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 چکیده

در  یلوگرمک 1و  2، 0) یوسولفوردر هکتار( و ب یترل 1و  2، 0) یتروکسینن یس تی ز یاثر کودها یبررس   منظوربه

 یش  ی( آزما.Physalis alkekengi Lعروس  ک پش  ت پرده ) ییدارو یاهگ یتوش  یایاییو ف یکهکتار( بر ص  فام مورفولو 

دانشگاه زنجان  یار و سه تکرار در دانشکده کشاورزیات 1 با یکامل تصادف یهادر قالب طرح بلوک یلص ورم فاکتور به

که نشان داد  یجداشتند  نتا داریمعنی تأثیر ارزیابی بر هاه ص فام مورد  ییش  آزما یاارهایانجام ش د  ت  9319س ال  در 

گرم(، وزن خشک اندام  3/379) ییتر اندام هواشاخه(، وزن 95) ی(، تعداد شاخه فرعمتریس انت  93ارتفاع بوته ) یش ترین ب

 در ص  د گرمیلیم 920/ 9ث )یتامین( و ویکسبر 23/96گرم(، مواد جامد محلول ) 9/52گرم(، عالکرد تک بوته ) 75) ییهوا

داری عنیتفاوم مکه  به دست آمد یوس ولفور ب یلوگرمبه هاراه چهار ک یتروکس ین ن یترچهار ل یقیتلف یااردر ت گرم ناونه(

 لوگرمیبه هاراه چهار ک یتروکس  ینن یترچهار ل یقیتلف یاارکل در ت یلکلروف یش  ترین  بداش  ت ایر تیاارهاو س   با ش  اهد

بر  گرمیلیم 23/6و  9/6با  یبر به ترتیوس  ولفوب یلوگرمبه هاراه دو ک یتروکس  ینن یترچهار ل یقیتلف یاارو ت یوس  ولفورب

ولی با س  ایر تیاارها  مش  اهده نش  د یااردو ت ینا ینب دارییاختالف معن یآمار لحاظ از کهش  د  تر حاص  ل ۀگرم ناون

درص  د( و  51/76) اکس  یدانییآنت یتفعال یش  ترینب یتروکس  یندر هکتار ن یترچهار ل یاار  تداری داش  تند اختالف معنی

 جینتا اساس بر .نشان داد  و دیگر تیاارها در مقایسه با شاهد( را یاهیدرصد وزن خشک گ 96/9) یزالینف یزانم یشترینب

و  یکیولو یزیف یهاش  اخ موجب بهبود عالکرد و  وس  ولفوریو ب نیتروکس  ین یس  تیز یاس  تفاده از کودها قیتحق نیا

  دیعروسک پشت پرده گرد اهیگ ییایایتوشیف

 

 ثیتامینو یستی،ز یکودها یزالین،ف اکسیدانی،یآنت یتعالکرد، فعالهای کلیدی: واژه
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Abstract 

In order to study the effects of biofertilizers of nitroxin (0, 2, 4 L.h-1) and biosulphur (0, 2, 4 kg.h-1) on 

morphological and phytochemical traits of winter cherry (Physalis alkekengi L.) an experiment was conducted 

in factorial basement in randomized complete block design with nine treatments and three replications in 

agricultural faculty of Zanjan University in 2016. All treatments had significant effects on evaluated traits. 

Results showed that the highest plant height (53 cm), number of branches (58), shoot fresh weight (371.3 g), 

dry weight (78 g), yield per plant (82.5 g), the highest total soluble solids (16.23 Brix) and vitamin C content 

(120.1 mg.100g)-1 obtained from integrated treatment of 4 L.h-1 Nitroxin with 4 kg.h-1 biosulphur and had 

Significant difference compared with control and other treatments. The highest amount of chlorophyll content 

obtained from integrated treatment of four L.h-1 Nitroxin with four kg.h-1 biosulphur, and 2 kg.h-1 biosulphur 

whit 4 L.h-1 nitroxin respectively with 6.5 and 6.23 mg /gFW, but there aren't any significantly differences 

between these two treatments statistically, however significantly different with other treatments. The treatment 

of 4 L.h-1 nitroxin caused the highest antioxidant activity (76.84 percent) and the highest physaline percent 

(1.56 percent of dry weight) Compared with the control and other treatments. Results revealed that application 

of bio-sulphur and Nitroxin bio-fertilizers caused to improvement of yield and physiological and 

phytochemical indices in medicinal plants of winter cherry. 
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 مقدمه

 Physalis یعلا نام با عروسک پشت پرده

).Lalkekengi ) و به  9انیگیاهی علفی از تیره بادنجان

 نیا یهابرگ و هاوهیم  است مترسانتی 60تا  20ارتفاع 

ترکیب  نیترمهم و بوده  مصارف درمانی یداراگیاه 

                                                      
9- Solanaceae 

دارویی این گیاه، آلکالوئید فیزالین است که در میوه و 

 ازجاله نیزالی(  ف9116 یزرگردارد )آن تجاع  یاهبرگ

به  که باشدیعروسک پشت پرده م اهیاساسی گ بامیترک

 هاکاران و شانگدارد )تعلق  دهایترپنوئیگروه تر

مثل سرطان  ییهایااریب  درمان در اهیگ نیا از  (2099
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 و هیسنگ کل ،و کاهش التهاب بدن پوتاالموسیکبد و ه

 نی)ام شودیماستفاده  تینقرس و هپات ،یادرار یمجار

 بوده که هاسمیکروارگانیشامل م یستیز یکودها  (2001

 و اهیرشد گ شیخاک، افزا یزیقادر به باال بردن حاصلخ

ه قادر ب هاسمیکروارگانیم نی  اباشندیمعالکرد محصول 

جذب به قابل ریاز حالت غ یعناصر مغذ یسازآماده

و  کرامیوباشند )یم یستیز ندیفرآ یجذب در طقابل

 یحاو نیتروکسین یستی(  کود ز2099 هاکاران

 از جنس ترو نین کنندهتیتثب یهایباکتر نیمؤثرتر

 تیاست که عالوه بر تثب لومیریآزوسپازتوباکتر و 

 ییهوا و متعادل کردن جذب عناصر غذا ترو نین

با سنتز و ترشح  اه،یگ ازین مصرف موردپرمصرف و کم

 یهادیترشح اس و نیمانند اکس یاهیمواد محرک رشد گ

 ییهوا یهاو اندام شهیتوسعه ر ،مختلف سبب رشد نهیآم

مثبت کود نیتروکسین  ریتأث ( 2009 کیگلگردد )یم اهیگ

 یهاشاخ  برنیترو ن  کنندهتیتثب یهایحاوی باکتر

 یتعداد شاخه فرع (2002 تر )شارمارشدی مرزنجوش

وزن هزار دانه در  و در بوته، تعداد چترک در چتر

ترکیبام شیایایی چای  (2093 ینجارو  یئ)حاز سونیآن

رشد،  یهایژگیو بهبود و (2093 دهاردهو یعاتن) ترش

 ییدارو اهیگ یفیک امیو خصوص ییهوا یهاعالکرد اندام

 وسولفوریب (2005 هاکاران و یکوچکاست )شده  زوفا

 یدیاس) لوسیوباسیتاز جنس  ییهایحاوی باکتر

 نیو مؤثرتر نیتراز فعال (لوسیوباسیت

  باشدیمگوگرد  دکنندهیاکس هایسمیکروارگانیم

عالوه بر کاهش   خاک، pH لیتعدگوگرد و  شیاکسا

مناسب جذب فسفر و عناصر کم  طیخاک، شرا تهیدیاس

 دیاس دیمصرف )آهن، منگنز، روی و مس(، با تول

  گرددیم اهیگ هیتغذ تیبهبود وضع موجب کیسولفور

سرعت  شیافزا موجب ها،یباکتر نیخاک با ا حیتلق

 زاپاتا وشود )یعنصر م نیگوگرد و جذب ا ونیداسیاکس

 یسنجان یصفر ;2003هاکاران و  فالح ;2001 روی

بیشترین وزن خشک  ،یرازیبابونه ش اهیگ در  (2092

و میزان اسانس در تیاار بیوسولفور مشاهده  تولیکاپ

 گرید یقی(  در تحق2090 و هاکاران مشکانی)دهقانی  شد

 یستیز کاربرد کود ،غالیتیمار ییدارو اهیبر گ

درصدی تعداد دانه در هر  73 شیسبب افزا وسولفوریب

 و ینصرآباد یاسکندرشد )نسبت به شاهد  نیآذگل

 وسولفوریب یستیز استفاده از کود ( 2091 هاکاران

 ییدارو اهیدانه در چترک و عالکرد دانه در گ نیشتریب

(  2091 و هاکاران یستانیکاا) دیگردرا موجب  سونیآن

عدم  زیو ن ییایایکودهای ش هیوریبا توجه به مصرف ب

وجود اطالعام مستند و جامع در خصوص واکنش 

عروسک پشت پرده  ییدارو اهیرشدی گ یهاشاخ 

 ابمطالعه  نیمختلف کودی، ا اارهایینسبت به مصرف ت

 امیبر خصوص یستیز یاثر کودها یابیارز هدف

شت عروسک پ ییدارو اهیگ ییایایتوشیو ف کیرفولو مو

ا اجر داریپا یگسترش برنامه کشاورز یپرده و در راستا

 شد 
 

 هاروشمواد و 

 یکودها ریتأث یبررس هدف باپژوهش  نیا

روسک ع اهیگ یبر رو وسولفوریو ب نیتروکسین یستیز

در قالب طرح  لیفاکتور شیآزما صورمبهپشت پرده 

شد   انجامو سه تکرار  ااریت 1با  یکامل تصادف یهابلوک

دانشگاه زنجان با ارتفاع  یقاتیدر مزرعه تحق شیآزما

درجه و  39 ییایعرض جغراف ا،یمتر از سطح در 9663

 قهیدق کیدرجه و  17 ییایو طول جغراف یشاال قهیدق 29

اجرا شد  فاکتور اول شامل  9319در بهار و تابستان سال 

 ایآسمهر  یستیز یفناور"شرکت  ساخت نیتروکسین

عدد باکتری زنده و فعال در هر گرم کود  590)شامل "

در هکتار  تریل 43n=و  01n ،=22n=( در سه سطح یستیز

 ستیز"شرکت ساخت وسولفوریب لو فاکتور دوم شام

در سه  (3/1×  790 تیجاع و 91/9 تهیدی)اس "سبز فناور 

از  قبل در هکتار بود  لوگرمیک 43b=و  01b ،=22b=سطح 

و  هیناونه خاک ته نظر مورد نیاز زم ش،یانجام آزما

دول شد )ج یریگآن اندازه ییایایو ش یکیزیف یهایژگیو

9)  
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 آزمایش محل خاک مشخصات -1جدول 

 ماده

 آلی

)%( 

 هدایت

 الکتریکی

(dS/m) 

 اسیدیته

(pH) 

 آهک

)%( 

 رس

)%( 

 سیلت

)%( 

 شن

)%( 

 نیترو ن

)%( 
 گوگرد

(mg/kg) 
 فسفر

(mg/kg) 
 پتاسیم

(mg/kg) 

1/1 2 1/7 7 33 29 12  01/0 7 96 260 

 

 و یداریاز شرکت پاکان بذر اصفهان خر ازیبذور مورد ن

کاشته و  یکاشت در گلخانه گروه باغبان یهاینیدر س

 نیبه زم ماهبهشتیارد 99 خینشاها پس از دو ماه در تار

ها بوته نیو ب 90 هافیرد نی  فاصله بندمنتقل شد یاصل

 دو تکرارها نیب فاصله وده  هاکرمطول  متر،یسانت 30

 وانجام  یاریبالفاصله آب ها  پس از انتقال نشابود متر

شش تا هشت  یادر مرحله اهیپس از استقرار کامل گ

ا را ب وسولفوری  ابتدا کود بدیاعاال گرد اارهایت یبرگ

ر د لویک کیهر  یدر هکتار گوگرد برا لوگرمیک 90مقدار 

ننده( ک دیشرکت تول هی)بر اساس توص وسولفوریهکتار ب

کود مخلوط و  نیموجود در ا یهایباکتر تیجهت فعال

روز،  90ها داده شد  پس از بوته یپا یاریصورم شبه

  دیاعاال گرد یاریهاراه با آب آب نیتروکسیکود ن ااریت

دو  یدر ط نیتروکسیو ن وسولفوریب یکود یاارهایت از

 استفادهروزه  20و با فاصله  اهیگ یمرحله و قبل از گلده

صورم سه روز و به ی  آبیاری مزرعه به روش نوارشد

انجام شد  با توجه به عدم شیوع آفام و امراض  انیدرم

ی یساوم شیایا گونهچیاز ه اهیدر طی دوره رویش گ

هرز به روش دستی در  یهانشد  کنترل علف فادهاست

هازمان با  یبردار ادداشتیطول دوره رشد انجام شد  

 هب سبز از وهیم و کسیکال رنگ رییتغ و هاوهیم دنیرس

سرعت و برداشت با توجه به ( آغازورماهی)شهر قرمز

و با فاصله ده روز انجام  نیسه چ یط هاوهیم دنیرس

 شد 

                                                      
1.Total soluble solids 
2.Refractometer 

 هر از حاشیه اثر حذف از پس رشد فصل پایان در       

 سپس و انتخاب تصادفی طوربه بوته شش تعداد کرم

 ییتر اندام هواوزن ی،فرع هایشاخه تعداد بوته، ارتفاع

درجه  79ها درآون بوته درنهایتشد   یریگاندازه

ساعت قرار داده شد و سپس  15به مدم  گرادیسانت

 گیریاندازه برایوزن خشک انجام گرفت   یریگاندازه

 هامیوه رسیدن سرعت اینکه به توجه با بوته عالکرد

 آزمایش پایان تا میوه رسیدن ابتدای از و بود تدریجی

 تروزن مجاوع گرفت، صورم چین سه در برداشت

 نظر در بوته کل عالکردعنوان به یندر سه چ هایوهم

 یوهم آب ابتدا کیفی صفام گیریاندازه برای  شد گرفته

 و هگرفت یدست گیریوهمبا استفاده از آب یاارهر ت یبرا

با استفاده از  9(TSS)محلول  جامد مواد گیریاندازه

 21 ی( در دماAtago,N1,Japanمدل ) دستی 2رفراکتومتر

 درنهایت و تصحیح یری،گاندازه گرادیدرجه سانت

 یتامینو یریگاندازه یشد  برا یادداشت 3بریکس برحسب

با  یتراسیونبا روش ت یوهشده مث از عصاره صاف

 یتشد و درنها استفاده یمپتاس یدوردر  یدمحلول 

ناونه با استفاده از رابطه  گرم 900در  گرمیلیبرحسب م

فیزالین بر  یریگاندازه  (9111 یجدبه دست آمد )ما 9

( با استفاده 2005و هاکاران ) نیاساس روش سرورالد

 تیفعال یریگاز دستگاه سوکسله انجام شد  اندازه

کاس و هاکاران  اسیلیبر اساس روش م یدانیاکسیآنت

عصاره  تریل کرویم 900منظور  نی( انجام گرفت بد2001)

 001/0 یمحلول متانول تریلیلیم 2با  وه،یشده مصاف

3. Brix 
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  محلول کنترل شامل دو دیمخلوط گرد DPPH9 درصد

متانول بود  درصد مهار  تریلیلیم دو و DPPH تریلیلیم

 2( هر عصاره به کاک رابطه Iآزاد )% یهاکالیراد

 محاسبه شد

( با استفاده 9111) آرنون روش به لیکلروف یمحتوا      

 SAFAS MONACO مدل روفتومتراز دستگاه اسپکت

(RS232) کل برحسب  لیشد و کلروف یریگاندازه

بر اساس رابطه سه محاسبه  تروزندر گرم  گرمیلیم

 663 موج طول در جذب زانیم: 663Aرابطه، نیا در  شد

: Vنانومتر، 619 موجطول در جذب زانیم: 645A نانومتر،

 و( تریلیلیم 90 نجایا در) شدهمصرف استون یینها حجم

FW: هیتجز        .(گرم مین نجایا درتر ناونه به گرم )وزن 

افزار آمده با استفاده از نرمدستبه یهاداده لیو تحل

از  اارهایت نیانگیم سهی( و مقا3/9/1)نسخه  SAS یآمار

افزار دانکن توسط نرم یاآزمون چند دامنه قیطر

MSTAT-C 2.1  انجام شد 

 

 = (55/0×یمصرف میدورپتاسیدر  دی(/)محلول وهیعصاره صاف شده م زانی)م× 100 ]9[رابطه 
 ث نیتامیو گرمیلیم

 ناونه گرم 900 در

 A sample) / A control ×100 %I = (A control- ]2[رابطه 

    Chl. Total mg/g FW= [20.2(A645) +8.02(A663)] × V/1000FW ]3[رابطه 

 بحث و نتایج

 رشدی صفات 

ها نشان داد که اثرام هداد انسیوار هیتجز جینتا

تر زنبر ارتفاع بوته، و وسولفوریب در نیتروکسیمتقابل ن

 و درصد کی احتاالدر سطح  ییو خشک اندام هوا

 داریدرصد معن پنجاحتاال  طحدر س یتعداد شاخه فرعبر

 نیانگیم سهیحاصل از مقا جیبر اساس نتا ( 2جدول بود  )

 سهیمقا در متریسانت 93با ارتفاع بوته  نیشتریب ،اارهایت

در هکتار  تریتوأم چهار ل ااریدر ت اارهایت ریبا سا

 وسولفوریبدر هکتار  لوگرمیو چهار ک نیتروکسین

(3b3Nبه دست آمد و کاتر )یسانت 26 باارتفاع بوته  نی

( 1b1Nشاهد ) ااریدر ت اارهایت ریبه سا نسبت متر

شاخه  95با  یتعداد شاخه فرع نیشتریب شد  مشاهده

اختالف  یدارا که دیگردمشاهده  3b3N ااریدرت

 شاخه تعداد نیکاتر  بود اارهایت ریبا سا یداریمعن

 ااریدر ت شاخه 25با  اارهایت ریبا سا سهیدر مقا یفرع

1b1N 3ااریت  آمد دست بهb3N  نیشتریب گرم 3/379 با 

اندام  تروزنمقدار  نیکاتر گرم 923با   1b1Nااریت و

 نیشتریب داشتند  اارهایت ریبا سا سهیمقا در را ییهوا

 ااریتدر بیبه ترت گرم 77و  75 با ییوزن خشک اندام هوا

3b3N 1وb3N   اختالف  یآمار ازلحاظبه دست آمد

 ریبا سا یول نشد مشاهده ااریدو ت نیا نیب یداریمعن

 مقدار نیکاتر  داد نشان را یدار یمعن تفاوم اارهایت

 رینسبت به سا گرم 10/25با  ییهوا اندام خشک وزن

در  ( 3به دست آمد )جدول  1b1N ااریدر ت اارهایت

 متقابل ییافزاهم اثرام لیدل به یبیترک اارهاییت

 تیتثب (لوسیوباسیت وم،یلیآزوسپر ازتوباکتر،) هایباکتر

 انواع دیتول وخاک  pH کاهش ترو ن،ین یکیولو یب

 ن،یاکس ن،ینیتوکیس رینظ) رشد محرک مواد و هاهورمون

 کیرتح را ییغذا عناصر جذب ،(کیپنتوتن دیاس و نیوتیب

 موجب یسلول میتقس و اهیرشد گ کیبا تحر و کنندیم

 باو اهیارتفاع گ شیافزا تیدر نها انگرهیطول م شیافزا

د و رش شیافزا موجب فتوسنتزی ندهاییفرآ یرو ریتأث

 نظر به نیچن ( 2009 هاکاران و تیالک(شودیم ناو

 بهبود قیطر از یستیز کودهای از استفاده که رسدیم

 تمسیس توسعه و بهبود موجب خاک یکروبیم یهاتیفعال

 در و ییغذا عناصر جذب و یدسترس شیافزا و یاشهیر

 ماده بهبود و فتوسنتزی مواد دیتول شیافزا سبب جهینت

ود مثبت ک ریتأث  است دهیگرد اهیگ در یاهیگ تر و خشک

 و ارتفاع افزایش و رازیانه گیاه در وسولفوریب یستیز
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درزی و )است  شدهگزارش آن جانبی یهاشاخه تعداد

 یستیز کود مصرف یپژوهش در ( 2001 هاکاران

-میمر ییدارو اهیدرگ( ازتوباکتر و لومیریآزوسپ حاوی)

 ییواه اندام خشک و تروزن بوته ارتفاع شیافزا سبب یگل

کاربرد  نیهاچن  (2001 هاکاران و وسفیشد ) اهیگ

 ییودار اهیگ در یستیز یکودها با نیتروکسین یقیتلف

 کخش و تروزن بوته، قطر و ارتفاع شیافزا به منجر زوفا

برزگر و  یادگاری  (2005  هاکاران و یکوچکشد )

 اهیدر گ یتعداد شاخه جانب ،کردند ( گزارش2090)

  افتی شیو گوگرد افزا وسولفوریب ریتأثتحت  هیبادرنجبو

 کودهای ماش، یرو بر ازتوباکتر ریتأث یبررس در

 که دیگرد ماش یجانب شاخه تعداد شیافزا موجب یستیز

 یکنندها میتنظ و ترو نین یآور فراهم به را آن لیدل

حاضر هاسو  قیتحق جیبا نتا ؛ کهدادند نسبت رشد

  (9115و کاپور  نگیس ) باشدیم

 

 بوته عملکرد

اثرام متقابل  یانس،وار یهتجز یجبر اساس نتا

بر عالکرد بوته در سطح  یوسولفورب در یتروکسینن

 یشترین(  ب2شد )جدول  داریمعندرصد  یک احتاال

 مشاهده شد 3b3N یاارگرم در ت 9/52عالکرد تک بوته با 

د شاه یاارت  داشت داریمعنیاختالف  یاارهات یرکه با سا

(1b1N )با  یسهعالکرد را در مقا ینکاتر گرم 29/23 با

 ازلحاظ تیاار ین(  بهتر3جدول داشت ) یاارهات یرسا

برابر عالکرد  9/3 یشکه باعث افزا بود 3b3N عالکرد بوته

 یزوسفریر هاییشاهد شد  باکتر یاارنسبت به ت

 و یتروکسینن یستیکود زموجود در  یاهده رشد گینافزا

( لوسیوباسیو ت یریلوم)ازتوباکتر و آزوسپ یوسولفورب

 باعث ،خاک pHو کاهش  یترو نن یتعالوه بر تثب

و  یدجیبرلیکاس ازجاله یاهیگ یهاهورمون آزادسازی

با کاربرد   ( 2099 هاکاران و ویکرامشوند )یم یناکس

و  یشهرشد ر یوسولفورب و یتروکسینن یستیکود ز

و  یترو نجاله ن از ییو جذب عناصر غذا یدسترس

 (2009شارما ) یابدیم یشافزا یزمغذیگوگرد و عناصر ر

 یمنته یوتعداد شاخه فرع یاهارتفاع گ یشکه باعث افزا

عالکرد  یو به عنوان اجزا یشوندگلدار م هایبه سرشاخه

 یتاًو نها گذارند؛یعالکرد م یشدر افزا یادیز یرتأث

و  یوهقطر و وزن م یشتعداد گل در بوته، افزا یشافزا

 یریلومکاربرد ازتوباکتر و آزوسپعالکرد شده است  

  (2093 گالویزادهشد ) یانزنعالکرد دانه یشباعث افزا

 کود نیتروکسین بر رشد زعفران، یرتاث یبررس در

مثبت  یرتأثتعداد بنه و عالکرد کالله زعفران را به  افزایش

ر فراهم آوری ترکیبام متعدد برای کود نیتروکسین د

 ین  هاچن(2001 و هاکاران امیدی)ریشه نسبت دادند 

در  دانه یشترینب یوسولفورب یستیزاستفاده از کود 

را موجب  یسونآن ییدارو یاهچترک و عالکرد دانه در گ

 .(2091 هاکاران و یستانی)کاا دش

 پرده تحت تاثیر  پشت عروسک در بررسی مورد عملکردی و رویشی صفات واریانس تجزیهنتایج  – 2جدول  
 کودهای زیستی 

 
 تغییر منابع

 
 آزادی درجه

 میانگین مربعام

 اندام تروزن بوته عالکرد فرعی شاخه ارتفاع
 هوایی

 خشک وزن
 هوایی اندام

 ns91/93 ns91/1 ns99/999 ns11/2967 ns71/235 2 بلوک

 91/9755** 62/23612** 03/9531** 59/919** 66/35** 2 نیتروکسین

 59/9276** 63/20911** 07/9276** 37/219** 65/26** 2 بیوسولفور

 70/2015** 12/1322** 90/122** 01/15* 52/19** 1 بیوسولفور × نیتروکسین

 19/32 19/625 99/97 69/93 70/0 96 خطا

 21/1 50/5 97/99 93/5 1/9 __ )درصد ( تغییرات ضریب

 ns،  ،*** درصد می باشد  9و  9دار، معنی دار در سطح احتاال به ترتیب بیانگر غیرمعنی 



     44                                                                                        و.... مورفولوژیک صفات بر و بیوسولفور نیتروکسین اثر کودهای زیستی

 زیستی هایکود تأثیر تحت پرده پشت عروسک عملکرد و رویشی صفات میانگین مقایسه -3جدول 

 یاارت
ارتفاع 

cm) ) 

 تعداد شاخه

 یفرع

 عالکرد

 ((gبوته 

 تر انداموزن

 (g) ییهوا

 وزن خشک اندام

 ((g ییهوا

N1b1 d 26 d 25 d 29/23 d 923 c 10/25 
N1b2 c 37 c 35 c 9/91 c 5/211 b 55/91 
N1b3 ab 16 bc 16 abc 36/73 ab 9/336 ab 36/70 
N2b1 c 53/31 bc 19 c 12/60 c 2/219 b 79/96 
N2b2 ab 66/16 bc 19 bc 79/69 bc 9/259 b 97 
N2b3 ab 96/11 ab 11 abc 33/72 bc 3/219 ab 66/61 
N3b1 ab53/90 ab 11 abc 1/73 ab335 a77 
N3b2 ab 66/15 ab92 ab 73.50 bc 3/306 b62 
N3b3 a 93 a95 a 9/52 a 3/379 a 75 

 در کیلوگرم 2b (2،(صفر)1b شامل بیوسولفور دوم، فاکتور ،(هکتار در لیتر 1)n3 و( هکتار در لیتر 2) 2n،(صفر)1n شامل نیتروکسین اول، فاکتور *

  باشندنای دارمعنی آماری نظر از اند،شده داده نشان ستون هر در مشترک حروف با که هاییمیانگین*  (هکتار در کیلوگرم 1)b3  و( هکتار

 

 کیفی صفات

اثرام  ها نشان داد کههداد یانسوار یهتجز یجنتا

 و الینیزبر درصد ف یوسولفورب در یتروکسینن متقابل

درصد  یکدر سطح احتاال  اکسیدانیآنتی یتفعال

 نیانگیم یسهمقا یج(  با توجه به نتا1شد )جدول  داریمعن

 به دانیساکیآنت تیفعال و نیزالیف زانیم یشترینب یاارهات

 درصد 51/76 و یاهیدرصد وزن خشک گ 96/9با  بیترت

 و (1b3N) نیتروکسین هکتار تردریل چهار ااریتدر 

 گرید یاارهایبا ت سهیرا در مقا یداریمعن اختالف

وزن خشک  درصد 96/0با  هاآن ریمقاد  نیکاتر  داشت

 در اارهایت ریسا با سهیمقادر درصد 33/12 و یاهیگ

 اساس نیا بر (9)جدول  ( به دست آمد1b1Nشاهد ) ااریت

 یدو برابر بایتقر شیباعث افزا (1b3N) ااریت نیبهتر

شاهد شد   اارینسبت به ت یدانیاکس یآنت تیو فعال نیزالیف

 گیاه این آلکالوئیدی و ییدارو ترکیب نیترمهم فیزالین

 بامیترک جزءآلکالوئیدها  کهنیبا توجه به ا و بوده

 یهایکه باکتر رسدیبه نظر م نیچن ،هستند دار ترو نین

 نیترو ن تثبیت با نیتروکسین، بیولو یک کود در موجود

 شیافزا باعث اهیگ یبرا ترو نین آوردن فراهم و هوا

  است شده پرده پشت عروسک اهیگ در نیزالیف زانیم

د تام آلکالوئی زانیبر م یترو نین بامیمثبت ترک ریتأث

زاده و  زارع (شده استعروسک پشت پرده گزارش

 نیتروکسین هکتار در تریل پنجمصرف  (9117 هاکاران

 اهیر گد و سافرانال نیکروسیپ دیتول نظر از تیاار بهترین

هاکاران و  ادرک  (2001 هاکاران و یدی)ام بود زعفران

 گزارشزوفا  ییدارو اهیگ یبر رو یامطالعه در (2005)

ار قر یستیز یکودها ریتأثکه بازده اسانس تحت  کردند

 انیزن ییدارو اهیگ یمشابه بر رو قیتحق درنگرفت  

 بر درصد اسانس  نیتروکسیمشخ  شد که کاربرد ن

 نیا جینتابا  ( که2099 یبرقاد) نداشته یداریمعن ریتاث

 ساخته لیدل به احتااال آن لیدل و بوده تضاد در قیتحق

 یم 8H5Cبا فرمول  زوپرنیا یاز واحدها هااسانسشدن 

 میحضور مستق ترو نین هاآندر ساختاان  وباشد 

 یهایباکتر یحاو نیتروکسیکود ن مصرف ،  ندارد

 یکاهش اثرام منف با ،لومیریو آزوسپ ازتوباکتر

 یدهایانواع اس دیترشح و تول با و  یطیمح یهااسترس

 تیعالف شیباعث افزا ،یاهیرشد گ یهاکنندهمیتنظو  نهیآم

 یبر رو ی  در پژوهششودیم  ها وهیم یدانیاکسیآنت

)ازتوباکتر و  یحاو ااریت ،دیگرد مشخ   ،یفرنگگوجه

ا موجب ر یدانیاکسیآنت تیفعال نیشتریب (لومیریآزوسپ

حاضر هاسو  قیتحق جیکه با نتا (2090 ی)اردوخان شد

  باشدیم
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 کلروفیل محتوای ،)مواد جامد محلول(TSS ،ث یتامینو

 کل

 ها اثرامهداد انسیوار هیتجز جیاساس نتا بر

ث و  نیتامیبر مقدار و وسولفوریب در نیتروکسین متقابل

در سطح احتاال کل  لیکروف یمحتوا و مواد جامد محلول

 زانیم نیشتری(  ب1جدول بود ) داریمعن درصد کی

با مقدار  دربا  بیمواد جامد محلول به ترت و ث نیتامیو

در  کسیبر 26/96و گرم ناونه  صد رد گرمیلیم 9/920

اختالف  اارهایت ریسا با که آمد دست به 3b3N ااریت

 و 9/90با  بیترت به هاآن نیکاتر ،ندتداش یداریمعن

 ( 9)جدول به دست آمد (1b1Nشاهد ) ااریت در 31/90

، به 2b3Nو 3b3N ااریت نشان داد اارهایت نیانگیم سهیمقا

 نیشتریتر ب ۀبر گرم ناون گرمیلیم 23/6و  9/6با  بیترت

 فاختال یآمار لحاظ ازکل را داشته و  لیمقدار کلروف

 اارهایت ریبا سا یول ،مشاهده نشد هاآن نیب یداریمعن

بر  گرمیلیم 1/3شاهد با  ااریت  داشتند یداریتفاوم معن

با  سهیمقا در کل را لیکلروف زانیم نیتر کاتر ۀگرم ناون

که  رسدی(  چنین به نظر م9جدول )داشت  اارهایرتیسا

خاک مانند  یهاکننده استفاده از انواع مختلف حاصلخیز

بت در مث ریتأثبه دلیل  وسولفور،یبو  نیتروکسیکود ن

 ،رشد محرک یهایباکتر نکهیا وعناصر غذایی  نیتأم

 یداس نیکوتینیک،و قند مانند اسید  یآل یدهایاس مولد

 و ناگاناندا( هستند B یهانیتامیو بیوتین، پنتوتنیک،

منابع ماکن  نیا ( 2001 هاکاران و کندی ، 2090 هاکاران

 شیو افزا ثنیتامیو دیتول و افتهیانتقال  وهیاست به م

را  خصوصیام کیفی میوه بهبود ومواد جامد محلول 

 که نترو ین نیتأم و نیتروکسین از استفاده  دنشو باعث

 در یقطع و میمستق ریتأث لیکلروف ساختاان در شرکت با

با استفاده از  لوسیوباسیت و داشته لیکلروف ساخت

 گرد ووبه گ یدسترس ،آن به سولفام لیگوگرد و تبد

 و روی ،مانند فسفر pHوابسته به  ییعناصر غذا گرید

 و فتوسنتزی یهاچرخه در یاساس نقش که را، آهن

 مارشنردهد )یم افزایشرا  ،دارند هاسیتوکروم ساختاان

 در اساسی نقش که هایزمغذیر این جذب افزایش  (2003

 هایهرنگیز افزایش سبب ،دارند کلروفیل تولید و ساختار

مثبت  ریتأث  (9117 ی)هاربون و د شوندیم فتوسنتزی

ث و مواد جامد محلول  نیتامیو زانیبر م نیتروکسیکود ن

 و هاکاران یریاماست )شده گزارش یفرنگدر گوجه

 و زیعبدالعز تطابق دارد  قیتحق نیا جی( که با نتا2099

که کاربرد  دادند نشان یرزمار اهیدر گ)2007)هاکاران 

 دهش و فتوسنتز لیکلروف زانیم شیکودها موجب افزا نیا

 به نیتروکسین از استفاده ریحان، روی بر پژوهشی در و

 نیترو ن میزان افزایش واسطهبه ،شیایایی کود هاراه

 کنندهتیتثب یهایباکتر توسط گیاه برای جذبقابل

 و یسانیو) دیگرد کلروفیل میزان افزایش سبب نیترو ن

 (2092 هاکاران

 
 تحت تاثیر کودهای زیستی پشت پرده در عروسک یمورد بررس یفیصفات ک یانسوار یهتجز نتایج  -4جدول 

 
 

تغییر منابع  

  
 درجه
 آزادی

مربعام میانگین  

 درصد 
 فیزالین

ث ویتامین  جامد مواد 
 محلول

 

 ظرفیت
اکسیدانآنتی  

کل کلروفیل  

 0/091ns 99/75ns 0/357ns 9/32ns 0/055ns 2  بلوک

 **6/91 **799/91 **93/22 **3267/99 **0/11 2  نیتروکسین

 **3/22 **217/10 **91/91 **2535/07 **0/05 2  بیوسولفور

نیتروکسین×بیوسولفور   1 0/20** 655/91** 1/79** 601/21** 0/91** 
090/0 96  خطا  99/900  36/0  39/29  01/0  

(درصد) تغییرام ضریب   - 7/5  91/99  92/91  09/5  7/3  

ns ، ،*** درصد می باشد  9و  9دار، معنی دار در سطح احتاال به ترتیب بیانگر غیرمعنی 
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 زیستی هایکود تأثیر تحت پرده پشت عروسک کیفی صفات برخی میانگین مقایسه -۵جدول 

 )%(یزالینف تیاار
ث  یتامینو

mg/100g)) 

مواد جامد محلول 

(Brix) 

 یانت یتظرف

 )%(یداناکس
 کل یلکلروف

(mg/g FW) 

1b1N e 96/0 d 9/90 c31/90 e33/12 e1/3 

2b1N cd9/9 c 03/71 b96/91 d01/99 d71/1 

3b1N cd99/9 ab3/903 ab56/91 ab36/79 bc96/9 

1b2N bcd26/9 bc93/59 b23/91 bcd25/63 d00/9 

2b2N d02/9 ab2/10  b90/91 abc69 c 92/9 

3b2N bc93/9 abc17/16 ab03/99 cd77/91 abc11/9 

1b3N a96/9 abc2/11 b96/91 a51/76 ab01/6 

2b3N cd3/9 ab1/909 ab26/99 abc66 a32/6 

3b3N ab1/9 a 9/920 a26/96 abc52/70 a9/6 

 در لوگرمیک b2 (2،(صفر)b1 شامل وسولفوریب دوم، فاکتور ،(هکتار در تریل 1)n3 و( هکتار در تریل 2) n2،(صفر)n1 شامل نیتروکسین اول، فاکتور *

  باشندینا داریمعن یآمار نظر از اند،شده داده نشان ستون هر در مشترک حروف با که ییهانیانگیم( * هکتار در لوگرمیک 1)b3 و( هکتار
 

 

 یکل گیرییجهنت

 چهار یقیتلف ااریت ،حاض   ر قیتحق جیاس   اس نتا بر      

در هکتار  لوگرمیو چه ار ک  نیتروکس   یدر هکت ار ن  تریل

 ییدارو اهیگ یابیص  فام مورد ارز اکثر بر وس  ولفوریب

 ،یعروس  ک پش  ت پرده )ارتفاع بوته، تعداد ش  اخه فرع 

مواد ج امد   ث،نیت ام یو ،ییتر و خش   ک ان دام هوا وزن

 ریأثت نیش  تر یکل و عالکرد تک بوته( ب لیمحلول، کلروف

درصد  نیش  تریداش  ت  ب اارهایت گریبا د س ه یرا در مقا

ماده  نیترعنوان مهمبه نیزالیو ف یدانیاکس   یآنت تیفعال

تار در هک نیتروکسین تریچهار ل ااریدر ت اهیگ نیا مؤثره

از  یپژوهش حاک نیا جینتا یطورکلب ه دس   ت آم د  ب ه   

 لفوروسویو ب نیتروکس  ین یس ت یز یمثبت کودها ریتأث

و  یعالکرد ،یبر ص  فام رش  د  با ش  اهد س  هیمقا در

عروس ک پشت پرده است  در   ییدارو اهیگ ییایتوش ا یف

ناش  ی از روند رو به  یحال حاض  ر مش  کالم اقتص  اد 

و اثرام س   وء  ییای  ایش    یکوده  ا ن  هیرش    د هز

 راصولییو غ هیرویناش ی از اس تفاده ب   یطیمحس ت یز

 داریپا ی، از مش  کالم کش  اورز  ییایایش   یکودها نیا

  کودهای زیس تی در مقایسه با مواد شیایایی،  باش د یم

 و کنندیتولید مواد سای و میکروبی نا ،در چرخه غذایی

ب اعث اص   الح   ک ه  دارن د  یخودق ابلی ت تکثیر خودب ه   

  با ش  وندیم خص  وص  یام فیزیکی و ش  یایایی خاک  

کودهای ش   یایایی  یجاجایگزینی کودهای زیس   تی به

در راس   ت  ای کش    اورزی پ  ای  دار و ک  اهش   توانیم

گام برداشت یطیمحستیز یهایآلودگ

 

 منابع مورد استفاده

Abdelaziz M, Pokluda R and Abdelwahab MM, 2007. Influence of compost, microorganisms and NPK 

fertilizer upon growth, chemical composition and essential oil production of Rosmarinus officinalis L. 

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici cluj- Napoca, 35: 86-90. 

Amiri MB, Koocheki A, NasiriMahallati M and Jahan M, 2015. Effects of Different Sources of Nutrition on 

Quantitative and Qualitative Characteristics of Lycopersicon esculentum under Ecological Cropping 

System. Journal of Horticulture Science,29(2) 216-231(In Persian). 

Amin A, 2004. Dictionary of therapeutic plant:Tehran University.Tehran (In Persian). 



 6931، زمستان 4شماره  72نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                     و ... پرچیانلو، خیری                       44

 

Arnon DI, 1949. Copper enzymes in isolated chloroplasts; polyphenol-oxidase in Beta vulgaris. Plant 

Physiology, 24: 1-15 

Barghamadi K and Najafi S, 2015. Effect of Different Levels of Nitroxin and Humic Acid on Quantitative 

Properties and Essential Oil of Ajowan (Carum copticum (L.) C. B. Clarke). Journal of Horticulture 

Science, 0, 321-341. (In Persian) 

Darzi MT, Ghalavand A and Rejali F, 2007. The effects of biofertilizers application on N, P, K assimilation 

and seed yield in fennel (Foeniculum vulgare Mill). Journal of Medicinal and Aromatic Plant,25(1) 1-19. 

(In Persian). 

Dehghani MM, Naghdi Badi H, Darzi M, Mehrafarin A, Rezazadeh S and Kadkhoda Z, 2001. The Effect of 

Biological and Chemical Fertilizers on Quantitative and Qualitative Yield of Shirazian Babooneh 

(Matricaria recutita L.); Journal of Medicinal Plant, 2 (38):35-48. (In Persian). 

Eskandari N, Ghorbani R, Rezvani Moghaddam P and Nassiri Mahallati M, 2015. Single and integrated effects 

of biological, organic and chemical fertilizers on quantitative and qualitative traits of milk thistle (Silybum 

marianum L.). Agroecology, 6(3), 467-476. (In Persian). 

Fallah A, 2003. Transmittance of Phosphor Solubilizer Microorganisms in Gilan and its Effectivness on Wheat 

and Rice Product. Ph.D. Thesis in Tarbiat Modarres University. (In Persian). 

Ghilavizadeh A, Taghi Darzi M and Haj Seyed Hadi M, 2013. Effects of Biofertilizer and Plant Density on 

Essntial Oil Content and Yield Traits of Ajowan (Carum copticum). Middle-Eas Journal of Scientific 

Research, 14 (11): 1508-1512. 

Gilick, BR, Penrose D and Wenbo M, 2001. Bacteria promotion of plant growth. Biotechnology Advances, 

19: 135-138. 

Harbone JB and Dey PM, 1997. Plant Biochemistry. Academic Press, New York. 

Hamze Eu J and Najari S, 2013. The possibility of reducing the use of nitrogen chemical fertilizers through 

the application of nitroxin biofertilizer in the production of anise. Journal of Agricultural Knowledge and 

Sustainable Production, 23: 41-55. (In Persian). 

Kader MA, 2002. Effects of Azotobacter inoculant on the yield and nitrogen uptake by wheat. Journal of 

Biological Sciences, 2: 259-261. 

Kennedy IR, Choudhury ATM and Kecskes ML, 2004. Non-symbiotic bacterial diazothrophs in crop-farming 

systems: can their potential for plant growth promoting be better expoited. Soil Biology and Biochemistry, 

36: 1229-1244. 

Kmaystany N, Rezvan Moghaddam P, Jahan M and Rajali F, 2012. FEffect of different nutrient sources on 

medicinal plant ani (Pimpinell aanisum). 12thCongress Crop Sciences Iranian.37-45. 

Koocheki A, Tabrizi L and Ghorbani R, 2008. Effect of biofertilizers on agronomic and quality criteria of 

Hyssop (Hyssopus officinalis L.). Journal of Field Crops Resarch, 6 (1): 127 - 37. (In Persian). 

Marschner H, 2003. Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, San Diego, CA, USA. 

Majedi M, 1994. Food Chemical test methods. Publishing and Printing Institute of Tehran University, Tehran 

(In Persian). 

Miliauskas, G, Venskutonis, PR and Vanbeek, TA, 2004. Screening of radical scavenging activity of some 

medicinal and aromatic plant extracts. Food Chemistry, 85: 231-237. 

Nagananda GS, Das A, Bhattacharya S and Kalpana T, 2010. In vitro studies on the effects of biofertilizers 

(Azotobacter and Rhizobium) on seed germination and development of Trigonella foenum-graecum L. 

using a novel glass marble containing liquid medium. International Journal Botany, 6: 394-403. 

Nemati M, Dahmardeh M, 2015. Effect of biofertilizer and organic manure application on yield and 

morphological index of roselle (Hibiscus sabdariffa L). Agroecology, 7(1)62-73. (In Persian).  



     43                                                                                        و.... مورفولوژیک صفات بر و بیوسولفور نیتروکسین اثر کودهای زیستی

Omidi H, Naghdi Badi H, Golzad A, Torabi H and Footoukian M, 2009. The Effect of Chemical and Bio-

fertilizer Source of Nitrogen on Qualitative and Yield of Saffron (Crocus sativus L). Journal of Medicinal 

Plant, 2 (30):98-109. (In Persian). 

Ordookhani K, Khavazi K Moezzi A and Rejali F, 2010. Influence of PGPR and AMF on antioxidant activity, 

lycopene and potassium contents in tomato. African Journal of Agricultural Research, 5: 1108-1116.(In 

Persian). 

Safari Sanjani AA, 2012. Soil Biologi and biochemistry. Publishing and Printing Institute of Bu-Ali Sina 

University. (In Persian). 

Shang D, Zhang L, Han S and Wang G, 2011. Adjuvant effect of a novel water-soluble polysaccharide isolated 

from the stem of Physalis alkekengi L. var. francheti (Mast.) makino. Journal of Medicinal Plants 

Research, 5(16).3814-3818. 

Sharma A K, 2001. A handbook of organic farming. Agrobios, India. 

Sharma AK, 2002. Biofertilizers for sustainable agriculture. Agrobios, India. 

Singh S and Kapoor KK, 1998. Effects of inoculation of phosphate solubilizing microorganisms and an 

arbuscularmycorrhizal fungus on mungbean grown under natural soil conditions. Journal of Mycorrhiza, 

7; 249–253. 

Sorouraddin MH, jozan J, Gunuzli K and Farshpour Rezaei SM, 2088. Extraction, Separation and 

Identification of Physalins from Physalis alkekengi Grown in Azarbayjan. Journal of Agricultural 

Knowledge.18 (1) 18-24. (In Persian). 

Tilak K, Ranganayaki KK, Pal R, De A, Saxena C, Shekhar N, Shilpi A, Tripathi J. K. and Johri B. 2005. 

Diversity of plant growth and soil health supporting bacteria. Current Science, 89: 136-150. 

Vikram A, Hamzehzarghani H, Al-Mughrabi KI, Krishnaraj PU and Japadeesh KS, 2007. Interaction between 

Pseudomonas fluorescens FPD-15 and Bradyrhizobium spp. In Peanut Biotechnol, 6: 292 –298. 

Weisany W, Rahimzadeh S and Sohrabi Y, 2012. Effect of biofertilizers on morphological, physiological22-

characteristic and essential oil content in basil (Ocimum basilicum L). Journal of Medicinal and 

AromaticPlants, 28(1): 73-87. (In Persian). 

Yadegari1 M, Barzegar R, 2001.The effect of sulphur and Thiobacillus on nutrient absorption, growth and 

essential oil in lemon balm (Melissa officinalis L.). Journal of Herbal Medicines,1(1): 45-30. 

Youssef AA, Edris AE and Gomaa AM, 2004. Acomparative study between some plant growt regulators and 

certain growth hormones producing microorganisms on growth and essential oil composition of Salvia 

officinalis L. Plant Annals of Agricultural Science, 9: 299 – 323. 

Zapata F, and Roy, R N, 2004. Use of phosphate rocks for sustainable agricultur. Publication of the FAO Land 

Zarezadeh A, Khaladbarin b, 1997. Changes in the total amount of alkaloids, medicinal plants in response to 

different amounts of nitrogen fertilizer. MS Thesis. Faculty and Water Development Division of 

Agriculture Shiraz University. Iran. (In Persian). 

Zargari A, 1996. Medicinal Plants, Volume III, Publishing and Printing Institute of Tehran University, Tehran 

(In Persian). 

 

 
 
 


