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به منظور ارزیابی تأثیر تاریخ کاشت و محلولپاشی عناصر ریزمغذی بر ویژگیهای کمی و کیفی چای ترش

در کشت راهرویی ،آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با  3تکرار در

بین درختان خرما شهرستان بم اجرا شد .تاریخ کاشت شامل20 :فروردین 10 ،و  30اردیبهشت به عنوان عامل
اصلی و محلولپاشی عناصر ریزمغذی شامل :سولفات آهن و سولفات روی به نسبت نیم در هزار ،ترکیب آنها و

شاهد (محلولپاشی با آب مقطر) به عنوان عامل فرعی بودند .نتایج نشان داد که تاریخ کاشت  20فروردین و

محلولپاشی عنصر رویبیشترین تاثیر معنیدار را بر ارتفاع بوته داشتند .برهمکنش تاریخ کاشت و محلولپاشی
عناصر ریزمغذی بر تعداد شاخه جانبی ،تعداد غوزه در بوته ،وزن غوزه ،عملکرد کاسبرگ ،درصد پروتئین و
محتوای آنتوسیانین کاسبرگ ،درصد ماده آلی و خاکستر و پتاسیم دانه معنیدار شد .بیشترین تعداد شاخه جانبی

( ،)18/01عملکرد کاسبرگ ( 1498/28کیلوگرم در هکتار) و درصد پروتئین کاسبرگ ( 14/80درصد) از برهمکنش

تاریخ کاشت  20فروردین توام با محلولپاشی آهن و روی و بیشترین محتوای آنتوسیانین کاسبرگ (42/00
میلیمول بر گرم) ،میزان پتاسیم دانه ( 38/71میلیگرم بر گرم) ،ماده آلی ( 94/77درصد) و درصد خاکستر (6/60

درصد) از برهمکنش تاریخ کاشت  10اردیبهشت با محلولپاشی توأم آهن و روی بهدست آمد .نتایج نشان

داد که برای حصول حداکثر تولید گیاه دارویی چای ترش تاریخ کاشت  20فروردین تا  10اردیبهشت توأم با

محلولپاشی عناصر روی و آهن مناسب باشد.

واژه های کلیدی :پتاسیم ،سولفات آهن  ،درصد پروتئین ،درصد ماده آلی ،عملکرد کاسبرگ

آدرس پست الکترونیکی نگارنده مسئولmramroudi42@ uoz.ac.ir :
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مقدمه

خانواده  Malvaceaeاست گیاهی یک ساله ،شاخه

از آنجایی که باروري زمین در حال کاهش

دار ،ارتفاعی حدود  69تا  429سانتیمتر ،دارای

به سمت تخریب اراضی منابع طبیعی روي

میباشد .برگهای گیاه متناوب ،رگبرگها

است ،کشاورزان براي حصول محصول بیشتر

پایه کروموزومی  2n=18و به صورت تتراپلوئید

میآورند .بنابراین اگر روند کنونی رشد جمعیت

پنجهای و برگها دارای  3تا  7لوب و حاشیه

ادامه پیدا کند بدون تردید ،عالوه بر کاهش

برگها دندانهای ،بدون کرک ،دمبرگ بلند یا

جنگلها توان تولید اراضی کشاورزي نیز بسیار

کوتاه دارند .میوهها  5.2سانتیمتر طول دارند و
بوسیله کاسبرگهایی عمدتاً به عنوان دارو قابلیت

کم خواهد شد .جنگلزراعی ،روشی نوین براي
استفاده حداکثري و بهینه از زمین میباشد.

استفاده دارد احاطه شدهاند .کاسبرگهادارای

جنگلزراعی یکی از اشکال نظامهای زراعی

اسیدهای آلی اگزالیک ،مالیک ،سیتریکو

است که فعالیتهای پرورش دام و زراعت را با

تارتاریک ،پروتئین ،مواد معدنی و آنتوسیانین

کاشت گونههای درختی و درختچهای ترکیب

میباشند .کاسبرگها کاهنده فشار خون و به

و تلفیق میکند .تعادل زیستی ناشی از پیوند

دلیل وجود ویتامین

بین این فعالیتهای مختلف منافع چندگانهای

C

فراوان ،دارای خواص

آنتی اسکوربیک هستند .جوشانده آن به عنوان

را نظیر ایجاد منابع درآمدی متنوع ،تولید

یک نوشیدنی برای افرادی که دارای حمالت

زیستی کم خطر ،بهبود کیفیت آب و بهبود

قلبی هستند ،استفاده میشود (.)Ahmad et al., 2011

زیستگاههای انسانی و حیات وحش را به دنبال

تاريخ كاشت و تأمين نيازهاي غذایی گياهان از

دارد (.)Matinkhah, 2003

جمله موارد مؤثر بر رشد و تولید گياهان دارويي

رویکرد گسترده جهانیان به استفاده از

است .تاريخ كاشت با تأثير بر رشـد ،فعاليـت

کشورهای جهان به شناسایی و استفاده درمانی

دارويي تـأثير بـهسـزايي بـر عملكرد و تركيبات

داروهای گیاهی موجب افزایش توجه بیشتر

هـاي متابوليكي و عملكرد ماده خشك گياهان

از گیاهان دارویی و بازگشت به طبیعت شده

دارويي گياه دارد و شـناخت مناسـب تـرين

است که با توجه به استعدادهای بالقوه کشور

زمـان كاشت براي هر منطقه در جهت ارتقاء

و داشتن تنوع اقلیمی در این بخش میتواند

كمي و كيفي محصول ضروري است

نقش بهسزایی در رشد اقتصادی و کارآفرینی

al., 2006

داشته باشد .گیاهان دارویی گیاهانی هستند

(Emongor

 .)etبا انتخاب تاریخ کاشت مناسب

مراحل مختلف نمو گیاه با شرایط مطلوب

که برخی از اندامهای آنها حاوی مواد موثر

محیطی منطبق شده که این امر سبب افزایش

است که به منظور پیشگیری و درمان بیماری

راندمان فتوسنتز و در نتیجه ذخیره مطلوب مواد

و نیز در تأمین بهداشت و سالمتی جوامع از

فتوسنتزی میگرد

اهمیت خاصی برخوردارند (.)Fayaz et al., 2011

(et al., 2000

 .)Morrisتأخیر

زیاد در کاشت به علت کوتاهی دوره رشد

چای ترش ( ).Hibiscussabdariffa Lمتعلق به

گیاه واحتمال برخورد زمان گلدهی با درجه
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حرارتهاي نامناسب ،اثرات نامطلوبی بر رشد و

كمي و كيفي گياه نيز ميشوند .محلولپاشی،

با بررسی تاثیر تاریخ کاشت گیاه دارویی چای

براي جلوگيري از اتالف كودها و آلودگيهاي

عالوه بر افزايش كيفيت محصول ،بهترين راه

نمو گیاهان میگذارد ( .)Khajepoor, 2009محققین

ناشي از مصرف زياد آنها ميباشد

ترش در کرمان دریافتند که تاریخ کاشت 10

اردیبهشت منجر به تأثیر مثبت بر زمان گلدهي،

et al., 2007

تعداد شاخه و تعداد غوزهگردید (Behzadi et al.,

(Alizadeh

 .)Sahzabiمقدار عنصر روي قابل

جذب در بسیاري از خاكهاي مناطق خشک

 .)2013در بررسی تاثیر تاریخ کاشت گیاه دارویی

بهدلیل وجود بیکربنات فراوان در آب آبیاري و

که با توجه به بروز سرماي زودرس پاييزه و

است و یکی از راههاي تأمین عنصر روي مورد

آهکی بودن خاك این منطقه کمتر از حد بحرانی

چای ترش در شهرستان بیرجند نشان داده شد

نیاز گیاه ،محلولپاشی سولفات روي میباشد

طوالني بودن دور ه رشد چاي ترش ،كشت اين

( .)Malakoti and Lotfolahi, 1999محلولپاشي عناصر

گياه در شرایط بيرجند توصيه نميشود ،مگر
اینکه کاشت آن در تاریخ کاشتهای زودتر
از  20اردیبهشت صورت گیرد

ريزمغذي بر کلروفیل برگ ،عملكرد بيولوژيك،

تعداد غوزه و وزن هزار دانه گیاه دارویی چای

(Seghatoleslami et

 .)al., 2013تاریخ کاشت مناسب سبب افزایش

ترش تاثیر معنيداری داشت (.)Borji Abad, 2014

 .)etدر مطالعهای بیشترین آنتوسیانین

میگردند باعث توسعه رنگدانههای سلولی

داراب از تاریخ کاشت اواسط فروردین حاصل

در مطالعهای مشخص شد عناصر غذایی تاثیر

عملکرد کاسبرگ چای ترش میگردد (Okosun

al., 2006

عناصر غذایی که سبب افزایش کربوهیدراتها

و سنتز آنتوسیانین میشود

کاسبرگ چای ترش در شرایط آب و هوایی

شد ( .)Shaker, 2013تغذیه معدنی گیاهان زراعی و

(al., 2000

.)Vitrac et

بهسزایی بر محتوای آنتوسیانین کاسبرگ چای

ترش دارند (.)MohammadpourVeshvaei et al., 2015

دارویی بسیار ضروری به نظر میرسد .در این بین

نتایج پژوهشی نشان داد که در حضور آهن

عناصر ریزمغذی جایگاه ويژهای دارند که باید

و نانو کود آهن تفاوت معنیداری در میزان

به آنها توجه بیشتری گردد .عناصر ریزمغذی

پروتئینهای برگ مشاهده شد

در سطح و میزان کمی مصرف میشوند،
اما اعمال حیاتی بسیار مهمی مانند فرآیند

(Peyvandi et al.,

 .)2011همچنین نتایج تحقیق دیگری نشان داد كه
محلولپاشي با ديآمونيوم فسفات و سولفات

فتوستنر و تنفس را در گیاهان کنترل میکنند

روي سبب افزايش بيوسنتز منتول در نعناع فلفلي

( .)Hemantaranjan, 1996گاهی كمبود اين عناصر

شد (.)Ram et al., 2003

بهعنوان عامل محدودكننده جذب ساير عناصر

با توجه به وسعت اراضی باغکاری در

غذايي و رشد ،عمل میكنند و همين امر لزوم

شهرستان بم ضرورت استفاده بهینه از پتانسیلهای

توجه بيشتر به كاربرد آنها را مشخص ميسازد.

موجود در منطقه ،کشت گیاه دارویی چایترش

مصرف برگي عناصر ريزمغذي به دفعات متعدد،

در بین درختان خرما در قالب کشت راهرویی

ضمن رفع كمبود آنها سبب افزايش عملكرد
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حائز اهمیت میباشد .با توجه به عدم وجود

انجام شد .بذر مورد استفاده از پژوهشکده

عناصر ريزمغذي آهن و روی و تعيين تاریخ

آزمايشي دارای  6رديف كاشت به طول  5متر

کشاورزی دانشگاه زابل تهیه گردید .هر واحد

اطالعات كافي در خصوص اثرات محلولپاشي

با فاصله بين رديفهاي كاشت  60سانتيمتر و

کاشت مناسب ،این تحقیق براي حصول حداكثر

فاصله بوته روي رديف  40سانتيمتر بود .کاشت

عملكرد گیاه دارویی چاي ترش در سیستم

به صورت دستی انجام گرفت .بذرها به صورت

کشت راهرویی اعی در شهرستان بم ،انجام شد.
مواد و روش ها

کپهای و در عمق  3-5سانتیمتر کشت شدند.

این آزمایش در سال  1394در زیر درختان

دو هفته اول بعد از کاشت هر  4روز و پس از

شد .شهرستان بم با عرض جغرافیایی  29درجه

دو مرحله  3 –6و  8-10برگی انجام شد و در

آن هر  7روز آبیاری انجام شد .تنک کردن در

خرما شهرستان بم در قالب کشت راهرویی انجام

اوایل فصل رشد وجین علفهای هرز با دست

و  6دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  58درجه و

انجام شد .محلولپاشی عناصر ریزمغذی آهن و

 21دقیقه شرقی با ارتفاع  1067متر از سطح دریا

روی در  2مرحله 6-8 ،برگی و قبل از گلدهی

قرار دارد .از نظر آب و هوا ،این شهرستان دارای

با استفاده از سمپاشی پشتی انجام شد

زمستانهای سرد و خشک و تابستانهای گرم

و خشک میباشد .متوسط بارندگی سالیانه68/5

al., 2011

(Peyvandi

 .)etتمام پالتها قبل از کاشت 100

میلیمتر و متوسط دمای ساالنه آن  25درجه

کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل و 50

است.

نیتروژن به شکل اوره و به میزان  50کیلوگرم

کیلوگرم سولفات پتاسیم دریافت کردند .کود

سانتیگراد میباشد ،تبخیر ساالنه  3003میلیمتر
این آزمايش به صورت كرت هاي خرد شده

در هکتار در دوز مساوی قبل از کاشت و 45

اجرا شد .تاریخ کاشت شامل 20 :فروردین،

کاسبرگهای رسیده از هفته اول مهرماه تا هفته

روز پس از کاشت بر روی زمین پاشیده شد.

در قالب طرح بلوک كامل تصادفي با  3تكرار

دوم آذرماه از مساحت تقریبا یک متر مربع

 10و  30اردیبهشت بهعنوان عامل اصلی و

داخل هر پالت هر هفته برداشت شدند .عملکرد

محلولپاشی عناصر ریزمغذی شامل :سولفات

کاسبرگ با جمع کردن مجموع کاسبرگهای

آهن به نسبت نیم درهزار ،سولفات روی به

برداشت شده در دوره مذکور محاسبه گردید.
زمان برداشت کاسبرگها تقریباَ با رسیدن دانه

نسبت نیم درهزار ،ترکیب آنها و محلولپاشي
با آب مقطر (شاهد) بهعنوان عامل فرعی بودند.

همزمان بود .از هر كرت  5بوته با رعايت حذف

تاریخهای کاشت بر اساس میانگین دما در

اثرات حاشيه بهطور تصادفي برداشت و ارتفاع

تاریخهای مذکور و دمای الزم جهت تامین نیاز

بوته ،تعداد شاخه جانبی ،تعداد غوزه در بوته،

حرارتی گیاه برای جوانه زنی بود .زمین مورد

وزن غوزه در بوته ،وزن تر اندام هوایی بوته،

نظر در بهار  1394در ابتدا شخم عمیق زده شد و

عملکرد کاسبرگ ،محتوای آنتوسیانین و درصد

سپس کلوخهها توسط دیسک خرد و کرتبندی
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عکس العمل گیاه دارویی چای ترش ....

پروتئین کاسبرگ ،درصد ماده آلی و خاکستر

 .)3این نتایج با نتایج سایر محققین در چای ترش

قرار گرفتند .برای تعيين غلظت فسفر و پتاسيم از

کاشت و محلولپاشی عناصر ریزمغذی بر ارتفاع

مطابقت دارد ( .)Mir et al., 2011برهمکنش تاریخ

و میزان عناصر پتاسیم و فسفر دانه مورد بررسی

بوته معنیدار نشد.

روش خاكسترگيري خشك استفاده شد .مقدار

تعداد شاخه جانبی :تعداد شاخه جانبی

عنصر پتاسيم با دستگاه فلیم فتومتر و ميزان فسفر

تحت تأثیر تاریخ کاشت و محلولپاشی عناصر

با دستگاه اسپكتروفتومتر ()Hassanzadeh et al., 2006

ریزمغذی و برهمکنش آنها در سطح یک درصد

و ميزان نيتروژن با استفاده از روش كجلدال بر

معنیدار شد (جدول  .)1مقایسه میانگینهای

حسب درصد اندازه گيري شد .درصد پروتئین با

برهمکنش تاریخ کاشت و محلولپاشی عناصر

ضرب درصد نیتروژن در عدد  6/25محاسبه شد.

ریزمغذی گویای این است که بیشترین تعداد

برای سنجش آنتوسیانین از روش واگنر (Wagner,

 )1979استفاده شد .دادههای حاصل با استفاده از
نرم افزار

SAS 9.2

شاخه جانبی از تاریخ کاشت  20فروردین با

محلولپاشی توام عناصر ریزمغذی آهن و روی

تجزيه و با استفاده از آزمون

و کمترین آن از تاریخ کاشت  30اردیبهشت

چند دامنهاي دانکن در سطح احتمال پنج درصد

با محلولپاشی با آب مقطر (شاهد) حاصل شد

مقايسه ميانگينها انجام گرفت.

نتایج و بحث

(جدول  .)4نتایج حاصل با نتایج تحقیقی روی
گلرنگ همخوانی دارد

ارتفاع بوته :نتایج نشان داد که تأثیر تاریخ

کاشت بر ارتفاع بوته معنیدار شد (جدول .)1

(Kamaraki and Galavi,

 .)2012از مهمترين عوامل افزايش تعداد شاخه
در بوته در تاريخهای کاشتاول میتوان به

مقایسه میانگینها نشان داد با تأخیر در تاریخ

استقرار بهتر گياهچه و طوالنی بودن دوره رشد

کاشت از  20فروردین تا  30اردیبهشت ارتفاع

رويشی نسبت داد .در مطالعه گزارش شد تأخير

بوته بهطور معنیداری کاهش یافت که احتماال

در کاشت از طريق کاهش دوره رشد رويشی

کاهش زمان رویشی از کاشت تا برداشت سبب

سبب کاهش معنیدار تعداد شاخه میشود (Faraji

شده که در تاریخ کاشتهای دوم و سوم ارتفاع

.)et al., 2006

بوته کاهش یابد .نتایج حاصل نشان داد که

تعداد غوزه در بوته:اثر تاریخ کاشت،

هرچه کشت زودتر انجام شود گیاه فرصت رشد

محلولپاشی عناصر ریزمغذی و برهمکنش آنها

رویشی بیشتري داشته و در نتیجه ارتفاع بوته

در سطح یک درصد بر تعداد غوزه در بوته

بیشتر خواهد شد که با نتایج سایر محققین مبنی

معنیدار شد (جدول  .)1مقایسه میانگینهای

بر کاهش ارتفاع بوته با تأخیر تاریخ ،مطابقت

برهمکنش نشان داد که باالترین تعداد غوزه

دارد (.)Khatib et al., 2015

محلولپاشی عناصر ریزمغذی تاثیر معنیداری

( 47/07عدد) از تاریخ کاشت  20فروردین

بر ارتفاع بوته از سایر تیمارها بیشتر بود (جدول

( 15/60عدد) از تاریخ کاشت  30اردیبهشت

توام با محلولپاشی عنصر روی و کمترین آن

بر ارتفاع بوته نداشت ،اما تاثیر محلولپاشی روی
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با شاهد (محلولپاشی با آب مقطر) بهدست

معنیدار عملکرد خشک کاسبرگ در هکتار

چای ترش موجب افزایش تعداد غوزه گردید

محلولپاشی عناصر ریزمغذی و برهمکنش آنها

در سطح یک درصد تحت تاثیر تاریخ کاشت،

آمد (جدول  .)4تسریع در کاشت گیاه دارویی

میباشد (جدول  .)1مقایسه میانگینهای اثرات
برهمکنش تاریخ کاشت و تیمارهای کودی
گویای این است که بیشترین عملکرد خشک
کاسبرگ در هکتار از تاریخ کاشت  20فروردین
توام با محلولپاشی آهن و روی و کمترین آن
از تاریخ کاشت  30اردیبهشت با تیمار شاهد
محلولپاشی بهدست آمد .تاخیر در کاشت از
طریق كاهش طول دوره رشد در گياهان سبب
كاهش عملکرد کاسبرگ میگردد .نتایج این
تحقیق با نتایج تحقیقات دیگر مبنی بر بیشترین
عملکرد کاسبرگ از تاریخ کاشت زودهنگام
بهدلیل شرایط محیطی بهتر و افزایش طول دوره
رشد و در نتیجه فتوسنتز بهتر،مطابقت دارد
( .)Okosun et al., 2006; Shaker, 2013نتایج تحقیقات
متعدد حاکی از افزایش عملکرد کاسبرگ چای
ترش تحت تاثیر تامین عناصر غذایی میباشد
(Abbas and Ali, 2011; MohammadpourVeshvaeiet al.,
.)2015
آنتوسیانین کاسبرگ :نتایج حاکی از آن
است که تأثیر تاریخ کاشتو محلولپاشی عناصر

که با نتایج مطالعهای روی چای ترش در تاریخ

کاشت زود همخوانی دارد (.)Behzadi et al., 2013
تأمین مقدار کافی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه
بهویژه عناصر ریزمغذی یکی از جنبههای بسیار

مهم در مدیریت زراعی است و میتواند نقش
مهمی در افزایش تولید و عملکرد باال ایفا کند.

نتایج پژوهشی نشان داد که مصرف تغذیه برگی
عنصر روی موجب افزایش عملکرد و اجزای

عملکرد گیاه کنجد میشود

.)2001

(Thiruppathi et al.,

وزن غوزه در بوته :وزن غوزه در بوته

به طور معنیداری تحت تأثیر تاریخ کاشت،

محلولپاشی عناصر ریزمغذی و برهمکنش آنها
در سطح یک درصد قرار گرفت (جدول  .)1اثر
برهمکنش تاریخ کاشت و محلولپاشی عناصر

ریزمغذی نشان داد که بیشترین وزن غوزه در
بوته مربوط به تاریخ کاشت  20فروردین با

محلولپاشی عنصر روی که نسبت به شاهد
محلولپاشی در همان تاریخ کاشت افزایش 24

درصدی داشت و کمترین وزن غوزه از تاریخ

ریزمغذی در سطح یک درصد و و برهمکنش
آنها در سطح پنج درصد بر محتوای آنتوسیانین
کاسبرگ معنیدار شد (جدول  .)2مقایسه
میانگینهای برهمکنش (جدول  )4نشان دهنده
بیشترین تأثیر تاریخ کاشت  10اردیبهشت و
محلولپاشی توأم آهن و روی بر میزان آنتوسیانین
کاسبرگ است و کمترین آن از تاریخ کاشت 30
اردیبهشت و تیمار شاهد بهدست آمد .این نتایج
ممکن است به علت تأثیر عنصر روی بر مشتقات

کاشت  30اردیبهشت و محلولپاشی با آب مقطر
بهدست آمد (جدول  .)4در تاريخ كاشت اول،

با توجه به مساعد بودن شرايط محيطي بهويژه
نور و درجه حرارت و بيشتر بودن طول دوره
رشد ،گياه از اين شرايط بهتر استفاده نموده و
توليدمواد فتوسنتزي را افزايش داده و درنهايت

عملكرد میوه افزايش يافت.

عملکرد کاسبرگ :نتایج حاکی از اختالف
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و برهمکنش تاریخ کاشت و محلولپاشی
عناصر ریزمغذی معنیدار شد (جدول .)2
مقایسه میانگینهای برهمکنش محلولپاشی
عناصر ریزمغذی و تاریخ کاشت نشان داد که
بیشترین درصد ماده آلی بذر ،از محلولپاشی
ریزمغذی آهن و تاریخ کاشت  30فروردین ماه
و کمترین آن از تاریخ کاشت  10اردیبهشت و
تیمار شاهد (محلولپاشی با آب مقطر) بهدست
آمد .همچنین بیشترین درصد خاکستر بذر ،از
برهمکنش محلولپاشی عناصر روی در تاریخ
کاشت ترکیب محلولپاشی ریزمغذیهای
آهن و روی و تاریخ کاشت  30فروردین ماه
و کمترین آن از تاریخ کاشت  30اردیبهشت و
تیمار شاهد (محلولپاشی با آب مقطر) حاصل
شد (جدول  .)4هر چه میزان خاکستر تولیدی
کمتر باشد ،نشان دهنده کیفیت برتر گیاه است،
بنابراین میزان خاکستر گیاه به عنوان معیاری
جهت ارزیابی کیفی گیاه به شمار میرود .در
بعضی از گیاهان دارویی اختالفات نسبتا زیادی
در میزان خاکستر آنها وجود دارد و میزان آن
برای ارزیابی گیاه دارای ارزش است (Omidbagi,
.)2007
میزان پتاسیم دانه :نتایج حاکی از آن

ترکیب فنلی به عنوان پیش ماده سنتز آنتوسیانین
ساختار فالونوئید بوده باشد .افزایش آنتوسیانین
تحت تاثیر محلولپاشی عناصر ریزمغذی گویای
تاثیر مثبت آنها برای ویژگی میباشد (Sanjari et
 .)al., 2017تامین عناصر غذایی از طریق مصرف
کودهای شیمیایی و زیستی سبب افزایش
آنتوسیانین کاسبرگ چای ترش میشود (Abbas
 .)and Ali, 2011; Khalil and Yousef, 2014تاریخ کاشت
میتواند بر محتوای آنتوسیانین کاسبرگ چای
ترش تاثیرگذار باشد (.)Shaker, 2013
درصد پروتئین کاسبرگ :نتایج نشان
داد که درصد پروتئین کاسبرگ تحت تأثیر
تاریخ کاشت ،محلولپاشی عناصر ریزمغذی و
برهمکنش آنها در سطح یک درصد معنیدار
شد (جدول  .)2مقایسه میانگینهای برهمکنش
آنها نشان داد که بیشترین درصد پروتئین
کاسبرگ از تاریخ کاشت  10اردیبهشت با
محلولپاشی توام عناصر روی و آهن و کمترین
آن از تاریخ کاشت  10اردیبهشت با تیمار شاهد
محلولپاشی بهدست آمد (جدول  .)4عنصر
روی برای تولید پروتئین در گیاهان الزم است،
مقدار سنتز پروتئین در گیاهان دارای کمبود
عنصر روی با توجه به تجمع اسیدهای آمینه

است که تأثیر تاریخ کاشت و محلولپاشی
عناصر ریزمغذی و برهمکنش آنها در سطح یک
درصد بر محتوای پتاسیم دانه معنیدار میباشد
(جدول  .)2برهمکنش تاریخ کاشت و محلول
پاشی عناصر ریزمغذی نشان دهند ه بیشترین
تأثیر تاریخ کاشت  10اردیبهشت با محلولپاشی
عناصر آهن و روی بر میزان پتاسیم دانه است
(جدول  .)4افزایش پتاسیم تحت تاثیر تاریخ
کاشت و محلولپاشی عناصر ریزمغذی گویای

بهطور موثری کاهش می یابد (.)Morshdi, 2010
عناصر کم مصرف باعث افزایش فعالیت برخی
از آنزیم ها و در نتیجه فتوسنتز می گردند که
آن نیز باعث افزایش سنتز و ذخیره مواد معدنی
و آلیدانه و همچنین افزایش درصد پروتئین دانه
میگردد (.)Rion and Alloway, 2004
درصد ماده آلی و خاکستر دانه :نتایج نشان
داد که درصد ماده آلی و خاکستر تحت تأثیر
تاریخ کاشت ،محلولپاشی عناصر ریزمغذی
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معنیداری نداشت.

تاثیر مثبت آنها بر این ویژگی میباشد .حالت
آنتاگونیستیم وجود بین آهن و پتاسیم و رقابت
بین این دو یون در محل های جذب ،موجب
کاهش جذب پتاسیم در غلظت های باالی آهن
می گردد ( .)Shomali, 2008نتایج تحقیقی نشان داد
که مصرف کودهای شیمیایی و زیستی سبب
افزایش میزان پتاسیم کاسبرگ چای ترش
میگردد (.)MohammadpourVeshvaei et al., 2015
میزان فسفر دانه :میزان فسفر دانه تحت
تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفت نتایج مقایسه
میانگینها گویای این است که تاریخ کاشت
 10اردیبهشت بیشترین میزان فسفر را دارا بود
(جدول .)2بیشترین بودن میزان فسفر دانه در این
تاریخ به وزن کمتر گیاهان در این تاریخ کاشت
و رقیق نشدن تراکم فسفر در این تیمار نسبت داده
شد .محلولپاشی عناصر ریزمغذی تأثیر بسیار
معنیداری بر میزان فسفر دانه داشت .مقایسه
میانگینهای نشان داد که بیشترین فسفر دانه از
محلولپاشیتوام با آهن و روی و کمترین آن از
تیمار شاهد حاصل شد (جدول  .)3افزایش فسفر
دانه گویای تاثیر مثبت محلولپاشی ریزمغذی
برای ویژگی میباشد .فسفر نيز بعد از نيتروژن
مهم ترين عنصر مورد نیاز براي توليد محصول

نتیجهگیری:

نتایج حاکی از آن است که تاریخ کاشت 20
فروردین احتماال بهدلیل طوالنیتر بودن فصل
رشد ،باالترین ارتفاع بوته ،تعداد شاخه جانبی،
عملکرد کاسبرگ و تعداد غوزه در بوته را تولید
نمود بدین ترتیب از شرایط محیطی جهت تولید
باال استفاده بهینه نموده است.در برهمکنش تاریخ
کاشت و محلولپاشی عناصر ریزمغذی ،بیشترین
میزان پتاسیم دانه ،درصد خاکستر و ماده آلی
از تاریخ کاشت  10اردیبهشت با محلولپاشی
ترکیب عناصر آهن و روی ،بیشترین عملکرد
کاسبرگ و درصد پروتئین کاسبرگ در تاریخ
کاشت  20فروردین و محلولپاشی توأم آهن و
روی به دست آمد .در بین محلولپاشی عناصر
ریزمغذی ،عنصر روی با افزایش مقدار تنظیم
کنندههای رشد ،کمک به متابولیسم مواد و
مشارکت در تقسیم سلولی بافتهای مریستمی،
شرکت در تولید مواد هیدروکربندار و پروتئین
و انتقال آنها و همچنین با تأثیر بر فرایندهای
زایشی ،باعث افزایش تعداد غوزه و عملکرد
کاسبرگ شد .نتایج نشان داد که برای حصول
حداکثر تولید گیاه دارویی چای ترش تاریخ

کاشت  20فروردین تا  10اردیبهشت توأم با
محلولپاشی ترکیب عناصر روی و آهن مناسب
باشد.

است .فسفر در كليه فرايند هاي بيوشيميايي،
واكنش هاي انتقال انرژي ،فتوسنتز و انتقال
خصوصيات ژنتيكي نقش دارد (Hassan-zadeh
 .)et al., 2006نتایج برخی تحقیقات حاکی از
تاثیرگذاری مصرف کودهای شیمیایی و زیستی
بر فسفر کاسبرگ چای ترش میباشد (Abo-Baker
and Mostafa, 2011; MohammadpourVeshvaei et al.,

 .)2015برهمکنش تاریخ کاشت و محلولپاشی
عناصر ریزمغذی بر میزان فسفر دانه تأثیر
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 وزن ﻏﻮزه و وزن ﺗﺮ ﺑﻮﺗﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ و، ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻏﻮزه در ﺑﻮﺗﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ-1 ﺟﺪول
ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﯾﺰﻣﻐﺬي ﭼﺎي ﺗﺮش در ﮐﺸﺖ راﻫﺮوﯾﯽ

Table 1. Mean squares of variance for plant height, number of lateral branch and boll per plant, boll
weight, plant fresh weight of roselle in alley cropping as affected by planting date and
micronutrient spraying
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات
S.O.V

درﺟﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي

ﺗﻌﺪاد ﻏﻮزه در
No. of boll
per plant

2

3918.9

No. of
lateral
branch
12.12

2

56855.3**

4

وزن ﺗﺎزه ﮔﯿﺎه

ﮔﯿﺎه

Boll weight

Plant fresh
weight

12.128

498.7

2434

1228.26**

1228.96**

34927.6**

731523**

11917.5

8.02

8.02

5892.9

8725

3

881.0ns

135.04**

135.04**

6772.4**

30639**

Micronutrient spraying
(M)
اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ

6

8096.9ns

7.05**

70.05**

8125.9**

22842**

ﺧﻄﺎي دوم

18

2678.8

4.36

4.36

824.1

2442

-

14.62

10.17

10.17

11.59

11.07

آزادي
df

ﺗﮑﺮار

Rep
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ

planting date (P)
ﺧﻄﺎي اول

Error a
ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﯾﺰ ﻣﻐﺬي

P×M

Error b
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات
CV (%)

*, ** and

ns

Plant
height

وزن ﻏﻮزه

ﺟﺎﻧﺒﯽ

 درﺻﺪ و ﻋﺪم ﻣﻌﻨﯽداري1  و5  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﻨﯽداري در ﺳﻄﺢns ** و،*

are significant at 5 and 1% probability levels and not significant, respectively
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 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﻤﯽ وﮐﯿﻔﯽ ﭼﺎي ﺗﺮش ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ و ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﯾﺰﻣﻐﺬي ﭼﺎي ﺗﺮش در ﮐﺸﺖ-2 ﺟﺪول
راﻫﺮوﯾﯽ

Table 2. Mean squares of variance for quantitative and qualitative traits of roselle in alley cropping as
affected by planting date and micronutrient spraying
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات

درﺟﻪ

S.O.V

ﻋﻤﻠﮑﺮد

آﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﻦ

Rep
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ

Error a
ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﯾﺰ

P×M

ﺧﻄﺎي دوم

Error b
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات
CV (%)

*, ** and

ns

ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ

ﻓﺴﻔﺮ

Anthocyanin

Protein
percentage

2

6650.5

10.13

0.32

0.03

0.03

10.53

0.085

34.47**

1.94ns

0.86**

280.18**

1.816**

0.56

1.29

0.17

3.22

0.311

3 168736.2* 158.39**

2.88**

4.96**

1.11**

53.28**

1.166**

6 91287.3**

9.88*

5.39**

1.41**

0.26*

38.17**

0.179ns

18

4740.5

3.13

0.27

1.16

0.08

1.89

0.079

-

9.25

4.95

6.33

0.29

5.04

4.70

11.25

4

15887.6

20.60

*

ﻣﻐﺬي

Micronutrient
spraying (M)
اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ

درﺻﺪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ

ﮐﺎﺳﺒﺮگ

2 1325406** 145.62**

planting date (P)
ﺧﻄﺎي اول

درﺻﺪ ﻣﺎده آﻟﯽ

آزادي

df Sepal yield

ﺗﮑﺮار

درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ

Organic matter
Ash
Potassium Phosphorous
percentage
percentage

 درﺻﺪ و ﻋﺪم ﻣﻌﻨﯽداري1  و5  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﻨﯽداري در ﺳﻄﺢns ** و،*

are significant at 5 and 1% probability levels and not significant, respectively
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 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ و درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ داﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺂﺛﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ و ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﯾﺰﻣﻐﺬي ﭼﺎي ﺗﺮش در ﮐﺸﺖ: 3ﺟﺪول
راﻫﺮوﯾﯽ

Table 3. Means comparison for plant height and phosphorus percentage of roselle in alley cropping as
affected by planting date and micronutrient spraying
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ

Treatments

(ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺎه )ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ

(ﻓﺴﻔﺮ )درﺻﺪ

Plant height
(cm)

Phosphorous (percentage)

226.92a

2.21b

171.02b

2.93a

April 29
 اردﯾﺒﻬﺸﺖ30

129.95c

2.32a

Micronutrient spraying
آﻫﻦ

172.21a

2.77a

183.93a

2.68a

172.23a

2.53a

ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ

Planting date
 ﻓﺮوردﯾﻦ20
April 9
 اردﯾﺒﻬﺸﺖ10

May 20
ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ

Fe
روي

Zn
آﻫﻦ ×روي
Fe × Zn
ﺷﺎﻫﺪ

Control
171.47a
1.97b
. درﺻﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪاي داﻧﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ5 ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار در ﺳﻄﺢ

Means in each column having at least one common letter are not significantly different by the Duncan
test at 5 % probability level.
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 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ و ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﯾﺰﻣﻐﺬي وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﭼﺎي ﺗﺮش در ﮐﺸﺖ راﻫﺮوﯾﯽ-4ﺟﺪول

Potassium
(mg.kg-1)

ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ )ﻣﯿﻠﯽﮔﺮمﺑﺮﮔﺮم( درﺻﺪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ

Ash
percentage

25.70d

درﺻﺪ ﻣﺎده آﻟﯽ

Organic matter
percentage

5.53bc

23.26e

درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ

Protein
percentage

94.47b

6.60a

32.01c

آﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﻦ )ﻣﯿﻠﯽﻣﻮل ﺑﺮ

(ﮔﺮم

9.20c

94.40de

5.40c

20.81f

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﺳﺒﺮگ

31.40c

12.70ab

94.60cd

5.30c

(وزن ﺗﺎزه ﮔﯿﺎه )ﮔﺮم

992.96b

36.50b

9.40c

94.33e

(وزن ﻏﻮزه )ﮔﺮم

389.2b
1141.77b

35.50b

9.30c

ﺗﻌﺪاد ﻏﻮزه درﺑﻮﺗﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ

152.4b
469.1a

1498.28a

26.70d

37.57a

()ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر

36.25c
147.3b
474.3a

724.31cd

5.93b

Plant fresh
weight (gr)

12.81bc
44.20b
199.2a
327.1c

94.07ef

No. of boll per Boll weight
(gr)
plant

18.01a
47.07a
118. 4c

13.33a

No. of lateral
branch

16.52b
27.26d

38.00b

Anthocyanin
(mmol.gr-1)

11.04c

813.40c

32.54b

149.2de

6.33a

30.15c

88.2def

93.68b

5.63bc

29.38c

28.07d

9.67bc

93.00cd

5.23d

29.48c

8.53cd

36.03b

9.03c

94.77cd

5.84bc

26.22d

38.71a
732.08cd

29.80c

13.37a

94.17cd

5.63c

26.15d

6.20a
146.8de

601.44de

31.23c

14.27a

94.03de

5.27d

93.80a

97.8cde

132.7ef

531.36ef

31.90c

13.67a

94.73f

14.80a

26.77d

84.6ef

92.6fg

394.39fg

29.93c

12.83ab

42.00a

7.86cd
23.50dc

104.8cdef

106.2fg

434.51fg

25.10d

714.47cd

6.81de

22.80de

75.7f

78.9fg

348.88g

172.4d

4.07e

18.07ef

80.1f

68.1g

109.4cd

5.91de

18.20ef

74.9f

26.30d

3.86e

15.60f

. درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ5  ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ اي داﻧﮑﻦ در ﺳﻄﺢ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺣﺮف ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ

3.41f

7.08de

Sepal yield
(kg.ha-1)

Table 4. Means comparison for interaction effects of planting date and micronutrient spraying on quantitative and qualitative traits of roselle in alley cropping

ﻣﺤﻮلﭘﺎﺷﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ

آﻫﻦ

Fe
روي

Control
آﻫﻦ

Fe × Zn
ﺷﺎﻫﺪ

Zn
آﻫﻦ×روي

Fe
روي

Control
آﻫﻦ

Fe × Zn
ﺷﺎﻫﺪ

Zn
آﻫﻦ×روي

Fe
روي

Planting Micronutrient
date spraying

 ﻓﺮوردﯾﻦ20
April 9

10

اردﯾﺒﻬﺸﺖ

April 29

30

اردﯾﺒﻬﺸﺖ
May 20
Zn
آﻫﻦ×روي
Fe × Zn
ﺷﺎﻫﺪ

Control

Means in each column having at least one common letter are not significantly different by the Duncan test at 5 % probability level.
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Extended Abstract
Alizade Moradi, M., Ramroudi, M., Asgharipour, M.R., Response of roselle (Hibiscus sabdariffa L.)
as a medicinal plant to planting date and micronutrient spraying in alley cropping
Applied Research in Field Crops Vol 31, No. 2, 2018 Page: 16-18: 119-134(in Persian)

Introduction: Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) is an annual or biennial medicinal
plant belonging to the Malvaceae family, which is cultivated for its stem, fiber,
edible calyces, leaves and seeds. Sepals of Roselle have medicinal properties and
culinary uses (Mohammadpour Veshvaei et al., 2015). Cultivation of medicinal
plants using sustainable agricultural system provides the best conditions for the
production of these plants, leading to maximum qualitative and quantitative yields
(Matinkhah et al., 2003). The purpose of determination of optimum sowing date
is to find a suitable window time for plant growth so that different developmental
stages of plant coincide with optimal environmental conditions, resulting in
enhanced photosynthetic efficiency and consequently leading to storage of
adequate amounts of photosynthetic materials. Long delay in sowing date shortens
plant growth period and increases the likelihood that anthesis will occur under
adverse temperature conditions, which will be detrimental to plant growth and
development. For proper plant growth and production, micronutrients are needed
in small quantities, however, their deficiencies cause a great disturbance in the
physiological and metabolic processes in plants. Micronutrients, especially Fe and
Zn, act either as metal components of various enzymes or as functional, structural,
or regulatory cofactors (Hemantaranjan, 1996). The objectives of this research
were to determine the effects of sowing date and zinc and iron spraying on growth
Email address of the corresponding author: mramroudi42@ uoz.ac.ir
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parameters and yield of roselle in Bam under alley cropping.
Materials and Methods: This experiment was conducted in 2015 in Bam under
alley cropping system. The experimental layout was split plot in a randomized
complete block design with three replications. The main-treatment consisted of
different sowing dates including April 9 and 30 and May 20 and the sub-treatment
comprised micronutrient foliar spraying including placebo (spraying with distilled
water), iron sulfate and zinc sulfate at 0.5 percentage and their combination.
Micronutrient spraying was carried out at two stages (i.e. two-leaf stage and 6 to
8-leaf stage). Sepals were harvested at the end of growing season. Five plants were
randomly sampled from each plot and plant height, number of lateral branches,
number of bolls per plant, boll weights, fresh weight of shoot, sepal yield, content
of anthocyanin and protein in sepals, content organic matter, ash, potassium and
phosphorus in seed were measured. Data were analyzed using SAS 9.2 statistical
package. The Duncan multiple range test (DMRT) at 5% level was used to compare
the means of treatments.
Results and Discussion: The results indicated that the planting date of April 9
and zinc spraying had the greatest significant impact on plant height. Interaction of
planting date and zinc and iron micronutrient spraying was significant on number
of lateral branch and boll per plant, boll weight, protein percentage and anthocyanin
content in sepal, sepal yield, content of organic matter and ash and concentration
of potassium in seed. The greatest number of lateral branch (18.01), sepal yield
(1498.28 kg.ha-1) and protein percentage (14.8 %) were observed in plants sown
on April 9 and sprayed with iron plus zinc. The greatest sepal anthocyanin content
(42.0 mmol.gr-1), potassium content (38.71 mg.kg-1), organic matter (94.77%) and
ash content (6.2%) were obtained with plants sown on April 30 and sprayed with
iron plus zinc. The highest seed phosphorus content was found with the planting
date of April 29 where the plant had lower weight with no dilution in its phosphorus
concentration. Simultaneous spraying of iron and zinc contributed the greatest
amount of phosphorus in the seed.
Conclusion: Sowing date of April 9 due to providing a longer growing season
resulted in the production of larger plants. Amongst micronutrient treatments,
zinc spraying increased bull number and sepal yield by increasing the amount of
growth regulators, aiding metabolism of nutrients, and contributing to cell division
in the meristematic tissues. The results suggested that April 9 till 30 planting date
together with iron plus zinc foliar spraying were the best treatments to achieve
maximum yield in the medicinal plant roselle.
Keywords: Potassium, Iron and zinc sulfate, Protein percentage, Organic matter
percentage, Sepal yield
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