تأثير سطوح آبياري و سوپر جاذب بر عملكرد و برخی صفات زراعی گياه دارويی چاي ترش ()Hibiscus sabdariffa L.
حامد جوادي ،*1سيد غالمرضا موسوي ،2عبدالرضا جويبان

3

 استادیار گروه کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،ایران -2دانشیار گروه کشاورزی ،واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیرجند ،ایران
 -3کارشناس ارشد زراعت ،سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی ،ایران
* -نویسنده مسئول:آدرس پست الكترونیكE-mail: h_javadi@pnu.ac.ir

جدول  -1مقایسه میانگین دور آبیاری بر برخی صفات زراعی مورد مطالعه گیاه دارویی چای ترش

چکیده
این تحقیق بهمنظور بررسی تأثیر دور آبیاری و سوپر جاذب بر عملكرد و صفات زراعی گیاه چای ترش در منطقه خوسف
بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تكرار انجام شد .دور آبیاری در چهار سطح ،6
18 ،12و  24روز بهعنوان فاکتور اصلی و سوپر جاذب در دو سطح صفر و  200کیلوگرم در هكتار بهعنوان فاکتور فرعی در
نظر گرفته شد .نتایج نشان داد که دور آبیاری  18روز موجب افزایش ارتفاع بوته ( 9/56سانتیمتر) ،قطر ساقه (3/10
میلیمتر) ،تعداد میوه در بوته ( 3/6میوه) ،تعداد میوه در مترمربع ( 121میوه) ،وزن تر کاسبرگ ( 1/366کیلوگرم در هكتار)،
وزن خشك کاسبرگ ( 4/110کیلوگرم در هكتار) ،وزن خشك میوه ( 1/141کیلوگرم در هكتار) ،وزن خشك کپسول (6/30
کیلوگرم در هكتار) و عملكرد بیولوژیك ( 9150کیلوگرم در هكتار) شد .همچنین بیشترین شاخص برداشت کاسبرگ در
میوه متعلق به دور آبیاری  6روز ( 8/88درصد) و  24روز ( 1/83درصد) بود .کاربرد سوپر جاذب تأثیری بر صفات مورد
مطالعه نداشت .با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق ،جهت دستیابی به حداکثر عملكرد میتوان دور آبیاری 18روز و عدم
مصرف سوپر جاذب را جهت کاشت گیاه دارویی چای ترش در منطقه خوسف پیشنهاد نمود.
کلمات کليدي :شاخص برداشت ،وزن خشك کاسبرگ ،وزن خشك میوه

مقدمه
چای ترش یا چای مكی با نام علمی ( )Hibiscus sabdariffaبوده که گیاهی یكساله و از خانواده مالواسه است
( .)Duke, 1993کشور ایران در بخشی از کره زمین قرار گرفته است که نزوالت جوی در بسیاری از نقاط آن نیاز آبی
گیاهان زراعی و باغی را تأمین نمیکند و قرار گرفتن گیاهان در معرض تنش کمبود آب ،بهویژه در برخی از مواقع سال،
امری اجتنابناپذیر است و برای به دست آوردن عملكرد رضایتبخش الزم است تا کمبود آب از طریق آبیاری تأمین گردد.
پارسا مطلق و همكاران ( )1398در بررسی سه سطح آبیاری  80 ،60و  100درصد نیاز آبی گیاه چای ترش گزارش کردند
که بیشترین تعداد غوزه در بوته ،وزن خشك کاسبرگ ،عملكرد کاسبرگ و عملكرد زیستتوده در تیمار  100درصد نیاز آبی
گیاه حاصل شد .نتایج تحقیقی حاکی از آن بود که بیشترین ارتفاع بوته ،عملكرد غوزه و عملكرد زیستتوده از سطح 100
درصد نیاز آبی در گیاه چای ترش حاصل شد (رضوانی مقدم و همكاران .)1399 ،هاشمی فدک و همكاران ( )1397در
بررسی چهار سطح تنش خشكی شامل  70 ،50 ،30و  90درصد رطوبت در دسترس گیاه در گیاه دارویی چای ترش گزارش
کردند که بیشترین عدد کلروفیل متر ،عملكرد تر و خشك کاسبرگ از تیمار  70درصد رطوبت در دسترس گیاه حاصل شد و
مقادیر باالتر و کمتر رطوبت در دسترس گیاه موجب کاهش صفات مذکور شد.
کاربرد پلیمرهای سوپر جاذب در کشاورزی به دلیل نقش این مواد در افزایش ظرفیت نگهداری و جذب آب در خاک بهمنظور
مقابله با شرایط کمآبی و کاهش اثرات سوء تنش خشكی از اهمیت بسزایی برخوردار است ( .)Bouranis, 1995یزدانی و
همكاران ( )1385در بررسی تأثیر چهار مقدار پلیمر سوپر جاذب (صفر150 ، 75 ،و  225کیلوگرم در هكتار) بر رشد و
عملكرد سویا گزارش نمودند که با افزایش مقدار سوپر جاذب عملكرد دانه ،وزن صد دانه و تعداد غالف در شاخه اصلی
افزایش یافته است .نتایج نشان داد که کاربرد  225کیلوگرم پلیمر سوپر جاذب در هكتار بهترین تأثیر را بر رشد و عملكرد
سویا داشته است.
با توجه به اینكه استان خراسان جنوبی در منطقه خشك و نیمهخشك قرار داشته و از طرفی کاشت گیاهان دارویی که از
لحاظ اقتصادی مقرون بهصرفه بوده و نسبت به خشكی مقاوم باشد حائز اهمیت است .لذا این تحقیق با هدف بررسی تأثیر
سطوح مختلف آبیاری و سوپر جاذب بر عملكرد و صفات زراعی گیاه دارویی چای ترش در منطقه خوسف انجام شد.

مواد و روش ها
این آزمایش بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تكرار انجام گرفت .فاکتورهای مورد
آزمایش شامل چهار سطح دور آبیاری  18 ،12 ،6و  24روز یكبار بهعنوان فاکتور اصلی و سطوح سوپر جاذب در دو سطح
شامل صفر و  200کیلوگرم در هكتار بهعنوان فاکتور فرعی بودند .طول هر خط کاشت  6متر ،تعداد خطوط کاشت در هر
کرت آزمایشی  4خط ،فواصل خطوط کاشت  50سانتیمتر و فاصله بوتهها روی ردیف  25سانتیمتر در نظر گرفته شد .بافت
خاک مزرعه محل آزمایش لوم رسی ،میزان ماده آلی  11/0درصد ،هدایت الكتریكی 42/8دسی زیمنس بر متر ،اسیدیته گل
اشباع  09/8بود .عملیات تهیه زمین در فروردین ماه  1395انجام شد .کاشت بذر بهصورت کپهای و در هر محل  4-5عدد
بذر در عمق تقریبی  2سانتیمتر کاشته شد و برای جلوگیری از سله بستن و یكنواخت سبز شدن روی بذر به وسیله
ماسهبادی پوشیده شد و سپس آبیاری انجام گرفت .پس از استقرار بوتهها ،تیمار دور آبیاری اعمال شد  .تنك کردن بوتهها
در مرحله  4برگی و با کارگر بهصورت دستی انجام گرفت  .بذرها قبل از کاشت با سم کاربوکسین تیرام به نسبت  2در هزار
ضدعفونی شدند.
برای اندازهگیری صفات مورفولوژیكی شامل ارتفاع بوته و قطر ساقه با رعایت اثر حاشیهای (دو خط کناری و  1متر ابتدا و
انتهای دو خط میانی) در هر کرت آزمایش تعداد 10بوته به طور تصادفی انتخاب و میانگین آن ثبت شد.
جهت تعیین وزن تر کپسول ،کاسبرگ ،میوه و شاخ و برگ در زمان برداشت بوتههای مساحت  3مترمربع از دو خط وسط با
رعایت اثر حاشیهای برداشت گردید و بالفاصله پس از توزین کل بیوماس تر  ،اجزای مذکور جدا شده و وزن تر آنها با
استفاده از ترازوی دقیق اندازهگیری و ثبت شد .جهت تعیین وزن خشك کپسول و کاسبرگ نمونهها در آون با دمای 70
درجه سانتیگراد برای مدت  48ساعت قرار داده شد وزن آنها ثبت شد.
جهت تعیین شاخص برداشت کاسبرگ در میوه نیز از رابطه زیر استفاده گردید:
 × 100عملكرد میوه  /عملكرد کاسبرگ = شاخص برداشت کاسبرگ در میوه
در نهایت از تقسیم تعداد میوه برداشت شده از سطح  3مترمربع بر تعداد بوته برداشت شده تعداد میوه در هر بوته نیز
محاسبه شد.
پس از جمعآوری دادهها ،تجزیه آماری با استفاده از نرمافزار  MSTAT-Cانجام گرفت و میانگینها از طریق آزمون چند
دامنهای دانكن در سطح احتمال  5درصد با یكدیگر مقایسه شدند و نمودارهای مورد نیاز با استفاده از نرمافزار EXCEL
رسم شد.

نتایج و تحلیل
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که دور آبیاری ارتفاع بوته ،قطر ساقه ،تعداد میوه در بوته ،تعداد میوه در مترمربع ،وزن تر و
خشك کاسبرگ ،وزن خشك میوه ،وزن خشك کپسول ،عملكرد بیولوژیك و شاخص برداشت کاسبرگ در میوه را تحت تأثیر
قرار داد ،اما سوپر جاذب تأثیری بر هیچیك از صفات فوق نداشت (جدول  .)1نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین
ارتفاع بوته ( 9/56سانتیمتر) و قطر ساقه ( 3/10میلیمتر) از دور آبیاری  18روز حاصل شد و دور آبیاری  6 ،24و  12روز
موجب کاهش این صفات گردید (جدول . )1
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نتایج مقایسه میانگین بیانگر افزایش تعداد میوه در بوته ( )3/6و تعداد میوه در مترمربع ( )121در دور آبیاری  18روز بود و
سایر تیمارها پس از آن در یك رده آماری قرار گرفتند (جدول  .)1به نظر میرسد افزایش دور آبیاری از طریق کاهش تأمین
نیاز آبی گیاه ،باعث اختالل در روند فتوسنتز و کاهش تعداد میوه در بوته و تعداد میوه در مترمربع شده باشد .از طرف دیگر،
با توجه به رشد نامحدود بودن چای ترش کاهش دور آبیاری به  6روز موجب افزایش رشد رویشی نسبت به زایشی ،ریزش
گلها و در نتیجه کاهش تعداد میوه در بوته و در مترمربع شده باشد .نتیجه به دست آمده با نتایج پارسا مطلق و همكاران
( )1398مطابقت دارد.
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین وزن تر کاسبرگ ( 1/366کیلوگرم در هكتار) از دور آبیاری  18روز حاصل شد و
سایر تیمارها پس از آن در یك رده آماری قرار گرفتند (جدول  .)1بیشترین وزن خشك کاسبرگ نیز با میانگین 4/110
کیلوگرم در هكتار از دور آبیاری  18روز حاصل شد و افزایش دور آبیاری از  18به  24موجب کاهش  8/69درصد وزن خشك
کاسبرگ شد .همچنین کاهش دور آبیاری از  18به  12و  6روز موجب کاهش  4/40و  7/58درصد وزن خشك کاسبرگ
گردید (شكل .)1

شكل  -1مقایسه میانگین اثر دور آبیاری بر وزن خشك کاسبرگ چای ترش
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین وزن خشك میوه ( 1/14کیلوگرم در هكتار) و وزن خشك کپسول (6/30
کیلوگرم در هكتار) از دور آبیاری  18روز حاصل شد و با افزایش دور آبیاری از  18روز به  24روز وزن خشك میوه و وزن
خشك کپسول به ترتیب  3/71و  82درصد کاهش یافت .همچنین کاهش دور آبیاری از  18روز به  12و  6روز موجب شد
وزن خشك میوه (به ترتیب  6/41و  5/63درصد) و وزن خشك کپسول (به ترتیب  6/48و  2/72درصد) کاهش یابد (جدول
.)1
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین عملكرد بیولوژیك با میانگین  9150کیلوگرم در هكتار از دور آبیاری  18روز
حاصل شد که تفاوت معنیداری با دور آبیاری  12روز نداشت .کمترین عملكرد بیولوژیك به طور مشترک متعلق به دور
آبیاری  6روز ( 5754کیلوگرم در هكتار) و  24روز ( 4389کیلوگرم در هكتار) بود (جدول  .)1نتایج تحقیق پارسا مطلق و
همكاران ( )1398و رضوانی مقدم و همكاران ( )1399حاکی از آن بود که بیشترین عملكرد زیستتوده از تیمار  100نیاز
آبی گیاه حاصل شد و کاهش رطوبت خاک موجب کاهش این صفت شد.
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین شاخص برداشت کاسبرگ در میوه مربوط به دور آبیاری  6روز ( 8/88درصد) و
 24روز ( 1/83درصد) بود و کمترین آن به طور مشترک از دورهای آبیاری  12و  18روز حاصل شد (جدول  .)1شاخص
برداشت حاکی از توانایی گیاه برای اختصاص منابع بین ساختار رویشی و زایشی گیاه است .به نظر میرسد فراهمی مواد
غذایی و آب کافی ،محیط مناسبتری برای رشد گیاه به وجود آورده و در نتیجه موجب تخصیص بیشتر مواد فتوسنتزی به
کاسبرگها نسبت به میوه شده باشد.

نتیجه گیری
بر اساس نتایج این تحقیق ،گیاه دارویی چای ترش در فواصل آبیاری کوتاهمدت و تنش شدید کمآبی عملكرد اقتصادی قابل
قبولی ایجاد نمیکند .از طرف دیگر ،کاربرد  200کیلوگرم در هكتار سوپر جاذب در شرایط تنش شدید کم آبی کمكی به
بهبود شرایط رشد و عملكرد این گیاه نمی کند .لذا بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش ،جهت دستیابی به حداکثر
عملكرد چای ترش در منطقه خوسف میتوان از دور آبیاری  18روزه و بدون مصرف سوپر جاذب استفاده کرد.
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