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چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر منابع آلی و معدنی نیتروژن بر عملکرد ،صفات مورفولوژیکی و جذب نیتروژن گیاه گزنه ،آزمایشی گلدانی در
فضای باز در رامسر ،استان مازندران در سال  1394اجرا شد .آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه
تکرار انجام شد .فاکتورها شامل :گونه گزنه در دو سطح شامل گونههای  Urtica piluliferaو  ،Urtica dioicaتیمار کودی در  7سطح
شامل شاهد (بدون کود) 30 ،و  60کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره ،کود دامی 5 :و  10تن در هکتار و مقادیر تلفیقی کود دامی
و معدنی 2/5 :تن در هکتار کود دامی  15 +کیلوگرم در هکتار نیتروژن و  5تن در هکتار کود دامی  30+کیلوگرم در هکتار نیتروژن
بودند .باالترین عملکرد ماده خشک اندام هوایی ( 59گرم در گلدان) از اثر متقابل گونهی  Urtica piluliferaو تیمار  5تن در هکتار
کود دامی  30+کیلوگرم در هکتار نیتروژن (کاهش  50درصدی کود معدنی) بهدست آمد .گونه  Urtica piluliferaویژگیهای رشد و
کارآیی مصرف نیتروژن باالتر و درصد جذب نیتروژن کمتری نسبت به گونه  Urtica dioicaداشت .باالترین کارآیی مصرف کود و درصد
نیتروژن بهترتیب از تیمارهای  2/5تن در هکتار کود دامی  15 +کیلوگرم در هکتار نیتروژن ( 3/18گرم ماده خشک در گرم نیتروژن) و
 60کیلوگرم نیتروژن در هکتار ( 3/76درصد) حاصل شد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تلفیق کود معدنی و کود دامی بهترین
ترکیب برای تولید گزنه بدون کاهش عملکرد است.
واژههای کلیدی :کود دامی ،اوره ،عملکرد ،فنل ،فالونوئید
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محصول یـک گیـاه دارویـی وقتـی از نظـر اقتصادی مقرون به
صرفه است که مقدار متابولیتهـای ثانویـه آن بـه حد مطلوب
رسیده باشد ،لذا میتوان با روشهای بهزراعی و بهنژادی در
جهت رسیدن به این هدف گام برداشت .یکی از این روشهای
زراعی ،حاصلخیزی و تغذیه مناسب گیاه است .نیتروژن یکی از
عناصر اصلی در تغذیه گیاهان است .گزنه بهعنوان یک گیاه
نیتروژن پسند شناخته میشود (مولرو 9و همکاران.)2014 ،
وهبا 10و همکاران ( )2014افزایش معنیدار عملکرد ،ارتفاع و
تعداد انشعاب در گزنه رومی را با افزایش مقدار کود نیتروژن
گزارش کردهاند.
همچنین از کودها بهعنوان ابزاری برای دستیابی به حداکثر
تولید در واحد سطح استفاده میشود .این در حالی است که
عالوهبر افزایش تولید ،کیفیت محصول نیز باید مدنظر قرار
گیرد .ایجاد مشکالت زیستمحیطی ناشی از مصرف بیش از
حد نیتروژن ،انرژی و هزینههای تولید باال و تأثیر سویی که بر
چرخه زیستی و پایداری سیستمهای کشاورزی دارند ،از یک
سو و مسأله تأمین نیازهای گوناگون بشر با کیفیت مناسب برای
جمعیت روزافزون جهان از سوی دیگر ،تجدیدنظر در روشهای
افزایش تولید گیاهان را ضروری ساخته است (مرادی.)1388 ،
به نظر میرسد یکی از گزینههای موجود برای بهبود شرایط
فعلی در این بخش ،کشاورزی پایدار باشد .در حال حاضر برای
توسعه کشاورزی پایدار ،اجرای سیستمهای کشاورزی با نهاده
کافی بهصورت تلفیق مصرف کودهای شیمیایی و آلی برای
تولید محصول و حفظ عملکرد در سطح قابلقبول مؤثر است
(شاتا .)2007 ،11کودهای آلی عالوهبر اثرات مثبت زیستی و
اصالح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ،افزایش خلل و فرج
خاک و بهبود هدایت هیدرولیکی به این علت که عناصر غذایی
آنها به آهستگی آزاد شده و در اختیار گیاه قرار میگیرند،
آلودگی کمتری در محیطزیست ایجاد میکنند ،موردتوجه
ویژهای قرار دارند (لیو 12و همکاران .)2010 ،کالرا)2003( 13
گزارش کرد که عملکرد برگ نعناع فلفلی در کشت ارگانیک،
حدود  84درصد کشت رایج این گیاه بود .در یک آزمایش بر
روی رازیانه مشخص شد که مصرف کود دامی به علت بهبود
خواص فیزیکی خاک و افزایش آب قابلدسترس برای گیاه
باعث افزایش تعداد دانه در بوته شد (مرادی .)1388 ،همچنین
در پژوهش یاداو 14و همکاران ( )2002روی اسفرزه ،مشاهده
شد که کاربرد تلفیقی کود شیمیایی بههمراه کود دامی بهطور

مقدمه
دالیل متعددی مانند پیشینهی استفاده از گیاهان دارویی،
افزایش تقاضای جهانی در خصوص استفاده از این گیاهان در
درمان بیماریها بهدلیل تغییر نگرش مردم نسبت به داروهای
شیمیایی ،نیاز مبرم صنایع داروسازی به مواد اولیه ،عوارض
جانبی ناشی از مصرف داروهای شیمیایی و ناتوانی در تولید
مصنوعی پارهای از داروهای ضروری و همچنین ،اهمیت
روزافزون مواد مؤثرهی گیاهان دارویی در صنایع غذایی ،آرایشی
و بهداشتی سبب شده که توجه و پژوهش پیرامون این گیاهان
در زمینههای گوناگون افزایش یابد (هایونی 1و همکاران،
.)2008
گزنه گیاهی علفی ،یک یا چندساله از خانواده Urticaceae
است که این خانواده دارای  60جنس و بیش از  700گونه
است .گزنه معمولی 2یا گزنه دو پایه با نام علمی ،U. dioica L.
بومی آسیا ،افریقا ،اروپا و امریکای شمالی است (بیشت 3و
همکاران .)2012 ،اینگونه در ایران بهصورت خودرو و در نواحی
جلگهای ،کنار رودخانهها و کنار جادهها در نوار شمالی کشور
میروید .گونه دیگر آن گزنه رومی 4با نام علمی U. piluliferea
 L.است .دو گونه مذکور بهعنوان گیاهان دارویی پرمصرف از
این خانواده شناخته شدهاند (کاوالی .)2003 ،5نخستین تالشها
برای بررسی گزنه بهعنوان گیاه صنعتی از سال  1940با کشت
 200-150هکتار جهت تولید فیبر در آلمان شروع شد
(آپتون .)2013 ،6گزنه با داشتن ترکیبات مفیدی مثل
ویتامینهای  D ،Aو  ،Cپروتئینها ،کلسیم ،آهن و پتاسیم
ارزش غذایی باالیی دارد (بیشت و همکاران .)2012 ،بقراط 61
مصرف دارویی برای گزنه گزارش نمود (آپتون.)2013 ،
مهمترین کاربرد دارویی این گیاه ،کاهش قند خون است.
ترکیبات فنلی موجود در گیاهان خواص درمانی متعدد ازجمله
قابلیت پیشگیری از اکسیداسیون( LDL -چربی دور قلب) و
سختی سرخرگها ،ضد سرطان ،خواص آنتیاکسیدانی و نیز
فعالیت ضدمیکروبی دارند (پریرا 7و همکاران .)2007 ،عالوهبر
این ،گزنه خواص ضد باکتریایی ،ضدقارچی و ضدویروسی دارد
که میتواند بهعنوان ضدانگل روده و معده نیز بهکار رود (گیل
گیرو 8و همکاران.)2003 ،

1. Hayouni
2. Common nettle
3. Bisht
4. Roman nettle
5. Kavalali
6. Upton
7. Pereira
8. Guil-Guerrero

9. Müllerov
10. Wahba
11. Shata
12. Liu
13. Kalra
14. Yadav
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است که به عوامل مختلفی از قبیل شرایط خاک ،اقلیم ،نوع
کود دامی ،مرحله پوسیدگی کود بستگی دارد (اقبال و
همکاران )2001 ،1و باتوجه به مقدار کل نیتروژن کود دامی،
تیمارها انتخاب شدند .بذرهای گزنه از پاکان بذر اصفهان تهیه
شدند .کشت در گلدانهای پالستیکی به قطر و ارتفاع 31
سانتیمتر صورت گرفت 10 .بذر از هرگونه در هر گلدان کشت
و پس از سبز شدن به  5گیاه در هر گلدان تنک شد .برای
تأمین نیتروژن موردنیاز ،نیتروژن از منبع اوره در دو مرحله
(یک سوم قبل از کاشت ،دو سوم در مرحله پنج برگی) به خاک
اضافه شد .برداشت در مرحله آغاز گلدهی صورت گرفت .سپس
صفات مورفولوژیک ارتفاع ،قطر ساقه ،تعداد برگ ،طول و عرض
برگ و تعداد انشعاب در ساقه اندازهگیری شدند .همچنین برای
اندازهگیری عملکرد ماده خشک ،بوتههای برداشت شده در آون
در دمای  75درجه سانتیگراد خشک و عملکرد اندام هوایی با
ترازوی دیجیتال توزین شدند.

معنیداری سبب افزایش تعداد پنجه در گیاه ،ارتفاع بوته،
تجمع ماده خشک و عملکرد دانه شد.
در تغذیه بهینه گیاهان آنچه حائز اهمیت است ،مصرف مقدار
متعادلی از عناصر غذایی موردنیاز در منطقه گسترش ریشهها
است .در شرایطی که میزان عناصر در منطقه توسعه ریشه،
جهت نقلوانتقال مواد به گیاه در حد مطلوبی باشد ،مواد تولید
شده در فرایند فتوسنتز از کمیت و کیفیت خوبی برخوردار بوده
و میزان کارآیی مصرف کود نیز معقول خواهد بود (لیو و
همکاران .)2010 ،همچنین بهبود کارآیی مصرف نیتروژن برای
افزایش عملکرد ،بهینه کردن سود اقتصادی و کاهش آبشویی
نیترات ضروری است.
بر این اساس ،با توجه به نیاز باالی گزنه به نیتروژن و آثار
منفی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی بر کیفیت گیاهان
دارویی و نقش کودهای آلی در کشاورزی پایدار ،این آزمایش با
هدف بررسی تأثیر تلفیقی کود شیمیایی نیتروژن و کود دامی
بر عملکرد و جذب نیتروژن دو گونه گزنه اجرا شد.

اندازهگیری صفات کمی و کیفی
مواد و روشها

برای اندازهگیری فنل از روش  Folin-Ciocalteuاستفاده شد
(ودیلو 2و همکاران .)2007 ،همچنین برای اندازهگیری فالونوئید
از روش دیو 3و همکاران ( )2009استفاده و نتایج نیز بهصورت
میلیگرم بر گرم وزن خشک بیان شد.
جهت اندازهگیری مقدار درصد نیتروژن جذب شده از
دستگاه کلدال استفاده شد (اشرف و اقبال .)2006 ،4جهت
تعیین کارآیی مصرف نیتروژن و کارآیی جذب نیتروژن برحسب
گرم بر گرم از رابطههای  1و  2استفاده شد (حسن علیده و
حجتی:)2012 ،5

این آزمایش بهصورت گلدانی در فضای باز رامسر اجرا شد.
محل اجرای آزمایش در  36درجه و  54دقیقه عرض شمالی و
 50درجه و  40دقیقه طول شرقی واقع بود .آزمایش بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در
سال 1394انجام شد .فاکتور اول گونه گزنه در دو سطح گزنه
دوپایه و گزنه رومی و فاکتور دوم تیمار کودی در  7سطح
شامل:
 :T0شاهد (بدون کود)
 60 :T1کیلوگرم نیتروژن در هکتار ( 70گرم درهر گلدان)
 30 :T2کیلوگرم نیتروژن در هکتار ( 35گرم در هر گلدان)
 5 :T3تن در هکتار کود دامی ( 45گرم در هر گلدان)
 10 :T4تن در هکتار کود دامی ( 90گرم در هر گلدان)
 2/5 :T5تن در هکتار کود دامی  15 +کیلوگرم در هکتار
نیتروژن ( 22/5گرم کود دامی  17/5 +گرم نیتروژن در هر
گلدان)
 5 :T6تن در هکتار کود دامی  30 +کیلوگرم در هکتار نیتروژن
( 45گرم کود دامی 35 +گرم کود نیتروژن در هر گلدان)
براساس وزن خاک مورداستفاده در هر گلدان از کودها
استفاده شد .قبل از شروع آزمایش نمونههایی از کود دامی
برای تعیین نیتروژن و فسفر برداشت شد (جدول  .)3کود دامی
مورد آزمایش کود گاوی و کود نیتروژن مورداستفاده از منبع
اوره بود .از آنجاییکه مقدار کود دامی قابلدسترس برای گیاه
در سال اول به علت آزادسازی کند 35 ،درصد کل نیتروژن آن

رابطه )1
رابطه )2

= کارآیی مصرف نیتروژن
=

کارآیی جذب نیتروژن

در این تحقیق پس از نرمالسازی دادهها از برای
تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SAS 9.1و برای مقایسه
میانگینها از آزمون دانکن استفاده شد.

1. Eghball
2. Wojdylo
3. Due
4. Ashraf and Iqbal
5. Hasanalideh and Hojati
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جدول  :1اطالعات هواشناسی ماهیانه در طول دوره آزمایش
Table 1: Monthly meteorological data during the experiment period
ماه

حداکثر دما (سلسیوس)

حداقل دما (سلسیوس)

میانگین دما (سلسیوس)

بارش (میلیمتر)

Month

)Maximum temperature (°C

)Minimum temperature (°C

)Average temperature (oC

)rain (mm

28.2

18.6

23.4

120.9

شهریور
August-September

مهر

15.4

25.1

239

20.25

September-October

آبان

12.3

20.9

210.9

16.6

October-November

آذر

10.3

17.0

175

13.65

November-December

دی

6.4

13.4

23.1

9.9

December- January

جدول  :2برخی خصوصیات خاک مزرعه آزمایشی
بافت خاک

کربن آلی (درصد)

Texture

)Organic matter (%

سیلتی

0.68

Table 2: Some characteristics of experimental soil
نیتروژن
پتاسیم
فسفر
(درصد)
(میلیگرم در کیلوگرم)
(میلیگرم در کیلوگرم)
)P (mg/kg

)K (mg/kg

)N (%

2.4

156

0.06

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر سانتیمتر)

اسیدیته
pH

)EC (dS/cm
0.82

6.1

Silty

جدول  :3خصوصیات شیمیایی کود دامی مورد آزمایش
Table 3: Chemical characteristics of experimental animal fertilizer
نیتروژن (درصد)

فسفر (درصد)

پتاسیم (درصد)

هدایت الکتریکی (دسیزیمنس بر سانتیمتر)

)N (%

)P (%

)K (%

)EC (dS/cm

1.12

0.49

1.5

4.5

هکتار  5 +تن در هکتار کود دامی ،از یک طرف کودهای دامـی
با بهبود ظرفیـت نگهـداری آب در خـاک ،تقویت فعالیـتهـای
میکروب ـی موجــود در خــاک بــهطورکلی بــا بهبـــود ســـاختار
شـیمیایی و فیزیکـی بــستر کاشـت ،جـذب نیتـروژن گیـاه را
افزایش داد .از طرف دیگر کودهای شیمیایی با تـأمین نیتـروژن
موردنیاز گیاه مخصوصاً در اوایل دوره رشـد گیـاه کـه کودهـای
آلی در حال تجزیه هستند ،شرایط مناسـبتـری بـرای رشـد و
تولیــد گیــاه فــراهم کــرده و نهایتــاً باعــث افــزایش ســطح
فتوسنتزکننده ،رشد رویشی و عملکرد خشک در این تیمار شد
(بچما و متزگر .)2008 ،1در آزمایشی نیـز تلفیـق کـود دامـی و
کود شیمیایی باعث افزایش عملکـرد بابونـه آلمـانی نسـبت بـه
شاهد گردید (عزیزی 2و همکاران.)2008 ،

نتایج و بحث
عملکرد خشک اندام هوایی
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عملکرد خشک انـدام هـوایی
بهطور معنیداری تحت تأثیر گونه گزنه ،تیمارهای کودی و اثـر
متقابل آنها قرار گرفت (جدول  .)4همـانطور کـه در شـکل 1
مشاهده میشود ،بیشترین عملکرد خشک اندام هوایی از گونـه
 U. piluliferaدر تیمار کودی  30کیلوگرم نیتروژن در هکتار +
 5تن در هکتار کود دامی برابر با  59گرم در گلدان حاصل شـد
و اثر متقابل گونـه  U. piluliferaو تیمـار کـودی  60کیلـوگرم
نیتروژن در هکتار با عملکـرد خشـک  46/2گـرم در گلـدان در
مرتبه بعدی قرار داشت (شکل  .)1کمترین عملکرد خشک اندام
هوایی از گونه  U. dioicaدر تیمار شـاهد (بـدون کـود) معـادل
 7/7گرم در گلدان بهدست آمـد (شـکل  .)1همچنـین در ایـن
آزمایش کود دامی خالص نسبت به شـاهد در گزنـه رومـی و دو
پایه بهترتیب باعث افـزایش حـدود  72و  65درصـدی عملکـرد
خشک اندام هوایی شد (شکل  .)1با توجه به این نتایج ،میتوان
استنباط نمود که در تیمـار تلفیقـی  30کیلـوگرم نیتـروژن در

1. Bachma and Metzger
2. Azizi
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تیمار کودی
Fertilizer treatment

 :T0شاهد (بدون کود) 60 :T1 ،کیلوگرم نیتروژن در هکتار 30 :T2 ،کیلوگرم نیتروژن در هکتار 5 :T3 ،تن در هکتار کود دامی 10 :T4 ،تن در
هکتار کود دامی 2/5 :T5 ،تن در هکتار کود دامی  15 +کیلوگرم در هکتار نیتروژن 5 :T6 ،تن در هکتار کود دامی  30 +کیلوگرم در هکتار
نیتروژن
T0: Control, T1: 60kg/h N, T2: 30kg/h N, T3: 5 ton/h FYM, T4: 10 ton/h FYM, T5: 2.5 ton/h FYM + 15 kg/h N, T6: 5ton/h FYM +
30 kg/h N

شکل  :1مقایسه میانگینهای اثر متقابل گونه و کود بر عملکرد خشک اندام هوایی
Fig. 1: Mean comparisons of the effect of species ×fertilizer interaction on aerial dry yield of nettle

خشک حاصل شد .فاتح ( )1387بیان کرد کـه در روش تغذیـه
آلی با افزایش مقدار کود دامی ،مقـدار اسـید کلروژنیـک غنچـه
کنگر فرنگی افزایش یافت .همچنین در تیمارهای تلفیقی و آلی
نیز با افزایش مقدار کـود دامـی مقـدار اسـید کلروژنیـک بـرگ
افزایش یافت.

درصد فنل و فالونوئید کل
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کود ،گونه و اثر متقابل آنهـا
تأثیر معنیداری بر درصد فنل کل و فالونوئید داشـتند (جـدول
 .)4کمترین مقدار فالونوئید کـل بـهترتیـب از گزنـه دوپایـه در
تیمار کودی شاهد و بیشترین فالونوئید از گزنه رومی در تیمار
 5تن کود دامی  30 +کیلوگرم کود شیمیایی (بهترتیب برابر بـا
 1/12و  10/17میلیگرم بر گرم وزن خشک) حاصل شد (شکل
 .)2بیشتــر بــودن می ـزان فالونوئیـد در تیمــار کــود ش ـیمیایی
نیتروژن  +کود دامی ممکن است به دلیل فراهم بـودن بیشتـر
نیتروژن در این سیستم تغذیهای باشد .تیمارهـای کـود دامــی
و تلفیقـی ،نسبت بـه تیمـار شـیمیایی میـزان فنـل بیشتـری
تولیـد کردنـد که میتواند بهدلیل تأثیر مثبت کـود دامــی بــر
ویژگـیهـای شیمیایی خاک بهوسیله افزایش ماده آلـی خــاک
باشد .در تیمارهـای تلفیقـی نیــز بــا افــزایش میــزان کــود
شیمیایی میزان فنـل دانــه افــزایش یافــت .در ایــن رابطــه
آبادیـان و همکـاران ( )1389نیـز اظهار داشـتند کـه درصـد و
عملکرد اسـانس بابونـه در تلفیــق کـود دامـی و شـیمیایی در
مقایسه جداگانه هـریـک از آنها باالتر بود ،بهطوریکه در کـود
تلفیقـی درصـد اسـانس نسبت بـه کــود دامــی و شــیمیایی
بـهترتیـب  %16و  29%افزایش نشان داد.
همانطور که در شکل 3مشاهده میشـود بیشتـرین مقـدار
فنل از گزنه دو پایه در تیمار  5تن کـود دامـی  30 +کیلـوگرم
کود شیمیایی و تیمـار  2/5تـن کـود دامـی  15 +کیلـوگرم در
هکتار نیتروژن برابر با  32/38و  30/38میلیگرم بـر گـرم وزن

درصد نیتروژن بوته
همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،درصد نیتروژن بوته
بهطور معنیداری تحت تأثیر اثرات ساده گونه گزنه و تیمارهای
کودی قـرار گرفـت امـا اثـر متقابـل تیمارهـای مـورد اسـتفاده
معنیدار نشد .گزنه دو پایه درصد نیتروژن بیشتری در مقایسه
با گزنه رومی داشت (جدول  .)5نتایج مقایسه میانگین اثر ساده
تیمارهای کودی نشان داد که بیشترین درصد نیتروژن از تیمار
 60کیلوگرم نیتروژن در هکتار معادل  3/76درصد حاصل شد و
تیمار  30کیلوگرم نیتروژن در هکتـار  5 +تـن در هکتـار کـود
دامی با نیتروژنی برابر  3/43درصد در مرتبه آماری بعـدی قـرار
داشت (جـدول  .)5کمتـرین درصـد نیتـروژن در تیمـار شـاهد
(بــدون کــود) معــادل  2/49درصــد مشــاهده شــد (جــدول .)5
افــزایش محتــوی نیتــروژن انــدامهــای گزنــه در نتیجــه اعمــال
تیمارهای مربوط به کودهای دامی و شـیمیایی را مـیتـوان بـه
بهبود ظرفیت تبادل کاتیونی خاک و گسترش بیشتر ریشـه در
این تیمارها نسبت داد (مالفیالبی 1و همکاران.)2010 ،

1. Mollafilabi
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تیمار کودی
Fertilizer treatment

 :T0شاهد (بدون کود) 60 :T1 ،کیلوگرم نیتروژن در هکتار 30 :T2 ،کیلوگرم نیتروژن در هکتار 5 :T3 ،تن در هکتار کود دامی 10 :T4 ،تن در
هکتار کود دامی 2/5 :T5 ،تن در هکتار کود دامی  15 +کیلوگرم در هکتار نیتروژن 5 :T6 ،تن در هکتار کود دامی  30 +کیلوگرم در هکتار
نیتروژن
T0: Control, T1: 60kg/h N, T2: 30kg/h N, T3: 5 ton/h FYM, T4: 10 ton/h FYM, T5: 2.5 ton/h FYM + 15 kg/h N, T6: 5ton/h FYM +
30 kg/h N

شکل  :2مقایسه میانگینهای اثر متقابل گونه و تیمار کودی بر مقدار فالونوئید
Fig. 2: Mean comparisons of the effect of interaction species and fertilizer treatment on flavenoid
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تیمار کودی
Fertilizer treatment

 :T0شاهد (بدون کود) 60 :T1 ،کیلوگرم نیتروژن در هکتار 30 :T2 ،کیلوگرم نیتروژن در هکتار 5 :T3 ،تن در هکتار کود دامی 10 :T4 ،تن در
هکتار کود دامی 2/5 :T5 ،تن در هکتار کود دامی  15 +کیلوگرم در هکتار نیتروژن 5 :T6 ،تن در هکتار کود دامی  30 +کیلوگرم در هکتار
نیتروژن
T0: Control, T1: 60kg/h N, T2: 30kg/h N, T3: 5 ton/h FYM, T4: 10 ton/h FYM, T5: 2.5 ton/h FYM + 15 kg/h N, T6: 5ton/h FYM +
30 kg/h N

شکل  :3مقایسه میانگینهای اثر متقابل گونه و تیمار کودی بر مقدار فنل
Fig. 3: Mean comparisons of the effect of interaction species and fertilizer treatment on total phenol

عوامل مؤثر در توسعه برگ بوته و بهتبع آن توسعه سایهانداز،
میزان عناصر غذایی موجود در خاک بهویژه نیتروژن است که با
تأثیر بر مقدار فتوسنتز و تجمع ماده خشک باعث افزایش اندازه
و طول برگ میشوند .به نظر میرسد در تیمار تلفیقی کود
دامی و کود شیمیایی ،کود دامی با افزایش مقدار نیتروژن
قابلجذب باعث افزایش رشد رویشی و تجمع ماده خشک برگ
گزنه شده است (آلیوی 1و همکاران .)2000 ،سیفوال و باربری2
( )2006نیز با مطالعه بر روی گیاه ریحان بیان داشتند که
کودهای آلی با فراهمی بیشتر عناصر بهویژه نیتروژن باعث
افزایش طول و سطح برگ این گیاه شدند.

طول و عرض برگ
براساس نتایج تجزیه واریانس دادههای حاصل ،اثرات گونه و
تیمار کودی بر طول و عرض برگ در سطح احتمال یک درصد
معنیدار و اثر متقابل آنها غیرمعنیدار بود (جدول .)4
همانطور که در جدول  5مشاهده میشود بیشترین میانگین
طول و عرض برگ از گزنه رومی بهترتیب معادل  5/7و 4/53
سانتیمتر حاصل شد .در بین تیمارهای کودی ،بیشترین طول
برگ گزنه ( 6/79سانتیمتر) از تیمار  30کیلوگرم نیتروژن در
هکتار  5 +تن در هکتار کود دامی بهدست آمد که با تیمار 60
کیلوگرم نیتروژن در هکتار اختالف معنیداری نداشت .کمترین
طول برگ از تیمار شاهد معادل  2/45سانتیمتر حاصل شد.
تیمارهای  30کیلوگرم نیتروژن در هکتار  5 +تن در هکتار کود
دامی ( 5/86سانتیمتر) و شاهد ( 1/95سانتیمتر) بهترتیب
بیشترین و کمترین عرض برگ را داشتند (جدول  .)5یکی از

1. Allievi
2. Sifola and Barbieri

184

فنآوری تولیدات گیاهی /جلد نوزدهم /شمارة دوم /صفحات  /179-191پاییز و زمستان 98

تعداد برگ

قطر ساقه

تعداد برگ از نظر آماری بهطور معنیداری تحت تأثیر
تیمارهای کودی و نوع گونه گزنه قرار گرفت (جدول .)4
بهطوریکه گزنه رومی تعداد برگ بیشتری را نسبت به گزنه
دو پایه داشته و در بین تیمارهای کودی بیشترین تعداد برگ
در تیمار  30کیلوگرم نیتروژن در هکتار  5 +تن در هکتار کود
دامی با  64/66عدد برگ مشاهده شد و تیمارهای  60کیلوگرم
نیتروژن در هکتار و  15کیلوگرم نیتروژن در هکتار  2/5 +تن
در هکتار کود دامی بهترتیب با  55/83و  55/66عدد در مرتبه
بعدی قرار داشتند .کمترین تعداد برگ از تیمار شاهد با 29/16
عدد برگ حاصل شد (جدول  .)5کود دامی با بهبود فعالیتهای
میکروبی خاک ،افزایش ظرفیت نگهداری آب ،فراهمی و جذب
عناصر غذایی بهویژه نیتروژن ،سبب افزایش کارآیی این عنصر
در فرایند فتوسنتز و تولید سطح سبز گیاه شد (آجویا.)2007 ،1
با نتایج اود 2و همکاران ( )2004مبنی بر افزایش تعداد برگ
سبز در تیمارهای تلفیقی مطابقت داشت.

اثرات ساده کود و گونه بر قطر ساقه اختالف معنیداری را نشان
داد اما اثرات متقابل تیمارهای مورد استفاده معنیدار نشد
(جدول  .)4بیشترین قطر ساقه از گزنه رومی (11/38
میلیمتر) بهدست آمد و گزنه دو پایه در مرتبه بعدی قرار
داشت .در بین تیمارهای کودی ،بیشترین قطر ساقه از تیمار
شاهد معادل  11/15میلیمتر حاصل شد که اختالف
معنیداری با تیمار  50درصد کود شیمیایی نداشت .کمترین
قطر ساقه از تیمار تلفیقی  30کیلوگرم نیتروژن در هکتار 5 +
تن در هکتار کود دامی معادل  4/56سانتیمتر بهدست آمد.
این نتایج با یافتههای نادریا و قدیری )2010( 5مطابقت داشت.
معموالً قطر ساقه با ارتفاع گیاه رابطه عکس دارد ،بهطوریکه با
افزایش ارتفاع گیاه ،ساقهها نازک و باریکتر میشوند و برعکس
با کاهش ارتفاع ،قطر ساقه افزایش مییابد (شتوی و تفیک،6
 .)2007از طرفی از رشد سبزینگی گیاه کاسته میشود که در
مجموع به افزایش قطر ساقه میانجامد (سراج و اسکلیر،7
.)2002

ارتفاع
در این تحقیق اثرات ساده کود و گونه بر ارتفاع بوته در سطح
احتمال یک درصد معنیدار و اثرات متقابل آنها غیرمعنیدار
شد (جدول  .)4گزنه رومی ارتفاع ساقه ( 54/66سانتیمتر)
بیشتری در مقایسه با گزنه دو پایه ( 39/11سانتیمتر) داشت
(جدول  .)5در بین کودها ،تیمار  30کیلوگرم نیتروژن در هکتار
 5 +تن در هکتار کود دامی بیشترین ارتفاع بوته (معادل
 62/33سانتیمتر) را به خود اختصاص داده که نسبت به تیمار
شاهد حدود  48درصد افزایش ارتفاع را نشان داد (جدول .)5
علت باال بودن ارتفاع بوته در تیمارهای تلفیقی میتواند بهدلیل
افزایش توسعه ریشه و بیشتر بودن قابلیت دسترسی به
ریشههای گیاه به عناصر غذایی باشد اثرات همافزایی متقابلی
که در نتیجه کاربرد تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی بهدست
میآید نیز دلیل دیگری بر افزایش رشد و ارتفاع گیاه باشد .به
نظر میرسد که این تیمار با بهبود شرایط خاک ،افزایش تولید
و افزایش جذب آب و مواد غذایی منجر به افزایش رشد رویشی
و تقسیم سلولی از طریق افزایش تعداد گره و طول
میانگرههای ساقه میشود (حسن علیده و حجتی.)2012 ،
تحریک رشد طولی ساقه در تیمار تلفیق کود دامی و شیمیایی
در نتایج تحقیقات اعظم شاه 3و همکاران ( )2009و شاالن4
( )2005گزارش شده است.

تعداد انشعاب در ساقه
اثرات ساده گونه گزنه و تیمارهای کودی بـر تعـداد انشـعاب در
ساقه معنیدار و اثر متقابل گونه و تیمار کودی بر صفت مـذکور
غیرمعنیدار بود (جدول  .)4گزنه رومی حدود  72درصد شـاخه
فرعی بیشتـری نسـبت بـه گزنـه دو پایـه داشـت (جـدول .)5
بیشترین شاخه فرعی در ساقه در تیمار  30کیلوگرم نیتـروژن
در هکتــار  5 +تــن در هکتــار کــود دامــی معــادل  12/16عــدد
مشاهده شد که اختالف معنیداری بـا تیمارهـای  15کیلـوگرم
نیتروژن در هکتار  2/5 +تن در هکتار کود دامی و  60کیلوگرم
نیتروژن در هکتار (بهترتیب برابر با  11/16و  )10/66نداشـتند.
کمترین تعداد انشعاب در ساقه در تیمار شـاهد ( )3/3مشـاهده
شد (جدول  .)5در تیمارهای تلفیقی اثـر مفیـد کـود دامـی در
افــزایش عرضــه عناصــر غــذایی و در نتیجــه بهبــود فتوســنتز و
تسهیم بهتـر مـواد در مخـازن موجـب شـده اسـت کـه تعـداد
شاخههای فرعی در بوته مشابه سطوح باالی کود نیتروژن باشـد
(یــادو و همکــاران .)2002 ،همچنــین افــزایش ســطح ســبز
فتوسنتزکننده در نتیجه مصرف نیتروژن موجب بیشتـر شـدن
تولید و انتقال مواد فتوسنتزی و هورمـونهـای تحریـککننـده
رشد به مریستمهـای انتهـایی و جـانبی مـیشـود و در نتیجـه
مجموعه این عوامل باعث افـزایش تحریـک مریسـتم انتهـایی و
جــانبی و افــزایش تولیــد شــاخههــای فرعــی در ســطوح بــاالی
نیتــروژن مــیگــردد (حســنی مــاالیری 8و همکــاران.)2004 ،

1. Ijoyah
2. Oad
3. Azam shah
4. Shaalan

5. Nadiria and Ghadiri
6. Sheteawi and Tawfik
7. Serraj and Sinclair
8. Hassani Malayeri
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 تجزیه واریانس اثر کودهای دامی و معدنی بر صفات مورفولوژیکی دو گونه گزنه:4 جدول
Table 4: Analysis of variance of the effect of farmyard manure and inorganic hemical fertilizer effect on morphological traits in two nettle species
میانگین مربعات
Mean of square

تعداد انشعاب
در ساقه
Number of
branch per
stem

قطر ساقه

ارتفاع ساقه

تعداد برگ

عرض برگ

طول برگ

نیتروژن بوته

فنل کل

فالونوئید

Stem diameter

Stem height

Leaf number

Leaf width

Leaf length

Plant nitrogen

Total phenol

Flavenoed

0.40ns

0.96ns

2.82ns

2.16ns

1.49**

0.90**

0.0002ns

4.29ns

0.46*

عملکرد خشک
اندام هوایی

درجه آزادی

منبع تغییرات

df

S.O.V.

Dry yield of
aerial organs
2.67ns

2

تکرار
Replication

251.61**

405.71**

2540.79**

94.50*

2.78**

1.31**

0.15**

1110.85**

0.3**

1618.20**

1

گونه
Species

52.29**

39.64**

708.69**

939.93**

10.80**

12.83**

1.06**

86.53**

7.3**

4525.08**

6

کود
Fertilizer

4.38ns

1.48ns

18.35ns

21.44ns

0.29ns

0.24ns

0.004ns

196.21**

5.18**

816.91**

6

گونه × کود
Fertilizer ×species

1.91

20.50

13.50

19.65

0.17

0.13

0.002

8.89

0.09

2.52

26

خطا
Error

15.60

18.31

7.83

9.35

9.70

7.80

12.69

16.81

7.86

 بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح یک درصد:**  وns
ns and **: Non significant and significant at 1% probability levels, respectively
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جدول  :5مقایسه میانگین صفات مورفولوژیکی گزنه تحت تأثیر نوع کود و گونه
Table 5: Mean comparison of morphological traits of nettle affected by fertilizer type and species
عرض برگ
طول برگ
ارتفاع ساقه (سانتیمتر)
تعداد برگ
درصد نیتروژن در بوته
متر)
(سانتی
)
(سانتیمتر
)Stem height (cm
Leaf number
Nitrogen percentage per plant

تیمارها
Treatments
U. pilulifera

3.02b

)Leaf length (cm

)Leaf width (cm

5.7a

4.53a

48.61a

54.66a

قطر ساقه (میلیمتر)

تعداد انشعاب در ساقه

)Stem diameter (mm

Number of per stem
branch

11.38a

11.32a

گونه
Species

مقدار کود

U. dioica

3.14a

4.57b

4.01b

45.90b

39.11b

5.04b

6.42b

T0

2.94f

2.45e

1.95e

29.16f

32.83d

11.15a

3.30c

T1

2.18c

5.85c

5.13b

46.33c

45.33c

9.70ab

9.00b

T2

3.76a

6.39a

4.25c

55.83b

54.16b

8.45b

10.66a

T3

2.80e

4.29d

3.29d

36.16e

36.30d

8.93b

7.46b

Fertilizer amount
T4

2.92d

4.88e

4.05c

41.00d

41.58b

8.24b

8.33b

T5

2.96.d

5.85b

5.35b

55.66b

55.66b

6.39c

11.16a

T6

3.43b

6.79a

5.86a

64.66a

62.33a

4.56d

12.16a

 :T0شاهد (بدون کود) 60 :T1 ،کیلوگرم نیتروژن در هکتار 30 :T2 ،کیلوگرم نیتروژن در هکتار 5 :T3 ،تن در هکتار کود دامی 10 :T4 ،تن در هکتار کود دامی 2/5 :T5 ،تن در هکتار کود دامی  15 +کیلوگرم در هکتار نیتروژن،
 5 :T6تن در هکتار کود دامی  30 +کیلوگرم در هکتار نیتروژن
T0: Control, T1: 60kg/h N, T2: 30kg/h N, T3: 5 ton/h FYM, T4: 10 ton/h FYM, T5: 2.5 ton/h FYM + 15 kg/h N, T6: 5ton/h FYM + 30 kg/h N

وجود حداقل یک حرف مشترک برای هر ستون نشاندهنده عدمتفاوت معنیدار بین سطوح تیماری در سطح احتمال  5درصد بر طبق آزمون دانکن است.
)In Each column, numbers with same letter have not significant difference, statistically (p=0.05, Duncan method
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کارآیی مصرف نیتروژن

کارآیی جذب نیتروژن

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثرات ساده گونه و
تیمار کودی بر کارآیی مصرف نیتروژن در سطح احتمال یک
درصد معنیدار و اثرات متقابل آنها غیرمعنیدار بود (جدول
 .)6نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد که گزنه رومی
کارآیی مصرف نیتروژن باالتری نسبت به گزنه دو پایه داشته
است (جدول  .)7در بین تیمارهای کودی ،باالترین و کمترین
کارآیی مصرف نیتروژن بهترتیب از تیمار  30کیلوگرم نیتروژن
در هکتار  5 +تن در هکتار کود دامی و  10تن در هکتار کود
دامی بهترتیب معادل  3/18و  1/78گرم ماده خشک بر گرم
نیتروژن حاصل شد (جدول  .)7به نظر میرسد در تیمار تلفیق
کود دامی و کود شیمیایی ،سرعت آزاد شدن آهسته عناصر از
کودهای دامی باعث افزایش کارآیی مصرف نیتروژن در این
تیمار شد .وی 1و همکاران ( )2011نیز نشان دادند که کاربرد
کودهای دامی همراه با کاهش  50درصدی در مصرف مقادیر
توصیه شده کودهای شیمیایی در مورد سیاهدانه موجب
افزایش عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن شد.

اثرات ساده گونه و تیمارهای کودی اثر معنیداری بر کارآیی
جذب نیتروژن داشتند (جدول  .)6نتایج مقایسه میانگین
دادهها نشان داد که بیشترین کارآیی جذب نیتروژن از
تیمارهای  30کیلوگرم نیتروژن در هکتار  5 +تن در هکتار
کود دامی ( 0/72گرم بر گرم) 15 ،کیلوگرم نیتروژن در هکتار
 2/5 +تن در هکتار کود دامی ( 0/63گرم بر گرم) حاصل شد
(جدول  .)7همانطور که در جدول  6مشاهده میشود با
افزایش کود مصرفی ،مقدار کارآیی جذب نیتروژن کاهش پیدا
کرد .به نظر میرسد کود دامی با کمک به توسعه سیستم
ریشهای ،بر توانایی ریشه در دسترسی به حجم وسیعتر خاک
اثر گذاشته و قابلیت استفاده و جذب عناصر غذایی را افزایش
داده و در نهایت منجر به افزایش جذب ،انتقال و همگونسازی
نیتروژن شده است که با نتایج آزمایش (حسن علیده و
حجتی )2012 ،مطابقت داشت.

جدول  :6تجزیه واریانس اثر کودهای دامی و معدنی بر شاخصهای کارآیی جذب و مصرف نیتروژن در دو گونه گزنه
Table 6: Analysis of variance of the effect of farmyard manure and chemical fertilizer on nitrogen uptake efficiency
and nitrogen use efficiency indices in two nettle species
میانگین مربعات
Mean of square

منبع تغییرات

درجه آزادی

کارآیی جذب نیتروژن

کارآیی مصرف نیتروژن

S.O.V

df

Nitrogen uptake efficiency

Nitrogen use efficiency

تکرار

2

**0.41

0.15ns

**

0.31

**

6.92

**

0.24

**

1.34

Replication

گونه

1

Species

کود

5

Fertilizer

گونه × کود

0.02ns

5

0.38ns

Species × Fertilizer

خطا

0.02

22

0.17

Error

ضریب تغییرات
)CV (%

-

26.94

 * ،nsو ** :بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح پنج و یک درصد
ns, * and **: Non significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively

1. Weih
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جدول  :7مقایسه میانگینهای شاخصهای کارآیی نیتروژن گزنه تحت تأثیر نوع کود و گونه
Table 7: Mean comparison of nitrogen efficiency indices of nettle affected by fertilizer type and species
کارآیی جذب نیتروژن (گرم در گرم)
کارآیی مصرف نیتروژن (گرم در گرم)
تیمارها
Treatments

گزنه

U. pilulifera

Species

مقدار کود
Fertilizer amount

)Nitrogen use efficiency (g/g

)Nitrogen uptake efficiency (g/g

2.79a

0.50b

U. dioica

1.91b

0.63a

T0
T1
T2

-

-

2.17bc
2.13bc

0.44bc 0.59ab

T3
T4
T5
T6

2.46b
1.78c
2.39b
3.18a

0.35cd
0.39c
0.63a
0.72a

 :T0شاهد (بدون کود) 60 :T1 ،کیلوگرم نیتروژن در هکتار 30 :T2 ،کیلوگرم نیتروژن در هکتار 5 :T3 ،تن در هکتار کود دامی 10 :T4 ،تن در
هکتار کود دامی 2/5 :T5 ،تن در هکتار کود دامی  15 +کیلوگرم در هکتار نیتروژن 5 :T6 ،تن در هکتار کود دامی  30 +کیلوگرم در هکتار
نیتروژن
T0: Control, T1: 60kg/h N, T2: 30kg/h N, T3: 5 ton/h FYM, T4: 10 ton/h FYM, T5: 2.5 ton/h FYM + 15 kg/h N, T6: 5ton/h FYM +
30 kg/h N

وجود حداقل یک حرف مشترک برای هر ستون نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار بین سطوح تیماری در سطح احتمال  5درصد بر
طبق آزمون دانکن است ،میانگینی که با  -نشان داده شده ،به علت عدم مصرف کود نیتروژنه قابل محاسبه نبودند
In Each column, numbers with same letter have not significant difference, statistically (p=0.05, Duncan method), The
data shown with - were not calculated of nitrogen fertilizer

در هکتار کود دامی ضمن کاهش  50درصدی کـود شـیمیایی،
عملکرد را 27/30درصد نسبت به تیمار کـود شـیمیایی خـالص
افزایش داد .بنابراین میتوان انتظار داشـت ،بـا در نظـر گـرفتن
کاهش ایجاد شده در مصرف کود شیمیایی و هزینههای تولیـد،
تناسبی میان مصرف نیتروژن و عملکرد برقرار کرد و در راستای
کشاورزی پایدار گام برداشت.

نتیجهگیری کلی
در این تحقیق مشخص شد که گونه  Urtica piluliferaصفات
مورفولوژیک ،کارآیی مصرف نیتروژن بـاالتری نسـبت بـه گونـه
 Urtica dioicaداشت .گزنه دو پایـه درصـد جـذب نیتـروژن و
کارآیی جذب باالتری نسبت به گزنه رومی داشت .در تیمارهای
تغذیهای ،تیمار تلفیقی  30کیلوگرم نیتروژن در هکتار  5 +تـن
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Effects of Organic and Inorganic Nitrogen on Yield and Phytochemical Characteristic
of Two Nettle Species in Ramsar Region
Ebrahim Ghochi1*, Z. and Mohsenabadi2, Gh.
Abstract
In order to investigate the effects of different sources of nitrogen on yield and nitrogen uptake of two nettle species, a
pot experiment under outdoor condition was conducted at Ramsar (Mazandaran Province) in 2015. Treatments were set
up as factorial arrangement in a randomized complete block design with three replications, including species at two
levels (Urtica pilulifera L. and Urtica dioica L.) and fertilizers at seven levels (0, 30 and 60 kg N ha-1 (urea), Farm
Yard Manure (FYM): 5 and 10 ton ha-1 and integrated inorganic and FYM: 15kg N ha-1 + 2.5 ton ha-1 FYM and 30 kg N
ha-1 + 5 ton ha-1 FYM). The highest dry yield was obtained from Urtica pilulifera and 30 kg N ha-1 + 5 ton..ha-1 FYM
(59 g/pot). In other words, by reduction 50% use of inorganic fertilizer., increased yield 27.30% compared to 60 kg N
ha-1. Urtica pilulifera had higher growth traits, nitrogen use efficiency and lower nitrogen uptake percentage than
Urtica dioica. The highest nitrogen use efficiency and nitrogen uptake percentage were achieved from 15 kg N ha-1 +
2.5 ton FYM ha-1 (3.18 g dry weight/g N) and 60 kg N ha-1 (3.76%), respectively. Therefore, it can be concluded that
integrated application of inorganic and organic fertilizers is the best combination for nettle crop production, resulting in
no significant decline in yield quantity.
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