

کود زیستی نیتروکسین حاوی

با توجه به مصرف بیرویه کودهای شیایایی و نیز عدم

مؤثرترین باکتریهای تثبیتکننده نیترو ن از جنس

وجود اطالعام مستند و جامع در خصوص واکنش

ازتوباکتر و آزوسپیریلوم است که عالوه بر تثبیت

شاخ

های رشدی گیاه دارویی عروسک پشت پرده

نیترو ن هوا و متعادل کردن جذب عناصر غذایی

نسبت به مصرف تیاارهای مختلف کودی ،این مطالعه با

پرمصرف و کممصرف مورد نیاز گیاه ،با سنتز و ترشح

هدف ارزیابی اثر کودهای زیستی بر خصوصیام

مواد محرک رشد گیاهی مانند اکسین و ترشح اسیدهای

مورفولو یک و فیتوشیایایی گیاه دارویی عروسک پشت

آمینه مختلف سبب رشد ،توسعه ریشه و اندامهای هوایی

پرده و در راستای گسترش برنامه کشاورزی پایدار اجرا

گیاه میگردد (گلیک  )2009تأثیر مثبت کود نیتروکسین

شد

هاکاران )2099

حاوی باکتریهای تثبیتکننده نیترو ن بر شاخ

های

رشدی مرزنجوشتر (شارما  )2002تعداد شاخه فرعی
در بوته ،تعداد چترک در چتر و وزن هزار دانه در
آنیسون (حازئی و نجاری  )2093ترکیبام شیایایی چای
ترش (نعاتی ودهارده  )2093و بهبود ویژگیهای رشد،
عالکرد اندامهای هوایی و خصوصیام کیفی گیاه دارویی
زوفا شده است (کوچکی و هاکاران  )2005بیوسولفور
حاوی باکتریهایی از جنس تیوباسیلوس (اسیدی
تیوباسیلوس)

از

میکروارگانیسمهای

فعالترین
اکسیدکننده

و

مؤثرترین

گوگرد

میباشد

اکسایش گوگرد و تعدیل  pHخاک ،عالوه بر کاهش
اسیدیته خاک ،شرایط مناسب جذب فسفر و عناصر کم
مصرف (آهن ،منگنز ،روی و مس) ،با تولید اسید
سولفوریک موجب بهبود وضعیت تغذیه گیاه میگردد
تلقیح خاک با این باکتریها ،موجب افزایش سرعت
اکسیداسیون گوگرد و جذب این عنصر میشود (زاپاتا و
روی  ;2001فالح و هاکاران  ;2003صفری سنجانی
 )2092در گیاه بابونه شیرازی ،بیشترین وزن خشک
کاپیتول و میزان اسانس در تیاار بیوسولفور مشاهده

مواد و روشها
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کودهای
زیستی نیتروکسین و بیوسولفور بر روی گیاه عروسک
پشت پرده بهصورم آزمایش فاکتوریل در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با  1تیاار و سه تکرار انجام شد
آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان با ارتفاع
 9663متر از سطح دریا ،عرض جغرافیایی  39درجه و
 29دقیقه شاالی و طول جغرافیایی  17درجه و یک دقیقه
در بهار و تابستان سال  9319اجرا شد فاکتور اول شامل
نیتروکسین ساخت شرکت "فناوری زیستی مهر آسیا
"(شامل  905عدد باکتری زنده و فعال در هر گرم کود
زیستی) در سه سطح  n2=2 ،n1=0و  n3=4لیتر در هکتار
و فاکتور دوم شامل بیوسولفور ساخت شرکت"زیست
فناور سبز " (اسیدیته  9/91و جاعیت  )1/3 × 907در سه
سطح  b2=2 ،b1=0و  b3=4کیلوگرم در هکتار بود قبل از
انجام آزمایش ،از زمین مورد نظر ناونه خاک تهیه و
ویژگیهای فیزیکی و شیایایی آن اندازهگیری شد (جدول
)9
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پرچیانلو ،خیری و ...

جدول  -1مشخصات خاک محل آزمایش
ماده

هدایت

آلی

الکتریکی

()%

)(dS/m

1/1

2

اسیدیته

آهک

رس

سیلت

شن

نیترو ن

()pH

گوگرد

فسفر

پتاسیم

()%

()%

()%

()%

()%

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

7/1

7

33

29

12

7

96

260

0/01

بذور مورد نیاز از شرکت پاکان بذر اصفهان خریداری و

در پایان فصل رشد پس از حذف اثر حاشیه از هر

در سینیهای کاشت در گلخانه گروه باغبانی کاشته و

کرم تعداد شش بوته بهطور تصادفی انتخاب و سپس

نشاها پس از دو ماه در تاریخ  99اردیبهشتماه به زمین

ارتفاع بوته ،تعداد شاخههای فرعی ،وزنتر اندام هوایی

اصلی منتقل شدند فاصله بین ردیفها  90و بین بوتهها

اندازهگیری شد درنهایت بوتهها درآون  79درجه

 30سانتیمتر ،طول کرمها ده و فاصله بین تکرارها دو

سانتیگراد به مدم  15ساعت قرار داده شد و سپس

متر بود پس از انتقال نشاها بالفاصله آبیاری انجام و

اندازهگیری وزن خشک انجام گرفت برای اندازهگیری

پس از استقرار کامل گیاه در مرحلهای شش تا هشت

عالکرد بوته با توجه به اینکه سرعت رسیدن میوهها

برگی تیاارها اعاال گردید ابتدا کود بیوسولفور را با

تدریجی بود و از ابتدای رسیدن میوه تا پایان آزمایش

مقدار  90کیلوگرم در هکتار گوگرد برای هر یک کیلو در

برداشت در سه چین صورم گرفت ،مجاوع وزنتر

هکتار بیوسولفور (بر اساس توصیه شرکت تولید کننده)

میوهها در سه چین بهعنوان عالکرد کل بوته در نظر

جهت فعالیت باکتریهای موجود در این کود مخلوط و

گرفته شد برای اندازهگیری صفام کیفی ابتدا آب میوه

بهصورم شیاری پای بوتهها داده شد پس از  90روز،

برای هر تیاار با استفاده از آبمیوهگیر دستی گرفته و

تیاار کود نیتروکسین هاراه با آب آبیاری اعاال گردید

اندازهگیری مواد جامد محلول ) 9(TSSبا استفاده از

از تیاارهای کودی بیوسولفور و نیتروکسین در طی دو

رفراکتومتر 2دستی مدل ( )Atago,N1,Japanدر دمای 21

مرحله و قبل از گلدهی گیاه و با فاصله  20روزه استفاده

درجه سانتیگراد اندازهگیری ،تصحیح و درنهایت

شد آبیاری مزرعه به روش نواری و بهصورم سه روز

برحسب بریکس 3یادداشت شد برای اندازهگیری ویتامین

درمیان انجام شد با توجه به عدم شیوع آفام و امراض

ث از عصاره صافشده میوه با روش تیتراسیون با

در طی دوره رویش گیاه از هیچگونه ساوم شیایایی

محلول ید در یدور پتاسیم استفاده شد و درنهایت

استفاده نشد کنترل علفهای هرز به روش دستی در

برحسب میلیگرم در  900گرم ناونه با استفاده از رابطه

طول دوره رشد انجام شد یادداشت برداری هازمان با

 9به دست آمد (ماجدی  )9111اندازهگیری فیزالین بر

رسیدن میوهها و تغییر رنگ کالیکس و میوه از سبز به

اساس روش سرورالدین و هاکاران ( )2005با استفاده

قرمز (شهریورماه) آغاز و برداشت با توجه بهسرعت

از دستگاه سوکسله انجام شد اندازهگیری فعالیت

رسیدن میوهها طی سه چین و با فاصله ده روز انجام

آنتیاکسیدانی بر اساس روش میلیاس کاس و هاکاران

شد

( )2001انجام گرفت بدین منظور  900میکرو لیتر عصاره
صافشده میوه ،با  2میلیلیتر محلول متانولی 0/001

1.

Total soluble solids
.Refractometer

2

. Brix

3
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درصد  9DPPHمخلوط گردید محلول کنترل شامل دو

شد در این رابطه :A663،میزان جذب در طول موج 663

میلیلیتر  DPPHو دو میلیلیتر متانول بود درصد مهار

نانومتر :A645 ،میزان جذب در طولموج  619نانومتر:V،

رادیکالهای آزاد ( )I%هر عصاره به کاک رابطه 2

حجم نهایی استون مصرفشده (در اینجا  90میلیلیتر) و

محاسبه شد

 :FWوزنتر ناونه به گرم (در اینجا نیم گرم).

تجزیه

محتوای کلروفیل به روش آرنون ( )9111با استفاده

و تحلیل دادههای بهدستآمده با استفاده از نرمافزار

از دستگاه اسپکتروفتومتر مدل SAFAS MONACO

آماری ( SASنسخه  )1/9/3و مقایسه میانگین تیاارها از

) (RS232اندازهگیری شد و کلروفیل کل برحسب

طریق آزمون چند دامنهای دانکن توسط نرمافزار

میلیگرم در گرم وزنتر بر اساس رابطه سه محاسبه

 MSTAT-C 2.1انجام شد

رابطه ][9

( ×100میزان عصاره صاف شده میوه)(/محلول ید در یدورپتاسیم مصرفی×= )0/55

میلیگرم ویتامین ث
در  900گرم ناونه

رابطه ][2

%I = (A control -A sample) / A control ×100

رابطه ][3

Chl. Total mg/g FW= [20.2(A645) +8.02(A663)] × V/1000FW

به دست آمد ازلحاظ آماری اختالف

نتایج و بحث

 N3b3وN3b1

صفات رشدی

معنیداری بین این دو تیاار مشاهده نشد ولی با سایر

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثرام

تیاارها تفاوم معنی داری را نشان داد کاترین مقدار

متقابل نیتروکسین در بیوسولفور بر ارتفاع بوته ،وزنتر

وزن خشک اندام هوایی با  25/10گرم نسبت به سایر

و خشک اندام هوایی در سطح احتاال یک درصد و

تیاارها در تیاار  N1b1به دست آمد (جدول  )3در

برتعداد شاخه فرعی در سطح احتاال پنج درصد معنیدار

تیاارهای ترکیبی به دلیل اثرام همافزایی متقابل

بود (جدول  )2بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین

باکتریها (ازتوباکتر ،آزوسپریلیوم ،تیوباسیلوس) تثبیت

تیاارها ،بیشترین ارتفاع بوته با  93سانتیمتر در مقایسه

بیولو یکی نیترو ن ،کاهش  pHخاک و تولید انواع

با سایر تیاارها در تیاار توأم چهار لیتر در هکتار

هورمونها و مواد محرک رشد (نظیر سیتوکینین ،اکسین،

نیتروکسین و چهار کیلوگرم در هکتار بیوسولفور

بیوتین و اسید پنتوتنیک) ،جذب عناصر غذایی را تحریک

( )N3b3به دست آمد و کاترین ارتفاع بوته با  26سانتی

میکنند و با تحریک رشد گیاه و تقسیم سلولی موجب

متر نسبت به سایر تیاارها در تیاار شاهد ()N1b1

افزایش طول میانگره در نهایت افزایش ارتفاع گیاه وبا

مشاهده شد بیشترین تعداد شاخه فرعی با  95شاخه

تأثیر روی فرآیندهای فتوسنتزی موجب افزایش رشد و

درتیاار  N3b3مشاهده گردید که دارای اختالف

ناو میشود)تیالک و هاکاران  )2009چنین به نظر

معنیداری با سایر تیاارها بود کاترین تعداد شاخه

میرسد که استفاده از کودهای زیستی از طریق بهبود

فرعی در مقایسه با سایر تیاارها با  25شاخه در تیاار

فعالیتهای میکروبی خاک موجب بهبود و توسعه سیستم

 N1b1به دست آمد تیاار N3b3با  379/3گرم بیشترین

ریشهای و افزایش دسترسی و جذب عناصر غذایی و در

و تیاار N1b1با  923گرم کاترین مقدار وزنتر اندام

نتیجه سبب افزایش تولید مواد فتوسنتزی و بهبود ماده

هوایی را در مقایسه با سایر تیاارها داشتند بیشترین

خشک و تر گیاهی در گیاه گردیده است تأثیر مثبت کود

وزن خشک اندام هوایی با  75و  77گرم به ترتیب درتیاار

زیستی بیوسولفور در گیاه رازیانه و افزایش ارتفاع و
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تعداد شاخههای جانبی آن گزارششده است (درزی و

سایر تیاارها داشت (جدول  )3بهترین تیاار ازلحاظ

هاکاران  )2001در پژوهشی مصرف کود زیستی

عالکرد بوته  N3b3بود که باعث افزایش  3/9برابر عالکرد

(حاوی آزوسپیریلوم و ازتوباکتر) درگیاه دارویی مریم-

نسبت به تیاار شاهد شد باکتریهای ریزوسفری

گلی سبب افزایش ارتفاع بوته وزنتر و خشک اندام هوایی

افزاینده رشد گیاه موجود در کود زیستی نیتروکسین و

گیاه شد (یوسف و هاکاران  )2001هاچنین کاربرد

بیوسولفور (ازتوباکتر و آزوسپیریلوم و تیوباسیلوس)

تلفیقی نیتروکسین با کودهای زیستی در گیاه دارویی

عالوه بر تثبیت نیترو ن و کاهش  pHخاک ،باعث

زوفا منجر به افزایش ارتفاع و قطر بوته ،وزنتر و خشک

آزادسازی هورمونهای گیاهی ازجاله اسیدجیبرلیک و

شد (کوچکی و هاکاران  )2005یادگاری و برزگر

اکسین میشوند (ویکرام و هاکاران  )2099با کاربرد

( )2090گزارش کردند ،تعداد شاخه جانبی در گیاه

کود زیستی نیتروکسین و بیوسولفور رشد ریشه و

بادرنجبویه تحت تأثیر بیوسولفور و گوگرد افزایش یافت

دسترسی و جذب عناصر غذایی از جاله نیترو ن و

در بررسی تأثیر ازتوباکتر بر روی ماش ،کودهای

گوگرد و عناصر ریزمغذی افزایش مییابد (شارما )2009

زیستی موجب افزایش تعداد شاخه جانبی ماش گردید که

که باعث افزایش ارتفاع گیاه وتعداد شاخه فرعی منتهی

دلیل آن را به فراهم آوری نیترو ن و تنظیم کنندهای

به سرشاخههای گلدار میشوند و به عنوان اجزای عالکرد

رشد نسبت دادند؛ که با نتایج تحقیق حاضر هاسو

تأثیر زیادی در افزایش عالکرد میگذارند؛ و نهایتاً

میباشد ( سینگ و کاپور )9115

افزایش تعداد گل در بوته ،افزایش قطر و وزن میوه و
عالکرد شده است کاربرد ازتوباکتر و آزوسپیریلوم
باعث افزایش عالکرد دانهزنیان شد (گالویزاده )2093

عملکرد بوته
بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،اثرام متقابل

در بررسی تاثیر کود نیتروکسین بر رشد زعفران،

نیتروکسین در بیوسولفور بر عالکرد بوته در سطح

افزایش تعداد بنه و عالکرد کالله زعفران را به تأثیر مثبت

احتاال یک درصد معنیدار شد (جدول  )2بیشترین

کود نیتروکسین در فراهم آوری ترکیبام متعدد برای

عالکرد تک بوته با  52/9گرم در تیاار  N3b3مشاهده شد

ریشه نسبت دادند (امیدی و هاکاران  )2001هاچنین

که با سایر تیاارها اختالف معنیداری داشت تیاار شاهد

استفاده از کود زیستی بیوسولفور بیشترین دانه در

( )N1b1با  23/29گرم کاترین عالکرد را در مقایسه با

چترک و عالکرد دانه در گیاه دارویی آنیسون را موجب
شد (کاایستانی و هاکاران .)2091

جدول  – 2نتایج تجزیه واریانس صفات رویشی و عملکردی مورد بررسی در عروسک پشت پرده تحت تاثیر
کودهای زیستی
میانگین مربعام
منابع تغییر

درجه آزادی

ارتفاع

شاخه فرعی

عالکرد بوته

93/91ns

1/91ns

999/99ns

بلوک

2

**

**

**

نیتروکسین

2

35/66

919/59

9531/03

بیوسولفور

2

**26/65

**219/37

**9276/07

**

نیتروکسین × بیوسولفور

1

19/52

*

15/01

122/90

خطا

96
__

ضریب تغییرات )درصد(

**

وزنتر اندام

وزن خشک

هوایی

اندام هوایی

2967/11ns
**

ns

235/71

**

23612/62

9755/91

**20911/63

**9276/59

**

**

1322/12

2015/70

0/70

93/69

97/99

625/19

32/19

9/1

5/93

99/97

5/50

1/21

 ** ،* ،nsبه ترتیب بیانگر غیرمعنیدار ،معنی دار در سطح احتاال  9و  9درصد می باشد

44
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جدول  -3مقایسه میانگین صفات رویشی و عملکرد عروسک پشت پرده تحت تأثیر کودهای زیستی
ارتفاع

تعداد شاخه

عالکرد

وزنتر اندام

وزن خشک اندام

)) cm

فرعی

بوته ))g

هوایی ()g

هوایی ))g

N1b1

26 d

25 d

23/29 d

923 d

25/10 c

N1b2

37 c

35 c

91/9 c

211/5 c

91/55b

N1b3

16 ab

16 bc

73/36 abc

336/9 ab

70/36 ab

N2b1

31/53 c

19 bc

60/12 c

219/2 c

96/79 b

N2b2

16/66 ab

19 bc

69/79 bc

259/9 bc

97 b

N2b3

11/96 ab

11 ab

72/33 abc

219/3 bc

61/66 ab

N3b1

90/53ab

11 ab

73/1 abc

335ab

77a

N3b2

15/66 ab

92ab

73.50 ab

306/3 bc

62b

N3b3

93 a

95a

52/9 a

379/3 a

75a

تیاار

* فاکتور اول ،نیتروکسین شامل (n1صفر) 2( n2،لیتر در هکتار) و  1(n3لیتر در هکتار) ،فاکتور دوم ،بیوسولفور شامل (b1صفر) 2( b2،کیلوگرم در
هکتار) و  1( b3کیلوگرم در هکتار) * میانگینهایی که با حروف مشترک در هر ستون نشان داده شدهاند ،از نظر آماری معنیدار نایباشند

صفات کیفی

بهترین تیاار از نظر تولید پیکروسین و سافرانال در گیاه

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثرام

زعفران بود (امیدی و هاکاران  )2001کادر و هاکاران

متقابل نیتروکسین در بیوسولفور بر درصد فیزالین و

( )2005در مطالعهای بر روی گیاه دارویی زوفا گزارش

فعالیت آنتیاکسیدانی در سطح احتاال یک درصد

کردند که بازده اسانس تحت تأثیر کودهای زیستی قرار

معنیدار شد (جدول  )1با توجه به نتایج مقایسه میانگین

نگرفت در تحقیق مشابه بر روی گیاه دارویی زنیان

تیاارها بیشترین میزان فیزالین و فعالیت آنتیاکسیدان به

مشخ

شد که کاربرد نیتروکسین بر درصد اسانس

ترتیب با  9/96درصد وزن خشک گیاهی و  76/51درصد

تاثیر معنیداری نداشته (برقادی  )2099که با نتایج این

در تیاار چهار لیتردر هکتار نیتروکسین ( )N3b1و

تحقیق در تضاد بوده و دلیل آن احتااال به دلیل ساخته

اختالف معنیداری را در مقایسه با تیاارهای دیگر

شدن اسانسها از واحدهای ایزوپرن با فرمول  C5H8می

داشت کاترین مقادیر آنها با  0/96درصد وزن خشک

باشد و در ساختاان آنها نیترو ن حضور مستقیم

گیاهی و  12/33درصد درمقایسه با سایر تیاارها در

ندارد  ،مصرف کود نیتروکسین حاوی باکتریهای

تیاار شاهد ( )N1b1به دست آمد (جدول  )9بر این اساس

ازتوباکتر و آزوسپیریلوم ،با کاهش اثرام منفی

بهترین تیاار ( )N3b1باعث افزایش تقریبا دو برابری

استرسهای محیطی و با ترشح و تولید انواع اسیدهای

فیزالین و فعالیت آنتی اکسیدانی نسبت به تیاار شاهد شد

آمینه و تنظیمکنندههای رشد گیاهی ،باعث افزایش فعالیت

فیزالین مهمترین ترکیب دارویی و آلکالوئیدی این گیاه

آنتیاکسیدانی میوه ها میشود در پژوهشی بر روی

بوده و با توجه به اینکه آلکالوئیدها جزء ترکیبام

گوجهفرنگی ،مشخ

گردید ،تیاار حاوی (ازتوباکتر و

نیترو ن دار هستند ،چنین به نظر میرسد که باکتریهای

آزوسپیریلوم) بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی را موجب

موجود در کود بیولو یک نیتروکسین ،با تثبیت نیترو ن

شد (اردوخانی  )2090که با نتایج تحقیق حاضر هاسو

هوا و فراهم آوردن نیترو ن برای گیاه باعث افزایش

میباشد

میزان فیزالین در گیاه عروسک پشت پرده شده است
تأثیر مثبت ترکیبام نیترو نی بر میزان آلکالوئید تام
عروسک پشت پرده گزارششده است )زارع زاده و
هاکاران  )9117مصرف پنج لیتر در هکتار نیتروکسین
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ویتامین ث(TSS ،مواد جامد محلول) ،محتوای کلروفیل

هاکاران  ،2090کندی و هاکاران  )2001این منابع ماکن

کل

است به میوه انتقال یافته و تولید ویتامینث و افزایش
بر اساس نتایج تجزیه واریانس دادهها اثرام

مواد جامد محلول و بهبود خصوصیام کیفی میوه را

متقابل نیتروکسین در بیوسولفور بر مقدار ویتامین ث و

باعث شوند استفاده از نیتروکسین و تأمین نیترو ن که

مواد جامد محلول و محتوای کروفیل کل در سطح احتاال

با شرکت در ساختاان کلروفیل تأثیر مستقیم و قطعی در

یک درصد معنیدار بود (جدول  )1بیشترین میزان

ساخت کلروفیل داشته و تیوباسیلوس با استفاده از

ویتامین ث و مواد جامد محلول به ترتیب با در با مقدار

گوگرد و تبدیل آن به سولفام ،دسترسی به گوگرد و

 920/9میلیگرم در صد گرم ناونه و  96/26بریکس در

دیگر عناصر غذایی وابسته به  pHمانند فسفر ،روی و

تیاار  N3b3به دست آمد که با سایر تیاارها اختالف

آهن را ،که نقش اساسی در چرخههای فتوسنتزی و

معنیداری داشتند ،کاترین آنها به ترتیب با  90/9و

ساختاان سیتوکرومها دارند ،را افزایش میدهد (مارشنر

 90/31در تیاار شاهد ( )N1b1به دست آمد(جدول )9

 )2003افزایش جذب این ریزمغذیها که نقش اساسی در

مقایسه میانگین تیاارها نشان داد تیاار  N3b3و ،N3b2به

ساختار و تولید کلروفیل دارند ،سبب افزایش رنگیزههای

ترتیب با  6/9و  6/23میلیگرم بر گرم ناونۀ تر بیشترین

فتوسنتزی میشوند (هاربون و دی  )9117تأثیر مثبت

مقدار کلروفیل کل را داشته و از لحاظ آماری اختالف

کود نیتروکسین بر میزان ویتامین ث و مواد جامد محلول

معنیداری بین آنها مشاهده نشد ،ولی با سایر تیاارها

در گوجهفرنگی گزارششده است (امیری و هاکاران

تفاوم معنیداری داشتند تیاار شاهد با  3/1میلیگرم بر

 )2099که با نتایج این تحقیق تطابق دارد عبدالعزیز و

گرم ناونۀ تر کاترین میزان کلروفیل کل را در مقایسه با

هاکاران ((2007در گیاه رزماری نشان دادند که کاربرد

سایرتیاارها داشت (جدول  )9چنین به نظر میرسد که

این کودها موجب افزایش میزان کلروفیل و فتوسنتز شده

استفاده از انواع مختلف حاصلخیز کنندههای خاک مانند

و در پژوهشی بر روی ریحان ،استفاده از نیتروکسین به

کود نیتروکسین و بیوسولفور ،به دلیل تأثیر مثبت در

هاراه کود شیایایی ،بهواسطه افزایش میزان نیترو ن

تأمین عناصر غذایی و اینکه باکتریهای محرک رشد،

قابلجذب برای گیاه توسط باکتریهای تثبیتکننده

مولد اسیدهای آلی و قند مانند اسید نیکوتینیک ،اسید

نیترو ن سبب افزایش میزان کلروفیل گردید (ویسانی و

پنتوتنیک ،بیوتین ،ویتامینهای  Bهستند )ناگاناندا و

هاکاران )2092

جدول  -4نتایج تجزیه واریانس صفات کیفی مورد بررسی در عروسک پشت پرده تحت تاثیر کودهای زیستی
میانگین مربعام
درجه
آزادی

فیزالین

بلوک

2

0/091ns

99/75ns

نیتروکسین

2

**0/11

**3267/99

**93/22

بیوسولفور

2

**0/05

**2535/07

**91/91

**217/10

بیوسولفور×نیتروکسین
خطا

1
96

**0/20
0/090

**655/91
900/99

**1/79
0/36

**601/21
29/39

**0/91
0/01

ضریب تغییرام (درصد)

-

5/7

99/91

91/92

5/09

3/7

منابع تغییر

درصد

ویتامین ث

مواد جامد

ظرفیت

محلول

آنتیاکسیدان

0/357ns

9/32ns

0/055ns

**799/91

**6/91
**3/22

 ** ،* ،nsبه ترتیب بیانگر غیرمعنیدار ،معنی دار در سطح احتاال  9و  9درصد می باشد

کلروفیل کل
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جدول  -۵مقایسه میانگین برخی صفات کیفی عروسک پشت پرده تحت تأثیر کودهای زیستی
تیاار

فیزالین()%

N1b1

0/96 e

N1b2

cd

9/9

ویتامین ث

مواد جامد محلول

ظرفیت انتی

کلروفیل کل

))mg/100g

()Brix

اکسیدان()%

)(mg/g FW

90/9 d

90/31c

12/33e

3/1e

b

d

c

d

71/03

91/96

99/01

1/71

N1b3

9/99cd

903/3ab

91/56ab

79/36ab

9/96bc

N2b1

bcd

bc

b

bcd

d

N2b2

d

bc

9/26

9/02

59/93

ab

10/2

abc

91/23

b

91/90

ab

63/25

abc

69

cd

9/00

c

9/92

abc

N2b3

9/93

16/17

99/03

91/77

9/11

N3b1

9/96a

11/2abc

91/96b

76/51a

6/01ab

N3b2

9/3cd

909/1ab

99/26ab

66abc

6/32a

N3b3

ab

a

a

9/1

920/9

96/26

abc

70/52

a

6/9

* فاکتور اول ،نیتروکسین شامل (n1صفر) 2( n2،لیتر در هکتار) و  1(n3لیتر در هکتار) ،فاکتور دوم ،بیوسولفور شامل (b1صفر) 2( b2،کیلوگرم در
هکتار) و  1(b3کیلوگرم در هکتار) * میانگینهایی که با حروف مشترک در هر ستون نشان داده شدهاند ،از نظر آماری معنیدار نایباشند

در مقایس ه با ش اهد بر ص فام رش دی ،عالکردی و

نتیجهگیری کلی
بر اس اس نتایج تحقیق حاض ر ،تیاار تلفیقی چهار

فیتوش ایایی گیاه دارویی عروس ک پشت پرده است در

لیتر در هکت ار نیتروکس ین و چه ار کیلوگرم در هکتار

حال حاض ر مش کالم اقتص ادی ناش ی از روند رو به

بیوس ولفور بر اکثر ص فام مورد ارزیابی گیاه دارویی

رش

د هزین ه کوده ای ش یای ایی و اثرام س وء

عروس ک پش ت پرده (ارتفاع بوته ،تعداد ش اخه فرعی،

زیس تمحیطی ناش ی از اس تفاده بیرویه و غیراصولی

وزنتر و خش ک ان دام هوایی ،ویت امینث ،مواد ج امد

این کودهای ش یایایی  ،از مش کالم کش اورزی پایدار

محلول ،کلروفیل کل و عالکرد تک بوته) بیش ترین تأثیر

میباش د کودهای زیس تی در مقایسه با مواد شیایایی،

را در مقایس ه با دیگر تیاارها داش ت بیش ترین درصد

در چرخه غذایی ،تولید مواد سای و میکروبی نایکنند و

فعالیت آنتیاکس یدانی و فیزالین بهعنوان مهمترین ماده

ق ابلی ت تکثیر خودب ه خودی دارن د ک ه ب اعث اص الح

مؤثره این گیاه در تیاار چهار لیتر نیتروکسین در هکتار

خص وص یام فیزیکی و ش یایایی خاک میش وند با

ب ه دس ت آم د ب هطورکلی نتایج این پژوهش حاکی از

جایگزینی کودهای زیس تی بهجای کودهای ش یایایی

تأثیر مثبت کودهای زیس تی نیتروکس ین و بیوسولفور

میتوان در راس ت ای کش اورزی پ ای دار و ک اهش
آلودگیهای زیستمحیطی گام برداشت
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