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 چکیده
 دارويي گياه فيتوشيميايي خصوصيات برخي بر آبياری آب مختلف سطوح وای  تغذيه مختلف یها سيستمتأثير  مطالعه هدف با    

 صورت به جيرفت، دانشگاه در 1392-93 و 1391-92 زراعي سال دو در آزمايشي ،(.Hibiscus sabdariffa L) ترش چای

 سطوح از: بودند عبارت آزمايشي تيمارهای شد. انجام تکرار سه دري تصادف کاملی ها بلوك طرح قالب در نواری شده خرد های کرت

 منبع و شدند گرفته نظر در اصلي های کرت فاکتور عنوان به که گياه يآب ازين درصد 100 و 80 ،60 سطح سه در آبياری آب مختلف

 فاکتور عنوان به که شاهد( تيمار و (NPK) شيميايي کود و گاوی کود کمپوست، ورمي مايکوريزا، زيستي )کود سطح 5 در گياه تغذيه

 وای  تغذيه تيمارهای دار معنيتأثير  آزمايش، سال دو طي مرکب واريانس تجزيه نتايج گرفتند. قرار بررسي مورد فرعي های کرت

 نشان گياه دانه پروتئين درصد و دانه روغن درصد کاسبرگ، اسيديته آنتوسيانين، کل، فنل محتوای بر را آبياری آب مختلف سطوح

 وزن گرم /گرم ميلي) 87/2 و 05/3 با ترتيب هب آنتوسيانين ميزان بيشترين گاوی کود و کمپوست ورميای  تغذيه منبع در دادند.

 کاسبرگ خشک( وزن گرم 100 )گرم/ 87/0 و 81/0 اسيديته و خشک( وزن گرم /گرم ميلي) 90/12 و 52/12 با کل فنل خشک(،

 گرم /گرم ميلي 19/2 و 3) آنتوسيانين ميزان کمترين و بيشترين ترتيب به گياه آبي نياز %100 و %60 سطح همچنين شدند. مشاهده

 .ندکرد توليد را (%01/20 و %90/20) دانه پروتئين و خشک( وزن گرم /گرم ميلي 81/10 و 04/13) کل فنل خشک(، وزن

تأثير  تحت نيز دانه روغن درصد و آبياری سطوح و ای تغذيه یها سيستم متقابل اثراتتأثير  تحت آنتوسيانين مقدار براين، عالوه

 نگرفت. قرار آزمايشي تيمارهای ازيک  هيچتأثير  تحت کاسبرگ C ويتامينالبته  گرفتند. قرار آبياری در سال کنش برهم

 

 .C ويتامين ،آنتوسيانين کل، فنل کمپوست، ورمي مايکوريزا، کلیدی: های واژه

 

 مقدمه
 تيهدا و داريپای کشاورز به دستيابي منظور به
 ،يآل منابع از حيصح استفاده وي ستيز عناصری ها چرخه

 ديتولی برا ،يزراعی ها سيستماکو دريي ايميش وي کيولوژيب
ی ها سيستمي بررس ،باال تيفيک و تيکمّ با وييدار اهانيگ

 ,.Koocheki et al) ستيضرور و الزمای  تغذيه مختلف
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 روی بر شده انجام مطالعات (.Lebaschy, 2000؛ 1997
 گويای دارويي و طبيعي یها سيستماکو در دارويي گياهان

 شرايط بهترين پايدار کشاورزی نظام از استفاده که است آن
 عملکرد حداکثر و آورد مي فراهم گياهان اين توليد برای را
 گردد مي حاصل شرايطي چنين در کيفي و يکمّ
(Akbarinia, 2003.) توليد در جهاني رويکرد بنابراين 

 و کشت سيستم اين استقرار سمت به دارويي گياهان
 اين از يکي و باشد مي آنها مديريتي های روش بکارگيری

  است. زيستي و آلي های کود از استفاده ها روش
 راسته به Hibiscus sabdariffa علمي نام با ترش چای

 جنس ،(Malvaceae) پنيرکيان خانواده ،(Malvales) پنيرك
Hibiscus گونه و H. sabdariffa var sabdariffa تعلق 

 توليد منظور به گونه اين (.Kumar & Singh, 2012) دارد
 يبرف و (Abu-Tarboush & Ahmed, 1996) کاسبرگ

(Morton, 1987 ؛Abu-Tarboush & Ahmed, 1996)، 
 بخش مهمترين گيرد. مي قرار فادهاست مورد یا گسترده طور به

 خارج با ها کاسبرگ است. آن های کاسبرگ ترش، چای گياه
 بدست ها دانه حاوی های کپسول از گل های گلبرگ کردن

 گونه 300 از شيب (.Parsa Motlagh et al., 2016) آيند مي
 ريگرمس مهين و ريگرمس مناطق در جهان سراسر در اهيگ نيا از
 و است قايآفر غرب اهيگ نياي اصل موطن شود. يم افتي

 ،هند ،اياسترال ا،يآس قا،يآفر غرب دري عيوس سطح رد امروزه
ی ها  کشور ازی اريبس وی مرکزی کايآمر ش،ياتر ،یمالز

 ,Morton؛ Ibramhim et al., 1998) شود يم کشت ريگرمس

 منبع و نقدی گياه يک عنوان به ترش چای سودان در (.1987
 که شود مي محسوب پا خرده کشاورزان برای درآمد مهم

 & El Naim) گيرد مي قرار کار و کشت مورد سنتي صورت به

Ahmed, 2010.) توليدکننده سودان کشور حاضر حال در 
 های سال در و شود مي محسوب ترش چای زمينه در مهمي

 کشت بجای دهند مي ترجيح مناطق آن کشاورزان خشکسالي
 برابر در مقاومت و خوب رشد دليل به حبوبات و غالت
 Mohamad) کنند کشت را ترش چای محيطي نامساعد شرايط

et al., 2002.) ،تغذيه در ترش چای دانه و کاسبرگ برگ 
 منبع آن فيبر همچنين گيرد، مي قرار استفاده مورد دام و انسان

؛ Mukhtar, 2007) است کاغذ و نساجي صنعت در مهمي
Fagbenro, 2005). زينتي گياه عنوان به ترش چای همچنين 

 (.Silva Junior, 2003) شود مي کشت نيز مسکوني منازل در
 و بوده ملين گياه اين برگ پزشکي، لحاظ از است شده گزارش

 درجه آورنده پايين و کننده خنک) مبرد ادرارآور، عنوان به
 اين يوهم .گيرد مي قرار استفاده مورد بخش آرام و بدن( حرارت

 گوسيپتين یحاو ها کاسبرگ است، C نيتاميو حاوی گياه
(Gossypetin)، يانينآنتوس (Anthocyanin) يدگلوکوز و 

 اثرات است ممکن که هستند (Glucosidehibiscin) هيبيسين
 و خون فشار ندهکاه خون، يسکوزيتهو ندهکاه ،ادرارآور

 ين،ا بر عالوه .(Perry, 1980) باشند داشته روده کننده يکتحر
 دهان آبسه ،اسهال باال، فشارخون درمان یبرا ها کاسبرگ از
 & Faraji) شود يم استفاده يگرد یها يماریب از ياریبس و

Tarkhani, 1999.) آب در محلول ييها رنگدانه ها نيانيآنتوس 
 نيانيآنتوس باشند. يم دهايفالونوئ خانواده به متعلق که هستند
 کند يم عمل آزادی ها کاليراد رندهيگ عنوان به اهيگ در موجود

 نيا کند. يم محافظت ويداتياکس یها تنش برابر در را اهيگ و
 بنفش، ماوراء اشعه مانند يطيمح یها تنش برابر در رنگدانه

 در را گياه و يافته شيافزا نييپا حرارت جهرد وي خشک
 (.Tahkorpi, 2010) کند يم محافظت آزادی ها کاليراد برابر

 ينانيآنتوس یباال مقاديردليل  به ترش چای های کاسبرگ
 خوب بالقوه منبع يک ينهمچن و خوب رنگ آنها، در موجود

 .(Morton, 1987) هستند يداناکس يآنت های ترکيب از
 فنلي طبيعي های رنگدانه از گروهي هيبيسکوس، آنتوسيانين

 اکسيداني آنتي خاصيت که هستند خشک های گلبرگ در
(Amin & Hamza, 2005) قلب از محافظت و (Olaleye, 

  اند. داده نشان حيوانات در را (2007
Watkinson روی تحقيقي در (2006) همکاران و 

 افزايش با که دريافتند (.Solanum tuberosum L) زميني سيب
 به توجه شد. افزوده گياه آنتوسيانين ميزان بر خشکي تنش
 مقدار بيشترين که دهد  مي نشان مطالعه مورد آزمايش ،نتايج

 %60 رطوبتي سطحدر  که زماني شاهد تيمار در آنتوسيانين
 و کم رطوبت نتيجه در خشکي تنش بيشترين که )حالتي

 به آلي مواد مانند خاك رطوبت نگهدارنده عوامل نبود همچنين

https://en.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
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 است شده عنوان آمد. دستب داشت، قرار شود( مي تحميل گياه
 ديتولي اصل ريمس خشکي تنش و رطوبت کمبود شرايط در که

 رنگيزه ديتول به منجر امر اين که يافته شيافزا ديفالونوئ
 & Pidavos؛Watkinson et al., 2006) شود يم نيانيآنتوس

Heidari, 2013.) آلي  کود مختلف مقادير اثر بررسي مطالعه در
 هدف با ،ترش چای گياه کاسبرگ عملکرد و رشد بر نيتروژن و

 کيلوگرم 120 و مرغي کود تن 5 مصرف رويشي، عملکرد توليد
 گياه، زايشي های بخش عملکرد توليد هدف با و اوره کود

 کردند توصيه را اوره کيلوگرم 60 و مرغي کود تن 5/2 مصرف
(Gendy et al., 2012.) Dahmardeh (2012،) بررسي در 

 و ميايييش کود شترمرغ، کود مرغي، کود دامي، کودهای کاربرد
 کاسبرگ عملکرد بيشترين که کرد گزارش يکديگر با آنها تلفيق
 دامي کود و شترمرغ کود با تلفيق در مرغي کود کاربرد از گياه

 و شيميايي کود کاربرد از آن ميزان کمترين و مرغي کود همراه به
 مقدار را افزايش اين دليل و شد حاصل تنهايي به دامي کود

 کود با مقايسه در پتاسيم و فسفر نيتروژن، عناصر توجه قابل
 موقعيت وجود با جيرفت شهرستان کردند. عنوان دامي

 استان کشاورزی مهم های قطب از يکي طبيعي و جغرافيايي
 ترش چای خانواده هم دارويي گياهان و باشد مي ايران و کرمان
 تحقيق اين .يابند مي پرورش منطقه اين در ختمي و پنيرك مانند

 مختلف سطوح وای  تغذيه مختلف یها سيستم تأثير هدف با
 ترش چای دارويي گياه فيتوشيميايي خصوصيات بر آبياری آب
 است. شده انجام جيرفت منطقه در

 
 ها روش و مواد

 1392-93 و 1391-92 زراعي سال دو در پژوهش اين
 نتايج براساس .شد اجرا جيرفت دانشگاه تحقيقاتي مزرعه در

 بود. لومي-شني آزمايش محل خاك بافت خاك، آزمون
 شده هئارا 1 جدول در آزمايش محل شيميايي خصوصيات

 است.
 

 دوم سال و اول سال آزمایش مورد خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -1 جدول

 
 لکتریکیا هدایت

(dS/m) 
pH 

 نیتروژن

(%) 

 آلی  ماده

(%) 

 دسترس قابل فسفر

(ppm) 

 دسترس قابل پتاسیم

(ppm) 

 141 3/22 40/0 046/0 7/8 8/1 (1392) اول  سال

 210 2/25 5/0 07/0 4/7 1/2 (1393) دوم  سال

 

 در نواری خردشده های کرت صورت به آزمايش اين
 انجام تکرار سه دري تصادف کاملی ها بلوك طرح قالب
 %100 و %80 ،%60 سطح: سه در آبياری آب مقادير شد.

 تغذيه منبع و اصلي فاکتور عنوان به گياه کاملي آب ازين
 مايکوريزا، زيستي کود سطح: 5 شامل گياه

 و (NPK) شيميايي کود و گاوی کود کمپوست، ورمي
 قرار بررسي مورد فرعي فاکتور عنوان به شاهد تيمار

 12) متر 4 در 3 آزمايشي کرت هر ابعاد گرفتند.
 متر 2 تکرارها بين و متر 1 ها کرت بين فاصله مترمربع(،

ه ب کاشت خط 4 شامل فرعي کرت هر شد. گرفته نظر در
 و متر سانتي 75 کاشت خطوط بين فاصله متر، 4 طول

 مرکز از ترش چایبذرهای  بود. متر سانتي 25 رديف روی
 تاريخ در کشت بودند. شده تهيه چابهار کشاورزی جهاد

 و ای کپه صورت به ،1393 و 1392 سال ارديبهشت 15
 براساس شد. انجام برگي 6 تا 4 مرحله در ها بوته تنک

 کيلوگرم 100) تريپل فسفات سوپر کودهای خاك، آزمون
 قبل هکتار( در کيلوگرم 150) پتاسيم سولفات هکتار(، در
 صورت به هکتار( در کيلوگرم 200) اوره کود و کاشت از

 مرحله در کاشت، با همزمان ترتيب به نوبت سه در سرك
 گرفتند. قرار استفاده مورد گلدهي مرحله در و رويشي

 کود و شده پوسيده گاوی کود غذايي عناصر برخي ميزان
 است. شده داده نشان 2 جدول در کمپوست ورمي
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 آزمایش در استفاده مورد کمپوست ورمی و گاوی کود شیمیایی خصوصیات -2 جدول

 
 الکتریکی هدایت

(ds/m) 
 اسیدیته

 نیتروژن

(%) 

 آلی کربن

(%) 

 دسترس قابل فسفر

(%) 

 دسترس قابل پتاسیم

(%) 

 72/0 20/0 2/10 25/1 5/7 6/9 گاوی کود

 1/1 8/0 2/14 92/0 3/6 3/7 کمپوست ورمی

 

  ميزان به خاك( با مخلوط اسپور) مايکوريزا قارچ
 شد. داده قرار بذر بستر زير کاشت با همزمان گرم 50

 قارچ ،آزمايش اين در استفاده مورد ميکوريز قارچ گونه
Glomus mosseae خاك( گرم هر در اسپور 120 )تعداد 

 اسدآباد در واقع ارگانيک پزشکي گياه کلينيک از که بود
  گرديد. تهيه همدان

 AGWAT افزار نرم توسط گياه کامل آبي نياز
 تعيين گياه آبي نياز %60 و %80 تيمارهای سپس محاسبه،

 شد ثبت کنتور توسط آبياری دور هر در آبياری آب و
(Alizadeh & Kamali, 2008). در کامل آبي نياز 

 توسعه، آغازين، رشد )مراحل گياه رشد مختلف های دوره
 از استفاده با و روزانه صورت هب پاياني( و مياني

 آستانه حد شوری حساسيت، )ضريب شوری پارامترهای
 و )ارتفاع گياهي مشخصات عملکرد(، کاهش شيب و

 انتهای و ميانه )ابتدا، گياهي ضرايب و ريشه( عمق حداکثر
 ایه ايستگاه هواشناسي های داده يننهمچ و رشد( فصل

 دور هر در آبياری آب گرديد. برآورد کشور مختلف
 صورت به آبياری سيستم شد. ثبت کنتور توسط آبياری

 مترمکعب، 001/0 دقت با حجمي کنتور با ای قطره
  هر زماني فاصله در و تيمارها ازيک  هر برای مستقل

بذرها  کليه زني جوانه از اطمينان از بعد و بار يک روز 7
 گياه آغازين رشد دوره اواخر با مصادف که مزرعه در

 تاريخ در سال دو هر در گياهان برداشت شد. استفاده بود،
 شد. انجام آذر 10

 ،(He et al., 2007) کاسبرگ کل تهياسيد گيری اندازه
 کاسبرگ آنتوسيانين ،(Arya, 2000) کاسبرگ C ويتامين

(Wanger, 1979)، يفنل های ترکيب کل مقدار تعيين 
 با دانه نيپروتئ ،(Al-Farsi et al., 2005) کاسبرگ
ی ريگ اندازه و (AOCS, 2005) کجلدال روش از استفاده
 ,Latif & Anwar) سوکسله روش طريق از دانه روغن

 بودن نرمال از اطمينان از پس پايان در شد. انجام (2008
 آماری افزار نرم کمک به آنها وتحليل تجزيه ها، داده

Ver.12.5SAS، روش به ها ميانگين مقايسه LSD در و 
 نيز ها شکل و هانمودار شد. انجام %5 بودن دار معني سطح

 رسم Sigma plot Ver. 12.5 و Excel افزار نرم توسط
 .گرديد
 

 نتایج

 کاسبرگ کل فنل

 آبياری آب مختلف حوسط وای  تغذيه مختلف منابع
(01/0≥P) گذارتأثير فنل کل مقدار بر داری معني طور به 

 متقابل اثرات و سال اثر که بود حالي در اين بودند.
 نشد دار معني صفت اين بر بررسي مورد فاکتورهای

 سال دو به مربوط های داده ميانگين مقايسه (.3 )جدول
 منابع بين در کل  فنل مقدار روی بر مطالعه، مورد آزمايش
 در کل  فنل مقدار بيشترين که داد نشانای  تغذيه مختلف
 پس و کمپوست ورمي و گاوی کود تيمارهای تحت گياهان

 بود شاهد و شيميايي کود مايکوريزا، تيمارهای در آن از
 بين در فنل کل مقدار بيشترين ديگر سوی از (.4 )جدول
 گياه آبي نياز %60 آبياری سطح در آبياری سطوح

 آبياری سطح تيمار به هم مقدار کمترينو  شد مشاهده
 (.4 )جدول داشت تعلق گياه آبي نياز 100%



 

 
  ترش چای گیاه دانه روغن درصد و پروئتین درصد کاسبرگ، C ویتامین و اسیدیته آنتوسیانین، کل، فنل مرکب مربعات( )میانگین واریانس تجزیه -3 جدول

 ای تغذیه مختلف منابع و آبیاری مختلف سطوحتأثیر  تحت

 روغن دانه درصد دانه درصد پروتئین Cویتامین  کاسبرگ اسیدیته آنتوسیانین فنل کل آزادی درجه منابع تغییر

 ns 72/2 * 41/2 ns 096/0 ns 42/193 ns 201/1 ** 07/16 1 سال

 580/0 211/4 044/36 013/0 292/0 96/0 2 سال ×تکرار 

 ns 001/0 ns 47/11 * 283/6 ** 60/6 077/5 ** 67/37 ** 2 سطح آبیاری

 36/0 326/1 85/8 007/0 33/0 45/1 8 خطا

 ns 97/2 ns 158/0 ** 97/8 142/0 ** 86/3 ** 77/13 ** 4 ای منابع تغذیه

 ns 012/0 76/12 368/2 80/0 18/0 27/0 16 خطا

 ns 005/0 ns 011/0 ns 018/0 ns 79/28 ns 177/0 ** 63/4 2 سطح آبیاری ×سال 

 ns 25/0 ns 011/0 ** 084/0 ns 31/26 ns 177/0 ns 39/0 4 ای منابع تغذیه ×سال 

 ns 61/2 ** 89/0 ns 019/0 ns 33/17 ns 89/1 ns 25/0 8 سطح آبیاری × ای منابع تغذیه

 ns 001/0 ns 011/0 ns 019/0 ns 19/11 ns 177/0 ns 43/0 8 سال × سطح آبیاری × ای منابع تغذیه

 87/0 40/3 37/17 011/0 12/0 94/1 32 خطای کل

 73/5 04/9 28/16 89/13 81/13 62/2  ضریب تغییرات
ns، * 1 و %5 احتمال سطح در دار معني و دار غيرمعني ترتيب به :** و% 
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 کاسبرگ آنتوسیانین
تأثير  تحت داری معني طور به کاسبرگ آنتوسيانين مقدار

 وای  تغذيه مختلف منابع (،P≤01/0) سال ساده اثرات
 اين،  بر عالوه گرفت. قرار (P≤01/0) آبياری مختلف سطوح

 آب مختلف  سطوح وای  تغذيه مختلف منابع متقابل اثر
 (.3 )جدول بود (P≤01/0) دار معني آن روی بر نيز آبياری
 که داد نشان آزمايش سال دو بين آنتوسيانين مقدار ارزيابي

 وزن /گرمگرم ميلي 71/2) اول سال در صفت اين مقدار
 وزن /گرمگرم ميلي 39/2) دوم سال از بيشتر خشک(
 متقابل اثرات بررسي براين، عالوه (.4 )جدول بود خشک(

 ميزان بر آبياری سطوح و کودی مختلف تيمارهای
 منابع بين آنتوسيانين مقدار که داد نشان کاسبرگ آنتوسيانين

 بود. متفاوت آبياری سطح نوع بهبا توجه ای  تغذيه مختلف
 ميزان بيشترين %60 آبياری سطح و شاهد تيمار که طوری هب

 شاهد تيمار و خشک( وزن /گرمگرم ميلي 57/3) آنتوسيانين
 خشک( وزن /گرمگرم ميلي 62/1) %100 آبياری سطح و
 %100 و %80 آبياری سطوح در مايکوريز تيمار مراهه به
 نياز خشک( وزن /گرمگرم ميلي 60/1 و 59/1 ترتيب به)

 (.1 )شکل داشتند را صفت اين مقدار کمترين آبي

 

 
 ترش ای و سطوح مختلف آبیاری روی مقدار آنتوسیانین کاسبرگ در گیاه چای اثر متقابل منابع مختلف تغذیه -1شکل 

 
 نشان آبياری مختلف سطوح در آنتوسيانين مقدار ارزيابي

 با ترکيب در کمپوست، ورمي از استفاده زمان در بجز که داد
 سطح در آنتوسيانين مقدار ،ای تغذيه مختلف منابع ساير

 شيميايي کود ،33/2 مايکوريز ،57/3 )شاهد %60 آبياری
 14/3 گاوی کود و 99/2 کمپوست ورمي ،97/2

 و %100 آبياری سطوح از بيشتر خشک( وزن /گرمگرم ميلي
 و 62/1 مايکوريز ،30/2 و 62/1 شاهد ترتيب به) 80%
 02/3 کمپوست ورمي ،49/2 و 02/2 شيميايي کود ،59/1

 وزن /گرمگرم ميلي 82/2 و 65/2 گاوی کود و 14/3 و
 (.1 )شکل بود گياه آبي نياز خشک(

 
 اسیدیته کاسبرگ

 مختلف منابع اثر بررسي، مورد تيمارهای ميان از
 سال، اثر شد. دار معني کاسبرگ اسيديته ميزان برای  تغذيه

 اسيديته بر متقابل اثرات ساير و آبياری آب مختلفوح سط
 (.3 )جدول نبود دار معني کاسبرگ

 

ab 
bc bc 

df 

a 

bd 
ab 

cf 

g 

ef 
be 

b 

fg 

g g 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ن 
انی

سی
نتو

آ
(

رم
گ

/
ک

خش
ن 

وز
رم 

ی گ
میل

) 

 منابع مختلف تغذیه ای

 درصد 60آبياری 

 درصد 80آبياری 

 درصد 100آبياری 



 

 
 ای تغذیه مختلف منابع و آبیاری مختلف سطوحتأثیر  تحت ترش چای کاسبرگ C ویتامین و اسیدیته آنتوسیانین، ،فنل کل اکسیدان، آنتی مقدار میانگین مقایسه -4جدول 

 
 انینیآنتوس

 خشک( وزن /گرمگرم میلی)

 فنل کل

 خشک( وزن /گرمگرم میلی)

 اسیدیته

 خشک( وزن گرم 100)گرم/

 C ویتامین

 لیتر( میلی 100/گرم میلی)

 دانه پروتئین

(%) 

 دانه روغن

 (%) 

       سال

71/2 اول a 03/12 a 80/0 a 12/24 a 51/20 a 73/16 a 

39/2 دوم b 68/11 a 74/0 a 05/27 a 28/20 a 89/15 b 

       ای تغذیه مختلف منابع

50/2 شاهد b 41/11 c 79/0 b 60/25 a 41/20 a 36/15 b 

84/1 مایکوریز کود c 71/10 c 65/0 c 90/24 a 52/20 a 82/15 b 

49/2 شیمیایی کود b 72/11 bc 71/0 c 67/25 a 27/20 a 66/16 a 

05/3 کمپوست ورمی a 52/12 ab 81/0 ab 95/25 a 37/20 a 61/16 a 

87/2 گاوی کود a 90/12 a 87/0 a 81/25 a 42/20 a 11/17 a 

       (%) آبیاری سطح

100 19/2 b 81/10 c 77/0 a 46/25 a 01/20 b 66/16 a 

80 47/2 b 72/11 b 78/0 a 26/26 a 27/20 ab 50/16 a 

60 00/3 a 04/13 a 76/0 a 04/25 a 90/20 a 78/15 b 
 .ندارندی دار معني اختالف يکديگر با %5 احتمال سطح در LSD آزمون براساس مشترك حرف يک حداقل دارایی ها ميانگين اثر، هر برای
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های مربوط به دو سال آزمايش نشان  مقايسه ميانگين داده
کاربرد کود گاوی   نتيجهداد که بيشترين اسيديته کاسبرگ در 

( تفاوت 81/0کمپوست ) ( حاصل شد که با تيمار ورمي87/0)
کمپوست و شاهد  داری نداشت. از طرفي تيمار ورمي معني

( در يک گروه آماری قرار گرفتند و ميزان کمتر 79/0)
( و 65/0اسيديته در عصاره کاسبرگ تحت تيمار مايکوريز )

 (.4جدول ( مشاهده شد )71/0کود شيميايي )
 

 کاسبرگ C ویتامین
 مورد تيمارهای ازيک  هيچتأثير  تحت ،C ويتامين مقدار

 (.3 )جدول نگرفت قرار بررسي

 
 دانه پروتئین درصد

 سال دو به مربوط های داده مرکب واريانس تجزيه نتايج
 اثرات و بررسي مورد تيمارهایميان  از که داد نشان آزمايش

 حوسطتأثير  تحت تنها دانه پروتئين درصد آنها، متقابل
 درصد (.3 )جدول (P≤05/0) گرفت قرار آبياری آب مختلف
 نياز %100 و %80 به نسبت آبي نياز %60 در دانه پروتئين

 (.4 )جدول بود بيشتر %82/3 و %01/3 ترتيب به آبي
 

 دانه روغن درصد
 صفت سال دو به مربوط های داده مرکب واريانس تجزيه

 که داد نشان آزمايشي تيمارهای بين در دانه روغن درصد
 مختلف سطوح وای  تغذيه مختلف منابع سال، ساده اثرات

 بود. دار معني دانه روغن درصد روی (P≤01/0) آبياری
 داری معنيتأثير  آبياری و سال متقابل اثر براين، عالوه

(01/0≥P) مقايسه (.3 )جدول داشت دانه روغن درصد بر 
 مختلف منابع بين در دانه روغن درصد بر ها داده ميانگين

 تحت گياهان در آن مقدار بيشترين که داد نشانای  تغذيه
 پس و کمپوست ورمي و شيميايي کود گاوی، کود تيمارهای

 (.4 )جدول شد مشاهده شاهد و مايکوريزا تيمارهای در آن
 مختلف سطوح و سال متقابل اثرات ارزيابي براين، عالوه

 آبي، نياز %60 آبياری سطح مورد در بجز که داد نشان آبياری
 بود. دوم سال از بيشتر اول سال در دانه روغن درصد مقدار

 در دانه روغن درصد مقدار آزمايش سال دو هر در همچنين
  (.2 )شکل بود خود مقدار کمترين در %60 آبياری سطح

 

 
 ترش اثر متقابل سال در سطوح مختلف آبیاری روی درصد روغن دانه گیاه چای -2شکل 

 
 بحث

 تنش طيشرا در اهانيگی ها بافت در آب یمحتوا کاهش
 راتييتغي برخ و رشد شدن محدود باعثي خشک

 & Good) دشو يم آنها دري کيمتابول وي کيولوژيزيف

Zaplachiniski, 1994.) تنها ثانويه های متابوليت بيوسنتز 

 محيطي الگوهای به توجه با و نبوده گياه ژنتيکتأثير  تحت
 در تنش تحت گياهان در ها متابوليت بيشتر و يابد مي تغيير
-Aliabadi) است سلولي اکسيداسيون از جلوگيری جهت

Farahani et al., 2009.) کاهش با گياه کل فنل های ترکيب 
 همکاران و Sayyadi يافتند. افزايش آبياری آب ميزان
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 دارويي گياه بر رطوبتي تنشتأثير  آزمايش در (2014)
که  کردند دههمشا (،.Thymus vulgaris L) باغي آويشن

 در يافت. افزايش گياه تنش افزايش با فنل کل محتوای
 فنلي های ترکيب ميزان بر شوری و خشکي تنش اثر بررسي

 ،(.Echium amoneom L) ايراني گاوزبان دارويي گياه
 يافت افزايش تنش اعمال اثر در گياه فنلي های ترکيب

(Pidavos & Heidari, 2013 ؛Zare Mehrjerdi et al., 

 دارد. همخواني تحقيقهمين  نتيجه با نتايج اين (.2012
 که هستند آب در محلول ييها رنگدانه ها نيانيآنتوس

 موجود نيانيآنتوس باشند. يم دهايفالونوئ خانواده به متعلق
 اهيگ و کند يم عمل آزادی ها کاليراد رندهيگ عنوان به اهيگ در
 رنگدانه نيا کند. يم محافظت ويداتياکسی ها تنش برابر در را
 وي خشک ماوراءبنفش، اشعه مانندي طيمحی ها تنش برابر در

 برابر در را گياه و يافته شيافزا نييپا حرارت درجه
 (.Tahkorpi, 2010) کند يم محافظت آزادی ها کاليراد

Watkinson روی تحقيقي در (2006) همکاران و 
 با که دريافتند (.Solanum tuberosum L) زميني سيب

 شد. افزوده گياه آنتوسيانين ميزان بر خشکي تنش افزايش
 که دهد  مي نشان مطالعه مورد آزمايش نتايج به توجه

 تحت که زماني شاهد تيمار در آنتوسيانين مقدار بيشترين
 در خشکي تنش بيشترين که )حالتي %60 آبياری سطح
 رطوبت نگهدارنده عوامل نبود همچنين و کم رطوبت نتيجه
 داشت، قرار شود( مي تحميل گياه به آلي، مواد مانند خاك

 و رطوبت کمبود شرايط در که است شده عنوان آمد. دستب
 که يافته شيافزا ديفالونوئ ديتولي اصل ريمس خشکي تنش
 Pidavos) شود يم نيانيآنتوس رنگيزه ديتول به منجر امر اين

& Heidari, 2013 ؛Watkinson et al., 2006.) اين  در
 در گياه کاسبرگ آنتوسيانين و اسيديته ،فنل کل ميزان مطالعه
 نسبت کمپوست ورمي و گاوی کود تيمارهای تحت گياهان

 است شده گزارش بود. بيشتر مايکوريز و شاهد تيمارهای به
 ارتفاع ترش چای گياه در حيواني کود و مرغي کود کابرد که

 های کاسبرگ وزن و ميوه تعداد و فرعي شاخه تعداد بوته،
 تيمار در کاسبرگ آنتوسيانين ميزان و داد افزايش را گياه هر

 قابل افزايش ميکرو عناصر برخي و مرغي کود ترکيبي

 و يتکمّ افزايش (.Nabila & Aly, 2002) داد نشان توجهي
 و مرغي کود از استفاده در ترش چای کاسبرگ تيکيف

 شده گزارش ديگر محققان توسط نيز اين از پيش حيواني
 (.Locke et al., 2000؛ Ahmed et al., 1998) بود

 ظرفيت نهايت در و خاك ساختمان بهبود باعث آلي کودهای
 رشد بهبود ريشه، رشد محيط بهبود خاك، آب نگهداری
 شود مي محصول کيفيت افزايش و بهتر رويشي

(Mosaddeghi et al., 2000.)  رسد مي نظر هببنابراين 
 گياه، نياز مورد ای تغذيه مواد دنکر فراهم با آلي کودهای

 ماليک، اسيد شامل که کاسبرگ آلي اسيدهای افزايش باعث
 باشد. شده باشند، مي تارتاريک اسيد و اسيدسيتريک
Weaam ارگانيک توليد هدف با (2014) همکاران و 

 کودهای و طبيعي معدني مواد از استفاده با ترش چای گياه
 که کردند مشاهده آزمايش سال دو طي زيستي، و آلي

 شاهد به نسبت کودی سطوح کليه در اسيديته، و آنتوسيانين
 نيتروژن، عناصر پاشي محلول تحقيقي، در داشتند. افزايش

 در را آنتوسيانين و C ويتامين اسيديته، ميزان پتاسيم و فسفر
 رويشي رشد تحريک داد. افزايش ترش چای مختلف ارقام

 شيميايي های ترکيب ساخت به گياه واکنش تواند مي
 ثانويه های متابوليت بنابراين دهد. افزايش را کاسبرگ

 که آب کمبود و محيطي عواملتأثير  تحت گياهان
 قرار است، گياهان بيوشيميايي و فيزيولوژی جنبه ترين اصلي

 با ترکيب در يا و تنهايي به زيستي کودهای کاربرد گيرند. مي
 و کربوهيدرات آنتوسيانين، محتوای شيميايي کودهای
 بيشتر جذبالبته  .(Hassan, 2009) داد افزايش را کلروفيل
 فعاليتتأثير  کند. مي بيشتر را فتوسنتز کارايي غذايي عناصر
 و تر وزن افزايش و قند تجمع به منجر فتوسنتزی های رنگيزه
 و آنتوسيانين  رنگيزه قند، های لکولوم شود. مي گياه خشک

 های سلول واکوئل در آنها سپس ،سازند مي را آلي اسيدهای
 افزايش به منجر تواند مي که شوند مي ذخيره کاسبرگ

 و Inanlo شود. ترش چای مزه و رنگ کيفي خصوصيات
 خرفه گياه روی خود آزمايش در (2013) همکاران

(Portula caoleracea L.)، روغن درصد که کردند گزارش 
 قرار خشکي تنشتأثير  تحت داری معني طور به خرفه دانه

http://ejgcst.iut.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Zare+Mehrjerdi
http://ejgcst.iut.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Zare+Mehrjerdi
http://ejgcst.iut.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Zare+Mehrjerdi
http://giaheteshne.persianblog.ir/post/431/
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 اثرکه  داد نشان دوساله تحقيقي نتايج يافت. کاهش و گرفت
 و C ويتامين آنتوسيانين، ميزان بر زيستي و آلي کودهای

 کود با شده تيمار ترش چای گياه در دانه روغن درصد
 بود شاهد گياهان از بيشتر زيستي کودهای و حيواني

(Gendy et al., 2012.) عناصر فراهمي با آلي کودهای 
 افزايش و خاك آب نفوذپذيری افزايش باعث غذايي،

 که هايي خاك طرفي از شوند. مي دارويي گياهان عملکرد
 از استفاده عدم با مقايسه در شوند مي تغذيه آلي مواد توسط

 کلسيم، پتاسيم، فسفر، ريزجانداران، دارای آلي کودهای
. (Gendy et al., 2012) هستند بيشتری نيترات و منيزيم

Gunasekera عواملتأثير  مطالعه با (2006) همکاران و 
 مقدار به روغن عملکرد که کردند بيان کلزا روی محيطي

 رطوبت و دما مانند محيطي شرايطتأثير  تحت توجهي قابل
 روغن مقدار افزايش موجب تواند مي آبياری گيرد. مي قرار
 آن کاهش موجب خشکي تنش شرايط بروز و شود کلزا
 & Mailer؛ Krogman & Hobbs, 1975) شود مي

Cornish, 1987.) کمبود نتيجه در روغن عملکرد کاهش 
 توليد و فتوسنتز کاهش از ناشي توان مي را خاك رطوبت

 مختلف های بخش به مواد تخصيص کاهش فتوسنتزی، مواد
 خود ژنتيکي قابليت به گياه عملکرد نرسيدن نتيجه در و گياه

 آلي منابع تحقيق، اين در .(Flagella et al., 2002) دانست
 و خاك مانتساخ بهبود و خاك رطوبت ميزان نگهداری با

 درصد بيشتر، غذايي مواد جذب آن بدنبال و ريشه بهتر رشد
 کم آلي مواد و شاهد تيمارهای به نسبت بيشتری روغن

 کردند. حاصل
Bettaieb که کردند گزارش (2009) همکاران و 

 و اسانس عملکرد چرب، اسيدهای رشد، بر آب کمبود
تأثير ( .Salvia officinalis L) گلي مريم گياه های ترکيب
 عملکرد متوسط تنش که طوری به داشت، داری معني

 .داد افزايش را خشک( ماده گرم 100 )در اسانس
Gendy کاربرد اثر بررسي در (2012) همکاران و 
 در را دانه روغن درصد افزايش زيستي، و آلي کودهای

 همخواني آزمايشاين  با که کردند گزارش ترش چای گياه
 .داشت

 ارزيابيکلي بايد بيان کرد که  گيری نتيجهعنوان  به
 طور به که داد نشان ترش چای گياه فيتوشيميايي خصوصيات

 دانه، پروتئين درصد و C ويتامين صفت مورد در بجز کلي
 مختلف سطوح در را متفاوتي های پاسخ صفات ساير
تأثير  آمده، دستب نتايج دادند. نشان آبياری آب وای  تغذيه
 بر را آبياری مختلف سطوح وای  تغذيه تيمارهای دار معني

 عملکرد دانه، روغن درصد ،فنل کل اکسيدان، آنتي محتوای
 تيمار .دادند نشان گياه دانه پروتئين عملکرد و دانه روغن

 آبي نياز %60 مراهه به گاوی و کمپوست ورمي ليآ کودهای
 به نسبت بيشتری اسيديته و کل فنل آنتوسيانين، گياه،

 کردند. توليد مايکوريزا زيستي کود و ايييشيم کودهای
 ،C  ويتامين از توجهي قابل منبع ترش چای کاسبرگ

 متوسط طور به گياه اين دانه و آنتوسيانين اکسيدان، آنتي
 نظر به بنابراين باشد، مي روغن %16 و پروتئين %20 دارای

 سطح در خوراکي مصارف عنوان به تواند مي که رسد مي
 با گيرد. قرار استفاده مورد طيور و دام خوراك و غذايي
 و خشک مناطق در ترش چای گياه کشت قابليت به توجه
 است اميد گياه، آبي نياز بهينه مصرف با و کشور خشک نيمه

ای  تغذيه مختلف منابع تلفيقي کاربرد جهت در آينده تحقيقات
 کيفيت و همؤثر مواد بهبود جهت در زيستي و شيميايي آلي،
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Abstract 
    In order to evaluate the effects of different fertilizer systems and irrigation water on some 

phytochemical characteristics of Roselle (Hibiscus sabdariffa L.), a field experiment was 

conducted at the University of Jiroft during 2013 and 2014. The study was conducted as split 

plot based on a randomized complete blocks design with three replications. Three irrigation 

levels (100%, 80% and 60% of crop water requirement) were assigned as main plot factor. Four 

fertilizers including mycorrhiza, vermicompost, cow manure, and chemical fertilizer (NPK) 

were allocated as sub plot factor. The results indicated that fertilizer treatments and different 

irrigation water levels had significant effect on total phenol, anthocyanin, acidity of calyx, seed 

protein and seed oil. The highest and lowest anthocyanin (3.05 and 2.78 ml.gr
-1

), total phenol 

(12.52 and 12.90 ml.gr
-1

) and acidity of calyx (0.81 and 0.87 gr.100 gr dry weight) belonged to 

vermicompost and cow manure. Also, 60% and 100% crop water requirement produced the 

highest and lowest anthocyanin (3 and 2.19 ml.gr
-1

), total phenol (13.04 and 10.81 ml.gr
-1

) and 

seed protein (20.90% and 20.01%). Furthermore, the interaction effect of fertilizer systems and 

irrigation levels had a significant effect on anthocyanin content. The interaction effect of 

irrigation levels and year had a significant effect on oil seed. Vitamin C was not affected by 

experimental treatments. 
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