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  هاي فنولوژيک و کيفي گل قرنفل تحت کاربرد سطوح مختلفبررسي برخي ويژگي

  کودهاي آلي و شيميايي

  

  ۲و قاسم توحيدلو ۲پور، ميترا تقي*۱محمد کاظم سوري

  

  )23/10/1395 رش:یخ پذی؛ تار8/12/1394 افت:یخ دری(تار
 
 

  چکيده

شیمیایی، کودهاي آلی به عنوان یک جایگزین مطلوب آنها، حـداقل در بخـش   محیطی کودهاي هاي زیستامروزه، با توجه به انواع آلودگی
باشند. از طرف دیگر، پاسخ بسیاري از گیاهان زینتی، از جمله قرنفل، به کاربرد کودهـاي آلـی و شـیمیایی مشـخص     فضاي سبز، مطرح می

درصـد حجمـی    40و  20وح مختلف کود دامی (صفر، نیست. لذا، این تحقیق به منظور بررسی رشد و تولید کمی و کیفی گل قرنفل به سط
به صورت فاکتوریـل در قالـب   اي و گرم بر کیلوگرم خاك) به صورت گلدانی و تحت شرایط گلخانه 4و  2، 1(صفر،  NPKخاك) و کود 

در مقایسـه بـا عـدم     حجم گلـدان کـود دامـی،    %20انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد طرح کامالً تصادفی در سه تکرار 
منجر به افزایش صفات تعداد برگ، ارتفاع گیاه، تعداد شـاخه در بوتـه و تعـداد گـل در گیـاه      ، NPK، و مقادیر کم %40مصرف یا مصرف 

کیب گرم بر کیلوگرم خاك) به تنهایی، و مخصوصاً در تر 4و  2) و همچنین مقادیر زیاد کود شیمیایی (%40گردید. مقادیر بیشتر کود دامی (
زنی کنـدتر و  رغم جوانههاي سبز شدن، ساقه رفتن و گل دادن گیاه شد. علیدار زمانبا هم، منجر به کاهش رشد و نمو گیاه و افزایش معنی

کود دامی، کاربرد کود دامی در هر دو سطح منجـر بـه افـزایش تعـداد گـل، طـول دوره        %40کمتر و همچنین رشد کمتر گیاهان در تیمار 
زیست، مقادیر متوسط کـود دامـی و   ول عمر گل شاخه بریده گردید. لذا، با توجه به این نتایج و همچنین اهمیت سالمت محیطدهی و طگل

 باشند.و کیفی گل قرنفل مناسب میمقادیر کم یا عدم کاربرد کود ماکرو براي تولید بهینه کمی 
  

  

    فیت گلدهی، کی، گلNPKگیاهان زینتی، کود دامی، کود  کلمات کليدي:

  

  مقدمه

مشخص گردید که کاربرد کودها نقـش مهمـی    ،طی قرن گذشته
در افزایش تولید کمـی و کیفـی محصـوالت کشـاورزي داشـته      

تواند تأثیر زیادي بر کاربرد کودها میاست. در گیاهان زینتی نیز 

هـایی بـا کیفیـت    تولیـد گـل  ها داشته باشد. کمیت و کیفیت گل
تغذیه، آبیـاري، بافـت خـاك و     نیازمند توجه خاص به مرغوب

د. مقـدار  باشمی ،از جمله شرایط دمایی ،بسیاري از عوامل دیگر
  نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم    ویـژه بهمناسبی از کودهاي شیمیایی 

  

  گروه علوم باغباني، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران .۱

 . دانشگاه آزاد اسالمي، واحد کرج۲

 mk.souri@modares.ac.irپست الکترونيکي:  مسئول مکاتبات،*
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 .براي رشد مطلوب و تولید گل در گیاهان زینتی ضروري اسـت 
هـا اغلـب تحـت تـأثیر ایـن      طوري که کمیت و کیفیـت گـل  به

 ،. کمبـود عناصـر مـاکرو و میکـرو    )24( گیـرد کوددهی قرار می
ک مختلفـی در گیاهـان   یـ هـاي فیزیولوژ مشکالت و ناهنجـاري 

اي جـز اسـتفاده از کودهـاي    اغلـب چـاره   ،لـذا  .نـد کایجاد مـی 
ارتفاع گیاه، تعـداد شـاخه، تعـداد بـرگ،      شیمیایی و آلی نیست.

دهی، قطر گل و کیفیت گل در گـل  سطح برگ، روز تا آغاز گل
با افزایش سطح کودهـاي   هاي زینتیو برخی دیگر از گل ژربرا

 ،و روي از جمله نیتروژن، فسفر، پتاسـیم، آهـن   ،میکرو و ماکرو
نیتروژن، فسفر و پتاسیم مهمتـرین  ). 22و  7، 5( یابدافزایش می

عناصر غذایی براي رشد رویشی و نمو زایشی در گیاهان هستند 
دهـی  کنند. گلها کمک مییند باز شدن گلادهی به فرو طی گل

 تواند با افزایش سطح نیتروژن، فسفر و پتاسیم افـزایش یابـد  می
نیز را ر زیانباري اثآاربرد کودهاي شیمیایی اما به هر حال ک. )5(

  ).1شود (زیست باعث میبر محیط
کـاربرد کـود دامـی در خـاك     که ند اهمحققین گزارش نمود

و  12( شـود هاي شاخه بریده میمنجر به افزایش طول عمر گل
کاربرد کمپوسـت کـود گـاوي منجـر بـه بهبـود        ،همچنین). 14

. کـاربرد  )20(د گـرد می خصوصیات کمی و کیفی گیاهان زینتی
قطر ساقه، اندازه گل، وزن تـر و خشـک   باعث بهبود کود دامی 

کودهـاي  د. وشاندام هوایی و میزان عناصر غذایی در گیاهان می
هـاي رشـد و عناصـر    آلی داراي اجزاي مفیدي ماننـد هورمـون  

براي گیاهـان برخوردارنـد.    زیاديغذایی هستند که از دسترسی 
الت نشان داده شده که دسترسـی بـه همـه    محصواز در بسیاري 

عمر گل  ،عناصر غذایی مورد نیاز گیاه باعث افزایش میزان تولید
 گـردد در روي بوته مادري و همچنین عمر گل شاخه بریده مـی 

)4(.  
و نـام انگلیسـی    Dianthus barbatusبا نام علمـی   ،قرنفل

Sweet William   ــاز ــی در فضــاي ب ــان زینت ــرین گیاه از مهمت
شود که در فصل بهار زیبایی خاصی به محیط مـی وب میمحس

دهد. کودهاي دامـی جـزء فرامـوش شـده کشـاورزي مـا طـی        
در حالی که توجـه بـه آنهـا تـا حـدود       ؛اندچنددهه گذشته بوده

خـود،  توانـد کـاربرد کودهـاي شـیمیایی و بـه نوبـه       زیادي می
از محیطی را محدود نماید. هماننـد بسـیاري   هاي زیستآلودگی

اطالعات زیادي در مورد پاسخ این گیاه بـه   ،گیاهان زینتی دیگر
اي آن وجـود  کاربرد کودهاي شیمیایی و دامی و نیازهاي تغذیـه 

هدف از این مطالعه، بررسی تـأثیر   ،با توجه به موارد فوقندارد. 
نمـو و تولیـد    و سطوح مختلف کود ماکرو و کود دامی بر رشد

  کمی و کیفی گل قرنفل بود.
  

  هاد و روشموا

اي و در بـه صـورت گلخانـه    1390-91این آزمـایش در سـال   
شرایط آب و هوایی شـهر تبریـز اجـرا شـد. ایـن آزمـایش بـه        

در سـه تکـرار   و صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی 
  انجام شد.

چهار سطح کود  -Aفاکتورهاي مورد بررسی شامل فاکتور 
گـرم   4و  2، 1 )،کـود  بدون اضـافه کـردن   ،شاهد (صفر( ماکرو
NPK )20-15-20 (و فاکتور )بر کیلوگرم خاك B-   سه سـطح

 )حجمـی خـاك   %40و  20 (صـفر)،  شـاهد ( مختلف کود دامی
در زمـان  . کود دامی مورد اسـتفاده منشـأ گـاوي داشـته و     بودند

ــود.   ــیده ب ــامالً پوس ــاربرد ک ــی ک ــود داراي ویژگ ــن ک ــاي ای ه
 dS/mالکتریکـی برابـر    فیزیکوشیمیایی زیر بود: میـزان هـدایت  

16/4 ،pH  درصـد،   87/1، نیتـروژن  %52، مـواد آلـی   01/9برابر
گـرم  میلی 18/2گرم بر کیلوگرم و پتاسیم برابر میلی 14/0فسفر 

  بر کیلوگرم.
کـود   نظـر هاي مورد نسبت ،سازي بستر کاشتجهت آماده

هاي مختلف کود مـاکرو  دامی با خاك مزرعه مخلوط و با نسبت
 یکسان بـا حجـم  هایی ترکیب شدند و سپس در گلدانذکر شده 

بـه طـور    ،متـر سـانتی  30و ارتفـاع   25با قطـر دهانـه    ،لیتر 8 حدود
هیبرید رقم هارت اتـک   هايبذر ،توزیع گردید. سپسیکنواخت 

)Heart attack ( در تــاریخ  عــدد در هــر گلــدان 10بــه تعــداد
 4 زنـی و در مرحلـه  کشت شده که بعـد از جوانـه   5/12/1390

طول دوره رشد گیاهان از  بوته در گلدان تنک شدند. 3برگی به 
  طـول انجامیـد. میـانگین    ماه بـه  5/3بذرکاري تا برداشت حدود 
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 . نتایج خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك محل آزمایش1جدول 
هدایت الکتریکی 

)dS/m(  pH  
 مواد خنثی شونده

)%(  
کربن آلی 

)%(  
کل  نیتروژن

)%(  
فسفر 

)ppm(  
یم پتاس

)ppm(  
شن 

)%(  
سیلت 

)%(  
رس 

)%(  

15/2  0/8  25/17  66/0  066/0  22/13  290  38  30  32  

 
  . نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی2جدول 

 منابع

 تغییر

 درجه

 آزادي

  زمان سبز
 شدن

 زمان به

 ساقه رفتن

 زمان به

 گل رفتن

 قطر

 گل

 طول زمان

 دهیگل

 طول عمر

 گل بریده

 **69/548 **408/625 **4/768 **2189/191 **371/263 **10/439  3 کود شیمیایی

 **163/802 **966/626 **9/770 **3263/854 **274/677 **8/773 2 کود دامی

 **86/765 **472/616 **4/111 **1494/749 **305/708 **7/852 6 کود شیمیایی * کود دامی

 257/7 706/37 546/0 206/238 218/9 18/0 24 خطا

CV (%)  82/8 45/10 92/25 61/24 8/22 01/23 

  %1دار در سطح معنی **

  
درجــه  21±4دمــاي گلخانــه در طــول مــدت آزمــایش حــدود 

  سلسیوس بود.
قبل از شروع آزمایش تجزیه  ،خاك مورد استفاده در تحقیق
نشـان داده   1در جدول  آنیی اشده که نتایج تجزیه فیزیکوشیمی

کمبـود عناصـر    ،)1ل شده است. بر اساس تجزیه خـاك (جـدو  
بـر ایـن اسـاس، سـطح      ،غذایی ماکرو در خاك مشهود بود. لذا

در طول مـدت رشـد   حاصلخیزي تیمارها انتخاب و اجرا شدند. 
گیاهان، صفات و پارامترهاي رشد رویشی از قبیل: زمان سبز شـدن،  

دهـی و طـول   به گل رفتن، قطر گل، طول زمان گـل  و به ساقه رفتن
در پایان آزمایش بررسی و ارزیابی قرار گرفت. عمر گل بریده مورد 

دهنـده، ارتفـاع   نیز از صفاتی مانند تعداد برگ، تعداد سـاقه گـل  
  برداري صورت گرفت. تعداد گل یادداشت و گیاه

تجزیه واریانس صفات مورد بررسـی بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      
MSTAT-C ه از ها نیز بـا اسـتفاد  انجام پذیرفت. مقایسه میانگین داده
ها نیـز  افزار و با استفاده از آزمون دانکن انجام گرفت. شکلهمین نرم

  .شدندرسم  Excelافزار با استفاده از نرم
) 1(شـکل   هـا نتایج مقایسه میانگین ،از نظر زمان سبز شدن

 %40و  20کـاربرد   ،نشان داد کـه در سـطح صـفر کـود مـاکرو     

دوره سـبز  حجمی کود دامی به ترتیب باعث کاهش و افـزایش  
کود دامی باعـث افـزایش    %40قرنفل شد. کاربرد  هايشدن بذر

گـرم   2و  1هاي قرنفل شد. کاربرد دار زمان سبز شدن بوتهمعنی
تـأثیر   ،کـود دامـی   %20همـراه بـا    ،کود ماکرو بر کیلوگرم خاك

هاي قرنفل نداشت. با کـاربرد  ر زمان سبز شدن بوتهبداري معنی
قرنفـل اصـالً    هايبذر ،گرم کود ماکرو 4بعالوه  ،کود دامی 40%

  ). 1سبز نشدند (شکل 
مقایسه میانگین زمان سـاقه رفـتن نشـان داد کـه در سـطح      

زمان به ساقه رفتن  ،صفر کود دامی، با افزایش کاربرد کود ماکرو
آزمون دانکن افزایش  %5داري در سطح گیاه قرنفل به طور معنی

گرم  1و  صفراربرد کود دامی، ک %20). در سطح 2یافت (شکل 
گرم باعث تأخیر در زمـان بـه    4و  2کود ماکرو باعث تسریع و 

  ساقه رفتن گیاه شد.
گیـري تعـداد شـاخه جـانبی در گیـاه نشـان داد کـه        اندازه

 ،گرم کـود مـاکرو   4و  2بیشترین تعداد شاخه جانبی در سطوح 
داري بـا  که تفـاوت معنـی   ،دست آمدبه ،بدون کاربرد کود دامی

گرم کود  1کود دامی بعالوه  %20کود دامی و  تیمار  %20 تیمار
  ماکرو نداشتند. کمترین تعداد شاخه جانبی در گیاه نیز در کاربرد 
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  %5. زمان سبز شدن بذرهاي قرنفل تحت تأثیر سطوح کود ماکرو و کود دامی. مقایسه میانگین تیمارها در سطح 1شکل 

  آزمون دانکن انجام شد
  

  
  %5به ساقه رفتن گیاه قرنفل تحت تأثیر سطوح کود ماکرو و کود دامی. مقایسه میانگین تیمارها در سطح  . زمان2 شکل

  آزمون دانکن انجام شد
  

  
گرم کود مـاکرو مشـاهده شـد     4یا  2کود دامی و  %40همزمان 
  ). 3(شکل 

نیـز نشـان داد کـه بیشـترین      )4بررسی ارتفاع گیاه (شـکل  
گرم کود ماکرو  1کود دامی همراه با  %20ارتفاع را گیاهان تیمار 

گـرم کـود    4و  2داري بـا تیمارهـاي   که تفـاوت معنـی   ،داشتند
کـود   %20و همچنین تیمار تنهـا   ،بدون کاربرد کود دامی ،ماکرو

کـود دامـی    %40دامی نداشت. کمترین ارتفاع گیاه نیز در تیمار 
 ،یکـود دامـ   درصـد  40و  20گرم کود ماکرو، و تیمار  2بعالوه 

  مشاهده گردید.  ،گرم کود ماکرو 4همراه با 
تفاوت چندانی بین تیمارها  ،از نظر زمان به گل رفتن قرنفل

کـود دامـی،    %40و سطوح آنها وجود نداشـت. ولـی در سـطح    
کـود   %20گرم کود مـاکرو و همچنـین در سـطح     4و  2کاربرد 
دار زمـان بـه   گرم کود ماکرو باعث کاهش معنی 4کاربرد  ،دامی

حجمـی   درصـد  40و  20ل رفتن گیاهان شد. یعنی با کاربرد گ
کود ماکرو باعث زودتر گـل دادن   زیاد کود دامی، کاربرد مقادیر

  ). 5هاي قرنفل شد (شکل بوته
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نکن آزمون دا %5. تعداد شاخه جانبی در گیاه قرنفل تحت تأثیر سطوح کود ماکرو و کود دامی. مقایسه میانگین تیمارها در سطح 3شکل 

  انجام شد
  

  
  آزمون دانکن انجام شد. %5. ارتفاع گیاه قرنفل تحت تأثیر سطوح کود ماکرو و کود دامی. مقایسه میانگین تیمارها در سطح 4شکل 

  

  
  %5. زمان به گل رفتن گیاه قرنفل تحت تأثیر سطوح کود ماکرو و کود دامی. مقایسه میانگین تیمارها در سطح 5شکل 

  م شد آزمون دانکن انجا
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  آزمون دانکن انجام شد %5. قطر گل قرنفل تحت تأثیر سطوح کود ماکرو و کود دامی. مقایسه میانگین تیمارها در سطح 6شکل 

  

  
  شدنجام آزمون دانکن ا %۵دهي قرنفل تحت تأثير سطوح کود ماکرو و کود دامي. مقايسه ميانگين تيمارها در سطح طول دوره گل .۷شکل 

  

  
نتایج نشـان داد کـه در سـطح صـفر کـود       ،گل از نظر قطر

قطر گل افـزایش یافـت. در    ،با افزایش کاربرد کود ماکرو ،دامی
گرم کود مـاکرو باعـث کـاهش     4کاربرد  ،کود دامی %20سطح 
). در 6دار قطر گل نسبت به دیگر سـطوح گردیـد (شـکل    معنی

قطر گـل   ،کود دامی نیز با افزایش کاربرد کود ماکرو %40سطح 
بـدون کـاربرد کـود     ،کـود دامـی   %20کاربرد  ،هش یافت. لذاکا

بیشترین قطر گل را باعث گردید. کاربرد کود مـاکرو بـه    ،ماکرو
  ).6دار قطر گل گردید (شکل تنهایی باعث کاهش معنی

دهی گیاه در تیمارهـاي صـفر کـود    بیشترین طول زمان گل
کود  %20گرم کود ماکرو و همچنین تیمار  4و  2همراه با  ،دامی

). کمترین طـول  7گرم کود ماکرو مشاهده شد (شکل  1دامی و 
گـرم کـود    2کـود دامـی و    %40دهی نیز در تیمارهاي زمان گل

گرم کود ماکرو، و تیمـار صـفر کـود     4کود دامی و  %20ماکرو، 
داري بـا  دامی و صفر کود ماکرو مشاهده شد کـه تفـاوت معنـی   

  ). 7دیگر تیمارها داشتند (شکل 
نتـایج نشـان داد کـه     ،ر طول عمر گل شاخه بریـده از نظ

دار کاربرد کود دامی و ماکرو به تنهایی منجر به افزایش معنـی 
بـا   ،). همچنـین 8طول عمر گل شاخه بریده گردیـد (شـکل   

در شرایط عدم کاربرد کود دامـی،   ،افزایش کاربرد کود ماکرو
طول عمر گل شاخه بریده نیز نسبت به شرایط عـدم کـاربرد   

گردید. در شرایط عدم کاربرد کود ماکرو دار معنیود ماکرو ک
  نسـبت بـه   ،حجمـی کـود دامـی    درصد 40و  20نیز کاربرد 

باعث افزایش طول عمـر گـل شـاخه بریـده      ،عدم کاربرد آن
  قرنفل شد.  
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  آزمون دانکن انجام شد %5سطح  . طول عمر گل شاخه بریده تحت تأثیر سطوح کود ماکرو و کود دامی. مقایسه میانگین تیمارها در8شکل 

  

  
  آزمون دانکن انجام شد %5. تعداد گل در بوته تحت تأثیر سطوح کود ماکرو و کود دامی. مقایسه میانگین تیمارها در سطح 9شکل 

  

  
نتایج همچنین نشان داد که بیشـترین تعـداد گـل در تیمـار     

مشـاهده شـد کـه     ،گرم کـود مـاکرو   1همراه با  ،کود دامی 20%
 ،داري با بسیاري از تیمارها نداشت. از طرف دیگـر اوت معنیتف

یا  2کود دامی بعالوه  %40 کمترین تعداد گل نیز در تیمار سطح
  ). 9گرم کود ماکرو مشاهده شد (شکل  4

نتایج نشان داد که کاربرد کود مـاکرو و یـا    ،در این تحقیق
مـی  کود دامی منجر به بهبود رشد و نمو گیاه قرنفـل و تولیـد ک  

 با افزایش سطوح کـاربرد هـر   ،گردد. در عین حالوکیفی آن می
) و یا برهمکنش آنها NPKدو کود دامی و همچنین کود ماکرو (

هاي رشـد و نمـو و کیفـی گیـاه قرنفـل      ، ویژگیزیاددر سطوح 
ایـن کودهـا باعـث     ادیـ زطوري کـه مقـادیر   به ،یابندکاهش می

اقه رفـتن گیـاه و   تر شدن زمان سبز شدن و زمان بـه سـ  طوالنی
دهـی ماننـد کـاهش    هاي مرتبط بـا گـل  همچنین کاهش ویژگی

  ارتفاع گیاه، تعداد شاخه جانبی و تعداد گل در گیاه گردید.
حجـم   %20این کودها در مقادیر متوسـط (  ،از طرف دیگر
گرم کود ماکرو) باعث بهبود رشـد و نمـو    1گلدان کود دامی و 

دهی و همچنـین طـول   گلگیاه و افزایش تعداد گل، طول مدت 
کاربرد کـود دامـی    ،عمر گل بریده قرنفل شدند. در این پژوهش

) به %40حجم گلدان مناسب بود و مقادیر بیشتر ( %20به مقدار 
زنی و مراحـل اولیـه   مخصوصاً در جوانه ،رسد براي گیاهنظر می

سمی بود و در طول دوره رشد گیاه باعث کاهش  ،رشد گیاهچه
کود دامـی و   %40که در تیمار  طوريبه ،دیگرد رشد و نمو گیاه
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زنـی  گیاهان اصالً سبز نشدند. کاهش جوانـه  ،گرم کود ماکرو 4
گیاه در اثر کاربرد بیش از حد کود دامی در دیگر تحقیقات نیـز  

سمی سطوح زیاد کاربرد کـود   ياهاثر .)18گزارش شده است (
وم و دامی ممکن است به سبب شوري، زیـاد بـودن یـون آمونیـ    

ترکیبات آلی یا اسیدهاي چرب همراه با مواد آلی باشد کـه مـی  
 ،. همچنـین )26و  21( زنی بذرها را کـاهش دهنـد  توانند جوانه

کاربرد بیش از حد کودهاي دامی از طریـق آزاد  گزارش شده که 
هم ریختن موازنه مواد غذایی منجر بـه  شدن ترکیبات سمی و به

این ویژگی ممکـن   .)20و  15( شودایجاد سمیت در گیاهان می
افزایش بیش از حد امالح در خاك، و شور شدن است به سبب 
ممکن  ،کود دامی زیاددر کاربرد مقادیر  .)19( باشد محیط خاك

هـاي نیتـرات،   است افزایش شوري خاك عمدتاً بـه سـبب یـون   
. افزایش امالح در خاك در اثر )15و  14( کلسیم و منیزیم باشد

یا همچنین کودهاي شیمیایی (ماکرو) از  کود دامی و کاربرد زیاد
جذب آب توسط گیاهان جلوگیري نموده و باعث کاهش میزان 
جذب آب توسط گیاه و لذا تنش ثانویه خشکی در گیـاه گـردد   

خـاك و محتـواي    pHکود دامی باعث افزایش  زیاد). مقادیر 2(
-مـی متري سانتی 100پتاسیم، منیزیم و فسفر خاك تا یک عمق 

کود ممانعـت   زیادگردد و لذا بهتر است از کاربرد ساالنه مقادیر 
آمونیم موجـود در مـواد آلـی     ،. از طرف دیگر)21و  20( گردد

ممکن است نقش مهمی در کاهش رشـد گیـاه و حتـی از بـین     
 ،همچنـین . )25( رفتن گیاه در برخی مناطق جنگلی داشته باشد

شـکل قابـل دسـترس در    عناصر سنگین بـه   زیاداحتماالً مقادیر 
تواند در روند طبیعی رشد و نمـو گیـاهی اخـتالل    کودها نیز می

 12( ایجاد کرده و باعث کاهش میزان فتوسنتز و رشد گیاه گردد
به طـور مشـابهی نشـان داده شـده کـه مقـادیر و انـواع         .)14و 

زنـی بـذرهاي گیـاه    مختلف کود دامی تأثیر متفـاوتی در جوانـه  
به نوبه به هدایت الکتریکی، نیتروژن کل و  شاهی دارند، که این

 مقادیر آمونیم و عناصر سـنگین موجـود در کـود مـرتبط اسـت     
سمیت گیاهی کود دامی و یا عصاره آن با افزایش غلظت . )12(

نقش نیتـروژن کـل    ،یابد. در این بینیا میزان کاربرد افزایش می
ان امکـ  ،همچنـین  .)12( مهمتر از دیگر عوامل بیان شـده اسـت  

توانـد  کود دامی نیز می زیادها در سطوح آلودگی زیاد به پاتوژن
هاي از دیگر دالیل احتمالی در این زمینه باشد. در حالی که بوته

تـر  قرنفل در سطح صفر کود دامی و کاربرد کـود مـاکرو سـریع   
  ). 1ظاهر شدند (شکل 

دهنـده بـرهمکنش   اثر متقابل کود دامی و کود ماکرو نشـان 
این دو فاکتور بـا افـزایش سـطوح آنهـا بـود. از نظـر        منفی بین
هاي مرتبط با رشد رویشـی و زایشـی، تیمـار    ویژگی از بسیاري

 ،گرم کود ماکرو 2و در برخی موارد  1همراه با  ،کود دامی 20%
توانـد در  کود مـاکرو و کـود دامـی مـی     زیادبهترین بود. مقادیر 

منجـر بـه    گیاهان سبب تنش شوري و خشکی شده و این خود
دهی زودرس و کاهش دوره رشد و تولید گیاه از طریق تأثیر گل

 گـردد  ،زیکیمانند اسـید آبسـ   ،و تغییر بر سطوح هورمونی گیاه
)26(.  

 ،زاي) کود دامـی مقادیر مناسب (و غیر تنش ،از طرف دیگر
به سبب تأمین مناسب آب و عناصـر غـذایی و همچنـین دیگـر     

شرایط فیزیکی خاك، اغلب منجـر  مانند بهبود  ،ثرؤفاکتورهاي م
شود و لـذا گیاهـان بـا طـول     به افزایش طول دوره رشد گیاه می

 10( توانند بیوماس بیشتري را تولید کننددوره رشدي بیشتر، می
هـا منجـر بـه    میالتیسـ آافـزایش میـزان    ،. از طرف دیگر)23و 

هـا  میالتیسـ آگـردد و کمبـود   دهی در گیاهان میافزایش شاخه
ها نتوانند رشد کـرده و  شود که تعدادي از جوانهعث میاغلب با

هـا و مـواد   نینیوکتسـی  ،در ایـن مـورد   .)11( تولید شاخه نمایند
سیتوکنینی موجود در کودهاي آلی ممکن است نقش مهمـی  شبه

  دهی گیاهان تحت این شرایط داشته باشند.در بهبود شاخه
منجـر  ) %20کاربرد کود دامی (به حجم ، در پژوهش حاضر

دهـی، تعـداد گـل در بوتـه و     دار طول دوره گلبه افزایش معنی
بهبود این  ،طول عمر گل بریده نسبت به شاهد گردید. همچنین

گـرم کـود مـاکرو     1کـود دامـی و    %20صفات در کاربرد تـوأم  
وجود داشت. مسلماً تأمین عناصر غذایی مانند نیتروژن، پتاسیم، 

ی در رشدرویشـی و  فسفر و عناصر ریزمغـذي کـه نقـش مهمـ    
زایشی گیاه دارند در ایـن زمینـه حـائز اهمیـت اسـت. در گیـاه       

Gladiolus hortulanus   ــروژن، فســفر و ــاي نیت ــاربرد کوده ک
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 ).7( شوددهی در گیاه میپتاسیم منجر به افزایش طول دوره گل
تحـت شـرایط تغذیـه     ،نشان داده شده که کاربرد مواد هیومیـک 

در  .)10( رشـد و بیومـاس گیـاه دارد    معدنی کافی، اثر مثبتی بر
تحریک رشد ریشه معمـوالً بیشـتر از تحریـک رشـد      ،این مورد

شاخسار است. هـردو افـزایش طـول ریشـه و تحریـک نمـو و       
هاي ثانویه تحـت تـأثیر مـواد هومیـک در محلـول      توسعه ریشه

گزارش شده  به طور مشابهی ،. همچنین)10( غذایی وجود دارد
توانـد طـول دوره   ود در ترکیبات آلی مـی که اسید هیومیک موج

با کاربرد کـود دامـی    ،لذا .)9( دهی را در لیلیوم افزایش دهدگل
 ،دهــی و همچنــین کیفیــت گیــاهتــوان بــر طــول دوره گــلمــی

مخصوصاً در گیاهانی که در فضاي سـبز عمـومی اسـتفاده مـی    
افزود. این به خوبی طـی تحقیقـات مختلفـی نشـان داده      ،شوند

. دیگر محققین نیـز اظهـار   )20و  14، 13، 12، 9، 4( شده است
ند که کاربرد کود دامی در خاك منجـر بـه افـزایش طـول     اهداشت

  .)13( شودهاي شاخه بریده میعمر گل
کاربرد نیتروژن منجـر بـه    ،Ranunculus asiaticusدر گیاه 

. کـاربرد کـود دامـی نقـش     )8( شـد افزایش تعداد و اندازه گـل  
ن مواد غذایی مورد نیاز گیاهـان، فراتـر از عناصـر    مهمی در تأمی

شـرایط فیزیکوشـیمایی   دارد.  ،غذایی موجود در خود مواد آلـی 
کننده در دسترسی و میزان جـذب عناصـر   ینیفاکتوري تع ،خاك

نیتـروژن   ،در محصوالت کشاورزيهاي گیاه است. توسط ریشه
در  و پتاسیم همواره مهمترین جزء فاکتورهـاي کیفیتـی بـوده و   

د تعداد گل و اندازه گل را در گیاهان زینتـی  نتوانحد متعادل می
. عناصر غذایی موجود در کودهاي آلی )24و  16( دنافزایش ده

موارد بهتر از کاربرد مستقیم خـود  از مانند کود دامی در بسیاري 
نمـو و تولیـد گیـاه     و عناصر (به شکل کود شیمیایی) بـر رشـد  

ثر دیگري غیر از صرف ؤفاکتورهاي م ثرند که این خود بیانگرؤم
هـا  اي در مورد گلباشد. گرچه مطالعات تغذیهوجود عناصر می

ترکیب رسد که ولی به نظر می ،باشدو گیاهان زینتی محدود می
مناسبی از کودهاي شیمیایی در گیاهان زینتی نیز مشابه گیاهـان  

ـ  رگ دیگر نقش مهمی را در بهبود رشد، افزایش تعداد شاخه و ب
  .)16( و همچنین بهبود کیفیت گل بر عهده داشته باشد

ــیاري  ــوالت،   از در بس ــیاري از محص ــراي بس ــاطق و ب من
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خـاك ماننـد بافـت، اسـیدیته و     

بیولوژیک خاك عوامل مهمی هستند که بـر رشـد و    هايفعالیت
گذارند. ایـن خصوصـیات بـر دسترسـی     توسعه گیاهان تأثیر می

از طـرف   ).22( گذارنـد هاي گیاه اثر مـی د غذایی براي ریشهموا
گیاهان مختلف توانایی متفاوتی در جذب عناصر غـذایی   ،دیگر

هاي مختلفی از ترکیب خـاك و مـواد   ). نسبت3از خاك دارند (
تواند نقش مهمی در افزایش خصوصیات کمـی و کیفـی   آلی می

یی بستر کشت گیاهان زینتی اعمال نماید. ترکیب و وضعیت غذا
براي تولید گیاهان زینتی از نظر تعداد گل بیشتر و اندازه بزرگتر 

ـ باشد. محتواي مـاده آلـی بسـتر کشـت اثـر زیـادي       ثر میؤم ر ب
طوري به ،خصوصیات بیولوژیک، شیمیایی و فیزیکی خاك دارد

که بعد از تجزیه ماده آلی، عناصر شـیمیایی موجـود در آنهـا در    
ماده آلـی خـاك،    ،گیرند. از سویی دیگردسترس گیاهان قرار می

هاي خاك را مواد غذایی و انرژي مورد نیاز براي میکروارگانیسم
هـا نیـز منجـر بـه افـزایش      کند که این میکروارگانیسمهم میافر

). از 3شوند (دسترسی عناصر غذایی و بهبود ساختمان خاك می
منجر بـه  کاربرد کود دامی در گیاهان زینتی معموالً  ،طرف دیگر

  ). 17و  13( گرددها میبهبود کمیت و کیفیت گل

و انرژي مـورد   ییخاك، مواد غذا یماده آل گر،ید ییاز سو
 نیـ کـه ا  کنـد یخـاك را فـراهم م   سـمهاي یکروارگانیبراي م ازین
و  ییعناصر غـذا  یدسترس شیمنجر به افزا زین سمهایکروارگانیم

 )6و  3( شوندیبهبود ساختمان خاك م

  
  يريگنتيجه

نتایج ایـن پـژوهش نشـان داد کـه تغذیـه گیـاه و        ،به طور کلی
کاربرد کود ماکرو یا کود دامی منجر به رشد و نمو بهتر و بهبود 

 ،موارداز در بسیاري  ،کیفیت پرورش گیاه قرنفل شد. به هر حال
برهمکنش منفی بـین کـاربرد تـوأم کـود دامـی و شـیمیایی بـر        

قرنفـل وجـود دارد و ایـن     بسیاري از صفات کمی و کیفی گیاه
یابد. از برهمکنش منفی با افزایش سطوح این کودها افزایش می

حجم گلـدان نتـایج    %20کاربرد کود دامی به میزان  ،طرف دیگر
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از جمله افزایش تعـداد شـاخه   ،بهتري براي صفات مورد مطالعه
هاي جانبی و تعداد گل در گیاه و همچنین افـزایش طـول دوره   

را باعث گردید، که این خود فاکتوري بسیار مفیـد  دهی گیاه گل
جایی که رشد رویشـی   ؛باشددر پرورش گیاهان فضاي سبز می

هـاي  مناسب با شاخ و برگ و سبزینگی کافی همراه با تعداد گل
دهی طوالنی مورد نظر است. با توجه بـه نتـایج   زیاد و دوره گل

 ،یسـت زبه دست آمده و همچنین اهمیت روزافزون حفظ محیط

حجمـی کـود    %20کاربرد  ،همانطور که در نتایج نشان داده شد
دامی به تنهایی و یا بـا مقـادیر بسـیار کـم کـاربرد کـود مـاکرو        

)NPK  تولیــد کمــی و کیفــی قرنفــل و همچنــین طــول دوره ،(
بـا کـاربرد تنهـا مقـادیر      ،یابـد. لـذا  دهی این گیاه افزایش میگل

رد کودهاي شیمیایی بـراي  توان از کاربکود دامی میاز متوسطی 
نظر نمـود و ایـن خـود گـامی مهـم در      تولید گیاه قرنفل صرف

  باشد.زیست و منابع آب و خاك میحفاظت از محیط
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