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چکیده
ترشچايکاسبرگعملکرداجزايوردکعملکی،مورفولوژیصفاتبرتروژنینودکوي اریآبمکتأثیری بررسمنظوربه

)Hibiscus sabdariffa L.(باتصادفیاملکيهابلوكطرحقالبدروشدهخرديهاکرتصورتبهی شیآزما1389ی زراعسالدر
و60،120ازپسآبیاريشاملسطحسهدراصلیفاکتورعنوانبهآبیاريتحقیقایندرد.یگرداجراسراوانشهرستاندرتکرارسه

،0،60کاربردشاملسطحچهاردرفرعیفاکتورعنوانبهنیتروژنمقداروAکالستبخیرتشتکازتجمعیتبخیرمترمیلی180
ارتفاعبرتروژنینوآبیاريسطوحاثرکهدادنشانواریانستجزیهنتایجشد.گرفتهنظردرهکتاردرنیتروژنکیلوگرم180و120
درکاسبرگخشکوزناما،بوددارمعنیبیولوژیکعملکردوکاسبرگخشکوترعملکردمترمربع،درمیوهتعدادساقه،قطربوته،
تروژنینتأثیرتحتتنهابوتهدرکاسبرگبرداشتشاخصوآبیاريتأثیرتحتتنهامیوهدرکاسبرگبرداشتشاخصومیوهتک
کاسبرگتولیدبرايآبمصرفبازدهیوکاسبرگخشکوترعملکردصفاتبرنیزتروژنینوي اریآبمتقابلاثر.گرفتقرار
میوهتعدادساقه،قطربوته،ارتفاعتجمعی،تبخیرمترمیلی180به60ازآبیاريدورافزایشهامیانگینسهیمقابراساسبود.دارمعنی

،1/48،8/31،3/41ترتیببهرامیوهتکدرکاسبرگخشکوزنوبیولوژیکعملکردکاسبرگ،خشکورتعملکردمترمربع،در
ترتیببهرامذکورصفاتهکتاردرکیلوگرم120بهصفرازنیتروژنکاربردافزایشودادکاهشرصدد7/22و58،9/54،67
کمبوداهمیتبهتوجهباتحقیقایننتایجبراساسکلیطوربهداد.افزایشدرصد7/5و7/13،6/8،1/37،3/43،1/44،5/25

شرایطدرترشچايزراعتبرايهکتاردرنیتروژنکیلوگرم180کاربردوتجمعیتبخیرمترمیلی120ازپسآبیاريتیمار،آب
.گرددمیپیشنهادمشابه

Hibiscus(ترشچاي:يدیلکي هاواژه sabdariffa L.(،برداشت.شاخص،کاسبرگعملکردتروژن،ین،اريآبیکم

مقدمه
درهکی فیوظاتعددوتیاهمدلیلبهتروژنینوآب

نیمهمترازجملهدارند،عهدهبراهیگی اتیحي ندهایفرا

محسوبدیتولواهانیگزراعتدرمؤثری طیمحعوامل
خشک،نیمهوخشکمناطقمشکالتمهمترینازشوند.یم

گذارد.میاثرگیاهاننموورشدبرکهباشدمیآبکمبود
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غذاییعناصرگیاه،رشدبرمؤثرمهمعواملازگریدیکی
توسطآنجذبکهاستتروژنینویژه بهخاكدرموجود

هاتنشهمهاست.خاكدرکافیآبحضورمستلزمگیاه
تأثیربرگهاي فتوسنتزیی توانابرمیرمستقیغایمیمستقطوربه
Lichtenthaler(گذارندیم & Babani, 2000.(

Hibiscusعلمینامباترشچاي sabdariffaازهیگیا
محصولدلیل بهایراندرواستMalvaceaeخانواده

مکهچايوقرمزچايترش،چايهاينامبهآنکاسبرگ
,Torabi(شودمیشناختهمکییا ازياریبسدر).2004
درنیهمچنوداروعنوانبهاهیگنیااسبرگکازشورها،ک

درنیزآنچوبوافیالوشودمیاستفادهییغذاعیصنا
,Duke(گیردمیقراراستفادهمورداغذکریخمدیتول

1979(.
Rahbarianتنشتأثیربررسیدر)2011(همکارانو

جیرفتمنطقهدرترشيچاعملکردبربوتهتراکموخشکی
خشکوزنگیاه،ارتفاعبرآبیکمتنشاثرکهنددادنشان

.بوددارمعنی%1سطحدريآمارلحاظازگیاهکلوکاسبرگ
بوتهدرمیوهتعدادکمترینوبیشترینتحقیقایننتایجبراساس

تیمارهايازترتیببهعدد75/77و75/89يهامیانگینبا
اینآمد.بدستزراعیظرفیت%25و%50وضعیتدرآبیاري

باکاسبرگخشکعملکردبیشترینکهکردند اعالممحققان 
ازپسآبیاريتیماردرهکتاردرکیلوگرم8/660میانگین
دارمعنیبرتريازکهآمدبدستزراعیظرفیت%75بهرسیدن

عدمتیمارهايبه نسبتترتیببهدرصدي4/53و7،8/25
ظرفیت%25و%50بهرسیدنازپسآبیاريوآبیکمتنش

،3شامليآبیاردور5تأثیربررسیدربود.برخوردارزراعی
کاسبرگعملکردبیشترینترش،يچادرروز11و5،7،9

روز7هريآبیاراز،هکتاردرکیلوگرم682میانگینباخشک
Babatunde(آمدبدستباریک & Mofoke, 2006.(

Akbariniaيدورهااثربررسیدر)2005(ارانکهمو
باهککردندمشاهدهدانهاهیسدرروز21و7،14ي اریآب

. افتیاهشکبوتهارتفاعي اریآبدورشدنیطوالن
Jouyban)2010(صفاتآبیاريدورافزایشکهدادنشان

عملکردومترمربعدرکپسولتعدادساقه،قطربوته،ارتفاع

.دادکاهشدارمعنیطوربهرانجدکبیولوژیکودانه
باعثشدیدومتوسطخشکیهکشدهگزارشهمچنین
Laribi(گرددیمسیاهزیرهبوتهارتفاعکاهش et al.,

2009.(Al-Omranهمکارانو)رويمطالعهدر)2005
Cucurbita pepoآبکاهشکهیافتنددستنتیجهاینبه

عملکردوبوتهدرمیوهتعدادکاهشموجبدسترس،در
طیدر)2007(همکارانوMirshekariگردد.میمیوه

بابونهدرآبیاريدوربهترینبهدستیابیمنظوربهآزمایشی
رتیمابهخشکگلعملکردبیشترینکهکردندگزارش
EhsanzadehوAghaei. داشتتعلقباریکروز6آبیاري

عملکردبرآبیاريهايرژیمتأثیربررسیدرنیز)2011(
تعدادبرآبیاريرژیمتأثیرکهدادندنشانکاغذيتخمکدو
بود.دارمعنیمیوهعملکردوبوتهدرمیوه

Daneshianيهاژنوتیپی بررسدر)2009(همکارانو
تبخیرمترمیلی150و100ازپسيآبیارشرایطدرسویا

شرایطدودرگیاهارتفاعکهکردندگزارشتبخیرتشتکاز
پسي اری(آبمطلوبيآبیاربهنسبت%22و%13ترتیببه
یافت.کاهشتبخیر)تشتکازیتجمعتبخیرمترمیلی50از
علتها،گرهتعدادافزایشکهردندکاظهارنامحققنیا

باشد.میمطلوبآبیاريشرایطدربوتهارتفاعافزایش
وآبیکمتنشافزایشباپنبهبوتهدرمیوهتعدادکاهش

)2011(همکارانوFathiتوسطنیتروژنمصرفکاهشنیز
کهبیان کردند)2010(همکارانوAttaشد.گزارش
کاربردباترشچايبوتهدرمیوهتعدادبیشترین

دراین.شدحاصلتارکهدرتروژنینلوگرمیک100
سالهدومطالعهدر)Mera)2010وOyewoleکهحالیست

هکتاردراورهکیلوگرم75و25،50صفر،مقادیرتأثیر
بهصفرازاورهمصرفافزایشاگرچهکهبیان کردند

وبوتهدرمیوهتعداددارمعنیافزایشهکتاردرکیلوگرم75
،داشتدنبالبهآزمایشدومسالدرراکاسبرگعملکرد

کیلوگرم75و50کاربردسطوحبینتحقیقاولسالدراما
وRahimiنشد.مشاهدهآمارياختالفهکتاردراوره

تانکدربوتهارتفاعدارمعنیشیافزا)2009(همکاران
درلوگرمیک100تانیتروژنمصرفافزایشبارای روغن
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ارانکهموDaneshkhahنیهمچنکردند.گزارشتارکه
بریتروژنینودکمختلفسطوحاثریبررسدر)2007(

مصرفهکدادندنشاني محمدگلییدارواهیگردکعمل
گلتعداداهشکبهمنجر یتروژنینودکيباالریمقاد

کهحالیستدراین.گرددمیهابوتهازشدهبرداشت
Gholipooriبرنیتروژناثرمطالعهبا)2007(همکارانو

نیتروژنکودمیزانافزایشکهکردند بیانکاغذيتخمکدوي
.شودمیبوتههردرمیوهتعدادافزایشموجب
تأثیربررسیهدفباپژوهشاینباال مطالببهتوجهبا

درترشچايزراعتدرنیتروژنوآبیاريمختلفسطوح
شد.انجامسراوانمنطقه

هاروشومواد
مرکزيبخشدر1389- 90سالدرآزمایشاین

درجه27مختصاتباآبادشمسروستايدرسراوانشهرستان
عرضدقیقه19ودرجه62وشرقیطولدقیقه22و

حداکثرشد.انجامدریاسطحازمتر1180ارتفاعباشمالی
8/3و2/39ترتیببهمنطقهنیادرحرارتدرجهحداقلو

کههایی(ماهگرمهايماهتعداداست.گرادسانتیدرجه
دراست)گرادسانتیدرجه30ازبیشروزانهدمايمیانگین

بهمهرماهتاوآغازفروردینازکهرسدمیماه7بهنطقهم
انجامد.میطول
قالبدرشدهخردي هاکرتصورتبهشیآزمانیا
شد.انجامرارکتسهبای تصادفاملکي هابلوكطرح

و60،120ازپسآبیاريشاملسطحسهدري اریآبماریت
Aکالستبخیرتشتکازتجمعیتبخیرمترمیلی180

چهاردرمصرفیتروژنینودکمقدارواصلیترکعنوانبه
تروژنینلوگرمیک180و0،60،120ریمقادشاملسطح

دری فرعرتکعنوانبهاورهکودمنبعازتارکهدرخالص
کاشتخطوطتعدادمتر،5کرتهرطولشد.گرفتهنظر

نیبهمچنین.بودمترسانتی50خطوطفواصلوخط4
فاصلهمتر1،یفرعي هاکرتنیبومتر2،یاصلي هاکرت

منطقهمحلیتودهاستفاده،موردترشچايبذر.شدرعایت
بود.ایرانشهرشهرستانتوابعازدلگان

زراعیعملیاتمزرعه،خاكازبردارينمونهازپس
1389ماهفروردیناولمهیندروشدانجاممنطقهعرفطبق
.گردیدانجامنیزمتسطیحهم،برعموددیسکدوازپس

کشتبراينیزمفاروئر،وتورکتراازاستفادهباسپس
،خاكآزمایشبراساس.شدآمادهپشتهوي جوصورتبه

ودکوتارکهدرلوگرمیک100زانیمبهمیپتاسسولفات
ازقبلتار،کهدرلوگرمیک150زانیمبهپلیترفسفاتسوپر

شد.استفادهي ورزكخااتیعمل
برابرآنpHشنی،لومییشیآزمامزرعهخاكبافت

،مترسانتیبرموسیلیم44/12یکیالکترتیهدا،79/7
خاكمترسانتی0- 30عمقدرکلنیتروژنویآلکربنمیزان

خاكپتاسیموفسفرمیزانو%2/0و%16/0ترتیببه
کشتبود.)ppm(میلیوندرقسمت280و4/21ترتیببه

عمقدردستیصورتبهماهاردیبهشت15تاریخدربذرها
شد.انجامعریضهايپشتهطرفدودريمترسانتی3تا2

ازپیشگیريبراي کاشتازقبلبذرهاکهاستذکربهالزم
هزاردردونسبتبهبنومیلکشقارچباخاکزيهايبیماري

واردیبهشت25درمزرعهاملکشدنسبزشد.ضدعفونی
کتنوخرداد5درشدنبرگهدومرحلهدرهابوتههیاولکتن

خرداد15خیتاردرشدنبرگه5تا4مرحلهدرهابوتهیی نها
انجامفیردي روهابوتهنیبمترسانتی30فاصلهتیرعابا

ي اریآبي مارهایتبراساسي اریآبمرحله،نیاازپسشد.
نوبتسهدرنیزآزمایشموردکوديسطوحشد.انجام

ها،بوتهیی نهاکردنتنکازپسبرگی4- 5مرحلهدر4/1(
در4/1وی شیزامرحله شروعازقبلشهریوراوایلدر2/1

شد.مصرفکاسبرگ)تشکیلمرحله
بوتهارتفاعشاملمورفولوژیکیصفاتگیرياندازهبراي

خط(دوايحاشیهاثرحذفازپساصلی،ساقهقطرو
کرتهردروسط)خطدوانتهايوابتدامتریکوکناري
صفاتوانتخابتصادفیطوربهبوته10تعداد،یآزمایش
.شدگیرياندازهآنهادرمذکور

درکاسبرگعملکرداجزايوعملکردگیرياندازهبراي
درشد،جداقوزهازکامالًهاکاسبرگهکی زمانوآذرماه15
قسمتازمترمربع)5/1(مساحتبوته10تعدادکرتهر
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ايحاشیهاثررعایتبایآزمایشکرتهروسطخطدومیانی
رويهايمیوهتمامسپسگردید.رداشتب

تعداداینکهازبعد.شدشمارشوبرداشتمذکوربوته10
ازهاکاسبرگکردنجداشد،مشخصسطحواحددرهامیوه
سطحواحددرکاسبرگترعملکردتعیینبرايوانجامهامیوه

.شدانجامگرم01/0دقتبادیجیتالترازويباآنهاتوزین
باآوندرونوپاکتدرکرتهربهمربوطيهاکاسبرگسپس
ازاطمینانازبعدوشدخشکگرادسانتیدرجه70دماي

بانیزسطحواحددرهاکاسبرگخشکوزن،شدنخشک
گردید.مشخصگرم01/0دقتبادیجیتالترازويازاستفاده
بوته10هربرگوشاخوکاسبرگ)بدون(میوههاقوزهتمامی

70دمايباآوندرساعت72مدتبراينیزشدهبرداشت
.شودتعیینآنهاخشکوزنتاگرفتقرارگرادسانتیدرجه

وشاخخشکي هاوزنجمعحاصلازبیولوژیکعملکرد
خشکوزنیتنهادرآمد.بدستکاسبرگوقوزهبرگ،

بهکاسبرگخشکعملکردتقسیمازمیوهتکدرکاسبرگ
درکاسبرگبرداشتهايشاخصوسطحواحددرمیوهتعداد
گردید:محاسبهزیرهايهرابطازاستفادهبامیوهوبوته

شاخص برداشت کاسبرگ در بوته=
کاسبرگ)خشکبیولوژیک/عملکردعملکرد(×100

شاخص برداشت کاسبرگ در میوه=
کاسبرگ)خشکمیوه/عملکردعملکرد(×100

تجزیهالزم،محاسباتانجاموهادادهآوريجمعازپس
براي .شدانجامMSTAT-Cافزارنرمازاستفادهباآماري
سطحدردانکنايدامنهچندآزمونازهامیانگینمقایسه
افزارنرمازنمودارهارسمبرايوگردیداستفاده%5احتمال
Excelشد.استفاده

نتایج
مورفولوژیکیصفات
هکدادنشانهادادهانسیوارهیتجزازحاصلجینتا
بوتهارتفاعبر% 1سطحدري دارمعنیتأثیرتروژنینوآبیاري

برتروژنینوي اریآبمتقابلاثراما،استداشتهساقهقطرو

نشانهامیانگینسهیمقا).1(جدولنبوددارمعنیتاصفنیا
تبخیرمترمیلی180به60ازآبیاريدورافزایشباکه داد

کاهش%1/48زانیمبهودارمعنیطوربهبوتهارتفاعتجمعی،
آبیاريدوردرنیزترشچايساقهقطروکردپیدا
و120آبیاريدورهايبهنسبتتجمعیتبخیرمترمیلی60

ترتیببهودارمعنیي برترازتجمعیتبخیرمترمیلی180
باهمچنین).2جدول(بودبرخورداري درصد6/46و8/13

درتروژنینلوگرمیک180بهصفرازودکاربردکشیافزا
شیافزا%9/18زانیمبهودارمعنیطوربهبوتهارتفاعتار،که
و60،120بهصفرازتروژنیناربردکشیافزاباوافتی

و7/4،6/8ترتیببهساقهقطرتار،کهدرلوگرمیک180
).3(جدولردکدایپشیافزادرصد4/10

کاسبرگعملکرداجزاي
طوربهنیتروژنوي اریآبهکدادنشانانسیوارهیتجزجینتا
داشتهتأثیرمترمربعدرمیوهتعدادبر%1سطحدرودارمعنی
تأثیرتحتتنهاوهیمکتدراسبرگککخشوزناما،است

وي اریآبمتقابلاثروگرفتقرار)%5سطح(درآبیاري
شیافزا).1(جدولنشددارمعنیصفاتاینبرنیزتروژنین

،استداشتهمترمربعدرمیوهتعدادبرمنفیتأثیری آبمکتنش
نیانگیمبامترمربعدرمیوهتعدادنیشتریبهکيطوربه

60ازپسآبیاريتیمارازمترمربعدرمیوهعدد48/263
طیشرادروشدحاصلتبخیرتشتکازتجمعیتبخیرمترمیلی

تشتکازتجمعیتبخیرمترمیلی180و120ازپسآبیاري
یافتکاهش%3/41و%6/2ترتیببهصفتنیامقدارتبخیر

خشکوزندارمعنیاهشکی آبمکتنششیافزا).2(جدول
تیمارکهيطوربه،داشتدنبالهبنیزرامیوهتکدرکاسبرگ

تبخیرتشتکازتجمعیتبخیرمترمیلی60ازپسآبیاري
تبخیرمترمیلی180و120ازپسآبیاريي مارهایتبهنسبت

و5/8ترتیببهودارمعنیي برترازتبخیرتشتکازتجمعی
رکذبهالزمبود.برخوردارصفتاینمورددري درصد3/29

تبخیرمترمیلی120و60ازپسي اریآبي مارهایتکه است
تکدرکاسبرگخشکوزنمورددرتبخیرتشتکازتجمعی

).2(جدولگرفتقراري آمارگروهکیدرمیوه
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نتایج تجزیه واریانس مربوط به اثر سطوح آبیاري و نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاي عملکرد -1جدول 
کاسبرگ چاي ترش

منابع
تغییرات

درجه
آزادي

ارتفاع
بوته

قطر
ساقه

تعداد میوه
در مترمربع

وزن خشک 
کاسبرگ

در تک میوه

عملکرد تر
کاسبرگ

عملکرد خشک
کاسبرگ

2ns33/283ns93/2 *91/3213ns0001/0ns62/319492ns18/8269تکرار

**2آبیاري
44/9374

**
58/63

 **
26/44502 *003/0 **8249976 **

97/140463
a442/1358/029/20110001/02/14974659/4329خطاي 

** 56/2**64/358**3نیتروژن
716/8751ns0001/0 **

04/868187 **63/18677

× آبیاري 
6ns77/42ns1/0ns84/2120ns0001/0 *53/131715 **01/4229نیتروژن

b1814/2948/070/5850001/070/4589187/1039خطاي
23/668/576/1032/528/1010/11)%(ضریب تغییرات

ns،*1و%5سطحدردارمعنیودارغیرمعنیترتیببه:**و%

ترشي چاکاسبرگعملکرداجزايوعملکرد،یکیمورفولوژصفاتي هامیانگینمقایسه-2جدول
ياریآبمختلفسطوحدر

آبیاري
تجمعی)تبخیرمترمیلی(

بوتهارتفاع
)مترسانتی(

ساقهقطر
)مترمیلی(

وهیمتعداد
مترمربعدر

اسبرگککخشوزن
(گرم)وهیمکتدر

اسبرگکترردکعمل
تار)کهدرلوگرمیک(

اسبرگککخشردکعمل
تار)کهدرلوگرمیک(

60a83/115a35/14a48/263a141/0a19/2749a27/371
120b89/83b61/12a60/256a130/0a76/2346a96/332
180c13/60c79/9b73/154b109/0b77/1154b68/167

.هستند%5سطحدردارمعنیاختالففاقدباشندمیمشابهحروفدارايستونهردرکهصفاتهايمیانگین

و60،120بهصفرازتروژنینودکمصرفافزایشبا
مترمربعدرمیوهتعداد،تارکهدرتروژنینلوگرمیک180

دارمعنیطوربهدرصد5/23و1/9،1/37ترتیببه
عملکردمورددرنیتروژنسطوحهمهاما،کردپیداافزایش
قرارآماريگروهیکدرمیوهتکدرکاسبرگخشک
.)3جدول(گرفت

کاسبرگعملکرد
نیتروژنوي اریآبهکدادنشانانسیوارهیتجزجینتا

وترعملکردصفاتبر%1سطحدرودارمعنیطوربه

وآبیاريمتقابلاثرواستداشتهتأثیرکاسبرگخشک
).1(جدولشددارمعنیصفاتاینبرنیزنیتروژن
وترعملکردنیشتریبهکدادنشانهامیانگینسهیمقا
و19/2749ترتیببهيهامیانگینباکاسبرگخشک

ازپسآبیاريتیمارازهکتاردرکیلوگرم27/371
هکشدحاصلتبخیرتشتکازتجمعیتبخیرمترمیلی60

ازتجمعیتبخیرمترمیلی180ازپسآبیاريماریتبهنسبت
22/2و38/2ترتیببهدارمعنیي برترازتبخیرتشتک
ازپسآبیاريسطوحاینوجود با.بودبرخورداربرابري

لحاظازتبخیرتشتکازتجمعیتبخیرمترمیلی120و60
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آماريگروهیکدرسطحواحددرکاسبرگتولیدقابلیت 
مترمیلی120به60ازآبیاريدرتأخیر باوگرفتندقرار

کاسبرگخشکوترعملکردتبخیر،تشتکازتجمعیتبخیر
).2جدول(یافتکاهش%6/11و%2/17ترتیببه

تارکهدرلوگرمیک120تاتروژنینودکمصرفشیافزا
شیافزاراکاسبرگکخشوترعملکردي دارمعنیطوربه

180و60،120بهصفرازودکمصرفباهکيطوربه،داد
ترتیببهکاسبرگترعملکردتارکهدرتروژنینلوگرمیک
کاسبرگکخشعملکردودرصد3/26و6/16،3/43
ردکدایپشیافزادرصد1/30و1/14،1/44ترتیببه

.)3(جدول

ترشي چاکاسبرگعملکرداجزايوعملکرد،یکیمورفولوژصفاتي هامیانگینمقایسه-3جدول
نیتروژنمختلفسطوحدر

تروژنین
تار)کهدرلوگرمیک(

بوتهارتفاع
)مترسانتی(

ساقهقطر
)مترمیلی(

وهیمتعداد
مترمربعدر

گاسبرگکخشوزن
(گرم)وهیمکتدر

اسبرگکترردکعمل
تار)کهدرلوگرمیک(

اسبرگککخشردکعمل
تار)کهدرلوگرمیک(

50/78صفر c56/11 b53/191 c121/0 a32/1714 c05/238 d

6037/85 b11/12 ab07/209 c128/0 a77/1998 b74/271 c

12029/89 ab56/12 a53/262 a128/0 a84/2456 a94/342 a

18032/93 a76/12 a61/236 b129/0 a36/2164 b81/309 b

.هستند%5سطحدردارمعنیاختالففاقدباشندمیمشابهحروفدارايستونهردرکهصفاتهايمیانگین

وترعملکردبیشترینکهدادنشانتحقیقایننتایج
و43/3363ترتیببهيهامیانگینباکاسبرگخشک

ازپسآبیاريتیماربهمربوطهکتاردرکیلوگرم28/459
مصرفوتبخیرتشتکازتجمعیتبخیرمترمیلی60

وترعملکردکمترینوبودهکتاردرنیتروژنکیلوگرم120
و17/920ترتیببهيهامیانگینباکاسبرگخشک

ازپسآبیاريتیماربهمربوطهکتاردرگرمکیلو90/133
مصرفعدموتبخیرتشتکازتجمعیتبخیرمترمیلی180
.)4جدول(بودنیتروژنکود

نیتروژنوي اریآبمتقابلاثري هامیانگینسهیمقانیهمچن
تبخیرمترمیلی60ازپسي اریآبماریتدرهکاستآنانگریب

بهصفرازنیتروژنمصرفشیافزاباتبخیر،تشتکازتجمعی
طوربهاسبرگککخشوترردکعملهکتاردرکیلوگرم120
ودکنیاشتریبمصرفاما،استافتهیشیافزاي دارمعنی

صفاتنیادارمعنیاهشکهکتار)درنیتروژنکیلوگرم180(
تجمعیتبخیرمترمیلی120ازپسآبیاريماریتبهنسبترا
هکستیحالدرنیااست.داشتهدنبالبهراتبخیرتشتکاز

تبخیرمترمیلی180و120ازپسآبیاريي مارهایتدر
سطوحدرورکمذصفاتي هامیانگینتبخیر،تشتکازتجمعی

ي آمارگروهکیدرهکتاردرنیتروژنکیلوگرم180و120
).4جدول(گرفتقرار

عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت کاسبرگ 
طور ي بهاریآبهکدادنشانانسیوارهیتجزجینتا
داشتهتأثیر بیولوژیکعملکردبر% 1سطحدرودار معنی
اینتأثیر تحتبوتهدرکاسبرگبرداشتشاخصولیاست

نیتروژنمقداردرتغییرچندهرهمچنیننگرفت.قرارفاکتور
شاخصوبیولوژیکعملکرددار معنیتفاوتمصرفی
متقابلاثراماداشتدنبالبهرابوتهدرکاسبرگبرداشت
).5(جدولنبوددار معنیصفاتاینبرنیتروژنوآبیاري

آبیارياثرکهه شد دادنشانواریانستجزیهنتایجبراساس
% 5احتمالسطحدروهیمدراسبرگکبرداشتشاخصبر

متقابلاثرونیتروژنتأثیر تحتصفتایناما، بوددار معنی
).5(جدولنگرفتقرارنیتروژنوآبیاري
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نیتروژنوي اریآبمختلفسطوحدرترشي چاکاسبرگکخشوترعملکردي هامیانگینمقایسه-4جدول
ياریآب

)کتشتازی تجمعری(تبخ
نیتروژن

تار)کهدرلوگرمیک(
اسبرگکترردکعمل

تار)کهدرلوگرمیک(
اسبرگککخشردکعمل
تار)کهدرلوگرمیک(

60

0bc2/2291cde8/307
60b6/2700bcd1/364
120a4/3363a3/459
180b6/2641bcde9/353

120

0c6/1931ef5/274
60c1/2115de6/281
120b6/2654bc2/370
180b7/2685ab6/405

810

0d2/920g9/131
60d6/1180g5/169
120d5/1352fg4/199
180d8/1165g170

.هستند%5سطحدردارمعنیاختالففاقدباشندمیمشابهحروفدارايستونهردرکهصفاتهايمیانگین

کژیولویبعملکردبرتروژنینوآبیاريسطوحاثربهمربوطواریانستجزیهنتایج-5جدول
ترشي چااسبرگکبرداشتشاخصو

اسبرگکبرداشتشاخصکیولوژیبردکعملآزاديدرجهتغییراتمنابع
بوتهدر

اسبرگکبرداشتشاخص
وهیمدر

2ns64/2408169ns28/0ns50/2تکرار
41/138385707ns56/6*29/24*2آبیاري
a433/55927533/049/2خطاي

81/0ns46/0**31/8477980*3تروژنین
6ns48/706580ns25/0ns26/0تروژنین×آبیاري

b1884/14100113/007/1خطاي
54/598/768/1)%ضریب تغییرات (

ns،*1و%5سطحدردارمعنیو دارغیرمعنیترتیببه:**و%

سطوحدرکیولوژیبردکعملي هامیانگینسهیمقا
ي دارمعنیطوربهي اریآباهشکهکدادنشاني اریآبمختلف

درکخشمادهتجمعودیتولقابلیت دراختاللباعث
آبیاريتیمارقیتحقاین جینتابراساساست.شدهترشچاي
نیانگیمباتبخیرتشتکازتجمعیتبخیرمترمیلی60ازپس

کیولوژیبردکعملثرکحداتار،کهدرلوگرمیک29/10132
و8/47ي برترازهکداداختصاصخودبهراوماس)ی(ب
ازپسآبیاريي مارهایتبهنسبتترتیببهي درصد8/203

تبخیرتشتکازتجمعیتبخیرمترمیلی180و120
مختلفسطوحکهدادنشاننتایجهمچنینبود.برخوردار
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دودربوتهدرکاسبرگبرداشتشاخصنظرازآبیاري
به60ازآبیاريدورخیرأتباوگرفتقرارآماريگروه
شاخصاینتبخیرتشتکازتجمعیتبخیرمترمیلی180

و120ازپسآبیاريیمارهايتاینوجود بایافت.افزایش
گروهیکدرتبخیرتشتکازتجمعیتبخیرمترمیلی180

شاخصنیشتریبهمچنین.)6(جدولگرفتقرارآماري

بهمربوط%21/63نیانگیمبامیوهدرکاسبرگبرداشت
تشتکازتجمعیتبخیرمترمیلی180ازپسآبیاريتیمار
مترمیلی180و120ازپسآبیاريطیشرادروبودتبخیر
طوربهصفتنیامقدارتبخیرتشتکازتجمعیتبخیر
).6(جدولافتیاهشکيدارمعنی

ياریآبمختلفسطوحدرترشي چاکاسبرگبرداشتشاخصوولوژیکیبعملکردي هامیانگینمقایسه-6جدول
آبیاري

تجمعی)تبخیرمترمیلی(
کیولوژیبردکعمل

تار)کهدرلوگرمیک(
برداشتشاخص

)%(بوتهدراسبرگک
برداشتشاخص

)%(میوهدراسبرگک
60a29/10132b65/3b36/60
120b93/6855a81/4b87/61
180c87/3341a06/5a21/63

.هستند%5سطحدردارمعنیاختالففاقدباشندمیمشابهحروفدارايستونهردرکهصفاتهايمیانگین

،60بهصفرازودکمصرفافزایشبابیولوژیکعملکرد
،8/9ترتیببهتارکهدرتروژنینلوگرمیک180و120

سطوحهمهوردکدایپشیافزادرصد4/38و5/25
آماريهايگروهدربیولوژیکعملکردنظرازنیتروژن
برداشتشاخصبیشترین).7جدول(گرفتقرارايجداگانه

کیلوگرم120مصرفتیماربهمربوطبوتهدرکاسبرگ
برداشتشاخصنیمترکو%87/4باهکتاردرتروژنین

درتروژنینکیلوگرم180مصرفماریتدربوتهدرکاسبرگ
زیادمصرف،عبارتیبه).7جدول(بود% 16/4باهکتار

.شدکاسبرگبرداشتشاخصکاهشسببتروژنین

نیتروژنمختلفسطوحدرترشي چااسبرگکبرداشتشاخصوکیولوژیبعملکردي هامیانگینمقایسه-7جدول
تروژنین

تار)کهدرلوگرمیک(
کیولوژیبردکعمل

تار)کهدرلوگرمیک(
برداشتشاخص

)%(بوتهدراسبرگک
برداشتشاخص

)%(میوهدراسبرگک
d69/5721bc40/4a62صفر
60c71/6283ab57/4a52/61
120b04/7182a87/4a75/61
180a34/7919c16/4a99/61

.هستند%5سطحدردارمعنیاختالففاقدباشندمیمشابهحروفدارايستونهردرکهصفاتهايمیانگین

بحث
اهشکموازاتبهساقهقطروبوتهیی نهاارتفاعاهشک

تنشدلیل بهتزنفتوسدراختاللبهتوانیمراكخارطوبت
بهارائهبراي ي فتوسنتزمواددیتولاهشکوی آبمک

اهیگی ابیدستعدمدر نهایت واهیگرشدحالدري هابخش

درداد.نسبتساقهقطروارتفاعنظرازی کیژنتقابلیت به
نیزترشي چادر)2011(ارانکهموRahbarianمطالعه

تیماردرمترسانتی9/157میانگینبابوتهارتفاعبیشترین
کههنگامیتاآبیاريخیرأتوشدمشاهدهآبیکمتنشعدم

رسید،زراعیظرفیتدرصد75و25،50بهخاكرطوبت
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9/12و9/27،1/22ترتیببهراترشچايبوتهارتفاع
درنیز)2007(همکارانوArdakaniداد.کاهشدرصد
دورشیافزاباکهکردندمالحظهبادرنجبویهدرخودتحقیق
SharifiوLebaschiابد.ییمشیافزاساقهقطرآبیاري

Ashorabadi)2004(مختلفسطوحبررسیضمننیز
اي)مزرعهظرفیتدرصد25و100،75،50(خشکیتنش

بابونهوبهارهمیشهگلی،مریمبومادران،اسفرزه،گیاهانبر
هواییهايانداموزنخشکی،تنشتشدیدباکهکردنداعالم

یافت.کاهشمطالعهموردگیاهانتمامدربوتهارتفاعو
Rezapoor)2010(اندازهوبوتهارتفاعکاهشکهنشان داد

باشد.میگیاهتبخیرکنندهسطحکاهشجهتدرگیاه
،گیردمیقرارخشکیتنشمعرضدرکهوقتیگیاه

شدنبستهعلت(بهفتوسنتزوسازيمادهکاهشبرعالوه
کوتاهبهاقدامکندفرارتنشياثرهاازاینکهبرايها)روزنه
ترکوتاهدلیلبهبنابراینکند.میخودزندگیچرخهکردن
وبوتهارتفاعکاهشورویشیرشددورهطولشدن

یابد.میکاهشسطحواحدوبوتهدرمیوهتعدادزنی،شاخه
نهایتدرجاريفتوسنتزبری آبمکتنشی منفتأثیرطرفیاز

کاسبرگوزنودادهکاهشراکاسبرگبهشدهمنتقلمواد
فتوسنتزتوانکاهشباعبارتیبهیابد.میکاهشنیزمیوهدر

،يارهیذخي دراتهایربوهکانتقالدرتدیمحدووجاري
رواینازگردد.میتولیدکوچکترييهاکاسبرگوهامیوه

کاسبرگخشکعملکرددردرصدي8/54دارمعنیکاهش
اینشرایطدرمترمیلی180به60ازآبیاريدورافزایشبا

درصدي7/22و3/41دارمعنیکاهشبهتوانمیراتحقیق
میوهتکدرکاسبرگوزنومترمربعدرمیوهتعدادترتیببه

یکسواز،شدیدآبیکمشرایطدرعبارتیبهدانست.مربوط
واحددرمیوهتولیدشدنکمترباعثرویشیرشدکاهش
ترکوچکباعثمنبعمحدودیتدیگرطرفازوشدهسطح
میوهتکدرکاسبرگعملکردمیانگینکاهشومیوهماندن
سطحواحددرکاسبرگعملکردکهآنجاازواستشده 

کاهشکهاستبدیهیباشد،میجزءدواینضربحاصل
تنشاجتنابقابلغیرپیامدکاسبرگ،عملکردتوجهقابل

بود.خواهدآبیکمشدید

عملکرددارمعنیاهشکآبکمبودتنششرایطدر
ی آبمکتنششیافزابابوتهدروهیمتعدادوکاسبرگخشک
وترشي چادر)2011(ارانکهموRahbarianتوسط
Majdeتوسطخشکعملکردکاهش SalimiوMirlatifi

براساسنیاوجود بااست.شدهگزارشچايدر)2008(
ترشي چادر)2011(ارانکهموRahbarianمطالعه

شیافزاباعثی زراعتیظرف%75بهدنیرسازپسي اریآب
%100(تنشبدونماریتبهنسبتاسبرگکردکعملدارمعنی
دریغرقابتنشوقوعنامحققنیا.شد)یزراعتیظرف
درواهیگدرلنیاتدیتولشیافزاوی آبمکتنشبدونطیشرا

موضوعنیاعلتراحیتلقاهشکوهاوهیمزشیرجهینت
اند.دانسته
کاهشطریقازخشکیتنشگفتتوانمیکلیطوربه
کاهشفتوسنتز،میزانکاهشنتیجهدرورشددورهطول
ترشچايدرپروردهشیرهانتقالواسیمیالسیوندورهطول

واقتصاديعملکردکاهشباعثيدارمعنیطوربه
وSafikhani. استشدهداروییگیاهاینبیولوژیک
کیولوژیبردکعملنیشتریبکهبیان کردند )2007(همکاران
همچنینشد.حاصلآبیکمتنشبدونتیماردربادرشبو
Ehyaeiآبیاريدوردومطالعهدر)2011(همکارانو

در)2012(همکارانوMousaviونخوددرروز20و10
مترمیلی180و60،120ازپسآبیاريسطوحبررسی
باکهبیان کردند ،بهارهمیشهدرتشتکازتجمعیتبخیر

انگیاهایندربیولوژیکعملکردآبیاري،دورافزایش
یابد.میکاهشيدارمعنیطوربه

هرچندآبکمبودشرایطدرکهگفتتوانمیهمچنین
اما،یابدمیکاهشبیولوژیکعملکردوکاسبرگعملکرد

عملکردازکمترمراتببهکاسبرگعملکرددرکاهشمقدار
شاخصدارمعنیافزایشباعثامرهمینوبودهبیولوژیک

ازپسآبیاريتیمارهايدربوتهدرکاسبرگبرداشت
تیماربهنسبتتشتکازتجمعیتبخیرمترمیلی180و120

شدهتشتکازتجمعیتبخیرمترمیلی60ازپسآبیاري
شاخصدارمعنیبرتريبهتوجهباکلیطوربهاست.

پسآبیاريشرایطدرمیوهدروبوتهدرکاسبرگبرداشت
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تشتک،ازتجمعیتبخیرمترمیلی60بهنسبت180از
ترشچايدرآبکمبودشرایطدرکهگرفتنتیجهتوانمی

بهبوتهدرشدهتولیدفتوسنتزيموادازبیشتريسهم
گردد.میمنتقلگیاهيهاکاسبرگ

درموجودتروژنینزانیمدسترس،قابلرطوبتبرعالوه
اهانیگهمهدررشدآهنگبري امالحظهقابلتأثیرنیزاهیگ

طولشیافزا،یسلولریثکتتروژنینی اصلفهیوظرایزدارد،
،یافکتروژنیننیتأمباعبارتیبهاست.هامیانگرهوسلول

وکردهدیتولشتریبلیلروفکبایی برگهاوشدهبلندتراهیگ
امرنیاجهینتهکابدییمشیافزاگیاهنندهکفتوسنتزسطح

قطروبوتهارتفاعشیافزاواهیگدرکخشمادهشتریبدیتول
Emam(باشدیمساقه & Niknejad, 1995.(Shubhraو

ودکمختلفریمقادتأثیریبررسدر)2004(همکاران
شیافزاباهکردندکمالحظهپردهپشتکعروسدرتروژنین

ابد.ییمشیافزابوتهارتفاعتروژن،ینودکمقدار
موجبیکیمورفولوژویکیولوژیزیفمتعدديدادهایرو
يزیحاصلخرابطهنیادروگرددیموهیمدیتولویگلده

ازینموردنیپروتئنیتأمباتروژنیندارد.ییبسزاتأثیركخا
،کتخمبهدنیرسوخامهطولدرتکحريبراگردهدانه
،مؤثریافشانگردهزمانشیافزاوکتخمعمرطولشیافزا

,Rahemi(دادهشیافزاراوهیموگللیکتشدرصد 2004(
درمیوهتعدادشیافزاتروژن،ینمصرفشیافزابارونیاازو

ودکشتریبمصرفی طرفازباشد.یمهیتوجقابلمترمربع
سطحشاخصشیافزا،یشیرورشدکیتحرباعثتروژنین

موادی فراهموفتوسنتزشیافزاباوشدهآندواموبرگ
موادي براهاکاسبرگوهامیوهرقابتمیوه،ي براپرورده

وزنبررای مثبتتأثیرتینهادرودادهاهشکراي فتوسنتز
بهاینوجود بااست.داشتهسطحواحددرکاسبرگخشک

بههکتاردرنیتروژنکیلوگرم180کاربردبارسدمینظر
روياندازيسایهتشدیدورویشیرشدزیادفزایشاعلت

ومترمربعوبوتهدرمیوهتعدادترش،چايپایینهايشاخه
سطحواحددرکاسبرگخشکوترعملکردنهایتدر

دادنشانرايدارمعنیکاهش120کاربردتیماربهنسبت
کردندگزارشنیز)2014(همکارانوZeinali).3(جدول

درکیلوگرم50بهصفرازنیتروژنکاربردافزایشباهرچند
اما،داشتيدارمعنیافزایشبابونهدرگلعملکردهکتار،
ایندارمعنیکاهشهکتاردرنیتروژنکیلوگرم100کاربرد
وTimothyاینوجود باداشت.دنبالبهراصفت

Futuless)2014(و0،50،100مقادیرکاربردمطالعهدر
باکهرسیدندنتیجهاینبههکتاردرتروژنینلوگرمیک150

عملکردبوته،ارتفاعبرعالوهنیتروژنکاربردافزایش
یابد.میافزایشيدارمعنیطوربهنیزترشچايکاسبرگ
نیتروژنمقداردرتغییرکهآنجاازاستذکربهالزم
وزنوهامیوهشدنبزرگدريدارمعنیتأثیرمصرفی

توانمیبنابراین است،نداشتهمیوهتکدرهاکاسبرگ
کیلوگرم120تانیتروژنمصرفافزایشکهکردگیرينتیجه

باعثمترمربعدرمیوهتعدادافزایشطریقازتنهاهکتاردر
سطحواحددرکاسبرگخشکوترعملکردافزایش

.استشده
Letchamo)1993(مقدارشیافزاهکاستمعتقد

وییهوايهااندامرشدشیافزابهمنجر تروژنینودکمصرف
شیافزاموجبتینهادروشودمیبوتهدرمیوهوگلتعداد
مادهتجمعوي اقتصادردکعملسطح،واحددرمیوهتعداد
درنیتروژنسطوحتأثیرمطالعهدرهمچنینگردد.یمکخش

تامصرفیتروژنینمقدارافزایشهکشدگزارشبهارهمیشه
وگلتعداددارمعنیافزایشباعثهکتاردرکیلوگرم120

Mousavi(گردیدسطحواحددرگلخشکعملکرد et

al., 2012(.
شدهذکردالیلبهآزمایشاینشرایطدرهرچند

هکتاردرکیلوگرم120تاتنهانیتروژنکاربردافزایش
دنبالبهرا(کاسبرگ)اقتصاديعملکرددارمعنیافزایش
مقداربیشترینبیولوژیک،عملکردمورد دراما،داشت

علتبهاحتماالًهکتار)درکیلوگرم180(مصرفینیتروژن
دروبرگدواموسطحافزایشورویشیرشدافزایش

طوربهاستتوانستهگیاهبیشترسازيمادهقدرتنتیجه
سطحواحددرخشکمادهتجمعافزایشباعثيدارمعنی

).3(جدولشدنیتروژنمصرفسطوحسایربهنسبت
SajediوArdakani)2008(جهینتنیابهخودشیآزمادر
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ریمقادشیافزاباردکعملشیافزایاصللیدلهکدندیرس
نورجذبزانیمواهیگبرگسطحشیافزاتروژن،ینمختلف
نیابهاست.فتوسنتزيموادبهآنهالیتبدوبرگهاتوسط

زانیمشیافزاسببمزرعهدربرگزانیمشیافزابیترت
باالتربیولوژیکیردکعملدیتولوشتریبفتوسنتزنور،جذب
خودمشاهداتدر)2010(همکارانوMoradiشد.خواهد

فواصلهیلکدرکهدادندنشاناسفرزهداروییگیاهدر
زینیکیولوژیبردکعملتروژنینزانیمشیافزاباياریآب

وRassamتوسطدیگريتحقیقدر.ابدییمشیافزا
باکهشدمشخصشویدداروییگیاهدر)2006(همکاران
افزودهنیزبیولوژیکعملکردبرنیتروژنمصرفافزایش

مصرفبابیولوژیکعملکردحداکثرکهيطوربه،شد
ماریتدرعملکردکمترینوهکتاردرنیتروژنکیلوگرم120
آمد.بدستتروژنینودکمصرفعدم

تاتنهانیتروژنمصرفافزایشکهآنجاییازهمچنین
عملکرددارمعنیافزایشباعثهکتاردرکیلوگرم120

نیتروژنکاربردافزایشباطرفیازوشدهکاسبرگخشک
طوربهبیولوژیکعملکردهکتار،درکیلوگرم180تا

کاسبرگخشکعملکردامایافت،افزایشيدارمعنی
برداشتشاخصبیشترینوجود. البته استیافتهکاهش

درنیتروژنکیلوگرم120کاربردتیماردربوتهدرکاسبرگ
باشد.میتوجیهقابلهکتار

کاسبرگبرداشتشاخصبرنیتروژناثرنبودندارمعنی
ی مثبتنقشتروژنیناربردکشیافزاهکمعناستبدانمیوهدر
ي فتوسنتزموادازکاسبرگی افتیدرسهمشیافزادررا

است.نکردهءفایااه)یگی شیروبخش(ازمیوهبهشدهمنتقل
ودکمصرفمقداررییتغهکگرفتجهینتتوانیم،یعبارتبه
ردکعملوکاسبرگردکعملبرنسبتکیبهتروژنین
است.داشتهتأثیرترشچايدرمیوهکیولوژیب

گکاسبرخشکوترعملکردآماريتفاوتوجودعدم
آبیکمشدیدتنششرایطدرنژنیتروکاربردسطوحبین

تشتکازتجمعیتبخیرمترمیلی180ازپس(آبیاري
اینبهتوانمیاستشدهدادهنشان4جدولدرکهراتبخیر)

برايکنندهودمحدعاملعنوانبهآبکمبودکهدانستعلت

حداقل(قانوناستکردهعملنیتروژناثرگذاريوجذب
180به120ازنیتروژنمصرفافزایشباطرفیازلیبیک).
مترمیلی60ازپسآبیاريشرایطدرهکتاردرکیلوگرم

خشکوترعملکردتبخیر،تشتکازتجمعیتبخیر
باراامراینعلتیافت.کاهشيدارمعنیطوربهکاسبرگ

براي نوربهنیازوترشچايرشد بودننامحدودبهتوجه
ازتوانمی،اندازسایهمختلفهايالیهدرمیوهوگلتشکیل

بهنیتروژنکاربردافزایشبارویشیرشدتحریکبهسویک
ورویشیبخشبینرقابتوهکتاردرکیلوگرم180

برباالهايبرگاندازيسایهبهدیگرسويازوزایشی
بهمنجرکهگیاهمناسبنورگیريعدموبوتهپایینبخش
بنابرایندانست.مربوط،گرددمیگلهاریزشوتلقیحعدم

آبوجودشرایطدرکهگفتتوانمی4جدولبراساس
تشتکازتجمعیتبخیرمترمیلی60ازپسآبیاريوکافی

برايهکتاردرنیتروژنکیلوگرم120تنهاکاربردتبخیر،
دراما،استکافیکاسبرگخشکعملکردبیشترینداشتن
ازپسآبیاريتیماراعمالوآبکمبودشرایط

باتوانمیتبخیر،تشتکازتجمعیتبخیرمترمیلی120
لحاظبههکتاردرکیلوگرم180بهنیتروژنکاربردافزایش
ازپسآبیاريتیماربامشابهعملکرديبهآماري

کاربردوتبخیرتشتکازتجمعیتبخیرمترمیلی60
باعبارتیبهیافت.دستهکتاردرنیتروژنکیلوگرم120

وجود باداد.افزایشراآبیاريدورنیتروژنبیشترمصرف
کاربردقیقتحایندرچندهرکهداشتتوجهبایداین

تواندمیآبیکمشرایطدرهکتاردرنیتروژنکیلوگرم180
نبایداما،باشدداشتهدنبالبهراآبیاريدفعاتتعدادکاهش

نظرازراکاسبرگدرنیتراتتجمعوكاخنیتراتیآلودگی
آینده تحقیقاتدرتااستالزمدلیلهمینبهداشت.دور
گیرد.قرارتوجهموردموضوعاین

بهتوجهباتوان گفت کهکلی میگیرينتیجهعنوان به
عملکردبرنیتروژنوآبیاريمتقابلاثريهامیانگینمقایسه
کمبودشرایطدرکهگرفتنتیجهتوانمیکاسبرگخشک

تبخیرمترمیلی120به60ازآبیاريدورخیرأتوآب
به120ازنیتروژنکاربردافزایشتبخیر،تشتکازتجمعی
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عملکرددارمعنیکاهشازتواندمیهکتاردرکیلوگرم180
این شرایطدرروایناز.کندجلوگیريترشچاياقتصادي

آبیاريتیمارمنطقهدرآبیکممشکلبهتوجهباوتحقیق
کاربردوتبخیرتشتکازتجمعیتبخیرمترمیلی120ازپس
گیاهاینزراعتبرايهکتاردرنیتروژنکیلوگرم180

.شودمیپیشنهاددارویی
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Abstract
In order to study the effect of low irrigation and nitrogen fertilization on morphological traits,

sepal yield, and yield components of Roselle (Hibiscus sabdariffa L.), an experiment was
conducted as split plot design based on randomized complete blocks with three replications, at
Saravan, Iran in 2010. In this research, irrigation was considered as main factor with three levels
(irrigation after 60, 120 and 180 mm evaporation from pan class A) and nitrogen rate was
considered as sub factor with four levels (0, 60, 120 and 180 kg N.ha-1). The results showed that
irrigation and nitrogen levels had significant effect on plant height, stem diameter, fruit number
per m2, sepal fresh and dry yield, and biological yield. However, sepal dry weight per single
fruit and sepal harvest index per fruit were only affected by irrigation, and sepal harvest index
per plant was only affected by nitrogen. The interaction effect between irrigation and nitrogen
significantly affect the sepal fresh and dry yield. According to the means comparison, increasing
of irrigation intervals from 60 to 180 mm evaporation reduced the plant height, stem diameter,
fruit number per m2, sepal fresh and dry yield, biological yield, and sepal dry weight per single
fruit to 48.1%, 31.8%, 41.3%, 58%, 54.9%, 67% and 22.7%, respectively. In addition, the
increased use of nitrogen from 0 to 120 kg.ha-1 could increase the mentioned traits to 13.7%,
8.6%, 37.1%, 43.3%, 44.1%, 25.5%, and 5.7%, respectively. Overall, according to the results of
current study, irrigation after 120 mm evaporation with 180 kg N. ha-1 treatment could be
suggested for roselle cultivation in Saravan, Iran.

Keywords: Roselle (Hibiscus sabdariffa L.), low irrigation, nitrogen, sepal yield, harvest
index.


