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چکیده
آمينوکالتها نسل جدید کودهای شيميایي هستند که تنوع زیادی در بازار دارند .با این وجود پاسخ بسياری گياهان به کاربرد این
کودها هنوز تاحدودی ناشناخته است .لذا در این تحقيق تأثير محلولپاشي آمينوکالتها بر رشدونمو گل هميشه بهار در قالب طرح
ال تصادفي با  7تيمار و  5تکرار مورد بررسي قرار گرفت .تيمارها شامل :شاهد بدون کاربرد کود ،کاربرد خاکي  ،NPKمحلولپاشي
کام ً
کودترکيبي (ماکرو  +ميکرو) ،دو بار محلولپاشي و چهار بار محلولپاشي آمينوکالت بيومين ،دو بار محلولپاشي و چهار بار محلول-
پاشي آمينوکالت دلفن پالس بودند .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تيمارها برای صفت غلظت نيتروژن ) (P≤0.05و همچنين
بقيه صفات مورد مطالعه ) (P≤0.01معنيدار بود .مقایسه ميانگينها نيز نشان داد که بين تيمارها در سطح  %5آزمون دانکن اختالف
معنيداری وجود دارد .بيشترین ارتفاع گياه ( 12/9سانتيمتر) ،تعداد گل در بوته ( 7عدد) ،طول شاخه گلدهنده ( ،)12/9وزن تر
( 10/1گرم) و خشک ( 9/09گرم) گياه و غلظت نيتروژن ( )% 1/2در تيمار چهار بار محلولپاشي دلفنپالس مشاهده شد که تفاوت
معنيداری با تيمار کاربرد خاکي  NPKنداشت .بيشترین تعداد برگ ( )11/2و شاخه جانبي ( )2/1و همچنين بيشترین غلظت پتاسيم
برگ ( )%1/1نيز در تيمار  NPKبهدست آمد که تفاوت معنيداری با تيمار چهار بار محلولپاشي دلفنپالس نداشت .همچنين بيشترین
( 97/1روز) و کمترین ( 91روز) ماندگاری گل روی بوته بهترتيب در گياهان با چهار بار محلولپاشي دلفانپالس و شاهد مشاهده شد.
لذا ميتوان برای رشد بهينه گياه هميشه بهار بهجای مصرف خاکي کودهای شيميایي از چهار بار محلولپاشي آمينوکالتها استفاده
کرد.
واژههای کلیدی :بيومين ،دلفن پالس ،ماندگاری گل ،کود شيميایي
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برگي بستگي به گونه گياه ،شکل کود ،غلظت کود ،دفعات
کاربرد کود و مرحله رشدی گياه دارد (ملکوتي و همکاران،
 .)9937افزایش غلظت و جذب عناصر ریزمغذی از قبيل روی،
آهن ،منگنز و مس در گياه با کاربرد به روش محلولپاشي بهتر
صورت ميگيرد و این ميتواند منجر به بهبود رشد و عملکرد
گياه گردد (الوبودی .)1976 ،1جدا از تأثير بر رشد و عملکرد،
محلولپاشي عناصر ميکرو ميتواند بر زودرسي و کيفيت
محصوالت نيز مؤثر باشد (االبدین و متوالي .)1982 ،2خليلي
محله و همکاران ( )9935در بررسي اثرات محلولپاشي عناصر
ریزمغذی آهن ،روی و منگنز بر عملکرد و خصوصيات کيفي
سورگوم در کشت دوم دریافتند که مصرف این عناصر عالوهبر
افزایش غلظت آنها باعث افزایش درصد پروتئين ،عملکرد
علوفه ،ارتفاع بوته و شاخص سطح برگ گردید.
کودهای شيميایي براساس کالتهای آمينو اسيدی اولين بار
توسط شيميدانهای آمریکایي بهمنظور بهبود دسترسي گياه به
عناصر غذایي توسعه یافتند (بردلي .)2010 ،3آمينوکالتها
شکل نسبتاً جدیدی از کودها ميباشند که هر روز بر تنوع آنها
در بازار افزوده ميشود ،و از طرف دیگر اطالعات چنداني در
مورد اثر آنها بر رشدونمو و توليد گياهان موجود نميباشد .به
نظر ميرسد سرعت ورود آنها به بازار کود بهعنوان یک منبع
مهم تغذیهای گياهان ،سریعتر از توسعه تحقيقات علمي در
مورد آنهاست .این ميتواند خود دليلي بر مقبوليت آنها در بين
کشاورزان و توليدکنندگان باشد .کودهای معمول کشاورزی
اغلب کودهای سادهای هستند که به تدریج جای خود را در
کشاورزی به کودهایي با کارآیي باالتر و مؤثرتر مانند
آمينوکالتها ميدهند .این موضوع از نظر تغذیهای و همچنين
مشکالت متعدد زیستمحيطي مرتبط با کودهای معمول،
اهميت زیادی دارد .تحقيقات انجام شده بيانگر جذب بهتر
عناصر غذایي و رشد و عملکرد بهتر گياهان در اثر کاربرد
آمينوکالتها در مقایسه با کاربرد خاکي کودهای ساده و یا در
مقایسه با دیگر کالتهای مصنوعي ميباشد (امين 2و همکاران،
2011؛ جپسن1991 ،5؛ الوبودی .)1976 ،در تيمار گياه گوجه-
فرنگي با آمينوکالت آهندار در مقایسه با تيمار با ،Fe-EDTA
مشاهده شد که کاربرد آمينوکالت آهن انباشتگي باالتری از
آهن ،روی و نيتروژن در ریشهها و شاخهها را باعث ميگردد
(قاسمي 1و همکاران.)2011 ،

مقدمه
هميشه بهار با نام علمي  Calendula officinalisو نام انگليسي
 Pot marigoldگياهي از خانوادهی  Asteraceaeبا منشأ
مدیترانه ،آسيای غربي و همچنين اروپای جنوبي است .هميشه-
بهار از زمانهای دور بهعنـوان یک گياه زینتي کشـت و کار
ميشده است تا اینکه به خواص دارویي آن نيز پي برده شد
(زرگری )9911 ،و امروزه هم بهعنوان گياه زینتي و هم برای
مصارف دارویي کاربرد فراوان دارد .مهمترین مواد مؤثره گياه
هميشه بهار شامل فالنویيدها ( 0/2تا  )0/9و کاروتنوئيدها (9
درصد) ميباشند ،ولي دامنه وسيعي از ترکيبات شيميایي
ارزشمند شامل استرویيدها ترپنویيدها ،فنوليک اسيدها،
فالونویيدها ،موسيالژ و ویتامين  Eرا نيز دارا است (اميدبيگي،
 .)9932گلبرگهای هميشه بهار بهعنوان داروی ضدالتهاب
طبيعي برای درمـان زخـم و سوخـتگي مورد اسـتفاده قرار
ميگيرد .همچنين عالوهبر مصارف خوراکي (طعمدهنده و
رنگدهنده) در صنایع (تهيهی رنگهای نقاشي و نایلون
صنعتي) و در بهداشت (تهيه انواع کرم و شامپو) بهکار برده
ميشود .امروزه از قسمتهای مختلف گياه هميشه بهار اعم از
ریشه گل و برگ و بذر بهدليل وجود خواص بيولوژیک متعدد
ازجـمله خـواص ضـدميـکروبي ضـداسـپاسـم و گرفـتگي
ضـدجهشزایي و ضدتومور و آنتياکسيداني استفاده ميشود
(اميدبيگي.)9932 ،
در مورد گلها و گياهان زینتي ،مشابه دیگر گياهان زراعي
ميتوان با باال بردن کيفيت خاک گياهان و گلهای سالمتر و
با کيفيت بهتری را توليد کرد .تحقيقات در زمينه تغذیه
بسياری گياهان زینتي ازجمله هميشه بهار و نيازهای مختلف
آن به عناصر غذایي محدود است و عليرغم اهميت آن بهعنوان
گياهي زینتي و دارویي ،اطالعات زیادی در مورد نيازهای
تغذیهای گياه در دسترس نيست .احتماالً مشابه بسياری
گياهان زراعي دیگر ميتوان با مطالعه و بررسي دقيقتر نيازهای
غذایي این گياه کيفيت گل ،تعداد گل در بوته و ماندگاری گل
در طول دوهی گلدهي را افزایش داد.
تغذیه برگي امروزه کاربرد وسيعي در کشاورزی مخصوصاً در
توليد محصوالت باغباني دارد و از جنبه عدممصرف کودها در
خاک و همچنين ميزان مصرف بسيار کمتر آنها در مقایسه با
روش کاربرد خاکي ،ميتواند بهعنوان یک روش پایدار و مؤثر در
تغذیه محصوالت مطرح باشد (اصالني و سوری .)9911 ،امروزه
تغذیه برگي بهعنوان یک تأمينکننده تکميلي عناصر کممصرف
و پرمصرف ،هورمونهای گياهي ،محرکهای رشد و سایر عناصر
مفيد استفاده وسيعي دارد .از طرف دیگر پاسخ گياه به کوددهي

1. El-Lebodi
2. Elabdeen and Metwally
3. Bradley
4. Amin
5. Jeppsen
6. Ghasemi
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( ،)DelfonPlus1محلولپاشي چهار بار آمينوکالت دلفن پالس
( )DelfonPlus2بودند.
محلولپاشي تيمارها در ساعات ابتدایي و خنک روز در طي
فصل رشد و با غلظت  1/5در هزار برای همه تيمارها و به مقدار
 1-2ميليليتر بر بوته انجام گرفت .در تيمار شـاهد تنها
محلولپاشي با آب مقطر صورت گرفت .در تيمار کود شيميایي
 NPKمقادیر کود کاربردی براساس نتایج تجزیه خاک (جدول
 )9بود .در تيـمار کود تـرکـيبي ماکرو و ميکرو ،مـقدار 10
ميليليتر محلول مادری مقادیر مشخص و محاسبه شدهای از
عناصر ماکرو و ميکرو مشابه غلظت این عناصر در کود
آمينوکالت بيومين تهيه و با غلظتي مشابه دیگر کودها ( 1/5در
هزار) ،و طي  2مرحله در طول فصل رشد محلولپاشي گردید.
ترکيبات و مقدار مورد استفاده آنها (در ليتر) در زیر آمده است:
 1912ميليگرم  1210 ،ZnSO4.7H2Oميليگرم
 911 ،FeSO4.7H2Oميليگرم  9010 ،CuSO4.5H2Oميلي-
گرم  9110 ،MgSO4.7H2Oميليگرم  MnSO4.5H2Oو 3
ميليگرم .(NH4)6Mo7O24.4H2O
بيومين یک آمينوکالت مایع و شامل  1درصد نيتروژن به
شکل گالیسين %9 ،آهن %9/5 ،منگنز %1/5 ،روی %0/2 ،مس،
 %0/2منيزیم و  %0/01موليبدن ميباشد .دلفن پالس نيز یک
کود مایع قهوهای تا سياه رنگ بوده و ترکيب آن شامل :اسيد
آمينه آزاد  ،٪12ماده آلي  ،٪97نيتروژن  ،٪1نيتروژن پروتئين
 ٪5و کربن آلي  )w/w) ٪12است.
خاک مورد استفاده در این آزمایش ،مخلوطي از خاک باغچه
و ماسه ( 0/1-0/5ميليمتر) به نسبت مساوی بود .خاک
موردنظر قبل از کاربرد تجزیه شد و نتایج آن در جدول  9آورده
شده است .گلدانهای مورد استفاده سياه رنگ (با ارتفاع 90
سانتيمتر و قطر  10سانتيمتر) و حاوی حدود  5/5کيلوگرم
خاک بودند.

درحاليکه مصرف آمينوکالتها در سطح جهاني رو به
افزایش است و هر روز بازار کود شکل جدیدی از این کودها را
عرضه ميکند ،تحقيقات و اطالعات علمي کافي در مورد این
کودها و اثر آنها بر رشدونمو گياهان بسيار محدود ميباشد و
نياز است که با تحقيقات مناسب پاسخ کمي و کيفي گياهان به
این کودها مورد بررسي قرار گيرد .لذا در این تحقيق تأثير
محلولپاشي آمينوکالتها بر رشدو نموگياه هميشه بهار مورد
بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها
این آزمایش بهمنظور بررسي محلولپاشي آمينوکالتها بر
رشدونمو گل هميشه بهار در شرایط اقليمي و آب و هوایي
استان البرز و شهر کرج (مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد کرج)
اجرا گردید .این طرح بهصورت گلداني و در شرایط فضای باز در
سال  9911انجام شد .برای انجام این تحقيق از بذر گياه
هميشه بهار پرپر و پاکوتاه استفاده گردید .بذور گياه در تاریخ
 11/9/19در داخل سيني مخصوص نشاء (حاوی حدود 10
سلول نشاء) با بستری حاوی کوکوپيت و پيتماس به نسبت
مساوی و در عمق  9سانتيمتری کاشته شدند .بعد از جوانهزني
در مرحله  2تا  1برگي در هر گلدان تعداد  1عدد گياهچه
یکنواخت کشت گردید .گلدانهای تحت شرایط آزمایشي در
فضای باز قرار گرفتند و بعد از استقرار گياهچهها ،طي دو
مرحله تنک کردن تعداد آنها به  9عدد در هر گلدان کاهش
یافت.
این تحقيق در قالب طرح کامالً تصادفي با  7تيمار و در 5
تکرار انجام شد .تيمارهای مورد بررسي شامل :شاهد بدون
کاربرد کود ،کاربرد  NPKخاکي ،محلولپاشي کود ترکيبي
ماکرو+ميکرو ،محلولپاشي دو بار آمينوکالت بيومين
( ،)Biomin1محلولپاشي چهار بار آمينوکالت بيومين
( ،)Biomin2محلولپاشي دو بار آمينوکالت دلفنپالس

جدول  :9خصوصيات فيزیکي و شيميایي خاک مورد استفاده در آزمایش
Table 1: Physiochemical properties of soil used in the experiment

بافت خاک
Soil texture

سيلتي -لومي

شن
(درصد)

سيلت
(درصد)

Sand %

Silt %

31

49

رس (درصد)
Clay %

21

هدایت الکتریکي
(دسيزیمنس بر
)EC (ds/mمتر)
0.915

Silt-loam

999

اسيدیته

ماده آلي
(درصد)

نيتروژن
(درصد)

pH

Organic
matter %

Nitrogen %

7.17

0.62

0.096

فسفر
(ميليگرم
در کيلوگرم)

پتاسيم
(ميليگرم
در کيلوگرم)

Phosphorus
()mg/kg

Potassium
()mg/kg

12.2

256
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جدول  :1نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه
منابع تغييرات
Sources of
Variations

تيمار

درجه آزادی

Table 2: Analysis of variances of plant parameters
تعداد گل در
تعداد برگ در
تعداد شاخه
طول ساقه گلدهنده
ارتفاع گياه
بوته
بوته
جانبي
Lenght of flower

df

Plant height

Lateral Shoot
number

Leaf
number/plant

Flower
number/plant

stem

6

**2.618

**4.695

**29.524

**2.514

**4.473

شاخص کلروفيل
Chlorophyll
index
**12.438

Treatment

خطا

error

24

CV

0.188

0.300

0.486

0.529

0.181

0.186

3.9

25.1

11.8

11.9

4.1

5.1

* و ** بهترتيب معنيدار در سطح  5و  9درصد
* and ** significant at 5% and 1% level, respectively

ادامه جدول  :1نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه
منابع تغييرات
Sources of
variations

تيمار
خطا Error
ضریب تغييراتCV
Treatment

درجه آزادی

Table 2 Continued: Analysis of variances of plant parameters
غلظت  Nبرگ
قطر گل
ماندگاری گل
وزن خشک
وزن تر

غلظت  Kبرگ

Flower
diameter

Fresh weight

Dry weight

Flower life

Leaf Nitrogen
concentration

Leaf Potassium
concentration

6

**0.290

**1.948

**0.888

**12.990

*0.194

**0.174

24

0.075

0.144

0.083

0.271

0.070

0.048

9.3

3.2

18

10.5

8.2

11.1

df

* و ** بهترتيب معنيدار در سطح  5و  9درصد
* and ** significant at 5% and 1% level, respectively

بهدست آمد .اطالعات بهدست آمده توسط نرمافزار
آناليز گردید و ميانگينهای موجود با استفاده از روش چند
دامنهای دانکن (در سطح  )٪5مورد مقایسه قرار گرفت.

در طول فصل رشد و بعد از برداشت گياهان صفات کمي و
کيفي مرتبط با رشد گياه از قبيل تعداد برگ ،تعداد شاخههای
جانبي ،شاخص کلروفيل ،ارتفاع گياه ،وزن تر و خشک گياه،
تعداد گل ،قطر گل ،طول ساقه گلدهنده ،ماندگاری گل روی
بوته و غلظت نيتروژن و پتاسيم برگ اندازهگيری شدند .برای
اندازهگيری شاخص کلروفيل از دستگاه SPADمتر (مدل
 Minolta 502ساخت ژاپن) استفاده شد که به این منظور در
هر گلدان بهطور متوسط  10-95قرائت انجام گردید و ميانگين
آنها بهعنوان شاخص کلروفيل گياه (در گلدان) در نظر گرفته
شد .برای اندازهگيری دادههایي مانند قطر گل و قطر نهنج از
کوليس استفاده شد .همچنين تعداد شاخه جانبي گياه و تعداد
گلها در بوته در طي فصل رشد شمارش و ثبت گردید .برای
تعيين طول عمر گل روی بوته ،زمان ظهور گل تا پژمرده شدن
اولين گلبرگها در هر بوته محاسبه شد.
برای اندازهگيری وزن تر و خشک ،بعد از برداشت گياهان
ابتدا با آب شسته و سپس خشک شدند .سپس وزن تر گياه با
استفاده از ترازوی دیجيتال با دقت یک صدم اندازهگيری شد.
برای تعيين وزن خشک نيز گياهان موردنظر در داخل پاکت
کاغذی در آون بهمدت  23ساعت نگهداری و سپس با استفاده
از ترازوی دیجيتالي وزن خشک آنها اندازهگيری شد .غلظت
نيتروژن و پتاسيم برگ نيز به روش کجلدال و فليم فتومتری

SPSS 16

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد که اثر
تيمارها برای تمام تيمارها بهجز غلظت نيتروژن برگ در سطح
 %9معنيدار بود .اثر تيمارها بر غلظت نيتروژن برگ در سطح 5
درصد معنيدار گردید (جدول  .)1نتایج مقایسه ميانگين نيز
نشان داد که بين تيمارها برای بسياری از صفات مورد مطالعه،
تفاوت معنيداری در سطح  %5آزمون دانکن وجود داشت.
کاربرد تمام تيمارها در این آزمایش باعث بهبود معنيدار ارتفاع
گياه (شکل  )9و همچنين شاخص کلروفيل (شکل  )1در
مقایسه با گياهان شاهد شدند بهطوریکه بيشترین ميزان
ارتفاع گياه ( 12/9سانتيمتر) و شاخص کلروفيل ( )99/9در
گياهان با چهار بار محلولپاشي دلفن پالس و همچنين تيمار
کاربرد خاکي ( NPKبهترتيب  19/1سانتيمتر و  )91/1مشاهده
شد .بيشترین تعداد برگ ( )11/2و همچنين تعداد شاخه
جانبي در بوته ( )2/1در تيمار کاربرد خاکي  NPKو تيمار 2بار
محلولپاشي دلفن پالس (بهترتيب  19/9و  )9/1بهدست آمد
که تفاوت معنيداری با شاهد نشان دادند (جدول  .)9از نظر
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برگ ،بيشترین مقدار نيتروژن ( )%1/2در تيمار چهار بار
محلولپاشي دلفن پالس مشاهده شد که تنها تفاوت معنيداری
با گياهان شاهد نشان داد (جدول  .)9بيشترین غلظت پتاسيم
برگ نيز در تيمار کاربرد خاکي  )%1/1( NPKمشاهده شد که
با دیگر تيمارها بهجز بيومين 1و دلفنپالس 1تفاوت معنيداری
نشان داد (جدول .)9

وزن تر و خشک گياه نيز نتایج نشان داد که بيشترین وزن تر
( 10/1گرم) و خشک ( 9/09گرم) بوته در تيمار دلفن پالس با
چهار بار محلولپاشي مشاهده شد که تفاوت معنيداری با دیگر
تيمارها بهجز تيمار  NPKنشان داد .از طرف دیگر کمترین وزن
تر ( 93/5گرم) و خشک ( 9/7گرم) بوته در تيمار شاهد
مشاهده گردید (جدول  .)9از نظر غلظت نيتروژن و پتاسيم

ارتفاع گياه (سانتيمتر)

تيمارها
شکل  :9تغييرات ارتفاع گياه تحت تأثير تيمارهای مختلف .مقایسه ميانگين تيمارها در سطح  %5آزمون دانکن ميباشد
Fig. 1: Changes in plant height under different treatments. Mean comparison has been carried out at 5% level using
Duncan test

شاخص کلروفيل

تيمارها
شکل  :1اثر تيمارها بر ميزان سبزینگي (شاخص کلروفيل) گياهان .مقایسه ميانگين تيمارها در سطح  %5آزمون دانکن ميباشد
Fig. 2: The effect of treatments on plant chlorophyll index. Mean comparison has been carried out at 5% level using
Duncan test

( 7عدد) در بوته (شکل  )9در تيمارهای چهار بار محلولپاشي
دلفنپالس و کاربرد خاکي ( NPKبهترتيب  19/3سانتيمتر و

از نظر ویژگيهای مرتـبط با گـل ،بيشتریـن طول ساقه
گلدهنده ( 12/9سانتيمتر) (جدول  )9و همچنين تعداد گل
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نشان داد که تمام تيمارهای کودی در مقایسه با تيمار شاهد
باعث بهبود معنيدار طول عمر گل شدند .بيشترین ماندگاری
گل ( 97/1روز) نيز در گياهان تحت تيمار  2بار محلولپاشي
دلفنپالس مشاهده شد که تفاوت معنيداری با دیگر تيمارها
نشان داد .کمترین ( 91روز) ماندگاری گل روی بوته نيز در
گياهان تيمار شاهد مشاهده شد (شکل .)5

 1/1عدد) بهدست آمد که براساس آزمون چند دامنهای دانکن
در سطح  %5تفاوت معنيداری با تيمار شاهد نشان دادند.
بيشترین قطر گل ( 9/9سانتيمتر) نيز در تيمار دلفن پالس با
چهار بار محلولپاشي مشاهده شد که تفاوت معنيداری با دیگر
تيمارها نشان داد .از طرف دیگر از نظر این صفت تفاوت معني-
داری بين دیگر تيمارها مشاهده نشد (شکل  .)2در بررسي
تفاوت تيمارها از نظر صفت طول ماندگاری گل روی بوته نتایج

تعداد گل در بوته

تيمارها
شکل  :9اثر تيمارها بر تعداد گل در بوته .مقایسه ميانگين تيمارها در سطح  %5آزمون دانکن ميباشد
Fig. 3: The effect of treatments on the number of flowers per /plant. Mean comparison has been carried out at 5% level
using Duncan test

قطر گل در گياهان (سانتيمتر)

تيمارها
شکل  :2اثر تيمارها بر قطر گل در گياهان .مقایسه ميانگين تيمارها در سطح  %5آزمون دانکن ميباشد
Fig. 4: The effect of treatments on the flower diameter. Mean comparison has been carried out at 5% level using
Duncan test
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)Flower life on plant (day

طول مدت ماندگاری گل روی بوته (روز)

تیمارها

شکل  :5اثر تيمارها بر طول مدت ماندگاری گل روی بوته .مقایسه ميانگين تيمارها در سطح  %5آزمون دانکن ميباشد
Fig. 5: The effect of treatments on the flower life on plant under different treatments. Mean comparison has been carried
out at 5% level using Duncan test

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تيمارهای محلولپاشي
آمينوکالتها و همچنين کاربرد خاکي  NPKباعث بهبود قابل
مالحظه رشدونمو گياهان تحت تيمار در مقایسه با گياهان
شاهد شدند .در بسياری صفات مورد مطالعه در این تحقيق از
قبيل ارتفاع گياه ،شاخص کلروفيل ،تعداد گل ،ماندگاری گل
روی بوته و وزن تر و خشک بوته و همچنين غلظت نيتروژن و
پتاسيم برگ ،گياهان در تيمار چهار بار محلولپاشي دلفن
پالس و کاربرد خاکي  NPKبيشترین ميزان صفات مرتبط با
رشد را به خود اختصاص دادند و از این نظر تفاوت چنداني بين
آنها مشاهده نشد .این خود بيانگر کارآیي آمينوکالتها
مخصوصاً در دفعات باالتر کاربرد (چهار بار بهجای دو بار
محلولپاشي) ميباشد که در هر صورت ميزان مصرفي به مراتب
کمتر از مصرف خاکي دارند .شکلهای مختلف کودهای
شيميایي ميتواند کارآیي متفاوتي را باعث گردد (ملکوتي و
همکاران9937 ،؛ راندال و هوفت .)1988 ،1کاربرد مواد یا
ترکيبات آلي همواره در جهت افزایش کارایي کودها مخصوصاً
در روش کاربرد خاکي است .در مورد تغذیه برگي نيز مشخص
شده که در بسياری موارد شکل ترکيبي و باند شده عناصر بهتر
از شکل ساده آنها ميباشد مخصوصاً اگر عناصر غذایي با موادی
کالته کننده مانند انواع کالتهای مصنوعي یا طبيعي بهکار
روند (ملکوتي و طهراني .)9932 ،اسيدهای آلي و اسيدهای

آمينه از مهمترین مواد طببعي کالتهکننده هستند که نقش
مهمي در بيولوژی محيط ریشه و جذب عناصر غذایي و
همچنين انتقال آنها در داخل گياه دارند (مارشنر .)1995 ،2در
گياهان گوجهفرنگي کاربرد آمينوکالت آهندار در مقایسه با
 ،Fe-EDTAمنجر به غلظت بيشتری از آهن ،روی و نيتروژن در
ریشهها و شاخهها ميگردد و کارآیي جذب باالتری دارد
(قاسمي و همکاران.)2011 ،

1. Randall and Hoeft

2. Marschner
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جدول  :9مقایسه ميانگين تيمارها از نظر برخي صفات رشد در گياه هميشه بهار
تعداد برگ
در بوته
شاهد
کود نيتروژن
فسفر پتاسيم

Control

Table 3: Comparison of means for some growth traits in Calendula
غلظت  Nبرگ
طولساقه گلدهنده
وزنخشک
وزن تر گياه
تعدادشاخه
(درصد)
(سانتيمتر)
گياه (گرم)
(گرم)
فرعي گياه

غلظت  Kبرگ
(درصد)

Plants leaf
number

Plants lateral
shoot number

Plant fresh
)weight (g

Plant dry
)weight (g

Length of flowering
)stem (cm

Leaf nitrogen
)Concentration (%

Leaf potassium
)Concentration (%

15.6b

2.3b

18.5c

1.7c

21.2b

1.9b

1.7b

22.4a

4.2a

20.1a

2.7ab

23.4ab

2.3ab

2.2a

NPK fertilizer

ماکرو+ميکرو
Macro-micro
fertilizer

بيومين9

17.6b

2.4b

18.8bc

2.1bc

22.9ab

2ab

1.7b

19.8ab

2.4b

19.0bc

2.2bc

22.1ab

2.1ab

1.6b

Biomin1

بيومين1

19.6ab

3.1ab

19.3b

2.4b

23.3ab

2.3ab

1.8ab

Biomin2

دلفنپالس9

19.6ab

2.8b

19.3b

2.2bc

23.3ab

2.3ab

1.7b

DelfonPlus1

دلفنپالس1

21.3a

3.9a

20.2a

3.0a

24.1a

2.4a

1.9ab

DelfonPlus2

اعداد هر ستون که در یک حرف مشترک هستند فاقد تفاوت آماری براساس آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال  %5ميباشند
In each column, data having at least one similar letter are not significantly different at 5% level using Duncan test

آمينوکالتها با درصد قابل مالحظهای نيتروژن اسيدآمينهای
نقش مهمي در تأمين گياهان از نظر اسيدهای آمينه و
همچنين نيتروژن دارند .این خود به نوبه در بهبود کارآیي
دروني نيتروژن و دیگر عناصر غذایي ازجمله آهن ميتواند نقش
مهمي داشته باشد (مارشنر.)1995 ،
غلظت باالی نيتروژن در این آمينوکالتها ميتواند تا
حدودی توجيهکننده اثرات مفيد آنها بر رشدونمو گياهي باشد،
مخصوصاٌ اینکه این نيتروژن عمدت ًا به شکل اسيد آمينه ميباشد
که کارآیي جذب باالتری دارد (سخون .)2003 ،5نشان داده
شده است که گياهان ميتوانند دامنه وسيعي از ترکيبات
نيتروژندار ازجمله اسيدهای آمينه را از هر دو مسير ریشه و
برگ جذب کنند (مارشنر1995 ،؛ نشلوم و همکاران.)2009 ،
نيتروژن از مهمترین عناصر مؤثر بر رشد و توليد گياهان است و
پاسخ به کاربرد کودهای نيتروژن همواره از شاخصترین پاسخ-
های کودی در گياهان است (سوری و همکاران .)9919 ،از
سویي دیگر این آمينوکالتهای کاربردی حاوی تعداد زیادی از
عناصر ضروری ميکرو و حتي در بيشتر موارد حاوی یک یا چند
عنصر ماکرو نيز ميباشند که کارآیي آنها را افزایش ميدهد .در
شرایط کمبود عناصر ميکرو ،محلولپاشي آنها ميتواند بهبود
معنيداری در رشد و عملکرد گياهان ایجاد نماید (اصالني و
سوری .)9911 ،از طرفي کاربرد آمينواسيدها همراه با محلول
غذایي باعث تأثيرات مثبت بر روی مواد معدني برگ و غلظت

از نظر کمي ،نيتروژن مهمترین عنصر برای رشد و نمو
گياهي است (تيگدر و رنچ .)2010 ،9محدودیت گياه از نظر
نيتروژن اثرات مضری بر رشد و نمو گياه دارد (اپشتاین و بلوم،1
 .)2005گياهان عالوهبر نيترات و آمونيم قادر به جذب رنج
وسيعي از اسيدهای آمينه ،آميدها و دیگر ترکيبات نيتروژني از
طریق ریشه یا برگ خود نيز هستند (نشلوم 9و همکاران،
 .)2009اسيدهای آمينه در سطح سلولي پروتئينهای ناقل
خاص خود را داشته و از طریق آنها ميتوانند بهراحتي جذب و
منتقل شوند .تاکنون بيش از  90ناقل اسيد آمينه در گياهان
شناسایي شده که نقشهای حياتي برای گياهان دارند (تيگدر و
رنچ .)2010 ،در درون گياهان نيز اسيدهای آمينه فرم غالب
ترکيباتي هستند که نيتروژن از طریق آنها منتقل ميگردد
(تيگدر .)2014 ،بسياری از فرآیندها و مسيرهای متابوليکي
نيتروژن از قبيل تنظيم جذب نيترات و آمونيم ،احياء نيترات،
اسيميالسيون آمونيم ،متابوليسم پروتئين و بازتحرک نيتروژن،
بهوسيله غلظت همه یا بعضي از اسيد آمينهها و آميدها تنظيم
ميگردد (آتيليو و کازین .)1996 ،2غلظت اسيدآمينههای آزاد
بستگي به وضعيت نيتروژني گياه و تغيير در غلظت
سيتوپالسمي آنها دارد و از این نظر ممکن است در تنظيم رشد
گياه و جذب نيتروژن مؤثر باشند (آتيليو و کازین.)1996 ،
1. Tegeder and Rentsch
2. Epstein and Bloom
3. Näsholm
4. Atilio and Causin

5. Sekhon
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کلروفيل برگها ميشود (گارسيا 1و همکاران .)2011 ،در همين
راستا یافتههای علمي در مورد گياهاني مانند پياز (امين و
همکاران ،)2011 ،گوجهفرنگي (قاسمي و همکاران،)2011 ،
ذرت ،سيبزميني و گندم (جپسن1991 ،؛ الوبودی)1976 ،
نشان ميدهد که کاربرد آمينوکالتها باعث بهبود جذب عناصر
غذایي و در نتيجه عملکرد کمي و کيفي در گياه ميشود.

طرف دیگر عدم رواج مصرف ریزمغذیها اغلب منجر به کاهش
عملکرد و کيفيت محصوالت توليدی ميگردد ،که از این نظر
مصرف آمينوکالتها که اغلب حاوی ریزمغذیها نيز ميباشند
ميتواند در تغذیه متعادل محصوالت کشاورزی ما کمک شایاني
نماید .اهميت این موضوع وقتي دوچندان ميشود که اسيدهای
آمينه بهعنوان یکي از مؤثرترین کالتها ،همراه با تکنيک تغذیه
برگي که همواره کارآیي بهتری از کاربرد خاکي عناصر دارد ،به-
کار ميرود .این خود از جنبههای مختلف مانند افزایش کارآیي
مصرف کود ،غنيسازی محصوالت کشاورزی ،رفع کمبود عناصر
ریزمغذی ،کاهش آلودگيهای محيطي (خاک ،آب و هوا)
اهميت کاربردی فراواني دارد .در هر صورت بایستي توجه نمود
که تغذیه برگي یک نوع روش تکميلي برای تغذیه گياه است و
نميتواند بهطور کامل جایگزین تغذیه ریشهای گردد.

نتیجهگیری
در این تحقيق تيمار چهار بار محلولپاشي آمينوکالت دلفن-
پالس و همچنين بيومين باعث بهبود شرایط رشد و نمو گياهان
هميشه بهار در مقایسه با گياهان شاهد گردید ،و از این نظر
برای اغلب صفات مورد مطالعه شرایط رشد گياهان مشابه
گياهاني بود که بهصورت خاکي غلظت بيشتر کود NPK
دریافت کـرده بودند .این بيانگر کارآیي بهـتر آمينوکـالتها
ميباشد که شاید دليلي هم بر توسعه و تنوع سریع آنها در
بازار نيز باشد .شرایط اقليمي و خاکهای کشاورزی ما و از
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Effect of Amino Chelates Foliar Application on Growth and Development of Marigold
(Calendula officinalis) plant
Souri1*, M. K. and Yarahmadi2, B.
Abstract
Amino chelates represent the new form of chemical fertilizers for agronomy, while plant responses to these compounds
aren’t well known. In this study foliar application of aminochelates on growth and development of pot marigold was
investigated under completely randomized design with 7 treatment and 5 replications. Treatments were control (only
spray of distilled water), soil applied NPK, foliar application of a synthesized macro-micro fertilizer, two and four
sprays of Biomin aminochelate, two and four sprays of Delfon Plus aminochelate. The analysis of variances showed
that the effect of treatments on N concentration (P≤0.05) and on the rest of traits (P≤0.01) was significant. Comparisons
of means also revealed that there was significant difference among treatments regarding all plant parameters at 5% level
of Duncan test. The highest plant height (24.1 cm), number of flowers/plant (7), flowering stem length (24.1 cm), plant
fresh weight (20.2 g) and dry weight (3.01 g) and leaf concentrations of N (2.4%) were obtained in plants sprayed four
times using Delfon Plus, showing no significant difference with soil applied NPK treatment. The highest number of
leaves (22.4) and lateral shoots (4.2) as well as the highest K concentration (2.2%) was obtained from soil applied NPK,
showing no significant difference with four times spray of Delfun Plus treatment. The longest (17.2 day) and shortest
(12 day) life of flower on plant was also in four times sprays of Delfon Plus and control, respectively. In general the
results showed that aminochelates sprays could be a good alternative for soil applied fertilizers for marigold cultivation.
Keywords: Biomin, Delfon plus, Flower life, Chemical fertilizer
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