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 چکیده

 Colchicum)این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی بر خصوصیات رویشی و زینتی گونه وحشی گل حسرت 

kotschyi Boissصورت گلدانی شامل سه سطح ( انجام شد. بدین منظور، آزمایشی فاکتوریل بر مبنای طرح کامالً تصادفی با سه تکرار و به

کیلوگرم در  00و  00، 0کیلوگرم در هکتار( و سه سطح پتاسیم ) 60و  90، 0کیلوگرم در هکتار(، سه سطح فسفر ) 120و  60، 0نیتروژن )

انجام شد. صفات مورد بررسی شامل تعداد و سطح برگ، وزن تر و خشک برگ،  30-39های هکتار( در دانشگاه فردوسی مشهد طی سال

و قطر گل و طول، قطر و وزن تر و خشک بنه بودند. بررسی نتایج اثرات متقابل تیمارهای کودی و کاروتنوئید، تعداد گل  a ،bمقادیر کلروفیل 

ترتیب از عناصر نیتروژن، فسفر و کیلوگرم به 00و 60، 60نشان داد که بیشترین تعداد گل و برگ در بوته، قطر و وزن تر و خشک بنه در تیمار 

دست آمد. ترتیب از نیتروژن، فسفر و پتاسیم بهبه 00و  60،60ها و کاروتنوئید در تیمار روفیلپتاسیم حاصل شد. بیشترین قطر گل و مقادیر کل

، منجر به بروز C. kotschyi Boissحاکی از آن است که کاربرد همزمان سطوحی متوسط از کودهای شیمیایی در گونه  طور کلی، نتایجبه

سازی و تکثیر های زینتی و تالش در جهت حفظ، اهلیحقیقات بیشتر بر روی جنبهنتایجی مثبت در صفات رویشی و زینتی گیاه گردید. ت

 ساز استفاده پایدار این گیاه زینتی در فضای سبز گردد.تواند زمینههای بومی گل حسرت، می گونه

 

 .های بومی های زینتی، فضای سبز، گونه سازی، جنبه اهلی :کلیدیهای واژه
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ABSTRACT 
This research was carried out with the aim of investigating the effect of different levels of chemical fertilizers on 

vegetative and ornamental characteristics of wild species of colchicum (Colchicum kotschyi Boiss). For this purpose, 

a pot factorial experiment was conducted based on completely randomized design with three replications including 

three levels of nitrogen (N= 0, 60, 120 kg ha-1) three levels of phosphorus (P= 0, 30 and 60 kg ha-1) and three levels 

of potassium (K= 0, 40 and 80 kg ha-1) at Ferdowsi University of Mashhad during 2015-2016. Studied traits was 

included leaf number and area, leaf fresh and dry weight, chlorophyll a, b and carotenoids, number of flowers and 

flower diameter, and length, diameter and fresh and dry weights of the corms. Results of interaction effects of 

nitrogen, phosphorus and potassium levels showed that the highest number of flowers, leaf number, fresh and dry 

weights and corrn diameter was obtained in 60:60:40 kg ha-1 of N×P×K, respectively. The highest flower diameter, 

chlorophylls and carotenoids were obtained in treatments of 60:60:80 kg ha-1 from N×P×K, respectively. Overall, 

results indicated that the application of moderate levels of N, K and P improved most vegetative and ornamental traits 

in C. kotschyi Boiss. More research on ornamental aspects and efforts to preserve, domestication and propagation of 

native species of colchicum, can lead to the sustainable use of this ornamental plant in landspace. 
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 مقدمه

به  متعلقیکی از چند جنس گل حسرت جنس 

شامل  است که عموماً 7گل حسرت  خانواده

گونه از  799و بالغ بر  هستند 2سوخوارهای چندساله

 ,.Komjathyova et alاین جنس در دنیا وجود دارد )

های مختلف  کشور ایران منبعی غنی از گونه .(2000

جنس گل حسرت را در خود جای داده است که رشد 

 از آن در سراسر ایران گزارش شده است چندین گونه

(Persson, 1992). در اروپا ها عمدتاً  این گونه

رویند و خصوص ناحیه شرقی مدیترانه و آسیا میهب

ها  های زیبای آن گلچون  هستند وگیاهانی پایا 

 به گل حسرتگردد،  معموالً قبل از بهار ظاهر می

دارای  های گل حسرت چه اکثر گونهشهرت دارند. اگر

های متعددی نیز  حال گونهمصارف دارویی بوده با این

عنوان گیاهان زینتی معرفی شده و در کشورهای به

 گیرند. مختلف مورد کشت و کار قرار می

های بسیار زیبای گل حسرت بومی  از جمله گونه

نام برد  Colchicum kotschyi Boissتوان از  ایران می

روید. این گونه  میشرقی کشور که عمدتا در شمال

های بسیار زیبا بوده و از لحاظ وضعیت  دارای گل

هیسترانتوس بوده که گلدهی آن در رویشگاه  ،گلدهی

ها یعنی از اواخر تابستان  طبیعی قبل از ظهور برگ

آخر مهر و گاهی تا اوایل آبان ادامه  شروع شده و تا

ها از اواسط آبان آغاز  دارد. رشد و فعالیت ریشه

د. رشد رویشی از اواخر اسفند شروع شده و شو می

های  کپسول ،یعنی از اوایل فروردین ،مدت کمی بعد

 Alirezaieشوند ) حاوی میوه بر روی ساقه ظاهر می

Noghondar et al., 2013.) 

 گیاه کلشیکوم کشت و کار گزارش شده است که 

(C. autumnaleباعث )  بنه افزایش عملکرد وزن خشک

 ,Poutaraud & Girardinگردد ) رویشگاه مینسبت به 

 ,.Al-Fayyad et al) آل فیاد و همکاران(. همچنین 2005

مختلف ازت، فسفر در بررسی تأثیر سطوح  (2004 ,2002

رویشگاهی سین دو گونه و پتاس بر عملکرد بنه و کلشی

گزارش دادند که  ،گل حسرت در شرایط کشت خاکی

از  ترتیببه 15:799:15بهترین عملکرد بنه در نسبت 

                                                                               
1. Colchicaceae  

2. Perennial geophytes 

شود. تعیین زمان حاصل می ،عناصر ازت، فسفر و پتاس

شروع هر کدام از مراحل نموی در جنس گل حسرت، 

ها در  گلدهی و رشد رویشی و بلوغ بنهدلیل اینکه هب

اهمیت زیادی های مختلف، متفاوت است، از  گونه

 . (Vicar et al., 1992; Alali et al., 2006برخوردار است )

شده، رسد که در شرایط کشت کنترلنظر میبه

عوامل بسیار زیادی در عملکرد کمی و نیز خصوصیات 

گلدهی گل حسرت دخالت داشته باشند؛ از جمله این 

رفته، کارتوان به مقادیر عناصر غذایی به عوامل می

خصوصیات بافت خاک، نوع گونه مورد آزمایش و 

های گل  بنه همچنین تعیین زمان مناسب برداشت

ها و  حسرت اشاره نمود، چرا که در تعیین زمان بلوغ بنه

 ,.Alali et alباشد )خصوصیات گلدهی آنها مؤثر می

(. استفاده از پتانسیل باالی گیاهان بومی با 2006 ,2004

ارزش درکشور برای کاربردهای دارویی و زینتی اهمیت 

و  زیادی دارد. همزمان با توجه به کاربردهای صحیح

اصولی گیاهان بومی، باید این ذخایر با ارزش ژنتیکی را از 

رویه حفظ کرد و از خطر انقراض آنها  خطر برداشت بی

های جلوگیری نمود؛ بنابراین مطالعات مربوط به روش

سازی این گیاهان باید در اولویت توجه تکثیر و اهلی

اطالعات کمی درباره رفتار  پژوهشگران قرار گیرد.

تحت شرایط مختلف کشت و کار حسرت  ی گلها گونه

از عواملی  ،سطوح عناصر غذایی در کوددهی .داردوجود 

است که نقش مهمی در افزایش عملکرد کمی و کیفی 

کند. گیاهان در شرایط مختلف کشت و کار ایفا می

سازی گل حسرت در داخل های زیادی از اهلیگزارش

ی دیگر حال در کشورهاکشور وجود ندارد؛ با این

سازی گل حسرت و کشت و منظور اهلیهایی بهتالش

چه شده انجام شده است. اگرکار آن در شرایط کنترل

های مختلف گل حسرت در تأثیر سطوح کودی بر گونه

حال گزارشی از سایر کشورها مطالعه شده است، با این

 C. kotschyiهای بومی کشور ارائه نشده است. گونه گونه

Boiss های بسیار زیبا و  ای پاییز گل با گل عنوان گونهبه

عنوان گیاهی با قابلیت زینتی و تواند بهفرد میبهمنحصر

که اندازه توجه باشد. از آنجاییکاربرد در فضای سبز قابل

توجهی بر اندام زیرزمینی در گیاهان سوخوار، تأثیر قابل

ر این رو دزمان گلدهی، تعداد و اندازه گل دارد، از این

مطالعه، برای اولین بار تأثیر سطوح مختلف کودی ازت، 
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فسفر و پتاس بر صفات زینتی، رشدی و عملکرد بنه گونه 

 مورد مطالعه قرار گرفت. C. kotschyi Boiss بومی 

 

 هامواد و روش

در  7945تا  7949های  این پژوهش در طی سال

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. 

پس از پایان فصل گلدهی در  C. kotschyi های گیاه بنه

از رویشگاه طبیعی گیاه واقع در  49اوایل پاییز سال 

ییالق نقندر )یکی از روستاهای اطراف شهر مشهد( 

منظور جلوگیری از پوسیدگی، در آوری شدند و بهجمع

مکان خشک و خنک تا قبل از کاشت نگهداری شدند. 

های کاپتان و بنومیل با با قارچکش هاقبل از کاشت، بنه

صورت  عفونی شدند. آزمایش بهدر هزار، ضد 5/7نسبت 

صورت فاکتوریل بر مبنای طرح گلدانی در فضای باز و به

کامالً تصادفی با سه سطح عنصر نیتروژن خالص )صفر، 

و  99، 9ترتیب معادل کیلوگرم در هکتار به 729و  09

بر کیلوگرم خاک گلدان( از گرم نیتروژن خالص میلی 00

 09و  99منبع کودی اوره، سه سطح فسفر خالص )صفر، 

گرم میلی 92و  70، 9ترتیب معادل  کیلوگرم در هکتار به

فسفر خالص بر کیلوگرم خاک گلدان( از منبع کودی 

 09و  99فسفات و سه سطح پتاسیم خالص )صفر، سوپر

گرم میلی 99و  22، 9ترتیب معادل کیلوگرم در هکتار به

پتاسیم خالص بر کیلوگرم خاک گلدان( از منبع کودی 

پتاسیم با سه تکرار انجام شد. الزم به ذکر است سولفات

که برای هر تیمار، شش گلدان در نظر گرفته شد که سه 

، bو  aگیری صفات رویشی، کلروفیل گلدان برای اندازه

ی کاروتنوئید، وزن تر و خشک بنه و سه گلدان نیز برا

کار رفت. عناصر نیتروژن، گیری صفات زینتی بهاندازه

فسفات و ترتیب از کودهای اوره، سوپرفسفر و پتاسیم به

پتاسیم تأمین شدند. قبل از اعمال تیمارهای سولفات

کودی، خاک مورد استفاده آنالیز شد و تیمارهای کودی 

مطابق با نتایج تجزیه خاک اعمال شدند. خاک مورد 

قسمت خاک لوم و یک قسمت  2خلوطی از استفاده م

و  25های پالستیکی با قطر دهانه  ماسه بود که در گلدان

متر ریخته شد و سپس در اوایل آبان،  سانتی 29ارتفاع 

گرم در عمق  75های با اندازه یکنواخت و وزن تقریبی  بنه

متری خاک گلدان کشت شدند. خصوصیات  سانتی 1

آورده شده  7ر جدول فیزیکوشیمیایی خاک آزمایش د

 است.

تیمارهای کودی فسفر و پتاسیم به دو قسمت 

در دو نوبت اعمال شدند )نیمی همزمان تقسیم شده و 

ها در پاییز و نیمی در آغاز رشد رویشی و  با کاشت بنه

همزمان با ظهور دماغه در اواخر زمستان( و کود 

نیتروژن به سه قسمت تقسیم شده و در سه نوبت 

مزمان با کاشت در پاییز، یک سوم در )یک سوم ه

زمان آغاز رشد رویشی یا ظهور دماغه در اواخر 

زمستان و یک سوم دیگر یک ماه بعد از آغاز رشد 

شدن برگها )اواسط رویشی( اعمال شد. قبل از زرد

برگ در  اردیبهشت( صفاتی همچون تعداد و سطح

گیری شدند. بوته، وزن تر و خشک برگ اندازه

 و bو  aهای  مقادیر کلروفیلگیری ندازههمچنین ا

 Dere et al. (1998) با استفاده از روشکاروتنوئید 

 انجام شد.

شدن در پایان فصل رشد و بعد از زرد و خشک

تکرار از خاک  9ها در اوایل خرداد، از هر تیمار  برگ

خارج شد و طول و قطر بنه و وزن تر و خشک بنه 

ها، گیری وزن خشک بنهاندازهگیری شدند. برای اندازه

های تازه به قطعات ریزتری تقسیم شدند و سپس بنه

ساعت  12مدت گراد آون بهسانتی درجه 19در دمای 

مانده از هر تیمار نیز خشک شدند. سه تکرار باقی

گیری قطر گل و تعداد گل در بوته در جهت اندازه

 .مورد استفاده قرار گرفتند 45اواخر تابستان سال 

 

 هاتجزیه داده

ها با استفاده از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده

دار و از طریق آزمون حداقل اختالف معنی JMP8افزار نرم

(LSD در سطح آماری )درصد انجام شد و نمودارها با  5

 ترسیم شدند. Excel 2013افزار استفاده از نرم

 
 خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مورد استفاده آزمایش .7 جدول

Table 1. Physiochemical properties of the soil used in the experiment 

Soil texture 
Sand Clay Silt N 

 
P K Fe Zn Mn EC 

(ds m-1) 

pH Bulk density 

(%) (mg kg-1)  (g cm-3) 

Sandy loam 43 28 29 0.07  9.1 117 2.3 3.4 2.8 1.2 7.2 1.46 
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 نتایج 

نتایج تجزیه واریانس برای صفات مختلف مورد بررسی 

اثرات  ،آورده شده است. بر این اساس 2در جدول 

جز تعداد ساده تیمار کود نیتروژن بر تمامی صفات به

دار بود. همچنین اثر ساده تیمار فسفر بر  ینگل مع

دار  جز طول بنه معنیتمامی صفات مورد بررسی به

بود. اثر تیمار ساده کود حاوی پتاسیم بر تمامی صفات 

جز تعداد برگ، میزان کاروتنوئید و مورد بررسی به

(. اثرات متقابل دوگانه 2دار بود )جدول  طول بنه معنی

فسفر حاکی از این بود که تیمار مذکور ×کود نیتروژن

جز تعداد گل اثر مورد مطالعه بهبر تمامی صفات 

گانه تیمارهای داری داشته است. اثرت متقابل دو معنی

پتاسیم و ×پتاسیم و همچنین فسفر×نیتروژن

×فسفر×همچنین اثر متقابل سه گانه نیتروژن

 دار بود. پتاسیم بر تمامی صفات مورد بررسی معنی

بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر میانگین 

ورد مطالعه نشان داد که بیشترین تعداد برگ، صفات م

وزن تر و خشک برگ، مقادیر کلروفیل و کاروتنوئید، 

قطر بنه، وزن تر و خشک بنه و تعداد و قطر گل در 

دست آمد. همچنین هکیلوگرم نیتروژن ب 09تیمار 

 729بیشترین سطح برگ و طول بنه در تیمار 

تمامی  کیلوگرم نیتروژن حاصل شد. کمترین مقادیر

صفات فوق در تیمار عدم کاربرد کود نیتروژن حاصل 

(. بررسی اثرات سطوح مختلف فسفر بر 9شد )جدول 

دهد که بیشترین  مقادیر صفات مورد آزمایش نشان می

مقادیر در تمام صفات مورد بررسی، مربوط به تیمار 

کیلوگرم در هکتار فسفر بود و کمترین مقادیر در  09

(. 9کود فسفر وجود داشت )جدول تیمار عدم کاربرد 

 99تأثیر سطوح مختلف پتاسیم نشان از برتری تیمار 

کیلوگرم در هکتار در تمامی صفات مورد بررسی به جز 

 09قطر گل داشت. بیشترین قطر گل در تیمار 

 (.9دست آمد )جدول هکیلوگرم در هکتار پتاسیم ب

گانه تیمارهای مختلف اثرات متقابل سه 9جدول 

دهد. بر این  بر صفات مورد بررسی را نشان می کودی

اساس، بیشترین تعداد گل در بوته، تعداد برگ در بوته، 

 99و  09، 09قطر بنه و وزن تر و خشک بنه در تیمار 

ترتیب از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم کیلوگرم به

و  a ،bحاصل شد. بیشترین قطر گل و مقادیر کلروفیل 

ترتیب از عناصر به  09و  09، 09ار کاروتنوئید در تیم

دست آمد. بیشترین میانگین نیتروژن، فسفر و پتاسیم به

و  09، 729سطح برگ، وزن تر و خشک برگ در تیمار 

ترتیب از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم کیلوگرم به 99

مشاهده شد. مقادیر تمامی صفات مورد بررسی در تیمار 

 (.9ل شاهد از همه کمتر بود )جدو

 
 (C. kotschyi Boiss) گیاه گل حسرت بررسی مورد اثرات نیتروژن، فسفر و پتاس بر صفات واریانس تجزیۀ .2 جدول

Table 2. Variance analysis of the effects of N, P and K on the studied traits of C. kotschyi Boiss 
MS 

df Source of variation 
Carotenoid Chlorophyll b Chlorophyll a Leaf dry weight Leaf fresh weight Leaf area Leaf number 

4.034* 1.014* 6.041* 1.004** 57.90** 13487.97** 13.30** 2 N 
2.440* 0.684* 4.348* 0.380* 22.81* 6575.69* 10.03* 2 P 

0.875ns 0.173* 1.307* 0.401** 24.97** 5705.30* 3.67 ns 2 K 
0.321* 0.097* 0.562* 0.063* 4.10* 751.23** 1.50* 4 N×P 
0.273* 0.025* 0.224* 0.073** 4.24** 999.43* 0.35* 4 N×K 
0.128* 0.022* 0.209* 0.037* 2.17* 401.95* 0.46* 4 P×K 
0.064* 0.022* 0.110* 0.015** 0.842** 178.37* 0.19* 8 N×P×K 
0.0007 0.0002 0.0012 0.0002 0.0113 2.66 0.04 54 Error 

 .است دارغیرمعنی و درصد 5 و7 سطح در دارمعنی بیانگر ترتیب : به nsو*، ** 
*, **, ns: significant at 5 and 1% of probability levels and non-significance, respectively. 

 
 (C. kotschyi Boiss) گیاه گل حسرت بررسی مورد اثرات نیتروژن، فسفر و پتاسیم در صفات واریانس تجزیۀ .2 ادامه جدول

Continued table 2. Variance analysis of the effects of N, P and K on the studied traits of C. kotschyi Boiss 
MS 

df 
Source of  
variation Corm diameter Corm length Corm fresh weight Corm dry weight Flower diameter Flower number 

15.31** 32.70* 287.47** 132.627** 12.32* 11.73ns 2 N 
8.92* 23.97ns 176.22* 89.637* 10.69* 4.94* 2 P 
6.06** 11.82ns 111.07** 47.595** 3.68* 5.47* 2 K 
1.54* 2.73* 30.62** 13.340** 6.24* 0.88ns 4 N×P 
0.96* 2.16* 17.97** 7.870** 1.55* 0.87* 4 N×K 
0.32* 0.66ns 6.10* 3.072* 6.002* 0.40* 4 P×K 
0.19* 0.78* 2.92** 0.861** 4.67* 0.15* 8 N×P×K 
0.003 0.073 0.06 0.028 0.088 0.002 54 Error 

 .است دارغیرمعنی و درصد 5 و7 سطح در دارمعنی بیانگر ترتیب : به ns*، ** و
*, **, ns: significant at 5 and 1% of probability levels and non-significance, respectively. 
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  . مقایسه میانگین اثرات ساده سطوح مختلف عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در صفات مورد بررسی در گیاه گل حسرت9جدول 

C. kotschyi Boiss 
Table 3. Mean comparison of simple effects of nitrogen, phosphorus and potassium elements on some studied traits in 

C. kotschyi Boiss 
Treatment Leaf number  

(plant) 
Leaf area 

(cm2) 
Leaf fresh weight 

(g) 
Leaf dry weight 

(g) 
Chlorophyll a content  

(mg/g.fw) 
Chlorophyll b content 

(mg/g.fw) 
Carotenoid content  

(mg/g.fw) 
N (kg/ha)        

0 2.31c* 68.3c 4.41c 0.57b 1.464c 0.578c 1.157b 
60 3.68a 101.0b 6.65b 0.87a 2.352a 0.933a 1.839a 
120 3.25b 111.1a 7.16a 0.93a 2.190b 0.891b 1.810a 

P (kg/ha)        
0 2.38b 76.3c 5.08c 0.66c 1.594c 0.637c 1.280c 
30 3.37a 97.4b 6.24b 0.81b 2.018b 0.808b 1.648b 
60 3.49a 106.7a 6.90a 0.90a 2.395a 0.957a 1.877a 

K (kg/ha)        
0 2.66a 76.7b 4.97b 0.65b 1.749c 0.709b 1.398a 
40 3.37a 102.9a 6.72a 0.87a 2.263a 0.841a 1.670a 
80 3.21a 100.8a 6.53a 0.85a 2.102b 0.852a 1.740a 

درصد دارای  5هایی که دارای حروف مشترک در هر ستون هستند مطابق با آزمون مقایسه میانگین حداقل اختالف معنی دار در سطح احتمال نمیانگی *
 اختالف معناداری با یکدیگر نمی باشند.

*: In each column, means with the similar letters are not significant different (P< 0.05) using LSD test. 

 
مقایسه میانگین اثرات ساده سطوح مختلف عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در صفات مورد بررسی در گیاه گل  .9ادامه جدول 

 C. kotschyi Boiss  حسرت
Continued table 3. Mean comparison of simple effects of nitrogen, phosphorus and potassium on some studied traits 

in C. kotschyi Boiss 
Treatment Corm diameter 

(cm) 
Corm length 

(cm) 
Corm fresh weight 

(g) 
Corm dry weight 

(g) 
Flower number 

(plant) 
Flower diameter 

(cm) 
N (kg/ha)       

0 2.36b* 3.58b 17.50b 7.00b 2.01a 1.88a 
60 3.73a 5.45a 27.49a 10.96a 3.19a 3.84a 
120 3.59a 5.51a 26.66a 10.70a 3.12a 3.64a 

P (kg/ha)       
0 2.59c 3.77a 19.06c 7.56c 2.30c 2.37b 

30 3.41b 5.23a 25.12b 9.96b 2.89b 3.40a 
60 3.70a 5.53a 27.48a 11.14a 3.13a 3.59a 

K (kg/ha)       
0 2.68b 4.11a 19.91b 8.02b 2.26c 2.23c 

40 3.54a 5.66a 25.98a 10.36a 3.10a 3.39b 
80 3.46a 5.04a 25.77a 10.28a 2.95b 3.74a 

درصد دارای  5دار در سطح احتمال اختالف معنیهایی که دارای حروف مشترک در هر ستون هستند مطابق با آزمون مقایسه میانگین حداقل نمیانگی *
 اختالف معناداری با یکدیگر نمی باشند.

*: In each column, means with the similar letters are not significant different (P< 0.05) using LSD test. 
 

پتاسیم بر صفات مورد بررسی در گیاه  ×فسفر ×نیتروژنگانه سطوح مختلف کودهای مقایسه میانگین اثرات  متقابل سه. 9جدول 
 C. kotschyi Boiss  گل حسرت

Table 4. Mean comparisons of interaction effects of nitrogen × phosphorus× potassium on some studied traits in C. 
kotschyi Boiss 

Treatments Leaf  
number  
(plant) 

Leaf  
area 

(cm2) 

Leaf fresh  
weight 

(g) 

Leaf dry  
weight 

(g) 

Chlorophyll a  
content  

(mg/g.fw) 

Chlorophyll b  
content 

(mg/g.fw) 

Carotenoid  
content  

(mg/g.fw) 
N 

(kg/ha) 
P 

(kg/ha) 
K 

(kg/ha) 

0 

0 
0 2.01l* 60.0u 3.90L 0.51u 1.05tu 0.51t 1.83qr 

40 2.14kl 63.1st 3.99L 0.52tu 1.08st 0.53st 1.81r 
80 2.12 kl 61.4tu 4.10L 0.53st 1.03u 0.54rs 1.89pq 

30 
0 2.18 kl 65.0rs 4.31kL 0.57r 1.11rs 0.57q 1.98o 

40 2.84h 78.9no 4.96i 0.65o 1.23pq 0.60p 2.04no 
80 2.20 kl 71.9pq 4.77ij 0.56r 1.13r 0.57q 1.97op 

60 
0 2.17 kl 66.2r 4.23rs 0.55rs 1.14r 0.56qr 2.06n 

40 2.80h 78.1no 5.08hi 0.66no 1.41m 0.71kl 2.64i 
80 2.31j kl 70.2q 4.35r 0.59q 1.20q 0.62op 2.16m 

60 

0 
0 2.41ijk 66.9r 4.56q 0.61pq 1.26p 0.63o 2.20m 

40 2.63hij 82.5lm 5.24hi 0.68mn 1.35no 0.69lm 2.41k 
80 2.59hij 80.5mn 5.36h 0.70lm 1.38mn 0.68mn 2.35kl 

30 
0 3.62ef 76.4o 5.13hi 0.67no 1.46l 0.73k 2.50j 

40 4.42bc 121.0f 7.86cd 1.02f 2.26d 1.13d 4.07c 
80 4.70ab 116.4g 6.97e 0.91h 2.04f 1.04f 3.63e 

60 
0 3.30fg 107.3h 6.54f 0.85i 2.00g 1.02fg 3.58e 

40 4.90a 132.0d 9.30a 1.21b 2.35c 1.18c 4.24b 
80 4.55b 125.8e 8.92b 1.16c 2.45b 1.31a 4.60a 

120 

0 
0 2.37jk 73.4p 4.67jk 0.62p 1.34no 0.67mn 2.31l 

40 2.71hi 97.8j 6.36f 0.83j 1.31o 0.66n 2.35kl 
80 2.43igk 100.6i 7.57d 0.98g 1.73i 0.84i 2.93h 

30 
0 2.70hi 85.0l 5.87g 0.76k 1.67j 0.77j 2.59i 

40 3.94de 119.2f 7.75cd 1.01f 1.84h 0.86i 3.35f 
80 3.76e 143.0b 8.58bc 1.12d 2.07f 1.00g 3.30f 

60 
0 3.22g 90.2k 5.52gh 0.72l 1.55k 0.92h 3.07g 

40 3.94de 153.2a 9.96a 1.29a 2.15e 1.23b 4.05c 
80 4.20cd 137.2c 8.18c 1.06e 2.63a 1.08e 3.77d 

درصد دارای  5دار در سطح احتمال هایی که دارای حروف مشترک در هر ستون هستند مطابق با آزمون مقایسه میانگین حداقل اختالف معنیمیانگین *
 اختالف معناداری با یکدیگر نمی باشند.

*: In each column, means with the similar letters are not significant different (P< 0.05) using LSD test. 



 ... یبرخ بر میپتاس و فسفر تروژن،ین ییایمیش یکودها ریتأثو همکاران:  بیات 499

 
پتاسیم بر صفات مورد بررسی در  ×فسفر ×گانه سطوح مختلف کودهای نیتروژنمقایسه میانگین اثرات  متقابل سه .9ادامه جدول 

 C. kotschyi Boiss  گیاه گل حسرت

Continued table 4. Mean comparisons of interaction effects of nitrogen × phosphorus× potassium on some studied 

traits in C. kotschyi Boiss 
Treatments Corm  

diameter 

(cm) 

Corm  

length 

(cm) 

Corm fresh 

weight 

(g) 

Corm dry  

weight 

(g) 

Flower  

number 

(plant) 

Flower  

diameter 

(cm) 
N 

(kg/ha) 

P 
(kg/ha) 

K 
(kg/ha) 

0 

0 
0 2.07u* 3.11u 15.33o 6.13u 1.78u 1.47j 

40 2.18st 3.18tu 16.13n 6.45st 1.82tu 1.54j 

80 2.12tu 3.27st 15.69no 6.28tu 1.87st 1.62j 

30 
0 2.25rs 3.64q 16.62n 6.65rs 1.93rs 1.78ij 

40 2.64o 3.96o 18.38Lm 7.51p 2.27o 2.28h 

80 2.54p 3.73 pq 18.77L 7.35pq 1.99r 1.97hi 

60 

0 2.29r 3.43r 17.11m 6.84r 1.96r 1.81ij 

40 2.70no 3.81p 19.51L 7.81o 2.32no 2.13hi 
80 2.49pq 4.05no 19.95kL 7.98no 2.18p 2.36h 

60 

0 

0 2.42q 3.47r 16.93mn 6.77r 2.13pq 1.72ij 

40 2.85lm 4.68k 20.57jk 8.06no 2.39mn 2.48gh 
80 2.73n 4.40l 20.16k 8.23mn 2.52l 2.70g 

30 

0 2.78mn 5.22i 21.09jk 8.44lm 2.34no 2.40h 

40 4.74c 6.18f 35.07bc 14.03c 4.24b 5.03bc 

80 4.12f 6.03g 30.47f 11.90g 3.45g 6.08a 

60 

0 3.71h 5.07j 27.42g 10.97h 2.99i 3.34fg 

40 5.30a 7.12c 39.16a 15.66a 4.55a 5.29ab 

80 4.94b 6.84d 36.55b 14.62b 4.07c 5.57a 

120 

0 
0 2.32r 3.37rs 17.94m 7.17q 2.08q 2.06hi 

40 3.12k 4.18mn 23.06i 8.68l 2.90j 3.48f 

80 3.48i 4.28lm 25.72h 10.29i 3.18h 4.26cde 

30 
0 3.38j 4.09no 24.99h 9.22k 2.68k 2.58gh 

40 4.02g 7.94a 29.75f 12.19f 3.54f 3.81ef 

80 4.18f 6.27f 30.91ef 12.37f 3.59f 4.72c 

60 
0 2.94l 5.56h 21.71j 10.00j 2.45lm 2.96g 

40 4.35e 7.41b 32.15de 12.86e 3.92d 4.48cd 

80 4.56d 6.52e 33.73c 13.49d 3.73e 4.40cd 

درصد دارای  5دار در سطح احتمال هایی که دارای حروف مشترک در هر ستون هستند مطابق با آزمون مقایسه میانگین حداقل اختالف معنیمیانگین *

 اختالف معناداری با یکدیگر نمی باشند.

*: In each column, means with the similar letters are not significant different (P< 0.05) using LSD test. 

 

بررسی همبستگی بین برخی از صفات مهم در 

شود،  طور که مشاهده میآمده است. همان 5جدول 

تعداد و قطر همبستگی مثبت باالیی بین قطر بنه، با 

گل و همچنین، وزن تر و خشک بنه وجود دارد. با این 

حال همبستگی باالیی بین طول بنه و صفات ذکر شده 

 (.5وجود نداشت )جدول 

 

 بحث

نتایج این آزمایش نشان داد که در اثر کاربرد 

کودهای شیمیایی در گونه وحشی گل حسرت 

(Colchicum kotschyi Boissبهبود قابل ،) در توجهی

صفات مربوط به رشد رویشی، عملکرد و همچنین 

گیاهان  صفات زینتی مثل قطر و تعداد گل حاصل شد.

عمق و فقدان دلیل دارا بودن ریشه کمبه دار سوخ

فراوان، نسبت به کمبود عناصر غذایی  های فرعیریشه

 در مقایسه با، (خصوص عناصر غذایی غیرمتحرکبه)

 حساسیت بیشتری زراعیباغبانی و سایر محصوالت 

پاسخ بهتری  دهی و تغذیه تکمیلیکود دارند و به

 ،در این آزمایش (.Brewster, 1994) دهند مینشان 

کاربرد سطوح متوسط کودی حاوی عناصر نیتروژن 

کیلوگرم در  99کیلوگرم در هکتار( و پتاسیم ) 09)

هکتار(، نتایج بهتری در اغلب صفات مورد بررسی 

چه نسبت به طوح باالی کودی اگرنشان دادند و س

تیمارهای عدم کاربرد کودی وضعیت بهتری داشتند، 

حال کاربرد این تیمارها در مقایسه با سطوح با این

بلکه در  ،متوسط کودی، نه تنها برتری نشان ندادند

های مربوط به بسیاری از صفات مهم از جمله ویژگی

کاهش  عملکرد بنه و همچنین قطر و تعداد گل، باعث

از حد کودهای  بیشکاربرد  این صفات گردید.

 شیمیایی موجب تخریب عناصر پایه موجود در خاک و

های بیولوژیکی و حاصلخیزی طبیعی  کاهش فعالیت

 (.Nassiri Mahallati et al., 2008) گردد خاک می
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 (n = 07)  بررسی ضریب همبستگی بین برخی از صفات مورد بررسی .5جدول 
Table 5. Pearson correlation coefficients (n = 81) among some studied traits 

Traits Flower number Flower diameter Corm diameter Corm length Corm fresh weight Corm dry weight 
Flower number 1.000      
Flower diameter 0.941** 1.000     

Corm diameter 0.988** 0.936** 1.000    

Corm length 0.690* 0.534* 0.593* 1.000   
Corm fresh weight 0.986** 0.938** 0.998** 0.895* 1.000  

Corm dry weight 0.981** 0.932** 0.991** 0.617* 0.993** 1.000 
 .است غیرمعنی دار و درصد 5 و 7 سطح در دار معنی بیانگر ترتیب : بهnsو **  ،*

*, **, ns: Significant at 5 and 1% of probability levels and non-significance, respectively. 
 

مطابق با نتایج این پژوهش، نتایج مطالعات قبلی 

نشان داد که عملکرد  C. kotschyi Boissبر روی گونه 

بنه این گیاه در تغذیه با کودهای شیمیایی بهبود یافته 

(. Alirezaie Noghondar et al., 2012 a, b) است

نتایج آزمایش ایشان که تحت شرایط کشت بدون 

خاک و با کاربرد سطوح مختلف کودهای نیتروژن، 

فسفر، پتاسیم و کلسیم انجام گرفت، حاکی از آن بود 

بیشترین مقادیر وزن تر و خشک و درصد وزن  که

، 01، 759خشک بنه در تیمار سطوح کودی متوسط )

ترتیب از عناصر گرم در لیتر به میلی 750و  299

نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم( عناصر مذکور 

، 299دست آمد و در کاربرد سطوح کودی  باالتر )هب

ب از عناصر ترتیگرم در لیتر به میلی 259و  209، 15

 نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم( افزایش

ای در مقادیر صفات فوق حاصل نشد مالحظهقابل

(Alirezaie Noghondar et al., 2012 b همچنین .)

Sargsyan (2008 از واکنش مثبت گونه )C. autumnale 

L. های غذایی تحت شرایط کشت  به تغذیه با محلول

گزارش کرد که کاربرد  ،بدون خاک در فضای باز

محلول عناصر غذایی با نسبت متعادلی از عناصر 

مصرف باعث افزایش عملکرد بنه غذایی پرمصرف و کم

گردد. در آزمایش دیگری که بر در واحد آزمایشی می

روی گل حسرت در شرایط مزرعه انجام گرفت گزارش 

دار تعداد کاربرد کود اوره باعث افزایش معنیشد که 

و دانه در بوته و وزن خشک کپسول و دانه در کپسول 

 (.Azizi et al., 2014شود )میبوته نسبت به شاهد 

در این پژوهش کاربرد کود فسفر در باالترین مقدار 

کیلوگرم در هکتار فسفر خالص( بیشترین بازدهی  09)

دنبال هرا برای صفات رویشی، زینتی و عملکرد بنه ب

در آزمایش مشابهی گزارش شده  ،داشت. پیش از این

کاربرد کود فسفر باعث افزایش وزن و قطر است که 

های دختری، وزن خشک و تعداد دانه و کپسول در  بنه

دهنده این حقیقت است این نتایج نشانگردد.  میبوته 

لذا انرژی  ؛دهد که فسفر عمدتاً رشد زایشی را ارتقا می

ری تولید ت ویهای ق بیشتری در بنه ذخیره شده و بنه

نتایج این آزمایش نشان  .(Azizi et al., 2014) شود می

تأثیر مثبتی  ،داد که کاربرد ترکیبی کودهای شیمیایی

که تیمار ترکیبی از نحویبه ،بر صفات زینتی داشته

سطوح متوسط کودهای ازت، فسفر و سطح باالی کود 

پتاسیم، باعث افزایش میانگین صفات قطر و تعداد گل 

گردد. محققین دیگر مقایسه با تیمارهای دیگر میدر 

نیز از افزایش قطر گل در گیاهان پیازی زنبق 

(Mahgoub et al., 2006( مریم ،)Mishra, 2004 و )

( در اثر کاربرد Khan & Ahmed, 2004گالیل )

رسد که  نظر میبه اند.گزارش داده NPKکودهای 

عناصر  نمودنضمن فراهم ،کودهای شیمیایی کاربرد

های  سبب بهبود ویژگی ،گیاهنیاز  غذایی مورد

نیتروژن  گردد. مورفولوژیکی و عملکرد کمی گیاه می

ها نقش دارد و از شدن سلولدر تقسیم سلولی و بزرگ

شود  این طریق باعث افزایش طول و عرض برگ می

(Parmer, 2007همچنین نیتروژن و فسفر از اجزا .)ی 

شدن د و برای طویلسازنده سلول و گیاه هستن

و تقسیم سلولی الزم و ضروری هستند  ها سلول

(Lehri et al., 2011 در این آزمایش نیز کاربرد .)

های  کودهای شیمیایی باعث افزایش رنگدانه

فتوسنتزی در مقایسه با تیمار شاهد )عدم کاربرد کود( 

های فتوسنتزی گردید. گزارش شده است که رنگدانه

ای در افزایش تجمع مواد ذخیرهنقش مستقیم بر 

وسیله هاندازه و وزن بنه ب ای دارد وهای ذخیرهاندام

 ،شده در بنه توسط گیاهکل مواد غذایی ذخیره مقدار
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 Nassiri) شود از طریق فرآیند فتوسنتز تعیین می

Mahallati et al., 2008.)  نتایج همبستگی بین برخی

هر چقدر  دهد که قطر بنهاز صفات مهم نشان می

بیشتر باشد، وزن تر و خشک بنه و نیز تعداد و قطر 

گل بیشتر خواهد بود و بنابراین قطر بنه شاخص 

مناسبتری در مقایسه با طول بنه برای ارزیابی صفات 

باشد. مطابق با نتایج این مربوط به گلدهی می

آزمایش، از نتایج چند پژوهش بر روی گیاه زعفران 

ازه بنه رابطه مستقیمی با گزارش شده است که اند

 ,.Nehvi  et al)عملکرد بنه و همچنین تعداد گل دارد 

2010; Mashayekhi et al., 2007.)

 
 گیری کلینتیجه

در این آزمایش کاربرد ترکیبی سطوح نیتروژن، فسفر 

و پتاسیم نشان داد که بیشترین تعداد گل در بوته، 

تعداد برگ در بوته، قطر بنه و وزن تر و خشک بنه در 

ترتیب از عناصر کیلوگرم به 99 و 09، 09تیمار 

دست آمد. قطر گل و هنیتروژن، فسفر و پتاسیم ب

 09و  09 ،09نوئید در تیمار ها و کاروتمقادیر کلروفیل

ترتیب از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم، بیشترین به

بود. همچنین باالترین میانگین سطح برگ، وزن تر و 

کیلوگرم  99و  09، 729خشک برگ در کاربرد 

ترتیب از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم مشاهده به

وح دهد که کاربرد سط شد. نتایج این آزمایش نشان می

 C. kotschyiمتوسط از کودهای شیمیایی در گونه 

Boiss  اثرات مطلوبی در بهبود صفات رویشی و زینتی

تواند گامی ابتدایی گیاه داشت. نتایج این آزمایش می

سازی استفاده پایدار این گیاه با ارزش در جهت زمینه

حال الزم است تا در فضای سبز باشد، با این

های زینتی و نیز بیشتری بر روی جنبه های پژوهش

سازی و تکثیر گیاهان تالش در جهت حفظ، اهلی

 زینتی بومی گل حسرت انجام شود.
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