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  جعفريگیاه نیتروژن بر خواص کمی و کیفی کود مقادیر مختلف  اثر منابع و

 )(Petroselinum crispum Mill. در منطقه جیرفت  
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  چکیده

به منظور بررسی اثر منابع مختلف نیتـروژن  . و عناصر غذایی است A ،B ،Cهاي ري ارزش غذایی بسیار باالیی داشته و سرشار از ویتامینجعفگیاه 
، 100، صـفر بر جعفري آزمایشی به صورت فاکتوریل با دو عامل نوع کود در سه سطح نیترات کلسیم، سولفات آمونیوم و اوره، و مقدار کود در چهار سطح 

نتایج نشان داد که اثر منابع نیتروژن . انجام شد 1390سال زراعی در تکرار  3و با  بلوك کامل تصادفیکیلوگرم در هکتار، در قالب طرح پایه  150و  125
و غلظـت کلسـیم    ،Cمیزان وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه، غلظـت ویتـامین    ترین یشکه ب يطوره ب. دار شدگیري شده معنیبر تمامی صفات اندازه

میزان وزن خشک اندام هوایی، ارتفاع بوته و طول بـرگ و غلظـت آهـن بـرگ از      ترین یشکیلوگرم در هکتار نیترات کلسیم و ب 150برگ از منبع کودي 
  . آمد کیلوگرم در هکتار اوره به دست 150از  bو  aترین میزان مجموع کلروفیل  کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم و بیش 150منبع 

  
  نیترات کلسیم، وزن تر سولفات آمونیوم،، تغذیه گیاه اوره، :کلیدي هاي واژه

  
   1 مقدمه

 .اسـت  بـوده  بشـر  توجه مورد دیرباز از دارویی گیاهان از استفاده
 بـه وجـود   خـاکی  کره روي بر بشر زمانی که از داشت اذعان توان می

 .بوده است آشنا آن کاربرد و خواص و دارویی گیاهان با نحوي به آمده
 اواسط از جهان سطح در دارویی گیاهان توسعه و کشت به عمده توجه 

 طور به محصوالت این جهانی تقاضاي که باعث شد و آغاز 1980 دهه
 مختلـف تحقیقـات   يکشـورها  در سـپس . یابـد  افـزایش  اي ینـده فزا

 گیاهـان  از دسـته  ایـن  برداشت و داشت کاشت، زمینه در يا گسترده
 گیاهـان  این کشت به زراعی هاي ینزم وسیعی از سطوح و شد شروع

  ).12( یافت اختصاص

                                                             
  آموخته کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه آزاد جیرفت دانش -1
دانشگاه گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دکتري  دانش آموخته -2

  فردوسی مشهد
  ):Yazdani.agroecology@yahoo.com Email     :نویسنده مسئول -(*
دانشگاه شهید باهنر  ،و اصالح نباتاتزراعت گروه آموخته کارشناسی ارشد  دانش -3

  کرمان 
دانشـکده منـابع طبیعـی و     ،مـدیریت منـاطق خشـک و بیابـانی    گروه استادیار  -4

  کویرشناسی، دانشگاه یزد

گروه آ و گروه ث بوده و  هاي یتامینها سرشار از و و میوه ها يسبز
فیبـر   یتـوجه  همچنین حاوي مقداري ویتامین ب، آهن و مقدار قابـل 

ها به خاطر نقش مؤثرشـان در تـأمین سـالمت انسـان      سبزي. هستند
شـوند و بـراي حفـظ     مهم مواد غذایی محسوب مـی  يها یکی از گروه

هـا، دیـد در تـاریکی و     ها یا تـرمیم زخـم   مقاومت بدن در برابر عفونت
کـه حـاوي لـوتئین و     هـایی  يسـبز . سالمت پوست ضروري هسـتند 

سال  زیکسانتین هستند مانع از بین رفتن لکه زرد شبکیه در افراد کهن
رود، ها مختلف به کار می زيهایی که در سبرنگ). 6( شود و مسن می

فرد خود هسـتند کـه بـه طریقـی خـاص بـه        داراي خواص منحصربه
  .)6( رسانندسیستم ایمنی بدن سود می

ــرى از خـــانواده ، (Petroselinum crispum Mill) جعفـ
Apiaceae تنها  را نه  این سبزى. با طبیعت گرم و خشک است يسبز

در انـواع و اقسـام    به خاطر عطر و طعم مطبوعش بـه صـورت پختـه   
بـه عنـوان   دهند، بلکه به صورت خام نیـز   غذاها مورد استفاده قرار مى

هـا   جعفرى اگرچه مانند دیگـر سـبزى  . شودمصرف میسبزى خوردن 
مفیـد   یهاى مختلف و همچنین امالح و مواد معـدن  سرشار از ویتامین

و ، فسفر، پتاسیم، کلسیم A  ،Cهاى  است ولى به لحاظ آهن، ویتامین
که به عنوان مثـال مقـدار    ي؛ به طورآید یید، منبعى غنى به حساب م

  ). 6(ها بیشتر است  ها و میوه سبزى اکثرموجود در آن از  Cویتامین 
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د که بـه  نباشاهان مییتروژن براي گیمواد آلی خاك منبع اصلی ن
 ).3(شـوند  مـی خـاك   وارد طور طبیعی و یـا در نتیجـه عمـل انسـان     

یکسـان نبـوده لـذا    ترکیب و درصد خلـوص  از نظر  شیمیایی هايکود
تـأثیر بسـیار    ها آن یاثربخشزمان و روش مصرف این کودها بر میزان 

قبـل از   یمیاییبنابراین شناخت کافی از انواع کودهاي ش .مهمی دارند
ــا مصــرف آن ــه  یتــروژنکودهــاي ن .هــا ضــرورت دارد انتخــاب و ی ب

 ، نیتـرات آمونیـوم  )NH2CONH2(مختلف از جملـه اوره   يها صورت
)NH4NO3( ــونیم ــولفات آمـ ــاك ] 2SO4(NH4)[، سـ  NH3و آمونیـ

گزارش کردند عملکـرد  ) 34(استکر و همکاران  ).34( شوندمصرف می
 یتـرات نیتـرات آمونیـوم، اوره، ن  (منابع نیتـروژن   یلهدانه در ذرت به وس

داري تحت تأثیر قرار گرفت به طور معنی) آمونیوم تیوسولفات+یومآمون
اي برتـري  در مقایسه بـا اوره و منـابع نیتـروژن اوره    یومآمون یتراتو ن

  .نشان داد
ـ  را ایـران  دو سوم مسـاحت کشـور   که آنجا از  و خشـک   طقامن

 بوده یینپا آن يها خاك آلی مواد مقدارلذا  ،است گرفته فرا خشک یمهن
  مصـرف  یـق طر گیاهـان از مـورد نیـاز    نیتروژنو ضروري است که 

 و مهـم  عنصـري  نیتـروژن  ).8(تأمین گردد  آلی و اییشیمی کودهاي
 اسـیدهاي  هـا، پروتئینساخت  در و رودمی شمار به گیاه براي حیاتی

 از بـیش این عنصـر  . گیردمورد استفاده قرار می کلروفیل و  نوکلئیک
 آن بازیافت مقدار و بوده   رفتن دست از معرض در دیگر غذایی عناصر
  ).17( است رفتهکار به نصف مقدار از کمتر

تحقیقات مختلفی در مورد اثر منابع مختلف کودهاي نیتـروژن بـر   
 کـود  منبـع  چهـار  اثـر  بررسـی  یک در. رشد گیاهان انجام شده است

 و اوره از ترکیبی و اوره آمونیوم، نیترات کلسیم، نیترات شامل نیتروژنی
 بر اساس .گردید آزمایش ذرت روي بر سطح چهار در آمونیوم نیترات
 دانه، عملکرد لحاظ از اختالفی کود، نوع چهار بین این آزمایش نتایج
 آمونیوم نیترات -اوره منبع دو دیگر اثر آزمایشی در). 15(نداشت  وجود

 بررسـی  ذرت گیاه بر نیتروژن مختلف سطوح در آب بدون آمونیاك و
 منبع دو مابین علوفه عملکرد بر تأثیر لحاظ ازنتایج نشان داد که  .شد
  ).14( نشد مشاهده آماري، تالفاخ

 400اعالم نمودند که افزایش نیتروژن تـا  ) 8(ملکوتی و همکاران 
شـود، امـا   گرم در هکتار باعث افزایش رشـد و نمـو جعفـري مـی    کیلو

  . مصرف بیشتر سمیت آمونیومی را در پی دارد
بخـش مهمـی از مـدیریت     کاربرد مقادیر و منابع مناسب نیتروژن

، بر این اساس بررسی مقادیر )26( دهدرا تشکیل می تروژنیکودهاي ن
که باالترین کارایی مصـرف را   يبه طورو منابع مختلف کود نیتروژن، 

  .استاز اهداف مهم این تحقیق دارا باشد، جعفري  براي گیاه باارزش
 

  ها مواد و روش
در مزرعه دانشگاه آزاد اسالمی جیرفت، در مکـانی بـا    تحقیقاین 

 33و درجـه   28دقیقه شرقی و عرض  95 درجه و 57ي طول جغرافیا
متر ارتفـاع از سـطح دریـا در قطعـه زمینـی بـه        620 دقیقه شمالی با

  . انجام شد 1390مترمربع در سال زراعی  700مساحت 
بافت خاك محل آزمایش سـبک و لـومی شـنی بـود و از لحـاظ      

خاك محل آزمـایش   PH. شتمحدودیتی ندا گونه یچامالح و شوري ه
  . آمده است 1نتایج تجزیه خاك در جدول . بود 5/7 برابر

به صورت فاکتوریل با دو عامل نـوع کـود در سـه    مذکور  آزمایش
سطح نیترات کلسیم، سولفات آمونیوم و اوره، و مقـدار کـود در چهـار    

کیلوگرم در هکتـار، در قالـب طـرح پایـه      150و  125، 100، 0سطح 
  .  نجام شدتکرار ا 3و با  بلوك کامل تصادفی

سازي زمین، ابتدا زمـین بـه خـوبی شـخم زده شـد و      جهت آماده
مصـرف کودهـاي   . شد یجادمترمربع ا 2به مساحت  ییها پس کرتس

ر و پتـاس و یـک   فتمام فس. شیمیایی بر اساس آزمون خاك انجام شد
در پـنج تقسـیط    یتـروژن سوم نیتروژن در هنگام کاشت و مابقی کود ن

به صـورت پخـش در سـطح    ) برداشت 5عاً مجمو(پس از هر برداشت 
به علت حساسیت جعفري به غرقـاب  . کرت در اختیار گیاه قرار گرفت

. آبیاري مزرعه به صورت غرقابی و بسیار با دقت انجـام گرفـت   ،شدن
گـرم بـذر    2/1میزان (بوته در مترمربع  40بذور درون کرت و با تراکم 

اعمـال تیمـار   . ه شـدند متر کاشتسانتی 3تا  2و در عمق ) در هر کرت
. نیتروژن پس از محاسبه مقدار مورد نظر براي هـر کـرت انجـام شـد    

) مرحلـه  4(هرز با دست و در طی چنـد مرحلـه    يها عمل وجین علف
  .انجام شد

بوته بـه طـور تصـادفی ضـمن در نظـر       6در هر زمان از برداشت 
یی، ها انتخاب و ارتفاع بوته، وزن تر و خشک انـدام هـوا  گرفتن حاشیه

وزن تر ریشه، طول بـرگ، غلظـت کلروفیـل، میـزان کلسـیم، آهـن،       
  . شد یريگ اندازه Cنیتروژن و ویتامین 

گیري وزن تـر و خشـک از تـرازوي دیجیتـالی دقیـق      براي اندازه
 هاي تازه را بـه مـدت  زن خشک اندامگیري وجهت اندازه. استفاده شد

  . ها نمودیم روز در سایه خشک نموده سپس اقدام به توزین آن 20
. استفاده شـد  )27(لیچتندر  براي سنجش میزان کلروفیل از روش

گیري عناصر برگی، ابتدا بخش هوایی گیاهان قطـع و بـه   جهت اندازه
سـاعت در   48ها به مدت  پاکت یهکاغذي منتقل و کل يها درون پاکت

گیـري  پـس از انـدازه  . شدندگراد قرار داده  درجه سانتی 65 -70دماي
ها پـودر  نمونهی گیاهان، به منظور تهیه عصاره، اندام هوای وزن خشک

آمـده غلظـت آهـن و     بـه دسـت  در عصاره . ه عصاره آن تهیه شدشد
روژن کل نیت يرگیاندازه. شد يرگیاندازه میم با دستگاه جذب اتسیکل

   .با استفاده از روش کجدال انجام گرفت
مقایسـه  و جهـت   دهشـ  انجامSAS افزار  نرم باها آنالیز آماري داده

  . استفاده گردیدآزمون دانکن از ها میانگین
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  ویژگی خاك محل آزمایش - 1جدول 

  عمق
(cm) 

pH EC 
 (dS m-1)  جذب پتاسیم قابل  بافت خاك  

(ppm) 
 جذب فسفر قابل

 (ppm) 
 نیتروژن کل

)%(  
  03/0  9 165  لوم شنی  41/2  5/7  30- 0

  
  بحث نتایج و

  وزن تر بوته
ها نشان داد که اثر منبع نیتروژن، میزان واریانس دادهنتایج تجزیه 

 دار شـد معنی درصد 1ها بر وزن تر بوته در سطح  کود و اثر متقابل آن
کیلـوگرم در هکتـار    150از بین کلیه تیمارها سطح کودي . )2جدول (

تـر بـود و در مقایسـه بـا شـاهد بـیش از دو برابـر        نیترات کلسیم موثر
و  125، 100بـین سـطوح    حال ینابا . پی داشت را دروزن تر  یشافزا

. داري وجود نداشتکیلوگرم در هکتار نیترات کلسیم تفاوت معنی 150
کیلوگرم در هکتار سـولفات   150سطح کودي  تیمارهاي مذکور،بعد از 

سطوح کـودي اوره از بـین تمـام     و تر از سایر تیمارها بودکلسیم موثر

 آنجـا کـه  از ). 1شکل (ث گردیدند منابع کودي افزایش کمتري را باع
کند طبیعی است که بر وزن تـر بوتـه   نیتروژن رشد رویشی را زیاد می

اي در سـاقه  کود نیتروژن تـأثیر عمـده  . دهداثر داشته و آن را افزایش 
گیاه دارد و به طور کل رشد رویشی گیاه  یو جوانه زن یی، برگ زاییزا

بوتـه، وزن تـر بوتـه نیـز      کند که در نتیجه تسـریع رشـد  را تسریع می
  ). 4(یابد افزایش می
از دیگر دالیل افزایش وزن تر بوتـه جعفـري، اثـر     رسد یمبه نظر 

کلسیم باشد چرا که کلسیم ضمن استحکام دیواره سلولی افزایش رشد 
  . را در گیاهان در پی دارد

  
  شده مربوط به رشد رویشی جعفريگیري هاي اندازهداده) میانگین مربعات( نتایج تجزیه واریانس - 2جدول 

   منابع تغییرات
       درجه آزادي

      میانگین مربعات

ارتفاع   وزن تر ریشه  وزن خشک اندام هوایی  وزن تر اندام هوایی    
  طول برگ  بوته

  F(  2  **26/4  **68/0  **18/1  **12/6  ns02/0(نوع کود 
  C( 3  **84/17  **61/0  **20/1  **29/33  **49/0(مقدار کود 

F×C  6  **53/0  **13/0  **16/0  *19/1  ns09/0  
  04/0  38/0  02/0  00/0  07/0  24  خطا
CV    17/5  87/12  81/13  29/2  96/7  

            :ns احتمال پنج درصددار در سطح  معنی -*احتمال یک درصد، دار در سطح  معنی -**دار،  عدم معنی  
  

  
درصد  5دار در سطح وجود حداقل یک حرف مشترك نشانه عدم وجود اختالف معنی( اندام هوایی جعفري وزن ترمیانگین اثر منابع مختلف نیتروژن بر  - 1شکل 

  )استآزمون دانکن 
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هاي حاصل از تحقیقات دیگر نتایج حاصل از این آزمایش با یافته

بیان نمودند که ) 38(در این رابطه یلدیریم و همکاران . همخوانی دارد
 .افزایش وزن تر در کلم بروکلی شده اسـت با اوره باعث  یمحلول پاش

در گیاه جعفري ) عملکرد برگ(همچنین افزایش عملکرد وزن تر گیاه 
شـده   گـزارش ) 32(توسط پاسیکوسکا و همکـاران   استفاده نیتروژن با

بـه ایـن نتیجـه     )4(شیخ بابایی و همکـاران  در تحقیق دیگري . است
ـ رسیدند که با کاربرد  اه شـنبلیله نسـبت بـه    نیترات کلسیم وزن تر گی

  یافت بیشتري افزایش به میزان اوره مصرف 
نشان داد که یک رابطـه  ) 3جدول (بررسی همبستگی بین صفات 

دار بین وزن تر بوته و غلظت عناصر نیتروژن، کلسـیم و  مثبت و معنی
 مخصوصـاً این جـذب بهتـر ایـن عناصـر     بنابر. آهن برگ وجود داشت

  .  رشد اندام هوایی نقش داشته باشندتواند در افزایش نیتروژن می
  

  وزن خشک بوته
ها نشان داد که اثر منبع نیتروژن، میزان نتایج تجزیه واریانس داده

دار معنـی  درصد 1ها بر وزن خشک بوته در سطح  کود و اثر متقابل آن
در هکتار سولفات  یلوگرمک 150از بین کلیه تیمارها سطح کودي . شد

کیلوگرم در  125سطح کودي . وته موثرتر بودآمونیوم بر وزن خشک ب
هکتار سولفات آمونیوم در درجه بعـد اهمیـت قـرار داشـت و افـزایش      

از ). 2شـکل  (بیشتري نسبت به سایر منـابع کـودي را باعـث گردیـد     
شـود در نتیجـه وزن   که نیتروژن باعث تسریع رشد رویشی مییی آنجا

یکی از دالیل افزایش  رسدبه نظر می. یابدمی یشافزا یزخشک بوته ن
. وزن خشک بوته در پی کاربرد سولفات آمونیوم تـأثیر سـولفات اسـت   

 شـرایط  در کـارایی نیتـروژن   بـر  عـالوه  مزرعه شرایط در اوره کاربرد
 به آن واکنش امکان و نیتروژن کود یاکردنمه قدرت به بستگی مزرعه

 چه اگر شده هاستفاد اوره که داد نشان نتایج . انتظار دارد مورد عملکرد
کمتـر   افزایش داد ولی علت تـأثیر  شاهد به نسبت را وزن خشک بوته

آن و در میـزان نیتـروژن   بـاال بـودن    آن نسبت به سایر منابع کودي 
در ایـن رابطـه   . )25(این کود باشد نسبت تأثیر نیتروژن  نتیجه کاهش

 کیلوگرم در 120در کاربرد بیان داشتند که ) 25( کوپلروس و همکاران
 يهـا  هکتار نیترات آمونیوم نیز باعث افـزایش وزن خشـک در چمـن   

در آزمایشی دیگري در هندوستان نیز نشان داده شد که . آفریقایی شد
ترین وزن خشک بوته از بین تیمارهاي مختلف منـابع کـودي از    بیش

ایـن  . )24(آمد  به دستکیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم  175تیمار 
باعث افـزایش وزن  را و آمونیومی  یتراتاز منابع ن هداستفا آزمایش نیز

در رابطه با تأثیر اوره بر وزن خشک بوته . بیان نمودخشک در جعفري 
که اوره تأثیر چندانی بر وزن خشک بوته در بروکلی ندارد  شده یاننیز ب

)38.(  
نشان داد که یک رابطـه  ) 3جدول (بررسی همبستگی بین صفات 

وزن خشـک بوتـه و غلظـت عناصـر نیتـروژن،       دار بـین مثبت و معنی
ایـن جـذب بهتـر ایـن عناصـر      بنـابر . کلسیم و آهن برگ وجـود دارد 

توانند در افزایش فتوسنتز و در نتیجـه افـزایش   نیتروژن می مخصوصاً
  .  وزن خشک نقش داشته باشند

  
  وزن تر ریشه

ن ها نشان داد که اثر منبع نیتروژن، میزانتایج تجزیه واریانس داده
. دار شدمعنی درصد 1ها بر وزن تر ریشه در سطح  کود و اثر متقابل آن

در هکتـار نیتـرات    یلـوگرم ک 150از بین کلیه تیمارها سـطح کـودي   
کیلوگرم در هکتار سـولفات آمونیـوم مـوثرتر بـود و در      150کلسیم و 

ـ  . داشـت  یمقایسه با شاهد بیش از دو برابر افزایش وزن ریشه را در پ
در هکتـار نیتـرات    یلـوگرم ک 125تیمار فوق سـطح کـودي   بعد از دو 

  ).3شکل (تر از بقیه تیمارها بود کلسیم موثر
  

 
درصد آزمون  5دار در سطح وجود حداقل یک حرف مشترك نشانه عدم وجود اختالف معنی(اثر منابع مختلف نیتروژن بر وزن خشک اندام هوایی جعفري  -2شکل

  )دانکن است
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  جعفريدر گیاه  خصوصیات کمی و کیفییب همبستگی ارر ضیمقاد - 3 جدول

وزن تر اندام   
  هوایی

وزن خشک اندام 
  هوایی

وزن تر 
  ریشه

ارتفاع 
  بوته

طول 
  برگ

  کلروفیل
 a + b  

ویتامین 
C  

  آهن  کلسیم  نیتروژن

وزن تر اندام 
                    1  هوایی

وزن خشک اندام 
  هوایی

**75/0  1                  
                1  72/0**  80/0**  وزن تر ریشه

              1  76/0**  85/0**  93/0**  ارتفاع بوته
            1  65/0**  40/0*  50/0**  56/0**  طول برگ
  - a + b  ns10/0  ns25/0کلروفیل 

ns18/0 -  
  

ns09/0  
*34/0  

  1          
        C  **89/0  **62/0  **63/0  **81/0  **59/0  ns26/0  1ویتامین 
      1  76/0**  40/0*  56/0**  72/0**  51/0**  77/0**  77/0**  نیتروژن
    ns15/0  **53/0  *35/0  1  33/0**  52/0**  52/0**  30/0**  57/0**  کلسیم

  ns24/0  **71/0  **78/0  **45/0  1  51/0**  72/0**  51/0**  80/0**  80/0**  آهن
  دار غیر معنی - ns%. 1و % 5دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی - **و * 

  
دي تأثیر کمتري را باعـث  سطوح کودي اوره از بین تمام منابع کو

ممکن است یکی از دالیل افزایش وزن تـر ریشـه   ). 3شکل (گردیدند 
جعفري در پی کاربرد نیترات کلسیم اثر کلسیم باشد چرا کـه کلسـیم   
ضمن استحکام دیواره سلولی افزایش رشد را در گیاهـان در پـی دارد،   
همچنین کلسیم داراي نقش کلیـدي در افـزایش طـول و وزن ریشـه     

از  يتر ها منبع مناسب برخی منابع نیز نشان دادند که نیترات). 4( است
در آزمایشی نشـان  . سایر منابع کودي نیتروژن براي رشد گیاهان است

ترین رشد گیاه از  ترین وزن ریشه و به دنبال آن بیش داده شد که بیش
تـرین   تیمار کود نیترات به دست آمد و پس از منبع کود نیتـرات بـیش  

که با نتایج این پژوهش در ) 33(از کودهاي آمونیومی حاصل شد رشد 

کـه  شـده   همچنـین در شـنبلیله گـزارش    .مورد جعفري مطابقـت دارد 
اوره کـه   یدار وزن ریشه شده درحالنیترات کلسیم باعث افزایش معنی

  ). 4( داد داري را نشانمعنیتأثیر از این نظر 
کـه   شـده  یانیشه همچنین بدر رابطه با تأثیر منفی اوره بر وزن  ر

 ،)18( شـود اوره باعث کاهش وزن تر و خشک ریشه در باقال نیـز مـی  
  .پژوهش استهاي این یافتهبر صحت این  یديهم تأک نتیجهکه این 

نشان داد که یک رابطـه  ) 3جدول (بررسی همبستگی بین صفات 
دار بین وزن تر ریشه و غلظت عناصر نیتروژن، کلسیم و مثبت و معنی

تواننـد در  بنابراین جذب بهتـر ایـن عناصـر مـی    . آهن برگ وجود دارد
  .افزایش رشد ریشه نیز نقش داشته باشند

 

 
  )درصد آزمون دانکن است 5دار در سطح وجود حداقل یک حرف مشترك نشانه عدم وجود اختالف معنی( اثر منابع مختلف نیتروژن بر وزن تر ریشه جعفري - 3شکل 
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  ارتفاع بوته 

ها نشان داد کـه اثـر منبـع نیتـروژن و     نتایج تجزیه واریانس داده
هـا در   و اثـر متقابـل آن   درصـد  1میزان کود بر ارتفاع بوته در سـطح  

از بـین کلیـه تیمارهـا سـطح      ).2جـدول  ( دار شدمعنی درصد 5سطح 
کیلـوگرم در هکتـار سـولفات آمونیـوم مـوثرتر بـود و در        150کودي 

. درصد افزایش ارتفاع بوته را در پی داشت 20 مقایسه با شاهد بیش از
کیلوگرم در هکتار نیترات کلسـیم   150بعد از تیمار فوق سطح کودي 

سـطوح کـودي اوره از بـین تمـام منـابع      . موثر تر از سایر تیمارها بود
  ). 4شکل (کودي تأثیر کمتري را داشتند 

باعـث   هـا  یندر سـاختار پـروتئ   شرکت داشـتن  نیتروژن به خاطر 
ایـن طریـق    از و شـود  یها در گیاهان م گره یانافزایش رشد و طول م

از دیگر دالیـل افـزایش ارتفـاع جعفـري     . بخشد یرشد گیاه را بهبود م
ضـروري  عنصري  سولفات آمونیوم به عنواندر ر وسولفوجود  تواندمی

  . باشددر تغذیه گیاهان 

 تحقیقات نشان داده است کـه توانـایی گیاهـان آلـی در جـذب و     
از  يا مختلف نیتروژن بعد از یک دوره دو هفتـه  يها صورتاز استفاده 

العمـل   عکـس . شـود  گیـاه پدیـدار مـی    يها اندامو زمان تشکیل رشد 
العمل آن در برابر  عملکرد در برابر میزان نیتروژن خیلی بیشتر از عکس

چنانچه کشاورزان میزان کود نیتروژن را . کاشت است يها سایر عامل
مختلف عملکرد تنظیم کنند و سایر عوامل را نیز در  هاي یلنسبراي پتا

تـوان رانـدمان اسـتفاده از کـود نیتـروژن را در تولیـد        نظر بگیرند مـی 
) 35(در ایـن رابطـه تقـاوي و همکـاران      .گیاهان برگی بهبود بخشید

فرنگـی از تیمـار بـا    ترین رشد و ارتفاع بوته تـوت  نشان دادند که بیش
  .آمد به دستمی در مقابل سایر منابع نیتروژن منبع کودي آمونیو

نشان داد که یک رابطـه  ) 3جدول (بررسی همبستگی بین صفات 
. دار بین ارتفاع و غلظت عنصر نیتروژن بـرگ وجـود دارد  مثبت و معنی

تواند در افزایش ارتفـاع بوتـه نقـش    این جذب بهتر این عنصر میبنابر
  .   داشته باشند

 

 
 )درصد آزمون دانکن است 5دار در سطح وجود حداقل یک حرف مشترك نشانه عدم وجود اختالف معنی( مختلف نیتروژن بر ارتفاع بوته جعفري اثر منابع -4شکل
 

 
  )استدرصد آزمون دانکن  5دار در سطح وجود حداقل یک حرف مشترك نشانه عدم وجود اختالف معنی( اثر منابع مختلف نیتروژن بر طول برگ جعفري -5شکل 

  



  1393 تابستان، 2، شماره 12، جلد نشریه پژوهشهاي زراعی ایران    322

  
  طول برگ جعفري

ها نشان داد که اثر میزان کود بر طـول  نتایج تجزیه واریانس داده
دار شد، ولی اثر منبـع نیتـروژن و   معنی درصد 1برگ جعفري در سطح 

از بـین   ).1جدول ( دار نشداثر متقابل منبع نیتروژن و میزان کود معنی
ات آمونیـوم   کیلوگرم در هکتـار سـولف   150کلیه تیمارها سطح کودي 

درصد افزایش طول بـرگ   34موثرتر بود و در مقایسه با شاهد بیش از 
، یـی اي در سـاقه زا کود نیتروژن تأثیر عمده. )5شکل ( را در پی داشت

و جوانه زنی گیاه دارد و به طور کل رشـد رویشـی گیـاه را     ییبرگ زا
همچنین نقش سولفات نیز در افزایش سـطح بـرگ در   . کندتسریع می

یکـی از پارامترهـایی کـه    . خی منابع به روشنی مشخص شده استبر
نشانه افزایش رشد رویشی در جعفري است رشد طول برگ و افزایش 

ممکن است دلیل عمده افزایش طول برگ تأثیر که . سطح برگ است
  . سولفات باشد

ممکن است دلیل افزایش طول برگ جعفري در پـی کـاربرد اوره   
به خاطر حاللیت باال و سایز مولکولی کوچک اوره باشد که به سرعت 

بررسـی همبسـتگی بـین صـفات      ).30( گیرددر دسترس گیاه قرار می
دار بین طول بـرگ و  نشان داد که یک رابطه مثبت و معنی) 3جدول (

  .دارد غلظت عنصر نیتروژن برگ وجود
  

 b  و   aمجموع غلظت کلروفیل
ها نشان داد که اثر منبع نیتروژن، میزان نتایج تجزیه واریانس داده

 1در سـطح   bو  aها بر مجموع غلظت کلروفیـل   کود و اثر متقابل آن
از بین کلیه منابع کودي سطوح کـودي  . )4جدول ( دار شدمعنی درصد

کیلـوگرم در هکتـار    150 که سطح کوديي اوره موثرتر بودند به طور
درصد افـزایش مجمـوع غلظـت     200اوره در مقایسه با شاهد بیش از 

یــوم سـطوح کــودي ســولفات آمون . داشــت را در پــی bو  aکلروفیـل  
 در مقایسه با شـاهد منجـر نشـد    bو  a افزایشی را در میزان کلروفیل

کیلوگرم در هکتار نیترات کلسیم  150و  125سطوح کودي ). 6شکل (
افـزایش  نسبت بـه شـاهد   داري را به طور معنی bو  aان کلروفیل میز

نیتروژن در تشکیل کلروفیل، رشـد رویشـی و پـروتئین گیـاهی     . دادند
از اجزاي اصلی ساختمان کلروفیـل   یزیمو به همراه من )8(دخالت دارد 

  ). 5(است 
از بین چند منبع کودي گزارش دادند که  )1(بنی جمالی و ضیایی 

ترین میزان کلروفیل در گیـاه زینتـی پتـوس از     ختلف بیشنیتروژن م
   .منبع اوره به دست آمد که مطابق با نتایج پژوهش حاضر است

نشـان داد کـه رابطـه    ) 3جـدول  (بررسی همبستگی بین صـفات  
و غلظـت عنصــر   bو  aکلروفیـل  داري بـین مجمــوع  مثبـت و معنـی  

ر نیتـروژن در  ایـن بـا توجـه بـه حضـو     بنـابر . نیتروژن برگ وجود دارد
تواند در افزایش مجمـوع  ساختمان کلروفیل، جذب بهتر این عنصر می

  .برگ نقش داشته باشد bو  aکلروفیل 
  

  Cغلظت ویتامین 
ها نشان داد که اثر میزان کود بر غلظت نتایج تجزیه واریانس داده

دار شد، ولـی اثـر منبـع    معنی درصد 1در جعفري در سطح  Cویتامین 
از بـین  . دار نشدر متقابل منبع نیتروژن و میزان کود معنینیتروژن و اث

ي کلیه منابع کودي سطوح کودي نیترات کلسیم موثر تر بودند به طور
میـزان   ،کیلـوگرم در هکتـار نیتـرات کلسـیم     150سطح کـودي    که

. درصـد افـزایش داد   10بـه میـزان   در مقایسه با شـاهد  را  Cویتامین 
دار و اوره نیـز باعـث افـزایش معنـی    منابع کـودي سـولفات آمونیـوم    

  ).7شکل (در جعفري شدند   Cویتامین
اوره و سـایر کودهـاي   منفـی  تـأثیر  در برخی مطالعات بـه  اگرچه 
 حـال  ینا، با )38و  13(اشاره شده است  Cویتامین غلظت نیتروژن بر 

مرکبـات  استفاده از کود اوره در که  نمودندبیان ) 10(ابداال و همکاران 
ان در آب میوه ایـن گیاهـ   Cدار میزان ویتامین معنیافزایش  منجر به

و ترکیبـات   Cترین میزان ویتـامین   همچنین در آزمایشی بیش. گردید
فنولی در گیاه کلم چینی نیز در پی کاربرد منبع کود نیترات کلسیم به 

در گیـاه   Cبرخی منابع دیگر نیز از افـزایش ویتـامین   ). 16( دست آمد
دهد که با نتـایج ایـن   ربرد کودهاي نیتروژن خبر میجعفري در پی کا

) 3جـدول  (بررسی همبستگی بین صفات ). 32(پژوهش مطابقت دارد 
و غلظت  Cویتامین داري بین غلظت نشان داد که رابطه مثبت و معنی

  .عناصر نیتروژن، کلسیم و آهن برگ و صفات رویشی وجود دارد

  
  و عناصر غذایی Cهاي گیاهی، ویتامین گیري شده مربوط به رنگدانهزههاي انداتجزیه واریانس داده - 4 جدول

    میانگین مربعات        درجه آزادي  منابع تغییرات
  آهن  کلسیم  نیتروژن  Cویتامین   a + bکلروفیل     
  F(  2  **32/0  ns26/2  ns00/0  *13/0  ns86/6(نوع کود 
  C( 3  **09/0  **20/27  **55/0  *15/0  **36/421(مقدار کود 
F*C  6  **04/0  ns27/0  ns00/0  ns02/0  ns19/3  
  50/14  03/0  01/0  84/0  00/0  24  خطا
CV    71/6  79/1  61/16  31/17  35/4  
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درصد  5دار در سطح وجود حداقل یک حرف مشترك نشانه عدم وجود اختالف معنی( جعفريدر برگ  bو  aاثر منابع مختلف نیتروژن بر غلظت کلروفیل  - 6شکل 

  )کن استآزمون دان
  

 
درصد  5دار در سطح وجود حداقل یک حرف مشترك نشانه عدم وجود اختالف معنی( در برگ جعفري cاثر منابع مختلف نیتروژن بر غلظت ویتامین  - 7شکل 

  )آزمون دانکن است
  

  غلظت نیتروژن
ها نشان داد که اثر میزان کود بر غلظت نتایج تجزیه واریانس داده

دار شد، ولـی اثـر   معنی درصد 1جعفري در سطح  نیتروژن اندام هوایی
 دار نشـد منبع نیتروژن و اثر متقابل منبع نیتروژن و میزان کـود معنـی  

ـ منجـر بـه افـزایش    تمامی منابع و سطوح کودي . )4جدول ( دار  یمعن
-ها تفاوت معنی نسبت به شاهد شده ولی بین خود آننیتروژن غلظت 

اگرچـه میـزان نیتـروژن     الحـ  یـن ابـا  ). 8 شکل(داري مشاهده نشد 
امـا ایـن   یافـت  تیمارهاي نیتروژنی افـزایش  در تمامی گیاه  يها بافت

شـود بـه   مقدار نیتروژن تهدیدي براي سالمتی انسان محسـوب نمـی  
افـزایش نیتـرات در   بیان نمودند کـه  ) 36(توران و سویملی که ي طور

 .دانـد گرخطري متوجه انسان نمی گرم یلیم 1650گیاه کلم بروکلی تا 
افزایش میزان نیتروژن در سایر گیاهان نیـز در پـی کـاربرد کودهـاي     

شده که افزایش میزان  همچنین گزارش ).37(نیتروژن ذکر شده است 
نیتروژن در خاك محل کشت جعفري باعث افزایش میزان نیتـرات در  

در رابطه با غلظت نیتروژن در بـرگ  ). 32( گردداین گیاه می يها برگ
و جوجوبا در پی تیمار بـا کودهـاي نیتـرات و آمونیـومی      گیاهان کهور

ترین تجمع نیتروژن برگ ابتـدا از منـابع کـودي     که بیش شده گزارش
  ).21(آمونیومی و سپس نیترات به دست آمد 

  
  غلظت کلسیم

ها نشان داد کـه اثـر منبـع نیتـروژن و     نتایج تجزیه واریانس داده
دار معنی درصد 1در سطح در جعفري  Cمیزان کود بر غلظت ویتامین 

از بین کلیه منابع کودي سطوح کودي نیترات کلسـیم   ).4جدول ( شد
از ایـن کـود   کیلوگرم در هکتار  150سطح  هکي موثرتر بودند به طور
نتـایج  . درصد افزایش داد 50در مقایسه با شاهد را میزان کلسیم برگ 

 یريوره تـأث و ا منابع کودي سولفات آمونیـوم این تحقیق نشان داد که 
  .بر میزان کلسیم برگ نداشتند
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درصد آزمون  5دار در سطح وجود حداقل یک حرف مشترك نشانه عدم وجود اختالف معنی( اثر منابع مختلف نیتروژن بر غلظت نیتروژن در برگ جعفري - 8شکل 

 )دانکن است
 

طبیعی است که کاربرد نیترات کلسیم باعث افزایش تجمع کلسیم 
یلـدیریم و  رابطـه بـا افـزایش کلسـیم در پـی      ایـن  در . شوددر برگ 

محلـول  بـه صـورت   کاربرد کود اوره  دادند کهگزارش ) 38(همکاران 
کلم  هاي افزایش میزان کلسیم در برگمنجر به  کاربرد خاکیو پاشی 

دلیل مغایر بودن . گردید که با نتایج این تحقیق مطابقت ندارد بروکلی
تواند شرایط متفاوت  هاي این تحقیق مییافتهنتایج محققین مذکور با 

شده  همچنین گزارش. آن آزمایش به خصوص از نظر بافت خاك باشد
هـا و   که کود نیترات کلسیم باعـث افـزایش میـزان کلسـیم در بـرگ     

گـري شـده و در نتیجـه آن میـزان     هاي هندوانه رقم چارلسـتون  میوه
یابـد  ت کـاهش مـی  پوسیدگی گلگاه ناشی از کمبود کلسیم نیز به شد

نیتـرات   بـا تـاثیرات   گیـاه  شیمیایی ترکیب بر آمونیوم تغذیه تأثیر). 6(

 کاتیونها در گیاه در اثر تغذیه گیاه با آمونیوم نسبت). 20( متفاوت است
. شـود می آزاد بار براي موازنه ریشه از پروتون بنابراین و یافته افزایش

هـا برتـري یافتـه و    برآنیوندر حالیکه با کاربرد نیترات جذب کاتیونها 
کاهش میـزان  . )29( گردداز ریشه آزاد می -HCO3و یا  OH-بنابراین 

کلسیم، پتاسیم و منیزیوم در نتیجه افزایش میزان آمونیـوم در گوجـه   
 و 23 ،20( شـده اسـت   و خیار نیز گزارش هویج، هندوانه، ذرت، فرنگی

نتیجـه   در کلسـیم  خصـوص  بـه  ها یونکات جذب کاهش بنابراین). 28
 کـاربرد  نکات منفی ینتر مهم از غذایی يها محلول در آمونیوم کاربرد

تـرین میـزان    بـیش  نیـز   در آزمایشی دیگـر . است نیتروژن شکل این
در گیاه کلم چینی در پی کاربرد منبع کود نیترات کلسیم  کلسیم برگ
  ).16( به دست آمد

 

 
درصد آزمون  5دار در سطح وجود حداقل یک حرف مشترك نشانه عدم وجود اختالف معنی(م در برگ جعفري اثر منابع مختلف نیتروژن بر غلظت کلسی - 9شکل 

 )دانکن است
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  غلظت آهن 
ها نشان داد که اثر میزان کود بر غلظت نتایج تجزیه واریانس داده

دار شـد، ولـی اثـر منبـع     معنـی  درصـد  1آهن برگ جعفري در سطح 
جـدول  ( دار نشدع نیتروژن و میزان کود معنینیتروژن و اثر متقابل منب

-معنی به طوررا در گیاه غلظت آهن تمامی منابع و سطوح کودي . )4
 داريها تفـاوت معنـی   داري نسبت به شاهد افزایش دادند ولی بین آن

تحت  یتوجه تغذیه آهن در گیاهان به طور قابل. )10شکل (دیده نشد 
یرد و این مسئله به دلیل تغییـر  گتأثیر شکل نیتروژن مصرفی قرار می

آپوپالسـت سـلولی در    pHهـا و تغییـر   ها و آنیوننسبت جذب کاتیون
مصرف کود نیتروژن به شـکل نیتـرات موجـب تجمـع     ). 2(گیاه است 

این در حالی است که مصرف نیتروژن به شکل . شودآهن در ریشه می
میـزان  هاي جوان و کاهش  آمونیوم باعث افزایش میزان آهن در برگ

میزان آهن ) 2(طبق نظر تدین و معافپوریان . گرددها میآهن در ریشه
هاي انگور تغذیه شـده بـا نیتـروژن آمونیـومی بیشـتر از      فعال در نهال

در رابطـه بـا افـزایش    . هاي تغذیه شده با نیتروژن نیتـرات اسـت  نهال
میزان آهن در گیاهان در پی کاربرد کودهاي نیتروژن بیان شده اسـت  

شـود و  افزایش نیتروژن در گیاهان باعث افزایش جذب آهـن مـی   که
 و 11( نیز به دست آمده است فرنگی و کاهومشابه این نتایج در گوجه

باعث افزایش  ،در آزمایشی دیگر محلول پاشی با اوره یک درصد. )30

بر اساس نتایج حاصـل از  . )38( درصدي آهن برگ در بروکلی شد 40
مصـرف نیتـروژن آمونیـومی نقـش     ) 2(وریـان  آزمایش تـدین و معافپ 

بسزایی در انتقال آهن از ریشه به شاخساره و احیاء آهن به فرم فعال و 
در رابطـه بـا تـأثیر  کـود     . شتهاي جوان دا جذب سلول در برگ قابل

شده که ایـن   نیترات آمونیوم و اوره بر میزان آهن در گندم نیز گزارش
ان آهـن دانـه و بـرگ در گنـدم     دار میـز دو کود باعث افـزایش معنـی  

داري شوند و بین دو منبع نیترات آمونیوم و اوره نیز اختالف معنـی  می
  ).7(وجود ندارد 

  
  گیري نتیجه

که اثر منابع نیتروژن بر تمـامی  این تحقیق حاکی از آن بود نتایج 
میـزان   تـرین  یشکه ب يطوره ب. دار شدگیري شده معنیصفات اندازه

ایی، ارتفاع بوته و طول برگ و غلظت آهن بـرگ  وزن خشک اندام هو
میزان وزن  ترین یشب، کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم 150از منبع 

، و غلظـت کلسـیم   Cتر اندام هوایی، وزن تر ریشه، غلظـت ویتـامین   
ترین  کیلوگرم در هکتار نیترات کلسیم و بیش 150برگ از منبع کودي 

کیلوگرم در هکتار اوره به دست  150از  bو  aمیزان مجموع کلروفیل 
  .آمد

  

  
درصد آزمون  5دار در سطح وجود حداقل یک حرف مشترك نشانه عدم وجود اختالف معنی( اثر منابع مختلف نیتروژن بر غلظت آهن در برگ جعفري -10شکل

  )دانکن است
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