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 محمذی ماوذگاری ي اثربخشی کًدَای تلفیقی بر عملکرد گل
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 چکیذٌ

ایه طرح در ایستگاٌ تحقیقات البرز با استفادٌ از طرح . است Rosaي از جىس  (.Rosa damascene Mill)محمذی با وام علمی  گل

وتایج تجسیٍ . اجرا گردیذ 1387در سال  (شکل چالکًد کًدَای تلفیقی بٍ)َای کامل تصادفی در سٍ تکرار ي پىج سطح کًدی بلًک

در  18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 1َای يزن  شذٌ در ريزَای  ياریاوس وشان داد کٍ اثر تیمارَای کًدی بر گل

 4َا وشان داد کٍ تیمار کًدی  تر گل مقایسٍ میاوگیه يزن. دار شذ درصذ معىی 5در سطح  22ي  20، 19درصذ ي در ريزَای  1سطح 

گرم بر بًتٍ  38/552ي با میاوگیه  9در ريز ( در َکتار ته 30ي کًد دامی   کیلًگرم در َکتار40، پتاس 80، فسفر 80کًدَای ازت )

در تر  َمچىیه بیشتریه يزن. را داشت تر بر بًتٍ کمتریه يزن  گرم 84/10ي با میاوگیه  22در ريز ( شاَذ) 1بیشتریه ي تیمار کًدی 

گرم بر بًتٍ مربًط بٍ تیمار  5/3187اوگیه ي کمتریه آن با می 4گرم بر بًتٍ مربًط بٍ تیمار کًدی  3/5153طًل ديرٌ گلذَی با میاوگیه 

سال بعذ از  3تریه تیمار کًدی ي با ماوذگاری اثربخشی تا  بٍ عىًان مىاسب 4با تًجٍ بٍ وتایج بذست آمذٌ، تیمار کًدی . شاَذ بًد

 .ريز از ديرٌ گلذَی بٍ خًد اختصاص داد 16را در  تر مصرف،بیشتریه يزن

  محمذی ، گلی تلفیقی، چالکًدکًدَاعملکرد گل، : ياشگان کلیذی

 مقذمٍ

هحوذی اس هحقَالت هْن ثزخی اس ؽْزّبی  گل. اعت Rosaٍ اس جٌظ  .Rosa damascene Millهحوذی ثب ًبم علوی  گل

ثٌبثزایي تَلیذ کوی ٍ کیفی هٌبعت ایي هحقَل  .ثبؽذ هیس اّویت فبدراتی ًیش ثزخَردار ایزاى اعت کِ عالٍُ ثز هقزف داخلی ا

هذیزیت کَدی ثِ عٌَاى یک فزآیٌذ  ٍ ثبؽذ هیگیبُ  اس عَاهل هؤثز در تَلیذ یکی تغذیِ ثْیٌِ .ای ثزخَردار اعت اس جبیگبُ ٍیضُ

هقزف  داهٌِ( 2003) ٍ ّوکبراى Andrew .کٌذ هحقَالت کؾبٍرسی تعییي هی ت هٌبعت کَدی را ثزای تَلیذتزکی ،هٌذ ّذف
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گزم در ّکتبر ثزای گل کیلَ 135تب  90 را کیلَگزم در ّکتبر ٍ هیشاى فغفز ٍ پتبط السم 335تب  225را  کَد ًیتزٍصى السم عبلیبًِ

در  کیلَ گزم 60کیلَ گزم در ّکتبر ًیتزٍصى ٍ  100 ثیؾتزیي هحقَل گل را ثب هقزف Singh ٍ Ram (1987). ًذثیبى کزدرس 

ًؾبى دادًذ کِ کبرثزد کَد داهی ّوزاُ ثب کَد ؽیویبیی هَجت افشایؼ ( 2007)ّوکبراى  ٍ Munir. گشارػ کزدًذ فغفبت ّکتبر

آل ثزای رؽذ گیبُ  ثب هقزف کَدآلی ٍ کَد ؽیویبیی ثِ فَرت تلفیقی ؽزایط هٌبعت ٍ ایذُ. ى ّشارداًِ در گیبُ آفتبثگزداى ؽذٍس

آلی ثب  کَدّبی. ثبؽٌذ هیًیش ًبپذیزی ثیي آًْب ٍجَد ًذارد ثلکِ هکول ّوذیگز  ز عبسػاثتٌْب ّیچگًَِ  ثطَریکِ ًِ. ؽَد فزاّن هی

 ،ٍ ّوکبراى Shata) دٌّذ کَدّبی ؽیویبیی را کبّؼ دادُ ٍ کبرایی هقزف را افشایؼ هیعَارك ًبهطلَة  ،تَلیذ َّهَط

ٍ ثِ دًجبل آى  هبًذگبری اثزثخؾی کَدّبی هقزفی ،(داهی+ کَد ؽیویبیی )تزیي تیوبر تلفیقی  ایي طزح ثزای تعییي هٌبعت (.2007

 .تَلیذ اجزا گزدیذّبی  هحیط سیغت ٍ کبّؼ ّشیٌِ -کَدّبی ؽیویبیی ثز عالهتی اًغبى رٍیِ  کبّؼ عَارك ًبؽی اس هقزف ثی

 َا مًاد ي ريش

ّب ٍ هزاتع کؾَر، ایغتگبُ تحقیقبت الجزس کزج ثب اعتفبدُ اس ثلَک ّبی کبهل تقبدفی در عِ  در هؤعغِ تحقیقبت جٌگل ایي طزح

کَدّب ثب هقبدیز هؾخـ ؽذُ ٍ ّوشهبى ثب اًتقبل ًؾبّب ثِ سهیي افلی، ثِ ؽکل . اجزا ؽذ( 1جذٍل)تکزار ٍ پٌج عطح کَدی 

. تز در رٍسّبی هختلف فَرت گزفت ِ فَرت رٍساًِ ثزداؽت ٍ هقبیغِ ٍسىّب ث در طَل دٍرُ گلذّی گل. چبلکَد هقزف ؽذ

 .اًجبم گزفت Excel ٍSASافشار  تز رٍساًِ ّز ثَتِ ثب اعتفبدُ اس ًزم ّب ثب تجشیِ ٍاریبًظ ٍ هقبیغِ هیبًگیي ٍسى ثزرعی دادُ

 محمذی گل سطًح مختلف کًدَای تلفیقی. 1جذيل 

 5 4 3 2 (شاَذ) 1 تیمار

 0 40 40 80 120 (kg/ha)ازت

 0 40 40 80 120 (kg/ha)فسفر

 0 0 40 40 80 (kg/ha)پتاس

 0 15 15 30 40 (ton/ha)دامی

 

 وتایج ي بحث

در عطح  19 ٍ 9، 5در رٍسّبی  ٍ درفذ 1در عطح  22در رٍس ّب  تز گل ٍسىًتبیج تجشیِ ٍاریبًظ ًؾبى داد کِ اثز ثلَک ثز 

، 16، 15، 14، 13، 12، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 1ؽذُ در رٍسّبی  ّبی ٍسى اثز تیوبرّبی کَدی ثز گل .دار ؽذ درفذ هعٌی 5آهبری 

 5تیوبرّبی کَدی در   ًتبیج هقبیغِ هیبًگیي .دار ؽذ هعٌی درفذ 5در عطح  22ٍ  20، 19رٍسّبی درفذ ٍ در  1در عطح  18، 17

، 96/60، 69/38، 13/16ّبی  تزتیت ثب هیبًگیي گلذّی  ثِ ٍرُد رٍس 22طی  (1) ؽبّذًؾبى داد کِ تیوبر ( 1جذٍل )طح ع
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31/103 ،57/130 ،61/167 ،12/216 ،97/268 ،20/360 ،50/324 ،85/300 ،39/221 ،91/195 ،80/162 ،68/134 ،46/119 ،

 4ٍ  3، 2، 1در رٍسّبی  2تیوبر کَدی . تز را داؽت گزم ثز ثَتِ کوتزیي ٍسى 84/10ٍ  51/30، 80/49، 73/76، 48/89، 02/108

ثب  21در رٍس  3تیوبر کَدی . تز ثَد گزم ثز ثَتِ دارای ثیؾتزیي ٍسى 85/165ٍ  75/96، 34/61، 58/49ّبی  تزتیت ثب هیبًگیي ثِ

ّبی  ثِ تزتیت ثب هیبًگیي 20تب  5در رٍسّبی  4تیوبر کَدی . تز را ثِ خَد اختقبؿ داد گزم ثز ثَتِ ثیؾتزیي ٍسى 73/52بًگیي هی

46/241 ،15/319 ،68/411 ،57/515 ،38/552 ،99/446 ،20/386 ،54/331 ،38/289 ،05/263 ،37/235 ،31/208 ،93/202 ،

گزم ثز ثَتِ دارای  18/20ثب هیبًگیي  22در رٍس  5تیوبر کَدی . تز را داؽت یؾتزیي ٍسىگزم ثز ثَتِ ث 41/87ٍ  68/121، 85/155

 4تیوبر کَدی  .عطح کَدی اعوبل ؽذُ ثَد 5تز ثیي  ًتبیج ثیبًگز ایي اعت کِ تیوبر ؽبّذ دارای کوتزیي ٍسى .تز ثَد ثیؾتزیي ٍسى

تز را  رٍس گلذّی ثیؾتزیي ٍسى 16طی ( در ّکتبر تي 30اهی ٍ کَد د کیلَگزم در ّکتبر 40، پتبط 80، فغفز 80کَدّبی است )

 .هطبثقت داؽت (2007 ،ٍ ّوکبراى Munir)ٍ  (2007 ،ٍ ّوکبراى Shata)ثِ خَد اختقبؿ داد کِ ایي هَضَع ثب ًتبیج 

 گیری کلی وتیجٍ

در  تي 30ٍ کَد داهی  کیلَگزم در ّکتبر 40، پتبط 80، فغفز 80کَدّبی است ) 4ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذعت آهذُ تیوبر کَدی 

رٍس دٍرُ  16تز را در  عبل ثعذ اس هقزف ، ثیؾتزیي ٍسى 3تزیي تیوبر کَدی ثب هبًذگبری اثزثخؾی تب  ثِ عٌَاى هٌبعت (ّکتبر

 . گلذّی ثِ خَد اختقبؿ داد
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Stay and effectiveness of combine fertilizer on Rosa damascene yield 
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Abstract 

Rosa damascene Mill. Is a plant of the Rosa genus. This project was performed at research 

Institute of Alborz, as a randomized complete blocks design in 1387. Analysis of variance 

showed that high significantly different of fresh flowers weight were on 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

13, 14, 15, 16, 17 and 18 days. The average comparison indicated, the highest and lowest fresh 

flower weight belonged to fertilizer treatment 4 (80 N, 80 K, P 40 kg/ha & manual ton/ha) on 

ninth day (552/38 g/plant) and control on 22th day (10/84 g/plant). ). Furthermore, the highest 

and lowest fresh flowers weight observed on fertilizer treatment 4 (5153/3 g/plant) and free 

fertilizer (3187.5 g/plant) treatment, respectively. According to results, Treatment 4 (80 N, 80 K, 

P 40 kg/ha & manual ton/ha) is the suitable quantity of combine fertilizer that showed the highest 

fresh flowers weight on 16 days of flowering period and its stay and effectiveness for 3 

continuous years. 

Keywords: flower yield, combine fertilizer, hole fertilizer, Rosa damascene 

 

mailto:*Vsamadiyan@gmail.com

