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  چكيده

   كارال دارويي ياهگ عملكرد اجزاي و عملكرد بر نيتروژن كود مصرف زمان و مقدار اثرات بررسي منظور به
)Momordica charantia L.(، تكرار سه با تصادفي كامل هاي بلوك طرح قالب در و شده خرد هاي كرت صورت به آزمايشي 

 .گرديد اجرا زابل شهرستان در واقعو بلوچستان  سيستاناستان  طبيعي منابع و كشاورزي تحقيقات مركز در 1390 سال در
 منبع از هكتار در نيتروژن كيلوگرم N3= 225 و N1، 150 =N2= 75 ميزان به نژنيترو كود سطح سه شامل آزمايش تيمارهاي

   گلدهي، از قبل مرحله در 2/1 و برگي 4 تا 3 مرحله در T1 =2/1 :شامل مصرف زمان سه و اصلي عامل عنوان هب اوره
T2= 2/1 و دهي ميوه شروع مرحله در 2/1 و برگي 4 تا 3 مرحله در T3 = 3/1 قبل مرحله در 3/1 برگي، 4 تا 3 مرحله در 
 تأثير نيتروژنكه  داد نشان نتايج .گرديد لحاظ فرعي عامل عنوان به دهي ميوه شروع مرحله در باقيمانده 3/1 و گلدهي از

 تا 75 از نيتروژن سطح افزايش با .دارد كارال گياه در توليدي توده زيست ميزان و محصول عملكرد بر )p < 0.01( داري معني
 .بود %1/63 معادل محصول عملكرد افزايش .يافت افزايش توده زيست مقدار و عملكرد ميزان هكتار در نيتروژن كيلوگرم 225
 محصول عملكرد جزايا ازجمله ميوه قطر و طول ميوه، در دانه تعداد بوته، در ميوه تعداد جانبي، هاي شاخه تعداد بوته، طول
 عملكرد بر تنها نيتروژن كود از استفاده زمان .گرديد آنها افزايش سبب و داشت آنها بر مثبتي و دار معني تأثير نيتروژن كه بودند

 محصول عملكرد بيشترينكه  طوري به .داشت دار معني تأثير ميوه قطر و بوته در ميوه تعداد توليدي، توده زيست ميزان محصول،
  .گرديد حاصل دهي ميوه شروع مرحله در بقيه 2/1 و برگي 4 تا 3 مرحله در نيتروژن 2/1 تقسيط با
 

  .عملكرد اجزاي عملكرد، نيتروژن،، ).Momordica charantia L( كارال :كليدي هاي واژه
  

  مقدمه
 گياهان عمده در باال عملكرد به دستيابيمنظور  به

 عناصر مصرف مقدار و زمان تعيين دارويي و باغي ،زراعي
 نيتروژن غذايي، عناصر بين در .دارد فراواني اهميت غذايي

 تشكيل در عنصر اين زيرا ،است برخودار اي ويژه جايگاه از
 ديگر و نوكلئيك اسيدهاي ها، نپروتئي آمينواسيدها،

 ).Salas et al., 1997( دارد نقش سلولي هاي تركيب
 داده نشان ،كشورمان نامحقق توسط شده انجام يها بررسي

 واسطه به كشورمان زراعي توليدات افزايش %50 از بيش كه

 كودهاي سهم ميان اين در .است شيميايي كودهاي از استفاده
 سفانهمتأ ولي است بيشتر كودها ساير به نسبت ينيتروژن
 كمبود ).1379 همكاران، و آلياري( باشد مي كم آنها كارايي

 به زايشي و رويشي مرحله دو در را فنولوژيكي نمو نيتروژن
 گياهان در برگ سطح دوام و توسعه سرعت و انداخته خيرتأ
 نيز نور از استفادهبازدهي  شرايط اين در .دهد مي كاهش را

 ها برگ در نيتروژن غلظت چه هر طرفي از .يابد مي كاهش
 نيتروژن زيرا .شود مي بيشتر گيري كربن شدت يابد افزايش
 عنصر دارد وجود گياه در پروتئين صورت به آنكه بر  عالوه
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 اساسي عامل و است گياه در كلروفيل دهنده تشكيل اصلي
  ).Walker, 2001( شود مي محسوب ريگي كربن در

 زراعي، گياهان عملكرد افزايش در مفيد كارراه يك
 توجه با ،غذايي عناصر مصرف بازده بررسي دارويي و باغي

 از يكي .آنهاست نمو و رشد يزيولوژيكيف خصوصيات به
 و برگ سطح افزايش نيتروژن كود كاربرد اثرات مهمترين

 .است گياهان در هوايي هاي اندام وزن افزايش كلي طور هب
Grant و Bailey )1993( كلزا روي بر خود بررسي رد 
 گذاشتن تأثير وسيله هب را عملكرد نيتروژنكه  كردند گزارش

 قدرت نتيجه در و داده افزايش رشد پارامترهاي روي بر
 وزن و تعداد افزايش طريق از را كلزا گياه نمو و رشد

 )Smith )1994 و Mosseddeq .برد مي باال دانه و خورجين
 در ساقه مرحله شروع در نيتروژن مصرفكه  كردند گزارش

 فتوسنتزي ظرفيت افزايش و برگ توسعه سبب گندم گياه
 سطوح افزايش ،نامحقق اين نظر براساس .شد خواهد

 افزايش مؤثر عوامل از نيتروژن مصرف اثر در فتوسنتزي
  .رود مي شمار هب گندم دانه عملكرد
 از بعد بالفاصله نيتروژن به نياز دارويي گياهان اغلب در
 زايشي توليد به نزديك مرحله تا و شود مي شروع زني جوانه
 و Pavlikova et al., 1994.( Losak( كشد مي طول

Richter )2004( خشخاش روي اي مطالعه در )Papaver 

somniferum L.( در نيتروژن مختلف مقادير بردن بكار با 
 نيتروژن مصرف افزايش با كه دريافتند رشد از مرحله دو

 يدار معني طور به آنها حجم و بوته تك در ها كپسول تعداد
 اثر كود اي مرحله دو كاربرد همچنين .كرد پيداافزايش 
 در خشخاش دانه عملكرد روي را درصدي 26 افزايشي
 مطالعه در .داشت آن اي مرحله يك مصرف با مقايسه
 بر نيتروژنه كود تقسيط مثبت اثر )Jain )1990 ديگري
 را رازيانه دارويي گياه در همؤثر ماده محتواي و دانه عملكرد
  .است كرده گزارش

 و متنوع اقليمي شرايط و گوناگون هواي و آب با ايران
 داراي مهم كشورهاي رديف در شك بدون گياهي غني فلور
 مصرف ايران در طرفي از .رود مي شمار به يگياه تنوع

 فوايد درك افزايش با .دارد اي ديرينه سابقه يداروي گياهان
 افزايش به رو آنها مصرف امروزه ييدارو گياهان
 ,Norozpoor & Rezvani Moghaddam( است گذاشته

 Momordica charantia علمي نام با تلخ خربزه .)2006
 در زيادي اهميت كه است يانكدوي خانواده از گياهي )كارال(

 همه ساقه و برگ دانه، گرچه .دارد بيماريها از برخي درمان
 بخش مهمترين آن ميوه اما هستند يداروي خاصيت داراي

 رسيدگي از قبلبايد  كه رود مي شمار هب ديابت درمان در گياه
 گياه خوراكي هاي بخش اي تغذيه يامحتو .شود مصرف
 خالل در N:P:K كودهاي از استفاده با تواند مي تلخ خربزه
 ،C ويتامين ،پروتئين مقدار افزايش باعث و يابد بهبود كشت
 & Assubaie( گردد آن معدني امالح و كلروفيل كل مقدار

EL-Garawany, 2004.( يگرما به گياه اين نياز به توجه با 
 مناطق در آن كاشت موالًمع محيطي، باالي دماي و زياد

 و چين آفريقا، مركز و شرق آمريكا، جنوب همانند استوايي
 كارال ).Reyes et al., 1994( دارد بيشتري رواج هند

 فراوان هاي زگيل آن سطح روي كه شتهدا خيار شبيه ظاهري
 آسياي معروف سبزيجات از يكي گياه اين .دارد وجود

 ديابت، درمان همانند خواصي داراي و باشد مي جنوبي
 كلسترول دهنده كاهش خون، فشار كاهش خون، قند كاهش

 به گياه ريشه .باشد مي دار خارش هاي جوش و گال درمان و
 نيز آن هاي برگ از و است مشهور جنسي توان دهنده افزايش

 چاي نوعي تهيه و سرماخوردگي تب، معده، درد درمان در
 هاي ساقه و ها برگ نارس، هاي ميوه از .شود مي استفاده
 شود مي استفاده ترشي و ساالد سبزي، عنوان هب جوان

 مورد در عمده تحقيقات ايران در تاكنون .)1388 نورزايي،(
بنابراين  .است انجام نشده دارويي گياه اين زراعي به مديريت

 كود مصرف زمان و ميزان بررسي آزمايش اين از هدف
 گياه يكم خصوصيات و توليدي محصول ميزان بر نيتروژن
  .است كارال دارويي

 
  روشها و مواد

 كشاورزي تحقيقات مركز در 1390 سال در آزمايش اين
 با زابل شهرستان شرق جنوب كيلومتري 25 در واقع زهك
 عرض شرقي، دقيقه 29 و درجه 61 جغرافيايي طول

 از متر 487 ارتفاع و شمالي دقيقه 2 و درجه 31 جغرافيايي
   منطقه ساليانه بارندگي متوسط .شد انجام دريا سطح

 آن ساليانه دماي حداكثر و حداقل متوسط متر، ميلي 63
 جزء اقليمي لحاظ از و گراد سانتي درجه 30 و 16 ترتيب به

 تجزيه از حاصل نتايج .رود مي شمار به خشك و گرم مناطق
 1 جدول در كاشت از قبل آزمايش محل خاك شيميايي

  .است شده آورده



  593   4، شماره 30، جلد تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران دوماهنامه

 متري سانتي 0-30 عمق در آزمايش محل خاك شيميايي و فيزيكي خصوصيات -1 جدول

  الكتريكي هدايت

)ds.m-1( 
pH  

 كل نيتروژن

)%(  

 فسفر

  جذب قابل

 پتاسيم

  جذب قابل
  منگنز  روي  آهن

  خاك بافت اجزاي درصد

  شن  سيلت  رس
  )گرم در كيلوگرم ميلي(

8/1  4/7  15/0  2/8  135  2/2  4/3  6/2  13  33  54  

  

 طرح قالب در و شدهخرد  هاي كرت صورت به آزمايش
 تيمارهاي .گرديد اجرا تكرار سه با تصادفي كامل هاي بلوك
 ،N1= 75 ميزان به نژنيترو كود سطح سه شامل مطالعه مورد
150 =N2 225 و =N3 منبع از هكتار در نيتروژن كيلوگرم 
 :شامل نيتروژن مصرف زمان سه و اصلي عامل عنوان هب اوره
T1= 2/1 از قبل مرحله در 2/1 و برگي 4 تا 3 مرحله در 

 مرحله در 2/1 و برگي 4 تا 3 مرحله در T2= 2/1 گلدهي،
 3/1 برگي، 4 تا 3 مرحله در T3= 3/1 و دهي ميوه شروع

 شروع مرحله در باقيمانده 3/1 و گلدهي از قبل مرحله در
 انتخاب مالك .ندشد لحاظ فرعي عامل عنوان به دهي ميوه

 توصيه و تحقيقات براساس آزمايش اين در نيتروژن تيمار
 خيار مورد در )1383 ،كاشي و آبادي هاشم( نيتروژن كود

  .انجام شد
 ،بود پشته و جوي صورت هب آزمايش اين در كشت روش

 فاصله به شتاك رديف دو زمايشيآ واحد هر در كه طوري هب
   فاصله به بوته 10 رديف هر روي در و متر سانتي 300
 هاي كرت بين فاصله .شدند كشت يكديگر از متر سانتي 75

 .شد گرفته نظر در متر سانتي150 بلوك هر فاصله و مجاور
 بذر 2 چاله هر در و متر سانتي 3-5 بذرها كاشت عمق
 روز 20 تقريباً ه،شد سبز بعد هفته يك بذرها .گرديد كشت

 .شد داشته نگه بوته يك فقط محل هر در شدن سبز از بعد
   مقدار خاك، آزمون نتايج براساس و كاشت از قبل

 و تريپل فسفات سوپر منبع از P2O5 هكتار در كيلوگرم 150
 پتاسيم سولفات منبع از پتاسيم هكتار در كيلوگرم 100

 نيا در .شد داده زمين به خاك سازي آماده با همزمان
 دوره طي در .نشد استفاده مصرف كم عناصر از آزمايش

 آفات، با مبارزه هرز، هاي علف وجين ،گياهان نمو و رشد
 در .شد انجام مقتضي زمان در داشت عمليات ديگر و آبياري

  .انجام گرديد سيفون از استفاده با آبياري بين اين
 تعداد بوته، در ميوه تعداد همانند صفاتي برداشت از بعد

 طول ،ميوه نهايي عملكرد ميوه، قطر ميوه، طول ميوه، در دانه
 توليدي توده زيست ميزان و جانبي هاي شاخه تعداد بوته،
 از استفاده با حاصل هاي داده نهايت در .شدند گيري اندازه

 براساس ها ميانگين مقايسه و آماري تجزيه SAS افزار نرم
 رسم براي .شد انجام %5 سطح در دانكن اي چنددامنه آزمون
  .گرديد استفاده EXCEL برنامه ازجدولها  و ها شكل

 
   نتايج

  توليدي توده زيست ميزان و محصول عملكرد

كه  داد نشان 2 جدول در ها داده واريانس تجزيه نتايج
 و توده زيست ميزان بر يدار معني تأثير نيتروژن كود مصرف
 ميانگين مقايسه .دارد كارال گياه محصول توليدي عملكرد

 %5 سطح در دانكن اي دامنه چند آزمون براساس ها داده
 225 تا 75 از نيتروژن مصرف ميزان افزايش باكه  داد نشان

 .يابد مي افزايش كارال عملكرد هكتار در نيتروژن كيلوگرم
 نيز توليدي توده زيست ميزان .بود %1/63 معادل افزايش اين

 چند هر يافت، افزايش نيتروژن مصرف افزايش با همراه
 اما ،نشد مشاهده N3 و N2 سطوح بين يدار معني تفاوت

 افزايشي از كه آمد بدست N2 سطح در آن مقدار باالترين
   ).3 جدول( بود دارربرخو N1 تيمار به نسبت %1/35 معادل

 و توده زيست فاكتور دو هر بر نيتروژن مصرف زمان
 يدار معني تأثير كارال گياه در توليدي محصول عملكرد

 در محصول عملكرد حداكثر كه طوري هب ،)2 جدول( داشت
 حاصل T3 تقسيط تيمار در توده زيست و T2 تقسيط تيمار

 متقابل اثر واريانس، تجزيه نتايج براساس ).3 جدول( گرديد
 توده زيست ميزان بر تنها مصرف زمان و نيتروژن كودي تيمار

 توليدي توده زيست بيشترين ).2 جدول( بود دار معني توليدي
 تا 3 مرحله در T2 ) 2/1 مصرف زمان و N3 كودي تيمار از
 گرديد حاصل )دهي ميوه شروع مرحله در 2/1 و برگي 4
  ).1 شكل(
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  محصول عملكرد اجزاي

  بوته در جانبي هاي شاخه تعداد و بوته طول

كه  داد نشان 2 جدول در ها داده واريانس تجزيه نتايج
 تعداد و بوته طول بر يدار معني تأثير نيتروژن كودي تيمار
 مقايسه .دارد كارال دارويي گياه در جانبي هاي شاخه

 در دانكن اي دامنه چند آزمون از استفاده با ها داده ميانگين
 از مصرفي نيتروژن ميزان افزايش با كه داد نشان %5 سطح

 هاي شاخه تعداد ،هكتار در نيتروژن كيلوگرم 225 تا 75
 تعداد افزايش بيشترين .يافت افزايش بوته طول و جانبي
 از كه بود )N2( نژنيترو دوم سطح تا جانبي هاي شاخه

 همراه بوته ولط .بود دارربرخو درصد 5/25 معتدل افزايش
 كيلوگرم 225 سطح تا مصرفي نيتروژن ميزان افزايش با

 معادل آن افزايش مقدار .يافت افزايش هكتار در نيتروژن
كه  داد نشان آزمايش اين نتايج ).3 جدول( بود% 6/24

 عملكرد و بوته طول بين مثبتي و دار معني همبستگي
 كه طوري هب ،)4 جدول( دارد وجود كارال گياه در محصول

 طول ،)هكتار در نيتروژن كيلوگرم N3 )225 كودي سطح تا
  ).3 جدول( يافت افزايش بوته

 زمان در يدار معني تفاوت هرچند آزمايش اين در
 جانبي هاي شاخه تعداد و بوته طول بر نيتروژن كود مصرف

 طول بيشترين اما ،)2 جدول( نشد مشاهده كارال گياه در
 T3 تيمار در جانبي هاي شاخه تعداد و T2 تيمار در بوته

 زمان و مقدار متقابل اثرالبته  ).3 جدول( گرديد حاصل
 يجانب هاي شاخه تعداد و بوته طول بر نيتروژن كود مصرف

  ).2 جدول( نبود دار معني
 

  ميوه قطر و طول ميوه، در دانه تعداد بوته، در ميوه تعداد

 جدول( آزمايش اين در واريانس تجزيه از حاصل نتايج
 بر يدار معني تأثير نيتروژن كودي تيماركه  داد نشان )2

 ميوه، در دانه تعداد بوته، در ميوه تعداد فاكتور چهار تمامي
 ها داده ميانگين مقايسه .دارد كارال گياه در ميوه قطر و طول

 داد نشان %5 سطح در دانكن اي دامنه چند آزمون براساس
 كيلوگرم 225 به 75 از مصرفي نيتروژن سطح افزايش باكه 

 ميوه قطر و طول ميوه، در دانه تعداد هكتار، در نيتروژن
 تنها بوته در ميوه تعداد براي افزايش اين اما .يافت افزايش

 در نيتروژن كيلوگرم 150( نيتروژن كود دوم تيمار سطح تا
 معادل ميوه قطر و طول براي افزايش مقدار .بود )هكتار

 ميوه تعداد براي و %6/35 ميوه در دانه تعداد براي ،2/31%
 آزمايش اين در .)3 جدول( بود %9/31 برابر بوته در

 اين با محصول عملكرد بين يدار معني و مثبت همبستگي
 در تغيير رو اين از ).4 جدول( آمد بدست عملكرد جزء چهار

 تواند مي نيتروژن كود مديريت از استفاده با آنها از كدام هر
   .گردد كارال محصول عملكرد در تغيير سبب

 تأثير تنها آزمايش اين در نيتروژن كود از استفاده زمان
 ).2 جدول( داشت ميوه قطر و بوته در ميوه تعداد بر دار معني

 براي كارايي بيشترين ،نيتروژن كود مصرف زمان سه بين در
 ميوه قطر براي و T3 تيمار به مربوط بوته در ميوه تعداد

 گياه اين اينكه به توجه با ).3 جدول( بود T2 به مربوط
 T3 تيمار در كود تقسيطبنابراين  كند، مي رشد نامحدود
 نسبت %5/1 و T1 تيمار به نسبت% 29/12 معادل افزايشي

 جدول( داشت همراه به بوته در ميوه تعداد براي T2 تيمار به
 بين در نيتروژن كود مصرف زمان و مقدار متقابل اثر ).3

 بوته در ميوه تعداد بر تنها فوق بررسي مورد فاكتور چهار
 كه گرديد مشخص آزمايش اين در .)2 جدول( بود دار معني

 و )N2( هكتار در مصرفي نيتروژن كيلوگرم 150 سطح در
 در 2/1 و برگي 4 تا 3 مرحله در T2 )2/1 مصرف زمان

 بوته در ميوه تعداد ميزان بيشترين )دهي ميوه شروع مرحله
   ).2 شكل( گرديد حاصل
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  كارال گياهدر يكم صفات و محصول عملكرد واريانس تجزيه نتايج -2 جدول

  تغييرات منبع
  درجه
  آزادي

 بوته طول  توده زيست  محصول عملكرد
  هاي شاخه تعداد

 بوته در جانبي
  ميوه تعداد
  بوته در

  دانه تعداد
  ميوه در

  ميوه قطر  ميوه طول

 ns 98/3925 ns 18/511 ns 06/544 ns 342/0 ns 592/1 ns 067/8 ns 416/6 ns 39/17  2  تكرار

 41/265 ** 95/95 ** 79/76 ** 51/109 ** 51/28 ** 59/15019 ** 82/38460 **  8/2723052 **  2  نيتروژن تيمار

  24/24  23/3  93/26  52/13 384/0  009/765  51/5592 08/590400  4  اصلي اشتباه
 ns 28/401 ns 39/1 * 89/13 ns 61/8 ns 98/3 * 56/34 71/6696 * 32/285986 *  2  تقسيط تيمار

 ns 18/61996  * 89/6272 ns 48/456 ns 731/0 * 703/12 ns 33/2 ns 53/3 ns 33/3  4  تقسيط × نيتروژن

  05/9  58/3  17/6  89/3  398/0  12/787  1680  63/71922  12  فرعي اشتباه
  22/11  4/11  3/18  14/11  4/5  51/10  98/13  71/13  - تغييرات ضريب

 .باشد مي بودن دار معني عدم و %5 ،%1 سطح در بودن دار معني دهنده نشان ترتيب به ns و * ،**
 

  كارال گياه در يكم صفات و محصول عملكرد بر تيمارها اثر هاي ميانگين مقايسه -3 جدول

  صفات
 بوته طول  توده زيست  محصول عملكرد

  هاي شاخه تعداد
 بوته در جانبي

  ميوه تعداد
  بوته در

  دانه تعداد
  ميوه در

  ميوه قطر  ميوه طول

  )متر سانتي(    )متر سانتي( )مترمربع در گرم(

 نيتروژن    

N1 b 1/634  b 97/217 b 78/219 c 05/10 b 72/13 a 55/10 b 93/13 b 66/22 

N2 ab 9/1036  a 21/336  a 22/289 a 5/13 a 22/20 a 77/13 b 66/15 b 78/24 

N3 a 1/1722  a 4/325 a 78/291 b 00/11 a 16/19 a 39/16 a 25/2 a 95/32 

  كود تقسيط   

T1 b 3/1055  b 92/269 a 22/259 b 16/11 b 27/16 a 48/12 a 16/16 b 79/25 

T2 a 7/1334  ab 44/286 a 06/271 ab 44/11 ab 27/18 a 84/13 a 38/17 a 05/29 

T3 b 1/1003 a 21/323 a 50/270 a 94/11 a 55/18 a 38/14 a 31/16 b 54/25 

 .باشد مي دانكن اي دامنه چند آزمون براساس %5 سطح در دار معني اختالف دهنده نشان ستون هر در حروف تفاوت

75= N1، 150= N2 225 و= N3  هكتار در نيتروژن كيلوگرم  
T1= 2/1 گلدهي، از قبل مرحله در 2/1 و برگي 4 تا 3 مرحله در T2= 2/1 و دهي ميوه شروع مرحله در 2/1 و برگي 4 تا 3 مرحله در   
T3 =3/1 دهي ميوه شروع مرحله در باقيمانده 3/1 و گلدهي از قبل مرحله در 3/1 برگي، 4 تا 3 مرحله در  
  

  كارال گياه در يكم صفات و محصول عملكرد بين همبستگيضرايب  -4 جدول

  صفات
  عملكرد
  محصول

 بوته طول  توده زيست
  هاي شاخه تعداد

 بوته در جانبي

  ميوه تعداد
  بوته در

  دانه تعداد
  ميوه در

  ميوه قطر  ميوه طول

                000/1  محصول عملكرد
             000/1  42/0 *  بيوماس

            000/1 68/0 ** 63/0 **  بوته طول
 در جانبي هاي شاخه تعداد

  بوته
ns 005/0 ** 703/0  ** 575/0 000/1          

        000/1 602/0 ** 818/0 ** 66/0 ** 58/0 **  بوته در ميوه تعداد
      ns 237/0 ** 626/0 000/1 605/0 ** 556/0 ** 739/0 **  ميوه در دانه تعداد

    ns 294/0 ** 604/0 ns 03/0- * 42/0 ** 685/0 000/1 85/0 **  ميوه طول
  ns 294/0 ** 527/0 ns 06/0- ns 328/0 ** 593/0 ** 923/0 000/1 793/0 **  ميوه قطر
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  توليدي توده زيست بر نيتروژن كود مصرف زمان و مقدار متقابل اثر -1 شكل

 

  
  بوته در ميوه تعداد بر نيتروژن كود مصرف زمان و مقدار متقابل اثر -2 شكل

  

  بحث

 نمو و رشد در ضروري بسيار عناصر از يكي نيتروژن
 مختلف مراحل در كافي نيتروژن نبود .رود مي شمار به گياهان

 و رويش مرحله دو در را فنولوژيكي نمو تواند مي رشد
 دوام و گسترش سرعت انداخته، خيرأت به گياهان زايشي
 استفادهبازدهي  شرايط اين در .دهد كاهش را ها برگ سطح

 .شود مي كاسته توليدي عملكرد از و يابد مي كاهش نور از
 مختلف هاي زمان در نيتروژن كود مصرف مديريتبنابراين 

 اين در ).Walker, 2001( باشد مي ضروري گياهان رشد
 تأثير نيتروژن كود از استفادهكه  گرديد مشخص آزمايش

 دارويي گياه محصول عملكرد افزايش در يدار معني و مثبت

 تا 75 از مصرفي نيتروژن افزايش با ).2 جدول( دارد كارال
 معادل محصول عملكرد هكتار، در نيتروژن كيلوگرم 225

 Wilent و Anderson ).3 جدول( يافت افزايش% 1/63
 كردند گزارش كلزا، گياه روي بر خود تحقيقات در )1993(

 دليل هب نيتروژن از استفاده اثر در دانه عملكرد افزايشكه 
 برگ، سطح افزايش ها، گل فيزيولوژيكي حذف ميزان كاهش
 )1375( ورپ صادقي .باشد مي هزاردانه وزن و خورجين تعداد

 به خود تحقيقات در )1380( روشن محمديان و عاشوري و
 گياه در نيتروژن مختلف سطوح بين كه رسيدند نتيجه اين
 وجود داري معني بسيار اختالف دانه عملكرد نظر از كلزا
 افزايش موجب نيتروژن افزايش ها آزمايش اين در .دارد
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  .گرديد روغن درصد افزايش نهايت در و دانه عملكرد
 بر يدار معني تأثير نيتروژن كودي تيمار آزمايش اين در
 و )2 جدول( داشت كارال گياه در توليدي توده زيست ميزان
 همكاران و Salas ).3 جدول( گرديد آن مقدار افزايش سبب

 موجب تواند مي نيتروژن كود كاربردكه  كردند اعالم )1997(
 Setaria گياه در محصول عملكرد و توده زيست افزايش

faberi و مثبت همبستگي نيز آزمايش اين در .شود 
 گياه در وليديت محصول ميزان و توده زيست بين يدار معني
  ).4 جدول( آمد بدست كارال

 و توليدي بيوماس ميزان بر نيتروژن كود مصرف زمان
 جدول( داشت يدار معني تأثير كارال گياه محصول عملكرد

 و T2 تقسيط تيمار در محصول عملكرد حداكثر ).2
 ).3 جدول( گرديد حاصل T3 تقسيط تيمار در توده زيست

Walker )2001( در نيتروژن از استفادهكه  كرد گزارش 
 و برگ سطح افزايش سبب كتان گياه در رويشي مرحله

 رفتن باال سبب به همچنين .شود مي نور از استفادهبازدهي 
 هاي برگ در نيز گيري كربن شدت ها برگ در نيتروژن غلظت

  .يافت افزايش گياه اين
 .اجزاست از اي مجموعه برآيند حاصل محصول عملكرد

 تعداد بر يدار معني تأثير نيتروژن كود آزمايش اين در
 ميوه، در دانه تعداد بوته، در ميوه تعداد جانبي، هاي شاخه
 تيمار ).2 جدول( داشت كارال گياه در ميوه قطر و طول

 اجزا اين از كدام هر بر كه مثبتي تأثير با روژنتني كودي
 عملكرد افزايش نهايت درو  گرديد آنها افزايش سببداشت 

 ).3 و 2ولهاي جد( داشت دنبال هب را كارال گياه در محصول
Castillo استفاده بازدهكه  داشتند اظهار )1992( همكاران و 

 هنگام دير و زود كاربرد در گياه خصوصيات و نيتروژن از
 محصوالت عملكرد و رويشي رشد بر كه يتأثير و نيتروژن

 كردند گزارش )Norman )1968 و Beech .ندمؤثر دارند،
 افزايش سبب تواند مي مناسب سطح تا نيتروژن از استفاده كه

 مثبت تأثير نتيجه در و فرعي هاي شاخه تعداد رويشي، رشد
 و )Green )2002 .شود گلرنگ گياه در دانه عملكرد بر

Garsid )2004( اولين عنوان به ميوه تعدادكه  كردند بيان 
 تعيين در و رود مي شمار به كتان گياه در عملكرد جزء

 گياه در ها كپسول واقع در .دارد بسزايي نقش نهايي عملكرد
 به )منبع( ها برگ از فتوسنتزي مواد كه هستند جايي كتان
 )ها ميوه( نمو حال در هاي اندام و )ها دانه( مصرف محل

 عدم و دو اين بين تعادل عدم صورت در .نمايند مي حركت

 نقش كه نيتروژن همانند مناسب غذايي عناصر به دسترسي
 عملكرد دارد، ها برگ ماندن سبز و توليد در مهمي بسيار

   .يابد مي كاهش
 بوته، در جانبي هاي شاخه تعداد بجز آزمايش اين در

 عملكرد اجزاي ساير بين يدار معني و مثبت همبستگي
 با )ميوه قطر و طول ميوه، در دانه تعداد بوته، در ميوه تعداد(

 بين اين در .داشت وجود كارال گياه در محصول عملكرد
 جدول( بود ميوه قطر و طول به مربوط ها همبستگي بيشترين

 نقش نيتروژنكه  دهد مي نشان انجام شده مطالعات ).4
 و برگ سطح افزايش برگ، توليد كلروفيل، سنتز در بسزايي

 در امر اين كه دارد گياهان در توليدي خشك ماده ميزان نيز
 ,.Islam et al( شد خواهد عملكرد افزايش به منجر نهايت

1988.(   
 زمان كارال، گياه در محصول عملكرد اجزاي بين در
 بر دار معني تأثير تنها آزمايش اين در نيتروژن كود مصرف

 درالبته  ).2 جدول( داشت ميوه قطر و بوته در ميوه تعداد
 ميوه تعداد مقدار بيشترين نيتروژن، كود مصرف زمان سه بين
بدست آمد  T2و قطر ميوه از تيمار  T3تيمار  از بوته در
و  Rao و )1997( Fukai و Parsertasak). 3جدول (

 در دانه عملكرد باالترينكه  كردند اعالم )1997(همكاران 
 دليل .شد حاصل نيتروژن كود تقسيط بار سه از برنج گياه
 همانند دانه عملكرد اجزاي بر نيتروژن مثبت تأثير امر اين

 اين از كدام هر كه بود هزاردانه وزن و خوشه در دانه تعداد
  .آيند مي بوجود گياه رشد از مختلفي مراحل در اجزاء
 آزمايش اين در آمده بدست نتايج براساس كلي طور هب
 يدار معني تأثير نيتروژن كود از استفاده كه كرد بيان توان مي
 كارال دارويي گياه در توليدي بيوماس ميزان و عملكرد بر

 225 به 75 از نيتروژن مصرف ميزان افزايش با .دارد
 .يافت افزايش محصول عملكرد هكتار در نيتروژن كيلوگرم

 اجزاي بر كه يدار معني و مثبت تأثير با نيتروژن بين اين در
 در دانه تعداد بوته، در ميوه تعداد همانند محصول عملكرد

 كارال گياه محصول عملكرد گذاشت، ميوه قطر و طول ميوه،
 آزمايش اين در نيتروژن كود از استفاده زمان .داد افزايش را

 بيوماس ميزان محصول، عملكرد بر يدار معني تأثير نيز
 قطر و بوته در ميوه تعداد شامل عملكرد اجزاي و توليدي

 تأثير بيشترين تقسيط، مختلف تيمارهاي بين در .داشت ميوه
 تا 3 مرحله در T2 )2/1 تقسيط تيمار را محصول عملكرد بر
  .داشت )دهي ميوه شروع مرحله در 2/1 و برگي 4
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  مورد استفاده منابع

 :هاي روغني دانه. 1379، .، فشكاريو . ، فشكاري، .، هآلياري -
  .صفحه 182 ،، تبريزعميديانتشارات . زراعت و فيزيولوژي

كاربرد سطوح مختلف ازت و  تأثيربررسي . 1375، .پور، ا صادقي -
ي و كيفي كلزا رقم تاور شد و عملكرد كمرتراكم بوته بر روي روند 

 ارشدنامه كارشناسي  پايان. در شرايط آب و هوايي خوزستان
  .آزاد اسالمي واحد اهواز دانشگاه ،زراعت

بررسي اثرات سطوح . 1380، .و محمديان روشن، ن. عاشوري، م -
هفتمين . مختلف ازت بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه رقم كلزا

  .فروردين 1-5دانشگاه شهركرد،  ،كنگره علوم خاك ايران
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Abstract 
In order to study the effects of rate and time of nitrogen application on yield and yield components of karela 
(Momordica charantia L.), a field experiment as split plot design with three replications was conducted in 
2011 at Research Center for Agriculture and Natural Resources of Sistan. The treatments consisted of three 
levels of nitrogen fertilizer, obtained from urea source, at the rate of N1=75, N2=150 and N3=225 kg N.ha-1 
as main plot, and three time application including: T1=1/2 at 3 and 4 leaves and 1/2 before flowering, T2= 1/2 
at 3 and 4 leaves and 1/2 after fruit to start and T3=1/3 at 3 and 4 leaves, 1/3 before flowering and 1/3 after 
fruit to start were used as sub plot. Results showed that nitrogen application had significant effect on the 
yield and amount of biomass production (p < 0.01) in karela. By increasing nitrogen level from 75 to 225 kg 
N.ha-1, yield and biomass values increased. The amount of yield increased about 63.1%. Nitrogen treatment 
had positive and significant effect on yield components including plant height, number of lateral branches, 
number of fruits per plant, number of seeds per fruit, the length and diameter of fruit. Timing of nitrogen 
application had only significant effect on yield, the amount of biomass production, number of fruits per 
plant, length and diameter of fruit. The maximum yield of karela was obtained at T2 treatment. 
 
Key words: Karela (Momordica charantia L.), nitrogen, yield, yield components. 
 
 


