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  بر صفات NPKهاي مختلف کود کامل وري سوخ در غلظتتأثیر زمان غوطه
  )Polianthes tuberosa L. cv. Doubleکمی و کیفی گل مریم (

  
  *2و حسن بیات 1محمد انفجاري

  

  )12/03/1396 رش:یخ پذی؛ تار23/03/1395 افت:یخ دری(تار
 
 

  چکیده
بر صفات کمی و کیفی گـل مـریم رقـم دابـل،      NPKهاي مختلف کود کامل و غلظت وري سوخ مریم در زمانمنظور بررسی تأثیر غوطهبه

وري سـوخ در  صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. فاکتور اول شامل غوطهآزمایشی به
گرم در لیتـر) بـود.    9و  6، 3در چهار سطح (صفر،   NPKکاملهاي مختلف کود دقیقه) و فاکتور دوم شامل غلظت 60و  40، 20سه زمان (

دهنـده  آذین، قطر و طول اولین گلچه، تعداد گلچه، طول و عرض برگ، تعداد برگ و قطر سـاقه گـل  دهنده، طول گلصفات طول ساقه گل
 28/4متـر)، قطـر اولـین گلچـه (    سـانتی  06/72دهنـده ( مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین مقادیر صفات طول ساقه گل

 58/73دهنـده ( دست آمد. همچنین، بیشترین مقادیر صفات طول ساقه گلوري بهدقیقه غوطه 60) از تیمار 14/29متر) و تعداد گلچه (سانتی
تر کود کامـل حاصـل شـد. اثرهـاي     گرم در لی 3متر) از تیمار سانتی 34/4متر) و قطر اولین گلچه (سانتی 91/27آذین (متر)، طول گلسانتی

ها به مـدت  ور کردن سوخمتر) از تیمار غوطهسانتی 02/5متر) و قطر اولین گلچه (سانتی 25/29آذین (متقابل نشان داد که بیشترین طول گل
هـاي گـل مـریم در    سوخور کردن دست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که غوطهگرم در لیتر کود کامل به 3دقیقه در غلظت  40

    دار خصوصیات کمی و کیفی گل مریم شد.محلول کود کامل، قبل از کاشت، باعث بهبود معنی
 
  
  

  وري، صفات کمی، صفات کیفی، کوددهیگل مریم، زمان غوطه کلمات کلیدي:
  

  مقدمه
 از یکــی  .Polianthes tuberosa Lگــل مــریم بــا نــام علمــی 

 و گرمسیري مناطق بریدنی در شاخه وارسوخ هايگل ترینمهم
ــه ــیرينیم ــان گرمس ــت جه ــن. اس ــاه ای ــدانگان  رده از گی نهان

)Angiosperms،( ايلپهتک زیررده )Monocotyledons جـدا ،( 

). ایـن گیـاه   9( باشدمی Agavaceaeخانواده  به متعلق و گلبرگ
بومی مکزیک بوده و بیشتر به عنوان گل شاخه بریدنی و گـاهی  

 هکتـار  288 حـدود  با گل، این ).12و  7د دارد (اي کاربرباغچه
 رتبه بریده، شاخه گل میلیون 29 حدود تولید و کشت زیر سطح
 بـه  را ایران در شده کشت بریدنی شاخه هايگل میان در چهارم
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 تولیـد  بـاز  فضاي و ايگلخانه صورتبه که داده اختصاص خود
کشور مـا از نظـر شـرایط آب و هـوایی و نـوري       ).1( گرددمی

کنندگان عمده جهان دارد. بـا  اي نسبت به تولیدهاي ویژهبرتري
یت اي، گیاهان با کیفیت اصول تغذیهعدم رعا دلیلبهوجود این، 

  ).8شوند که امکان صادرات ندارند (تولید می که
 جهـان  در غـذا  تولیـد  بـر  داريمعنی تأثیر شیمیایی کودهاي

. هســتند امــروز کشــاورزي در مهــم اجــزاي از و یکــی داشــته
 در تولیـد  افـزایش  از %50 از بـیش  که دهدمی نشان هابینیپیش

 ).14شـود ( مـی  مربـوط  شـیمیایی  کودهاي کاربرد به کشاورزي
دارنـد   گیاهـان  توسـعه  و رشـد  در ايعمده نقش غذایی عناصر

 را خاك بیولوژیک و شیمیایی خواص غذایی، عناصر ). این36(
 گیاهـان  عملکـرد  افـزایش  موجـب  نتیجـه  در و بخشـیده  بهبود
 شـاخه  هـاي گـل  کـار  و کشـت  در مناسب تغذیه ).6( شوندمی

 برخـوردار  ايالعـاده فـوق  اهمیـت  از مـریم،  گل جمله از ،بریده
براي پرورش  کیفی و کمی استانداردهاي به یافتن دست و است

   ).4( باشدمی ضروري و الزم گل، این تولید و
محلـول  هـا در  سوخوري غوطهاثر  )16شکافنده ( جوزي و

س دهـی نـرگ  گـل  رشـد و  بر را شتااز ک پیش NPKکود کامل 
)Narcissus pseudonarcissus(    مورد بررسی قـرار دادنـد و در

بـه   گرم در لیتـر  2از تیمار  دهیبیشترین درصد گلاین آزمایش 
گزارش کردند  )2ادریسی ( دست آمد. خلج ودقیقه به 60مدت 
ــه ــاربرد ک ــزان   ک ــه می ــروژن ب ــار،   200 نیت ــوگرم در هکت کیل

 ماننـد ارتفـاع  رقم دابـل  عملکرد گل مریم  هاي رشد وشاخص
دهنده، طول خوشه، قطـر سـاقه و غلظـت نیتـروژن در     ساقه گل
. محمودي نژاد دزفولی و داري بهبود بخشیدمعنی طوربهگیاه را 

ــاران ( ــفر    24همک ــیم و فس ــروژن، پتاس ــر نیت ــی اث ) در بررس
برخصوصیات کمی و کیفی گل مـریم رقـم دابـل دریافتنـد کـه      

چه به سـنبله  نیتروژن در طول ساقه، طول سنبله، نسبت تعداد گل
دار داشـت و بهتـرین تیمـار    ها تأثیر معنـی و میزان نیتروژن برگ

کیلـوگرم در هکتـار    100براي اکثر فاکتورها، نیتروژن با غلظت 
) گزارش کردنـد کـه کـاربرد نیتـروژن     5بود. طاهر و همکاران (

آذیـن، تعـداد بـرگ، تعـداد     باعث افزایش ارتفاع بوته، طول گل

  گل مریم شد.  گلچه و تعداد سوخک در
 NPK) کاربرد کـود کامـل   3در بررسی خلیقی و همکاران (

هاي گل الله شـد.  باعث افزایش عملکرد سوخ و تعداد سوخک
دهی و تولیـد  ) نشان دادند که بیشترین گل10( همکاران امین و

آیـد.  دست میکیلوگرم فسفر در هکتار به 155سوخک از تیمار 
ثر نیتروژن و پتاسیم بر رشد و در بررسی ا )19خان و همکاران (

عملکرد پداژه گالیل، بیشترین ارتفاع، تعـداد سـنبله و پـداژه از    
کیلـوگرم در   200کیلـوگرم در هکتـار نیتـروژن و     150ترکیب 

 همکـاران  و سیلبربوش ،)33( اسکاتدست آمد. هکتار فسفر به
 فــراهم بــر )13(برخــت  انگــل و )20همکــاران ( و کــیم ،)34(

 خصوصـیات  افزایش براي خاك نیاز مورد غذایی عناصر نمودن
 میسـرا  و راجیو. نمودند گیاهان مورد بررسی تأکید و کمی کیفی

 کـاربرد  میـزان  افزایش با که نمودند مشاهده آزمایشی طی )31(
 جـذب  میـزان  همچنـین  و گیـاه  رشـدي  هـاي نیتروژن، ویژگـی 

 بـا ) 37( اومـا  و سینگ .یابدمی افزایش و پتاسیم فسفر نیتروژن،
 و کمیـت  بهتـرین  کـه  مـریم دریافتنـد   روي گل انجام آزمایشی

 در هکتـار  در نیتـروژن  کیلوگرم 250 محصول از تقسیط کیفیت
 دسـت بـه  کاشت از پس روز 90 و 60کاشت،  مرحله هنگام سه

 تعداد بیشترین گزارش کردند که) 27( همکاران آمد. پارکاش و
 150 و پتاسـیم  200 فسـفر  ،200 نیتروژن مصرف مربوط به گل

) 23هـاي محجـوب و همکـاران (   یافتـه . بود هکتار در کیلوگرم
 40گرم پتاسـیم و یـا    40گرم نیتروژن و 30نشان داد که کاربرد 

گرم پتاسیم در گیاه زنبق، قطـر گـل و طـول     30گرم نیتروژن و 
بخشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر آذین را بهبود میگل

هاي مختلـف کـود   در زمان و غلظتوري سوخ گل مریم غوطه
  کامل بر صفات کمی و کیفی گل مریم بود.

  

  هامواد و روش
  مواد گیاهی، شرایط آزمایش و تیمارهاي مورد استفاده

هاي مختلـف کـود کامـل بـر     منظور بررسی اثر زمان و غلظتبه
اي صفات کمی و کیفی گل مریم، آزمایشـی خـاکی در گلخانـه   

فصول بهـار و تابسـتان  در  ،مشهد ه شهرحوم استاندارد واقع در
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  آزمایش خاك فیزیکوشیمیایی خصوصیات .1 جدول
هدایت 
 شن سیلت رس لیآکربن  تراکم مس منیزیم سدیم فسفر  نیتروژن یمپتاس اسیدیته  الکتریکی

(dS/m)   (mg/kg) )3(g/cm(%)  
74/1 2/7 118 12/0  4/13  2/2 5/1  1/3 67/2 80/0 34 29 37 

  
) بـا  Doubleرقـم دابـل (   مریم هايسوخانجام شد.  1393سال 

تهیـه شـدند.    مترسانتی 10محیط و اندازه گرم  23وزن  میانگین
 ،هـاي قـارچی  بیمـاري شـیوع   جلـوگیري از ضـدعفونی و  براي 
 .گرفتنـد کـش کاپتـان قـرار    دقیقه در قـارچ  30ها به مدت سوخ
 کامـل  کـود  دقیقـه در  60و  40، 20زمان سه  در هاسوخ ،سپس

 Melspray) (N 20% ،5O2Pبا نام تجـاري ملسـپري (   20:20:20
20% ،O2K 20% ،Fe 1/0% ،B 01/0% ،Cu 0075/0%،  

Mn 032/0%  وZn 023/0% (صفر (آب مقطر)،  با) چهار غلظت
گرم در لیتر) خیسانده شده و در شـرایط کنتـرل شـده     9و  6، 3

پایـه طـرح   صورت فاکتوریل بر گلخانه کشت شدند. آزمایش به
کامالً تصادفی با چهار تکرار اجـرا شـد. گیاهـان در گلخانـه بـا      

درجه سلسیوس، شدت نور طبیعی  22به  25دماي روز به شب 
ــتر از  ــبی s.2µmol/m 850(بیش ــت نس ــرورش  %65) و رطوب پ

  یافتند.
برداري خـاك  ها، نمونهسازي زمین و تهیه کرتپس از آماده

 )1(جدول شد که نتایج آن در متري انجام سانتی 30-0از عمق 
ردیفـی بـا    صـورت بـه هاي تیمـار شـده   آورده شده است. سوخ

متر روي ردیف در سانتی 20متر بین ردیف و سانتی 25فواصل 
طـوري کـه   به ،متر کشت شدند 5/1×1هایی با ابعاد داخل کرت

عدد بود. آبیاري بالفاصـله   24تعداد گیاه در هر واحد آزمایشی 
ها انجام شد و عملیات داشت مانند آبیاري و وخبعد از کشت س

مـنظم   طـور بـه هاي هرز طی زمان اجراي آزمـایش  وجین علف
  انجام گردید. 

 
  گیري شدهصفات اندازه
آذیـن بـا خـط کـش     دهنـده و طـول محـور گـل    طول ساقه گل

دهنـده  گیري قطر ساقه گلگیري و ثبت شدند. براي اندازهاندازه

ري از سطح خاك) از کولیس استفاده شد. متسانتی 20(از فاصله 
هـاي گیـاه   آذیـن و تعـداد بـرگ   تعداد گلچه در داخل هـر گـل  

شمارش و ثبت شدند. قطر و طول اولین گلچه و طول و عرض 
 گیري شدند.برگ (از وسط برگ) با استفاده از کولیس اندازه

  
  تجزیه آماري 

 JMP 8مـاري  افزار آهاي حاصل از آزمایش با استفاده از نرمداده
ـ مورد تجزیه آماري قرار گرفتند. مقایسه میانگین اسـاس  ز برها نی

 انجام شد. %5در سطح احتمال  LSDآزمون 

  
  نتایج و بحث
  دهندهطول ساقه گل

وري این آزمایش نشان داد که اثـر زمـان غوطـه   نتایج حاصل از 
بـر طـول سـاقه     NPKسوخ گل مـریم در محلـول کـود کامـل     

 06/72( که بیشـترین مقـدار آن   طوريبه ،بود داردهنده معنیگل
اثر غلظت  ).2آمد (جدول دست دقیقه به 60متر) از تیمار سانتی

کـه   طوريبه ،دار بوددهنده معنیکود کامل نیز بر طول ساقه گل
دست آمـد (جـدول   گرم در لیتر به 3بیشترین مقدار آن از تیمار 

 60متر) از تیمـار  یسانت 0/76دهنده (). بیشترین طول ساقه گل2
 ).1شکل دست آمد (گرم در لیتر به 6وري و غلظت دقیقه غوطه

) گـزارش  11) و چـادوري ( 35)، سینگ (30پاتیل و همکاران (
کردند که استفاده از کود نیتـروژن باعـث افـزایش طـول سـاقه      

اظهـار   )16شـکافنده (  جـوزي و شـود.  دهنده گل مریم مـی گل
  NPKل کود کامـل ها در محلوسوخ وريغوطهتیمار  داشتند که

دهنـده و طـول   باعـث افـزایش طـول سـاقه گـل      ،قبل از کشت
شودمی )Narcissus pseudonarcissusس (نرگ آذین در گلگل
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  )Polianthes tuberosa cv. Doubleوري و غلظت کود کامل بر صفات مورد بررسی گل مریم (. تأثیر زمان غوطه2جدول 

  تیمار
  طول ساقه
ده گل دهن

)cm(  

  آذینطول گل
)cm( 

  قطر اولین
 )cm( گلچه

  طول اولین
 )cmگلچه (

  تعداد
  گلچه

  طول برگ
)cm( 

  عرض برگ
)cm(  

  تعداد
  برگ

قطر ساقه 
)cm(  

  وريزمان غوطه
  (دقیقه)

  

20  Ɨb28/69  a58/24  b20/3  a22/5  b18/27  a59/44  a08/2  a83/44  a81/0 

40  b22/70  a31/25  ab92/3  a50/5  ab75/28  a39/43  a05/2  a87/45  a 82/0  
60  a06/72  a37/25  a28/4  a26/5  a14/29  b97/38  a09/2  b45/37  a84/0  

  غلظت
  (گرم در لیتر)

  

0  b49/64  b72/24  b14/3  a12/5 b76/23  a81/44  a05/2  a85/40  b70/0  
3  a58/73  a91/27  a34/4  a00/6  a13/30  a30/45  a16/2  a16/45  ab84/0  
6  a03/72  c26/22  ab56/3  a14/5  a72/28  b83/38  a01/2  a75/43  a93/0 

9  a08/72  b75/24  ab10/4  a83/4  a77/30  b33/40  a12/2  a87/39  ab84/0  
  ns * ns  *  **  ns *  ns **  وريزمان غوطه

  * ns  **  **  sn  ns  *  **  **  غلظت

وري زمان غوطه
  غلظت ×

**  ** *  ns  ns  ns sn  ns  ns 

ها و در هـر سـتون کـه    هاي مربوط به هر یک از عاملمیانگیندار. و بدون اختالف معنی %5و  %1طوح احتمال دار در سترتیب معنیبه ns و * ،**
  ندارند داريمعنی تفاوت هم با %5در سطح احتمال  LSD آزمون براساسمشترك هستند  حرف یک داراي حداقل

  

  
  )Polianthes tuberosa cv. Double(دهنده گل مریم اقه گلبر طول س NPKوري و غلظت کود کامل زمان غوطه کنشبرهم. 1شکل 
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  )Polianthes tuberosa cv. Double(آذین گل مریم بر طول گل NPKوري و غلظت کود کامل زمان غوطه کنشبرهم. 2شکل 

  
ایـن،   بـر  که با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت دارد. عـالوه 

که کوددهی گل مـریم بـا    ) گزارش کردند15گوپتا و همکاران (
دهنـده شـد. نیتـروژن    کود فسفره باعث افزایش طول ساقه گـل 

ها است کـه بـراي تشـکیل    دهنده پروتئینیکی از اجزاي تشکیل
باشد و منجر به بهبود و تسـریع  پروتوپالسم الزم و ضروري می

ها شده و نهایتاً افزایش رشـد  تقسیم سلولی و بزرگ شدن سلول
هــا ). همچنـین، مقــدار هورمـون  11( گـردد و ارتفـاع گیـاه مــی  

ها) و اسیدهاي نوکلئیک در گیـاه بـا کـاربرد    خصوص اکسین(به
شود یابد که سبب بهبود رشد و نمو گیاه مینیتروژن افزایش می

بر این، نیتروژن نقش اساسی در ساختمان کلروفیل ). عالوه 17(
ی دارد دارد و در تأمین کربوهیدرات گیاه و فتوسنتز نقـش مهمـ  

). عناصــر فســفر و پتاســیم نیــز جــزء عناصــر ضــروري و  38(
طوري که عنصر فسفر در رشد و نمو ریشه به ،پرمصرف هستند

هـا  و گل و عنصر پتاسیم در رشد ریشه و ساقه و سنتز پـروتئین 
  ).26نقش کلیدي دارند (

  
  تعداد گلچهو  آذینطول گل

ولـی اثـر    ،وددار نبـ آذیـن معنـی  وري بر طول گلثر زمان غوطها
دار شـد. بیشـترین طـول    معنی %1غلظت کود در  سطح احتمال 

دسـت  گرم در لیتـر بـه   3متر) از غلظت سانتی 91/27آذین (گل
، باعث کـاهش طـول   بیشترآمد و افزایش غلظت کود به سطوح 

 40آذیـن از تیمـار   بیشترین طـول گـل   ).2(جدول آذین شد گل
 ).2(شـکل  یتر حاصل شد گرم در ل 3وري و غلظت دقیقه غوطه

وري قرار گرفت و بیشـترین  تعداد گلچه تحت تأثیر زمان غوطه
دست آمد که با نتـایج  دقیقه به 60) از زمان 14/29تعداد گلچه (

). غلظت کود 2) مطابقت داشت (جدول 16جوزي و شکافنده (
طوري که بیشـترین  به ،داري بر تعداد گلچه داشتنیز تأثیر معنی
دسـت آمـد   گـرم در لیتـر بـه    9) از تیمـار  77/30(تعداد گلچـه  

وري و غلظت کود بـر تعـداد   زمان غوطه کنشبرهم). 2(جدول 
  ).3و  2نبود (جداول دار گلچه معنی
) گـزارش کردنـد کـه    21) و کومار و همکـاران ( 25میشرا (
آذین به ترتیب در گیاهـان گالیـل و مـریم بـا کـاربرد      طول گل

) نیز گزارش کردنـد  2ابد. خلج و ادریسی (ینیتروژن افزایش می
داري بهبـود  معنـی  طـور بـه آذین با مصرف نیتروژن که طول گل

ــروژن توســط  مــی ــا کــاربرد نیت ــزایش تعــداد گلچــه ب ــد. اف یاب
) 29) و پارتیبان و خـدر ( 24نژاد دزفولی و همکاران (محمودي

) گـزارش کـرد کـه    28در گل مریم گزارش شده است. پـارمر ( 
عداد گلچه به علت سنتز آمینو اسید، تشکیل کلروفیل و افزایش ت
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 ).Polianthes tuberosa cv. Double(وري و غلظت کود بر برخی از صفات مورد بررسی گل مریم زمان غوطه کنشبرهم. 3جدول 

  )mm(قطر ساقه   تعداد برگ  )cmطول برگ (  تعداد گلچه  گرم در لیتر)(میلی غلظت کود  وري (دقیقه)زمان غوطه

20  

0  a00/22  b-d12/44  a02/38  a72/0  
3  a75/29  a00/50  a00/50  a87/0  
6  a00/28  de00/40  a01/52  a85/0  
9  a00/29  b-d25/44  a33/39  a83/0  

40  

0  a00/24  ab33/46  a50/53  a70/0  
3  a00/30  a-c25/45  a00/46  a80/0  
6  a50/28  cd07/41  a00/43  a00/1  
9  a33/32  cd00/41  a04/41  a76/0  

60  

0  a33/25  b-d00/44  a33/34  a70/0  
3  a66/30  c-e67/40  a50/39  a77/0  
6  a66/29  e50/35  a33/36  a95/0  
9  a00/31  e76/35  a66/39  a93/0  

  %5در سطح احتمال  LSD آزمون براساس مشترك هستند، حرف یک داراي هاي مربوط به هر ستون که حداقلمیانگین
  ندارند داريیمعن تفاوت هم با

  
باشـد، کـه نتیجـه آن رشـد بهتـر      ها میانتقال بهتر کربوهیدرات

آذین خواهد بود. عالوه ها در گلآذین و افزایش تعداد گلچهگل
) نشان داد که استفاده از کودهاي 22بر این، لهري و همکاران  (

فسفره نیز باعث افزایش تعداد گلچه و طول سنبله گل گالیـول  
سفر یکی از عناصر سازنده سلول گیاه بـوده و بـراي   گردد. فمی

  ).   22تقسیم سلولی، توسعه و رشد گیاه ضروري است (
  

  قطر و طول اولین گلچه
دقیقــه  60نتــایج حاصــل از ایــن آزمــایش نشــان داد کــه تیمــار  

 28/4وري بیشترین تأثیر را در افزایش قطـر اولـین گلچـه (   غوطه
دار نیز بر قطر اولین گلچه معنـی متر) داشت. اثر غلظت کود سانتی
 3متـر) از تیمـار   سانتی 34/4طوري که بیشترین مقدار آن (به ،بود

). در بررسـی  2دسـت آمـد (جـدول    گرم در لیتر کـود کامـل بـه   
وري و غلظـت کـود، مشـخص شـد کـه      زمـان غوطـه   کنشبرهم

ور متـر) از تیمـار غوطـه   سـانتی  02/5بیشترین قطر اولین گلچـه ( 
گـرم در لیتـر کـود     3دقیقه در غلظـت   40ا به مدت هکردن سوخ

وري، غلظت کـود و  تأثیر زمان غوطه ).3(شکل کامل حاصل شد 
داري نداشـت  آنها در طـول اولـین گلچـه تـأثیر معنـی      کنشبرهم

وري ) گزارش کردند که غوطه16). جوزي و شکافنده (2(جدول 
ایج شود که بـا نتـ  هاي گل نرگس باعث افزایش قطر گل میسوخ

حاصل از این تحقیـق همخـوانی داشـت. محجـوب و همکـاران      
را گـزارش   NPK) نیز افزایش قطر گل زنبق با کـاربرد کـود   23(

) و 18کردند. عالوه بر این، افزایش قطر گل در گیاهـان گالیـل (  
گزارش شده است. نیتـروژن   NPK) با کاربرد کود کامل 25مریم (

هستند و براي طویل شدن و فسفر از اجزاي سازنده سلول و گیاه 
  ).    22ها و تقسیم سلولی الزم و ضروري هستند (سلول

  
  طول، عرض و تعداد برگ

وري قـرار  داري تحـت تـأثیر زمـان غوطـه    معنی طوربهطول برگ 
دقیقه حاصـل   20طوري که بیشترین طول برگ از تیمار به ،گرفت

شـترین  بی دار داشت وشد. غلظت کود نیز بر طول برگ تأثیر معنی
ــار  ــدار آن از تیم ــد (جــدول    3مق ــر حاصــل ش ــرم در لیت ).2گ
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  )Polianthes tuberosa cv. Double(بر قطر اولین گلچه گل مریم  NPKوري و غلظت کود کامل زمان غوطه کنشبرهم. 3شکل 

  
وري و غلظت کود بـر طـول   زمان غوطه کنشبرهمبا این حال، 
ـ 3و  2دار نبـود (جـداول   برگ معنـی  وري، أثیر زمـان غوطـه  ). ت

دار نشـد  ها بـر عـرض بـرگ معنـی    آن کنشبرهمغلظت کود و 
). نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد کـه بیشـترین   2(جدول 

وري حاصـل شـد.   دقیقه غوطه 40) از تیمار 87/45تعداد برگ (
وري و غلظـت کـود بـر    زمان غوطه کنشبرهماثر غلظت کود و 
) 18). خـان و احمـد (  3و  2داول دار نبود (جـ تعداد برگ معنی

گزارش کردند که طول برگ گیاه گالیول با کـاربرد کـود کامـل    
) اظهـار داشـتند کـه    16یابـد. جـوزي و شـکافنده (   افزایش مـی 

بر تعـداد بـرگ    NPKهاي نرگس در کود کامل وري سوخغوطه
هـاي حاصـل از ایـن تحقیـق     داري نداشت که با یافتهتأثیر معنی

هـا  یتروژن در تقسیم سلولی و بزرگ شدن سلولمطابقت دارد. ن
نقش دارد و از این طریق باعث افـزایش طـول و عـرض بـرگ     

  ).  28شود (می
  

  دهندهقطر ساقه گل
داري تحـت تـأثیر   طـور معنـی  دهنده گل مریم بـه قطر ساقه گل

طوري که بیشـترین قطـر سـاقه    به ،غلظت کود کامل قرار گرفت
دسـت آمـد (جـدول    گرم در لیتر به 6متر) از تیمار سانتی 93/0(

وري و غلظـت  زمان غوطه کنشبرهموري و ). اثر زمان غوطه2
ادریسی  خلج و). 3و  2دار نبود (جداول کود بر قطر ساقه معنی

قطـر   کود نیتروژن باعـث افـزایش   کاربرد گزارش کردند که )2(
دهنده مریم شد. همچنین، گزارش شده کـه اسـتفاده از   گلساقه 
دهنـده  اي نیتروژنه و فسفره باعث افزایش قطر سـاقه گـل  کوده

که با نتایج حاصـل از ایـن    شود) می32) و گالیل (5گل مریم (
از طریــق  NPKتحقیــق مطابقــت دارد. اســتفاده از کــود کامــل 

افزایش سـطح بـرگ و میـزان کلروفیـل، تولیـد و ذخیـره مـواد        
قطـر   دهد کـه باعـث افـزایش   فتوسنتزي را در ساقه افزایش می

  ).38شود (ساقه می
  

  گیرينتیجه
ور کــردن نتــایج حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان داد کــه غوطــه 

باعـث افـزایش    NPKهاي گل مریم در محلول کود کامل سوخ
کیفیت و بازارپسندي گل مریم از طریـق بهبـود صـفات زینتـی     

آذین، تعداد و قطر گلچـه و  دهنده، طول گلمانند طول ساقه گل
دسـت آمـده از ایـن    هنده شد. با توجه به نتایج بهدقطر ساقه گل
دقیقـه در   40هاي مـریم بـه مـدت    ور کردن سوختحقیق، غوطه

 .قابل توصیه است NPKگرم در لیتر کود کامل میلی 3غلظت 
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