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  )١٣٨٦( ۹۰-  ۸۳صفحه هاي  ٢شماره  ٨م وفنون باغباني ايران جلد مجله علو

 

  

سطوح مختلف نيتروژن و پتاسيم بر شاخص هاي عملکرد گل و اسانس گل محمدي اثر 

 ١برزک کاشان
EFFECTS OF DIFFERENT LEVELS OF NITROGEN AND POTASSIUM 
FERTILIZERS ON FLOWER YIELD AND ESSENTIAL OIL CONTENT 

OF ROSA DAMASCENA MILL. FROM BARZOK OF KASHAN 
        

        ٢محسن كافي، علي نيكبخت و محمد حسين ميرجليليمحسن كافي، علي نيكبخت و محمد حسين ميرجليليمحسن كافي، علي نيكبخت و محمد حسين ميرجليليمحسن كافي، علي نيكبخت و محمد حسين ميرجليليمرتضي دانشخواه، مرتضي دانشخواه، مرتضي دانشخواه، مرتضي دانشخواه، 

        
   

 چكيده

عملکرد گل و شاخص هاي ارزيابي اثر مقادير مختلف کودهاي نيتروژنه و پتاسه بر  يدر اين پژوهش برا

در  ٨٤تا  ٨١هاي  در سال هاي خرد شده نواري در سه تکرار ، آزمايشي به صورت طرح کرتياسانس محمد

 ٩٠، ٦٠، ٣٠، ٠(سطح  ٥نيتروژن در % ٤٦عامل افقي شامل کود اوره با . ج  انجام شدمجتمع آموزش کشاورزي کر

 ٦٠و  ٣٠، ٠(سطح  ٣پتاسيم در % ٤١عمودي شامل کود سولفات پتاسيم با  عاملو ) کيلوگرم در هکتار ١٢٠و 

  در اين آزمايش . کاشته شد برزک نهال گل محمدي ٣کرت و در هر کرت  ١٥در هر تکرار . بود) کيلوگرم در هکتار

دهي بوته ها، قطر، تعداد،  ميزان سطح برگ، درصد نيتروژن و پتاسيم برگ و با شروع گل چونشاخص هايي 

نتايج . شد انجام SNKها به روش  وزن تر و عملکرد اسانس گل براي هر تيمار اندازه گيري و مقايسه ميانگين آن

تحت تاثير مقادير مختلف نيتروژن و پتاسيم  يدار ينبرگ به طور معکه سطح برگ و درصد پتاسيم  نشان داد

قطرگل، تعداد  ويژگي هايي مانندها بر  آن برهمكنشهمچنين سطوح مختلف نيتروژن و پتاسيم و . رديگ يقرار م

دهي و وزن ترگل، با  ميزان گل بيشترين. معني دار بودند% ١گل، وزن تر گل و عملکرد اسانس گل در سطح 

ن عملکرد يشتريکيلوگرم در هکتار به نسبت مساوي براي نيتروژن و پتاسيم و ب ٦٠ يزانبه مکودي  آميخته

  . ها به دست آمد کيلوگرم در هکتار براي هر يک از آن ٣٠اسانس با مصرف 

   .کود پتاسه، کود نيتروژنه، گل محمدي ، عملكرد گل،اسانس: واژه هاي كليديواژه هاي كليديواژه هاي كليديواژه هاي كليدي
  

  مقدمه

است که براي  )رز( ورد از مهمترين گونه هاي معطر .Rosa damascena Millگل محمدي با نام علمي 

اين گونه، ). ۲۰، ۴(و گل ملي ايران است  شودتوليد اسانس و گالب و غنچه در مناطق مختلفي از ايران کشت مي 

  متر  ۵/۲ تادار كه ارتفاع آن ا شاخه هايي منشعب، متراکم و خاردرختچه اي است چند ساله ب

در صنايع عطر سازي، آرايشي و بهداشتي، دارويي و  د اسانس و گالب ويگياه براي تول هاي اين گل. مي رسد

ارزش هر ليتر اسانس گل محمدي در بازارهاي جهاني در  ،درحال حاضر). ۴(غذايي مورد استفاده قرار مي گيرد 

 هند از بزرگترين هزار دالر آمريکا مي باشد و کشورهاي بلغارستان، ترکيه، روسيه، ايران و  ۵تا  ۳حدود 

 

 ٣١/٥/٨٦ :تاريخ پذيرش    ١٦/٨/٨٥  : تاريخ دريافت - ١  

 رزي واستاديار و دانشجويان دكتري گروه علوم باغباني پرديس كشاو ،عضو هيات علمي مجتمع آموزش كشاورزي كرجبه ترتيب  - ٢

  .منابع طبيعي دانشگاه تهران، تهران جمهوري اسالمي ايران
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 دانشخواه و همكاران

 
٨٤٨٤٨٤٨٤

استان کشور توليد مي شود که  ۱۱اين محصول در ). ۲۰، ۶(توليد کنندگان اسانس گل محمدي به شمار مي آيند 

  ). ۳، ۱(در کشور برخوردارند  ،هاي اصفهان، فارس و کرمان از بيشترين سطح زير کشت و توليد گل استان

تـروژن در افـزايش وزن کـل گيـاه، تعـداد      گزارش شده است که مصرف ني گرمسيريهاي ورد در بررسي

). ۲۵(طور خطي با افزايش مصرف آن همبستگي دارد ه ساقه و کيفيت گل موثر است و درصد نيتروژن برگ نيز ب

شده است که کمبود پتاسيم، ميزان اسـيدهاي آمينـه در ريشـه و سـاقه هـاي       ديدهمطالعه اي روي گل محمدي  در

هاي تيمار شده با مقادير مختلف نيتروژن بيشـتر از   دهد و ميزان نيتروژن برگپيوندي جوانه گلدار را کاهش مي 

توليد گل، در تيمار نيتـروژن و پتاسـيم بـا نسـبت      بازدههاي زينتي بهترين ورد در پرورش). ۱۲(شاهد بوده است 

ف نيتروژن و وح مختلاثر سط). ۱۶(گزارش شده است  %۷/۰-۶۳/۱تاسيم الزم در ماده خشک پ ميانگينو  ۱ به ۵/۱

اسـت کـه ميـزان نيتـروژن و      بـوده زماني  در عملکرد گل بيشتريننشان داده است که  ’باكارا‘رقم  پتاسيم بر ورد

ا بـ  وردروي  بررسي ديگريدر ).  ۲۳(گرم خاک بوده است  ۱۰۰ميلي گرم در هر  ۸۵و  ۴۰پتاسيم خاک به ترتيب 

د و عملکرد گل با افزايش مصرف نيتروژن افزايش مي يابـد  تعدا ه که طول ساقه وشد رژيم آبياري يکنواخت، ديده

سـوپر  ‘ رقـم  بريـدني  وردتغذيه ). ۸(و همبستگي بااليي بين عملکرد گل و طول ساقه با مقدار نيتروژن وجود دارد 

هـا   روند رشد، ميزان گلدهي و مقدار مواد جامـد محلـول در بـرگ    بربا عناصر نيتروژن، پتاسيم و فسفر،  ١’استار

شـده اسـت کـه بـا افـزايش       ديـده روي گـل محمـدي در هنـد     در پژوهشي). ۱۱، ۱۰(ير معني داري داشته است تاث

کـه   طـوري ه در مقايسه با شاهد افزايش مي يابد بـ  % ۴/۳۳دهنده به ميزان  مصرف نيتروژن تعداد شاخه هاي گل

در بـين  ). ۲۴(ت آمـده اسـت   دسـ ه کيلـو گـرم در هکتـار بـ     ۱۵۰بيشترين عملکرد گل با مصرف نيتروژن به مقدار 

بـه   ’ماسـكو اردا ‘ ورد درداخل کشور افزايش کاربرد کودهاي شيميايي حـاوي نيتـروژن و پتاسـيم     پژوهش هاي

کـه درصـد    طـوري ه تـاثير داشـته اسـت بـ     جـايي گل عمرها، تعداد، قطر و  درصد عناصر برگ برطور معني داري 

ار مصرف نيتروژن و پتاسيم از همبسـتگي مسـتقيمي برخـورد    عمر گل با تعداد گلبرگ و, قطر, و پتاسيمنيتروژن 

  هکتـار از   ۵۵۰۰االنه بـيش از  سـ  مـي دهـد کـه بـا وجـود گسـترش       نشـان  بررسي منابع ياد شـده ). ۵(بوده است 

 فـرد گـالب بـه عنـوان يکـي از محصـول هـاي       کشور به کشت و توليد گل محمدي، و توليد منحصر بـه   زمين هاي

بهينـه   هـا بـراي   ان که بايد کنترل و نظارت دقيق علمي براي تغذيه مناسب ايـن گلسـتان  ، آنچن)۳(اقتصادي کشور 

اين بـا  بنـابر . استفاده از كودهاي حيواني است بر پايه اي شيميايي صورت نمي گيرد و بيشترکردن مصرف کوده

گل محمـدي مـورد    کمي و عملکرد اسانس تلف نيتروژن و پتاسيم بر ويژگي هايانجام اين آزمايش اثر مقادير مخ

با دستيابي به يک ترکيب بهينه غذايي براي افزايش عملکـرد گـل و اسـانس، بتـوان      تا در پايان بررسي قرار گرفت

  .در کشور بود ،شاهد افزايش رونق صنعت اين گياه

        

  ها مواد و روش

 ژگي هايويها بر  بررسي اثر سطوح مختلف نيتروژن و پتاسيم و همچنين برهمکنش آن براياين پژوهش 

ار در مجتمـع آمـوزش   هاي خرد شـده نـواري بـا سـه تکـر      کمي و عملکرد اسانس گل محمدي در قالب طرح کرت

 ٥نيتـروژن در  % ٤٦عامل افقي شـامل اوره بـا    ،در اين طرح. به اجرا درآمد ٨٤تا  ٨١هاي  سال کشاورزي کرج در

 ٣پتاسـيم در  % ٤١کود سولفات پتاسيم بـا   عمودي شاملعامل و ) کيلوگرم در هکتار ١٢٠و  ٩٠, ٦٠, ٣٠, ٠(سطح 

نهـال گـل محمـدي بـود      ٣کرت و هر کـرت شـامل    ١٥هر تکرار شامل . بود) کيلوگرم در هکتار ٦٠و  ٣٠, ٠(سطح 

 

١-   ‘Super Star’ 
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 ... اسانس گل محمدي اثر سطوح مختلف نيتروژن و پتاسيم بر شاخص هاي عملکرد گل و

 
٨٥٨٥٨٥٨٥

از آنجايي كه بر اساس آزمايش خاك محل انجام طـرح  . کاشته شدند يمتر ٥/١به فواصل  كه )توده برزک کاشان(

اسـت  و از سـوي ديگـر    ) پـي پـي ام   ١٥نزديك (بل جذب در خاك در حد كفايت مشخص گرديد كه ميزان فسفر قا

 معطر مـورد نظـر، تنهـا    ها در رشد و ميزان تركيب هاي نقش عناصر نيتروژن و پتاسيم با توجه به اثر گذاري آن

تعـداد   با احتساب سـطوح مختلـف تيمارهـا و   .  عناصر نيتروژن و پتاسيم براي اعمال تيمارها در نظر گرفته شدند

نهـال و بـراي حـذف     ١٣٥آزمـايش  واحد آزمايشي مورد استفاده قرار گرفت کـه در عرصـه    ٤٥تکرار در مجموع 

دو نوبت در نيمـه اول ارديبهشـت و مـرداد مـاه و کـود       کود اوره در. ز کاشته شديگر نينهال د ٥٢حاشيه  هاياثر

زمـايش نمونـه   از اجـراي آ  پـيش . ميخته گرديـد مه اول ارديبهشت ماه با خاک آيک نوبت در ني م دريسولفات پتاس

در ايـن  . فـت قرار گر سانتي متري مورد تجزيه ٣٠-٦٠و  ٠-٣٠نمونه برداري از دو عمق  خاک محل اجراي طرح با

  , گ و بـا شـروع گلـدهي بوتـه هـا     درصد نيتـروژن و پتاسـيم بـر    آزمايش شاخص هايي مانند ميزان سطح برگ و

بـراي محاسـبه   . وزن تر و عملکرد اسانس گل براي هـر تيمـار انـدازه گيـري شـد     , تعداد, قطر,  ويژگي هايي مانند

 يبرداشت شده و با استفاده از دسـتگاه انـدازه گيـر    يپنج برگچه ا يانيبرگ م ٥شاخص سطح برگ از هر درخت 

في با نمونـه بـرداري تصـاد   . مقدار اين شاخص براي هر تيمار اندازه گيري شد ،(Delta-T Devices)سطح برگ 

هـا در آزمايشـگاه خاکشناسـي سـازمان      درصد نيتروژن و پتاسـيم آن , )برگ ١٥هر بوته (برگ از سطح بوته ها 

 يريـ هاي کجلدال با دستگاه اتوآناليزور و روش استاندارد عصـاره گ  تحقيقات کشاورزي کرج به ترتيب به روش

تعداد گل در هر بوتـه و   راي محاسبه ويژگيب. اندازه گيري شد استات آمونيوم يک نرمال با دستگاه فليم فوتومتر

از سه بوته انجـام   و ها در سه زمان در هريک از واحدهاي آزمايشي دهي، برداشت گل با توجه به طول دوره گل

بـراي هـر   . ها به عنوان نماينده تعداد گل در هر يک از واحدهاي آزمايشي منظور گرديد گرفت و سپس ميانگين آن

گرم محاسبه شده و بدين  ٠١/٠وسيله يک ترازوي با دقت ه ها نيز ب مارش گل، وزن تر آنيک از مراحل پس از ش

ترتيب ميانگين وزن گل در بوته و همچنين مجموع وزن گل در هـر بوتـه، حاصـل از جمـع سـه نوبـت برداشـت و        

ميلي  ٠٥/٠با دقت  براي هر يک از مراحل سه گانه برداشت، قطر گل نيز با استفاده از يک کوليس. اندازه گيري شد

تعيين عملکرد اسانس، در هر يک از مراحل سه گانه برداشت، از هر سـه بوتـه موجـود     براي. متر اندازه گيري شد

صورت تصادفي به عنـوان نمونـه برداشـت شـد و در     ه گرم گلبرگ ب ٢٥٠در هر يک از واحدهاي آزمايشي، مقدار 

وسـيله دسـتگاه   ه هـا بـه روش تقطيـر بـا آب و بـ      سانس آناستخراج ا ها و مراتع کشور، موسسه تحقيقات جنگل

گيـري در سـه تكـرار     اجـراي اسـانس   با. ساعت انجام گرفت ٣طي  فارماكوپه مجارستان روش بر اساسكلونجر 

گـرم   ١٠٠بـا وزن کـردن اسـانس، عملکـرد آن در هـر       پايانو در  برسد كمترين ميزانسعي شد تا ميزان خطا به 

  هـا بـر اسـاس الگـوي طـرح       واريـانس آن  ويژگي هاي يـاد شـده، تجزيـه   ز اندازه گيري پس ا. شدگلبرگ محاسبه 

بـه دليـل ارتبـاط بـين      SNK١ شرو, ها ميانگين هاي مقايسه از ميان روش. هاي خرد شده نواري انجام شد کرت

              .گزيده شدسطوح مختلف تيمارهاي آزمايشي 

  

  نتايج

ه مصـرف مقـادير مختلـف    د كـ انشـان د  يمورد بررسـ  ويژگي هاي نستجزيه واريااز  به دست آمدهنتايج 

  %٥و  ١گياه گل محمـدي در سـطوح    يو کيف يکم به نحو بارزي بر ويژگي هاي کودهاي حاوي نيتروژن و پتاسيم

 

١ - Newman, Kaul Student, 
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  ايــن نتــايج در ارتبــاط بــا شــاخص ســطح بــرگ در بــين تيمارهــاي مختلــف نشــان           . تــاثير مــي گذارنــد  

در مقايسه بـا نمونـه شـاهد     کيلوگرم در هکتار داراي سير افزايشي ١٢٠ژن تا سطح افزايش مصرف نيترو اد کهد 

مصـرف   برهمكنشدر مورد ). ١جدول (اين تغيير براي مصرف مقادير مختلف پتاسيم نيز قابل مشاهده بود . است

و  ٣٠بيشترين مقدار سطح برگ مربوط به مصرف بـه ترتيـب    كه شود يده ميز ديکودها بر شاخص سطح برگ ن

کيلوگرم در هکتار پتاسـيم و   ٣٠ همراهمقادير  يول) ١جدول (کيلوگرم در هکتار پتاسيم و نيتروژن مي باشد  ١٢٠

  ). ١جدول (ها است  صد نيتروژن برگ کيلوگرم در هکتار نيتروژن داراي بيشترين تاثير بر در ٩٠

 نوبت برداشت براي ويژگي هاييدر هر سه  واريانس با توجه به عدم همزمان باز نبودن غنچه ها، تجزيه

مجموع وزن تر گل در هر  طر گل، مجموع تعداد گل و در پايانکه متاثر از زمان بودند، انجام گرفت که در مورد ق

  قطر گل  ت به شاهد تاثير معني داري برتمامي مقادير نيتروژن نسب. دار بود يدرخت معن

 ٦٠سطح هکتار نسبت به ساير مقادير برتري نشان داد که تا کيلوگرم در  ٦٠داشته اند که از بين آنها، مقدار 

اين . ديرس کيلوگرم در هکتار ١٢٠و  ٩٠در مقادير  يکاهش معني دار و سپس به کيلوگرم در هکتار افزايش يافت

  نشان  يعوامل آزمايش برهمكنش). ١جدول (د ارهاي مختلف پتاسيم نيز مشاهده شاختالف قطر گل در بين تيم

  ).١جدول (د بيشترين اندازه قطر گل به دست آم نيتروژن و پتاسيم کيلوگرم در هکتار ٦٠ مصرف همراه اب که داد

و  بودمجموع تعداد گل معني دار  ها بر آن ختلف نيتروژن و پتاسيم و همچنين برهمكنشاثر مقادير م 

مصرف در مقادير باالتر روند يش با افزا ليو ت به ساير مقادير برتري نشان دادکيلوگرم در هکتار نسب ٦٠مقدار 

ز يتوليد گل متناسب با افزايش مصرف پتاسيم ن روند افزايشي .دويژگي ديده ش، در اين معني داري كاهش

 ). ١جدول ( ن تعداد گل بهينه بوديشتريم در هکتار براي توليد بيکيلوگرم پتاس ٦٠که مقدار  طوريه ، بدمشاهده ش

کيلوگرم در  ٦٠پتاسيم، مجموع تعداد گل تا سطح  نكردن مصرف که در صورت نشان مي دهدها  مقايسه ميانگين

ن برداشت کرد که يتوان چن يبنابراين م. مي يابدهکتار نيتروژن به صورت معني داري افزايش و سپس کاهش 

کيلوگرم در هکتار، مصرف بهينه است ولي در صورت  ٦٠هرگاه تنها مصرف نيتروژن مورد نظر باشد، مقدار 

کيلوگرم در هکتار است و در  ٣٠کيلوگرم در هکتار، مناسبترين مقدار نيتروژن،  ٣٠ستفاده از پتاسيم تا سطح ا

کيلوگرم نيتروژن در هکتار  ٦٠کيلوگرم در هکتار افزايش يابد آنگاه مقدار  ٦٠که مصرف پتاسيم تا  صورتي

  ). ١جدول ( مصرف بهينه خواهد بود

زه گيري قرار ها نيز مورد اندا در بوته، در هر يک از مراحل وزن آن، پس از شمارش گل پژوهشدر اين 

  ده يد ١در جدول . شد گل در هر بوته تجزيهها به عنوان مجموع وزن  آن گرفت و سپس مجموع

از اين رو هرگاه ند و داد تروژن تاثير يکساني از خود نشانيکيلوگرم در هکتار ن ٦٠و  ٣٠شود که مقادير  يم

رم در هکتار را براي کيلوگ ٣٠هاي گل محمدي تنها از طريق نيتروژن باشد، مي توان مصرف  هدف تغديه گلستان

شود که با افزايش سطح پتاسيم مجموع  يده ميدر مورد مصرف پتاسيم نيز د. گل پيشنهاد نمود توليد بيشترين

کيلوگرم در هکتار  ٦٠که با مصرف  طوريه ش مي يابد بوزن گل در هر بوته نيز به صورت معني داري افزاي

  ).١جدول ( به دست مي آيدبهترين نتيجه 

که روند تغييرات سطوح مختلف نيتروژن در هر يـک از   نشان داد يآزمايش يبين فاکتورها برهمكنش       

مصـرف   رين گزينـه کيلوگرم پتاسيم، بهتـ  ٣٠شاهد و مصرف  که در به طوري بودسطوح مختلف پتاسيم متفاوت 

کيلـوگرم در هکتـار    ٦٠کيلوگرم در هکتار پتاسيم، مصرف  ٦٠و در زمان مصرف  کيلوگرم در هکتار نيتروژن ٣٠

هـاي مربـوط بـه عملکـرد      مقايسـه ميـانگين  ). ١جدول ( وليد كردنيتروژن باالترين مقدار مجموع وزن گل در بوته ت

  کيلوگرم در هکتار به  ٦٠مصرف   ت تاثير سطوح نيتروژن تاکه اين عملکرد تحداد اسانس تيمارهاي مختلف نشان 
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کيلوگرم نيتروژن  ٦٠و  ٣٠ح بارزي بين سطو  از آنجا که تفاوت. يافتصورت معني داري افزايش و سپس کاهش 

  .وژن را به عنوان مصرف بهينه در نظر گرفتکيلوگرم در هکتار نيتر ٣٠مي توان مصرف  بنابراين نمي شود، ديده

اسانس شود يک همبستگي مستقيم بين مقدار مصرف پتاسيم و عملکرد  يده ميدر مورد مقادير مختلف پتاسيم د

کيلوگرم در هکتار پتاسيم از بيشترين مقدار  ٦٠که اين عملکرد در مصرف  گل محمدي وجود دارد به گونه اي

عملکرد اسانس، به ترتيب  وح مختلف نيتروژن و پتاسيم برسط ر مورد برهمكنشد). ١جدول (ت برخوردار اس

کيلوگرم در هکتار نيتروژن بيشترين مقدار  ٦٠و  ٣٠کيلوگرم در هکتار پتاسيم با مصرف  ٦٠و  ٣٠مصرف 

  ).١جدول (اسانس را به دست داد 

  

  

  بحث

. اه از مباني جدايي ناپذير كشاورزي پايدار استسيستم تغذيه گي مصرف كودها به عنوان تقويت كننده هاي         

دارويي صورت  - هاي مهم گياهان زينتي به عنوان يكي از گروه وردهاتغذيه  كه در مورد پژوهش هاييبيشتر 

در زمينه تغذيه  اندكي بسيار و پژوهش هاي) ١٧، ١٥، ١١، ١٠، ٧(شد مي با اوردهمربوط به تغذيه  گرفته است

مصرف كه با افزايش  حاضر نشان داد نتايج پژوهش). ٢٥، ١٢(وجود دارد  ده اسانسگونه هاي توليد كنن

. مي شود يابد كه اين خود البته باعث افزايش رشد عمومي گياه يبرگ ها افزايش م نيتروژن، مقدار نيتروژن درون

كيلوگرم در  ١٢٠ه ميزان افزودن نيتروژن ب). ٢٥، ١٢، ١٠(همسو مي باشد در اين زمينه  اين نتايج با نتايج پيشين

تواند  يدليل آن م. كيلوگرم نشده است ٩٠در مقايسه با  معني دار  ميزان نيتروژن در برگ هكتار باعث افزايش

كه از سوي ديگر باعث كاهش عملكرد اسانس و ) داده ها ارايه نشده است(افزايش بسيار زياد رشد رويشي باشد 

قطر گل كه نماينده قطر غنچه اوليه مي باشد فاكتوري مهم در . )١٢(كل گل برداشت شده نيزگرديده است 

حاضر نشان داد كه  پژوهش. است )رده غنچه كاربرد دارددمك نوشيدنيكه در توليد ( بازاريابي غنچه گل محمدي

كيلوگرم در هكتار پتاسيم خالص بيشترين  ٦٠نيتروژن خالص و ) كيلوگرم در هكتار ٦٠(مصرف مقادير متوسط 

نيز  در گذشته ،اثير آن در افزايش قطر گل هااين الگوي مصرف نيتروژن و ت. را در افزايش قطر گل ها داشت ثيرتا

 هر چند مصرف كود هاي شيميايي باعث افزايش). ١٩(هاي گلخانه اي مورد تاييد قرار گرفته است ورددر مورد 

  ولي پژوهش حاضر نشان ) ١٨(است  شده ورد ١’ادوارد‘همانند رقم  عملكرد توليدي گل هاي شاخه بريدني

. گرديد) عملكرد(ت شده از بوته ها مي دهد كه مصرف مقادير باالي كود نيتروژنه باعث كاهش تعداد گل برداش

اين موضوع اهميت دقت در مصرف كودها را بيش از پيش آشكار مي كند كه نه تنها كمبود آنها مي تواند عملكرد 

باشد و  دسترستوليد قابل  بيشترينها نيز نمي تواند تضمين كننده  اندازه آن را كاهش دهد بلكه مصرف بيش از

به نظر مي رسد وقتي كود . مشكالت زيست محيطي ناشي از آبشويي كودها را نيز به همراه دارد ،از ديگر سو

افته است نيتروژنه در مقادير باال استفاده شده است، رشد رويشي افزايش زيادي يافته و رشد زايشي كاهش ي

   با گزارش ساير پژوهشگران نيز در مورداين موضوع ). داده هاي مربوط به رشد رويشي ارائه نشده است(

سطوح نيتروژن، افزايش معني داري  تماميهمچنين در ). ۲۳، ۱۰، ۸، ۷(ها تاييد شده است وردگونه هاي مختلف 

گل  موردهندي در  پژوهشگرانن نتيجه با نتايج اي .دمجموع وزن گل در هر بوته ديده ش نسبت به شاهد در مورد

ويژگي هاي كيفي و كمي در مورد اين ويژگي نيز  ساير به تقريب همان الگو در مورد). ۲۴(د خواني دارمحمدي هم

موضوع مهم و جالب توجه ديگر افزايش معني دار . اين پژوهش مي باشد مهم  مي شود كه از نتايج جالب و ديده

 

۱ -‘Edward’  
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اين مطلب از دو ديدگاه . كمي و كيفي بحث شده همراه با افزايش مصرف كود پتاسه مي باشدتمامي شاخص هاي 

نخست اهميت عنصر پتاسيم به عنوان عنصري كه در كوددهي معمول با وجود اهميت فراوان . قابل بررسي است

 پژوهشگرانوسط ت ديده مي شودحاضر  پژوهش اثر مثبت تغذيه پتاسيمي كه در نتايج . بيشتر فراموش مي شود

منبع كودي ، دوم). ۲۵، ۲۴، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۵(و اسانس دار تاييد شده است  بريدني وردگونه هاي  موردديگر نيز در 

از آنجايي كه خاك هاي . كه داراي پايه سولفاته است بودسولفات پتاسيم  ،به عنوان تامين كننده عنصر پتاسيم

ر از جمله آهن و ساير يايي هستند كه براي جذب بسياري از عناصكمي قل pHداراي  نواحي مركزي ايران بيشتر

  ، مصرف اين كود ها )بود ۷/۷در خاك محل آزمايش به طور متوسط (د نمناسب نمي باش عناصر كم مصرف

، ۲(ناصر ياري رسان باشد نيز در جذب ع را كاهش دهد و از اين راه pHمي تواند به صورت موضعي و نقطه اي 

كيلوگرم در هكتار پتاسيم خالص از اين منبع كودي يا  ۶۰ممكن است با مصرف مقادير بيشتر از  نبنابراي). ۱۱

مختلف افزايش عملكرد اسانس و گل  اك در گلستان هاي گل محمدي از راه هايخ pHتالش براي كاهش موضعي 

  .آينده خواهد بود ري را شاهد بود كه موضوع پژوهش هايبيشت

اگر هدف از توليد گل محمدي توليد غنچه  كه يج پژوهش حاضر مي توان گفتبر اساس نتا ،در مجموع

 ۶۰كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص و  ۶۰باشد كه درشت بودن آن اهميت فراواني دارد، مي توان مصرف 

كيلوگرم در هكتار  ۶۰و يا  ۳۰كه مصرف  ولي از آنجايي. كيلوگرم در هكتار پتاسيم خالص را توصيه نمود

كيلوگرم در  ۳۰وژن تفاوت معني داري بر عملكرد اسانس استحصال شده نداشته است مي توان مصرف نيتر

كيلوگرم در هكتار پتاسيم خالص به صورت  ۶۰تا  ۳۰هكتار نيتروژن خالص به صورت نيترات آمونيوم همراه با 

فسفره  يکودها ضر اثرهايج پژوهش حاينده با توجه به نتايآ يها يدر بررس .سولفات پتاسيم را توصيه نمود

  .گردد يشنهاد مياز پيز در صورت نين

  

  

  سپاسگزاري

وزارت جهاد  يکاربرد -يعلم يکرج و موسسه آموزش عال يوسيله از مجتمع آموزش کشاورز بدين

، دفتر گل و گياهان زينتي وزارت جهاد پژوهش يدر اختيار گذاشتن زمين و امکانات اجرا براي يکشاورز

   هندس عبدالرسول غفاري براي تجزيهم و همچنين ندبوته هاي مورد نياز ياري دادتهيه  كشاورزي كه در

  .تشکر و قدرداني مي شود ،داده هاي اين پژوهش
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