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 چکیده
 در (.Rosa damascena Mill) محمدی گل کیفیت و کمیت بر (میکرو) مصرف کم و (ماکرو) پرمصرف کودهای تأثیر بررسی رمنظو به

 های کرت طرح از استفاده با آزمایش این شد. اجرا تحقیق این ،مزرعه شرایط در 1388-1392 ایه سال در البرز، تحقیقات ایستگاه

 و (M) دامی شیمایی، کودهای شامل اصلی عامل .شد اجرا تکرار سه در تصادفی کامل ایه بلوک قالب در (پالت اسپلیت) خردشده

 و 8 ،0 سطح سه در (مصرف کم )کود خضراء آهن کالت کود خاک در کاربرد فرعی عامل و سطح چهارده در (پرمصرف )کود تلفیقی

 متقابل اثر ،مصرف کم کود همچنین و پرمصرف کودهای ،شآزمای های سال بین ،داد نشان واریانس ۀتجزی نتایج بودند. بوته بر گرم 12

 بر مصرف کم کود *پرمصرف کود*سال ۀگان سه اثر و مصرف کم در پرمصرف کود ،مصرف کم کود در سال ،پرمصرف کود در سال

 ،داد نشان ها نگینمیا ۀمقایس .بود دار معنی درصد 1 سطح در اسانس عملکرد و اسانس درصد تر، گل عملکرد بوته، در گل شمار صفات

 کاربرد همراه به میکرو کود بوته در گرم 12 کاربرد با دوم سال در هکتار در کیلوگرم 98/7338  میانگین با تر گلبرگ عملکرد

N80P80K40M0 کاربرد و میکرو کود بوته بر گرم 12 کاربرد با دوم، سال در اسانس عملکرد و درصد بیشترین بود. بیشترین 

N40P40K40M0 کاربرد ،داد نشان سال دو بررسی نتایج .داشت وجود هکتار در گرم 7019 و درصد 12/0 های میانگین با ترتیب به 

 مصرف کم کود از بوته بر گرم 12 سالیانه کاربرد و زمان در پتاسیم و فسفر نیتروژن، از هکتار در کیلوگرم 80 تا 40 شیمیایی کودهای

  باشد. مؤثر بسیار محمدی گل کیفیت و کمیت بهبود در تواند می روی و آهن
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ABSTRACT 

To investigate macro- and micronutrients effects on flower quantity and quality of Damask rose (Rosa damasena 

Mill.), a research was conducted at Alborz Research Station in 2008-2012. It was performed using split plot with 3 

replications based on randomized complete block design. Main factor included chemical fertilizers; manure (M), 

combined fertilizer at 14 levels and sub factor was soil use of micronutrient (0, 8 & 12g Fe chelate). Variance 

analysis indicated significant effects (P<0.01) of years, main factor (macro-nutrients), and micro-nutrients, year* 

macro-nutrients, year* micro-nutrients, macro-nutrients* micro-nutrients and year* macro-nutrients* micro-nutrients 

on number of flower per plant, yield of fresh flower, essential oil percentage, and essential oil yield. Means 

comparision showed maximum petal yield (7338.9 kg/ha) in second year with application of 12 g micronutrients and 

N80P80K40M0. The essential oil yield (7019g/ha) and percentage (0.12%) were maximum in secend year with 12 g 

micronutrients and N40P40K40M0. Results for two years showed that application of 40-80kg/ha NPK fertilizers at 

planting time and annually consumption of 12 g/plant  iron and zinc fertilizer, can improve the quantity and quality of 

Damask rose.  
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 مقدمه

 با ،Rosa damascena Mill علمی نام با محمدی گل

 Pink rose، Persian rose،Damask انگلیسی های نام

rose و Bulgarian rose وردسانان ةخانواد به متعلق 

(Rosaceae) است معروف معطر طالی به که بوده 

(Loghmani Khouzani et al., 2007; Mozaffarian, 

 ایران، جمله از مختلف رهایکشو در گیاه این (.2004

 فرانسه، روسیه، مصر، بلغارستان، ترکیه، ،افغانستان

 ,Bahirat & Jadhav) یابد می پرورش هند و ماکائو

 اسانس میزان و بوده اسانس حاوی آن های گل (.2011

 رقم همچنین و رویش محل اقلیمی شرایط به بستگی

 (.Tabaei-Aghdaei et al., 2007) دارد گیاه ۀ(واریت)

 سیترانلول، را اسانس ةدهند تشکیل اجزاء ترین مهم

 تشکیل فارنزول و نرول سیترال، اوژنول، ژرانیول،

 اسانس (.Ardogan et al., 2002) دنده می

 های فراورده ادکلن، و عطر تولید صنایع در محمدی گل

 داروسازی صنایع و غذایی صنایع آرایشی،-بهداشتی

 ;Nikbakht & Kafi, 2004) دارد فراوان کاربرد

Ahmadi, 2005; Babaei, 2007.) درمانی خاصیت 

 ،(اکسیدانی آنتی) پاداکسندگی باکتری، ضد ایدز،

 شده گزارش محمدی گل بودن بخش آرام و میکروبیپاد

 (.Boskabady et al., 2011) است

 گلدهی میزان و رشد که است گیاهی محمدی گل

 و است ابستهو غذایی عنصرهای بر بشدت آن های بوته

 تغذیۀ بایستی مناسب عملکرد آوردن دست به برای

 اگرچه (.Rahmani et al., 2011) گیرد صورت مناسبی

 میزان کمترین در )میکرو( مصرف کم غذایی عنصرهای

 ۀتغذی در اساسی نقش ولی هستند، نیاز مورد خود

 وسازی سوخت فرآیندهای آنزیمی، های واکنش ،انگیاه

 ،قندها (متابولیسم) وساز سوخت ملهج از (متابولیکی)

 شرایط ،ها بیماری برابر در گیاهان مقاومت و ها پروتئین

 ندردا گیاهان نمو و رشد بر نهایت در و محیطی نامساعد

(Farahat et al., 2007; Nahed & Balba, 2007). 

 کاتالیزور عنوان به مصرف کم عنصرهای همچنین

 اند شده ناختهش گیاهان در بیوشیمیایی های واکنش

(Patil et al., 2008.) در کودها کاربرد روش ترین مهم 

 Bengtsson et) است مصرف خاک روش جهانی سطح

al., 2003.) کود از هکتار در کیلوگرم 150 کاربرد با 

 4/33 دهندهگل هاى شاخه میزان محمدی، گل بر اوره

 گل عملکرد بیشترین و افزایش شاهد به نسبت درصد

 .(Tajuddin et al., 1995) آمد دست به یمارت این از

 نشان Daneshkhah et al. (2007) های بررسی نتایج

 برهمکنش و پتاسیم و نیتروژن مختلف سطوح ،داد

 و گل تر وزن گل، شمار مانند هایی ویژگی بر ها آن

 درصد 1 سطح در محمدی گل در اسانس عملکرد

 گل تر نوز و گلدهی میزان ینبیشتر .بودند دار معنی

 کیلوگرم 60 و نیتروژن هکتار در کیلوگرم 60 کاربرد با

 مخلوط با اسانس عملکرد ینبیشتر و پتاسیم هکتار در

 از یک هر از هکتار در کیلوگرم 30 میزان به کودی

 محمدی گل بر تحقیقی نتایج در .آمد دست به ها آن

 اسانس و تر گل عملکرد باالترین ،گلدهی سال سه در

 کیلوگرم 40 هکتار، در نیتروژن کیلوگرم 40 کاربرد از

 به هکتار در پتاسیم کیلوگرم 40 هکتار، در فسفر

 در همچنین (.Rahmani et al., 2013) آمد دست

 .Baligar et al و Marschner (1995) تحقیقات نتایج

 و فسفر جذب ،نیتروژن کاربرد کردند، مشاهده (2001)

 شده، زارشگ همچنین دهد. می افزایش را پتاسیم

 و شده گلدهی شدن مختل باعث نیتروژن نبودن کافی

 گل عملکرد کاهش به منجر است ممکن نتیجه در

 عنصرهای های برهمکنش .(Ashok et al., 1999) شود

 گیاه های واکنش به است ممکن نیتروژن با مصرف کم

 افزایش و شود مربوط نیتروژن با کوددهی به زراعی

 است ممکن نیتروژن کاربرد نجریا در زراعی گیاه رشد

 دهد افزایش را مصرف کم عنصرهای برای گیاه تقاضای

(Wilkinson et al., 2000.) هیچ توسط فسفر نقش 

 کافی ینتأم بدون و هنشد اجرا دیگری غذایی عنصر

 عملکرد ةبالقو بیشینۀ به تواند نمی گیاه یک فسفر

 شمار برگ، سطح (.Fageria & Gheyi, 1999) برسد

 فسفر (تنش) کمبود شرایط در برگ ۀتوسع و برگ

 & Lynch et al., 1991; Qui) یابد می نیز کاهش

Israel, 1992.) دیگری تحقیق نتایج در همچنین 

 و جذب و تثبیت فسفر کمبود که است شده گزارش

 دهد می کاهش را کربن (آسیمیالسیون) ساخت

(Fredeen et al., 1990; Halsted & Lynch, 1996.) 

 به ،کند می ایفا گیاهان در حیاتی بسیار نقش اسیمپت

 خوابیدگی کاهش ریشه، رشد افزایش در که ای گونه
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 انرژی هدررفت از جلوگیری ها، آنزیم یساز فعال ساقه،

 انتقال ،(فتوسنتز) نورساخت به کمک تنفس، کاهش با

 حفظ  پروتئین، افزایش  نشاسته، تولید نشاسته، و قند

 ،(کلروفیل) سبزینه تخریب از یریجلوگ  ،یاخته تورم

 فرآیند در تولیدشده اسیدهای سازی خنثی

 ها، روزنه شدن بسته و باز ها، کربوهیدارت وساز سوخت

 و ها زخم ترمیم سرعت افزایش ،ها بیماری به مقاومت

 و مهم نقش گیاهان در آهن انتقال و جذب افزایش نیز

 برای (.Huber & Thompson, 2007) دارد مؤثری

 و بوده الزم پتاسیم کود کاربرد ها ساقه استحکام

 ارتفاعی رشد افزایش باعث فسفر و پتاسیم کود ترکیب

 ,.Gurav et al) شود می گل بیشتر تولید و ها شاخه

 ها یوهم و ها گل پتاسیم، کمبود نتیجۀ در (.2002

 ,.Fageria, et al) شوند می چروکیده ها دانه و کوچک

  و Shojaie (2015) زمینه این در (.2005

Abbaszadeh & Zakerian (2016) پژوهشی نتایج در، 

 در را فسفر و نیتروژن با پتاسیم مثبت برهمکنش

 در همچنین اند. هکرد گزارش زیتون و بادرنجبویه

 هنگام اول سال در شده یهتوص محمدی گل تولید

 زمین به دامی کود هکتار در تن 20 الی 18 کاشت،

 در کیلوگرم 125 الی 100 کاشت هنگام و شود داده

 خاک با N:P:K (18:32:16) کامل کود هکتار

 الی 60 سال هر سال، دو از پس .شود مخلوط ها گودال

 کیلوگرم 90 الی 60 خالص، نیتروژن کیلوگرم 200

 در خالص پتاسیم کیلوگرم 60 الی 40 و خالص فسفر

 اضافه خاک به نوبت چند در تدریجی صورت به هکتار

 نکرد اضافه پژوهش همین در .(Panda, 2004) دشو

 کود همچنین هکتار، در تن 20 میزان به دامی کود

 باعث هکتار در خالص نیتروژن کیلوگرم 200 تا اوره

 در .شد محمدی گل در گل عملکرد دار معنى افزایش

 های (ژنوتیپ) نژادگان دماوند، ۀمنطق در تحقیقی

 شترینبی شد، گزارش و بررسی محمدی گل مختلف

 تر گل عملکرد باالترین و عدد 810 بوته در گل شمار

 است آمده دست به هکتار در کیلوگرم 2465

(Lebaschi, 2012.) Kudori et al. (2015) بررسی با 

 بیشترین محمدی گل )اکسشن( ژنی بانک نمونۀ 47

 چهارم سال در هکتار بر کیلوگرم 9433 را گل عملکرد

  توسط هایی شآزمای در کرد. گزارش تحقیق

Abbaszadeh & Layegh Haghighi (2013) کاربرد با 

 پتاسیم (،p) فسفر (،N) نیتروژن مختلف سطح 16

(K) دامی کود و (M:) N0P0K0M0، 

N40P32K40M0، N80P64K80M0، 

N120P96K120M0، N160P128K160M0، 

N140P112K140M5، N120P96K120M10، 

N100P80K100M15، N80P64K80M20، 

N60P48K60M25، N40P32K40M30، 

N20P16K20M35، N0P0K0M40، N0P0K0M30، 

N0P0K0M20، N0P0K0M10 عملکرد بیشترین 

 N120P96K120M10 تیمار از باغی آویشن در اسانس

 دوم سال در N100P80K100M15 و اول سال در

 به منجر منیزیم و ربُ روی، آهن، کاربرد کردند. گزارش

 بذر، عملکرد ،فرعی ایه شاخه شمار دار معنی افزایش

 گشنیز در هوایی های اندام خشک عملکرد

(Coriandrum sativum L.) شد (Rahimi et al., 

 بررسی نتایج در Tripathi (2006) همچنین (.2009

 افزایش در گوگرد و پتاسیم کودهای کاربرد خود

 & Zekri  های یبررس کرد. گزارش را گشنیز عملکرد

Obreza (2003) ر،بُ خاکی کاربرد سودمند أثیرت بیانگر 

 دلیل به مرکبات در آن پاشی محلول به نسبت

 کاربرد صورت به عنصر این به گیاه مدت دراز دسترسی

 آغشته و پاشی )محلول ها روش دیگر به نسبت خاکی

 Saleh زمینه همین در .است شده گزارش بذر( کردن

& Malakoti (2005) آهن سولفات گرم 500 کاربرد با 

 افزایش چالکود، روش به پودری گوگرد کیلوگرم 1 و

 و آهن روی، عنصرهای غلظت میوه، وزن میانگین

 Libson) لیبسون ترشلیمو درختان برگ در فسفر

lemon cultivar)، نارنگی والنسیا، پرتقال (Citrus 

reticulata)، یموترشل (Citrus limon) یموشیرینل و 

(Citrus limetta) کالت کود تأثیر .کردند گزارش را 

 های آزمایش در گل وزن و میوه وزن افزایش بر آهن

 است شده ییدتأ گیاهان برخی بر مختلف،

(Samadiyan-Sarbangholi et al., 2013; Razazi et 

al., 2010; Moradizadeh Zavareh, 2011.) 

 عملکرد بهبود امکان بررسی منظور به تحقیق این

 افزایش نیز و لدهیگ ةدور کل در گیاه کیفی و کمی

  شد. انجام تحقیق این  گل شمار و  اندازه
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 ها روش و مواد

 5 در واقع البرز، تحقیقات ایستگاه در تحقیق این

 عرض در کرج شهرستان شرقی جنوب کیلومتری

 ۀدرج 51 و شمالی ۀدقیق 48 و درجه 35 جغرافیایی

 در دریا سطح از متری 1320 ارتفاع در شرقی،

 1388 سال در .شد اجرا 1388-1392 های سال

 سرد شاسی در و تهیه اندازه یک و یکدست های قلمه

 منتقل اصلی زمین به 1389 زمستان در و دار ریشه

 دادند گل کم شمار  به ها پایه 1390 سال در .ندشد

 اما شد آغاز 1390 سال از گل برداشت بنابراین

 آزمایش آخر سال دو به مربوط ها داده وتحلیل یهتجز

 طرح از استفاده با آزمایش این .است (92-91)

 های بلوک قالب در (پالت اسپلیت) خردشده های کرت

 شامل اصلی عامل .شد اجرا تکرار سه در تصادفی کامل

 و سطح(، سه) دامی سطح(، شش) شیمیایی کودهای

 بدون همراه به (سطح چهار) دامی با شیمیایی تلفیقی

 سطح 14 نهایت در و (2 و 1 های)جدول کود کاربرد

 در کاربرد شامل فرعی عامل نیز و (3 )جدول تیماری

 12 و 8 ،0 سطح سه در خضراء آهن کالت کود خاک

 محمدی گل های قلمه بودند. (4 )جدول بوته بر گرم

 زمین به 1388 سال در و دار ریشه گلخانه در 38کد 

 تیمارهای اعمال و کاشت برای شد. منتقل اصلی

 ةانداز به هایی گودال آغاز در (،3 جدول) کودی

 Nikbakht) شد حفر متر سانتی 100 عمق به 70×70

& Kafi, 2004.) کودهای همراه به دامی کود 

 تیمارهای پایۀ بر پتاسیم( و فسفر )نیتروژن، شیمیایی

 ریخته کاشت گودال در و مخلوط خاک با منتخب

 سوپر و پتاسیم سولفات آمونیوم، سولفات کود .ندشد

 نیتروژن، منبع عنوان به ترتیب به ریپلت فسفات

 یکدیگر از ها بوته ۀفاصل .شد استفاده فسفر و پتاسیم

 در تیمار هر برای و متر 4 ها بلوک ۀفاصل و متر 3×3

 9×9 کرت ابعاد بنابراین شد، استفاده پایه 3 تکرار هر

 سامانۀ از آبیاری عملیات برای همچنین بود. متر

 ;Mosavi & Feizi, 2002) دش استفاده ای قطره آبیاری

Ahmadi, 2005). 

 حاوی) خضراء آهن کالت منبع از کودی تیمارهای

 های سال در ((4 )جدول ها ریزمغذی مختلف مقادیر

 .ندشد اعمال گل برداشت

 
 دامی کود شیمیایی های ویژگی .1 جدول

Table 1. Chemical properties of manure 

pH  Ec (ds m-1) Organic C (%) N (%) P (%) K (%) 
7.9 5.3 25.8 2.5 0.92 1.4 

 

 خاک شیمیایی و فیزیکی های ویژگی .2 جدول
Table 2. Physical and chemical properties of soil 

Text 

Hydrometer 

Clay 
% 

Silt 
% 

Sand 
% 

K 

(ave.) 

ppm 

P 

(ave.) 

ppm 

Zn 

(ave.) 

ppm 

Fe 

(ave.) 

ppm 

O.C 
% 

O.M 
% 

Nt 
% 

pH of 

paste 
EC 

Cl 35.71 38.78 25.51 380 8.16 0.37 3.18 1.33 2.29 0.09 7.48 1.2 

 

 تلفیقی و دامی شیمیایی، کودهای سطوح و میزان .3 جدول
Table 3. The amount and levels of fertilizers, manure and compilation 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Treatment 

120 80 40 40 0 0 0 120 120 80 80 40 40 0 N (kg/h) 
120 80 40 40 0 0 0 120 120 80 80 40 40 0 P (kg/h) 
80 40 40 0 0 0 0 120 80 80 40 40 0 0 K (kg/h) 
40 30 15 15 40 30 15 0 0 0 0 0 0 0 Manual (ton/h) 

 

 خضراء آهن ۀکالت کود نانو در موجود عنصرهای میزان .4 جدول
Table 4. The elements in the nano-iron chelate Khazra 

S Na Mn  Zn Fe Elements  

9.5 10 1 1 9 WT% 
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 به توجه با آهن کالت کود گلدهی، آغاز با

 (بوته بر گرم 12 و 8 ،0) شده بینی یشپ تیمارهای

 ها چکان قطره کنار و بوته سمت چهار در و وزینت

 شد. انجام ساعت 4 مدت به آبیاری آن از پس و پخش

 روزانه صورت به اطالعات برداشت، ةدور طول در

 گیری اندازه زیر صفات نهایت در و برداری یادداشت

 شدند.
 

 بوته در گل شمار

 گلدهی ةدور طول در روزانه طور به بوته هر های گل

 برای .شد ثبت عملکرد به مربوط جدول در و برداشت

 ةشمار که ویژه کاغذی های پاکت از ها گل آوری گرد

 استفاده بود، شده نوشته آن روی تکرار و ردیف بوته،

 .شد

 

 هکتار در گل تر وزن

 دیگر از شمارش و چیدن از پس بوته هر های گل

 و جدا گل( دم از قسمتی و نهنج )کاسبرگ، گل اجزای

 مربوطه جدول در و شد وزن دیجیتالی ترازوی با

 آغاز از روزانه صورت به کار این .شد ثبت گرم برحسب

 پایان در شد. انجام بوته هر برای آن پایان تا گلدهی

 هکتار در عملکرد تعیین منظور به الزم محاسبات

 گرفت. صورت

 

 اسانس استخراج

 دیگر از گلبرگ کردن جدا و شمارش ،برداشت از پس

 های گل گل( دم و مادگی نهنج، )کاسبرگ، گل اجزای

 ۀدرج 4 دمای و یخچال در گیری اسانس به مربوط با و

 گیری اسانس بار یک روز 46 و شده نگهداری سلسیوس

 از گرم 200-500 گیری اسانس برای آمد. عمل به

 گیری اسانس زودپزهای درون را تیمار هر تر های گل

 آب لیتر 1 ،تر گلبرگ گرم 100 هر ازای به و ریخته

 با تقطیر روش به ساعت دو مدت به و شد اضافه آن به

  د.نشد گیری اسانس آب

 

 آماری های تجزیه

 Excel افزار نرم از استفاده با آمده دست به های داده

 دو های داده و ها( داده کردن مرتب و گیری )میانگین

 چند آزمون از استفاده هشد آماری مرکب SAS با سال

 .شد انجام ها میانگین ۀمقایس ندانک ای دامنه
 

 بحث و نتایج

 تأثیر ،داد شانن خاک در کاربرد مرکب ۀتجزی نتایج

 هکتار در تر گلبرگ عملکرد بوته، در گل برشمار سال

 تأثیر بود. دار معنی درصد 1 سطح در اسانس عملکرد و

 مصرف کم کود همچنین و (ماکرو) پرمصرف کودهای

 هکتار، در تر گلبرگ عملکرد بوته، در گل برشمار نیز

 درصد 1 احتمال سطح در اسانس عملکرد و درصد

 اثر شامل نیز صفات متقابل اثر است. هشد دار معنی

 کود در سال متقابل اثر ،پرمصرف کود در سال متقابل

 مصرف کم کود در پرمصرف کود متقابل اثر ،مصرف کم

 مصرف کم کود در پرمصرف کود در سال متقابل اثر و

 1 احتمال سطح در شده گیری اندازه صفات همۀ بر

 (.5 )جدول بود دار معنی درصد

 
 محمدی گل گلدهی صفات بر آزمایش سال دو در مصرف کم و پرمصرف کودهای خاک در کاربرد تأثیر واریانس ۀتجزی .5 جدول

Table 5. Analysis of variance, the effect of using macro and micro fertilizers in the soil on rose flowering traits in two years 
MS 

df SOV Essential  

oil yield 
Essential oil  

percentage 

Petal yield 

in hectare 

Petal yield   

per plant  
Flowers number  

per plant 

17234056** 0.00003ns 2.45** 5892753** 1836568**  Year 
6482512** 0.0003** 1.09** 12721532** 101188.88ns 1 Block 
4231347** 0.001** 6.08** 3051521** 5880531** 2 Macro fertilizer 

7943486** 0.002** 4.9** 1450928** 4568064** 13 Year* Macro fertilizer 
176780 0.00004 2122243242 199117 110006 13 Macro fertilizer error 

52503252** 0.01** 2.74** 11859188** 26588132** 26 Micro fertilizer 

16827686** 0.001** 8.68** 1835868** 5863681** 2 Year * Micro fertilizer  
2388498.3** 0.0005** 1.48** 718702.66** 1362125.2** 2 Macro fertilizer * Micro fertilizer 
236393.1** 0.0003** 1.27** 442129.75** 1080384.47** 26 Year* Macro fertilizer * Micro fertilizer 

84691.4 0.000042 189997707858 161610 182669.5 26 Error 
14.51 10.38 14.34 17.29 14.43 140 CV (%) 

ns*، است. درصد 1 و 5 سطح در دار معنی و داری معنی نبود ةدهند نشان ترتیب به ** و 

ns, *, **: Non significant and Significantly differences at 5% and 1% levels, respectively. 
 

 



 ...( Rosa damascena Mill) محمدی گل کیفی و کمی واکنشزاده: عباس 926

 
 

 سال دو بین در داد، نشان ها میانگین مقایسۀ نتایج

 با دوم الس در بوته در گل شمار بیشترین آزمایش

 بیشترین (.1 شکل) بود بوته در عدد 6/3045 میانگین

 3350 میانگین با دوم سال در تر گلبرگ عملکرد

 در ها سال بین (.2 شکل) شد مشاهده هکتار در کیلوگرم

 و (3 شکل) نداشت وجود دار معنی اختالف اسانس درصد

 میانگین با دوم سال در اسانس عملکرد بیشترین

 (.4 شکل) شد مشاهده هکتار در گرم 51/2266

 

  
 سال دو در بوته در گل شمار میانگین مقایسۀ .1 شکل

Figure 1. Comparison of average number of flowers in plant for two years 
 

 
 سال دو در تر گل عملکرد میانگین مقایسۀ .2 شکل

Figure 2. Comparison of average number of fresh flower yield for two years 

 

 
 سال دو در اسانس درصد میانگین مقایسۀ .3 شکل

Figure 3. Comparison of average of essential oil contents for two years 
 

 
 سال دو در اسانس عملکرد میانگین مقایسۀ .4 شکل

Figure 4. Comparison of average yield of essential oil for two years 
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 پرمصرف کود در سال متقابل اثر میانگین ۀمقایس

 بوته، در گل شمار بیشترین ،داد نشان ها بررسی نتایج

 7/5131 های میانگین با ترتیب به تر برگگل عملکرد

 با دوم سال در هکتار در کیلوگرم 9/5644 بوته، در عدد

 و درصد داشت. وجود N80P80K40M0 کودی تیمار کاربرد

 و درصد 098/0 های میانگین با ترتیب به اسانس عملکرد

 کاربرد با دوم سال در هکتار در گرم 5/4393

N40P40K0M0 (.است نیامده )جدول بود بیشترین 

 

 مصرف کم کود در سال متقابل اثر میانگین ۀمقایس

 بوته بر گرم 12 کاربرد با دوم سال در ،داد نشان نتایج

 عملکرد بوته، در گل ارشم بیشترین ،مصرف کم کود

 با ترتیب به اسانس عملکرد و درصد تر، گلبرگ

 06/4381 بوته، در عدد 8/3982 های میانگین

 در گرم 56/3676 درصد، 078/0 هکتار، در کیلوگرم

 است(. نیامده )جدول داشت وجود هکتار

 در پرمصرف کود کاربرد متقابل اثر میانگین ۀمقایس

 مصرف کم کود

 بوته در گل شمار بیشترین ،داد نشان اه بررسی نتایج

 N80P80K40M0 در بوته بر گرم 12 کاربرد تیمار دو در

 با ترتیب به N120P120K80M0 در بوته بر گرم 12 و

 وجود گیاه در عدد 8/4750 و 7/4904 های میانگین

 دو در هکتار در تر گلبرگ عملکرد بیشترین داشت.

 12 و N80P80K40M0 در بوته بر گرم 12 کاربرد تیمار

 با ترتیببه N120P120K80M0 در بوته بر گرم

 در کیلوگرم 57/4960 و 04/5068 های میانگین

 اسانس عملکرد و درصد بیشترین داشت. وجود هکتار

 ترتیب به N40P40K40M0 در بوته بر گرم 12 تیمار در

 تیمار و هکتار در گرم 6/4258 و 09/0 های میانگین با

 با ترتیب به N80P80K80M0 در بوته بر گرم 12

 هکتار در گرم 4217 و درصد 09/0 های میانگین

 (.6 )جدول شد مشاهده

 
 محمدی گل اسانس و گل عملکرد بر مصرف کم و پرمصرف هایکود متقابل اثر .6 جدول

Table 6. Interaction effect of micro- and macro fertilizers on flower and oil yields of Rosa damascena 
Essential oil yield 

(g/ha) 
Essential oil 

percentage (%) 
Petal yield  

(kg/ha)  
Flowers number per 

plant (n/plant) 
Micro fertilizer 

(g/plant) Macro fertilizer 
532r 0.037q 1450.05S 1081.1q 0 N0P0K0M0 

874.9q 0.05no 1778.62rs 1846.2nop 8 N0P0K0M0 
2400cde 0.061h-k 3411.83d-h 3367.3d-h 12 N0P0K0M0 
1992fgh 0.061h-l 2651.14j-p 2512.6i-m 0 N40P40K0M0 

2022.3e-h 0.068fgh 2615.33k-p 2516.3i-m 8 N40P40K0M0 
3737.1b 0.088ab 3686.72c-f 3595.9c-f 12 N40P40K0M0 

1762.1g-k 0.068fgh 2567.92l-p 2481.8i-m 0 N40P40K40M0 
1148.2m-q 0.059i-l 1941.64qrs 2034.5m-p 8 N40P40K40M0 

4258.6a 0.09a 4157.57bc 4026.3bc 12 N40P40K40M0 
1923.8gh 0.049no 3780.2b-e 3309.4d-h 0 N80P80K40M0 
1982.3fgh 0.054j-o 3972.68bcd 3800bcd 8 N80P80K40M0 
4349.2a 0.084abc 5068.04a 4904.7a 12 N80P80K40M0 

1480.8j-n 0.049nop 3021.16g-l 3034.6f-i 0 N80P80K80M0 
1426j-o 0.064ghi 2242.78o-r 2361.8k-n 8 N80P80K80M0 
4217a 0.09a 4327.09b 4203.7b 12 N80P80K80M0 

1345.9l-p 0.041op 3250.35e-j 3189.3fgh 0 N120P120K80M0 
2108.4efg 0.065ghi 3211.01e-k 3231.7d-h 8 N120P120K80M0 
3438.2b 0.065ghi 4960.57a 4750.8a 12 N120P120K80M0 

1051.3opq 0.037q 2823.3h-o 2842.8g-k 0 N120P120K120M0 
1638.4h-l 0.054j-o 2998.76g-m 3192.6fgh 8 N120P120K120M0 
2098.2efg 0.063ghi 3292.09e-i 3337d-h 12 N120P120K120M0 
1133.8n-q 0.063hij 1792.87rs 1687.4op 0 N0P0K0M15 
1181.9m-q 0.061h-k 1906.7qrs 1842.5nom 8 N0P0K0M15 
1790.8g-j 0.081bcd 2186.48pqr 2136.2m-p 12 N0P0K0M15 
1397.7l-p 0.05mno 2747.9i-p 2430j-m 0 N0P0K0M30 
1970.2gh 0.085abc 2321.34n-r 2315.2k-n 8 N0P0K0M30 
1871.9ghi 0.063g-j 2954.1g-m 2791.4h-l 12 N0P0K0M30 
2151.2d-g 0.063hij 3403.47d-h 3310.3d-h 0 N0P0K0M40 
2543.4c 0.074def 3437.51d-g 3422.6d-g 8 N0P0K0M40 

2490.1cd 0.073def 3375.77e-h 3436.7d-g 12 N0P0K0M40 
1223.3n-q 0.051mno 2412.45m-q 2218.1l-o 0 N40P40K0M15 

888.9q 0.047op 1877.38qrs 1619.3P 8 N40P40K0M15 
2489.6cd 0.061h-l 4146.7bc 3982.6Bc 12 N40P40K0M15 

1189.9m-q 0.038q 3077.5g-l 2940.5g-j 0 N40P40K40M15 
2702.9c 0.078cde 3473.4d-g 3296.2d-h 8 N40P40K40M15 

2362.7c-f 0.072efg 3232.36e-j 2957.4g-j 12 N40P40K40M15 
1355.7l-p 0.053k-o 2573.04l-p 2589.6i-m 0 N80P80K40M30 
1514.8i-n 0.056i-n 2655.41j-p 3205.2e-h 8 N80P80K40M30 
3540.1b 0.086ab 4098.73bc 3783.4b-e 12 N80P80K40M30 

1024.2Pq 0.037q 2696.85i-p 2518.9i-m 0 N120P120K80M40 
2059.6efg 0.064ghi 3145.58f-l 3004.7f-j 8 N120P120K80M40 
1540.3i-m 0.052l-o 2869.47g-n 3220.8d-h 12 N120P120K80M40 

 .Means with the same letter are not significantly different                   .است صفات بین دار معنی اختالف نبود ةدهند نشان ستون هر در همسان های حرف
 



 ...( Rosa damascena Mill) محمدی گل کیفی و کمی واکنشزاده: عباس 928

 
 

 

 در پرمصرف کودهای در سال تأثیر میانگین ۀمقایس

 مصرف کم

 ،بوته در گل شمار ،داد نشان ها میانگین ۀمقایس

 8/6671 های میانگین با ترتیب به تر گلبرگ دعملکر

 سال در هکتار در کیلوگرم 98/7338 گیاه، در عدد

 همراه به مصرف کم کود بوته در گرم 12 کاربرد با دوم

 و درصد بیشترین بود. بیشترین N80P80K40M0 کاربرد

 بوته بر گرم 12 کاربرد با دوم، سال در اسانس عملکرد

 با ترتیب به N40P40K40M0 کاربرد و مصرف کم کود

 

 وجود هکتار در گرم 7019 و درصد 12/0 های میانگین

 نشان صفات میانگین همبستگی نتایج (.7 )جدول داشت

 هکتار در تر برگگل عملکرد با بوته در گل شمار ،داد

(**86/0=r،) اسانس درصد (*49/0=r) اسانس عملکرد و 

(**78/0=r) لکردعم .داشت دار معنی مثبت همبستگی 

 و (r=44/0*) اسانس درصد با هکتار در تر برگگل

 دار معنی مثبت همبستگی (r=85/0**) اسانس عملکرد

 (r=8/0**) اسانس عملکرد با اسانس درصد بین داشت.

 (.8 )جدول شد مشاهده دار معنی مثبت همبستگی

 سال 2 در یمحمد گل اسانس و گل عملکرد بر مصرف کم و پرمصرف هایکود متقابل اثر .7 دولج
Table 7. Interaction effect of macro- and micro fertilizers on flower and essential yields of Rosa damascene for two years 

Essential  
oil yield  
(g/ha) 

Essential  
oil yield  
(g/ha) 

Essential oil  
percentage  

(%) 

Essential oil  
percentage  

(%) 

Petal  
yield  

(kg/ha) 

Petal  
yield  

(kg/ha) 

Flowers  
number per  

plant (n/plant) 

Flowers  
number per  

plant (n/plant) 

Micro  
fertilizer  
(g/plant) 

Macro fertilizer 

Year 2 Year 1 Year 2 Year 1 Year 2 Year 1 Year 2 Year 1   

412.7i´ 651.2g´-i´ 0.037d´-h´ 0.036e´-h´ 1093.87g´ 1806.23a´-g´ 994.4k´ 1167.7j´k´ 0 N0P0K0M0 
1185.8y-g´ 564.1h´i´ 0.068j-t 0.032g´-i´ 1727.33c´-g´ 1829.91z-g´ 1570.3h´-k´ 2122a´-h´ 8 N0P0K0M0 

4015.8d 784.2d´-i´ 0.085c-h 0.038d´-h´ 4687.46def 2136.19u-e´ 4261.3c-f 2473.3s-g´ 12 N0P0K0M0 
3577.3de 406.6i´ 0.086c-g 0.036e´-h´ 4154.48fgh 1147.8f´g´ 3776.8e-k 1248.3i´-k´ 0 N40P40K0M0 
3328.1ef 716.5f´-i´ 0.092bcd 0.044a´-g´ 3602.46g-k 1628.2d´-g´ 3275g-u 1757.7d´-k´ 8 N40P40K0M0 
6275.2b 1199y-g´ 0.11a 0.061o-x 5415.15cd 1958.29v-f´ 4922.9bc 2269y-h´ 12 N40P40K0M0 

2096.4j-q 1427.7s-c´ 0.073h-p 0.062n-v 2858.05k-u 2277.8r-d´ 2598.2q-d´ 2365.3w-h´ 0 N40P40K40M0 
1002.8b´-h´ 1293.7w-f´ 0.058r-y 0.059q-y 1713.14c´-g´ 2170.14t-e´ 1557.4h´-k´ 2511.7r-g´ 8 N40P40K40M0 

7019a 1498.2r-c´ 0.12a 0.06p-y 5834.36c 2480.77o-d´ 5304b 2748.7o-c´ 12 N40P40K40M0 
2319.1h-o 1528.5q-c´ 0.049w-e´ 0.05v-d´ 4490.67ef 3069.71k-s 4082.4d-g 2536.3r-f´ 0 N80P80K40M0 

1954.4m-t 2010.2l-s 0.038d´-h´ 0.07i-r 5105.06cde 2840.31k-u 4641bcd 2959k-a´ 8 N80P80K40M0 
6460.5b 2238i-p 0.088c-f 0.08d-k 7338.98a 2797.1 k-v 6671.8a 3137.7h-y 12 N80P80K40M0 

1434.8t-c´ 1526.8q-c´ 0.048x-f´ 0.05v-d´ 2971.61k-u 3070.7k-s 2701.5o-c´ 3367.7g-r 0 N80P80K80M0 
951c´-i´ 1901.1m-v 0.067k-t 0.061o-v 1400.88e´-g´ 3084.67j-s 1273.5i´-k´ 3450f-q 8 N80P80K80M0 
6483.2b 1950.7m-t 0.12a 0.06q-y 5402.87cd 3251.31i-q bc 7/4911  3495.7e-p 12 N80P80K80M0 

1423.4s-c´ 1268.4x-f´ 0.041c´-h´ 0.041c´-h´ 3449.05g-n 3051.66k-t 3135.5h-y 3243g-v 0 N120P120K80M0 
2547.3h-l 1669.4p-a´ 0.07i-r 0.06q-y 3637.7g-k 2784.33k-w 3307g-t 3156.3h-x 8 N120P120K80M0 
5161.4c 1714.9p-y 0.078d-l 0.052u-c´ 6613.42b 3307.72h-p 6012.2a 3489.3f-p 12 N120P120K80M0 

749.9e´-i´ 1352.7u-d´ 0.029h´i´ 0.044a´-g´ 2583.71n-c´ 3062.88k-s 2348.8w-h´ 3336.7g-s 0 N120P120K120M0 
1525.6q-c´ 1751.3o-y 0.047y-f´ 0.061o-w 3157.32i-r 2840.21k-u 2870l-b´ 3515e-p 8 N120P120K120M0 
1871.3m-w 2325.1 h-o 0.055s-a´ 0.071i-q 3344.04h-p 3240.13i-q 3040j-z 3634e-n 12 N120P120K120M0 
1020.7b´-h´ 1247x-f´ 0.055s-a´ 0.07i-r 1820.72z-g´ 1765.01b´-g´ 1655.2g´-k´ 1719.7e´-k´ 0 N0P0K0M15 
1034.1 b´-h´ 1329.7v-e´ 0.053u-c´ 0.07i-r 1917.21w-g´ 1896.19x-g´ 1742.9d´-k´ 1942c´-j´ 8 N0P0K0M15 
1672.5p-a´ 1909m-v 0.074g-o 0.088b-e 2232.44s-e´ 2140.52u-e´ 2029.5b´-i´ 2243z-h´ 12 N0P0K0M15 
1165.4y-g´ 1630q-a´ 0.042b´-g´ 0.059q-y 2734.52l-x 2761.26k-x 2485.9s-g´ 2374v-h´ 0 N0P0K0M30 

1836n-x 2104.3j-q 0.077e-m 0.093bc 2377.84q-d´ 2264.85r-e´ 2161.7a´-h´ 2468.7s-g´ 8 N0P0K0M30 
1666.5p-a´ 2077.3k-r 0.055t-b´ 0.071i-q 3008.36k-u 2899.84k-u 2734.9o-c´ 2848m-b´ 12 N0P0K0M30 
1932.1 m-u 2370.2h-n 0.055s-a´ 0.07i-r 3458.95g-n 3348h-p 3144.5h-x 3476f-p 0 N0P0K0M40 
2442.1 h-m 2644.7g-k 0.066l-t 0.082c-i 3648.22g-k 3226.81i-q 3316.6g-t 3528.7e-n 8 N0P0K0M40 
2305.8h-o 2674.4ghi 0.066l-t 0.081c-i 3464.7g-n 3286.85i-p 3149.7h-x 3723.7e-l 12 N0P0K0M40 

1039.3b´-h´ 1407.4t-c´ 0.043a´-g´ 0.058r-y 2362.31q-d´ 2462.6p-d´ 2147.6a´-h´ 2288.7x-h´ 0 N40P40K0M15 
677.7g´-i´ 1110.1 z-h´ 0.035f´-h´ 0.059q-y 1854.94y-g´ 1899.82x-g´ 1686.3f´-k´ 1552.3h´-k´ 8 N40P40K0M15 
2324.4h-o 2654.9g-i 0.058r-z 0.064m-u 3997.64f-i 4295.75fg 3634.2e-n 4331cde 12 N40P40K0M15 

1082.3a´-h´ 1297.4w-f´ 0.034g´-i´ 0.043a´-g´ 3108.62j-s 3046.36k-t 2826n-b´ 3055j-z 0 N40P40K40M15 
2549.6h-l 2856.3fgh 0.071i-r 0.085c-h 3576.48g-m 3370.31h-o 3251.3g-u 3341g-s 8 N40P40K40M15 
1902.5m-v 2823fgh 0.063n-u 0.08c-j 2991.42k-u 3473.3g-n 2719.5o-c´ 3195.3h-w 12 N40P40K40M15 
1029.8b´-h´ 1681.6p-z 0.044a´-g´ 0.061o-w 2279.14r-d´ 2866.94k-u 2072b´-i´ 3107.3i-z 0 N80P80K40M30 
1214.5y-g´ 1815.1 n-x 0.045z-g´ 0.068j-s 2670.07n-a´ 2640.75n-b´ 2427.3u-g´ 3983d-h 8 N80P80K40M30 
3142.7efg 3937.5d 0.073g-o 0.099b 4240.9fg 3956.56f-j 3855.4d-j 3711.3e-m 12 N80P80K40M30 
635.3g´-i´ 1413.2t-c´ 0.023i´ 0.051u-c´ 2706.9l-y 2686.8m-z 2460.8t-g´ 2577r-d´ 0 N120P120K80M40 
1564q-b´ 2555.2i-l 0.053u-c´ 0.075f-n 2909.92k-u 3381.25h-n 2645.4p-c´ 3364g-r 8 N120P120K80M40 
1171y-g´ 1909.7m-v 0.042c´-h´ 0.063n-u 2763.12k-x 2975.82k-u 2511.9r-g´ 3929.7d-i 12 N120P120K80M40 

 .Means with the same letter are not significantly different                                          هاست. میانگین بین دار معنی اختالف نبود ةدهند نشان ستون هر در همسان های حرف

 
 مصرف کم و پرمصرف کودهای یرتأث تحت محمدی گل صفات بین میانگین همبستگی .8 جدول

Table 8. Correlation between the traits affected Rosa damacena under macro and micro fertilizers 
Essential oil yield Essential oil  Petal yield per hectare The number of flowers per plant 

 

   1 The number of flowers per plant 
  1 0.86** Petal yield per hectare 
 1 0.44* 0.49* Essential oil percentage 

1 0.8** 0.85** 0.78** Essential oil yield 
 .Significantly differences at 5% and 1% levels, respectively :** ,*                                .است درصد 1 و 5 سطح در همبستگی وجود ةدهند نشان **: و *
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 حثب

 توازن حفظ به توجه خاک، پایدار مدیریت در

 و است مهم آن حاصلخیزی حفظ و غذایی عنصرهای

 از گیاهی های اندام توسط که اییغذ عنصرهای باید

 راه از جمله از مختلف، های راه به شود، می خارج زمین

 به غیره( و شیمیایی زیستی، ،آلی) مختلف یکودها

 عنصرهای نقش همچنین د،شو برگردانده زمین

 گیاه، عمومی شرایط بهبود در (ریزمغذی) مصرف کم

 و پروتئین وساز سوخت آنزیمی، های واکنش

 تقسیم قندی، مواد انتقال گیاهی، مختلف ایه ترکیب

 توان افزایش نتیجه در و آب هدایت و تنظیم ،ای یاخته

 شده گزارش مختلف گیاهان در تولیدی و ینورساخت

 ,.Nahed & Balba, 2007; Farahat et al) است

2007; Patil et al., 2008). ترین مهم از محمدی، گل 

 شمار به ایران ملی گل عنوان به و رز معطر های گونه

 ;Loghmani Khouzani et al., 2007) رود یم

Nikbakht & Kafi, 2004). انتخاب بنابراین 

 و پرمصرف عنصرهای) کودی تیمار ترین مناسب

 کاربرد یا برگی ۀ)تغذی کاربرد چگونگی و (مصرف کم

 ,Bengtsson) محمدی گل یژهو به انگیاه در خاکی(

 به توجه با و یویس از .است ضروری امری (2003

 بهداشتی و آرایشی غذایی، دارویی، هایکاربرد

 کمیت بتواند که کودی تیمار انتخاب محمدی، گل

 شمار و بوته ارتفاع اسانس، درصد گل، ةانداز و شمار)

 ها، گل )ماندگاری کیفیت و فرعی( و اصلی های شاخه

 را مناسب بوته( سبزیرس و اسانس های ترکیب میزان

 ;Nikbakht & Kafi, 2004) دارد اهمیت کند، ایجاد

Ahmadi, 2005; Babaei, 2007; Tabaei-Aghdaei. 

et al., 2007.) کودی تیمارهای از آمده دست به نتایج 

 و بوته در گل شمار دوم سال در ،داد نشان شده اعمال

 افزایش (2 و 1های شکل) هکتار در گل عملکرد

 شمار افزایش از ناشی آن علت که داشتند یتوجه قابل

 سال در گیاه ارتفاع و جانبی های شاخه شمار پنجه،

 همچنین (.Samadiyan-Sarbangholi, 2012) بود دوم

 به محمدی گل عملکرد شدت وابستگی مسئله این

 (.Rahmani et al., 2011) کند یم ییدتأ را تغذیه

 محمدی گل روی گذشته های بررسی نتایج هرچند

 بین گلدهی میزان در زیاد تنوع ةدهند نشان

 شرایط و (Kudori et al., 2015) مختلف های نژادگان

 پی در (،Lebaschi, 2012) است محیطی مختلف

 دار معنی غیر کاهش رغم به گلبرگ، عملکرد افزایش

 500 از بیش اسانس عملکرد (،3شکل ) اسانس درصد

 با بنابراین (4شکل ) داشت افزایش هکتار در گرم

 افزایش این محمدی گل پایین نساسا درصد به توجه

 آن اقتصادی تولید برای و بوده ارزشمند بسیار اسانس

 و گلبرگ عملکرد و شمار بررسی بود. خواهد سودمند

 N80P80K40M0 کاربرد ،داد نشان اسانس عملکرد

 ینتأم ةدهند نشان که داشت همراه به را نتیجه بهترین

 شده یاد تیمار در محمدی گل گیاه غذایی نیازهای

 اسانس و تر گلبرگ عملکرد باالترین که یطور به است

 بودند آورده دست به N80P80K40 کاربرد با را

(Rahmani et al., 2013.) داد نشان طرح نتایج 

 تیمارهای انواع کاربرد با که است( نیامده ها )جدول

 و اولیه ۀپای )شامل اصلی های شاخه ارتفاع کودی

 نسبت بیشتری رشد متر یسانت 20 از بیش ها( پاجوش

 ۀشاخ روی فرعی های شاخه طول داشتند، شاهد به

 به نسبت متر سانتی 10 از بیش ها پاجوش و اصلی

 ارتفاع افزایش که دادند نشان رشد افزایش شاهد

 به منجر فرعی های شاخه طول و اصلی های شاخه

 تیمارهای در پاجوش شمار نیز ،شد گل شمار افزایش

 شمار و عدد ده از بیش هدشا به نسبت کودی

 دوازده از بیش اصلی ۀشاخ هر روی فرعی های شاخه

 مختلف کودهای کاربرد بنابراین بود، یافته افزایش عدد

 های شاخه شمار افزایش زنی، پاجوش شمار افزایش با

 طول و اصلی های شاخه ارتفاع افزایش فرعی،

 در و هشد گل شمار افزایش به منجر فرعی های شاخه

 Abbaszadeh) یابد می افزایش گلبرگ عملکرد یتنها

et al., 2014.) استحکام افزایش بر پتاسیم کود تأثیر 

 پتاسیم و فسفر کود همزمان کاربرد تأثیر نیز و ها بوته

 افزایش نتیجه در و محمدی گل ارتفاعی افزایش بر

 ,.Gurav et al) است شده گزارش نیز گل عملکرد

 Daneshkhah et al. (2007) همچنین (.2002

 کاربرد از را برگگل تر وزن و گلدهی میزان ینبیشتر

 در کیلوگرم 60 و نیتروژن هکتار در کیلوگرم 60

 بین از به توجه با بودند. کرده گزارش پتاسیم هکتار

 دوم )سال آزمایش سوم سال تا نیتروژن تأثیر رفتن



 ...( Rosa damascena Mill) محمدی گل کیفی و کمی واکنشزاده: عباس 930

 

 نیتروژن کود یرتأث به را افزایش این علت گل( برداشت

 جذب میزان رفتن باال گیاه، نمو و رشد بر اول سال در

 دلیل به آهن و پتاسیم فسفر، جمله از عنصرها دیگر

 & Abbaszadeh عنصرها این بین مثبت همبستگی

Zakerian (2016) تحقیقات نتایج در .اند کرده بیان 

 گلدهی بر نیتروژن کود منفی یرتأث نیز دیگر

 (.Ashok et al., 1999) است شده گزارش محمدی گل

 گیاه استحکام در پتاسیم و فسفر یرتأث نهایت در

 خوار سرشاخه سوسک ویژه هب آفت شیوع به نسبت

 Ospheranteria علمی نام با (رزاسه) گلسرخ

coerolescens، Zahedi (1992) کود که تیمارهای در 

 به نسبت مزرعه در بودند، کرده دریافت شیمیایی

 Abbaszadeh) بود پایین بسیار دامی کودهای و شاهد

et al., 2014.) آزمایش سال دو های میانگین ۀمقایس 

 صفات همۀ آهن کود گرم 12 کاربرد با ،داد نشان

 یرگذاریتأث این علت که یافت بهبود شده گیری اندازه

 در ها آن اساسی نقش و کودها این ماهیت به نخست

 فرآیندهای آنزیمی، های واکنش ،انگیاه ۀتغذی

 ها پروتئین ،قندها وساز سوخت جمله از سازیو سوخت

 نامساعد شرایط ،ها بیماری برابر در گیاهان مقاومت و

 است مربوط گیاهان نمو و رشد بر نهایت در و محیطی

(Nahed & Balba, 2007; Farahat et al., 2007.) 

 در ها آن (یکاتالیزور) یاری واکنش نقش به همچنین

 است مرتبط اهانگی در بیوشیمیایی های واکنش

(Patil et al., 2008).  تحقیقات نتایج در همچنین 

Zakri & Obreza (2003)، Grejtovsky et al. 

 افزایشی تأثیر Rahimi et al. (2009) و (2006)

 مختلف گیاهان نمو و رشد بر مصرف کم کودهای

 دوم و اول های رتبه شد مشخص است. شده گزارش

 دوم سال به ربوطم شده گیری اندازه صفات همۀ

 عملکرد گل، شمار بیشترین که یطور به بود آزمایش

 کود تیمارهای از اسانس عملکرد و درصد گلبرگ،

 است( نیامده )جدول آمد دست به شیمیایی

(Abbaszadeh et al., 2014). این نتایج به توجه با 

 Marschner نامحقق دیگر های بررسی نتایج و آزمایش

(1995)، Tajuddin et al. (1995)، Baligar et al. 

 ،رسد می نظر به Rahmani et al. (2013) و (2001)

 80 الی 40 بین سال طول در محمدی گل کودی نیاز

 بر بنا زیرا ،باشد پرمصرف کامل کودهای از کیلوگرم

 کودهای از کیلوگرم 80 کاربرد تیمارها، ۀنتیج بهترین

 کود زا بوته بر گرم 12 با همراه پرمصرف شیمیایی

 هکرد تولید را اسانس عملکرد بیشترین مصرف کم

 کود از بوته بر گرم 12 حدود کاربرد همچنین .است

 رشد افزایش به است(، نیامده )جدول آهن مصرف کم

 اسانس و گلبرگ عملکرد افزایش نهایت در و گیاه

 نیز تحقیقات دیگر نتایج د.کن می فراوانی کمک

 گزارش که یطور به است آمده دست به نتایج ییدکنندةتأ

 عنصرهای غلظت و میوه وزن میانگین افزایش ،شد

 لیبسون ترشلیمو درختان برگ در فسفر و آهن روی،

(Libson lemon cultivar)، نارنگی والنسیا، پرتقال 

(Citrus reticulata)، یموترشل (Citrus limon) و 

 کاربرد نتیجۀ در (Citrus limetta) یموشیرینل

 & Salehj) است  بوده روی و آهن مصرف کم کودهای

Malakoti, 2005.) افزایش بر آهن کالت کود نتیجۀ 

 است شده گزارش نیز زعفران گل وزن و میوه وزن

(Razazi et al., 2010). ۀگان سه متقابل اثر بررسی 

 بهترین ،داد نشان پرمصرف ×مصرف کم کود ×سال

 زا استفاده تیمار اسانس عملکرد لحاظ به تیمار

 از کیلوگرم 40 میزان به پتاسیم و فسفر نیترون،

 روی و آهن مصرف کم کود گرم 12 با همراه هرکدام

 نتیجۀ در اسانس درصد رفتن باال خاطر به که بود

 از هکتار در کیلوگرم 80 کاربرد به نسبت اسانس عملکرد

 انتظار برخالف است. شده بهتر پرمصرف کودهای

 عملکرد باالترین جزء ستندنتوان تلفیقی و دامی کودهای

 پایین به تواند می آن علت که گیرند قرار اسانس و گلبرگ

 آزاد (،1 )جدول دامی کود در موجود عنصرهای بودن

 50 )حدود اول سال در کودها این از زیادی میزان شدن

 و درصد( 30 )حدود دوم سال در دیگری بخش و درصد(

 گیاه استفادة دمور و  یهتجز تواند می سوم سال در بقیه

 ,Abbaszadeh & Layegh Haghighi) گیرد می قرار

2013; Abbaszadeh et al., 2013.) کودهای همچنین 

 نگهداری افزایش و خاک ساختمان اصالح دلیل به دامی

 نتیجه در و شده گیاه به یآب کم تنش کاهش موجب آب،

 دهی گل زمان که محمدی گل در ویژه به اسانس درصد

 Rahmani et) شود می نیست، رو روبه شدید ایگرم با آن

al., 2013.)  
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 کلی گیری نتیجه

 کامل پرمصرف شیمیایی کودهای کاربرد رسد می نظر به

 گرم 12 حدود مصرف کم و هکتار در کیلوگرم 40 حدود

 

 آفت آسیب کاهش و گیاه سالمت در سال در بوته بر

 کیفیت و کمیت افزایش و گلسرخ خوار سرشاخه  سوسک

  باشد. تولیدکنندگان برای توصیه قابل و بوده مؤثر گل
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