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رنگ گلبرگ،  تیفیبر ک پتاسیم نیترات یبرگ یپاشو محلول کیومیه دیاس ک،یسولفور دیاثر اس

 ).Calendula officinalis L( بهارهمیشهو عملکرد گل در  دیکاروتنوئ ،یدانیاکسیآنت تیخاص

  

  2نهیقر نیمحمد حس و 2زاده، احمد کوچک*2يمشهد یابدال رضای، عل1یپرستو نوراله

  

  )15/10/1397 رش:یخ پذی؛ تار 3/2/1397 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

در دانشگاه علوم  1394-95در سال  یشیآزما بهارشهیبر صفات گل هم پتاسیم نیتراتو  کیومیه دیاس ک،یسولفور دیاثر اس یبررس منظوربه

. شدبا سه عامل و چهار تکرار اجرا  یتصادفکامل  يهادر قالب طرح بلوك لیفاکتور تیاسپل صورتخوزستان، به یعیو منابع طب يکشاورز

عنـوان فـاکتور   ) بـه لوگرمیبر ک گرمیلیم 3N = 500 و لوگرمیبر ک گرمیلیم 2N = 250 = عدم کاربرد، 1Nبا سه سطح ( پتاسیم نیتراتعامل 

  = عـدم کـاربرد و   1Hبـا دو سـطح (   کیومیه دیاس ماریار) و تدر هکت تریل 2S = 5= عدم کاربرد و  1Sبا دو سطح ( کیسولفور دیاس ،یاصل

2H  =16در  يازبانـه  يهـا تعـداد گـل   تول،یشامل قطـر کـاپ   یند. صفات مورد بررسشد یبررس یفاکتور فرع عنوانبهدر هکتار)  لوگرمیک

گلبرگ،  دیکاروتنوئ يریگاندازه ن،یذآشاخص برداشت گل ن،یآذمربع، مجموع وزن تر و خشک گلدر متر نیآذمجموع تعداد گل ن،یآذگل

مربع)، گرم در متر 53( نیآذوزن خشک گل نیشتری) بود. بL*a*b يها(شاخص یزرد و نارنج يهاگلرنگ  تیفیو ک یدانیاکسیآنت تیفعال

ـ آذدر گـل  يا)، تعداد گـل زبانـه  372مربع (در متر نیآذمربع)، تعداد گلگرم در متر 380( نیآذوزن تر گل   ) و شـاخص برداشـت   58( نی

مشـاهده   2H1S مـار یدر ت یدانیاکسیآنت تیفعال نیآمد. کمتر دستبه 2H1Nو  1S2N، 2S2N ،2S2N ،1S2N يمارهایدر ت بیترت) بهدرصد 14(

) 44/84( ینـارنج  يهـا گـل  يبـرا  b) و شاخص 64/61زرد ( يهاگل يبرا L)، شاخص 23/5زرد ( يهاگل يبرا aشاخص  نی. باالترشد

ذیـن و  آبهترین تیمارها براي دو صفت مهم عملکرد ماده خشک گـل آمد. در کل،  دستبه 2H2Nو  1H1S1N ،2H2S3N يمارهایاز ت رتیبتبه

  بود. 2S2Nو  1S2Nترتیب در متر مربع به نیآذتعداد گل

  

  

 يازبانه يها، گلL*a*bسنج، دستگاه رنگ ،ییدارو اهیگ :يدیکل يهاواژه
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  مقدمه

ـ یز اهیـ مختلف گ يهاقسمت ربازیاز د  بهـار همیشـه  یـی داروینت

)Calendula officinalis L. شـه، یاعـم از ر  ی) از خانواده کاسـن 

متعدد  کیولوژیاز خواص ب يبرخوردار دلیلبهبرگ، گل و دانه 

ـ آذ. از مواد مؤثر موجـود در گـل  شودیم يبردار) بهره35( و  نی

ـ تول يبـرا  بهـار همیشـه  ياانهزب يهاگل يهااز گلبرگ ژهیوبه  دی

در  یسـنت  يدارو انعنوبه اهیگ نیاز ا ی. حتشودمیدارو استفاده 

ـ ). ا19استفاده شده اسـت (  ییغذا يهامیرژ  یتـازگ بـه  اهیـ گ نی

زخـم   میو تـرم  یاسـتعمال خـارج   يضـد التهـاب بـرا    عنوانبه

 دی). از اسـ 26 و 5، 1( شـود یاسـتفاده مـ   يانـده یصـورت فزا به

 شیافـزا  ،یمیسد شور هايبراي بهبود خاك توانیک میسولفور

 ییبـاال بـردن توانـا    اهـان، یگ هیغذکمک به ت اري،یآبآب  تیفیک

ـ بهره بـرد. تغذ  زیتوسط نباتات ن يمواد مغذ افتیدر  حیصـح  هی

 شـمار بهمحصول  یفیو ک یاز عوامل مهم در بهبود کمّ یکی اهیگ

ـ تنهـا با نـه  اهیـ گ حیصح هی. در تغذدیآیم  ییهـر عنصـر غـذا    دی

تعـادل و   جـاد یبلکه ا رد،یقرار بگ اهیدر دسترس گ یاندازه کافبه

 يادیــز تیــاز اهم ییهمــه عناصــر غــذا انیــنســبت م تیــرعا

) 15و کلـپ (  سی). بنا به گزارش هـا 23و  10برخوردار است (

تـأثیر داشته و باعث  یو مواد معدن اهانیبر رشد گ کیومیمواد ه

تعـداد   شیتکامل گل و افـزا  ها،وانهتعداد ساقه، رشد ج شیافزا

ت متعددي اسـت  در خاك داراي اثرا کیومیه دی. اسشودیگل م

خاك شود.  ییایمیو ش یکیزیسبب ارتقاي خواص ف تواندیکه م

 آب دارينگه تیو ظرف ريینفوذپذ شیمثال، موجب افزا طوربه

تبـادل   تیظرف شیفلزي، افزا هايونی کردن کمپلکس خاك، در

 ن،ی. بنـابرا شـود یمـ  یبه خشـک  اهیمقاومت گ شیافزا و یونیکات

ـ بر رشد گ تواندیم میرمستقیو غ میمستق طوربه مـؤثر باشـد.    اهی

 ،گیاهان غذایی نیازهاي سریع تأمین طریق از شیمیایی کودهاي

ــنش 24( شوندمی عملکرد و رشد چشمگیر افزایش باعث ). واک

ـ تا حـد ز  مینسبت به جذب پتاس اهانیگ ـ تغذ حبـه سـط   يادی  هی

 يشـتر یب تـروژن یاز ن اهیـ هر قدر گ معموالًدارد،  یبستگ تروژنین

اسـت   شـتر یب میعلـت پتاسـ  عملکرد بـه  شیافزا ،باشد برخوردار

ـ با شـرکت در فعال  تروژنی). ن31( مـؤثر بـر    یکیمتـابول  يهـا تی

توسـعه بـرگ    کیبا تحر میو پتاس یشیو زا یشیمراحل رشد رو

ـ . در سـتند بر عملکرد مؤثر ه يفتوسنتز تیو ظرف گـزارش   کی

 ياهدر نمک میغلظت پتاس شیکه با افزا کرد)، اظهار 38وانگ (

 اهیـ در گ ییدر محلـول غـذا   میپتاسـ  تـرات یو ن میفسفات پتاسـ 

. رنـگ  افـت ی شیبرگ افـزا  يتعداد گل، قطر گل و پهنا ده،یارک

موجـود در واکوئـل و    يهـا رنگدانه ،یگل توسط دو عامل اصل

 يفلـز  يهـا ونیـ واکوئـل و   تهیدیاسـ  لمث ،یواکوئلدرون طیشرا

 دهدیکه نشان موجود دارد  يمتعدد هاي. گزارششودیم نییتع

و  تهیدیاسـ  ریتحـت تـأث   میمسـتق  ریغ ای میمستق طوربهرنگ گل 

هـا از ابعـاد مختلـف    ). رنگ گل30( است يفلز يهاونی زانیم

ـ  تـأثیر به  توانیمثال م ينقش مهم داشته باشد برا تواندیم  گرن

 گـر ید ي. از سـو کـرد افشان اشـاره  گل در جذب حشرات گرده

آنهـا نقـش دارد.     يو بازارپسـند  یسـ شناییبـا یها در زرنگ گل

رنــگ  یابیــبــه ارز L*a*b یگران بــا ســه پــارامتر رنگــپژوهشــ

 يسـنج) بـرا  کرومـامتر (رنـگ   به نـام  یاند و از دستگاهپرداخته

 L*a*b ی. مـدل رنگـ  کنندیسه پارامتر استفاده م نیا يریگاندازه

 bسـبز تـا قرمـز) و جـزء      یرنگـ  فیط ي(دارا aمرکب از جزء 

اغلـب   L*a*b. از مـدل  اسـت تـا زرد)   یآب یرنگ فیط ي(دارا

). 39( شـود یاسفاده مـ  ییرنگ مواد غذا یقیمطالعات تحق يبرا

 ییروشـنا  یالمللنیب ونیسیکم وسیلهبه Labمدل  1976در سال 

 یداراست) و دو جزء رنگـ  100صفر تا  از ياکه دامنه L(مقدار 

 یرنگـ  فیـ ط ي(دارا a+) شامل جزء 120تا  -120از  يا(دامنه

تا زرد) است. در  یآب یرنگ فیط ي(دارا bسبز تا قرمز) و جزء 

متعـدد   يهادستگاه استفاده نیصنعت چاپ از ا ژهیوصنعت و به

ـ ن ییغـذا  عی. در صـنا ردیـ گیصورت م ـ فیکـه ک  زی در  وهیـ م تی

 زانیـ م نیـی و تع شاتیمهم است با انجام آزما اریبس انجاتخرکا

رنگ  يهاو شاخص وهیرون مد باتیترک انیموجود م یهمبستگ

L*a*bو  زننـد یمـ  نیتخم وهیمورد نظر را در م باتیترک زانی، م

 يبـرا  یکـه زمـان طـوالن    بَـر نـه یهز ییایمیش شاتیاز انجام آزما

مثـال در   ي. بـرا کننـد یمـ  يدارند خـوددار  ازین جهیبه نت دنیرس

ـ فیبا استفاده از دستگاه کرومامتر ک ییغذا عیکارخانجات صنا  تی

 يبـرا  تـوان یم زین وهیش نی. از ادکننیم یابیرا ارز یفرنگگوجه 

درون گلبـرگ و   يهـا زهیرنگ زانیم نیها، تخمرنگ گل یابیارز

ـ ن یو زراعـ  یمحصـوالت بـاغ   تیفیک نیتخم . کـرد اسـتفاده   زی
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ـ یمتعدد دارویی، بهداشتی، ز فدلیل مصاربه  اهیـ و صـنعتی گ  ینت

 تـرات یثـرات ن منظـور شـناخت ا  همیشه بهار، مطالعه حاضـر بـه  

 يهــایژگــیبــر و کیــومیه دیو اســ کیســولفور دیاســ م،یپتاســ

صـورت   اهیـ گ نیـ عملکـرد ا  زیـ ها و نگل تیفیک ک،یمورفولوژ

  .رفتیپذ

  

  هامواد و روش

ــه ــر اســ یمنظــور بررســب ــومیه دیاســ ک،یســولفور دیاث و  کی

گـل   یفـ یو ک یبر عملکرد کمّ میپتاس تراتین یبرگ یپاشمحلول

در ســال  یشــی) آزماCalendula officinalis L.( بهــارهمیشــه

 يدانشگاه علوم کشـاورز  یقاتیدر مزرعه تحق 1394-95 یزراع

اهـواز   یقشـمال شـر   يلومتریک 30خوزستان در  یعیو منابع طب

درجـه و   31 ییایعرض جغراف ي. منطقه مورد نظر داراشداجرا 

و بـا ارتفـاع    قـه یدق 53درجه و  48 ییایو طول جغراف قهیدق 35

ـ . ماست ایر از سطح درمت 25 حـداکثر و حـداقل درجـه     نیانگی

 يهـوا وو آب وسیدرجـه سلسـ   6/14و  33 ترتیـب بـه حرارت 

 1جـدول  در  یهواشناس ارمنطقه مذکور گرم و خشک است. آم

  درج شده است. 2 جدولدر  شیخاك محل آزما یژگیو و

 دارشامل شخم با گاوآهن برگردان نیزم يسازآماده اتیعمل

خرد کـردن   برايعمود برهم  سکیو دو د متریسانت 25 عمق به

اقـدام بـه    ح،یبا ماله بود. پـس از تسـط   نیزم حیتسط و هاکلوخه

ـ  يجو و تکرار هر در هاکرت جادیا متـر) در   میآب (به عرض ن

 دیاسـ  مـار یاجـرا و ت  رح. سپس نقشه طـ شدحد فاصل تکرارها 

 صـورت خـاك کـاربرد در   چند روز قبل از کشت به کیسولفور

از منبـع   زین کیومیه دیاس ماری. تشدمورد نظر اعمال  يهاکرت

 دیدرصد اسـ  67 يفناور سبز، داراستی(شرکت ز وماتیسوپر ه

ــومیه ــاس)  کی روز بعــد از کشــت در  14و هشــت درصــد پت

 1394پـنج آذر   خیاعمال شد. کاشت بذر در تار یفرع يهاکرت

عامل  شیماآز نیا در. شد انجام هاداخل کرت میصورت مستقبه

در دو مرحله از رشد گـل   یپاشصورت محلولبه میپتاس تراتین

 ،یدهدرصد گل 50ماه بعد از کشت و  کیکه شامل  بهارهمیشه

ـ . اشـد صاف و بدون وزش باد اعمـال   يدر روزها  شیآزمـا  نی

کامـل   يهابلوك هیدر قالب طرح پا لیفاکتور تیپلاس صورتبه

 نیتـرات . فـاکتور  شـد اجـرا  با سه عامل و چهار تکـرار   یتصادف

و  لـوگرم یبـر ک  گرمیلیم 250در سه سطح (عدم کاربرد،  پتاسیم

 دیاســ ،یاصــل فــاکتور عنــوان) بــهلــوگرمیبــر ک گــرمیلــیم 500

) و کتـار در ه تـر یدر دو سطح (عدم کاربرد و پـنج ل  کیسولفور

 لـوگرم یک 16در دو سطح (عدم کـاربرد و   کیومیه دیفاکتور اس

ـ آب نید. اولشدن یبررس یفاکتور فرع انعنوبهدر هکتار)  در  ياری

 يبعـد  يهاياریانجام و آب یروز بعد از کاشت و به روش غرقاب

تنـک   اتیانجام شد. عمل ياهفته کیدر فواصل  نیانگیم طوربه

 يبـرا  یو شش تـا هشـت برگـ    یچهار برگ مرحلهکردن در دو 

ام شـد.  مربع) انجـ بوته در متر 5/12به تراکم مورد نظر ( دنیرس

هـرز   يهـا علـف  نیوجـ  اتیـ در طول مـدت فصـل رشـد عمل   

سـه متـر    يدارا یانجام گرفت. هر کـرت فرعـ   یصورت دستبه

ـ متر بود. در هر کـرت شـش رد   5/2طول و عرض  کاشـت   فی

وجـود   گریکـد یاز  متـر یسـانت  40 اصـله بـه ف  يمتریسانت 200

 اثـر  عنـوان کـرت بـه   يکنـار  فیداشت که پس از حذف دو رد

ابتـدا و   يمتـر یسانت 30با حذف  ماندهیچهار خط باقاز  هیحاش

 بـا  بهـار همیشهبه عمل آمد. در  يبردارخط کاشت نمونه يانتها

ـ تـا مـرگ گ   یدهـ مدام روند گـل  طوربه یدهگل آغاز ادامـه   اهی

 ،اتفاق افتـاد  یدهدرصد گل 80اساس هر بار که  نیبر ا ،ابدییم

مجمـوع سـه بـار    ا درمبنـ  نیهم بر و شد هااقدام به برداشت گل

شـده شـامل قطـر     يریگبرداشت گل انجام گرفت. صفات اندازه

مجمـوع تعـداد    ن،یـ در گـل آذ  يازبانـه  يهاتعداد گل تول،یکاپ

برداشـت)، مجمـوع وزن تـر و خشـک      نی(در سـه چـ   نیآذگل

ـ آذبرداشت)، شـاخص برداشـت گـل    نی(در سه چ نیآذگل  ن،ی

ـ گانـدازه  بـرگ و گلبـرگ،   دیـ کاروتنوئ يریگاندازه ـ فعال يری  تی

 يشــدت رنــگ گــل بــود. بــرا يریــگو انــدازه یدانیاکســیآنتــ

ـ آذوزن تر و خشک گل يریگاندازه در واحـد سـطح در هـر     نی

نظر گرفته و در سه نوبـت  متر از خطوط کاشت را در کیکرت 

ـ آذاز وزن تر و خشـک گـل   یدهپس از گل در آن مقطـع   هـا نی

بـا   آنهـا ورت که ابتدا وزن تر ص نیبه عمل آمد. به ا يریگاندازه

شـده و وزن   يریـ گ) انـدازه 001/0(بـا دقـت    تـال یجید يترازو

 75 يبا دما یدر آون هانیآذپس از قرار دادن گل زین آنهاخشک 

منظـور   نیشد. به ا ادداشتیساعت  48مدت به وسیدرجه سلس
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  . آمار هواشناسی ایستگاه اهواز طی دوره رویش1جدول 

  ماه

  میانگین   

 دما بیشینه

  میانگین 

 دما کمینه

  
 جمع بارندگی

  

 تعداد روزهاي بارانی

  

 جمع ساعت آفتابی

      متر)(میلی    (درجه سلسیوس)  

 4/199   5   4/52   5/9 8/20    94آذر 

 0/184   6   9/74   9/8 6/18    94دي 

 5/240   5   4/4   6/8 6/20   94بهمن 

 4/202   3   4/27   3/14 6/27   94اسفند 

 4/269   5   8/40   0/16 5/29   95ردین فرو

 9/308   2   3/0   8/23 7/39   95یبهشت دار

  

  هاي فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه آزمایشی. ویژگی2جدول 

  متر) سانتی 60- 30برداري (عمق نمونه  متر)سانتی 30-صفربرداري (عمق نمونه  هاي خاكویژگی

  47/0  89/0  ماده آلی (درصد)

  3/2  1/3  زیمنس بر مول)کی (دسیهدایت الکتری

pH 9/7  8/7  

  7/6  3/9  گرم بر کیلوگرم)فسفر قابل جذب (میلی

  125  143  گرم بر گیلوگرم)پتاسیم قابل جذب (میلی

  08/0  05/0  نیتروژن کل (درصد)

  رسی -سیلتی  رسی -سیلتی  بافت خاك

  

عدد گل در هر  10 ن،یدر گل آذ يازبانه يهاشمارش تعداد گل

عمـل آمـد.   آن شمارش بـه  يهات انتخاب و از تعداد گلبرگکر

ـ گانـدازه  يبرا عـدد گـل    10در هـر کـرت    تول،یقطـر کـاپ   يری

ـ گانـدازه  سیانتخاب و با استفاده از کـول  یصورت تصادفهب  يری

هـا بـا اسـتفاده از دسـتگاه     رنگ گلبـرگ  دتش يریگشد. اندازه

 نـا یشـرکت کوک  400 يسـر  chroma meterسـنج (مـدل   رنـگ 

به رنگ زرد  بهارهمیشه يهاژاپن) انجام شد. چون گل ينولتایم

کار از هر کرت دو عدد گل بـا رنـگ    نیا يبودند برا یو نارنج

سپس با دستگاه  ،شدانتخاب  یزرد و دو عدد گل با رنگ نارنج

ـ فیک L*a*b یسه پارامتر رنگ يریگبا اندازه سنجگرن رنـگ   تی

  شد. ثبت  آنها نیانگیو م یابیارز آنها

بـا اسـتفاده از روش    یدانیاکسـ یآنتـ  تیخاصـ  يریـ گاندازه

DPPH )7 ( ـ آذانجام گرفت. شاخص برداشت گـل  انیـ در پا نی

شاخص برداشت گل  هايفصل رشد و پس از اتمام نمونه بردار

محاسبه شد کـه در   HI(%) = (Y/BY)×100با استفاده از فرمول 

 یـب ترتبـه  BYو  Yشاخص برداشت برحسـب درصـد،    HIآن 

 کیـ ولوژیو عملکـرد ب  نیآذدهنده عملکرد ماده خشک گلنشان

) 2روش آرنــون (گلبــرگ بــه  دیــکاروتنوئ يریــگاســت. انــدازه

و  SAS افـزار بـا اسـتفاده از نـرم    يآمار هی. تجزرفتیصورت پذ

 سـه یمقا يو بـرا  شـد انجـام   Excelافـزار  ارها با نـرم نمودرسم 

 يدر سطح احتمال خطا دانکن يااز آزمون چند دامنه هانیانگیم

  پنج درصد استفاده شد.

  

  و بحث جینتا

  تولیقطر کاپ

ـ مـورد ارز  يمارهایت تأثیرتحت  تولیقطر کاپ  قـرار نگرفـت   یابی
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و گلزاده  ) با کاربرد متانول20و همکاران ( ي. خسرو)3(جدول 

در هکتـار)   تـر یل 5/1فورتـه (  نولی) با کاربرد آم11و همکاران (

 اهـان یدر گ ترتیـب بـه ا نسـبت بـه شـاهد    ر تولیقطر کاپ شیافزا

ـ ند. اکردگزارش  یانسرخارگل و بابونه آلم ییدارو اخـتالف   نی

متفـاوت، تفـاوت    یمـ یاقل طیشرا تأثیرممکن است تحت  جینتا

  و زمان کشت متفاوت باشد. مارهایگونه، تفاوت ت

  

  نیآذدر گل يازبانه يهاگل تعداد

و  میپتاسـ  تـرات یابل ن) اثر متق3(جدول  شیآزما جیاساس نتا بر

 داریمعنـ  نیآذدر گل ايهاي زبانهبر تعداد گل کیسولفور دیاس

 نیشـتر ی) نشـان داد ب 4(جـدول   نیانگیم سهیشد. مشاهدات مقا

ـ آذدر گل يازبانه يهاتعداد گل نیانگیم ) بـا کـاربرد   83/58( نی

و عـدم کـاربرد    میپتاس تراتین لوگرمیبر ک گرمیلیم 250غلظت 

عـدم کـاربرد    يماریت بیکه با ترک شدحاصل  کیورسولف دیاس

 تـرات یعـدم کـاربرد ن   زیـ و ن کیسـولفور  دیو اس میپتاس تراتین

نداشـت.   يداریاختالف معنـ  کیسولفور دیو کاربرد اس میپتاس

عـدم کـاربرد    يمـار یت بیترک انیم داریعدم وجود اختالف معن

ـ بـا دو ترک  کیسـولفور  دیعدم کـاربرد اسـ  ×  میپتاس تراتین  بی

ـ آذدر گـل  يازبانه يهاتعداد گل نیکه باالتر گرید يماریت را  نی

متفـاوت   يریپـذ تـأثیر و  یدگیـ چیدهنـده پ نشـان  دیشا اندداشته

 يمارهـا یدر برابـر ت  یشـ یبا صفات رو سهیدر مقا یشیصفات زا

ـ انگباشد. در هنگام گل یشیآزما  لیو تشـک  یسـلول  زیتمـا  ،يزی

 و لقاح و هاگامت لیتشک تیانهو در یجنس يهااندام يهاآغازه

 و هاممکن است گل یشیدر فاز زا وزیم میتقس شیافزا نیهمچن

 و هـا واکنش یشیآزما يمارهایت و هاگل در برابر تنش ياجزا ای

 رودیانتظـار مـ   یشـ ینسبت به آنچه در صفات رو یمتفاوت روند

ـ آذدر گـل  يازبانـه  يهـا تعداد گـل  نیداشته باشند. کمتر بـا   نی

 تـرات ین لـوگرم یبـر ک  گـرم یلـ یم 500با کاربرد  85/47 نیانگیم

آمـد.   دسـت بـه  کیسـولفور  دیهمراه با عدم کـاربرد اسـ   میپتاس

و غلظـت   کیسـولفور  دیهمراه با اس میپتاس تراتین انهیغلظت م

 کیسـولفور  دیاسـ  اربردبا کاربرد و عدم کـ  میپتاس تراتین يباال

ـ  انـد. را دارا بـوده  ياتعداد گـل زبانـه   نیکمتر نظـر  بـه  نیهمچن

اثـر   کیسـولفور  دیو اسـ  میپتاسـ  تـرات یکاربرد تـوأم ن  رسدیم

ـ آذدر گـل  يازبانـه  يهـا کاهنده بر تعداد گـل  داشـته اسـت    نی

بدون کـاربرد   مارهایت نیاز ا کیکاربرد جداگانه هر  که یدرحال

ـ آذدر گـل  يازبانـه  يهـا تعداد گل شیافزا ثباع گرید ماریت  نی

تعـداد گلبـرگ    نیشـتر ی، برُز اهیگ يرو یشیاست. در آزما هشد

 دسـت بـه م یسطح کود پتاس نیاز کاربرد باالتر يداریطور معنبه

 بهـار همیشـه  اهیـ کـه در گ  کـرد ) گـزارش  32). سـاکر ( 14آمد (

 ياز کاربرد تـوأم کودهـا   نیآذگل رد ياتعداد گل زبانه نیباالتر

NPKحاصـل شـد.    يکـود گوسـفند   يکمپوسـت و چـا   ي، چا

 کیسـولفور  دیو اسـ  میپتاسـ  تـرات یرد کاربرد تـوأم ن احتمال دا

ـ از عناصـر و   یاز اندازه برخـ  شیکاهش ب ایو  شیباعث افزا  ای

 سـم یبازدارنـده بـر متابول   اید که اثر کاهنده شو اهیدر گ یباتیترک

 يداشـته باشـد. از سـو    يازبانـه  يهـا گل دیتول يستادر را اهیگ

ـ آذدر گـل  يازبانه يهانشان داد که تعداد گل جینتا نیا گرید  نی

  .  ردیقرار بگ ياهیعوامل تغذ تأثیرتحت  تواندیم

  

  نیآذتعداد گل مجموع

ـ آذبر تعداد گـل  کیسولفور دیاس×  میپتاس تراتیاثر متقابل ن  نی

مقایسه  جیبه نتا ). با توجه3شد (جدول  داریمعندر واحد سطح 

ـ آذتعـداد گـل   نیشـتر یب )4(جدول میانگین ـ    نی ا در متـر مربـع ب

 لـوگرم یبـر ک  گـرم یلـ یم 250 مـار یبا کـاربرد ت  19/372 نیانگیم

 ماریت با که آمد دستبه کیسولفور دیسو کاربرد ا میپتاس تراتین

تـوأم بـا عـدم کـاربرد      میپتاس تراتین لوگرمیبر ک گرمیلیم 250

تـوأم بـا    میپتاس تراتیعدم کاربرد ن ماریت زیو ن کیسولفور دیاس

نداشـت لـذا در    يداریتفاوت معن کیسولفور دیعدم کاربرد اس

و  اربردکـ  میپتاس تراتین لوگرمیبر ک گرمیلیم 250سطح کاربرد 

ـ  تـأثیر  کیسولفور دیکاربرد اسعدم  ای  شیبـر افـزا   يداریمعن

اثـر کـاربرد    یگلـدان  یشینداشته است. در آزما نیآذتعداد گل

در  گرمیلیم 500و  400، 300، 200، 100، 50(صفر،  میپتاس

با  شدو مشاهده  یبررس فاالنوپسیس دیگل سف دهی) بر ارکتریل

). 38( افـت ی شیها افزاتعداد و قطر گل میپتاس غلظت شیافزا

ــر ــم نیکمتـ ــداد گـــل نیانگیـ ــآذتعـ ــه نیـ ــمبـ  3/225 زانیـ
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  بهارهمیشهت پتاسیم و اسید سولفوریک بر صفات مورد ارزیابی گل . نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل نیترا4جدول 

  تیمار
اي در هاي زبانهتعداد گل

  گل آذین

آذین مجموع تعداد گل

  (تعداد در مترمربع)

  آذین وزن تر گل

  (گرم در مترمربع)

  آذینوزن خشک گل

  (گرم در مترمربع) 

   a شاخص

(براي گل نارنجی) 

1S1N ab 83/52 a 81/352 ab 21/333  a 78/51  bc 23/12 

2S1N  a 20/56  b 93/240  c 68/211  bc 22/36  ab 69/14  

1S2N  a 83/58  a 58/369  ab 22/345  a 31/53  a 93/17  

2S2N  b 36/49  a 19/372  a 48/380  a 72/52  abc 74/13  

1S3N b 85/47  b 38/225  c 57/196  c 07/30  a 94/18  

2S3N  b 31/48  b 09/259  bc 07/527  ab 95/42  c 77/9  

1N ،2N  3وN 1و  پتاسیم گرم بر کیلوگرم نیتراتمیلی 500گرم بر کیلوگرم و میلی 250عدم کاربرد،  ترتیببهS  2وS پـنج ترتیب عـدم کـاربرد و   به 

درصـد بـا    پنجداري در سطح احتمال خطاي هاي داراي حروف مشترك در هر ستون، اختالف معنیمیانگیناست.  لیتر در هکتار اسید سولفوریک

  یگر ندارند.یکد

  

بـر   گـرم یلـ یم 500غلظـت   مـار یگل در متر مربع مربوط بـه ت 

بـود.   کیسـولفور  دیو عدم کاربرد اسـ  میپتاس تراتین لوگرمیک

اثـر   میپتاسـ  تـرات ین لـوگرم یبر ک گرمیلیم 500کاربرد غلظت 

ـ ا یبر بازدارندگ یلیدل نیداشت و ا نیآذتعداد گل بر یمنف  نی

 يمحــل اجــرا یمــیاقل طیشــرادر  میپتاســ تــراتیغلظــت از ن

 يبـرا  کیـ ومیه دیو اسـ  میپتاس تراتیبود. اثر متقابل ن شیآزما

 نیشـتر ی). ب3 شد (جـدول  داریمربع معندر متر نیآذتعداد گل

بـر   گـرم یلیم 250مربع با کاربرد غلظت در متر نیآذتعداد گل

) 25/371( کیومیه دیتوأم با کاربرد اس میپتاس تراتین لوگرمیک

) بـدون اخـتالف   25/371( کیـ ومیه دیدم کـاربرد اسـ  عـ  ایو 

 يماریت بیبا ترک يماریت بیدو ترک نیآمد. ا دستبه داریمعن

 کیـ ومیه دیتوأم با عدم کاربرد اسـ  میپتاس تراتیعدم کاربرد ن

کـاربرد   یشـ ی). در آزما6 ول(جـد نداشت  يداریاختالف معن

ـ آذتعـداد گـل   کیاسکورب دیو اس يتوأم کود گاو تـه  در بو نی

داد  شیبه دو برابـر افـزا   کیرا نسبت به شاهد نزد بهارهمیشه

صـفت تعـداد    يبـاال  يریپـذ تأثیردهنده امر نشان نی) که ا22(

ـ از عوامـل تغذ  نیـ آذگل  گـرم یلـ یم 500اسـت. غلظـت    ياهی

 يطورتعداد گل را داشت به نیکمتر میپتاس تراتین لوگرمیبرک

 500ز کـاربرد غلظـت   مربع ادر متر نیآذتعداد گل نیترکم که

 دیو عـدم کـاربرد اسـ    میپتاسـ  تـرات ین لـوگرم یبـر ک  گرمیلیم

 ازیاز فراتر از ن دهنده) مشاهده شد که نشان95/197( کیومیه

 هو اثـر کاهنـد   اهیگ نیا يبرا میپتاس تراتیاز ن زانیم نیبودن ا

 دیدر واحـد سـطح بـود. اثـر متقابـل اسـ       نیآذآن بر تعداد گل

 شد داریمعن زین نیآذبر تعداد گل کیفورسول دیو اس کیومیه

 دیمصرف نشـد، مصـرف اسـ    دیاس کیومیه ی). وقت3(جدول 

ـ  شد نیسبب کاهش تعداد گل آذ کیسولفور بـا مصـرف    یول

 دیاسـ  کیمصرف و عـدم مصـرف سـولفور    نیب دیاس کیومیه

ـ آذ). باال بودن تعداد گـل 7جدول مشاهده نشد ( یتفاوت در  نی

 کیـ ومیه دیو اس کیسولفور دید اسعدم کاربر يماریت بیترک

باال  یشیرشد رو يبرا ییعناصر غذا یعلت نبود فراهمبه دیشا

لذا  ،بوده باشد یشیبر رشد زا یشیعدم غلبه رشد رو جهینتو در

مربوط بـه کـاربرد    )95/252مربع (در متر نیآذتعداد گل نیکمتر

در بود.  کیومیه دیو عدم کاربرد اس کیسولفور دیاس ماریتوأم ت

نقـش   شتریب دیشا کیسولفور دیباال، کاربرد اس pHبا  ییهاخاك

 یدر فراهمـ  یچنـدان  تـأثیر  ییتنهـا در خاك داشته و بـه  یاصالح

 یشـ یدر رشـد رو  یکـه نقـش اساسـ    تروژنیمانند ن ییعناصر غذا

بـا توجـه بـه نقـش      کیـ ومیه دیاسـ  اینباشد، بنـابر  شتهدارند ندا

  .دکنرا  یکاست نیجبران ا يتا حدود تواندیکه دارد م ياهیتغذ
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  بهارهمیشه. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل نیترات پتاسیم و اسید هیومیک بر صفات مورد ارزیابی گل 6جدول 

  تیمار
  آذین مجموع تعداد گل

  (تعداد در مترمربع)

  آذین شاخص برداشت گل

  (درصد)

  b شاخص 

  (گل نارنجی) 

1H1N ab10/325 abc66/11  b19/54  

2H1N  bc45/268  a52/14  b74/57  

1H2N  a25/371  c93/8  b10/51  

2H2N  a25/371  bc04/10  a44/84  

1H3N c95/197  ab08/13  ab71/66  

2H3N  b51/286  c97/8  b22/49  

1N ،2N  3وN 1و  پتاسیم گرم بر کیلوگرم نیتراتمیلی 500و  گرم بر کیلوگرممیلی 250ترتیب عدم کاربرد، به H 2 و H رتیـب  تبه

داري هاي داراي حروف مشترك در هر ستون، اختالف معنـی میانگیناست.  کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک 16عدم کاربرد و 

  درصد با یکدیگر ندارند. پنجدر سطح احتمال خطاي 

  

  بهارههمیشمقایسه میانگین اثر متقابل اسید سولفوریک و اسید هیومیک بر صفات مورد ارزیابی گل نتایج . 7جدول 

  تیمار
  آذینمجموع تعداد گل

  مربع)(تعداد در متر

  آذینوزن خشک گل

  مربع)(گرم در متر

 اکسیدانآنتی

  لیتر)گرم در میلی(میلی

  a شاخص

  (گل نارنجی)

1H1S a25/343  a43/49  a062/0  a72/18  

2H1S  ab59/288  b67/40  b048/0  b01/14  

1H2S b95/252  ab09/41  a061/0  b72/10  

2H2S  a01/329  ab84/46  a066/0  ab75/14  

1S  2وS 1و  لیتر در هکتار اسید سولفوریک پنجترتیب عدم کاربرد و بهH  2وH کیلـوگرم   16ترتیب تیمار عدم کـاربرد و  به

داري در سـطح احتمـال   هاي داراي حروف مشترك در هر سـتون، اخـتالف معنـی   میانگیناست و  در هکتار اسید هیومیک

  با یکدیگر ندارند. درصد پنجخطاي 

  

  نیآذوزن تر گل مجموع

بـر صـفت وزن تـر     کیسولفور دیو اس پتاسیم نیتراتاثر متقابل 

وزن تـر گـل بـا     نیشـتر ی. ب)3 (جـدول  شـد  داریمعنـ  نیآذگل

 250کـاربرد   مـار یمربع مربوط به تگرم در متر 48/380 نیانگیم

 کیلفورسـو  دیو کاربرد اسـ  میپتاس تراتین لوگرمیبر ک گرمیلیم

) 37و  34، 33معتقدنـد (  پژوهشـگران از  ی). برخ4بود (جدول 

 کیسـولفور  دیو اس يبا توسعه سطح فتوسنتز میپتاس تراتیکه ن

و تجمـع مـواد    ییبه اندام هوا شهـری از عناصر انتقال افزایشبا 

بـه جـذب آب    لیـ فشـار تـورگر و تما   شیباعث افزا کیاسموت

. شـوند یر گل مؤثر واقع مصورت بر وزن ت نیشده و به ا شتریب

) معتقدند مواد سنتز شده 8و همکاران ( آنجلويد گرید ياز سو

منتقل  یشیزا يهاعمده به سمت اندام طوربه یدهدر مرحله گل

از  یاز نظـر برخـ   یاهیـ گ يها. البته صفت وزن تر اندامشودیم

 یصفت چندان قابل اعتمـاد و بـا ثبـات    یاهیگ يهاستیولوژیزیف

 تأثیرشدت تحت کوتاه به یزمانصفت در مقاطع  نیا رایز ستین

 نیو همـ  کندیم رییقرار داشته و تغ یستیز ریو غ یستیعوامل ز

کـه   یطی. در شراسازدیدست آمده را مشکل مبه جینتا ریامر تفس

در  کیسـولفور  دیاعمال نشـد نقـش کـاربرد اسـ     میپتاس تراتین

وزن تــر  نیو کمتــر افــتیکــاهش  نیــآذوزن تــر گــل شیافــزا

 ماریگرم در مترمربع مربوط به ت 57/196 نیانگیم با زین نیآذگل
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و عـدم کـاربرد    میپتاس تراتین لوگرمیبر ک گرمیلیم 500غلظت 

ــ ــولفور دیاس ــاربرد اســ    کیس ــدم ک ــال دارد ع ــود. احتم  دیب

 لیو کـاهش پتانسـ   ییرا با کمبود عناصـر غـذا   اهیگ ک،یسولفور

 آببـه جـذب    لیکاهش تما با جهینتمواجه ساخته و در ياسمز

  است. هشدباعث کاهش وزن تر گل 

  

  نیآذوزن خشک گل مجموع

بـر مجمـوع وزن    کیسـولفور  دیو اسـ  میپتاس تراتیاثر متقابل ن

وزن خشـک   نیشـتر ی). ب3شد (جدول  داریمعن نیآذخشک گل

دسـت آمـد کـه از    بـه  یگرم در مترمربع) زمـان  31/53( نیآذگل

و عـدم کـاربرد    پتاسیم نیترات وگرملیبر ک گرمیلیم 250غلظت 

غلظـت   رسدینظر م). به4شد (جدول  ادهاستف کیسولفور دیاس

ــیم 250 ــر ک گــرمیل ــراتین لــوگرمیب توانســته اســت  میپتاســ ت

 تروژنی. در واقع ندکن هانیآذرا روانه گل يشتریب يهاالتیمیاس

 یشـ یمؤثر بر مراحل رشد رو کیمتابول يهاتیبا شرکت در فعال

 يفتوسـنتز  تیـ توسعه برگ و ظرف کیبا تحر میو پتاس یشیاو ز

ـ آذوزن خشـک گـل   زانیـ م نیبر عملکرد مؤثر هستند. کمتر  نی

 نیتـرات  لـوگرم یبـر ک  گـرم یلـ یم 500مربوط به کاربرد غلظـت  

مربع) گرم در متر 07/30( کیسولفور دیو عدم کاربرد اس پتاسیم

و کـاربرد   میپتاسـ  تـرات یعدم کاربرد ن يماریت بیبود که با ترک

ـ  بـع مرگرم در متر 22/36( کیسولفور دیاس  يداری) تفـاوت معن

 ییبـاال بـودن عرضـه مـواد غـذا      ایـ  نییپـا  یطور کلهنداشت. ب

 تـأثیر  اهیـ گ یشـ یو زا یشـ یدر تعادل و نسبت رشد رو تواندیم

 داریمعن زین کیومیه دیو اس کیسولفور دیبگذارد. اثر متقابل اس

 يماریت بیاز ترک نیآذوزن خشک گل نیشتری). ب3شد (جدول 

آمـد کـه    دسـت به کیومیه دیو اس کیلفورسو دیعدم کاربرد اس

و کـاربرد   کیسـولفور  دیعدم کاربرد اس يماریت بیجز با ترکهب

بـا   نیانگیـ م نی(کمتـر  میپتاسـ  تراتین لوگرمیبر ک گرمیلیم 250

اخـتالف   گـر ید يمـار یت بیـ مربع) با سه ترکگرم در متر 67/40

و  کیـ ومیه دیاس زمانهم ). کاربرد7نداشت (جدول  يداریعنم

نسـبت   یشیرشد رو شیدر افزا ينقش مؤثرتر کید سولفوریاس

ـ ) و بـه ا شیمنتشر نشده آزما جینشان داد (نتا یشیبه رشد زا  نی

در  ینقـش قابـل تـوجه    میطـور مسـتق  دو عامـل بـه   نیا بیترت

ـ آذوزن خشک گـل  شیافزا اسـت   یشـ یبخـش زا  ءکـه جـز   نی

گــرم در  67/40( نیــآذوزن خشــک گــل نیکمتــر. انــدداشــتهن

 دیو کاربرد اسـ  کیسولفور دیمربع) مربوط به عدم کاربرد اسمتر

ــومیه ــدول  کی ــود (ج ــرا7ب ــه از ت یطی). در ش ــاریک ــ م  دیاس

ـ ن کیـ ومیه دیاستفاده شـد نقـش کـاربرد اسـ     کیسولفور در  زی

حالـت   نیـ وزن خشـک گـل مثبـت بـود، هرچنـد در ا      شیافزا

تـا   توانیحاصل نشد، اما م نیآذمقدار ماده خشک گل نیشتریب

 دیو اس کیسولفور دیاس زماننقش مثبت استفاده هم به يحدود

  برد.  یپ کیومیه

  

  نیآذبرداشت گل شاخص

بـر صـفت شـاخص     کیـ ومیه دیو اسـ  میپتاس تراتیاثر متقابل ن

شـاخص   نیشـتر ی). ب3شـد (جـدول    داریمعن نیآذبرداشت گل

و کـاربرد   میپتاسـ  تـرات یعدم کـاربرد ن  ماریه تبرداشت مربوط ب

ـ    52/14( کیومیه دیاس بـا   يداریدرصد) بود کـه اخـتالف معن

و عـدم   میپتاس تراتین لوگرمیبر ک گرمیلیم 500 يماریت بیترک

بـا   ).6نداشـت (جـدول   درصـد)   08/13( کیومیه دیکاربرد اس

ـ ن کیـ ولوژیعملکـرد ب  شیافـزا  کیومیه دیغلظت اس شیافزا  زی

رشد  يوجود عناصر ضرور دلیلبه دیشا نیکه ا وستیوقوع پبه

وزن  شی) افـزا 36و همکـاران (  یاسـت. واسـق   یماده آل نیدر ا

ـ   شیبه موازات افزا ییخشک اندام هوا  اهیـ در گ یسطح کـود آل

اثـر   میپتاسـ  تـرات یسطوح ن شیاسفناج را گزارش کردند. با افزا

رونـد   کیـ شـاخص برداشـت    شیدر افزا کیومیه دیکاربرد اس

بـر   گـرم یلـ یم 250کـاربرد   يمـار یت بیداشت و در ترک ینزول

بـه   کیـ ومیه دیتوأم با عـدم کـاربرد اسـ    میپتاس تراتین لوگرمیک

  . دیدرصد) رس 93/8مقدار خود ( لحداق

  

  گلبرگ دیکاروتنوئ

ـ از ترک یمتنوع فیط بهارهمیشه يهاگل  يدیـ کاروتنوئ يهـا بی

را شـامل   رهیـ و غ نیلوتئ ن،یتفالووگزان کوپن،یمانند بتاکاروتن، ل

ـ  منزلـه بـه  بهـار همیشه اهیگ يازبانه يها). گل27( دنشویم  کی

 يهـا نـه یاز گز یکـ ی ،يدیکاروتنوئ يهابیمنبع ارزشمند از ترک

ـ تول منظـور بـه  ییایمیشـ  يهـا رنـگ  ینیگزیجـا  يامطرح بـر   دی
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). به نظـر  12است ( ستیز طیمح دارو دوست یعیطب يهارنگ

در گـل   دهایو پس از آن فالونوئ يدیکاروتنوئ تبایترک رسدیم

ــارهمیشــه ــ به ــدیم ــمســئول فعال توانن ــ تی ــیآنت در  یدانیاکس

) 25( یباشـند. در گزارشـ   اهیگ نیاستخراج شده از ا يهاعصاره

موجـود در   يدهایـ و کاروتنوئ دهایـ عنوان شده است که فالونوئ

 یدانیاکسـ یآنت يهابیاز ترک یرا به منبع غن اهیگ نیا بهارهمیشه

و  نهـا یرا هايپژوهشدر  يگریمشابه د جیمبدل ساخته است. نتا

ــاران ( ــ28همک ــتگ  ی) از بررس ــط همبس ــ یرواب ــفعال نیب  تی

از گـل   يادر گونه دهایوئو کاروتن یفنول باتیترک ،یدانیاکسیآنت

ـ ) گـزارش شـده اسـت. از ا   Foliosum hipericum( یراع رو نی

ـ ا انزیگذار بر متأثیراطالع از عوامل   ایـ  شیو افـزا  بـات یترک نی

بـر   میپتاس تراتیبرخوردار است. اثر ن ییباال تیحفظ آن از اهم

 نیانگیـ م سـه ی). مقا3بـود (جـدول    داریگلبرگ معن دیکاروتنوئ

 99/4گلبـرگ (  دیـ مقدار کاروتنوئ نیشتریب )8جدول نشان داد (

 500بـا کـاربرد غلظـت     يداریطور معن) بهلوگرمیبر ک گرمیلیم

ـ . آمـد  دسـت بـه  میپتاسـ  تـرات ین لـوگرم یبر ک گرمیلیم  نیهمچن

 44/4( میپتاسـ  تـرات ین لوگرمیبر ک گرمیلیم 250سطوح کاربرد 

طـور  بـه  میپتاسـ  تـرات ی) و عـدم کـاربرد ن  لـوگرم یبر ک گرمیلیم

 تـرات یقرار گرفتند. احتمـال دارد ن  يبعد يهادر رتبه يداریمعن

و بـا   یشیمؤثر بر رشد زا کیمتابول يهاتیفعال شیبا افزا میپتاس

توانسته است بـر   دیکاروتنوئ يسازهاشیمثبت در ساخت پ تأثیر

 زانیـ م کیـ ومیه دیکاربرد اسـ  نیمقدار آن اثر گذار باشد. همچن

طـور  بـه  دیـ گلبرگ را نسبت به عدم کاربرد کاروتنوئ دیکاروتنوئ

  ).8داد (جدول  شیافزا يداریمعن

  

  دانیاکسیآنت

کـم قـادر بـه     يهـا هستند که در غلظـت  يدموا هادانیاکسیآنت

 يهـا از گونه یناش ونیداسیانداختن اکس ریبه تأخ ایو  يریشگیپ

از منـابع   یکـ ی اهـان یگ نکـه ی). نظر به ا13هستند ( ژنیفعال اکس

 شیرو به افزا نهیزم نیدر ا قاتیهستند، تحق هادانیاکسیمهم آنت

 توانندیستند مه دانیاکسیآنت باتیاز ترک یکه غن یاهانیاست. گ

). اثـر  21شوند ( ویداتیاکس يهابیآس از هاباعث حفاظت سلول

ـ بـر م  کیسـولفور  دیو اسـ  کیـ ومیه دیمتقابل اسـ  ـ فعال زانی  تی

 زانیـ م نیتـر ). کم3داشت (جـدول   يداریاثر معن یدانیاکسیآنت

 دیکاربرد اس دمع يماریت بیمربوط به ترک یدانیاکسیآنت تیفعال

ــاربرد ا کیســولفور ــومیه دیســو ک ــیم 048/0( کی در  گــرمیل

 گریکـد یبـا   گـر ید يماریت بیسه ترک که ی) بود درحالتریلیلیم

بـرخالف انتظـار،    نکهی). ا7نداشتند (جدول  يداریاختالف معن

 دیو عدم کاربرد اس کیسولفور دیعدم کاربرد اس يماریت بیترک

 زانیم نیشتریب گرید يماریت بیترک وتراز دتوانسته هم کیومیه

ــ تیخاصــ ــه و دیشــا ،را داشــته باشــد یدانیاکســیآنت ــیب  یژگ

ـ ثانو يهاتیمتابول  تیدر خاصـ  یکـه نقـش مهمـ    اهیـ درون گ هی

از مـواد تحـت    ياریدر بس رایدارند مربوط شود ز یدانیاکسیآنت

ـ ثانو يهـا تیمتابول زانیم یطیمح يهاتنش  یکـه جنبـه دفـاع    هی

کمبـود عناصـر    طیلـذا در شـرا   ابـد ییم شیافزا ارندد اهیگ يبرا

ـ ا شیاحتمـال افـزا   يشـور  ایو  ییغذا و  بـات یگونـه از ترک  نی

. راجنـدران و  رودیمـ  یدانیاکسیآنت تیخاص شیدنبال آن افزابه

مشـاهده   یوحشـ  جیهـو  اهیـ گ يرو یشی) در آزما29همکاران (

درصــد  داریمعنــ شیکردنــد تــنش کمبــود فســفر باعــث افــزا 

 ماریبا ت سهیدارند در مقا یدانیاکسیآنت تیکه خاص هانیانینتوسآ

  .شدشاهد 

  

  رنگ گل شدت

  زرد رنگ يهاگل ي) براL( تیدرجه شفاف

 نیتراتگانه اثر متقابل سه تأثیرزرد تحت  يهاگل تیدرجه شفاف

(جـدول  قرار گرفـت   کیومیه دیو اس کیسولفور دیاس ،پتاسیم

 64/61 نیانگیـ زرد بـا م  يهـا گـل  تیدرجـه شـفاف   نیشتری). ب5

 تراتین لوگرمیبر ک گرمیلیم 500به کاربرد غلظت  درجه مربوط

بـود   کیـ ومیه دیکاربرد اس×   کیسولفور دیکاربرد اس×  میپتاس

درجـه   38/38 نیانگیبا م زین تیدرجه شفاف نی. کمتر)9جدول (

 دیو کـاربرد تـوأم اسـ    میپتاسـ  تـرات یمربوط بـه عـدم کـاربرد ن   

آمـده   دستبه جیبود. با توجه به نتا کیومیه دیو اس کیسولفور

بـر   يدر اثـر گـذار   میپتاسـ  تراتیاحتمال دارد که نقش کاربرد ن

 کیسـولفور  دیهـا از دو عامـل اسـ   رنگ گلبرگ ییدرجه روشنا
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 پتاسیم، اسید سولفوریک و اسید هیومیک تحت تأثیر نیترات بهارهمیشهمقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی گل نتایج . 8جدول 

  تیمار
  روتنوئید گلبرگ کا

 گرم بر کیلوگرم)(میلی

  اکسیدان آنتی

 لیتر)گرم در میلی(میلی

   b شاخص

 (براي گل زرد) 

   L شاخص

 (براي گل نارنجی) 

   b شاخص

 (براي گل نارنجی) 

            پتاسیم نیترات

  b71/4  a068/0  b01/61  b68/34  a91/56  شاهد

  c44/4  ab060/0  ab76/76  a49/44  a95/62 گرم بر کیلوگرممیلی 250

  a99/4  b053/0  a36/76  a38/45  a33/56  گرم بر کیلوگرممیلی 500

            اسیدسولفوریک

  a99/4  a057/0  a88/69  a15/45  a67/71  شاهد

  a65/4  a063/0  a33/67  b88/37  b79/45  لیتر در هکتار پنج

            اسیدهیومیک

  a89/4  a062/0  a58/68  a65/40  a35/56  شاهد

  b54/4  a059/0  a63/68  a38/42  a11/61  در هکتارکیلوگرم  16

 است.درصد  پنجدار در سطح احتمال خطاي نشانگر عدم وجود تفاوت معنیو در هر عامل آزمایشی، حروف مشابه در هر ستون 

  

  پتاسیم، اسید سولفوریک و اسید هیومیک بر صفات مورد ارزیابی نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل نیترات .9جدول 

  بهارهمیشهگل  

  (براي گل زرد)  a شاخص  اي گل زرد) (بر L شاخص  تیمار

1H1S1N def73/42 a23/5  

1H2S1N def16/45  ab03/5  

2H1S1N def47/44  bc16/3  

2H2S1N f38/38  d79/0  

1H1S2N cd73/49  ab96/4  

1H2S2N cde73/47  ab1/5  

2H1S2N ab45/58  ab78/4  

2H2S2N f72/38  cd16/2  

1H1S3N bcd61/50  ab41/4  

1H2S3N abc66/55  d84/0  

2H1S3N ef85/39  d94/0  

2H2S3N a64/61  ab43/4  

1N ،2N  3وN 1، پتاسـیم  گرم بر کیلوگرم نیتراتمیلی  500گرم بر کیلوگرم و میلی 250ترتیب عدم کاربرد، بهS  2وS  ترتیـب عـدم   بـه

اسـت.   در هکتـار اسـید هیومیـک    کیلـوگرم  16ترتیـب عـدم کـاربرد و    بـه  2Hو  1Hو  لیتر در هکتار اسید سـولفوریک  پنجکاربرد و 

  درصد با یکدیگر ندارند. پنجداري در سطح احتمال خطاي هاي داراي حروف مشترك در هر ستون، اختالف معنییانگینم
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پتاسـیم،   و اسید هیومیک بیشتر باشد. نتایج اثـر متقابـل نیتـرات   

بـه رنـگ   اسید سولفوریک و اسید هیومیک روي درجـه تمایـل   

) بـاالترین  9دهد (جدول هاي زرد نشان می) در گلaقرمز گل (

درجه، مربوط بـه   23/5میزان تمایل به رنگ قرمز گل با میانگین 

پتاسـیم، اسـید سـولفوریک و اسـید      عدم کاربرد همزمان نیترات

داري نسبت بـه سـایر   هیومیک است و از این نظر اختالف معنی

رسد کـاربرد تیمارهـاي مـذکور    یسطوح تیمارها دارد. به نظر م

تواند بر افزایش درجه رنگ قرمز گل اثرگذار باشد ولـی در  نمی

هاي دیگر شـدت  عوض کاربرد این تیمارها در افزایش شاخص

طور مشخص مشهود بود ) بهLرنگ گل مانند شاخص شفافیت (

کمتـرین میـزان تمایـل بـه      پژوهش). همچنین در این 9(جدول 

درجه مربوط بـه   79/0هاي زرد با میانگین ل) در گaرنگ قرمز (

پتاسیم و کاربرد همزمان اسید سـولفوریک و   عدم کاربرد نیترات

) 8). بررسـی مشـاهدات (جـدول    9اسید هیومیک بود (جـدول  

هـاي زرد  ) در گـل bنشان داد میزان درجه تمایل به رنـگ زرد ( 

پتاسـیم قـرار گرفـت. بیشـترین میـزان       نیترات تأثیررنگ تحت 

درجه مربوط به تیمار کاربرد  36/76جه زردي گل با میانگین در

پتاسیم اسـت. واکـنش درجـه     گرم بر کیلوگرم نیتراتمیلی 500

پتاسیم یک روند نزولی طـی   زردي گل با کاهش غلظت نیترات

درجـه بـه    01/61پتاسیم با میانگین  کرد و تا عدم کاربرد نیترات

آن اسـت کـه کـاربرد    حداقل میزان خود رسید. نتایج حـاکی از  

پتاسیم با فراهم آوردن  گرم بر کیلوگرم نیتراتمیلی 500غلظت 

هاي مربوط به زردي گل عناصر و شرایط مناسب براي متابولیت

  توانسته است بر شدت رنگ زردي گل مؤثر باشد.

  

  کیفیت رنگ گل نارنجی

) Lشود درجه شفافیت () مشخص می5با مشاهده نتایج (جدول 

اسـید سـولفوریک قـرار گرفتـه اسـت.       تـأثیر تحت گل نارنجی 

) نشـان داد بیشـترین   8بررسی نتایج مقایسـه میـانگین (جـدول    

درجـه مربـوط بـه     15/45درجه شفافیت گل نارنجی با میانگین 

تیمار شـاهد اسـید سـولفوریک اسـت و از ایـن نظـر اخـتالف        

رسـد  دهد. به نظر میداري با کاربرد تیمار مذکور نشان میمعنی

هـاي  هاي مربوط بـه مؤلفـه  ربرد اسید سولفوریک بر متابولیتکا

هاي نارنجی اثرگـذاري بیشـتري دارد. اثـر    گل زرد نسبت به گل

پتاسیم و اسید سـولفوریک بـر صـفت تمایـل بـه       متقابل نیترات

، با توجه به جـدول مقایسـه   شددار ) معنی5) (جدول aقرمزي (

ه تمایـل بـه   ) مشخص شد که بیشترین درجـ 4میانگین (جدول 

درجه مربوط  94/18هاي نارنجی با میانگین رنگ قرمز براي گل

پتاسیم و عدم  گرم بر کیلوگرم نیتراتمیلی  500به تیمار غلظت 

داري کاربرد اسید سولفوریک است و از این نظر اختالف معنـی 

پتاسیم و عدم کاربرد  گرم بر کیلوگرم نیتراتمیلی 250با غلظت 

 تـأثیر پتاسیم با  دارد. احتمال دارد کاربرد نیتراتپتاسیم ن نیترات

مربوط به شاخص رنگ قرمـز گـل    هايمثبت بر مسیر متابولیت

اثرگـذار   کیسـولفور  دیتوانسته است در صورت عدم کاربرد اس

 دیاسـ  يگـذار تأثیرروند  شودیمشخص م جینتا یباشد. با بررس

 نیو ا فتهایکاهش  ،پتاسیم نیتراتکاربرد  يدر راستا کیسولفور

بـه   میپتاسـ  تـرات ین لـوگرم یبر ک گرمیلیم 500کاهش تا غلظت 

نظر اخـتالف   نیو از ا دیرس 77/9 نیانگیخود با م زانیحداقل م

 هیـ تجزسطوح داشت. بـا توجـه بـه جـدول      ریبا سا يداریمعن

به رنگ قرمز  لیدرجه تما شودی) مشخص م3(جدول  انسیوار

و  کیسولفور دیر متقابل اساث تأثیرتحت  ینارنج يهاگل در گل

 نشـان ) 7 جـدول ( هـا داده جیقرار گرفته است. نتا کیومیه دیاس

ـ به رنـگ قرمـز بـا م    لیدرجه تما زانیم نیشتریب دهدیم  نیانگی

 دیو اسـ  کیسـولفور  دیاسـ  زمانمدرجه با عدم کاربرد ه 72/18

 ریبـا سـا   يدارینظر اختالف معن نیا از و آمد دستبه کیومیه

کـه کـاربرد    شودیمشخص م جینتا نیداشت. با ا امارهیسطوح ت

 دیکــاربرد و هــم بــا عــدم کــاربرد اســ هــم بــا کیــومیه دیاســ

نـدارد.   یبر شاخص درجه رنگ قرمز اثر قابل توجه کیسولفور

ـ بـا م  زیـ شاخص درجه رنـگ قرمـز گـل ن    زانیم نیکمتر  نیانگی

و کـاربرد   کیـ ومیه دیشـاهد اسـ   مـار یدرجه مربوط به ت 72/10

 دهـد ی) نشان مـ 5(جدول  جینتا یاست. بررس کیورسولف دیاس

 تـأثیر تحـت   ینـارنج  يها) در گلbبه رنگ زرد ( لیدرجه تما

 نیانگیـ م يهـا سـه یمقا جیقرار گرفته است. نتـا  کیسولفور دیاس

درجه رنگ زرد بـا تفـاوت    زانیم نیشتریداد ب ) نشان8 دول(ج
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) 67/71( کیسـولفور  دیمربوط بـه عـدم کـاربرد اسـ     ادیز اریبس

کاربرد  رسدی) به نظر مbبه رنگ زرد ( لیاست. در ارتباط با تما

 سـه یزرد رنـگ در مقا  يهابر گل يشتریب ریتأث کیسولفور دیاس

ـ ا جیرنـگ دارد. نتـا   ینـارنج  يهابا گل  دادن پـژوهش نشـان   ی

اثر متقابـل   ری) تحت تأثbبه رنگ زرد ( لی) درجه تما5(جدول 

 جینتا یر گرفته است. با بررسقرا کیومیه دیو اس میپتاس تراتین

 زانیـ م نیشـتر یب شودیم ) مشخص6(جدول  نیانگیم ساتیمقا

درجه مربوط به کاربرد  44/84 نیانگیشاخص رنگ زرد گل با م

 دیو کـاربرد اسـ   میپتاس تراتین لوگرمیبر ک گرمیلیم 250غلظت 

سـطوح   ریبا سـا  يدارینظر اختالف معن نیاست و از ا کیومیه

اظهار داشت با کـاربرد   توانیمشاهدات م لی. با تحلدارد مارهایت

نقـش کـاربرد    م،یپتاسـ  تراتین لوگرمیبر ک گرمیلیم 250غلظت 

شدن رنگ گـل بـه سـمت زرد شـدن      لیدر متما کیومیه دیاس

اسـت کـه در    یدر حـال  نی. اابدییم شیافزا یتوجه قابل طوربه

 ییسـزا نقش به کیومیه دیکاربرد اس میپتاس تراتیسطوح ن ریسا

 250درجه رنگ زرد گـل نداشـت. کـاربرد غلظـت      شیدر افزا

 دیکـاربرد اسـ   يدر راسـتا  میپتاسـ  تـرات ین لوگرمیبر ک گرمیلیم

رنگ گل باعـث   يبر زرد مؤثر يهاتیبر متابول ریبا تأث کیومیه

بـه سـمت زرد شـدن شـد.      یشدت رنـگ گـل نـارنج    شیافزا

درجـه   22/49 نیانگیـ درجه رنـگ زرد گـل بـا م    زانیم نیکمتر

 پتاسـیم  نیترات لوگرمیبر ک گرمیلیم 500غلظت  ماریمربوط به ت

با عدم کـاربرد   يداریبود و اختالف معن کیومیه دیو کاربرد اس

  ).6نداشت (جدول  کیومیه دیو اس میپتاس تراتیزمان نهم

  

   يریگجهینت

ـ تول يتوان باال بهارهمیشه اهیگ شیآزما نیدر ا ـ آذگـل  دی در  نی

 ییهـوا وآب طیمربع) در شرادر متر نیآذگل 370(تاواحد سطح 

و  کیـ ومیه دیاس ک،یسولفور دیاس يمارهایاهواز را نشان داد. ت

ـ   یبر برخـ  میپتاس تراتین ارزش  يدارا یفـ یو ک یاز صـفات کمّ

ـ داشتند. بـا ا  داریمعناثر  بهارهمیشه اهیدر گ ياقتصاد وجـود   نی

از  یبرخـ  يان داد بـرا اثرات متقابل دوگانه نش نیانگیم ساتیمقا

ـ آذمجموع تعداد گل ن،یآذصفات مانند وزن تر و خشک گل  نی

و شـاخص برداشـت    نیآذدر گل يامربع، تعداد گل زبانهدر متر

از  یو برخ مارهایعدم کاربرد ت انیم يداریتفاوت معن ن،یآذگل

  وجود نداشت. گرید يماریت باتیرکت
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Abstract 

In order to investigate the effects of sulfuric acid, humic acid and potassium nitrate foliar spraying on quantitative and 
qualitative of marigold a field trial was conducted in Ramin Agriculture and Natural Resources University of 
Khuzestan, Iran in 2015-2016. This study was carried out using a split factorial experiment in a randomized complete 
block design with four replications. Treatments included potassium nitrate (N1=no application, N2=250 ppm and N3= 
500 ppm) as the main factor, sulfuric acid (S1=no application and S2=5 L/ha) and humic acid (H1=no application and 
H2=16 kg/ha) as the second factor. Studied traits included capitol diameter, number of ray flowers in inflorescences, 
total number of inflorescences per m2, fresh and dry weight of inflorescences, harvest index, petal carotenoid 
concentrations, antioxidant activity and petal color quality (L*a*b parameters). The highest inflorescence dry weight 
(53 g m-2), fresh and dry weight of inflorescences (380 g m-2), total number of inflorescences per m2 (372), number of 
ray flowers in inflorescences (58) and harvest index (14%) were detected in N2S1, N2S2, N2S2, N2S1 and N1H2, 
respectively. The least antioxidant activity (0.048 mg ml-1) was obtained in S1H2. The highest a (5.23) and L (61.64) 
color parameters for yellow flowers and b (84.44) color parameter for orange flowers were found in N1S1H1, N3S2H2 
and N2H2, respectively. In general, the best treatments for the two important traits of inflorescence dry matter yield and 
number of inflorescences per square meter were N2S1 and N2S2, respectively. 
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