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  چکيده

  
 گياهي است مرتعي، دارويي که در نقاط مختلف (.Silybum marianum L)  ماريتيغال   

هاي كامل تصادفي با  اين تحقيق در قالب طرح بلوك. ت خودرو مي رويدکشور ايران به صور

ه در اين مطالعه تاثير سه نسبت مختلف  نيتروژن، فسفر و پتاس ب . تكرار انجام شد٣ تيمار و ٤

 كيلوگرم در ١٥٠K٢٠٠P٢٠٠N و ١٠٠K١٥٠P١٥٠N ، ٥٠K١٠٠P١٠٠N ،٠K ۰P ۰N مقادير

متغيرهايي نظير ارتفاع ساقه، . ورد مطالعه قرار گرفتم) بدون مصرف كود(هكتار و تيمار شاهد 

عملكرد دانه در  ر كاپيتول، تعداد دانه در كاپيتول، وزن هزار دانه وط ق،تعداد كاپيتول در بوته

 تاثير NPKهاي مختلف  دهد كه نسبت نتايج نشان مي.گيري قرار گرفتند هكتار مورد اندازه

حداكثر ارتفاع . ر در كاپيتول و عملكرد بذر در هكتار داردداري بر ارتفاع بوته، تعداد بذ معني

، بيشترين تعداد بذر در كاپيتول ١٥٠K٢٠٠P٢٠٠Nمربوط به تيمار  )متر  سانتي٨١/١٠٧(

از )  تن در هكتار٦/٣( و بيشترين عملكرد بذر ١٠٠K١٥٠P١٥٠Nمربوط به تيمار) ٠٨/٢٢٣(

 و سيلي بين با افزايش مصرف كود مقدار كل سيليمارين.  بدست آمد٥٠K١٠٠P١٠٠Nتيمار 

سبب ) ١٠٠K٢٠٠P٢٠٠Nتيمار  (NPK بطوريكه با افزايش مصرف مقادير . كاهش نشان داد

اين در . ميزان توليد سيلي مارين و سيلي بين را كاهش داد تحريك رشد رويشي  گرديده و

به ميزان  ١٥٠K٢٠٠P٢٠٠Nدر مقايسه با تيمار ) تيمار شاهد(حالي است كه عدم مصرف كود 

در بين تيمارهاي كودي تيمار .  درصد سبب افزايش مقدار كل سيليمارين گرديد٥٧/٢٠

١٠٠K١٥٠P١٥٠N داراي بيشترين درصد سيلي بين موجود در سيلي مارين بود اين در حالي 

 و ١٠٠K١٥٠P١٥٠Nاست كه در تيمار شاهد با وجود آنكه ميزان كل سيلي مارين با تيمار

٥٠K١٠٠P١٠٠N سطح قرار داشت اما ميزان سيلي بين در سيلي مارين تا حد صفر  در يك

يق بهترين نسبت كودي از لحاظ عملكرد بذر،    ن تحقيج ايبنابراين با توجه به نتا.  كاهش يافت

سيلي بين در رقم بوداكاالزي و در منطقه پيكان شهر نسبت كودي   عملكرد سيلي مارين و

٥٠K١٠٠P١٠٠Nشودي   يه م     توص.    
  

 . ماريتيغال، عملكرد بذر ، سيلي مارين، سيلي بين:هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
 گياهي مرتعي، (.Silybum marianum L) ماريتيغال

دارويي و يک ساله است که در نقاط مختلف کشور ايران 

هاي  اين گياه در رويشگاه.  به صورت خودرو مي رويد
 طبيعي خود در برخي مناطق معتدله با شرايط

 .اي، قادر به گذراندن دوره سرماي زمستان است مديترانه
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تواند به صورت يک محصول پاييزه   به همين لحاظ مي
در حاليكه در مناطق . در آن مناطق کشت شود

سردسيري به عنوان يك محصول بهاره مدنظر بوده و در 
  ).Omidbaigi, 2000( فصل بهار کشت مي شود
   نوع از تيغالهاي گياه ماري مواد موثره دانه

باشند که در واقع ترکيبي از ساختار   مي١ها فالونوليگنان

 هستند مقدار اين مواد در بذر ٣ها  و ليگنان٢فالونوئيدها
 درصد گزارش ۳ تا ۵/۱ماريتيغال متفاوت ولي در حدود 

اين مواد از نظر شيميايي ).  Dewick, 1998(شده است 
 زرد ها معموالًبوده و رنگ آن ٤ها متعلق به گروه فنل

هاي فالونوئيدهاي استخراج شده از دانه. باشند مي
ترين فالونوئيدهاي  زرد هستند مهم" يتيغال نيز کامالمار

، ٥بين هاي اين گياه عبارتند از سيلي موجود در دانه

، که مجموعه آنها تحت ٧کريستين و سيلي٦ديانين سيلي

ن  كه براي درماشود  شناخته مي٨مارين عنوان سيلي
يري از سرطان گهاي كبدي و پيش يتسيروز و مسموم

  ).Omidbaigi, 2000(رود  كبد بكار مي
ا بر روي تغذيه اين ي رهاي   محققين مصري بررسي

يجه    آنها نت. اند هاي شني انجام داده محصول در خاک
 کيلوگرم در هکتار ۱۲۰‐۲۴۰گرفتند که ميزان نيتروژن 

در هکتار  اثر مثبتي بر  کيلوگرم ۶۲يزان    و فسفر به م
  عملکرد ميوه، روغن و عملکرد سيليمارين دارد

(Omer et al., 1998).  
با کاربرد سطوح مختلف ) ۱۹۹۳(برخي از محققين 

 و ۸۵، ۵۵(و پتاس )  کيلو گرم در هکتار۱۴۰ و ۷۰(ازت 
در کشت گياه ماريتيغال ) گرم در هکتار کيلو۱۱۵

زت و پتاس باعث مشاهده کردند که باالترين مقادير ا
ولي .  شود مين آافزايش عملکرد دانه و روغن موجود در 

داري بر فالونوئيدهاي  سطوح مختلف اين کودها اثر معني
  ).Omer et al., 1993( موجود در بذر نداشتند

ر باالي دي  ماريتيغال تحت شرايط آبياري با مقا
گرم ازت در هکتار کيلو ۴۷۶(يتروژن و پتاس    کودهاي ن

 کيلوگرم پتاس در ۲۳۸ه صورت نيترات آمونيوم و ب
                                                                              
1. Flavonolignans 
2. Flavonoides 
3. Lignans  
4. Phenols  
5. Silybin 
6. Silydianin  
7. Silychristin 
8. Sily marin 

 دير، در مقايسه با مقا)هکتار به صورت سولفات پتاسيم
 کيلو گرم نيتروژن در ۲۳۸(يتروژن و پتاسيم    پايين ن

به ترتيب )  کيلوگرم پتاس در هکتار۱۱۹هکتار و 
  دادايشعملکرد بذر و روغن و درصد سيليمارين را افز

)Omer et al., 1995.(  
ماريتيغال در کشور  يتروژن بر روي   اثر کود هاي ن

آلمان نيز بررسي گرديده است، به هر حال ازت بر روي 
 منفي داشته است و ميزان سيليمارين ثير ميوه تاعملکرد

يتروژن    در مقايسه با گياهاني که ن % ۰۳/۰تنها به ميزان 
  ).Schunke, 1992(دريافت نکرده بودند افزايش يافت 

، ۱۲۰، ۲۰۰( سطح ۴ر رابطه با كاربرد كود ازت در د
بعد (رشدي  در سه مرحله)    كيلو گرم در هكتار٠ و ۵۰

) گلدهي لهدهي و مرح زني بذر، مرحله ساقه از جوانه
يتروژن تاثير منفي بر    نشان داد كه نتحقيق انجام شده 

مقدار سيلي بين و سيلي مارين موجود در بذر داشته 
  .(Omidbaigi & Nobakht, 2001) است

  
  هاروش مواد و

 تا پايان مرداد ١٣٨٣اين تحقيق از شهريور سال 
پژوهشي دانشكده ‐ در مزرعه آموزشي١٣٨٤ سال

كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس واقع در بلوار پژوهش 
 نتايج حاصل از تجزيه خاك در .انجام شد) شهر پيكان(

ه مواد استخراج و تجزي.  نشان داده شده است١جدول 
ها نيز در پژوهشكده صنايع  مؤثره موجود در دانه

هاي علمي و صنعتي ايران  شيميايي سازمان پژوهش
 گياه هاي اصالح شدهبذردر اين تحقيق از . انجام گرفت
 كه از Silybum marianum cv. Budakalaszi ماريتيغال

 در ٩دپارتمان توليد گياهان دارويي، دانشگاه كوروينوس
  .گرديدده بود استفاده شتهيه تان، كشور مجارس

  
  نتايج تجزيه خاك محل آزمايش ‐۱جدول

  هدايت الكتريكي
  )دسي زيمنس بر متر(

  فسفر قابل جذب  ٨٧/٠
  )گرم در كيلوگرم ميلي(

٣/٣  

  ١٦١  پتاسيم قابل جذب  ٧٥/٧  (pH)اسيديته 
  ٣٥/٣٠  گوگرد قابل جذب  ٤٦/٠  درصد ماده آلي
  ١٣٨  منيزيوم قابل جذب  ١٥  درصد شن
  ١٤/٣  آهن قابل جذب  ٤٤  درصد رس
  ٥٤/٩  منگنز قابل جذب  ٤١  درصد الي
  ٤٠/٠  وي قابل جذبر  )لومي شني(  بافت خاك

  ٣٠/٠  مس قابل جذب  ۰۶/۰  درصد نيتروژن كل

                                                                              
9. Corvinus University 
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هاي   تيمار در قالب طرح بلوك٤در اين آزمايش، 
.   سه تكرار مورد بررسي قرار گرفتنددركامل تصادفي 

 در اين طرح آزمايشي به شرح ذيل هاعمال شدتيمارهاي 
  :باشند مي

  )  كوداضافه کردن هر نوعبدون (تيمار شاهد : ١تيمار 
 ٥٠ فسفر، يلوگرم   ک ١٠٠يلوگرم ازت،     ک١٠٠ :٢ تيمار
  )٥٠K١٠٠P١٠٠N(يلوگرم پتاس    ک

 ١٠٠يلوگرم فسفر،     ک١٥٠يلوگرم ازت،     ک١٥٠: ٣ تيمار
  )١٠٠K١٥٠P١٥٠N(يلوگرم پتاس    ک

 ١٠٠ کيلوگرم فسفر، ٢٠٠يلوگرم ازت،     ک٢٠٠: ٤تيمار 
  )١٥٠K٢٠٠P٢٠٠N(يلوگرم پتاس    ک

به مساحت (در هر کرت  ماريتيغال، رقبل از كشت بذ
 كيلوگرم كوددامي پوسيده به ١٥مقدار )  سه متر مربع

در رابطه با نسبت . ) تن در هکتار٥٠(  شداضافهزمين 
N.P.K ،درصد نيتروژن ۴۶( وره بصورت كود انيتروژن 
 ۴۶( ، فسفر بصورت كود سوپر فسفات تريپل)خالص

 و پتاس بصورت كود سولفات )درصد فسفر خالص
 .  شداضافه به زمين ) درصد پتاس خالص۵۴( پتاسيم

در دو مرحله در اختيار گياهان قرار البته تيمار كود ازت 
 قبل از كشت بذور در فصل پاييز به ن آ نيمي از گرفت 

راه فسفر و پتاس به هر كرت داده شد و نيمي ديگر هم
 ۶‐۸در مرحله در فصل بهار در نيمه دوم فروردين ماه

بذور  .قرار گرفت بصورت سرك در اختيار گياهان برگي
 قبل از انجام .در شهريور ماه بصورت پاييزه كشت شدند

اي،  ها، بخاطر حذف اثر مرزي يا حاشيه گيري نمونه
 و گياهان انتهاي هر يك از خطوط كناري هر كرت

برداري   شدند و از بقيه گياهان نمونهحذفخطوط 
  .  صورت گرفت

در اين آزمايش متغيرهايي نظير ارتفاع ساقه، تعداد 
 ر كاپيتول، تعداد دانه در كاپيتول، وط ق،كاپيتول در بوته

   . گيري قرار گرفتند عملكرد دانه در هكتار مورد اندازه
  رينيما   استخراج سيل

 ٢٥ تا ٢٠هاي ماريتيغال حاوي  از آنجائيكه دانه
 ياه  دانهي   ير   گ  لذا جهت روغندرصد روغن هستند

 گرم بذر ماريتيغال را آسياب كرده و طي ٢٠ ماريتيغال،
 حالل هگزان به مدت ml١٠٠دو مرحله، هر مرحله با 

 به صورت مايع به داخل خير و سپس مجدداًتب دقيقه ٢٠

يند در زمان مذكور بطور آدد كه اين فرگر بالن برمي
در پايان پس از . )رفالكس( پيوسته انجام مي گردد

گيري شده و در  تخليه هگزان پودر ماريتيغال روغن
با كمك  .شود  خشك ميCْ٥٠كن در دماي  خشك
، حالل بكار رفته را از ير گردان در خال    تبخدستگاه
ك بدست پودر خش  وجدا ساخته) روغن+هگزان(محلول 

ليتري   ميلي٢٥٠ون بالن درگيري،  آمده از مرحله روغن
گراد   درجه سانتي٦٥و داخل حمام بن ماري در دماي 

 ٢٠ليتر متانول به مدت   ميلي١٠٠دهيم تا با  قرار مي
انجام شود و بار دوم به  )رفالكس(فرايند برگشت دقيقه 
ليتر متانول توسط همزن   ميلي١٠٠ دقيقه با ١٥مدت 
متانل قادر است سيليمارين را كامالً .  مخلوط شودبرقي

در خود حل كند و بعد از حل شدن سيليمارين در آن 
عصاره حاصل از . آيد به رنگ زرد مايل به نارنجي در مي

دستگاه تبخير دو مرحله جهت تبخير متانول ابتدا توسط 
 تغليظ شده و سپس باقيمانده متانول در ١گردان
  باقيمانده خشك . شود يكن كامالً حذف م خشك

  شود با دقت توزين مي) پودر سيليمارين(
(Wagner et al., 1984). 

  ين    بي    سيليري   اندازه گ

  ايي باالبا استفاده از كروماتوگرافي مايع با كار
(HPLC) بين ب سيلي+ بين آ سيلي(، مقدار سيلي بين (

 اه موجود در پودر سيليمارين مربوط به هر يك از نمونه
  . تعيين شد

  سي.ال.پي.شرايط آناليز اچ

  متر   سانتي٢٥x٤٦/٠ C1B: نوع ستون
  (µm) ميكرومتر ١٠: قطر ذرات داخل ستون

  گراد   درجه سانتي٤٠: دماي ستون
   نانومتر ٢٨٨جذب اشعه فرابنفش با طول موج :آشكارساز
  ليتر در دقيقه   ميلي٥/١با سرعت : جريان

   ميكروليتر ١٠ندارد براي نمونه و استا: حجم تزريق
  .شود از روش گراديانت استفاده مي: فاز متحرك

  
    MeOH            H3PO4            H2O               A     
    20                0.5                80                      

MeOH           H3PO4            H2O                B     
  80                0.5                20                           

  

                                                                              
1. Rotary Evaporator 
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  هاي به دست آمده از  جهت تجزيه و تحليل داده
هاي  مقايسه ميانگين.   استفاده شدSPSSافزار آماري نرم

اي دانكن  بدست آمده توسط روش آزمون چند دامنه
  .  صورت گرفت

  
  نتايج

% ۵طح ها توسط آزمون دانکن در سمقايسه ميانگين
داري بر ارتفاع  تاثير معنيNPK دهد کهنشان مي

 بطوريكه بيشترين ارتفاع در گياهان ،گياهان داشته است
   ١٥٠K٢٠٠P٢٠٠Nمربوط به تيمار)  سانتيمتر۸۱/۱۰۷(

در تيمار شاهد ) متر سانتي۱۳/۹۱( نآو کمترين 
  .مشاهده شد

نتايج مقايسه ميانگين تيمارها با استفاده از آزمون 
   بر کودي دهد که اثر تيمارهاي مختلف  کن نشان ميدان

) ۲شکل(و تعداد شاخه در بوته  )۱شکل(يتول    قطرکاپ
  ).٢جدول(ي باشد    دار نمي   معن

دهد تاثير تيمارهاي کودي بر تعداد  نتايج نشان مي
داري  اختالف معني% ۵بذر در کاپيتول در سطح احتمال 

رسي مقايسه ميانگين همچنين بر. با ساير تيمارها دارد
% ۵تيمارها با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال 

داري را بين تيمار شاهد با ساير  اختالف معني) ۲شکل(
دهد بطوريكه حداکثر تعداد بذر در ي   يمارها نشان م   ت

  ١٠٠K١٥٠P١٥٠Nمربوط به تيمار ) ۰۸/۲۲۳( کاپيتول
 و ٥٠K١٠٠P١٠٠Nاما تعداد دانه درتيمارهاي . باشد مي

١٠٠K١٥٠P١٥٠N ١٥٠ وK٢٠٠P٢٠٠N۸۶/۱۹۳  به ترتيب با، 
 در يک سطح قرار داشتند و بين ۳۳/۱۹۸  و۰۸/۲۲۳

   بذر  تعداد حداقل . داري وجود نداشت آنها اختالف معني
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  الغيتي بر ارتفاع گياه و قطر كاپيتول در گياه مارNPK مقايسه اثر نسبت ‐١شكل 
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تعداد ساقه گل دهنده در بوته

  
  و تعداد ساقه گل دهنده در بوته  بر تعداد بذر در كاپيتولNPK مقايسه اثر نسبت ‐۲شكل 



 ۱۱۱  ...  ازت، فسفر و پتاس بر باروري گياه دارويي ماريتيغال ثير أت: برنا و اميدبيگي  

 

مربوط به تيمار شاهد، بدون ) ۸۲/۱۳۴(در کاپيتول 
 ساير اضافه کردن کود  مي باشد که بين تيمار شاهد با

  .)۲دولج (شودتيمارها اختالف معني داري مشاهده مي
سفر، هاي نيتروژن، ف مقايسه ميانگين اثر نسبت
ها  تيمار دهد که بين پتاس بر عملکرد بذر نشان مي

 دارد وجود% ۵داري در سطح احتمال  اختالف معني
) ۱۰۰:۱۰۰:۵۰ نسبت (۲بطوري که در تيمار ). ۳شکل(

) در هکتار تن ۶۵۲/۳(باالترين ميزان عملکرد بذر 
از تيمار  ميزان عملکرد بذرشود و کمترين  مشاهده مي

  .آمده است بدست)  تن در هکتار۰۴۱/۲(شاهد 
  مقدار سيلي مارين

مقايسه ميزان سيلي مارين در بذر بدست آمده از 
ي دهد  که ميزان سيلي    تيمارهاي مختلف کودي نشان م

 ۲۵/۷( بيشترين مقدار ٥٠K١٠٠P١٠٠Nمارين در تيمار 
 و ١٠٠K١٥٠P١٥٠N است و در تيمارهاي شاهد،) درصد

١٥٠K٢٠٠P٢٠٠N به ترتيب ميزان سيلي مارين بدست 
  آمده کاهش مي يابد، به طوري که کمترين ميزان سيلي 

 و ، مي باشد١٥٠K٢٠٠P٢٠٠Nدر تيمار )  درصد۶/۵(مارين 
 ميزان ١٠٠K٢٠٠P٢٠٠Nدر تيمار شاهد در مقايسه با تيمار 

بطور قابل توجهي افزايش )  ۰۵/۷(توليد سيلي مارين 
  ).۴شكل (مي يابد 

  بين در سيلي مارين  مقدار سيلي
 موجود در پودر   بين درصد سيليه مقايس

   نشان  مختلف  از تيمارهاي  آمده  بدست مارين سيلي
، تيمار   كودي  مختلف  تيمارهاي  در بين دهد كه مي

٥٠K١٠٠P١٠٠Nموجود  بين   درصد سيلي  بيشترين  داراي
 در  اين. باشد  مي )درصد ۸۵/۵ (مارين در پودر سيلي

 با وجود   کود افزودن شاهد، بدون  در تيمار  كه  است حالي
 درصد كمتر از ٨٣/٢تنها   مارين ي سيل  كل  ميزان آنكه
باشد اما   مي٥٠K١٠٠P١٠٠N تيمار   سيليمارين  كل ميزان

   بين پودر سيليمارين  موجود در  بين در درصد سيلي
 وجود   چشمگيري  اختالف٥٠K١٠٠P١٠٠Nتيمار شاهد و 

 موجود  بين  سيلي ميزان  در تيمار  شاهد بطوريكه. دارد
  .)٤شکل ( باشد  صفر مي مارين در پودر سيلي

  
   خصوصيات مختلف رشد رويشي و بذر در چهار نسبت كودي مختلف‐۲جدول 

 تعداد بذر در كاپيتول  عملكرد بذر در هكتار تعداد ساقه گل دهنده  قطر كاپيتول  ارتفاع ساقه  نسبت كودي

٠  K٠  P٠N  ۲۶ /۹۱  b a۴۱/۳  a  ۲۸/۲۰  b      ۲۲/۲  b  ۸۲/۱۳۴  
٥٠K١٠٠P١٠٠N  b    ۱۳ /۹۱  a۳۵/۳  a    ۷/۱۸  a      ۶۵/۳  a  ۸۷/۱۹۳  

١٠٠K١٥٠P١٥٠N  ab ۶۶/۹۸  a۴۰/۳  a   ۱۶/۲۱  ab    ۳۲/۳  a  ۰۸/۲۲۳  

١٥٠K٢٠٠P٢٠٠N  a   ۱۰۷/۸۱  a۳۳/۳  a   ۷۶/۲۳  ab     ۹۸/۲  a  ۳۳/۱۹۸  
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   بر عملكرد بذرNPK مقايسه اثر نسبت ‐٣شكل 



 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ دوره ايران، علوم باغبانيمجله   ۱۱۲

 

 با   در مقايسه  كه ١٥٠K٢٠٠P٢٠٠N با تيمار  در رابطه
ي تر  پايين مارين يسيل   درصد كل ساير تيمارها داراي

 موجود در  بين   سيلي ازنظر ميزان. باشد  مي) درصد۶/۵(
  با تيمارشاهد  در مقايسه) درصد۱۴/۳(  مارين پودر سيلي

  بطوريكه . باشد  مي  فاحشي  تفاوت  داراي)صفر درصد(
 ۴ موجود در تيمار  مارين  در پودر سيلي  بين  سيلي ميزان

 در پودر  بين   سيلي ز ميزان درصد كمتر ا٤٧١/٢ به ميزان
  .باشد  مي٢ تيمار  سيليمارين
   كه  است  مطلب  اين بيانگر  حاصل  ديگر نتايج از سوي

ير يغت  ب سب،NPK   كود در نسبت مصرف  ميزان افزايش
   در دامنه مارين يليس موجود در پودر  بين   سيلي در ميزان

  كه بطوري .گردد  درصدمي٨٥/٥ درصد تا ١٤/٣  بين
 باالتر از ساير ٢ در تيمار  مارين ي سيل  به بين  سيلي نسبت

  ).٣شكل(باشد مي٣تر از تيمار باال٤و در تيمار تيمارهاست

  بين  مارين و سيلي عملكرد سيلي

  دهد كه  مي نشان) ٥شكل ( بدست آمده  نتايج
 کيلوگرم در ۷۸۴/۲۶۴ ( مارين حداكثر عملكرد سيلي

 و   است  آمده بدست N ٥٠K١٠٠P١٠٠ در تيمار )هکتار
 کيلوگرم در ۰۳۸/۱۶۷ ( ماريني  عملكرد سيل حداقل
 ) كود  هر نوع  كردن  اضافه بدون (١ در تيمار )هکتار

 حداكثر  كه  از آنجائي در حقيقت. گردد  مي مشاهده
   مؤثره  و درصد ماده) تن در هکتار۶۵۲/۳ (عملكرد بذر

   بدست٥٠K١٠٠P١٠٠N درتيمار ) درصد۲۵/۷ ( مارين يسيل
 ۷۸۴/۲۶۴(  مارين ي سيل  مقدار كل ، بنابراين  است آمده

  سايراز  تيمار بيشتر نيز در اين  )کيلوگرم در هکتار
  مارين  مقدار عملكرد سيلي كمترين .باشد تيمارها مي

شاهد )  کيلوگرم در هکتار۰۳۸/۱۶۷(  تيمار  به مربوط
  .باشد مي ) كود  كردن  اضافه بودن(
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 ۱۱۳  ...  ازت، فسفر و پتاس بر باروري گياه دارويي ماريتيغال ثير أت: برنا و اميدبيگي  

 

 در ٥٠K١٠٠P١٠٠N در تيمار  ماريني  سيل مقدار كل 
   درصد افزايش١٢/٦٤ با تيمار شاهدحدود  مقايسه
 در  مارين  سيلي  مقدار كل  كه  است ي در حال  اين .يابد مي

 ٦ با تيمار شاهد تنها   درمقايسه١٠٠K٢٠٠P٢٠٠Nتيمار 
 كود   سطح  به توجه  با يابد كه  مي درصد افزايش

١٠٠K٢٠٠P٢٠٠N لذا كاربرد نسبت. باشد بسيار ناچيز مي   
NPK١٠٠ باال   در سطحK٢٠٠P٢٠٠Nتأثير  بر اينكه   عالوه 
  ندارد بلكه)  در هكتار كيلوگرم( بذر  بر عملكرد چنداني
 در هكتار نيز  ماريني سيل  كل  ميزان  بر روي تأثير آن
  .باشد  مي اندك

   در هكتار نيز نتايج  بين  با عملكرد سيلي در رابطه   
  كيلوگرم ۴۸۹/۱۵(   بين  سيلي  ميزان دهد كه  مي نشان

و  ر است مقدا  باالترين٥٠K١٠٠P١٠٠Nدر تيمار ) در هكتار
 موجود در   بين  مقدار سيلي  آنكه دليل  شاهد بهر تيمارد

 باشد، مقدار عملكرد  و نيز بذر صفر مي مارين يپودر سيل
بعداز تيمار شاهد، . گردد  در هكتار نيز صفر مي بين سيلي
 و تيمار ) کيلوگرم در هکتار١٠٠K٢٠٠P٢٠٠N) ۲۴۴/۵تيمار

١٠٠K١٥٠P١٥٠N) ۷۳۵/۸ترتيب  به)ار ِکيلوگرم در هکت   
   در هکتاربين   عملكرد سيلي  ميزان ترين پايين  داراي
 .باشند مي

  

  بحث
در اين آزمايش بر اساس نتايج مقايسه ميانگين 

 درصد بيشترين ۵توسط آزمون دانكن در سطح احتمال 
باشد كه باالترين ارتفاع گياهان مربوط به تيماري مي

ر همين رابطه مقادير كودي را دريافت نموده اند  د
Omer et al. (1993)  در زمينه کاربرد سطوح مختلف

، ۵۵(و پتاس )  کيلو گرم در هکتار۱۴۰ و ۷۰(وژن نيتر
بر ارتفاع گياه ماريتيغال ) هکتار  کيلو گرم در۱۱۵، ۸۵

نشان دادند که باالترين مقادير نيتروژن و پتاس بطور 
معني داري ارتفاع گياهان را افزايش داد تحقيقات 

Omidbaigi & Nobakht )2001( نيز افزايش ارتفاع 
 ۲۰۰گياهان در اثر کاربرد کود نيتروژن در سطح 

  .نشان دادکيلوگرم در هکتار،  بعد از جوانه زني بذور را 
بر اساس اين تحقيق اثر تيمارهاي مختلف كودي بر 

 اين در حالي است كه .قطر گل معني دار نمي باشد
 نشان )Omidbaigi & Nobakht )2001نتايج تحقيقات 

دهد که بيشترين افزايش در قطر کاپيتول در اثر  مي
 کيلو گرم در هکتار نيتروژن در مرحله بعد ۲۰۰کاربرد 

   .از جوانه زني بذور بدست آمده است
در رابطه با صفت تعداد ساقه گل دهنده در گياه 

از لحاظ آماري در يك  مشخص گرديد همه تيمارها
هاي مختلف كودي تقريبا بطور  و نسبت سطح قرار دارند

يكسان باعث افزايش تعداد ساقه گل دهنده در گياه 
 Omidbaigi & Nobakhtنتايج تحقيقات . گردد مي

، ۵۰ مؤيد اين مطلب مي باشد بطوريكه مصرف )2001(
 کيلوگرم نيتروژن در هکتار به يک اندازه ۲۰۰، ۱۲۰

 و تنها عدم باعث افزايش تعداد کاپيتول در گياه مي شود
مصرف نيتروژن باعث کاهش چشمگيري در تعداد 

در تحقيق حاضر افزايش مصرف . گردد ها مي کاپيتول
 ۲۰۰: ۲۰۰: ۱۵۰ تا نسبت ۰:۰:۰کود نيتروژن نسبت 
داري را در تعداد ساقه گل  معنيهيچ گونه افزايش 

  .دهنده در گياه باعث نشد
پيتول بذر در کا اگر چه در اين مطالعه حداکثر تعداد

.  شودمشاهده مي) ۱۵۰:۱۵۰: ۱۰۰نسبت ( ۳در تيمار 
 اما کاربرد سه نسبت نيتروژن، فسفر، پتاس

به ) ۲۰۰:۲۰۰:۱۵۰و  ۱۵۰:۱۵۰:۱۰۰ ،۱۰۰:۱۰۰:۵۰(
  يک اندازه سبب افزايش تعداد بذر در هر کاپيتول

گردد و تنها عدم مصرف کود باعث کاهش مي
طبق . شودچشمگيري در تعداد بذر در کاپيتول مي

 ۲۰۰، کاربرد Omidbaigi & Nobakht (2001) تحقيقات
زني  ر نيتروژن در مرحله بعد از جوانهکيلوگرم در هکتا

داري در تعداد بذر در هر  سبب افزايش معني،بذر
 . گردد کاپيتول مي

همچنين باالترين ميزان عملكرد بذر براي رقم 
Budakalaziا  ب۲ در منطقه پيكان شهر مربوط به تيمار

 مي باشد اين در حالي است ۱۰۰:۱۰۰:۵۰نسبت كودي 
تحقيقات نشان مي دهد که مصرف سطح باالي نيتروژن 

زني بذر در بعد از جوانه)  کيلوگرم در هکتار۲۰۰(
داري در  با عدم مصرف کود سبب افزايش معنيمقايسه 

  . عملکرد بذر مي گردد
Omer et al. (1993) به اين نتيجه رسيدند كه 

 كيلو گرم در ۱۱۵ و ۷۰(ين مقادير ازت و پتاس باالتر
  .گردد مي سبب افزايش عملكرد بذر) هكتار 



 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ دوره ايران، علوم باغبانيمجله   ۱۱۴

 

  در بين   سيلي كل و مقدار  مارين  سيلي مقدار كل
   مختلف در مورد تيمارهاي)   كيلوگرم برحسب(هكتار 
مارين  از آنجا که ماده موثره سيلي.   است متفاوت بسيار

د، نتايج بسياري از شو ميبندي  ها دسته فنل جز پلي
تواند  دهد که تجمع مواد فنلي ميشان ميتحقيقات ن

خيلي حساس به استرس غذايي باشد، در اغلب موارد 
يابد   با کاهش نيتروژن محيط افزايش ميمقدار کل فنل

ريک کرده و  رشد را تحو مقادير اضافي نيتروژن معموالً
 ,Omidbaigi & Nobakht) شود ها ميمانع توليد فنل

مصرف کودي در اين تحقيق نيز افزايش  .(2001
١٥٠K٢٠٠P٢٠٠N يد و گرد سبب تحريک رشد رويشي

بطوري که . دنموجلوگيري ) مارين سيلي( ها از توليد فنل
 حدود  ١٥٠K٢٠٠P٢٠٠Nمارين در تيمار  ميزان توليد سيلي

) بدون افزودن کود(مار شاهد  درصد کمتر از تي۵۷/۲۰
 در ٥٠K١٠٠P١٠٠Nاست که کاربرد کود د اين در حالي بو

تيمار شاهد بدون افزودن (مقايسه با عدم کاربرد کود 
 درصد افزايش ميزان توليد سيلي ۸۳/۲تنها سبب ) کود

   .مارين گرديد
   گياهان  حاضر، كشت  در تحقيق كه از آنجائي

  بصورت   و كاربرد كود نيتروژنه پاييز  بصورت تيغاليمار
 فسفر و  همراهه  ب  از كاشت قبل ( حله در دو مر طيتقس

  باشد و از سوي مي   ماه  فروردين  دوم و در نيمه)  پتاسيم
ماده    بسيار پايين  بيانگر سطح  آناليز خاك ديگر نتايج

   نتايج  به باتوجه .باشد  مي  مزرعه  در خاك نيتروژن و ي   آل
 توليد   براي رسد كه ظر مي ن  به  چنين،  از تحقيق حاصل
در  .N.P.K عناصر  حداقل  حضور  در بذر به بين  سيلي
   در خاك  ميزان  اين  كه  در صورتي ، نيازمنديم خاك

شد و نمو ر در   است  ممكن اگرچه.  باشد وجود نداشته
 اما . باشد ه نداشت  تأثير چنداني مارين ييِل س  و ميزان گياه
  ر را كاهش موجود در بذ بين   سيلي ميزان   شدت به
 اين .)تيمار شاهد(رسد   صفر مي  به  كه  حدي  به،دهد مي

  افزايش مصرف کوديهمچنين نشان دادتحقيق 
١٥٠K٢٠٠P٢٠٠N  سبب تحريک رشد رويشي مي گردد و

.  نمايدجلوگيري مي) سيلي مارين(ها از توليد فنل
  ١٥٠K٢٠٠P٢٠٠Nمارين در تيمار   ميزان توليد سيليبطوري
بدون افزودن (مار شاهد  درصد کمتر از تي۵۷/۲۰حدود 
 اين در حالي است که کاربرد کود .باشد مي) کود

٥٠K١٠٠P١٠٠N  تيمار (  کود کاربرد   عدم  با مقايسه  در  

 درصد افزايش ۸۳/۲تنها سبب ) شاهد بدون افزودن کود
  وكن هور  رابطه  در همين،مارين گرديد ميزان توليد سيلي

  را در اثر مصرف مارين  مقدار سلي ش، كاه١٨٩٦  در سال
   كه  دريافتSchunke (1992) .كرد  گزارش زياد نيتروژن

 با  در مقايسه)  در هكتار  كيلوگرم٤٥ ( كاربرد نيتروژن
 در   درصد كاهش٠٣/٠  ، تنها باعث كاربرد نيتروژن عدم

 دار  معني نظر آماري  از  شد كه مارين ليي س مقدار كل
 ب سب،NPK   كود در نسبت مصرف  ميزان افزايش .نبود

  مارين يليس موجود در پودر   بين  سيلي ير در ميزانيتغ 
 .گردد مي  درصد٨٥/٥ درصد تا ١٤/٣   بين در دامنه
 ٢ در تيمار  مارين ي سيل  به  بين  سيلي  نسبت بطوريكه

 ٣ باالتر از تيمار ٤ و در تيمار باالتر از ساير تيمارهاست
  Omidbaigi & Nobakht (2001)  قيقاتتح .باشد مي
    سطح ٤ در   نيتروژن  مصرف  افزايش دهد كه  مي نشان

    كاهش    سبب )هكتار  در   كيلوگرم٢٠٠ و ١٢٠، ٥٠، ٠(
موجود در پودر    بين  سيلي  در ميزان داري معني
   كيلوگرم٥٠كاربرد د همچنين گرد  مي مارين سيلي

   با عدم  بذر در مقايسه سبز شدن  در مرحله نيتروژن
 در   توجهي  قابل  كاهش  باعث  بر اينكه  كود، عالوه مصرف
   را هم دانهد مقدار عملكر. شود  نمي بين  سيلي مقدار
  حداكثر  حصول و براير  از اين. دهدينم   چنداني كاهش

   .شود مي   در هكتار توصيه بين  مقدار سيلي
اين استوار است كه كه مساعي جهاني بر  از آنجايي 

از مواد شيميايي در محصوالت كشاورزي استفاده نشود و 
  حساب يا در صورت كاربرد به شكل كامال معقول و

  كودي نسبت  طبق نتايج اين تحقيق كاربرد . شده باشد
براي كشت ۱۰۰:۱۰۰:۵۰)توجه به نتايج آناليز خاكبا (

د كاربر باشد و مناسب ميBudakalasziماريتيغال رقم 
 بيش از حد كود نه تنها سبب آلودگي محيط زيست و

محصوالت كشاورزي مي شود بلكه بر كميت و كيفيت 
  .مواد موثره گياه نيز تاثير منفي دارد

  

  سپاسگزاري
يري صدر، عضو    العابدين بشدکتر زين ايجناب آق  از

 ي   علماي  سازمان پژوهشهي   يم    پژوهشکده شي   يات علم   ه
ين    ب ي   يل   ن و سماري ي   سيليري    گ بخاطر اندازهي   صنعت
  . شودي    مي    ماريتيغال تشکر و قدردانهاي دانه
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