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  )Chrysanthemum frutescence( يداوود گل
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  )۱۹/۹/۱۳۹۲: پذيرشتاريخ ؛   ۳/۴/۱۳۹۲ :تاريخ دريافت(

 

  چكيده
اي در کاهش هزينه و آثـار نـامطلوب کودهـاي    اي گياهان هستند که اثر قابل مالحظهکودهاي زيستي منبع مهمي براي تکميل برنامه تغذيه

ليتر نيتروکسين  ۵/۱و  ۱صفر، (کود زيستي  راث: آزمايش اول. از اين رو، پژوهشي در دو آزمايش مختلف انجام شد .معدني در محيط دارند
صفر، (اثر کود زيستي  :و آزمايش دوم و بدون سربرداريسربرداري  با) گرم در ليتر ميلي ۵۰و  ۲۵صفر، ( پاکلوبوترازول، )متر مربع ۵۰۰در 

ــين در   ۵/۱و  ۱ ــر نيتروکس ــع  ۵۰۰ليت ــر مرب ــروژن  ) مت ــود نيت ــفر، (و ک ــي ۳۰۰و  ۲۰۰ص ــر اوره  ميل ــرم در ليت ــر ) گ ــل ب    داووديگ
)Chrysanthemum frutescence( تکـرار   ۳ قالب طرح کامًال تصادفي و صورت فاکتوريل در هبدر هر دو آزمايش طرح آماري . بررسي شد

بدون کاربرد پاکلوبوترازول ثبت و ليتر نيتروکسين  ۵/۱تيمار در ) مترسانتي ۱۴/۳۸(حداکثر ارتفاع در آزمايش اول، . انجام شددر هر تيمار 
 و ها، وزن تر و خشـک گـل  ترين تعداد گل، وزن تر و خشک شاخهيشگرم در ليتر پاکلوبوترازول بميلي ۲۵+ ليتر نيتروکسين ۵/۱تيمار . شد

هـاي محلـول در ايـن     و پروتئينکربوهيدرات محلول کل يدها، ئکاروتنو ،b و a ترين مقدار کلروفيليشبهمچنين،  .را نشان داد تعداد شاخه
 ،گرم در ليتـر  ميلي ۵۰به  ۲۵داري با افزايش غلظت پاکلوبوترازول از تعداد شاخه به طور معني و ارتفاع گياه، تعداد گل. دست آمدبه تيمار

در . داري ارتفاع گياه را کاهش و عرض گيـاه را در مقايسـه بـا سـربرداري افـزايش داد     کاربرد پاکلوبوترازول به طور معني. کاهش يافت
هـاي   دهـي و ويژگـي  ، در مقايسه با کاربرد آنها به تنهايي، نتيجه بهتري در رشد، گـل ره و کود زيستيکود او همزمانآزمايش دوم، کاربرد 

، کاروتنوئيـدها، کربوهيـدرات محلـول کـل و     bو  a بيشترين تعداد شاخه و گل در هر گياه، بيشترين مقدار کلروفيـل . فيزيولوژيک داشت
داري با افزايش عرض گياهان افزايش طور معني تعداد گل به .دست آمدگرم در ليتر اوره به ميلي ۲۰۰ليتر نيتروکسين و  ۵/۱در تيمار  پروتئين

 .داوودي کاهش دهد براي گلتواند کاربرد نيتروژن معدني را بر طبق نتايج آزمايش دوم، نيتروکسين مي. يافت
  

  کلروفيل، کربوهيدرات محلول کل، پروتئين کود شيمايي، :كليديهاي واژه

  مقدمه 
و داراي گلـي  ) Astraceae(داوودي متعلق بـه خـانواده آستراسـه    

عنوان گياه علفي يکسـاله يـا چندسـاله    زيبا و روزکوتاه است که به

ـ . شـود کشـت و کـار مـي     Chrysanthemum frutescence هگون

کـه داراي  و نيز بريدني است ها   ها و حاشيهمناسب کشت در باغ

و  هـاي متوسـط تـا درشـت    با انـدازه  هايگل واي بزرگ  اندازه

کننده قـوي  پاکلوبوترازول يک تنظيم ).۴۹(ت هاي معطر اسبرگ

و از اکسيداسيون کائورون به کائورونيـک  استبيوسنتز جيبرلين 
  

  گروه علوم باغباني، دانشکده کشاورزي، دانشگاه کردستان .۱

  Fardin.nasri1@gmail.com :مسئول مکاتبات، پست الکترونيکي: *
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  ۱۳۹۳زمستان / بيستمشماره /  پنجمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۱۱۲  

پـاکلوبوترازول بيوسـنتز جيبـرلين فعـال      .کند  اسيد جلوگيري مي

)GA1 (دهدو رشد را کاهش ميکرده دود را مس )گـزارش  ). ۶۲

، )۵۳(افـزايش ميـزان کلروفيـل    پـاکلوبوترازول باعـث   شده کـه  

جلوگيري از طويل شدن شاخه و و همچنين ) ۲۲(کربوهيدرات 

  ).۵۱( شودمي افزايش تعداد گل در داوودي

هـاي  حذف جوانه انتهايي جهت رها شدن جوانه ،سربرداري   

هـاي  منظور تحريـک نمـو جوانـه    انتهايي و به تر از غالبيتپايين

غالبيت انتهايي با توليد اکسين در جوانـه انتهـايي   . محوري است

طــور غيرمســتقيم از رشــد جوانــه جــانبي  ارتبــاط دارد، کــه بــه

هـا،  وزن تر و خشـک، تعـداد شـاخه   افزايش  .کندميجلوگيري 

ر ها دتعداد گلافزايش و  )۴۵(، محدود شدن ارتفاع عرض گياه

  .)۴۴و  ۱۵( گزارش شده است اثر سربرداري در داوودي

عنـوان يـک ترکيـب     هاي اخير کودهـاي زيسـتي بـه   در سال   

اي در کشـاورزي  نويدبخش جهت کامـل کـردن سيسـتم تغذيـه    

کودهــاي زيســتي بــه طــور عمــومي حــاوي . انــد  اســتفاده شــده

زنده هستند که داراي توانايي تحرک عناصر غذايي  ريزجانداران

 ينـدهاي اخاک از حالت غير محلول بـه محلـول از طريـق فر   در 

دار محيط بوده و کودهاي زيستي دوست ).۵۰(ند باشميزيستي 

در بيشتر موارد عملکرد يکسـان يـا حتـي بيشـتر در مقايسـه بـا       

  ).۵۶(شوند کودهاي معدني را باعث مي

ـ     بـيش از انـدازه  استفاده     ه از کودهـاي شـيميايي باعـث ب

هـاي    محيطي و افـزايش هزينـه  زيستدن مشکالت موجود آ

توليد، تخريب شرايط فيزيکي خاک، کاهش مواد آلي، کمبود 

مصرف، افزايش استعداد گيـاه بـه حملـه آفـات و     کم عناصر

 ، امـا )۶(شود   مي يخاکز کاهش موجودات زنده و هابيماري

دار طبيعت باعث استفاده از کودهاي زيستي به عنوان دوست

کودهاي زيستي برخي  ).۵۱(د گرد هاي توليد مي  ينهکاهش هز

). ۳۹( انـد  تشـکيل شـده  هـاي مهـم نيتـروژن     کننـده  از تثبيت

نيتروژن يکي از مهمترين عناصـر در فراينـد توليـد پـروتئين     

وسـيله داوودي يـا   هبـ است که به شکل آمونيـوم يـا نيتـرات    

اثر نيتروژن بر رشد ). ۲۶(شود گياهان مشابه ديگر جذب مي

و نمو گياه اغلب به افزايش فتوسنتز ارتباط داده شده اسـت،  

نيتروژن ميزان عملکرد دسـتگاه فـرآوري    مقادير مناسبزيرا 

  ). ۳۹(کند گياهان را تعيين مي

تثبيت زيستي نيتروژن استفاده از کود شيميايي نيتـروژن را     

کرده اک جلوگيري ، از نقصان و کاهش مواد آلي خداده کاهش

 ).۱۰(شـود    و موجب کاهش آلودگي محيط در سطح وسيع مي

استفاده از کودهـاي زيسـتي باعـث افـزايش ميـزان کلروفيـل،       

و کربوهيــدرات محلــول کــل در داوودي ) ۴۵(پــروتئين کــل 

توان به آثار مثبـت  در مورد افزايش کلروفيل مي). ۲۳(شود  مي

ن مقدار زياد نيتـروژن بـه   کودهاي زيستي با در اختيار قرار داد

هاي تثبيت کننده نيتـروژن ماننـد ازتوبـاکتر و نيـز     وسيله گونه

همچنـين، در ارتبـاط بـا    ). ۴(افزايش جذب منيزيم اشاره کرد 

تـوان بـه اثـر    هاي محلول کـل مـي  افزايش مقدار کربوهيدرات

متابوليسم قنـد و در پـي آن افـزايش     برمثبت کودهاي زيستي 

تأثير مثبت کودهاي زيستي حاوي ). ۱۸( نمودرشد گياه اشاره 

 بـر ) Azospirillum(و آزوسـپيريلوم  ) Azotobacter(ازتوباکتر 

وزن تر و خشک ريشه، طول ريشـه و تعـداد گـل در گياهـان     

اثر مثبـت ايـن کودهـا بـه     ). ۴۶و  ۴۲، ۲۵(گزارش شده است 

دسترس قرار دادن مقدار زيـادي عناصـر غـذايي پرمصـرف و     

، توليـد مـواد   N2، تثبيـت  )۶۱(ي ريشـه گياهـان   مصرف برا کم

، )هـا هـا يـا جيبـرلين   ها، سـايتوکينين اکسين(محرک رشد گياه 

هـاي گيـاهي   سازي با قارچ ميکوريزا و سرکوب بيمـاري  کلون

  ). ۳۵(نسبت داده شده است 

بـا   پـژوهش ايـن  الـذکر،  موارد فوقبا توجه به اهميت  ،بنابراين   

و مقايسه با کود شـيميايي  هدف برررسي اثر کود زيستي نيتروکسين 

 ، همـراه نيتروکسـين و  پاکلوبوترازولو همچنين اثر ) اوره( ينيتروژن

رفوفيزيولوژيــک وم هــايويژگــيبــر برخــي  ،بــدون ســربرداريو 

  .انجام شد) Chrysanthemum frutescence( داوودي
  

  هامواد و روش
 ،دانشـگاه کردسـتان   ،در گلخانـه دانشـکده کشـاورزي    پژوهش اين

 ’Chrysanthemum frutescence ‘Regal Anneروي داوودي گونـه 

پرليـت،  (مخلـوط خـاکي    ر بـا متسانتي ۱۵هايي با قطر در گلدان
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  ...رازول و سربرداري بر برخي اثر کود زيستي نيتروکسين، پاکلوبوت 

۱۱۳  

پرليت استفاده شده با . انجام شد) ماسه و خاک به نسبت مساوي

هـاي حـدود   دانـه ، ماسه بـا  )مترميلي ۲تا  ۶/۱(هاي متوسط دانه

نتـايج  . بـود  ۶۶/۶برابـر  pH متر و خاک رسي با ميلي ۲۵/۰-۵/۰

هاي شـيميايي و بافـت خـاک    و ويژگي ۱تجزيه آب در جدول 

، در هـر گلـدان  . نشان داده شده است ۲مورد استفاده در جدول 

  . يک قلمه کشت شد

آزمايش . اين پژوهش در قالب دو آزمايش مجزا اجرا گرديد   

نيتروکسـين، پـاکلوبوترازول، سـربرداري،     يهـا  تيمار شاملاول 

کود زيستي نيتروکسين . بدون سربرداري و استفاده توأم آنها بود

حـاوي  (نيتروکسين . از شرکت فناوري زيستي مهرآسيا تهيه شد

جنس ازتوباکتر و آزوسپريلوم و  روژنتنيکننده هاي تثبيتباکتري

 )سـودوموناس اي هـ فسفات شامل جـنس  هاي حل كننده باکتري

سه نوبت به فواصـل ماهانـه   ها در چهار هفته بعد از کشت قلمه

متر مربـع   ۵۰۰ليتر در  ۳و  ۲آغازي به ميزان صفر، تا شروع گل

%) ۲۵با خلوص (پاکلوبوترازول . در سطح گلدان استفاده گرديد

 ۵۰و  ۲۵هـاي صـفر،   هـا بـا غلظـت   يک ماه بعد از کشت قلمـه 

عمل سربرداري دو هفته بعد از . اده گرديدگرم در ليتر استف ميلي

  . ها انجام شداستقرار قلمه

 ۳۰۰و  ۲۰۰صــفر، (اوره  يهــا تيمــار آزمــايش دوم شــامل   

متر  ۵۰۰ليتر در  ۵/۱و  ۱صفر، ( نيتروکسين و) گرم در ليتر ميلي

 کـود کامـل  در هـر دو آزمـايش،   . بودو استفاده توأم آنها  )مربع

)NABTALIB
®
 20-20-20 + TE (    شـامل عناصـر پرمصـرف و

آزمـايش بـه    مـدت در گرم در ليتر ميلي ۲۰۰مقدار بهمصرف کم

 سـپس، . طور منظم براي تمام تيمارها مورد استفاده قرار گرفـت 

بر اساس ميزان سطح مقطع هر گلدان، تيمار کود زيستي اعمـال  

ليتر در هر ميلي ۲۰۰کنترل آب آبياري هر گلدان با دادن . گرديد

  . ري انجام شددور آبيا

شامل ارتفاع، عرض، تعـداد گـل،   گياه رفولوژيک وم هايويژگي

تعداد شاخه، قطر گل، وزن تر و خشک ريشه و ساقه، وزن تر و 

، aک شامل مقدار کلروفيـل  يخشک گل و خصوصيات فيزيولوژ

b  و کربوهيــدرات محلــول کــل و مقــدار کاروتنوئيــدها، مقــدار

گيـري  جهت اندازه .گيري گرديدماه اندازه ۵پروتئين کل بعد از 

) ۳۴(تـالر و همکـاران   هـاي کلروفيلـي، از روش ليخـتن   رنگيزه

هاي محلول گيري ميزان کربوهيدراتبراي اندازه. استفاده گرديد

منظـور   و همچنـين بـه  ) ۲۸(ن و همکـاران  يريگويکل از روش ا

) ۷(گيــري پــروتئين کــل از روش برادفــورد و همکــاران انــدازه

  . استفاده گرديد

ـ هـا  آزمايش    در قالـب طـرح کـامًال     ،صـورت فاکتوريـل  هب

واحـد   چهار هر تکرار شامل(در هر تيمار تکرار  ۳ و تصادفي

هــا داده) ANOVA(تجزيــه واريــانس . شــدا اجــر) آزمايشــي

ميـانگين   مقايسـه  .صورت گرفت MSTATCافزار وسيله نرم هب

ــال  داده ــا در ســطح احتم ــون  ) ≥۰۵/۰P(ه ــا اســتفاده از آزم ب

  .اي دانکن انجام شدچنددامنه

  

  ج و بحثينتا

  آزمايش اول

اثر کود زيستي نيتروکسين، پاکلو بوترازول و سـربرداري بـر   

  رفولوژيکوم هايويژگي

متر مربع  ۵۰۰ليتر در  ۵/۱و  ۱هاي کاربرد نيتروکسين در غلظت

دي را افـزايش داد  وهاي رشد در داوداري شاخصيبه طور معن

)۰۵/۰P≤ .(تعـداد   ،با افزايش عرض گيـاه  ،۳ با توجه به جدول

بيشـترين  . شاخه و تعداد گل در هر بوتـه افـزايش يافتـه اسـت    

گـرم در  ميلـي  ۲۵در گياه در غلظـت  ) عدد ۴۹/۱۹(تعداد شاخه 

سربرداري  ليتر نيتروکسين بدون ۵/۱ليتر پاکلوبوترازول همراه با 

کـاربرد پـاکلوبوترازول تعـداد     ،مطابق با اين نتـايج . مشاهده شد

) Gardenia jasminoides Ellis(هاي جانبي را در گاردنيا   شاخه

  ). ۱۱( افزايش داده است

هـاي رشـد     افزايش تعداد انشعابات در اثـر کـاربرد کندکننـده      

با توجـه  ). ۱۹(دليل افزايش مقدار سيتوکينين باشد  ممکن است به

ليتـر   ۵/۱در تيمـار  ) مترسانتي ۱۴/۳۸(حداکثر ارتفاع  ،۳ به جدول

ــاکلوبوترازول   ــدون حضــور پ ــدون ســربرداري و ب نيتروکســين ب

 ۵۰و  ۲۵هـاي   با افـزودن پـاکلوبوترازول در غلظـت    .مشاهده شد

  تــرينو کوتــاه ارتفــاع گياهــان کــاهش يافتــه ،گــرم در ليتــرميلــي
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  ۱۳۹۳زمستان / بيستمشماره /  پنجمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۱۱۴  

  نتايج تجزيه آب. ۱جدول 

 pH EC (dS/m)   کلسيم  منيزيم  پتاسيم  سديم  کربناتبي  نيترات  سولفات  کلر  بر

        اکي واالن در ليترميلي

۸۱/۰  ۰۰/۱  ۱۰/۱  ۰۷/۰  ۱۰/۲  ۶۰/۰  ۰۶/۰  ۹۰/۱  ۷/۲    ۸۷/۶  ۴۵۱/۰  

  

  نتايج خصوصيات شيميايي و فيزيکي خاک. ۲جدول 

   کلسيم  منيزيم  پتاسيم  سديم  نيترات  فسفر  روي  مس  آهن
pH 

EC  
)dS/m(  

  رس

(%)  

  سيلت

(%)  

  شن

(%)  

بافت 

  خاک

              اکي واالن در ليترميلي

  رسي  ۳۲%  ۹%  ۵۹%  ۶۵۰  ۶۶/۶  ۶/۹  ۷/۸  ۲/۲۰  ۳/۷  ۶/۱۲  ۸/۶  ۱/۰  ۰.۰۴  ۷۷/۰

  

همـراه بـا    گرم در ليتـر پـاکلوبوترازول  ميلي ۵۰گياهان در تيمار 

ــ  ــدون حضــور نيتروکســين ب ــر . دســت آمــدهســربرداري و ب اث

ــ   ــاع داوودي ب ــاهش ارتف ــاکلوبوترازول در ک ــر  هپ ــيله ديگ  وس

کـاهش ارتفـاع   ). ۵۱و  ۲۰( گزارش شده اسـت نيز  پژوهشگران

توسط پاکلوبوترازول به متوقف شـدن بيوسـنتز جيبـرلين فعـال     

)GA1 (  ــت ــده اس ــبت داده ش ــ ). ۶۲(نس ــاکلوبوترازول ط ول پ

خـوبي  ها را کاهش داده و اين اثـر در گياهـان علفـي بـه      ميانگره

وسـيله   همچنين، کاهش در ارتفـاع بـه  ). ۴۳(مشاهده شده است 

تواند با اثر بـر ممانعـت از غالبيـت انتهـايي و     پاکلوبوترازول مي

اي باعـث تحريـک رشـد    جلوگيري از تقسـيم سـلولي در دوره  

دنبـال آن عـرض گياهـان    هاي جانبي شـده و بـه   رويشي شاخه

افـزايش در ارتفـاع و    ،مطالعه حاضـر در ). ۲۱(يابد گسترش مي

تعداد انشعابات در اثر کاربرد نيتروکسين ممکن است مربوط بـه  

) ۴۲(هاتکومار و همکـاران  ابپر. جذب بيشتر عناصر غذايي باشد

استفاده از کود زيستي در آسـتر چينـي باعـث     که گزارش دادند

بـه تحريـک   را شي شده و اين افـزايش رشـد   افزايش رشد روي

جذب مواد غذايي و سنتز بيشتر مقدار کلروفيل، کربوهيدرات و 

وسـيله کـود زيسـتي     هاي توليد شده بـه   افزايش فعاليت هورمون

ازتوباکتر موجود در کود زيستي عملکرد را  ،در کل .نسبت دادند

ـ به وسيله افـزايش نيتـروژن مولکـولي و اثـر      ر جـذب عناصـر   ب

مصـرف  کـم  عناصـر  پرمصرف مانند نيتروژن، فسفر و پتاسـيم و 

  بهبود و توزيـع پخـش آب در گيـاه، توسـعه      ،مانند آهن و روي

هـاي گيـاهي،   ردوکتاز و در نهايت توليد هورمون فعاليت نيترات

  .)۵۷(دهد   افزايش مي

 ۴۴/۲۹و  ۲۴/۶۷بـه ترتيـب   (بيشترين وزن تر و خشک ساقه    

 در) گـرم  ۶۵/۲۰و  ۲۴/۴۵(هـا    وزن تـر و خشـک ريشـه    و )گرم

گـرم در  ميلـي  ۲۵+  متر مربع ۱۰۰۰ليتر نيتروکسين در  ۵/۱ تيمار

ـ ). ۴ جدول(ليتر پاکلوبوترازول مشاهده شد  - هاين نتايج با نتايج ب

 .مطابقت دارد) ۳۲(سکا ودست آمده توسط کوچارسکا و اورليکو

رازول به محيط ريشه باعـث  آنها گزارش دادند که افزودن پاکلوبوت

اسـميت  . شـود افزايش وزن تر و خشک ساقه و ريشه داوودي مي

کاربرد پـاکلوبوترازول موجـب    که گزارش دادند) ۵۳(و همکاران 

تـر،  هـاي کوتـاه    برگ، ساقه هاي مومي  کلروفيل، اليه افزايش ميزان

ــر و کــاهش در طــول شــاخه و ريشــه در  هــاي ضــخيم  ريشــه ت

مختلفـي   پژوهشـگران . ماهه داوودي شده اسـت  هاي يک  گياهچه

تأثير مثبت کود زيستي را بر وزن خشـک، طـول و سـطح ريشـه     

دهـد کـه کودهـاي      نشان ميها گزارش ).۴۶و  ۳(اند   گزارش کرده

بر تثبيـت نيتـروژن مولکـولي سـبب توليـد اکسـين        افزون زيستي

شوند که بـا افـزايش توليـد تارهـاي کشـنده موجـب         نامحلول مي

مانند نيتروژن و ي و در نتيجه جذب عناصر هبود رشد ريشه شدهب

  ).۳(يابد   فسفر از خاک بيشتر شده و رشد گياه افزايش مي

و  )متـر سـانتي  ۵۱/۵( قطـر گـل  ، )۲۵/۷۴(تعداد گل بيشترين 

 در )گـرم  ۴۹/۰و  ۱۱/۳ترتيـب  به( بيشترين وزن تر و خشک گل

  پـاکلوبوترازول همـراه بـا    گرم در ليتـر ميلي ۲۵در غلظت  هر گياه
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  ...رازول و سربرداري بر برخي اثر کود زيستي نيتروکسين، پاکلوبوت 

۱۱۵  

  هاي مورفولوژيک گل داووديتأثير کود زيستي نيتروکسين، پاکلوبوترازول و سربرداري بر ويژگي. ۳جدول 

)Chrysanthemum frutescence ‘Regal Anne’(  

    تيمار  ارتفاع   عرض  تعداد  تعداد   قطر گل 
   /m2 ۵۰۰ Lنيتروکسين Ms/L پاکلوبوترازول  يرسربردا  )متر سانتي( )متر سانتي(  شاخه  گل )متر سانتي(

g۵۹/۳  l۱۸/۱۹  h۸۳/۶  gh۵۱/۱۲  cd۴۶/۲۵  + ۰  ۰ 

efg۹۸/۳  ij۰۱/۲۸  fgh۵۰/۸  efg۷۴/۱۵  d۹۵/۲۳  -  ۰  ۰ 

cdef۴۱/۴  h۶۵/۳۵  de۸۵/۱۱  de۲۵/۱۸  de۵۴/۲۱  + ۲۵  ۰ 

fg۹۰/۳  jk۴۱/۲۴  efg۰۴/۱۰  fgh۴۵/۱۴  ef۵۹/۱۸  - ۲۵  ۰ 

efg۰۵/۴  i۰۲/۳۰  defg۸۸/۱۰  ef۲۲/۱۶  ef۵۱/۱۷  + ۵۰  ۰ 

g۴۹/۳  k۷۷/۲۳  gh۲۲/۸  h۴۶/۱۱  f۵۱/۱۵  - ۵۰  ۰ 

bcde۶۰/۴  g۸۹/۴۴  cd۷۵/۱۳  cde۹۸/۱۸  a۰۷/۳۴  + ۰  ۱ 

bcd۸۶/۴  de۳۳/۵۵ bc۹۷/۱۴  bc۳۷/۲۲  bc۱۰/۲۹  - ۰  ۱ 

ab۱۲/۵  bc۹۰/۶۱ bc۸۶/۱۵  a۸۶/۲۷  bc۶۵/۲۸  + ۲۵  ۱ 

abc۹۷/۴  f۸۲/۴۹  cd۸۲/۱۳  cde۸۹/۱۸  d۶۷/۲۳  - ۲۵  ۱ 

bcd۸۰/۴  e۸۸/۵۴  bc۷۷/۱۵  b۵۶/۲۳  de۰۹/۲۱  + ۵۰  ۱ 

fg۸۹/۳  g۹۰/۴۳  def۳۲/۱۱  ef۳۲/۱۷  ef۰۵/۱۸  - ۵۰  ۱ 

def۲۹/۴  cde۳۸/۵۸  bc۲۵/۱۵  cde۴۸/۱۹  a۱۴/۳۸  + ۰  ۵/۱  

abc۹۵/۴  b۱۰/۶۳  bc۳۰/۱۶  b۹۱/۲۳  a۴۷/۳۴  - ۰  ۵/۱ 

a۵۱/۵ a۲۵/۷۴  a۴۹/۱۹  a۶۴/۲۹  b۱۰/۳۰  + ۲۵  ۵/۱ 

ab۱۱/۵  bcd۲۰/۵۹  ab۲۴/۱۷  bcd۵۲/۲۱  bc۶۹/۲۸  - ۲۵  ۵/۱ 

abc۹۸/۴  bc۳۵/۶۰  ab۱۱/۱۷  b۰۵/۲۴  bc۴۴/۲۸ + ۵۰  ۵/۱ 

cdef۴۳/۴ g۸۰/۴۲  bc۹۹/۱۵  cde۴۹/۱۹  cd۱۱/۲۵  - ۵۰  ۵/۱ 

  .دار هستند معنيفاقد اختالف % ۵هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال در هر ستون، ميانگين

  بدون سربرداري -با سربرداري،  +
  

و  ۳جـداول  ( ليتر نيتروکسين بدون سربرداري مشـاهده شـد   ۵/۱

نسـبت بـه شـاهد     همراه بـا نيتروکسـين  پاکلوبوترازول  کاربرد). ۴

تيمار سربرداري همـراه   ،اما در مقابل ؛گل شدتعداد باعث افزايش 

گـل  کـاهش تعـداد   با کاربرد پاکلوبوترازول و نيتروکسـين باعـث   

افـزايش تعـداد    بـر دار پاکلوبوترازول اثر معني .)۳جدول ( گرديد

و سـاير   داوودي گلمورد  در) ۵۱(سينگ و همکاران با نتايج گل 

  .هماهنگي دارد )۱۱(گياهان از جمله گاردنيا 
شـود و  ل باعث کاهش رشد رويشـي مـي  کاربرد پاکلوبوترازو   

يابـد و در نتيجـه   هاي گل بهبـود مـي  دنبال آن نمو بعدي جوانه به

 دوراجيرائـو و موکاشـي  ). ۶۲(ها افزايش خواهد يافـت  تعداد گل

قطـر  باعث افـزايش  پاکلوبوترازول  کاربرد ند کهگزارش کرد) ۱۳(

و همچنـين  ) ۲۳(حبيب و زقلـول   .شود  داوودي ميو وزن تر گل 

زيسـتي  گزارش دادند که کاربرد کودهاي ) ۲۵(هزاريكا و انصاري 

  .شودباعث افزايش ميزان وزن تر و خشک گياهان داوودي مي

افزايش در تعـداد و قطـر بيشـتر گـل و همچنـين وزن تـر و          

تواند به دليل افزايش ميزان خشک گل با استفاده از نيتروکسين مي

هـاي محلـول   تو در نتيجه تجمع کربوهيـدرا ) ۴۵و  ۴(کلروفيل 

  ، در اختيار قرار دادن مواد غذايي بيشتر در اثـر تقويـت   )۲۳و  ۱۸(
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  ۱۳۹۳زمستان / بيستمشماره /  پنجمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۱۱۶  

  هاي مورفولوژيک گل داووديتأثيرکود زيستي نيتروکسين، پاکلوبوترازول و سربرداري بر ويژگي. ۴جدول 

)Chrysanthemum frutescence ‘Regal Anne’(  

وزن خشک 

  )گرم( ريشه

 وزن خشک

  )گرم( ساقه

  وزن تر 

  )گرم( ريشه

وزن تر 

  )گرم( ساقه

 خشک وزن

  )گرم(ل گ

  وزن تر

 )گرم( گل 

 
  تيمار

  

                                                  

  نيتروکسين   پاکلوبوترازول سربرداري         

i۲۷/۳ ij۵۵/۸ j۷۶/۹  hi۳۸/۲۵  h۱۵/۰ fgh۹۷/۱  + ۰  ۰ 

hi۷۲/۳  i۰۵/۱۰  j۱۵/۱۱  g۶۰/۲۹  gh۱۸/۰  fg۰۶/۲  -  ۰  ۰ 

g۹۸/۷  ghi۳۷/۱۱  h۳۰/۱۹  g۲۶/۳۲  g۲۲/۰ efg۲۲/۲  + ۲۵  ۰ 

hi۶۱/۴  ij۷۱/۸  ij۶۱/۱۲  i۵۱/۲۳  gh۱۹/۰  fgh۹۹/۱ - ۲۵  ۰ 

h۱۴/۵  hi۵۷/۱۰  i۴۱/۱۵  gh۶۶/۲۸  gh۱۷/۰ gh۹۳/۱  + ۵۰  ۰ 

hi۹۲/۳  j۲۵/۶  j۴۸/۱۰  i۸۲/۲۱  gh۱۹/۰  h۶۳/۱  - ۵۰  ۰ 

fg۴۵/۹  ef۱۷/۱۶  g۸۳/۲۶  c۶۶/۵۶  g۲۲/۰  def۳۴/۲ + ۰  ۱ 

de۹۱/۱۱  cd۲۳/۲۱  efg۱۵/۳۰  bc۴۹/۵۹  f۲۷/۰ bcde۵۵/۲  - ۰  ۱ 

c۳۳/۱۴  d۸۹/۱۹  de۶۹/۳۲  bc۷۷/۵۸  ef۳۱/۰  bcd۶۳/۲ + ۲۵  ۱ 

f۰۵/۱۰  efg۹۶/۱۳  efg۳۴/۳۰  f۳۵/۴۰  cd۳۸/۰  bcd۶۹/۲  - ۲۵  ۱ 

ef۲۱/۱۱  e۵۳/۱۶  fg۷۶/۲۸  e۸۱/۴۴  de۳۴/۰  bcde۵۸/۲ + ۵۰  ۱ 

f۸۶/۹  fgh۳۷/۱۳  h۳۳/۲۲  f۷۸/۳۶  f۲۸/۰  cde۴۷/۲ - ۵۰  ۱ 

b۲۷/۱۶  bc۳۱/۲۳  cd۳۸/۳۵  bc۳۶/۵۹  c۴۰/۰  abc۸۲/۲ + ۰  ۵/۱ 

b۲۷/۱۷  b۷۲/۲۵  bc۵۵/۳۸  b۹۱/۶۲  ab۴۵/۰  ab۹۲/۲ - ۰  ۵/۱ 

a۶۵/۲۰  a۴۴/۲۹  a۲۴/۴۵  a۲۴/۶۷  a۴۹/۰  a۱۱/۳ + ۲۵  ۵/۱ 

b۸۳/۱۷  cd۵۵/۲۲  b۲۱/۳۹  bc۰۸/۶۰  bc۴۱/۰  abc/۸۲/۲ - ۲۵  ۵/۱ 

cd۵۲/۱۳  ef۹۲/۱۵  def۰۶/۳۲  d۹۶/۵۱  de۳۴/۰  bcd۶۶/۲ + ۵۰  ۵/۱ 

ef۵۲/۱۰  fgh۲۷/۱۳  g۶۷/۲۷  e۹۱/۴۷  ef۳۱/۰  cde۵۲/۲ - ۵۰  ۵/۱ 

  .دار هستند اختالف معنيفاقد % ۵هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال در هر ستون، ميانگين

  بدون سربرداري -با سربرداري،  +
  

باشـد کـه در   ) ۴و  ۳(هـاي مـوئين   ها و افزايش توليد ريشهريشه

   . نهايت همه اين موارد باعث بهبود کمي و کيفي گل خواهد شد

عمل سربرداري باعث محدود شـدن ارتفـاع، افـزايش تعـداد        

ايـن  . انشعابات، عرض گياهان و وزن تـر و خشـک گياهـان شـد    

) ۴۴(نتايج با نتايج ديگر پژوهشگران از جمله راکش و همکـاران  

. داوودي مطابقـت دارد  گـل  در مورد) ۶۱(و زالوسکا و آنتکوياک 

وسيله سربرداري در اين مطالعه احتمـاًال بـه دليـل    کاهش ارتفاع به

دنبال آن تحريـک رشـد    نتهايي و بهاثر جلوگيري کننده از غالبيت ا

هاي جانبي و در نتيجه گسترش عـرض گياهـان و افـزايش      شاخه

و  )۱۵(داوودي  مـورد گـل  ايـن واقعيـت در  . باشد  ها مي  تعداد گل

  .گزارش شده است) ۴۱(ساير گياهان از جمله ميمون 
  

اثر نيتروکسين، پاکلو بوترازول و سربرداري بر خصوصيات 

  گياه فيزيولوژيک

داري ميان تيمارهـاي کـود زيسـتي نيتروکسـين،       هاي معنيتفاوت

پاکلوبوترازول و سربرداري در مورد صفات فيزيولوژيک مشـاهده  

ميزان کلروفيل يکي از نشـانگرهاي غيـر مسـتقيم    ). ≥P ۰۵/۰(شد 

). ۷(کارآيي دستگاه فتوسنتز در ارتبـاط بـا کيفيـت گياهـان اسـت      
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  ...رازول و سربرداري بر برخي اثر کود زيستي نيتروکسين، پاکلوبوت 

۱۱۷  

ليتـر   ۵/۱اروتنوئيدها در ترکيـب  و ک a، bبيشترين مقدار کلروفيل 

ــي ۲۵نيتروکســين و  ــا    ميل ــاکلوبوترازول همــراه ب ــر پ گــرم در ليت

رسد که اين افـزايش    نظر مي به). ۵جدول (سربرداري مشاهده شد 

هاي رشـد بـر افـزايش سـنتز کلروفيـل در        به علت تأثير کندکننده

، عـالوه بـر ايـن   ). ۲۰(ي افزايش ميـزان سـيتوکينين، باشـد    نتيجه

هـاي    ها در اثر تيمـار بـا کندکننـده     افزايش مقدار کلروفيل در برگ

داري رشد، با به تأخير انـداختن رشـد و پيـري، از کلروفيـل نگـه     

). ۴۰(کنـد  مـي کرده و از اين طريق از کاهش کلروفيل جلوگيري 

و اسميت و همکـاران  ) ۴۷(هاي روسيني پينتو و همکاران   گزارش

کـه پـاکلوبوترازول سـبب افـزايش ميـزان      دهد نيز نشان مي) ۵۳(

و بنرجي و همکـاران  ) ۴۵(رام رائو و همکاران . گرددکلروفيل مي

ها بـا افـزودن     در برگ bو  aگزارش دادند که مقدار کلروفيل ) ۴(

 ايـن افـزايش بـه جـذب بيشـتر     . يابـد  ميکودهاي زيستي افزايش 

زيسـتي، در  هاي موجـود در کودهـاي     منيزيم، اثرهاي مفيد باکتري

دسترس قرار دادن نيتروژن به ميزان زياد و در نهايت رشـد بيشـتر   

هـاي نيتـروژن     کننـده هـاي تثبيـت    وسيله گونـه  ها به  ها و اندام   بافت

گـزارش  ) ۳۳(همچنين الليتـا و همکـاران   . نسبت داده شده است

دادند که سيتوکينين توليد شده بـه وسـيله کودهـاي زيسـتي منبـع      

است کـه منجـر   K  و Mg ،Feذب عناصري مانند بزرگي جهت ج

   .به سنتز بيشتر کلروفيل خواهد شد

، با افزايش مقدار نيتروکسـين، مقـدار   ۵با توجه به نتايج جدول   

هاي محلول کل نسبت به تيمار شاهد افـزايش يافتـه و    کربوهيدرات

 ۵۰گرم در ليتر نسـبت بـه   ميلي ۲۵کاربرد پاکلوبوترازول در غلظت 

م در ليتر اثر بيشتري در تجمع کربوهيدرات در بافـت بـرگ   گرميلي

هـاي محلـول    طوري که حداکثر کربوهيدرات به ،گياهان داشته است

ــار   ــل در تيم ــين و   ۵/۱ک ــر نيتروکس ــي ۲۵ليت ــر  ميل ــرم در ليت گ

هـاي محلـول کـل در تيمـار      پاکلوبوترازول و کمترين کربوهيدرات

ــد   ــه دســت آم ــايج مشــابهي). ۵جــدول (شــاهد ب ــزايش  نت در اف

هـاي زنبـق در اثـر افـزودن کـو زيسـتي و       هـاي بـرگ  کربوهيدرات

مطـابق بـا ايـن نتـايج،      ).۱(هاي رشد گزارش شده اسـت  کندکننده

افزايش در ميزان کربوهيدرات محلول کل با کـاربرد پـاکلوبوترازول   

هـاي مرکبـات     در مـورد دانهـال  ) ۳۸(توسط مهـواچي و همکـاران   

پـاکلوبوترازول بـا افـزايش ميـزان     . اسـت گـزارش شـده   ) سيترنج(

داخلي برگ باعـث افـزايش     CO2کلروفيل، ميزان فتوسنتز و غلظت

مقـدار کربوهيـدرات   ). ۴۷(شود ها ميکربوهيدرات محلول در برگ

طـور   هاي مهم گيـاه اسـت؛ چـون بـه    در بافت برگ يکي از ويژگي

و انتقـال   مستقيم در ارتباط با فرايندهاي فيزيولوژيک مانند فتوسـنتز 

ــر ). ۴(مــواد تنفســي اســت  در مــورد افــزايش کربوهيــدرات در اث

توان به اثر مثبت کودهاي زيستي بر متابوليسم قنـد و  نيتروکسين مي

). ۱۸(افزايش رشد و در نتيجه آن افـزايش رشـد گيـاه اشـاره کـرد      

گزارش دادند که با افزودن کودهاي زيستي به ) ۲۳(حبيب و زقلول 

هـاي   مقدار کلروفيـل، کاروتنوئيـدها، کربوهيـدرات   گياهان داوودي، 

  . و خشک کل گياهان افزايش يافتمحلول کل و وزن تر 
عنـوان جـزء اصـلي پـروتئين و اسـيد نوکلئيـک        نيتروژن بـه    

مقايسه ميانگين ). ۲۴(باشد که در رشد گياه بسيار مؤثر است  مي

کـاربرد  ها نشان داد که با افزايش سطح کود زيستي همراه با داده

داري نسبت به شـاهد  پاکلوبوترازول، پروتئين برگ به طور معني

 ۵/۱طوري که بيشترين مقدار پروتئين در تيمار به، افزايش يافت

همـراه   گرم در ليتر پـاکلوبوترازول بـه  ميلي ۲۵ليتر نيتروکسين و 

دست آمـد  سربرداري و کمترين مقدار پروتئين در تيمار شاهد به

هـا در اثـر اسـتفاده از    پروتئين کل در بـرگ  افزايش). ۵جدول (

هاي رشد به دليل به تـأخير انـداختن رشـد اسـت کـه      کندکننده

دنبال آن با توليد گياهان کوچکتر مقـدار نيتـروژن بيشـتري در     به

مـدت نيتـروژن در    يابد و با نگهـداري طـوالني  سلول تجمع مي

پيـري را بـه   ) هاگل(هاي توليد مثل ها قبل از انتقال به اندامبرگ

پيشـرفت افـزايش پـروتئين بـرگ در اثـر      ). ۴(انـدازد  تأخير مي

گـزارش شـده اسـت    نيـز  کاربرد کودهاي زيستي در لوبيا سـبز  

نيتروکسـين، بـا تثبيـت     کاربرددهد که  اين نتايج نشان مي). ۵۵(

هـا را افـزايش     زيستي بيشتر نيتروژن، سنتز آمينواسيدها در بـرگ 

افزايش مقـدار  . کند  ها کمک مين در برگداده و به تجمع پروتئي

ها با افزودن کودهاي زيسـتي و ترکيـب بـا      پروتئين کل در برگ

علـت جـذب    هاي رشد ممکن است بـه کنندهکود شيمايي و کند

بيشتر و در دسترس قرار دادن نيتروژن و فسفر در اثر استفاده از 

  ).۴۵(هاي زيستي باشد کود
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  ۱۳۹۳زمستان / بيستمشماره /  پنجمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۱۱۸  

  تأثيرکود زيستي نيتروکسين، پاکلوبوترازول و سربرداري بر چند ويژگي فيزيولوژيک گل داوودي . ۵جدول 

)Chrysanthemum frutescence ‘Regal Anne’ (  

 هاي محلول پروتئين

گرم بر گرم  ميلي( کل

  )وزن تر

هاي  کربوهيدرات

گرم  ميلي(محلول کل 

  )گرم وزن تربر 

کاروتنوئيدها 

گرم بر  ميلي(

  )گرم وزن تر

   bکلروفيل

گرم بر  ميلي(

 )گرم وزن تر

  a کلروفيل

گرم بر  ميلي(

 )گرم وزن تر

   

  تيمار

  

  

  نيتروکسين  پاکلوبوترازول سربرداري        

i۲۸/۰  e۰۲/۳۰  d۱۶/۰  gh۲۲/۰  g۱۹/۰  + ۰  ۰ 

hi۴۹/۰  de۸۷/۳۳  cd۲۰/۰  gh۲۱/۰  fg۲۸/۰  -  ۰  ۰ 

hi۴۹/۰  b-e۷۷/۳۹  cd۲۰/۰  fgh۲۴/۰  g۲۵/۰  + ۲۵  ۰ 

e-h۷۷/۰  b-e۷۶/۳۹  d۱۵/۰  gh۲۰/۰  ef۴۴/۰  - ۲۵  ۰ 

ghi۵۹/۰  cde۴۶/۳۵  d۱۴/۰  h۱۵/۰  g۲۵/۰  + ۵۰  ۰ 

fgh۷۲/۰  de۰۶/۳۲  d۱۶/۰  gh۲۳/۰  fg۳۳/۰  - ۵۰  ۰ 

d-h۸۳/۰  a-e۸۵/۴۳  bcd۲۵/۰  e-h۲۶/۰  de۴۸/۰  + ۰  ۱ 

c-g۸۷/۰  b-e۰۳/۴۲  bcd۲۷/۰  d-h۲۸/۰  bcd۶۴/۰  - ۰  ۱ 

bcd۱۷/۱  a-d۳۹/۴۸  bcd۲۷/۰  d-h۲۸/۰  cd۶۱/۰  + ۲۵  ۱ 

b-e۱۰/۱  b-e۹۰/۴۰  ab۳۶/۰  b-f۳۹/۰  ab۷۹/۰  - ۲۵  ۱ 

fgh۷۰/۰  b-e۰۴/۴۲  bcd۲۸/۰  c-g۳۲/۰  de۵۴/۰  + ۵۰  ۱ 

c-f۹۶/۰  cde۵۰/۳۷  ab۳۷/۰  abc۴۴/۰  de۵۱/۰  - ۵۰  ۱ 

b-e۰۸/۱  a-e۹۴/۴۲  bcd۲۸/۰  b-e۴۰/۰  abc۷۲/۰  + ۰  ۵/۱ 

bc۲۱/۱  a-e۱۷/۴۳  ab۳۶/۰  ab۴۸/۰  a۸۳/۰  - ۰  ۵/۱ 

ab۳۷/۱  a۷۳/۵۹  abc۳۴/۰  a-d۴۱/۰  abc۷۶/۰  + ۲۵  ۵/۱ 

a۵۴/۱  ab۱۹/۵۵  a۴۴/۰  a۵۵/۰  a۸۷/۰  - ۲۵  ۵/۱ 

e-h۷۷/۰ abc۲۴/۵۲  abc۳۱/۰  b-f۳۷/۰  de۵۱/۰ + ۵۰  ۵/۱ 

b-f۰۵/۱  a-e۲۳/۴۴  ab۳۸/۰  b-f۳۹/۰  cd۶۲/۰  - ۵۰  ۵/۱ 

  .دار هستند فاقد اختالف معني% ۵هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال در هر ستون، ميانگين

  بدون سربرداري -با سربرداري،  +
  

  آزمايش دوم

  رفولوژيکوم هايويژگيبر و اوره  اثر کود زيستي نيتروکسين

مهمتـرين   ازتوبـاکتر، آزوسـپيريلوم و سـودوموناس   جنس باکتري 

هاي رشد باکتريايي در منطقه ريشه هستند که بر رشد، نمو محرک

گيـري شـده    صفات رويشـي انـدازه  ). ۶۰(و عملکرد مؤثر هستند 

ـ      قـرار   يتحت تأثير کاربرد همزمـان کـود زيسـتي و کـود نيتروژن

ليتـر   ۵/۱، حـداکثر ارتفـاع در تيمـار    ۶با توجه به جدول . تندگرف

گرم در ليتـر اوره و حـداقل ارتفـاع     ميلي ۲۰۰همراه  نيتروکسين به

گياه در تيمار شاهد مشاهده شد، زيرا حـداقل مـواد غـذايي قابـل     

دسـت آمـده   اين نتـايج بـا نتـايج بـه    . دسترس را در اختيار داشت

. مطابقـت دارد ) ۳۰(و همکـاران   و جـان ) ۵(بارمان و پال  توسط

کنند، بلکـه  کودهاي زيستي نه تنها نيتروژن را براي گياه فراهم مي

هــاي رشــد، از جملــه اينــدول اســتيک اســيد،  انــواعي از محــرک

کـه  ) ۵۸(کننـد  را توليـد مـي   Bهـاي گـروه   ها و ويتامينجيبرلين

تواند از داليل افزايش ارتفاع در گياهان تيمار شده با کودهـاي   مي

  گـرم در   ميلـي  ۳۰۰ليتر نيتروکسـين و   ۵/۱در تيمار . زيستي باشد
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  ...رازول و سربرداري بر برخي اثر کود زيستي نيتروکسين، پاکلوبوت 

۱۱۹  

  )Chrysanthemum frutescence(هاي مورفولوژيک گل داوودي تأثيرکود زيستي نيتروکسين و اوره بر ويژگي. ۶جدول 

  ارتفاع   تيمار
  )مترسانتي(

  عرض 
  )مترتيسان(

  تعداد 
 شاخه

  تعداد 
 گل

  قطر گل 
 )مترسانتي(

             /۵۰۰(L(m2 نيتروکسين  )g/L( اوره

۰  ۰  f۰۸/۲۸  d۹۰/۱۴  d۹۹/۶  d۰۰/۲۱  b۶۰/۳  

۲۰۰  ۰ de۰۲/۳۲ cd۵۸/۱۷ abc۷۸/۱۵  cd۱۷/۲۵  b۸۴/۳  

۳۰۰  ۰ b۵۸/۴۴  bc۳۴/۱۸  a۱۵/۱۸  c۸۰/۲۷  b۷/۳  

۰  ۱ ef۷۰/۳۰  cd۶۰/۱۶  bc۸۶/۱۴  cd۵۷/۲۲  b۵۹/۳  

۲۰۰  ۱ c۹۸/۳۷  bc۴۰/۱۸  ab۱۶/۱۶  c۳۱/۲۷  b۹۸/۳  

۳۰۰  ۱  b۱۶/۴۶  ab۸۳/۲۰  ab۹۶/۱۶  b۳۸/۴۳  b۶۲/۳  

۰  ۵/۱ b۷۵/۴۲  bc۴۰/۱۸  ab۲۷/۱۶  c۲۹/۲۹  b۵۷/۳  

۲۰۰  ۵/۱ a۰۰/۵۷  a۶۸/۲۲  a۰۰/۱۸  a۸۴/۵۱  a۹۹/۴  

۳۰۰  ۵/۱ cd۹۲/۳۴  cd۲۷/۱۶  c۶۴/۱۳  cd۵۵/۲۵  b۶۵/۳  

  .دار هستند فاقد اختالف معني% ۵يک حرف مشترک، بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال هاي داراي حداقل در هر ستون، ميانگين

  

  )Chrysanthemum frutescence(هاي مورفولوژيک گل داوودي تأثير کود زيستي نيتروکسين و اوره بر ويژگي. ۷جدول 

  وزن تر گل  تيمار

  )گرم(

  وزن خشک گل

  )گرم(

  وزن تر ساقه

 )گرم(

  وزن تر ريشه

 )گرم(

  وزن خشک ساقه

 )گرم(

  وزن خشک ريشه

   /۵۰۰(L(m2نيتروکسين           ) g/L(اوره   )گرم(

۰  ۰  e۰۵/۲  i۱۵/۰  d۳۵/۴۳  e۶۰/۱۴  f۳۶/۱۴  e۲۲/۴  

۲۰۰  ۰ cd۴۳/۲  g۲۲/۰  c۶۹/۴۹  de۰۰/۱۶  e۳۴/۱۷  de۸۶/۵  

۳۰۰  ۰ de۲۲/۲  h۲۰/۰  b۳۱/۶۰  b۱۹/۲۸  bc۸۶/۲۱  bc۳۸/۹  

۰  ۱ de۲۵/۲  e۲۳/۰  c۶۷/۵۱  cde۷۴/۱۷  de۴۸/۱۸  de۰۶/۶  

۲۰۰  ۱ b۵۴/۳  b۳۲/۰  ab۴۴/۶۳  bc۴۰/۲۶  ab۴۰/۲۴  b۲۳/۱۰  

۳۰۰  ۱  b۵۷/۳  c۳۱/۰  ab۵۳/۶۲  bcd۱۹/۲۴  ab۰۵/۲۴  b۶۳/۱۱  

۰  ۵/۱ cd۵۳/۲  d۲۴/۰  c۳۶/۵۳  cde۱۵/۱۹  cd۴۰/۲۰  cd۱۳/۷  

۲۰۰  ۵/۱ a۷۴/۴  a۴۳/۰  a۵۰/۶۷  a۶۰/۴۸  a۲۹/۲۶  a۳۳/۱۷  

۳۰۰  ۵/۱ c۶۸/۲  f۲۲/۰  cd۵۱/۴۷  b۶۰/۲۸  ef۵۳/۱۶  b۷۹/۹  

  .دار هستند فاقد اختالف معني% ۵هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال در هر ستون، ميانگين
  

جـدول  (داري کـاهش يافـت   طور معني ها بهليتر اوره تعداد شاخه

ها با افزايش مقـدار مـواد غـذايي    شاخه تمايل به کاهش تعداد). ۶

در رعنـا زيبـا و   ) ۲۷(در آسـتر چينـي، هوگـار    ) ۳۶(توسط منچر 

  . داوودي گزارش شده است گل در) ۱۴(دوراجيرائو و همکاران 

 ۲۰۰ليتر نيتروکسين و  ۵/۱حداکثر تعداد و وزن گل در تيمار    

ترکيـب کـود   ). ۷و  ۶جـداول  (دست آمد گرم در ليتر اوره به ميلي

و افزايش تعداد، قطر و وزن تر و خشـک   يزيستي با کود نيتروژن

) ۱۶(و گاليـل  ) ۹(گل توسط ساير پژوهشگران در هميشـه بهـار   

توانـد بـه کـاربرد    افـزايش در وزن گـل مـي   . گزارش شده اسـت 

ــل،     ــنتز کلروفي ــه س ــود ک ــده نســبت داده ش ــروژن اضــافه ش نيت

ــيدها، ــزيم آمينواس ــريع   آن ــدرات را تس ــتفاده از کربوهي ــا و اس ه

با افزايش سطح کود نيتروژن بـه همـراه کـود زيسـتي،     . بخشد مي
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  ۱۳۹۳زمستان / بيستمشماره /  پنجمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۱۲۰  

 ،داري افـزايش يافـت  طور معنـي  وزن تر و خشک ساقه و ريشه به

 ۵/۱طوري که بيشترين وزن تر و خشک ساقه و ريشه در تيمار  به

وره و کمترين وزن گرم در ليتر ا ميلي ۲۰۰همراه  ليتر نيتروکسين به

). ۷جدول (دست آمد تر و خشک ساقه و ريشه در تيمار شاهد به

محققين مختلفي تأثير مثبـت کـود زيسـتي را روي وزن خشـک،     

  ). ۵۹و  ۴۶(اند طول ساقه و ريشه گزارش کرده

ليتــر نيتروکســين  ۵/۱گــرم در ليتـر اوره و   ميلــي ۳۰۰کـاربرد     

يافتـه  ايـن  . گياه شـد باعث کاهش وزن خشک توليد شده توسط 

ديگر عناصـر پرمصـرف و   جذب تواند به علت نامناسب بودن  مي

مصرف باشد که نيتروژن زيادتر اثر منفي بر جذب آنهـا داشـته    کم

هوگـار   و چينـي در آسـتر  ) ۳۶(نتايج مشابهي توسط منچر . است

چاندراسـخار و همکـاران   . در رعنا زيبا گزارش شده اسـت ) ۲۷(

بـر   يتأثير ترکيب کود زيستي و کود نيتروژن گزارش دادند که) ۸(

بهتر از کـاربرد هـر    Echinochloa frumentaceaعملکرد و رشد 

) ۳۱(همچنـين، کنـديل و همکـاران    . به تنهايي اسـت کدام از آنها 

بـا کودهـاي    آزوسـپيريلوم و  ازتوباکترهاگزارش دادند که ترکيب 

شيميايي نيتروژنه باعث افزايش ارتفـاع گيـاه، تعـداد انشـعابات و     

نيتـروژن در بـين عناصـر غـذايي      .شودوزن خشک و تر گياه مي

اهميت زيادي دارد زيرا جزء اصلي پـروتئين و اسـيد نوکلئيـک    

 يزيـاد کارآيي بسيار  آزوسپريلومو  ازتوباکترکاربرد ). ۲۴(است 

دارد و اين خصوصـيت باعـث افـزايش     اتمسفر N2 براي تثبيت

ــ   هعملکــرد در بيشــتر محصــوالت کشــاورزي و حــذف نيــاز ب

ممکن اسـت   ازتوباکتراثر مثبت ). ۳۷(شود کودهاي نيتروژنه مي

به تثبيت نيتروژن، توسعه ريشه و جذب عناصر، افزايش بيومس 

بافت، اندازه برگ و طول ريشه نيتروژن  گياهي، افزايش محتواي

  .)۵۸(نيترات ردوکتاز نسبت داده شود و فعاليت 

  

ــي  ــر ويژگ ــين و اوره ب ــود زيســتي نيتروکس ــر ک ــاي  اث ه

 گياه فيزيولوژيک

، مقـدار  ه با کـاربرد کودهـاي زيسـتي و اوره   نتايج نشان داد ک

ــل  ــدها،a ،bکلروفي ــل و   ، کاروتنوئي ــول ک ــدرات محل کربوهي

  ). ۸جدول ( افزايش يافتگياه هاي محلول کل  پروتئين

بـا افـزايش   ). ۴۸(نيتروژن ارتباط نزديکي با سنتز کلروفيـل دارد  

 ۱گرم در ليتـر و نيتروکسـين از    ميلي ۳۰۰به  ۲۰۰مقدار اوره از 

ــه  ــر در  ۵/۱ب ــل     ۵۰۰ليت ــع، ميــزان کلروفي ــر مرب و a ، bمت

بيشـترين ميـزان   . داري افـزايش يافـت  طور معني کاروتنوئيدها به

ليتـر نيتروکسـين و    ۵/۱کاروتنوئيدها در تيمـار   و a ،bکلروفيل 

ايـن نتـايج   ). ۸جـدول  (گرم در ليتر اوره مشاهده شد  ميلي ۲۰۰

چاي و  مورددر) ۱۲(هاي دوچودهاري و باجاج با نتايج گزارش

. ارزن سفيد مطابقـت دارد  مورد در) ۸(چاندراسخار و همکاران 

فتوسـنتز نسـبت    افزايش رشد و نمو گياه به اثر نيتروژن بر ميزان

همچنين، کودهاي زيستي بـا در دسـترس   ). ۲۹(داده شده است 

، )۴۸(قرار دادن مقدار زيادي عناصر غذايي براي ريشـه گياهـان   

باعث افزايش کلروفيـل  ) ۳۵(ها تثبيت نيتروژن و توليد هورمون

  .شوندگياهان مي

ليتر نيتروکسـين و   ۵/۱بيشترين مقدار کربوهيدرات در تيمار   

بيوسـنتز  ). ۸جـدول  (گرم در ليتر اوره مشـاهده شـد    ميلي ۲۰۰

بيشتر کلروفيل و فتوسنتز در برگ گياهان تيمار شده با کودهـاي  

هـا  ها در برگتواند از داليل توليد بيشتر کربوهيدراتزيستي مي

تواننـد بـر بيوسـنتز    گزارش شده که کودهاي زيسـتي مـي  . باشد

نتايج مشـابهي  ). ۴۵(شوند ها مؤثر واقع ها در برگکربوهيدرات

ها در اثر تيمار با کودهاي زيسـتي و در  در افزايش کربوهيدرات

در کاسـاوا و  ) ۱۸(نتيجه افزايش رشد توسط اسـکاالدا و راتـيال   

) ۱۷(همچنـين، السـات   . گياه گوش فيـل گـزارش شـده اسـت    

ــدار    ــزايش در مق ــت اوره اف ــزايش در غلظ ــه اف ــزارش داد ک گ

  .ها را به دنبال داردمحتوي برگ کربوهيدرات

سين و کـود  ، اثر متقابل تيمارهاي نيتروک۸با توجه به جدول   

. دار شـد ر صفت پروتئين بـرگ معنـي  ب% ۵اوره در سطح آماري 

ليتر نيتروکسين بـه همـراه    ۵/۱بيشترين مقدار پروتئين در تيمار 

 ين مقـدار پـروتئين در تيمـار   گرم در ليتر اوره و کمتر ميلي ۲۰۰

افـزايش در پـروتئين بـرگ در    ). ۸جـدول  (دست آمـد  شاهد به

تيمار ترکيبي کود زيستي و کود شـيميايي بـه جـذب و قابليـت     

دسترسي نيتروژن و فسفر بيشتر از خـاک بـه وسـيله گياهـان در     

ــت      ــده اس ــبت داده ش ــتي نس ــاي زيس ــاربرد کوده ــرايط ک   ش
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  ...رازول و سربرداري بر برخي اثر کود زيستي نيتروکسين، پاکلوبوت 

۱۲۱  

  ) Chrysanthemum frutescence(هاي فيزيولوژيک گل داوودي  نيتروکسين و اوره بر ويژگيتأثير کود زيستي . ۸جدول 

پروتئين کل 

گرم بر  ميلي(

  )گرم وزن تر

کربوهيدرات محلول 

گرم بر گرم  ميلي(کل 

  )وزن تر

کاروتنوئيدها 

گرم بر گرم  ميلي(

  )وزن تر

 bکلروفيل

گرم بر گرم  ميلي(

 )وزن تر

 aکلروفيل

رم گرم بر گ ميلي(

 )وزن تر

  تيمار

  نيتروکسين          اوره      

     )g/L(       m2)۵۰۰(L/   

d۵۳/۰  d۹۷/۲۶  c۱۲/۰  d۱۱/۰  e۱۷/۰  ۰  ۰  

cd۷۴/۰  abc۵۸/۴۱  c۱۳/۰  c۱۷/۰  d۲۹/۰  ۰ ۲۰۰  

bcd۹۰/۰  ab۹۸/۴۴  b۲۵/۰  b۲۸/۰  bc۵۵/۰  ۰ ۳۰۰  

cd۷۳/۰  cd۴۲/۳۳  c۱۳/۰  cd۱۶/۰  d۳۳/۰  ۱ ۰  

d۶۰/۰  ab۰۸/۴۴  ab۲۷/۰  b۲۷/۰  c۴۹/۰  ۱ ۲۰۰  

ab۱۲/۱  a۵۷/۴۶  ab۲۷/۰  b۲۹/۰  b۶۷/۰  ۱  ۳۰۰  

bcd۸۶/۰  bc۳۶/۳۶  b۲۴/۰  b۲۵/۰  c۵۲/۰  ۵/۱ ۰  

a۳۹/۱  a۰۷/۴۹  a۳۴/۰  a۳۹/۰  a۸۴/۰  ۵/۱ ۲۰۰  

abc۰۸/۱  abc۹۹/۳۹  ab۲۸/۰  b۲۶/۰  c۵۲/۰  ۵/۱ ۳۰۰  

  .دار هستند فاقد اختالف معني% ۵دانکن در سطح احتمال هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، بر اساس آزمون در هر ستون، ميانگين

  

هاي محلول با کاربرد نيتـروژن و شـرايط مناسـب    پروتئين). ۵۵(

گـزارش داد کـه مقـدار    ) ۲۲(گريف ). ۵۲(يابد رشد افزايش مي

هايي که داراي فتوسنتز فعال هستند زياد بوده و   پروتئين در برگ

ويژه در شرايط کاربرد نيتروژن مناسـب، مشـاهده   ين شرايط، بها

نيتـروژن،   زيـاد دهـد کـه سـطوح    اين نتايج نشان مي. شده است

ها افزايش داده و تجمع پروتئين در سنتز آمينواسيدها را در برگ

  ).۱(کند ها را تحريک ميبرگ

 ۳۰۰ تيمـار  بهترين شرايط مورفولوژيـک و فيزيولوژيـک در    

گرم در ليتر اوره و بـدون اسـتفاده از نيتروکسـين مشـاهده      ميلي

ليتر نيتروکسين اين ميزان اوره  ۵/۱شده و در صورت استفاده از 

مشـابه بـا ايـن نتـايج،     . يابـد  يگرم در ليتر کاهش م ميلي ۲۰۰به 

ــواري و همکــاران  ــد ) ۵۴(تي ــاکگــزارش کردن % ۵۰ترکــه ازتوب

همچنـين، کودهـاي   . کنـد مين مـي نيتروژن مورد نياز مـوز را تـأ  

ــاوي ــتي ح ــاکتر زيس ــپريلوم و ازتوب ــي آزوس ــد م  ۴۰-۲۰توانن

هاي کنندهکيلوگرم در هکتار نيتروژن را توليد کنند و توليد تنظيم

  ).۲۵(استيک اسيد نمايند  رشد شبيه ايندول

  

  يريگ جهينت
ليتـر نيتروکسـين    ۵/۱بنا بر نتايج حاصل از آزمايش اول، کاربرد 

داري طـور معنـي   گرم در ليتر پاکلوبوترازول بـه ميلي ۲۵با  همراه

هاي مورفولوژيک و فيزيولوژيـک گـل داوودي را بهبـود    ويژگي

با توجـه بـه نتـايج    . تر بودبخشيد و نسبت به ساير تيمارها مؤثر

توانـد جـايگزين و يـا    حاصل از آزمـايش دوم، نيتروکسـين مـي   

فاده فعلـي شـود و   مـورد اسـت   يمکمل کودهاي شيميايي نيتروژن

  .باعث کاهش مقدار مصرف آنها گردد
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