
DOI(:10.22092/ijmapr.2017.109161.1938(شناسه دیجیتالپژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران-دوماهنامه علمی

)1396(608-619، صفحه 4، شماره 33جلد 

وهیمعملکردوهیثانويهاتیمتابول،يفتوسنتزيهازهیرنگبرییایمیشویستیزيکودهااتاثر
Momordica(کارالییدارواهیگ charantia L.(

3دهمردهمهديو2خمريعیسی،*1سرتیپحسین

رانیازابل،،زابلدانشگاهسبز،فضايوباغبانیعلومگروهدارویی،گیاهانرشداسکارشنا،مسئولنویسنده-*1
Hosein.sartip@gmail.com:یکالکترونپست

رانیازابل،،زابلدانشگاهکشاورزي،دانشکده،زراعیگیاهانفیزیولوژيگرایشزراعت،گروه،یاراستاد-2
رانیازابل،،زابلدانشگاهکشاورزي،دانشکدهآگرواکولوژي،گرایشزراعت،گروه،دانشیار-3

1396خرداد: پذیرشتاریخ1396خرداد: نهاییاصالحتاریخ1395دي: دریافتتاریخ

دهیچک
Momordica charantia(کارال L.(منظوربه.شودیماستفادهابتیدکنترلبراي آنوهیمکهمتعددییداروخواصباستیاهیگ

بلوكطرحصورتبهیشیآزما،کارالهیثانويهاتیمتابولویفیک،یکميهایژگیوبرییایمیشویستیزيهاکودتأثیریبررس
%100ایشاهدشامل:شیآزمايمارهایتشد.اجرازابلدانشگاهيکشاورزپژوهشکدهیقاتیتحقمزرعهدرتکرار3بایتصادفکامل
فسفات+نیتروکسین)،F3(ییایمیشکود%75+2بارورفسفات+نیتروکسین)،F2(2بارورفسفات+نیتروکسین،)F1(ییایمیشکود

+یستیزکودنانو)،F6(یستیزکودنانو)،F5(ییایمیشکود%25+2بارورفسفات+نیتروکسین)،F4(ییایمیشکود%50+2بارور
هیتجزجینتا.بودند)F9(کود شیمیایی%25+کود زیستینانوو)F8(کود شیمیایی%50+یستیزکودنانو)،F7(ییایمیشکود75%
عملکردويفتوسنتزيهازهیرنگبریستیزيکودهاهمراهبهییایمیشيکودهامختلفسطوحمصرفکهدادنشانهادادهانسیوار

مصرفبهنسبتییایمیشویستیزيکودهاقیتلفداریمعنيبرترازحکایت هانیانگیمسهیمقا.بودداریمعنسطحواحددروهیم
دربیترتبه)mg/g.fw91/8(برگيهادیکاروتنوئو)a)mg/g.fw66/30لیکلروفغلظتنیشتریبداشت.کودهانیاجداگانه

يدرصد33/25شیافزاشاهدماریتبهنسبتکهآمدبدستF4ماریتدرزینوهیمعملکردنیشتریب.آمدبدستF4وF3يمارهایت
مادهنیازانیمنیشتریبونیکمترکهيطورهببود.داریمعنشدتبهنیکارانتهمؤثرمادهدیتولبريکوديمارهایتاثراتداشت.

کاربردکهداشت آنازحکایت قیتحقنیاجینتا.شدحاصل)mg/gr.dw42/3(F7ماریتو)F3)mg/gr.dw93/0ماریتدربیترتبه
وهیمعملکردویکیولوژیزیفصفاتبهبوددرییایمیشيهاکود%75و%50بابیترکدر2بارورفسفاتونیتروکسینیستیزيهاکود

يراستادریستیزيهانهادهازنهیبهاستفادهباتوانیم،ییایمیشيهاکودمداوممصرفيجابهوداشتهیمثبتتأثیرکارالاهیگ
برداشت.گامداریپايکشاورز

Momordica charantia(کارال:کلیديهايواژه L.(،نیکارانت،لیکلروف،وهیم،یستیزکود.
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مقدمه
ازاستفادهوعتیطببهبازگشتقرنکمیوستیبقرن

گسترششاهدامروزهاست،گرفتهنامدرماندراهانیگ
بهروزوبودهییدارواهانیگنهیزمدرقاتیتحقروزافزون

ابدییميترگستردهابعادیاهیگدیجديداروهاعرضهروز
)Samsam Sharyat, 2007(.

Momordicaیعلمنامباکارال charantia L.خانوادهاز
يهازمانازکهباشدیمایآسیبوم،)Cucurbitaceae(انیکدوئ

Crisan(شودیماستفادهیسنتطبدرمیقد et al., 2008.(
ییداروتیخاصيداراهمههاساقهوهابرگها،دانهگرچه
بخشنیمهمتروهیمامارند،یگیمقراراستفادهموردوهستند

شدهمشخص.شودیماستفادهابتیدکنترلبراي کهاستاهیگ
بادتوانیمکارالاهیگیخوراکيهابخشياهیتغذيمحتوا

باعثوافتهیشیافزامیپتاسوفسفرتروژن،ینکودازاستفاده
ل،یکلروفکلمقدار،Cنیتامیون،یپروتئمقدارشیافزا

آهن،مس،،میپتاسفسفر،تروژن،ین،bلیکلروف،aلیکلروف
Assubaie(گرددگوگردويروم،یزیمن & El-Garawany,

کهاستیکیولوژیبفعالییایمیشوفتموادشاملکارال.)2004
کارالبذرووهیماست.دهایاستروئوهانیپروتئها،ترپنيحاو

معده،زخمدز،یاروسیوضدییدارواهیگعنوانبهیسنتطوربه
Shibib(باشدیمتوموروابتید،یکروبیمالتهاب، et al.,

اهیگوهیمودانهدرموجودنیانسولشبهيهابیترک.)1993
شدهشناختهيهابیترکو1نوعابتیددرماندرکارال

نوعابتیددرماندر9دیاسکیاولئونوليدهایکوزیگلعنوانبه
Choudhary(داردتأثیر2 et al., کارالییدارواهیگ.)2012
کناركشهرستاندر1387لسادررانیادربارنیاوليبرا

.شدکشتهکتارکیسطحدروبلوچستانوستانیساستان
ازشیب1395سالدراستاننیادراهیگنیاکشتریزسطح

شدهبرداشتوهیمتن15ازشیبهکتارهرازکهبودههکتار6
.)www.medplant.ir(است

موضوعکیبهستیزطیمححفظکناردرییغذاتیامن
جهاندر.استشدهلیتبدریاخيهادههدریجهانمهم

تیاهمدارد،وجودتیجمعروزافزونرشدکهامروز
شتریبییغذاعناصروییایمیشيکودهاکاربردتیریمد

Gafari(شودیممشخص et al., ریاخيسالهادر).2010
يهاتالشیطیمحستیزيهایآلودگبحرانیپدر

بهبوديبرامناسبيراهکارهاافتنیمنظوربهياگسترده
يداریپاحفظويکشاورزمحصوالتوخاكتیفیک

Verma(استشدهآغازیعیطبيهاستمیاکوس et al.,

ازاستفادهداریپايکشاورزدریاساسارکانازیکی).2014
ایحذفهدفبایزراعيهاستمیاکوسدریستیزيکودها
دریستیزيکودهااست.ییایمیشيهانهادهمصرفکاهش

عنوانبهمواردشتریبدرونیگزیجاعنوانبهمواردیبرخ
يهانظامدیتوليداریپاندتوانیمییایمیشيکودهامکمل

Arrudaa(کنندنیتضمرايکشاورز et al., 2013.(
مختلفانواعشامليامادهقتیحقدریستیزيکودها

ییذاغعناصرلیتبدییتواناکهبودهيآزادززموجوداتیر
دسترسقابلشکلبهدسترسقابلریغشکلازرایاصل

Rajendran(دارندیکیولوژیبيندهاایفریط & Devarj,

,Chen؛2004 ایوشهیراطرافهیناحدرکه)2006
زبانیماهیگرشدودادهیکلونلیتشکاهیگیداخليهابخش

یستیزيهاکودکنند.یمکیتحرمختلفيهاروشبارا
مواردبیشتردرونیگزیجاعنوانبهمواردیبرخدرقادرند

دررادیتوليداریپا،ییایمیشيهاکودمکملعنوانبه
,Vessey(کنندنیتضميکشاورزيهانظام 2003(.
نامهبرا یآليهابیترکازیمتنوعوبزرگگروهاهانیگ
دريمحدودپراکنشکهکنندیمدیتولهیثانويهاتیمتابول
وزن%1از(کمترکماغلبآنهازانیمودارنداهانیگگروه

Oksman-Caldentey(باشدیمخشک) & Inze, 2004.(
يهاتیمتابولدیتولشیافزامنظوربهیمختلفيهاروش

تورها،یسیالازاستفادهشاملکهشودیماستفادههیثانو
یمهندسونیموئيهاشهیرکشتکشت،طیمحيسازنهیبه

Raoa(باشدیمتیمتابول & Ravishankar, 2002(.
ماریتدریلیآجيکدووهیموزننیشتریبیشیآزمادر

اورهکود%75عالوهبهنیتراژینونیتروکسینمصرفيکود
Irannejad(دیگردمشاهدهشدههیتوص et al., 2011.(

Moazenفسفرمصرفکهکردندگزارش)2006(همکارانو
وگرهتعدادشیافزاازجملهکدويهابوتهیشیروتوسعهدر
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خشکوزندررايداریمعنشیافزاواستمؤثرساقهطول
مربعمتردروبوتهدرهادانهتعدادودانهخشکوزنبرگ،
یقیتحقیطزین)2011(همکارانوJahan.شودیمسبب

يکودهانیبدرکهکردندگزارشيکاغذپوستيکدويرو
ازاستفادهجهینتدرهکتار،دروهیمتعدادنیشتریبیستیز
رايدرصد5/72يبرترنیتراژینکاربردوآمدبدستنیتراژین

داشت.دنبالبهکود)مصرف(عدمشاهدماریتبهنسبت
Shehataنیشتریبکهکردندگزارشزین)2004(همکارانو

کدوبوتهارتفاعنیهمچنوهاوهیم،یمادگپرچم،برگ،تعداد
ازلوسیباسيباکتربابذرحیتلقماریتدرکدوحیتلقماریتدر

)2004(همکارانوKennedyد.یآیمبدستFZB24نژاد
Azospririllumيباکترباشدهحیتلقگندمدرکهکردندگزارش

brasilenseقارچوGlomus fasciculatumل،یکلروفغلظت
نیگلوتاموردوکتازتراتینيهامیآنزتیفعالفتوسنتز،زانیم
Caharanthus(پروانشییدارواهیگدرافت.یشیافزانتتازیس

roseus(يباکترباهااهچهیگحیتلقPseudomonas

flurescenceزانیمويدیتولوماسیبزانیمشیافزاباعث
Jaleel(شدپروانشاهیگدیآلکالوئ et al., 2007.(Yazdaniye

bioukiانواعمصرفکهکردندگزارش)2011(همکارانو
روغن،درصدبرخاكدرییایمیشویآليکودهامختلف

.داشتيداریمعنتأثیرمیمرخاراهیگبذرنیبیلیسونیماریلیس
رانیبیلیسدرصدنیکمترییایمیشکودباشدهماریتاهانیگ

ند.داشت
آنيباالییغذاازینوکارالاهیگتیاهمبهتوجهبانینابراب

نییتعهدفباپژوهشاین ،وهیملیتشکویدهگلمرحلهدر
صفاتازیبرخيروییایمیشویستیزيکودهاازاستفادهاثر
یبررستینهادروکارالاهیگهیثانويهاتیمتابولویفیک،یکم

يراستادرییایمیشبایستیزيکودهاینیگزیاجامکان
.شدانجامستیزطیمحداردوستيدیتوليهاروش

هاروشومواد
قیتحقياجرامکانوزمان
مزرعهدر1392- 93یزراعسالیطدرقیتحقنیا
نیاد.یگرداجرازابلدانشگاهيکشاورزپژوهشکدهیقاتیتحق

طولقهیدق41ودرجه61ییایجغرافتیموقعدرپژوهشکده
دریشمالقهیدق54ودرجه30ییایجغرافعرضویشرق

منطقهيهواوآبدارد.قرارایدرسطحازمتر481ارتفاع
.استخشکوگرممناطقجزءآمبرژهيبندطبقهاساسبر

درازمدتنیانگیمزابلیهواشناسستگاهیاآماربراساس
درازمدتنیانگیمومتریلیم65منطقهدریبارندگساله)30(

.باشدیمگرادیسانتدرجه22منطقهحرارتدرجه
بایتصادفکاملبلوكطرحصورتبهشیآزمانیا

.شداجرازابلدانشگاهيکشاورزپژوهشکدهدرتکرار3
ایشاهدشامل)1(جدولبلوكهردرشیآزمايمارهایت

فسفات+هکتاردرلوگرمیک180(اورهییایمیشکود100%
میپتاسسولفات+هکتاردرلوگرمیک100ومیمونوآمون

2بارورفسفات+نیتروکسین)،F1(هکتار)درلوگرمیک100
)F2،(کود شیمیایی% 75+2بارورفسفات+نیتروکسین)F3،(
)،F4(کود شیمیایی% 50+2بارورفسفات+نیتروکسین
نانو)،F5(کود شیمیایی% 25+2بارورفسفات+نیتروکسین

کود % 75+وزریبیستیزکودنانو)،F6(وزریبیستیزکود
کود شیمیایی% 50+وزریبیستیزکودنانو)،F7(شیمیایی

)F8(کود شیمیایی% 25+وزریبیستیزکودنانوو)F9(.بودند
پسبود،شدهگرفتهنظردرکشتيبراکهینیزمقطعهدر

يجو،يورزخاكاتیعملو)2(جدولخاكهیتجزانجاماز
عرض،متریسانت50يجو(عرضطرفهدويهاپشتهو

جادیا)متریسانت400يجوطولومتریسانت180پشته
میپتاسسولفاتوم،یآمونمونوفسفاتییایمیشيکودهاد.یگرد

وهکتار)درگرم100(2بارورسولفاتیستیزکودهمراهبه
(اسفندکاشتزماندرهکتار)درلوگرمیک1(وزریبکودنانو
هیبقوکاشتزماندرزیناورهکودسومکیشد.استفادهماه)
بهکارالاهیگیشیرورشدزماندرسركصورتبهاورهکود
آببانیتروکسینکودمصرفنحوهنیهمچنشد.دادهنیزم
سومياریآبدرکهبودبیترتنیابههکتار)درتریل5(ياریآب

یمشخصحجم،بآازکشتيهايجوشدنپرازبعدمزرعه
داخلدرکنواختیصورتبهوحلآبدرنیتروکسینکوداز

میمستقوپشتهويجوصورتبهکاشت.شدختهیريجو
اسفند20خیتاردرداغابمحلدروياریآبانجامازپس
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نوعازقیتحقنیادراستفادهموردبذرهاي .شدانجام1392
شهرستانيکشاورزقاتیتحقمرکزازکهبوديهنديکارال
دهیکشوکیبارکارالنوعنیادروهیم(شکلدیگردهیتهزابل

باياکپهصورتبهبذرها ).باشدیمدارلیزگاریخهیشبو
5تا3حداکثر(کمعمقدرومترسانتی50بوتهنیبفاصله

ماسهازياهیالتوسطآنهايرووشدندکشتمتر)سانتی
هفته2بذرها (شدپوشاندهیزنجوانهدرلیتسهمنظوربهيباد
استیگفتن.کردند)یزنجوانهبهشروعکاشتخیتارازبعد
و2بارورفسفاتجامدکودبابهتربیترکمنظوربهبذرهاکه

شدند.مرطوبحیتلقازشیپوزریبکودنانو

شیآزمايکوديمارهایت-1جدول

ماریت
يکود

ایشاهد
100%
کود

ییایمیش

نیتروکسین
فسفات+

2بارور

+نیتروکسین
فسفات

+2بارور
کود75%
ییایمیش

+نیتروکسین
2بارورفسفات

ودک50%+
ییایمیش

+نیتروکسین
2بارورفسفات

کود25%+
ییایمیش

نانو
کود

یستیز

کودنانو
+یستیز

کود75%
ییایمیش

نانوکود
+یستیز

کود50%
ییایمیش

کودنانو
+یستیز

کود25%
ییایمیش

F1F2F3F4F5F6F7F8F9اختصار

مترسانتی0-30عمقدرشیآزمامحلخاكییایمیشویکیزیفيهایژگیو-2جدول
یکیالکترتیهدا

pH
یآلماده تروژنین فسفر میپتاس آهن منگنز يال رس شن خاكبافت

ds.m-1 % ppm %
8/1 8/7 59/0 06/0 12 135 2/2 1/3 27 32 41 یشنلوم

هاوهیمکهیهنگام،یکميهایژگیويریگاندازه
شد.انجام،ماه)ری(تبودندرنگسبزونارسهنوز
تیرعاباکهبودبیترتنیابهيبردارنمونهروش
یتصادفطوربهبوته8یشیآزماواحدهردرهیحاش

فاصلهبهشد.شمارشیفرعساقهتعدادوانتخاب
يهابوتهوهیمنوبت3دریباردهدورهطولدرروز15

هروزن،هاوهیمشمارشازبعدوشدندبرداشتمنتخب
دروشدهيریگاندازهتالیجیديترازوازاستفادهباوهیم

مربعمترهردرنیانگیمصورتبههادادهجمعتینها
ازپسوهیمخشکوزنيریگاندازهد.یگردمحاسبه

درساعت48مدتبهآوندرتريهانمونهگرفتنقرار
Damavandi(انجام شدگرادیسانتدرجه80يدما et

al., بابیترتبهوهیمتکقطروطولنیانگیم).2006
د.یگردمحاسبهسیکولواستانداردکشخطازاستفاده

يفتوسنتزيهازهیرنگغلظتيریگاندازه
ازویگلدهمرحلهدربارکیيفتوسنتزيهازهیرنگغلظت

Lichtenthalerروشبهافتهیتوسعهکامليهابرگنیترجوان

.انجام شدریزمعادالتازاستفادهباو)1994(

Chlorophyll a =12.25 A663 - 2.79 A645

Chlorophyll b = 21.5 A645 - 5.1 A663

Carotenoides = (1000A470 - 1.82 chl a- 85.25 chl b)/198

مربوطيهاموجطولدرجذبشدتAفوقروابطرد
است.نانومتربرحسب

ــدازه ــگان ــیمومورديری ــارانتونیس ــطنیک HPLCتوس

)باالییکاراباعیمایکروماتوگراف(
ــگانـــدازه ــیمومورديریـ ــتفادهبـــانیسـ روشازاسـ
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Yang-Hongــاراو ــارانتو)2008(نهمک ــهنیک روشب
Pitipanapongدیگردانجام)2007(همکارانو.

افزارنرمبهکردنزیآنالبراي یفیکویکميهاداده
Excelافزارنرمازاستفادهبايآمارمحاسباتشد.وارد
SASآزمونروشبههانیانگیموگردید انجام1/9سخهن
شدند.سهیمقا%5سطحدردانکنيادامنهچند

جینتا
یفرعساقهتعداد

اهیگیفرعيهاساقهتعدادبرشدهانجاميهایبررس
کهاشتدآنازحکایت يکوديمارهایتاعمالتحتکارال

احتمالسطحدریفرعساقهتعدادبريکوديمارهایتاثر
هادادهنیانگیمسهیمقابراساس).3(جدولبودداریمعن5%
حاصلشاهدماریتدر)71/13(یفرعساقهتعدادنیشتریب

نشانيداریمعناختالفF9وF2،F6يمارهایتباکهشد
لحاظازیفرعشاخهتعدادنیکمترالبته ).4(جدولداد

آمد.بدستF6ماریتدرزین)23/8(يعدد

وهیمقطروطول
کهاشتدآنازحکایتهادادهانسیوارهیتجزجینتا
قطروطولبرآنهاقیتلفوییایمیش،یستیزيهاکودمصرف

که طوريبه.)3(جدولداشتيداریمعنتأثیرکارالوهیم
وهیمقطرنیشتریبو)cm53/16(وهیمطولنیشتریب
)cm57/5(يکودماریتدرF4نیکمترنیهمچن.شدحاصل

يعددلحاظازوهیمقطرنیکمترو)cm67/9(وهیمطول
)cm42/3(ماریتدرF6جدولآمدبدست)4(.

وهیمخشکوتروزن
يمارهایتکهدادنشانهادادهانسیوارهیتجزجینتا

احتمالسطحدروهیمخشکوتروزنبريکودمختلف
نیانگیمسهیمقا.)3(جدولداشتيداریمعنتأثیر1%

بابیترتبهوهیمتروزننیشتریبکهدادنشانهاداده
وF3يمارهایتبهمربوطگرم94/92و71/95مقدار

F4نشانيداریمعناختالفشاهدماریتباکهبودند
در)g83/7(وهیمخشکوزننیشتریبنیهمچن،ندادند

.)4(جدولآمدبدستF4ماریت

وهیمعملکرد
سطحواحددروهیمعملکردبري کودمختلفي مارهایت

نیشتریب).5(جدولشددار % معنی1احتمالسطحدر
کهشد حاصلF4ماریتدر)Kg/m292/2(وهیمعملکرد

شده)هیتوصیی ایمیشکود% 100(شاهدماریتبهنسبت
).6(جدولدادنشانشیافزا% 33/25

يفتوسنتزيهازهیرنگغلظت
کودهاي زیستی، که تأثیرنتایج تجزیه واریانس نشان داد 

هاي و کاروتنوئیدa ،bکلروفیلشیمیایی و تلفیق آنها بر غلظت 
aکلروفیل). بیشترین غلظت 5دار شد (جدول برگ معنی

)mg/g.fw66/30کلروفیل ،(b)mg/g.fw77/18 و (
ترتیب در تیمارهاي به)mg/g.fw91/8(هاي برگ کاروتنوئید

F3 ،F5 وF4 6(جدول بدست آمد.(

ییایمیشویستیزيهاکودتأثیرتحتکیمورفولوژصفاتازیبرخانسیوارهیتجز-3جدول
مربعاتمیانگین درجه

آزادي میوهخشکوزنتغییراتمنابع میوهتروزن میوهقطر میوهطول فرعیساقهتعداد
18/0 86/45 23/1 45/3 57/5 2 تکرار
**6/1 **04/225 *87/1 **76/16 *81/8 8 ماریت

177/0 46/28 67/0 35/1 66/2 16 یشیآزمايخطا
15/6 5/6 76/18 65/8 68/14 - (%)راتییتغبیضر

.باشدیمداریمعناختالفبدونو% 1،%5احتمالسطوحدرداریمعنبیترتبه:nsو**، *
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ییایمیشویستیزيکودهاتأثیرتحتکارالکیمورفولوژصفاتنیانگیمسهیمقا-4جدول
)g(وهیمخشکوزن )g(وهیمتروزن )cm(وهیمقطر )cm(وهیمطول یفرعساقهتعداد کودنوع

75/6 bc 48/86 abc 88/3 bcd 81/14 ab 71/13 a F1

36/6 cd 24/76 de 69/3 cd 38/11 de 66/9 bc F2

81/7 a 71/95 a 33/5 ab 03/14 bc 56/12 ab F3

83/7 a 94/92 ab 57/5 a 53/16 a 24/12 ab F4

19/6 cd 87/77 cde 43/4 abcd 39/15 ab 13/11 abc F5

83/5 d 95/70 e 42/3 d 67/9 e 23/8 c F6

15/7 ab 05/85 bcd 06/5 abc 53/15 ab 94/11 ab F7

79/6 bc 02/81 cde 25/4 abcd 23/11 de 8/10 abc F8

94/5 d 53/72 e 65/3 cd 24/12 de 63/9 bc F9

باشد.یمداریمعناختالفعدمدهندهنشانستونهردرمشتركحروف
کود %50+2بارورفسفات+نیتروکسین)،F3(کود شیمیایی%75+2بارورفسفات+نیتروکسین)،F2(2بارورفسفات+نیتروکسین)،F1(ییایمیشکود%100ایشاهد

کود %50+کود زیستینانو)،F7(کود شیمیایی%75+کود زیستینانو)،F6(کود زیستینانو)،F5(کود شیمیایی%25+2بارورفسفات+نیتروکسین)،F4(شیمیایی
).F9(کود شیمیایی%25+کود زیستینانوو)F8(شیمیایی

نیکارانتونیسیمومورد
احتمالسطحدرنیسیموموردبريکوديمارهایتتأثیر

ازحکایت هانیانگیمسهیمقا).5(جدولشدداریمعن1%
يطوربه،داشتF5ماریتدرهیثانوبیترکنیادیتولشیافزا
شیآزمايمارهایتیتمامبايآمارنظرازماریتنیاکه

شاهدماریتبهنسبتودادنشانرايداریمعناختالف
هیتجزجینتا).6(جدولداشتيدرصد11/311شیافزا

دیتولبريکوديمارهایتکهدادنشانهادادهانسیوار
).5جدول(بودداریمعنشدتبهنیکارانتدیکوزیگل
ماریتبهمربوطبیترتبهاثرنیشتریبونیکمترکهيطورهب

F3)mg/gr.dw93/0(ماریتوF7)mg/gr.dw42/3(بود.

شاهدماریتبهنسبتF7ماریتدربیترکنیادیتولالبته 
).6(جدولدادشاننيدرصد49/126شیافزا

ییایمیشویستیزيهاکودتأثیرتحتکارالیفیکویکمصفاتازیبرخانسیوارهیتجز-5جدول
مربعاتمیانگین درجه

آزادي کارانتینتغییراتمنابع موموردیسین میوهعملکرد تنوئیدوکار bکلروفیل aکلروفیل

0002/0 0019/0 015/0 83/7 85/4 38/9 2 تکرار
**13/2 **114/0 **81/0 **49/8 **41/41 **64/45 8 ماریت

025/0 0017/0 14/0 05/2 9/1 1/4 16 یشیآزمايخطا
56/7 01/11 68/17 81/22 22/14 07/8 - (%)راتییتغبیضر

.باشدیمداریمعناختالفبدونو%1،%5احتمالسطوحدرداریمعنبیترتبه: nsو**، *
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ییایمیشویستیزيکودهاتأثیرتحتکارالوهیمهیثانويهاتیمتابولويفتوسنتزيهازهیرنگنیانگیمسهیمقا-6جدول

نیکارانتنیسیموموردکاروتنوئیدbلیکلروفaلیکلروفوهیمعملکردکودنوع
)Kg/m2()mg/g fw()mg/g dw(

F133/2 ab33/25 bc65/8 bc46/7 ab18/0 f51/1 e

F295/1 bcd76/25 bc59/5 d16/5 bc43/0 c14/1 f

F366/2 a66/30 a98/8 bc64/8 a22/0 ef93/0 f

F492/2 a58/28 ab68/10 b91/8 a62/0 b78/1 e

F581/1 cd31/20 de77/18 a28/5 bc74/0 a09/3 b

F64/1 d06/19 e56/9 bc44/5 bc42/0 c22/2 d

F753/2 ab9/28 ab71/8 bc95/4 bc2/0 ef42/3 a

F889/1 bcd29/23 cd95/6 cd27/4 c34/0 d11/2 d

F955/1 d08/24 c28/9 bc38/6 abc26/0 e55/2 c

باشد.یمداریمعناختالفعدمدهندهنشانستونهردرمشتركحروف
کود %50+2بارورفسفات+نیتروکسین)،F3(کود شیمیایی%75+2بارورفسفات+نیتروکسین)،F2(2بارورفسفات+نیتروکسین)،F1(ییایمیشکود%100ایشاهد

کود %50+یستیزودکنانو)،F7(کود شیمیایی%75+یستیزکودنانو)،F6(یستیزکودنانو)،F5(کود شیمیایی%25+2بارورفسفات+نیتروکسین)،F4(شیمیایی
)F9(کود شیمیایی%25+یستیزکودنانوو)F8(شیمیایی

بحث
وهیمقطروطول،یفرعساقهتعداد

وهانیتامیودیتولقیطرازیستیزيکودهاکاربرد
جذبعیتسرباعثشه،یررشدشیافزاورشديهامحرك

ارتباطهایژگیونیاشیافزا.شودیمییغذاعناصروآب
کودشیافزابادارد.اهیگعملکردورشدبایمیمستق

تعدادوبرگسطحمانندیشیروتوسعهبهاهیگتروژنین
شیافزاصفات،نیاشیافزاکهپردازدیمیفرعيهاساقه
Mobseriدارد.دنبالبهرايفتوسنتزمواد Moghdam

دریفرعيهاساقهتعدادنیشتریبکهکردگزارش)2012(
لوگرمیک150مصرفباوعدد5/13نیانگیمباکارالاهیگ

05/10نیانگیمنیکمتروهکتاردرخالصتروژنینکود
بدستهکتاردرخالصتروژنینلوگرمیک75مصرفباعدد
Dehganiآمد. taftiکهکردندگزارش)2016(همکارانو
اهیگدریفرعيهاشاخهتعدادبریدامواورهيهاکوداثر

داریمعن%1احتمالسطحدريکاغذپوستيکدوییدارو

هکتاردرلوگرمیک150ازیفرعيهاشاخهتعدادنیشتریبو
آمد.بدستیدامکودتن5/1مراههبهاورهکود

وهیمقطروطولشیافزابریستیزيکودهااثرمورد در
جذبشیافزاازیناشاحتماالًامرنیاکهگفتدیباکارال

جهینتدروفتوسنتزبهبودبرهاآنتأثیروییغذاعناصر
باشیآزمانیاجهینت.استوهیموبوتهرشدشیافزا

کارالاهیگيروبر)2009(همکارانوPrasadيهاافتهی
جهینتنیابه)Schaplowsky)2004وMarدارد.مطابقت

تروژنینازجملهییغذاعناصرمتعادلمصرفکهدندیرس
موادبهمطلوبیدسترسویافتیدرنورشدتشیافزاباعث

آنجهینتدرکهشدهیلیآجيکدواهیگدريفتوسنتز
ابد.ییمبهبوددانهعملکردياجزاوعملکرد

Parmarنیشتریبکهکردندانیب)2011(همکارانو
یستیزيکودهایقیتلفماریتدراریخوهیمقطروطول

ییایمیشکودوفسفاتکنندهحليهايباکتروتروژنهین
Hashemشد.حاصل AbadiوKashi)2004(گزارش
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سطحتاتروژنینکودمصرفشیافزاباکه کردند
ابد.ییمشیافزااریخوهیمقطر،لوگرمیک180

وهیمعملکردوخشک،تروزن
عملکردياجزاازیتابعکارالوهیمعملکردنکهیابهنظر

حصولبهتوجهبارو از این،باشدیم...)ووهیم(وزن
يکودسطوحدرعملکردياجزابهمربوطریمقادحداکثر

%50همراهبهنیتروکسین+2بارورفسفاتبابذرحیتلق
دروهیمعملکردحداکثرمشاهدهشده،هیتوصییایمیشکود

عملکردياجزاتیتقوبنابرایننبود.انتظارازدورماریتنیا
دیشاگردد.وهیمعملکردحداکثردیتولباعثدتوانیموهیم
يهايباکتريسازگار،ياجهینتنیچنعمدهلیدالازیکی

يزسفریرمنطقهدرکهباشدیستیزيکودهادرموجود
ياشهیرستمیستیتقوباعثوبودهترفعالکارالاهیگشهیر
واهیگتیفعالورشدبهبودوییغذاعناصرمؤثرجذبو

همراهبهنیتروکسیندکاربرد.یگردوهیمعملکردتینهادر
سببفسفروتروژنینشتریبجذبقیطراز2بارورفسفات

اهیگدروهیمخشکمادهدیتولویشیروکرهیپرشدشیافزا
دریلیآجيکدووهیموزننیشتریبیشیآزمادراست.شده

کود%75عالوهبهنیتراژینونیتروکسینمصرفيکودماریت
Irannejad(دیگردمشاهدهشدههیتوصاوره et al., 2011.(

Moazenمصرفکهکردندگزارش)2006(همکارانو
تعدادشیافزاازجملهکدويهابوتهیشیروتوسعهدرفسفر
وزندررايداریمعنشیافزاواستمؤثرساقهطولوگره

دروبوتهدرهادانهتعدادودانهخشکوزنبرگ،خشک
.شودیمسببمربعمتر

باالتروزنباییهاوهیمکه دادنشانشیآزمانیاجینتا
داریپاومداومعرضهاند.شدهباعثرايشتریبوهیمردعملک

ورشدشیافزاباعثتروژنینژهیوهباه،یگبهیمعدنعناصر
موجبتروژنینکناردرفسفرعنصر.شودیمیگلده
Rahim(شودیمیدهوهیمویشیزارشد Zadeh, 2009.(

)2007(همکارانوMulaniيهاافتهیباقیتحقنیاجینتا
اریخاهیگدر)Vadivel)1999وNirmalaکارال،اهیگدر
يکدواهیگدر)2011(همکارانوHabibiنیهمچنو

Wahb-AllahوAl-Harbiدارد.مطابقتيکاغذتخم

کهدادندنشانکدويروخودپژوهشدرزین)2006(
بابیترکدرهکتاردرلوگرمیک72زانیمبهتروژنینکاربرد

)Klebsiela(الیکلبسوومیلیریآزوسپازتوباکتر،یستیزکود
هکتاردرلوگرمیک216زانیمبهتروژنینکاربردبهنسبت
داد.شیافزاراکلعملکرد،يباکترباحیتلقبدون

يهاشاخهشیافزاباعثتروژن،ینکودمصرفشیافزا
شیافزا،وهیمتعدادشیافزاماده،يگلهايحاوباروریفرع
شد.خواهدیینهاعملکردشیافزادر نهایت ووهیموزن
آنعلتکهوهیمشتریبتوسعهازیناشعملکردشیافزا
ل،یکلروفمقدارشیافزاخاك،ییغذاموادجذبشیافزا

براي عیتوزويفتوسنتزموادتجمع،هادراتیکربوهسنتز
وAiyelaagbeيهاافتهیباجینتانیاهاست.تخمکتوسعه

Kitomo)2000(داردمطابقتتنبلکدومورددر.

يفتوسنتزيهازهیرنگغلظت
يکودهاکهیصورتدر،دادنشانقیتحقنیاجینتا

قراراستفادهموردییایمیشيکودهاباقیتلفدریستیز
دنخواهيفتوسنتزيهارنگدانهغلظتبهبودباعثرند،یگ

رایبررسنیادريفتوسنتزيهارنگدانهغلظتشیافزا.شد
شرکتلیدلبهداد.نسبتتروژنینبهترنیمتأبهتوانیم
نیبيداریمعنومثبتارتباطل،یکلروفساختاردرتروژنین
Ghorbanali(داردوجودآنلیکلروفمقداروبرگتروژنین

et al., اهیگازینموردییغذاعناصرنیمتأنیبنابرا).2006
دنبالهبرااهیگيانهیسبزرشدشیافزاتروژنینژهیوبهو

کودهانیادرموجوديهایباکترن،یهمچنداشت.خواهد
يشورگرما،سرما،،یخشکمانندیطیمحيهاتنشقادرند

کنندلیتعدزینرایاهیگيزايماریبعواملحملهو
)Ghollarata & Raiesi, تروژنیناز%70حدود.)2007

جهینتدروشودیمانباشتهآنيهاکلروپالستدربرگ
داردتروژنینمقداربايادیزیهمبستگلیکلروفمقدار

)Madakadze et al., وKennedyرابطهنیهمدر).1999
باشدهحیتلقگندمدرکهکردندگزارش)2004(همکاران

Azospririllumيباکتر brasilenseقارچوGlomus
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fasciculatumتیفعالفتوسنتز،زانیمل،یکلروفغلظت
شیافزانتتازیسنیگلوتامودوکتازیرتراتینيهامیآنز

افت.ی
Haji Bolandiکهدادندنشان)2004(همکارانو

يباکتربابذرهاحیتلقوومیآمونتراتینییایمیشکودکاربرد
باعثهم،باهمزمانکاربرددرایییتنهابهازتوباکتر

هریکلطوربهشد.گندميهابرگلیکلروفغلظتشیافزا
ونور،ییغذاعناصرازجمله،یطیمحوياهیتغذطیشراچه

دیتولدراهیگتوانباشد،ترمناسباهیگرشديبرارطوبت
کهاستذکرانیشا.شودیمشتریبCO2تیتثبولیکلروف

یذاتویکیژنتيهایژگیوبهاهانیگبرگلیکلروفزانیم
,Demir(داردیبستگزیناهیگهر فسفروتروژنین.)2004

اهیگیشیزاویشیرويازهایننیمأتدرعناصرنیمهمتر
يزهایرنگزانیمعناصرنیابهیدسترسشیافزاباواست

جینتاکل،درابد.ییمبهبودکارالاهیگرشدويفتوسنتز
يهاکودهمراهبهیستیزيکودهاکاربردکهدادنشانقیتحق

يکودهامصرفکاهشجهتدريراهکاردتوانیمییایمیش
یستیزيهایآلودگوبیتخرازآنکهضمن،باشدییایمیش

يریجلوگزینییایمیشنهادهنیايباالمصرفازیناش
.شودیم

نیکارانتونیسیموموردهمؤثرمواد
يهاکود%25همراهبهنیتروکسینیستیزيکودها

نیسیموموردهمؤثرمادهشیافزادرشدههیتوصییایمیش
هیتوصییایمیشيهاکود%75همراهبهوزریبکودنانوو

کودهاریسابهنسبتنیکارانتهمؤثرمادهشیافزادرشده
عناصرداشتندلیل بهیآليکودهاداشتند.يشتریبتأثیر

دریاساسيهااریمعازیکیمختلف،کرویموماکرو
کشتتازهاهانیگدرموجودییدارويهابیترکدیتول

ورودوجذبمقدارکهدهدیمنشاننیا.باشندیمشده
نیاازوبودهآنهاغلظتبامتناسباهیگبهموادنیا

هستندمؤثراهیگییدارويهابیترکوسنتزیبدرقیطر
)Weckx & Clijsters, ازرادهایآلکالوئاهانیگ).1997
يهامیآنزياریبسازاستفادهباساده،يسازهاشیپ

ازاغلبدهایآلکالوئسازند.یمفردبهمنحصر
L -ن،یآالنلیفنن،یروزیتپتوفان،یترمانندییدهاینواسیآم
بایبیترکصورتبهایوییتنهابهچهنیآرژنونیزیل

دوایکی.دنشویملیتشکدهایترپنوئایودهایاستروئ
يهاتیمتابولازرادهاینواسیآمنیادتوانیمشکلرییتغ
خاصيدیآلکالوئسمیمتابوليبراییسوبستراهابههیاول
ییغذاناصرعبهازیننظرازیزراعاهیگهرکند.لیتبد
بهتوجهباجاتایاحتنیا.داردیمخصوصاجاتیاحت
فرقکاروکشتطیشراوخاكنوع،ییهواوآبطیشرا

ییایمیشيکودهامناسبمقدارگریدعبارتبه.دکنیم
طرز،محصولنوعبهیبستگمختلفيهازراعتيبرا

دیتولدرکهییآنجااز.داردطیمحيدماوياریآب،کشت
موادتیفیکئل،مسانیمهمترازیکیییدارواهانیگ

يریبکارگدردیبا، بنابراینباشدیمآنهاازشدهاستحصال
.شوداعماليشتریبنظردقتییایمیشيکودهااز

یوقتياقتصادنظرازییدارواهیگکییزراعمحصول
بهآنهیثانويهاتیمتابولمقدارکهاستصرفهبهمقرون

اهانیگيرويکودهیتوص. البته باشددهیرسمطلوبحد
انجام شود.مؤثرطیشراهیکلگرفتننظردربادیباییدارو

عبوردورهیطدرکهبیان کردنیچنتوانیم،یکلطورهب
يهاکوددار،یپايکشاورزبهجیراومتداوليکشاورزاز
اهیگرشديبرامناسبطیشراکردنایمهبایستیز
یکمداتیتولشیافزاجهتدرمناسبيراهکارندتوانیم
باشند.يکشاورزمحصوالتیفیکو

یقیتلفيمارهایتکهگرفتجهینتتوانیممجموع،در
وه،یمعملکردشیافزاباعثییایمیشویستیزيکودها

ـ رنگعملکـرد، ياجزا ازیبرخـ ويفتوسـنتز يهـا زهی
تـوان یمنیبنابراد.یگردکارالاهیگهیثانويهاتیمتابول
ویســتیزيکودهــاازیقــیتلفاســتفادهکــهکــردبیــان

يبرامناسبياهیتغذستمیسکردنفراهمضمنییایمیش
استفادهکاهشباعثوه،یمعملکردشیافزاوکارالاهیگ
ـ پايکشاورزيراستادرییایمیشيکودهااز دروداری
مصرفازیناشیطیمحستیزيهایآلودگکاهشجهینت

.شودیمآنها
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Abstract
Karela (Momordica charantia L.) is a plant with multiple medicinal properties, whose fruits

are used to control diabetes. In order to study the effects of biological and chemical fertilizers
on quantitative and qualitative properties and secondary metabolites of Karela, an experiment
was conducted as a randomized complete block design with three replications in the Research
Field of Agricultural Research Institute of Zabol University. Experimental treatments included:
control or 100 percent chemical fertilizer (F1), nitroxin + fertile phosphate 2 (F2), nitroxin +
fertile phosphate 2 + 75 percent chemical fertilizer (F3), nitroxin + fertile phosphate 2 + 50
percent chemical fertilizer (F4), nitroxin + fertile phosphate 2 + 25 percent chemical fertilizer
(F5), biological nano-fertilizer (F6), biological nano-fertilizer + 75 percent chemical fertilizer
(F7), biological nano-fertilizer + 50 percent chemical fertilizer (F8) and biological nano-
fertilizer + 25 percent chemical fertilizer (F9). The results of analysis of variance indicated that
the effects of application of different chemical fertilizer levels along with biological fertilizers
were significant on photosynthetic pigments and fruit performance per area. Comparison of
means showed significant superiority of combination of biological and chemical fertilizers
compared to separate application of these fertilizers. The highest concentration of chlorophyll a
(30.66 mg/gr.fw) and leaf carotenoids (8.91 mg/gr.fw) were obtained in F3 and F4 treatments,
respectively. The highest fruit yield was obtained in F4 treatment, showing an increase of 25.33
percent compared to control treatment. The effects of fertilizer treatments were highly
significant on production of carnitine, so that the lowest and highest content were obtained in F3
treatment (0.93 mg/gr.dw) and F7 treatment (3.42 mg/gr.dw), respectively. Results of this
research showed that application of biological fertilizers including nitroxin and fertile phosphate
2 in combination with 75 and 50 percent of chemical fertilizer had a positive effect on
improvement of physiological traits and fruit performance of Karela. Therefore, instead of
continuous use of fertilizers, steps could be taken towards sustainable agriculture by optimizing
the use of biological inputs.

Keywords: Karela (Momordica charantia L.), biological fertilizer, fruit, chlorophyll, carantin.


