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 گیاهی تولیدهاي  نشریه پژوهش

  1396جلد بیست و چهارم، شماره اول، 
http://jopp.gau.ac.ir  

  
   پاشی محلول و آب با آب شیرین زه هاي مختلف اختالط با نسبت آبیاري تأثیر بررسی

   ).Hibiscus sabdariffa L (ترش چاي عملکرد اجزاي و عملکرد بر کامل کود
  

 1 فاطمه بیدرنامنی و1رشکاري، سمیه می1محمد فروزنده*
   دانشگاه زابل،ت علمی پژوهشکده کشاورزيیأ هوعض1

  9/12/1394:  ؛ تاریخ پذیرش14/8/1394: تاریخ دریافت
 ١چکیده

 و هاي خوراکی، برگچاي ترش متعلق به خانواده مالواسه، گیاهی یک یا دوساله که براي ساقه، فیبر، کاسبرگ :سابقه و هدف
. شود هاي گوناگونی براي مصرف خانگی، دارویی و مصارف صنعتی استفاده می روششود و محصول آن به میهاي آن کشت  دانه
 افزایش. شود می استفاده خون فشار کاهند و اسپاسمودیک آنتی هیپوکلسترولمیک، هماد قارچ، ضد باکتریال، عنوان آنتی به چنینهم

 پایین با کیفیت هاي آب از کشاورزان است شده سبب خشک، نیمه و کخش مناطقدر  خصوص هب جهان در آب منابع براي تقاضا
 شور آب از استفاده جهت مناسب پژوهش حاضر با هدف مطالعه روشی. کننده استفاد شور زیرزمینی آب و زهکشی آب مانند

  . گرفت صورت ترشچاي  کاسبرگ عملکرد باالترین حصول منظور به کامل کود و زهکش
  

 در 1392ار در سال رـتک 3 با فیدتصا کامل يها كبلو حطر قالب در شده خرد هاي کرت رتصو هب آزمایشن ای :ها مواد و روش
در تمام آب شیرین  با ياریآب ؛آبیاري رژیم سه شامل هارتیما. گرفت منجاا کشاورزي دانشگاه زابل پژوهشکده تحقیقاتی مزرعه

 عنوان هبدر تمام مراحل رشد،  آب زه با ياری و آبانی درمکصورت ی هبآب  زهو آب شیرین طول فصل رشد گیاه، استفاده چرخشی 
پاشی با  محلول وگرم  600 با پاشی محلول ،)شاهد (پاشی محلول عدم:  شاملکامل کود با پاشی محلول سطح سه و اصلی عامل
تعداد شاخه ع بوته، قطر ساقه،  ارتفا: شاملی مورد بررسهاي یژگی و.بود فرعی عامل عنوان هب هکتار، در کامل کود گرم 1200

 درصد پروتئین گلو   کاسبرگعملکرد،  در بوتهدانه، وزن کپسول، وزن تر و خشک بوته، تعداد میوه دهنده، وزن هزار جانبی گل
  .دبو
  

ر ساقه و وزن ارتفاع بوته، قط جز هب متغیرها همه داري بر ثیر معنیأیک درصد ت در سطح آبیاري که تیمار داد نشان نتایج :ها یافته
دانه، وزن  دهنده، وزن هزار تعداد شاخه جانبی گل ارتفاع بوته، قطر ساقه، ترین بیش که داد نشان نتایج همچنین. داشت دانه هزار

 اثر .آمد دست هب هکتار گرم کود کامل در 1200  از کاربرد کاسبرگعملکرد و  در بوتهکپسول، وزن تر و خشک بوته، تعداد میوه
 رینت بیش .دار بود  بر سایر صفات مورد بررسی معنیارتفاع بوته، قطر ساقه و وزن هزاردانهپاشی به غیر از  اري و محلولمتقابل آبی

در تمام طول آب شیرین  با ياریآباز  ترتیب  بهکاسبرگ عملکرد) هکتار در کیلوگرم 4/69 (ترین کم و) در هکتار کیلوگرم 6/227(
چند بین   گرم کود کامل حاصل گردید، هر1200 از کاربرد )59 (ترین تعداد میوه بیش. شد لحاصآب  زه با ياری آبو فصل رشد

                                                
  m.forozandeh@uoz.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
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 وزن کپسول ،آب و شیرین درمیان زه  تیمار آبیاري یک در.داري وجود نداشت  گرم کود کامل تفاوت معنی600شاهد و کاربرد 
درمیان  آبیاري یکتیمار  از)  درصد5/22(درصد پروتئین گل  باالترین .آب نشان داد  زه کاربرددر مقایسه بارا  درصدي 20افزایش 

   .آمد دست ه گرم کود کامل ب600کاربرد  وآب  زهو یرین آب ش
  

منظور  بنابراین، به.  با آب شیرین بودمربوط به تیمار آبیاريترین عملکرد کاسبرگ این گیاه   بیشنتایج نشان داد :گیري نتیجه
یفی مطلوب در چاي ترش، استفاده از تیمار آبیاري با آب شیرین در تمام مراحل رشد و کود هاي کمی و ک دستیابی به ویژگی

آن از نظر تامین و یا آب شیرین به اندازه کافی در تمام طول فصل کشت تامین نگردد ر شرایطی که د. شود کامل توصیه می
بهترین روش استفاده چرخشی آب  ،پذیر نباشد یه توجپذیر  با توجه به افزایش هزینه و محدودیت منابع آب تجدیداقتصادي

  .آب با کاربرد کود کامل بود شیرین و زه
  

  کود کامل چاي ترش، زه آب، شوري، میوه، دتعدا :کلیدي هاي واژه
  

  مقدمه
 عامل کاهش سرانه نیتر  مهمتی جمععیرشد سر

. شونده کشور در قرن گذشته بوده است دیآب تجد
 اردیلی م130 به رانی کل اریپذ دیمنابع آب تجد

 ها یمطالعات و بررس. )4 (گردد یمکعب بالغ ممتر
 از کل منابع آب 1386 که در سال دهد ینشان م

مکعب   متراردیلی م89/5شونده کشور حدود  دیتجد
 صنعت و معدن ،ي کشاورزيها جهت مصارف بخش

 اردیلی م83 است که حدود شده  برداشت یو خانگ
 5/5 ،يه بخش کشاورزب)  درصد93(مکعب آن  متر

 هی و بقیبه بخش خانگ)  درصد6(مکعب   متراردیلیم
 اختصاص گری متفرقه ديازهایبه بخش صنعت و ن

 منابع آب و سرانه زانی توجه به مبا). 8( است اشتهد
 است که در گروه یی از جمله کشورهارانیمصرف، ا

 نیا.  آب قرار داردیکیزی مواجه با کمبود فيکشورها
 با 2025 که در سال ستی ای کشورهاگروه شامل

 بدان معناست نیا.  آب مواجه هستندیکیزیکمبود ف
 ممکن در يور  و بهرهکارایی نیترال با بایکه حت

 در ی آب کافشانیازهای ننی تامي آب، برارفمص
 در دهه که نیبا توجه به ا ).4(  نخواهند داشتاریاخت

 درصد از کل آب 69 حدود شمسی 1390 و 1380
 براساس رد،یگ ی مورد استفاده قرار مانهی سالریدپذیتجد

 تی اکنون در وضعزی نرانیشاخص سازمان ملل، ا
روند نزولی کمی و کیفی  .رد قرار دای آبدیبحران شد

از یک طرف و  خشک آب در مناطق خشک و نیمه
طلبد  می مستعد بودن اراضی کشاورزي از طرف دیگر

 ل عملکردهاي مدیریتی براي حصو تا کاربرد روش
مطلوب، در ضمن پایداري کشاورزي مورد ارزیابی 

عنوان یک  کاربرد منطقی از آب شور به با. قرار گیرند
افزایش تولیدات کشاورزي،  منبع آب آبیاري ضمن

شور نیز  توان از رقابت موجود براي آب غیر می
 مواجه ياری آب آبکمبود  که بایدر مناطق. کاست

 منابع آب از لی تکميبراآب  هستند، استفاده از زه
حمدي و همکاران .  برخوردار استی خاصتیاهم

تناوبی و  در جهت مقایسه راهکارهاي )1993(
د که نتایج ند را انجام داهایی اختالط آب آزمایش

تري بر استفاده متناوب آب در  کید بیشأت دست آمده به
 که استفاده  و بیان کردندداشت مقایسه با اختالط آب

ترتیب در مراحل  شور به شور و غیر ز آبمتناوب ا
هاست  از اختالط آن اولیه و مراحل بعدي رشد بهتر
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بیان کردند که نیز  )1994 (شارما و همکاران .)9(
که فقط از آب شور  گندم در صورتی میانگین عملکرد

 درصد عملکرد 74 زهکشی استفاده شود، معادل
 آبکه اولین آبیاري با  پتانسیل بوده در صورتی

 مراحل با آب شور هغیرشور جایگزین شود و بقی
 درصد افزایش 84شود، عملکرد به  زهکش آبیاري

 هاي شور تلفیق آب در پاکستان اثر. )17 (یابد می
اراضی  در) هاي سطحیآب(شور  و غیر) زیرزمینی(

  ي مختلف روي خاك و گیاه ها شور با مدیریت
هاي  آب نشان داد که تلفیق هاین مطالع. بررسی شد

اي و  مخلوط، استفاده متناوب دوره(شور و غیرشور 
عالوه بر اصالح اراضی باعث  )متناوب یک در میان
   شود میمحصول  ها و عملکردافزایش تراکم بوته

)7.(   
 .Hibiscus sabdariffa L با نام علمی ترشچاي 

در ایران به .  و بومی آفریقاست1ختمیاز خانواده 
ي قرمز و چاي ترش شناخته ، چاچاي مکیهاي  نام
منظوره است که اجزاي مختلف آن   گیاهی دو.شود می

طور  گیرد به میوه، فیبر، چوب مورد استفاده قرار می
خاطر  ي از کشورها، کاسبرگ این گیاه بهکلی در بسیار

خواص دارویی و همچنین در صنایع غذایی استفاده 
شود و الیاف و چوب آن در تولید خمیر کاغذ  می

تواند  این گیاه در ایران می. گیرد ورد استفاده قرار میم
  ).2( عنوان یک محصول جدید مطرح باشد هب

، افزایش هاي بهبود بازدهی مصرف آب یکی روش
پاشی کودهاي مایع و  محلول .باشدکارایی تغذیه می

آمد کار هاي مؤثر و تغذیه برگی، یکی از روش
اشد و ب کوددهی در انواع محصوالت کشاورزي می

وقت و  توان عناصر غذایی را در اسرع می توسط آن
برگ و میوه گیاه قرار داد  مستقیماً در اختیار شاخه،

                                                
1- Malvaceae 

گزارش کردند که  )2014(آباد و همکاران   برجی).11(
مغذي روي و آهن باعث  پاشی با عناصر ریز محلول

افزیش ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعی و 
ی پژوهشدر . )6 ( گردید چاي ترشتهتعداد دانه در بو

گزارش کردند که ) 2011(دیگر میر و همکاران 
مصرف برگی عناصر ریز مغذي باعث افزایش ارتفاع 

با توجه به نتایج رئیسی . )12 (چاي ترش گردید
عملکرد و کیفیت چاي ) 2015(آراء  سربیژن و ظاهر

پاشی با کود نیتروژن افزایش  ثیر محلولأت ترش تحت
پاشی کود نیتروژن بر  بر این اساس محلول. یافت

 درصد و همچنین 5رطوبت نسبی برگ در سطح 
. دار بود  درصد معنی1در سطح  درصد موسیالژ

پاشی کود نیتروژن و  ثیر محلولأترین ت همچنین بیش
توسط کود روي بر درصد پروتئین دانه چاي ترش 

  . )16 (اعالم گردیداین پژوهشگران 
 اهی گکی عنوان  بهچاي ترشت به اهمیبا توجه 

 و از سیستان  در منطقه مستعدشناخته شده ودارویی 
مغذي در  عناصر درشت و ریزی کمبود برخی طرف

در راستاي اصالح خاك این منطقه، این پژوهش 
هاي  نسبتدستیابی به  منظور به الگوي مصرف آب

 پاشی با کود اختالط آب شور و آب شیرین و محلول
، اقتصادي ل باالترین عملکردکامل جهت حصو

  .صورت گرفت
  

  ها مواد و روش
هاي خرد شده در صورت کرتهاین آزمایش ب
 تکرار در 3هاي کامل تصادفی با قالب طرح بلوك

مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزي دانشگاه انجام 
   با ياریآب: ياریآبرژیم  شامل سه هارتیما. گرفت

 با ياری، آب)اهدش(در تمام مراحل رشد  آب شیرین
در  آب زه با ياری و آبانیدرم کیآب زه و  آب شیرین
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 و سه سطح یعنوان عامل اصل هتمام مراحل رشد، ب
، )شاهد (یپاش عدم محلول:  با کود کاملیپاش محلول
 گرم کود کامل در هکتار، 1200 و 600 با یپاش محلول

 75 و 100،100هنگام تهیه زمین . یعنوان عامل فرع هب
ترتیب کود سوپر فسفات تریپل،  هگرم در هکتار بکیلو

ها داده سولفات پتاسیم و نیتروژن از منبع اوره به کرت
 مورد استفاده 1ب کود کامل با نام تجاري نابتالی.شد

 ردیف 6هر کرت آزمایشی داراي . )2جدول  (گردید
 صلهمتر و فا سانتی 35 متر با فاصله ردیف 4طول ا ب

 ترش چاي بذر. بود متر سانتی 30 ردیف روي ها بوته
آبیاري .  تهیه شديمورد استفاده از پژوهشکده کشاورز

اول بالفاصله بعد از کشت و با استفاده از آب معمولی 
از نوبت ششم آبیاري و آب  آبیاري با زه. انجام گرفت

  .پس از استقرار گیاه صورت گرفت
 یقاتی مجاور مزرعه تحقکشآب از محل زه زه

 خصوصیات شیمیایی .گردیدپاژ مجدد تأمین  پملهیوس هب
 . ارایه شده است3در جدول آب  زهآب شیرین و 

آبیاري در هر دو مورد یکسان و به روش غرقابی 
پاشی با کود کامل در اولین محلول. انجام گرفت
پاشی در مرحله دهی و دومین محلول مرحله ساقه

. دهی توسط سمپاش پشتی صورت پذیرفتابتداي گل
 شامل ارتفاع بوته، قطر ساقه، ی مورد بررسهاي یگژیو

دانه، وزن  دهنده، وزن هزار تعداد شاخه جانبی گل
 عملکردکپسول، وزن تر و خشک بوته، تعداد میوه، 

پس از رشد و نمو  .دبو درصد پروتئین و کاسبرگ
 ها نمونه، رسیدگی کاملو در مرحله ماه  درآذرگیاهان 

  انتقالشکده کشاورزيپژوه شگاهیبرداشت و به آزما
رسیدگی  مرحله در نهایی، برداشت منظور به. یافت

 کرده برداشت بوته 10 تعداد کرت هر از فیزیولوژیک،
ارتفاع بوته، قطر ساقه،  مانند ها، آن اجزاي عملکرد و

                                                
1- NABTA-LIB  

دانه، وزن  دهنده، وزن هزار تعداد شاخه جانبی گل
 عملکرد  وکپسول، وزن تر و خشک بوته، تعداد میوه

براي محاسبه میزان . گیري گردید اندازه کاسبرگ
هاي خشک شده که   گرم از برگ5/0پروتئین ابتدا 

 طور همگن آسیاب شده داخل لوله آزمایش ریخته و به
 سولفوریک سی اسید  سی20یک عدد قرص کجلدال و 

هاي آزمایش به دستگاه  سپس لوله .به آن اضافه شد
گراد انتقال   درجه سانتی420هضم با درجه حرارت 

که محلول داخل لوله آزمایش به  پس از آن. داده شد
رنگ سبز فسفري درآمد دستگاه خاموش و پس از 

 در دستگاه کجلدال اتوماتیک مدل ها،سرد شدن لوله
 و مرحله تقطیر براي هر نمونه  قرار گرفت2آرمیناد

 هر يازا  سپس به. دقیقه صورت پذیرفت10مدت  به
 معرف کجلدال داخل یک ارلن  چند قطره هضملوله

پس از پایان .  در دستگاه کجلدال قرار گرفت وریخته
اسید کلریدریک با استفاده از کار تقطیر، تیتراسیون 

که رنگ محلول داخل   پس از آن.صورت پذیرفت
 حجم اسید ارلن به رنگ قرمز اولیه تبدیل شد،

یادداشت و با استفاده از رابطه زیر درصد مصرفی 
   .)5 (دست آمد ن بهنیتروژ

  
  )cc( حجم اسید مصرفی × 0014/0

100×  
  )گرم(وزن نمونه 

=  
درصد 
  نیتروژن

  
 با تئینوپر صددر نیتروژن، ارمقد تخمین از بعد

  . شد محاسبه چاي ترش ايبر هشد تعریف لفرمو
  

  تئینوپر صددر = نیتروژن انمیز × 25/6

                                                
2- Arminad Distillaton Unit 
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  . ش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك آزمای-1جدول 
Table 1. Soil physical and chemical analysis.  

  هدایت الکتریکی
EC  pH  نیتروژن  

N  
  فسفر

P 
  پتاسیم

K 
  آهن
Fe 

  روي
Zn 

  منگنز
Mn 

  الي
Loam 

  رس
Clay  

  شن
Sand 

  زیمنس بر متر دسی
dS.m-1 

  درصد  
% 

 
  قسمت در میلیون

ppm  

  
  درصد

%  

  بافت خاك
Texture 

 لومی شنی 41 32 27  3.1 4.8 2.2 185 12  0.05 7.1 1.8
Sandy loam 

  
 . کامل ترکیبات موجود در کود -2جدول 

Table 2. Components of complete fertilizer.  

  نیتروژن
N 

  فسفر
P 

  پتاسیم
K 

  آهن
Fe 

  مس
Cu 

  منگنز
Mn 

  روي
Zn 

  مولیبدن
Mo 

  بر
B  

  درصد
%  

  
  قسمت در میلیون

ppm  
20 20  20  156  60 80 55  16  96  

  
  . آب  خصوصیات شیمیایی آب شیرین و زه-3جدول 

Table 3. Fresh water and drainage water chemical analysis.  
 پارامتر

Parameter  
 واحد
Unit  

 آب شیرین
Fresh water  

 آب زه
Drainage water  

   اسیدیته
pH 

-  7.5 8.02 

   هدایت الکتریکی
EC  

dS.m-1  2.8 3.5 

   پتاسیم
K  mgl-1  6.3 0.3 

   مکلسی
Ca 

mgl-1  10.5 10.67 

   آهن
Fe  

mgl-1  0.010 - 

   روي
Zn  

mgl-1  0.015 - 

   منگنز
Mn  

mgl-1  0.025 - 

SAR -  1.07 5.18 
-HCO3  meql-1 4.4 4 
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  نتایج و بحث
براساس نتایج جدول تجزیه واریانس : ارتفاع بوته

   ارتفاع گیاه در پاشی کود کامل بر تیمار محلول
آبیاري و . دار شد نی درصد مع5  احتمالسطح

  دار  پاشی نیز معنی  بین آبیاري و محلولبرهمکنش
 بوته از کاربرد آب شیرین ارتفاع). 4جدول (نبود 

  داري  متر حاصل شد که تفاوت معنی سانتی 6/109
  مشابه این ). 5جدول  (نداشت دیگر با تیمارهاي

روي گیاه ) 2015(نتایج توسط محمدي و عزیزي 
 گزارش ).Matricaria recutita L (بابونه آلمانی

) 2011(مولوي و همکاران نتایج ). 12(گردیده است 
  ترین ارتفاع   بیش این مطلب است کهبیانگرنیز 

شور  از آبیاري با آب غیر) Zea mays(بوته در ذرت 
  ترین آن با کاربرد  و کم) زیمنس بر متر  دسی7/0(

). 14(دست آمد  به) زیمنس بر متر  دسی5(آب شور 
 امالح  غلظت،طورکلی با افزایش شوري آب آبیاري به
  گیاه   رشد و فشار اسمزي محلول خاك افزایشو

  انرژي که گیاه باید  شود، در نتیجه مقدار  میکم
که  یابد صرف جذب آب از خاك نماید افزایش می

این عمل باعث افزایش تنفس و کاهش ارتفاع و 
 5/112 (ترین بیشهمچنین  .شود می عملکرد گیاه

ارتفاع بوته ) متر  سانتی1/91(ترین  و کم) متر سانتی
 گرم کود کامل و عدم 1200ترتیب از تیمار  هب

نتایج . )5جدول  (دست آمد هپاشی کود کامل ب محلول
روي ارزن ) 2013(تپه و همکاران  احمدي آغ

 1200نشان داد کاربرد ) Setaria italica(روباهی  دم
پاشی در دو مرحله  محلولصورت  گرم کود کامل به

  ). 3(گردد  میسبب افزایش ارتفاع بوته 

نتایج تجزیه واریانس : دهنده تعداد شاخه فرعی گل
ثیر أپاشی ت دهد آبیاري و محلولنشان می 4در جدول 

 روي تعداد یک درصداحتمال داري در سطح  معنی
ها   آنبرهمکنش همچنین ،دارددهنده شاخه فرعی گل
 درصد 5دهنده گیاه در سطح  فرعی گلبر تعداد شاخه 

 با کاربرد آب شور، تعداد شاخه فرعی. دار بودمعنی
 درصد نسبت 33 در گیاه چاي ترش معادل دهنده گل

  . به کاربر آب شیرین کاهش یافت
گزارش کردند که ) 2014(مهر و همکاران  پارسایی

پاشی متانول سبب افزایش تعداد شاخه جانبی  محلول
. )15 (ترش نسبت به شاهد گردید در گیاه چاي

 کردند بیان) 2014(آباد و همکاران همچنین برجی
پاشی آهن و روي سبب افزایش تعداد شاخه  محلول

نتایج برهمکنش  .)6 (فرعی چاي ترش گردیده است
ترین و  نشان داد که بیشنیز پاشی آبیاري و محلول

   5/3دهنده با میانگین ترین تعداد شاخه فرعی گل کم
  م أترتیب از تیمارهاي کاربرد آب شیرین تو  به4/1و 
آب و عدم   گرم کود کامل و کاربرد زه1200با 

وجود  ه براي ب.)1شکل (پاشی حاصل گردید  محلول
دهنده، گیاه نیاز به رشد  هاي فرعی گل آمدن شاخه

دهنده آن در  هاي تشکیل رویشی مناسب و تولید اندام
ثیر أت. یشی داردمراحل مختلف رشد رویشی و زا
تواند  دهنده آن می شوري بر هر یک از اجزاي تشکیل

در نهایت منجر به تغییر در میزان شاخه فرعی تولیدي 
اسمزي محلول   افزایش فشاررسد نظر می هب. شود

 سرعت رشد و رشد رویشی گیاهسبب کاهش خاك، 
  .گردد می
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  . دهنده  شاخه فرعی گلپاشی بر تعداد  برهمکنش آبیاري و محلول-1شکل 
Figure 1. Interaction of irrigation and spraying on number of fruiting branches.  

  
پاشی و  محلول آبیاري،تیمارهاي اثر : قطر ساقه
). 4 جدول (نبوددار  ها بر قطر ساقه معنی  آنبرهمکنش

ها نشان داد با افزایش سطح شوري مقایسه میانگین داده
این کاهش به یاري قطر ساقه کاهش یافت اما آب آب

آباد و  برجی). 5جدول  ( نبوددار معنیلحاظ آماري 
 اعالم کردند پژوهشمشابه نتایج این ) 2014(هکاران 
پاشی با  صورت محلول ه کود روي و آهن بدکه کاربر
 درصد سبب افزایش قطر ساقه چاي ترش 6غلظت 

  .)6 (داري نداشت گردید اما تفاوت معنی
نتایج تجزیه واریانس نشان : وزن تر و خشک بوته

داري بر وزن تر و خشک ثیر معنیأداد تیمار آبیاري ت
همچنین تیمار . ک درصد داردبوته در سطح ی

پاشی تنها بر وزن تر بوته در سطح یک درصد  محلول
ثیري مشاهده أدار بود و بر وزن خشک بوته ت معنی

پاشی هم در سطح  برهمکنش آبیاري و محلول. نگردید
ثیرگذار بود أیک درصد در هر دو صفت فوق ت

  ). 4جدول (
پاشی بر وزن تر بوته  برهمکنش آبیاري و محلول

ترین وزن تر بوته با  ترین و کم نشان داد که بیش
ترتیب از  مربع به  گرم بر متر1/334 و 6/1715میانگین 

 گرم کود 1200م با أتیمارهاي کاربرد آب شیرین تو

پاشی حاصل  آب و عدم محلول و کاربرد زهکامل 
ترین وزن خشک بوته  همچنین بیش). 2شکل (گردید 

مربع از کاربرد آب   گرم بر متر8/369با میانگین 
 گرم کود کامل 1200پاشی  همراه با محلول شیرین

  ).3شکل (حاصل شد 
 و مصرف  عناصر کممحتوي بعضی از کودها فقط

دو دسته را  ی دیگر، هرباشند بعض میمصرف  پریا تنها
 ریزو درشت حاوي عناصر   کاملکود. شوندشامل می

 است که استفاده از این کود نه تنها موجب افزایش
 عملکرد اقتصاديشد، بلکه میزان  توده زیستعملکرد 

محمدي و عزیزي  پژوهشنتایج . افزایش داد را
 پاشی بار محلول  آن است که تیمار دوبیانگر) 2015(

تر و و عملکرد  ترین ارتفاع وره رشد بیشدر طی د
). 13( است  را دارا بوده بابونه آلمانیبوتهخشک 

 اثر که داد نشان )2014(دارینی  آزمایش خلیلی نتایج
 گیاه رشد شرایط بهبود طریق کامل از کود پاشی محلول
و  گیاه خشک وزن افزایش گیاه، تر وزن افزایش باعث

 ).Mentha piperita L(فلی نعناع فل گیاه ارتفاع افزایش
 تیمار به نسب مذکور هايشاخص افزایش و گردید
  ). 10(بود  دار معنی شاهد
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  . شده در چاي ترش گیري هاي اندازه  مقایسه میانگین ویژگی-5جدول 
Table 5. Mean comparison measured characteristics in Roselle.  

  ارتفاع بوته
Plant height  

  قطر ساقه
Stem diameter 

  وزن هزاردانه
Thousand – seed weight تیمارها  

Treatment )متر سانتی(  
(cm) 

  )متر میلی(
(mm) 

  )گرم(
(gr) 

  آبیاري
Irrigation 

  آب شیرین
Fresh water 

109.6 a a 9.3 b 26.6  

  آب و آب شیرین استفاده چرخشی زه
Alternate of fresh and drainage water 

102.2 a  a 8.9  a 28.3  

  آب زه
Drainage water 

94.6 a  a 8.8 b 25.5 

  پاشی محلول
Spraying 

  پاشی عدم محلول
Control 

b 91.1  a 9.2  a 26  

   گرم کود کامل600
600 gr of complete fertilizer 

102.8 b  a 8.2 a 27.5  

   گرم کود کامل1200
1200 gr of complete fertilizer  

a 112.5 a 9.5 a 27  

  . باشد سطح می  در5دار در سطح  دهنده اختالف معنی ت حروف در هر ستون نشانتفاو
Means with at least one similar letter in each column, are not significantly different (P≤0.05) based on Duncan 
multiple range test. 

  

  
  

  . هپاشی بر وزن تر بوت  برهمکنش آبیاري و محلول-2شکل 
Figure 2. Interaction of irrigation and spraying on plant fresh weight.  
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  . پاشی بر وزن خشک بوته  برهمکنش آبیاري و محلول-3شکل 
Figure 3. Interaction of irrigation and spraying on plant dry weight.  

  
اریانس نشان داد نتایج تجزیه و: در بوتهتعداد میوه 

  ها  و نیز برهمکنش آنپاشی  محلولثیر آبیاري، أکه ت
دار   معنی بر تعداد میوه در بوتهدر سطح یک درصد

در بررسی برهمکنش آبیاري و  .)4 جدول(بود 
ترین  پاشی بر این صفت مشخص شد بیش محلول
 گرم کود 1200آب شیرین و از کاربرد ) 3/97(میزان 

از ) 5/16(ترین میزان  پاشی و کم صورت محلول به
شکل (دست آمد  هپاشی ب آب و عدم محلول تیمار زه

کلی استفاده از آب شور براي آبیاري سبب  طور به ).4
ی پژوهش در شود،می  در بوتهتعداد میوهکاهش 

شور  ثیر آب شور و غیرأت) 2011(مولوي و همکاران 
را روي عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت مورد مقایسه 

کارگیري آب شور  هگرفتند با بقرار دادند و نتیجه 
 درصد 4/41 و عملکرد دانه 7/31تعداد دانه در بالل 

شور کاهش یافته  نسبت به روش آبیاري با آب غیر
همچنین با  با افزایش شوري آب آبیاري و. است

 گذشت زمان در طول فصل رشد شوري نیمرخ خاك
دلیل  هاي سطحی بههمچنین الیه. یابدمیافزایش 

تري   بیششوريتر، داراي  عرق بیشتبخیر و ت
 و از سطح خاك به عمق خاك تقریباً روندي گردند می

گردد اما در اعماق مشاهده می کاهشی در شوري خاك
تري  مقادیر نمک بیش دلیل آبشویی، تر خاك، به پایین

حت تتوان بیان کرد که  می.)13 (اندتجمع نموده
 قسمت شرایط کمبود عناصر غذایی تولید ماده خشک

  دهی و تولید بذر گل. یابدهوایی گیاه کاهش می
شدت دچار اختالل  در مواقع کمبود عناصر غذایی به

  گیرد  ثیر قرار میأت ها تحت چه شوند، زیرا لقاح گل می
آباد و  برجی. یابد نتیجه تعداد میوه کاهش می و در

  پاشی روي  گزارش نمودند محلول) 2014(همکاران 
 ه در بوته چاي ترش را افزایش دادو آهن تعداد دان

)6( .  
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  .  در بوتهپاشی بر تعداد میوه  برهمکنش آبیاري و محلول-4شکل 
Figure 4. Interaction of irrigation and spraying on fruit number in plant.  

  
 آبیاري و برهمکنشتیمار آبیاري و : وزن کپسول

درصد پاشی بر وزن کپسول در سطح یک  محلول
داري بر صفت  ثیر معنیأپاشی ت  محلولاما. دار بود معنی

نتایج برهکمنش تیمارها نشان ). 4جدول (فوق نداشت 
 گرم در 1/82(ترین میانگین وزن کپسول  داد که بیش

 1200پاشی  أم با محلولاز کاربرد آب شیرین تو) بوته
 گرم در 20(ترین میزان این صفت  گرم کود کامل و کم

دست  پاشی به آب و عدم محلول استفاده از زهدر) بوته
پاشی کودهاي مایع و تغذیه برگی،  محلول). 5شکل (آمد 

هاي مؤثر کوددهی در انواع محصوالت   یکی از روش
 عناصر غذایی را توان می باشد و توسط آنکشاورزي می

برگ و میوه  در اسرع وقت و مستقیماً در اختیار شاخه،

با توجه به نتایج رئیسی سربیژن و ). 11 (گیاه قرار داد
ثیر أت عملکرد و کیفیت چاي ترش تحت) 2015(آراء  ظاهر

  .)16 (پاشی با کود نیتروژن افزایش یافت محلول
ی  گردشاستفاده درصدي وزن کپسول در 20افزایش 

 لیپتانسآب   در مقایسه با زه،از آب شور و شیرین
 رفت کهگتیجه نتوان  می د،ینما ی مجادی را ايا توجه قابل

 مراحل رشد ی تمامدر اهانی همه گيتحمل به شور
 رشد و هی در دوران اولاهانی از گياریبس. ستی نکسانی

عالوه بر .  دارندتی حساسيشور  بهیزن در زمان جوانه
. باشد ی می بحراناری بسزی ناهی گی دوران گلدهن،یا

   .ابدی ی مشی افزااهی با سن گمعموالًي مقاومت به شور

  

  
  

  . پاشی بر وزن کپسول  برهمکنش آبیاري و محلول-5شکل 
Figure 5. Interaction of irrigation and spraying on capsule weight.  
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پاشی و  محلول اثر آبیاري، تیمار: دانه وزن هزار
ر دا دانه چاي ترش معنی ها بر وزن هزار  آنبرهمکنش

و ن براساس نتایج رئیسی سربیژ). 4 جدول (نبود
 ثیري برأپاشی نیتروژن ت محلول) 2015(ظاهرآراء 

دانه چاي ترش نداشت که مطابق با  روي وزن هزار
  .)16 (باشد حاضر میپژوهشنتایج 

 آن بود که بیانگرنتایج آزمایش :  کاسبرگعملکرد
پاشی و  ثیر آبیاري، محلولأت عملکرد کاسبرگ تحت

د دار بو  تیمارها در سطح یک درصد معنیبرهمکنش
 نتایج برهکمنش تیمارها نشان داد که ).4 جدول(

 کیلوگرم در 267(ترین میانگین عملکرد کاسبرگ  بیش
پاشی  م با محلولأاز کاربرد آب شیرین تو) هکتار
گرم در   کیلو39(ترین آن   گرم کود کامل و کم1200
پاشی  آب و عدم محلولدر استفاده از زه) هکتار

  ).6شکل (دست آمد  به
  مجموع حاصلگیاه چاي ترش سبز در درعملکرد 

ها در  همکنشی اجزایی هستند که هر یک از آنبر
. گیرند مراحل مختلف رشد رویشی و زایشی شکل می

دهنده، تعداد میوه و  در این بین تعداد شاخه فرعی گل
ترین  عنوان مهم توانند به وزن کپسول در هر بوته می

دید که متناسب مشاهده گر. شمار آیند اجزاي عملکرد به
با افزایش و یا کاهش هر یک از اجزاي فوق در مواجه 
با تیمارهاي مختلف، میزان عملکرد هم روند افزایشی و 

 از یکیآب  غلظت نمک در زه. یا کاهشی داشت
   در يشور. است آبی ت در کشی اساسيها ینگران

 شی خاك را افزا محلولياسمز  فشارشهیمحل ر
 جذب يهاونی از کاتيا دهمعموالً بخش عم. دهد یم

 یتیظرف  دومیزی و منمیکلس  شده خاك رایسطح
 که جذب یتیظرف  دويهاونیکات. دهندی ملیتشک

 و استحکام خاك را ساختمان شوندی رس ميها یکان
 یتیظرف  تکيهاونی که کاتییدر جا. کنندی منیتأم

، ساختمان خاك استحکام )میسدویژه  به(غالب باشند 

. شود ی مبی تخریراحت ه دست داده و بخود را از
 تبادل داشته باشند، گریکدی با توانندیها مونیچون کات

ها  ونی از کاتی قابل تبادل به بخشيهاونی کاتبیترک
 نیبنابرا.  دارند وابسته استحضور که در محلول خاك

 کل تنها ، نهياری آبيآب برا در استفاده مجدد از زه
 و می به کلسمیت سد بلکه نسبثرؤمغلظت نمک 

 معروف 1 سدیم که معموالً به نسبت جذبم،یزیمن
 ، فراوانکربناتی با بییهاآب. گذار استتأثیر زیاست ن

 نیا.  دارندمی رسوب کربنات کلسلی به تشکلیتما
 در نسبت جذب سدیم شی باعث افزاشایدله أمس

.  شود2 قابل تبادلمیسد  درصدشیمحلول خاك و افزا
 رشد محصوالت ي برایله مهمأ مسزیها ن  نمکبیترک

  ممکن است باعثی خاصيهاونیغالب بودن . است
له باعث أ مسنیا. ها شودونی تبادل در جذب عدم

 .شود ی ماهیکمبود عناصر خاص و کاهش عملکرد گ
 و در می مانع جذب کلسمی از حد سدشی بتراکم

 ها ونی ریسا. شودی مياهی باعث مشکالت تغذجهینت
 تجمع اهی که در گی باشند و هنگامید سمتوانن یم
زارعی و .  گردنديماری باعث ظاهر شدن عالئم بابند،ی

تلفیق آب  منظور بررسی سه روش  به)2007 (همکاران
 .شور، آزمایشی با چهار تیمار اجرا نمودند شور و غیر

در هر نوبت ( میان در  نیم-1: تیمارها عبارت بودند از
زیمنس   دسی3/7ا آب شور از آبیاري ب آبیاري نیمی

 بالفاصله بعد از نفوذ با آب و نیمی دیگر) بر متر
میان  در  یک-2) زیمنس بر متر  دسی7/0(شور غیر

  ) شور یک نوبت آب شور و نوبت دیگر آب غیر(
 4( شورغیر  آبیاري با اختالط آب شور و-3

شور  آبیاري با آب غیر -4) زیمنس بر متر دسی
میان در مقایسه  در اد، تیمار نیمنتایج نشان د). شاهد(

داراي ) میان در یک مخلوط و( با دو تیمار دیگر
نمودند،  ها گزارش آنهمچنین . تري بود عملکرد بیش

                                                
1- Sodium Adsorption Ratio (SAR)  
2- Exchangeable Sodium Percentage (ESP) 
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میان براي رشد  در ، تیمار یکپژوهشبر مبناي این 
کند ولی  عمق شرایط بهتري را فراهم می کم گیاهان

هاي عمیق گیاهان با ریشه تیمار مخلوط براي
  .)18 (تر است مناسب

 هاي مناسب از کودهاي کامل با دارا بودن نسبت
  براي رشد و نموی کودهاي مناسبییعناصر غذا

 با سهیمقا استفاده از کود کامل در . هستندی زراعاهانیگ
 دی نعناع گزارش گردیفیک و یکمپوست بر عملکرد کم

پاشی عناصر   در اثر محلول کاسبرگافزایش عملکرد. )1(
روي ) 2015(آراء   توسط رئیسی سربیژن و ظاهریغذای

روي نعناع فلفلی ) 2014(دارینی  چاي ترش و خلیلی
  . )10و  16 (گزارش گردید

  

  
  

  .  کاسبرگپاشی بر عملکرد  برهمکنش آبیاري و محلول-6شکل 
Figure 6. Interaction of irrigation and spraying on calyx yield.  

  
 ،نتایج تجزیه واریانس آبیاري :درصد پروتئین گل

درصد نشان داد ها   آنبرهمکنشپاشی و  محلول
جدول  (دار بود  معنیدر سطح یک درصدپروتئین گل، 

 7نتایج برهمکنش تیمارها بر صفت فوق در شکل . )4

کود  بردن کار به رسد می نظر  به.ارایه گردیده است
 از جلوگیري طریق از پاشی صورت محلول هکامل ب

 اختیار در تري بیش نیتروژن توانسته نیتروژن فاتال
  . دهد افزایش را دانه پروتئین درصد دهد و قرار گیاه

  

  
  

  . پاشی بر درصد پروتئین گل  برهمکنش آبیاري و محلول-7شکل 
Figure 7. Interaction of irrigation and spraying on flower protein percentage.  
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  گیري کلی نتیجه
 شور آب مدیریت جهت مناسب روش نتخابا با

 محصول عملکرد کاهش از حد امکان تا توان می
 کاهش را شور آب غیر براي تقاضا و کرد جلوگیري

  نشان دادپژوهشطور که نتایج این  همان. داد
 با مربوط به تیمار آبیاريترین عملکرد این گیاه  بیش

 انهمابنابراین در شرایطی که بتوان س. آب شیرین بود
آبیاري را بر اساس این روش طراحی و مدیریت 

ها از کارایی نسبت به سایر روش نمود، این روش
آب اما در شرایطی که .  استتري برخوردار مناسب

شیرین به اندازه کافی در تمام طول فصل کشت تامین 
پذیر نباشد  آن از نظر اقتصادي توجیهتامین و یا نگردد 

آب  رخشی آب شیرین و زهتوان از روش استفاده چ می
   .بهره برد
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