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  چکیده
 مانند گیاه رشد شرایط و ژنوتیپ به ها آن تأثیر ولی شوند می استفاده پیازی گیاهان در بریده گل کیفیت بهبود برای مختلفی رشد های کنندهتنظیم

 لیتر( در گرم میلی 511 و  211 ،111 ،1) های غلظت با آدنین بنزیل برهمکنش بررسی منظور به آزمایش این رد.دا بستگی نیز گیاه تغذیۀ وضعیت

 ،1 ،1) مقادیر با پتاسیم نیترات و (آذین گل ظهور اولیۀ مراحل در پاشی محلول کشت، از پیش ساعت 21 مدت به ها سوخ خیساندن) روش دو به

 گلچه قطر بر (ها برگ  میان در آذین گل شدن متورم مرحلۀ در و برگی سه) مرحلۀ دو در نیز خاکی( تغذیۀ تصوربه خاک کیلوگرم در گرم 1 ،2

 برگ پروتئین و محلول های کربوهیدرات و بریده گل گلجایی عمر گل، خشک و تر وزن سوخ، در گل شمار دهنده،گل ساقۀ ارتفاع گل، ساقۀ و

 تغییرهای آدنین بنزیل تیمارهای کاربرد از پس یموردبررس صفات همۀ داد نشان نتایج شد. انجام ایمزرعه شرایط در گلدانی کشت در نرگس

 شمار بر داری معنی اثر پتاسیم نیترات تیمار آماری نظر از دارد. مثبت حساسیت سایتوکینین به نسبت نرگس دهد، می نشان که داشتند داری معنی

 موجب باال های غلظت در پتاسیم نیترات و آدنین بنزیل تأثیر برهمکنش اما نداشت. بریده گل گلجایی عمر گل، خشک و تر وزن سوخ، در گل

 تغییر شد. برگ پروتئین و محلول های کربوهیدرات میزان و بریده گل گلجایی عمر گل، خشک و تر وزن ساقه، و گلچه قطر در دار معنی افزایش

  داد. تغییر مثبتی طور به را نرگس بریدۀ گل کیفیت پتاسیم، نیترات و آدنین بنزیل کاربرد هنتیج در بیوشیمیایی و شناسیریخت های  ویژگی در
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ABSTRACT 

Several plant growth regulators are used to improve the quality of cut flower in bulb plants, but their effectiveness 

depends on genotype and plant growth conditions such as nutrition status. A pot experiment was conducted under 

farm condition to study Benzyl Adenine (BA) and potassium nitrate interaction on floret diameter, stem diameter, 

flower height, flower number per bulb, fresh and dry weight of flower, cut flower vase life and soluble carbohydrates 

and proteins in leaves of Narcissus. Different levels of BA (0, 100, 200 and 500 mgl-1) were applied by two 

approaches of soaking bulbs for 24 hours before planting and spraying at early stages of inflorescence emerge. 

Potassium nitrate levels of (0, 1, 2 and 4 gKg-1 soil) were applied in two stages of trifoliate and swelling of the 

inflorescence among leaves as soil application. The results showed that all evaluated traits affected significantly by 

Benzyl Adenine treatments, which indicated Narcissus plants were positive sensitive to cytokinines. There were no 

statistically-significant difference between control plants and those undergoing potassium nitrate treatments in terms 

of flower number per bulb, fresh and dry weight of flower and cut flower vase life. Interaction of Benzyl Adenine and 

potassium nitrate at high levels caused significant increase in floret diameter, stem diameter, fresh and dry weight of 

flower, cut flower vase life, soluble carbohydrates and proteins. Results showed that the alteration in morphological 

and biochemical characters because of Benzyl Adenine and nitrogen positively affected cut flower quality of 

Narcissus. 
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 مقدمه

یک  .Narcissus tazetta Lنرگس شیراز، با اسم علمی 

عنوان گل  آماریلیس است که به ةدار از خانواد گیاه سوخ

بریدنی، گیاه گلدانی و یا زینتی در هواي آزاد کاربرد دارد. 

با پوشش گل مسطح و تاج گل   Narcissus tazetta ۀگون

هاي نرگس است. گلدهی  ترین گونه کروي از مهم نیمه

زمستان انجام  سطپاییز تا اوا سطنرگس از اوا گونه ینا

هاي جنوبی  بخش (.Chehrazi et al., 2007) شود می

ن زمستان مالیم، از شتایران ازجمله خوزستان، به دلیل دا

هاي بریده مانند مریم، گالیول  مناطق مهم تولید انواع گل

زارهاي طبیعی  زمستان هستند. وجود نرگسو نرگس در 

هاي مختلف استان خوزستان مانند بهبهان،  در بخش

دهد استان خوزستان از مناطق مناسب براي  نشان می

(. Daneshvar & Heidari, 2011کاشت نرگس است )

 N. tazetta ۀاگرچه ایران یکی از منابع مهم ژنتیکی گون

ایج در دیگر گیاهان ر تیمارهاي یرولی در مورد تأث ،است

هاي زیادي  زینتی، بر بهبود کیفیت گل نرگس بررسی

هاي رشد  کننده تنظیم استفاده ازانجام نشده است. 

غذایی براي بهبود رشد و کیفیت گل  گیاهی و یا عناصر

 ,Davis)یشنهاد شده است پگیاهان پیازي مختلف 

هاي محرک رشد  ها گروهی از ترکیب یتوکنیناس(. 1998

 کنند ها تحریک می د که فرآیند تقسیم را در یاختههستن

وساز  مانند سوخت یدر همۀ مراحل رشد گیاه و

ساخت  زیست ،ها فعالیت آنزیم و همچنین (متابولیسم)

انتقال مواد  ،ها ظهور اندامک ،مراحل رشد (بیوسنتز)

 & Fathi) مؤثرندا ه جلوگیري از پیري برگ وغذایی 

Esmailpour, 2010.) هاي پیشین نشان  بررسی نتایج

-گرم در لیتر بنزیلمیلی 555و  15هاي داده که غلظت

 شمار آذین، گل هر در ها گلچه آدنین توانسته شمار

 شمار آذین، گلعالئم  نخستین ظهور براي الزم روزهاي

 ظهور هنگام از ها گلچه شدن باز براي الزم روزهاي

 ل مریمدهندة گگل ساقۀ قطر و آذین گل طول آذین، گل

(Polianthus tuberosa L.) قرار دهد ) یرتأث تحتShur, 

 انگیزيگل توسعۀ و تسریع در ها سایتوکینین. (2003

 Zantedeschiaشیپوري ) گل در جانبی و انتهایی جوانۀ

aethiopica) دخالت ( دارندSkutink et al., 2003).  در

 کیفیت و رشد و گلدهی یر عناصر غذایی، برتأثمورد 

هاي  نرگس و دیگر گیاهان پیازي بررسی بریدةگل

. غلظت باالي کودهاي مختلفی انجام گرفته است

هاي نوظهور  شیمیایی در نرگس باعث از بین رفتن ریشه

دهد  شود و امکان پوسیدگی سوخ را افزایش می می

(Trinklein, 2002) . بنابراین تعیین میزان مناسب

بررسی اثر  د. درکوددهی در نرگس اهمیت خاصی دار

هاي مختلف نیترات پتاسیم و اندازة سوخ بر رشد و  غلظت

در نظام آبکشت ( N. tazetta)گلدهی نرگس 

 موالر 2 تیمار )هیدروپونیک( معلوم شد که، کاربرد

 گرم 45 تا 05 هایی با وزن سوخ پتاسیم روي نیترات

 گلچه شمار دهنده، گل ساقۀ ارتفاع افزایش موجب نرگس،

برداشت، وزن تر و  زمان در باز گلچۀ شمار بریده،گل در

شد  دار معنی طور بریده در هر سوخ بهخشک گل

(Rahimi et al., 2011.) اثر  نتایج بررسی برهمکنش

مریم و کودهاي پرمصرف بر گلدهی گل مریم  سوخ اندازة

(P. tuberosa نشان داد مصرف )کامل  کود گرم 2NPK 

 باعث متر سانتی 0هاي مریم به قطر  ( در سوخ2:5:5)

 خشک و تر وزن  برگ، طول بوته، در برگ شمار افزایش

(. Boshra & Sayed, 2012شود ) می مریم گل در برگ

 بر اسید جیبرلیک و کلسیم کلرید نتایج بررسی تأثیر

 داد مریم، نشان گل مورفوفیزولوژیک صفات برخی

 لیتر در گرم میلی 715 غلظت با کلسیم کلرید کاربرد

 شاهد با مقایسه در اتیلن تولید میزان اهشک باعث

اسید  لیتر جیبرلیک در گرم میلی 715 متقابل اثر .شد

 نسبی محتواي کلسیم، کلرید لیتر در گرم میلی 515و 

داد  کاهش را اتیلن تولید و افزایش را گلبرگ آب

(Bagheri et al., 2011) .جیبرلیک همزمان تیمار 

 کوددهی و لیتر در گرم میلی 555به میزان  اسید

 Gladiolusپتاسیم در گالیول ) نیترات

garndiflorus،) داده  کاهش را برداشت تا کاشت زمان

دهنده، گل ساقۀ طول و گلدهی درصد افزایش باعث و

 ها، پداژه )کورم( شمار ساقه، خشک وزن سطح برگ،

 ,.Karagozel et alگل شد ) قطر و پداژه خشک وزن

 تأثیر مورد در کافی اطالعات نبود به توجه (. با1999

 بر غذایی عناصر و هاي رشد کنندهتنظیم برهمکنش

 بررسیمنظور  به آزمایش نرگس، این گلدهی و رشد

صفات  بر پتاسیم نیترات و آدنین بنزیل تأثیر

 هوایی و آب شرایط در نرگس گیاه مورفوفیزیولوژیکی

 شد. انجام( خوزستان استان) بهبهان
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 ها روش و مواد

 کشاورزي ۀمزرع در 5332 سال پاییز در تحقیق این

 کیلومتري 55) بهبهان ۀنسیب اي حرفه و فنی مرکز

 استان اهواز، شرقی جنوب کیلومتري 581  بهبهان،

 کامل طرح ۀپای بر فاکتوریلصورت  به (خوزستان

 .شد انجام تکرار سه در تصادفی

 متر، سانتی 0 ارتفاع به) یکسان نرگس هاي سوخ

 مرکز از یک( گرم 05وزن تقریبی  و متر تیسان 1 قطر

 55) منصوریه بهبهان جادة در واقع ،نرگس تجاري

 شرقی جنوب کیلومتري 581 بهبهان، کیلومتري

 ترکیب با گلدان یک در سوخ هر. شد اهواز( تهیه

شد  کشت 5332 آبان 55در تاریخ  لومی شنی خاکی

ها اي از خاک گلدان)پیش از اجراي آزمایش نمونه

شناسی دانشگاه کشاورزي انتخاب و به آزمایشگاه خاک

و منابع طبیعی رامین خوزستان منتقل شد که نتایج 

ها در حدود  . در کف گلدانآمده است( 5آن در جدول 

متر سنگریزه براي ایجاد زهکش مناسب  سانتی 3

ها در هواي آزاد و در شرایط نور و  گلدان .ریخته شد

ند و هر هفته دو بار با آب ي طبیعی قرار گرفتوهوا آب

 آدنین بنزیل رشد کنندة تنظیم شهري آبیاري شدند.

 آلمان( Merk، تولیدي شرکت بنزیل آمینو پورین -0)
 لیتر در گرم میلی 155 ،255 ،555 ،5 سطح چهار در

 ساعت 27 مدت به ها سوخ خیساندن)به دو روش 

 ظهور اولیۀ مراحل در پاشی محلول کشت و از پیش

)شرکت ( KNO3)پتاسیم  نیترات تیمار ن، وآذی گل

Oral )مرحلۀ در و برگی سه مرحلۀ دو در نیز سوئیس 

  سطح چهار در ها برگ میان در آذین گل شدن متورم

. اعمال شد گلدان خاک کیلوگرم در گرم 7 و 2 ،5 ،5

( پتاسیم نیترات بدون کاربرد و مقطر آب) شاهد تیمار

 .بود

 زایشی، رشدن پایا و ماهسه  گذشت از پس

ي غاز گردنۀ مرحل )در یافتهتکامل گلیی ها نمونه

(Goose neck) آزمایشی واحد هر از نرگس( گل 

 دانشگاه آزمایشگاه به انتقال از پس و شده انتخاب

 صفات خوزستان رامین طبیعی منابع و کشاورزي

شمار  و قطر طول، گلچه، قطرمانند  مورفوفیزیولوژیکی

 عمر گل، خشک وزن گل، تر  وزن دهنده،گل ۀساق

 ,.Satoh et al., 2003; Fernando et al) گلجایی

 Ammar et) برگ محلول هاي کربوهیدرات (،1999

al., 2013) برگ محلول هاي پروتئین و (Bradford, 

 .شد گیرياندازه (1976

 افزار نرم با آمدهدستبه هاي داده آماريتجزیۀ 

MSTAT-C چند آزمون با ها میانگین ۀمقایس و 

  .شد انجام درصد 1 سطح در دانکن اي دامنه

 
 شیاستفاده در این آزما . خواص فیزیکی و شیمیایی خاک مورد5جدول 

Table 1. Physical and chemical properties of the soil used in the experiment 

Texture pH 
EC  

(mmhos/cm) 
P  

(mg/kg) 
K  

(mg/kg) 
N  

(%) 
C  

(%) 
Sandy loam 7.5 1.68 17 433 0.09 1.09 

 
 نتايج

( نشان داد که 2نتایج جدول تجزیۀ واریانس )جدول 

تأثیر تیمار بنزیل آدنین روي همۀ صفات در سطح 

دار بود. تأثیر نیترات پتاسیم بر قطر ساقۀ درصد معنی5

هاي محلول  ، میزان کربوهیدرات و پروتئیندهنده گل

ر گلچه در سطح درصد و بر قط5برگ در سطح 

 و آدنین تأثیر برهمکنش بنزیل دار بود. درصد معنی1

گلچه، میزان کربوهیدرات و  قطر بر پتاسیم نیترات

درصد و بر قطر 5در سطح  هاي محلول برگ پروتئین

دهنده، وزن تر و خشک و عمر گلجایی گل ساقۀ گل

دار بود اما بر دیگر صفات اثر درصد معنی1در سطح 

شت. نتایج بررسی مقایسۀ میانگین داري ندا معنی

و  3آدنین و نیترات پتاسیم در جدول  بنزیل برهمکنش

آدنین و نیترات پتاسیم به ترتیب در  اثر سادة بنزیل

 است. بیان شده 1و  7هاي جدول

 تأثیر هاي برهمکنش نتایج بررسی مقایسۀ میانگین

نرگس  ۀقطر گلچبر  آدنین و نیترات پتاسیم بنزیل

 تیمار در گلچه قطر که بیشترین داد نشان (3 جدول)
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 گرم 5 کاربرد و آدنین بنزیل لیتر در گرم میلی 155

 داشت وجود خاک هر کیلوگرم در پتاسیم نیترات

 155 تیمارهاي در گلچه قطر با که( متر سانتی 52/7)

نیترات  گرم 7 یا 2 و آدنین بنزیل لیتر در گرم میلی

 84/3 و 13/3 رتیبت به)خاک  کیلوگرم هر پتاسیم در

 و آدنین بنزیل لیتر در گرم یلیم 255 یا و (مترسانتی

 به) خاک در پتاسیم نیترات گرم 7 و2 ،5 ،5مقادیر 

 تفاوت (مترسانتی 10/3 و 01/3 ،85/3 ،82/3 ترتیب

  نداشت. داري معنی

 تأثیر هاي برهمکنش نتایج بررسی مقایسۀ میانگین

 دهندةساقۀ گلقطر بر  آدنین و نیترات پتاسیم بنزیل

ساقۀ  قطر بیشترین داد نشان( 3 جدولنرگس )

 آدنین بنزیل لیتر در گرم میلی 155 تیمار در دهندهگل

 خاک هر کیلوگرم در پتاسیم نیترات گرم 2 کاربرد و

دهنده گل ۀقطر ساق با که( متر میلی 0) داشت وجود

 5 و آدنین بنزیل لیتر در گرم میلی 155 تیمارهاي در

 به)خاک  کیلوگرم هر در پتاسیم نیترات گرم 7 یا

 در گرم میلی 255 یا و (متر میلی 3/1 و 7/1 ترتیب

 نیترات گرم 7 و2 ،5 ،5 مقادیر و آدنین بنزیل لیتر

 4/1 و 0/1 ،3/1 ،3/1 ترتیببه) خاک در پتاسیم

  نداشت. داري معنی تفاوت (متر میلی

بر  ینآدن بنزیل تأثیر نتایج بررسی مقایسۀ میانگین

که  داد نشان( 7 جدولنرگس ) ةدهندگل ۀطول ساق

 تیمار به مربوط نرگس ةدهندگل ۀطول ساق بیشترین

( متر سانتی 41/27) آدنین گرم در لیتر بنزیل میلی 255

 بود. 

بر  آدنین بنزیل تأثیر نتایج بررسی مقایسۀ میانگین

 داد نشان( 7 جدولنرگس ) ةدهندگل ۀشمار ساق

 255 تیمار به مربوطدهنده گل ۀساقشمار  بیشترین

 بود.( عدد 03/5) آدنین گرم در لیتر بنزیل میلی

 تأثیر هاي برهمکنش نتایج بررسی مقایسۀ میانگین

نرگس گل تر   وزنبر  آدنین و نیترات پتاسیم بنزیل

 تیمار گل درتر   وزن بیشترین داد نشان( 3 جدول)

 گرم 7 دکاربر و آدنین بنزیل لیتر در گرم میلی 155

 داشت وجود خاک هر کیلوگرم در پتاسیم نیترات

 155 تیمارهاي درتر   وزن با که( گرم 54/52)

 گرم 2 یا 5، 5مقادیر  و آدنین بنزیل لیتر در گرم میلی

 ،58/55 ترتیب به)خاک  کیلوگرم در پتاسیم نیترات

 لیتر در گرم میلی 255 یا و (گرم 31/55، 21/55

 در پتاسیم نیترات گرم 7 و 2 مقادیر و آدنین بنزیل

 تفاوت (گرم 32/55 ،58/55 ترتیب به) کیلوگرم خاک

 .نداشت داري معنی

 تأثیر هاي برهمکنش نتایج بررسی مقایسۀ میانگین

نرگس گل  خشک وزنبر  آدنین و نیترات پتاسیم بنزیل

 در گل خشک وزن بیشترین داد نشان( 3 جدول)

 گرم 7 و نینآد بنزیل لیتر در گرممیلی 155 تیمار

 24/2) داشت وجود خاک در کیلوگرم پتاسیم نیترات

 گل خشک وزن از بیشتر داريمعنیطور  به که( گرم

  بود. تیمارها دیگر در

 تأثیر هاي برهمکنش نتایج بررسی مقایسۀ میانگین

گل  بر عمر گلجایی آدنین و نیترات پتاسیم بنزیل

 در عمر گلجایی بیشترین داد نشان( 3 جدولنرگس )

 7 کاربرد و آدنین بنزیل لیتر در گرم میلی 155 تیمار

 داشت وجود خاک کیلوگرم در پتاسیم نیترات گرم

 155 تیمارهاي در عمر گلجایی با که( روز 40/53)

 گرم 2 یا 5، 5مقادیر  و آدنین بنزیل لیتر در گرم میلی

 ،1/52 ترتیب به)خاک  کیلوگرم در پتاسیم نیترات

 لیتر در گرم میلی 255 یا و (روز 58/53، 50/53

 پتاسیم نیترات گرم 7 و2 ،5 ،5 مقادیر و آدنین بنزیل

 72/53 ،85/52 ،53/52 ترتیب به) کیلوگرم خاک در

  نداشت. داري معنی تفاوت (روز 01/53 و

 تأثیر هاي برهمکنش نتایج بررسی مقایسۀ میانگین

هاي محلول  بر کربوهیدرات آدنین و نیترات پتاسیم بنزیل

بیشترین میزان  داد نشان( 3 جدولنرگس )رگ گل ب

گرم در  میلی 155هاي محلول برگ در تیمار  کربوهیدرات

گرم نیترات پتاسیم در کیلوگرم  7آدنین و  لیتر بنزیل

میکروگرم در گرم وزن  5/573خاک وجود داشت )

هاي  داري بیشتر از کربوهیدرات معنی طور بهخشک( که 

ها بود. نتایج بررسی مقایسۀ محلول برگ در دیگر تیمار

آدنین و نیترات  بنزیل تأثیر هاي برهمکنش میانگین

( 3 جدولنرگس )بر پروتئین محلول برگ گل  پتاسیم

بیشترین میزان پروتئین محلول برگ در تیمار  داد نشان

گرم نیترات  7آدنین و  گرم در لیتر بنزیل میلی 155

گرم  میلی 3/355پتاسیم در کیلوگرم خاک وجود داشت )

داري بیشتر از  معنی طور بهدر گرم وزن خشک( که 

 هاي محلول برگ در دیگر تیمارها بود.  پروتئین
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 نرگس مورفوفیزیولوژیکی گل صفات پتاسیم بر برخی و نیترات آدنینواریانس تأثیر تیمار بنزیل تجزیۀ .2جدول

Table 2. Variance analysis of BA and KNO3 treatments on some morphophysiological traitsof Narcissus 

S.O.V df 
MS 

Diameter  
of florets 

Diameter  
of flowering 

stalk 

Length  
of flowering 

stalk 

The number 
of flowering 

stems 

Fersh 
weight  

of flower 

Dry  
weight  

of flower 

Vase  
life of 

flowers 
Carbohydrate Protein 

BA 3 3.86** 
1224.67** 360.38** 1.1** 81.11** 3.43** 119.62** 161.54** 4303.5** 

KNO3 3 0.194* 
147.94** 

26.75 ns 0.097 ns 0.69 ns 0.46ns 0.115 ns 82.8** 2546.43** 
BA×KNO3 9 0.247** 

15.236* 
63.64ns 0.101ns 1.43*  

0.29* 
0.61* 

50.96** 8162.53** 
Erorr 32 0.071 24.63 53.73 0.144 0.87 0.35 0.57 0.08 0.465 
C.V. (%)  8.16 10.40 17.37 18.19 10.36 24.76 6.89 0.21 8.49 

ns،*درصد 5و  1در سطح  دار یمعندار،  یاختالف معن: نبود **و 

ns, * and **: non-significant and significant respectively at 1 and 5% probability level 

 
 آدنین و نیترات پتاسیم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل نرگس. مقایسۀ میانگین تأثیر برهمکنش بنزیل3جدول 

Table 3. Mean comparisons of the BA and potassium nitrate interaction on some morphophysiological traits of Narcissus 
Treatments Diameter  

of florets  
(cm) 

Diameter of  
flowering stalk 

(mm) 

Fersh weight  
of flower 

(g) 

Dry weight  
of flower 

(g) 

Vase life  
of flowers 

(number of days) 

Carbohydrate 
(µgg-1 of  

plant tissue) 

Protein 
(mgg-1 of  

dry weight) 
BA 

(mgl-1) 
KNO3 

(gkg-1)   

0 

0 2.33 f 3.1 g 5.66 f 1 b 6 e 124 l 117.9 i 
1 2.37 f 3.3 fg 5.76 f 1.2 b 6.08 e 125 k 134.6 h 
2 2.55 ef 3.7 efg 5.81 ef 1.12 b 6.72 e 132.6 g 152.6 g 
4 2.56 ef 3.6 efg 5.88 ef 1.1 b 6.75 e 135 e 156.4 efg 

100 

0 3.32 cd 4.1 def 7.33 ef 1.28 b  10.28 d 127.9 j 134.6 h 
1 3.44 bc 4 ef 7.49 de 1.47 b 10.83 d

  131 h 133.3 h 
2 3.44 bc 4.4 cde 8.66 cd 1.54 b  10.75 d 133.6 f 132.1 h 
4 3.22 de 5.1 abc 8.85 cd 1.58 b  11.08 cd 133.7 f 162.8 e 

200 

0 3.82 abc 5.3 abc 10 bc 2.01 b 12.19 ab 130.3 i 133.3 h 
1 3.81 abc 5.3 abc 10.17 bc 1.9 b 12.81 ab 133 g 153.8 eg 
2 3.65 abc 5.6 ab 11.08 ab 2 b 13.42 ab 135.5 e 184 d 
4 3.65 abc 5.7 ab 11.92 a 2.09 b 13.65 ab 136.4 d 192.3 c 

500 

0 2.59 de 5 bcd 11.08 ab 2.01 b 12.5 ab 132.7 g 159 efg 
1 4.02 a 5.4 ab 11.25 ab 1.99 b 13.06 ab 139.4 c 161.5 ef 
2 3.53 abc 6 a 11.35 ab 1.95 b 13.08 ab 139.9 b 206.4 b 
4 3.87 ab 5.9 a 12.17 a 2.27 a 13.67 a 143.1 a 310.3 a 

 دار نیستند. در هر ستون از لحاظ آماري معنی یکسانهاي با حروف میانگین 
Means with the same letters in each column are not statistically significant. 

 
 آدنین بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل نرگس. مقایسۀ میانگین تأثیر بنزیل7جدول 

Table 4. Mean comparison of the effect of the BA on some morphophysiological traits of Narcissus 

BA 
(mgl-1) 

Diameter 
of florets 

(cm) 

Diameter  
of flowering 

stalk 
(mm) 

Length of 
Flowering 

stalk  
(mm) 

The number 
of flowering 

stems 

Fersh 
weight  

of flower 
(g) 

Dry weight 
of flower 

(g) 

Vase life  
of flowers 
(number 
of days) 

Carbohydrate 
(µgg-1 of  

plant tissue ) 

Protein 
(mgg-1 of  

dry weight) 
0 2.47 c 3.7 c 13.26 b 1 c 5.78 c 1.11 b 6.38 d 131.3 c 148.1 c 

100 3.28 b 4.4 b 16.87 b 1.188 b 8.01 b 1.47 b 10.74 c 131.1 c 157.2 b 
200 3.71 a 5.5 a 24.75 a 1.630 a 10.88 a 2 a 12.71 b 132.5 b 158.7 b 
500 3.59 a 5.6 a 23.59 a 1.572 a 11.33 a 2.3 a 13.41 a 138.8 a 191.7 a 

 دار نیستند. در هر ستون از لحاظ آماري معنی یکسانهاي با حروف میانگین

Means with the same letters in each column are not statistically significant. 

 
 . مقایسۀ میانگین تأثیر نیترات پتاسیم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل نرگس1جدول 

Table 5. Mean comparison of effect of the KNO3 on some morphophysiological traits of Narcissus 
KNO3 
(gkg-1) 

Diameter of florets 
(cm) 

Diameter of flowering stalk 
(mm) 

Carbohydrate 
(µgg-1 of plant tissue) 

Protein 
(mgg-1 of dry weight) 

0 3.1 b 4.4 b 129.5 d 147.8 d 
1 3.41 a 4.5 b 134.1 c 160.9 c 
2 3.29 ab 5 a 135.3 a 165.4 b 
4 3.23 ab 5.1 a 134.5 b 183 a 

 دار نیستند. یمعندر هر ستون از لحاظ آماري  یکسانهاي با حروف میانگین
Means with the same letters in each column are not statistically significant. 

. 

  بحث

هاي مختلف  در این آزمایش برهمکنش تأثیر غلظت

هاي کیفی  آدنین و نیترات پتاسیم بر برخی شاخص بنزیل

هاي قطر  ررسی شد. نتایج نشان داد شاخصگل نرگس ب

بریده که با تقسیم  دهنده و ارتفاع گلگلچه، قطر ساقۀ گل

یر تیمار تأثداري تحت  معنی طور بهاي ارتباط دارد  یاخته
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سایتوکینین یکی از (. 2آدنین قرار گرفتند )جدول  بنزیل

هاي رشد  یندآهاي گیاهی در تنظیم فر هورمون ینتر مهم

اي، تمایز، افزایش  یاه شامل تقسیم یاختهگ ۀو توسع

برگ و تحرک مواد غذایی در گیاهان زینتی  گسترش

با توجه به اینکه  (.Sakakibra et al., 2006) است

ها در مریستم  هاي رشد بر تمایزیابی یاخته کننده تنظیم

هستند  مؤثرانتهایی در مراحل اولیۀ رشد سوخ 

(Tonecki, 1979به ،)صفاتی بر سایتوکینین تأثیر احتمال 

 تقسیم افزایش با دهندهگل ساقۀ قطر و گلچه قطر مانند

این  . نتایجاست ارتباط در سوخ مریستم در اي یاخته

 نیترات و آدنین برهمکنش تأثیر بنزیل داد نشان آزمایش

 بود دار یمعن نرگس دهندةگل ساقۀ قطر بر پتاسیم

 مهم يها هدف از اینکه یکی به توجه با(. 2جدول)

استحکام  و درشت  گل تولید هاي بریدنی، گل پرورش

 و پیشنهاد شده است استحکام لذا ،استساقۀ مناسب 

 نقش طبیعی شرایط در ها گل بودن قطور و پایداري

دارد  ها گل عمر طول افزایش در مهمی بسیار

(Daneshkhah et al., 2007 .)مورد در آزمایش یننتایج ا 

 مورد در پتاسیم نیترات و دنینآ بنزیل برهمکنش تأثیر

 بریدة گل کیفیت بهبود و دهندهگل ساقۀ قطر افزایش

 نرگس گلدانی یا و بریدنی گل تولیدکنندگان براي نرگس

ها  ترین شاخص شود. ارتفاع یکی از مهم استفاده تواند می

 ,.Turkoglu et al) استبریده  در ارزیابی کیفیت گل

آدنین از  غلظت بنزیل (، نتایج نشان داد افزایش2008

گرم در لیتر موجب  میلی 155گرم در لیتر تا  میلی 555

در  اینکه به توجه بریده شد. با افزایش ارتفاع گل

که بخشی از تأثیر تیمار  شده عنوان هاي پیشین بررسی

آذین ناشی از تأثیر  آدنین در افزایش طول گل بنزیل

ست که سایتوکینین بر افزایش غلظت جیبرلین درونی ا

اي و طویل شدن آن را به دنبال  افزایش تقسیم یاخته

 آزمایش این در ، احتمال دارد(Abdoul, 1998)دارد 

 غلظت تغییر موجب آدنین، بنزیل خارجی کاربرد

 بر افزون که باشد شده داخلی رشد هاي کنندهتنظیم

 ساقۀ قطر و گلچه قطر مانند دیگر موارد ساقه، ارتفاع

این  نتایج(. 7 جدول) است یافته ایشافز نیز دهندهگل

 یا یر نداشتن نیترات پتاسیم وتأثة دهند نشان آزمایش

بر ارتفاع  آدنین بنزیل و پتاسیم نیترات برهمکنش

 احتمالبه دهد می نشان و بریدة نرگس بود گل

 در نیتروژن به نسبت سایتوکینین رشد کنندةتنظیم

 شتريبی اهمیت نرگس دهندةگل ساقۀ طول افزایش

 بر غذایی عناصر مثبت است که تأثیر درحالی این. دارد

و گزارش شده کاربرد  یدتأک دهندهگل ساقۀ ارتفاع بهبود

 ارتفاع افزایش دي آمونیوم فسفات موجب صورت بهفسفر 

 ,.Turkoglu et alشود ) می نرگس دهندةگل ساقۀ

(، ولی نتایج این آزمایش نشان داد، نیترات پتاسیم 2008

دهندة یک مادة غذایی بر افزایش ارتفاع ساقۀ گل نوانع به

 داري نداشت.یر معنیتأثنرگس 

هایی است  بریده نیز یکی دیگر از شاخص شمار گل

 استبریدة نرگس مهم  که در تعیین کیفیت گل

(Turkoglu et al., 2008 .) در این آزمایش میانگین شمار

نین اثر آد بوده و کاربرد بنزیل 2تا  5بریده بین  گل

 نرگس داشت. شمار بریدة گل شمار افزایش داري بر معنی

( بین دو تا ده عدد N. tazetta) نرگس سوخ در بریده گل

 ,Turkoglu et al., 2008; Davisگزارش شده است )

 مثبت تأثیر مورد در این آزمایش نتایج به توجه با (.1998

 رنظ به نرگس، سوخ در گل شمار افزایش بر آدنین بنزیل

 تأثیر مورد در بیشتري هاي بررسی است الزم رسد می

 .شود انجام نرگس بریدة گلبرشمار  رشد هاي کنندهتنظیم

 نیترات و آدنین بنزیل کاربرد داد نشان نتایج 

 خشک و تر وزن دار معنی افزایش موجب پتاسیم

 محلول هاي پروتئین و ها کربوهیدرات میزان ،بریده گل

 میزان ،بریده گل خشک وزن .شده است برگ

 تعیین در مهم هاي شاخص از پروتئین و کربوهیدرات

 عمر افزایش با زیراهستند  بریده هاي گل کیفیت

 Argueso et) دارند مستقیم ارتباطبریده  گل گلجایی

al., 2009.) نشان آزمایشاین  نتایج اینکه به توجه با 

 بر پتاسیم نیترات و آدنین بنزیل برهمکنش داد

 بوددار  یمعن نرگسبریدة  گل گلجایی عمر افزایش

 میزان خشک،ة ماد تجمع مثبتۀ رابط لذا (،3 )جدول

 گلجایی عمر افزایش با گل در پروتئین و کربوهیدرات

 براي زیادي دالیل د.شو مییید تأ نرگسبریدة  گل در

 عمر افزایش در سوکروز مانند ها کربوهیدرات نقش

 و ساختار فظح به توان می که شده گزارش ها گل

 ویاخته  در ها اندامکدیگر  و ها میتوکندري فعالیت

 آوند از غذایی عناصر و آب دریافت تنظیم در آن نقش

 (.Capdeville et al., 2003) دکر اشاره تعرق کنترل و
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 دار معنی اثر مورد در آزمایشاین  نتایج با رابطه در

 زنی تر وزن بر آدنین بنزیل و پتاسیم نیترات برهمکنش

 کیفیت حفظ دربریده  گل آب میزان اهمیت به توان می

 هشد پیشنهاد .کرد اشاره بریده هاي گل گلجایی عمر و

 بریده هاي گل عمر افزایش در سایتوکینین نقش است

 غشا نفوذپذیري حفظ در ها سایتوکینین نقش دلیل به

 نقش یا و (Bufler et al., 1980) آب تعادل ویاخته 

 نقش و ها پروتئینۀ تجزی ازوگیري جل در سایتوکینین

 عناصر تجمع افزایش در سایتوکینینیهاي  ترکیب

 کاهش یا و قندها و آمینه اسیدهاي مانند غذایی

 .است اتیلن (Wasfi, 1995) بهبریده  گل حساسیت

 ترکیب در ماده ترین فراوان آب، از پس ها کربوهیدرات

 تا ساده قندهاي شکل به که هستند گیاهی هاي بافت

 ترین مهم .دارند وجود سنگین هاي(پلیمربسپار )

 با که است ساکارز و فروکتوز گلوکز، ساده قندهاي

 ,.Zhang et al) شوند می یافت متفاوت هاي نسبت

 انرژي منبع و ها گل ۀتغذی اصلی منبع قندها (.2002

 از پس بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی فرآیندهاي براي

 کمبود .ندهست مادري گیاه از شدن جدا

 است بریده هاي گل تخریب علل از یکی ها کربوهیدرات

(Tabatabaei & Fakharzad., 2008.) افزایش 

 تواند می بریده شاخه هاي گل گلجایی عمر و ماندگاري

 Argueso et)باشد  کربوهیدرات سطح افزایش علت به

al., 2009.) کردنراه مسدود  از سایتوکنین 

 اندازد مییر تأخ به ار پیري اتیلن،ساخت  زیست

(Ballantyne, 2000.) مانند مصنوعی هاي سایتوکنین 

 تبدیلبازدارندة  ها گلبرگ در آدنین بنزیل و کینتین

 که (ACC) اسید کربوکسیلیک پروپان آمیلوسیکلو -5

 Pal) شود می آن تولید و اتیلن به است اتیلن سازپیش

& Chowdhury, 1998.)  دیگريۀ نظریبنا بر 

 جلوگیري اتیلنساخت  زیست از ها وکنینسایت

 به را ها گل در پیري آغاز اي اندازه تا اما کنند نمی

 است شده گزارش (.William, 2001) اندازند مییر تأخ

ة برید شاخه هاي گل عمر طول آدنین بنزیل کاربرد

 با گل عمر طول افزایش این و داده افزایش را لیلیوم

 برگ در موجود یدراتکربوه و گلبرگ پروتئین میزان

 نتایج (.Faraji et al., 2010) است مرتبط گلبرگ و

 و آدنین بنزیلتأثیر  برهمکنش داد نشان آزمایشاین 

 در بود. دار معنی دهندهگلۀ ساق قطر بر پتاسیم نیترات

 قطر بر پتاسیم نیترات و آدنین بنزیل کاربرد اثر مورد

 یافت شیگزار پیازي گیاهاندیگر  در دهندهگلۀ ساق

ۀ ساق قطر آدنین بنزیل کاربرد که شده گزارش ولی نشد

 (Kheiry, 2006) مریمبریدة  گل در را دهندهگل

 (William, 2001) میخک و (Julio, 2003) اکیمنس

 همزمان معلوم شده که استفادة است. داده افزایش

 رز گل قطر افزایش باعث تغذیه در پتاسیم و نیتروژن

(spp Rose) شود می (Daneshkhah et al., 2007.) 

 هاي شاخص از یکی ساقه( )ضخامت ساقه قطر

افزون  زیرا است بریدنی هاي گل کیفیتة کنندتعیین

 عمر در است، مؤثر ساقه استحکام تعیین در اینکه بر

 Turkoglu et) دارد اهمیت بریدنی هاي گل گلجایی

al., 2008.) و آدنین بنزیلتأثیر  برهمکنش مورد در 

 گیاه گلدهی و رشد بر نیتروژن حاويهاي  یبترک

ۀ زمستان کشت ولی است هشدن منتشر اطالعاتی نرگس

 کود منظم کاربرد مثبتیر تأث و بررسی گالیول

بریدة  گل کیفیت و گلدهی بهبود بر پتاسیم سولفات

 هیید شدتأ اسید جیبرلیک با تیمارشده گالیول گیاهان

  (.Karagozel et al., 1999) است

 
 کلیگیری  یجهنت

 باالي سطوحتأثیر  برهمکنش آمده دست به نتایج بربنا

 و لیتر( در گرممیلی 155 و 255) آدنینبنزیل تیمار

 بر خاک کیلوگرم در گرم 7 مقدار در پتاسیم نیترات

 نرگس گل( مورفولوژيشناختی ) ریخت صفات بهبود

 و پروتئین میزان بیشترین اما بود. مؤثر

 در فیزیولوژي( )صفات برگ لولمح هايکربوهیدرات

 گرممیلی 155) تیمار دو سطوح باالترین برهمکنش

 در پتاسیم نیترات گرم 7 و آدنینبنزیل لیتر در

 ،آمده دست به نتایجبنابر  آمد. به دست خاک( کیلوگرم

 و 155 سطوح نرگس، گل پرورش هدف به توجه با

 نیترات گرم 7 و آدنینبنزیل لیتر در گرممیلی 255

 از هدف اگر .شود یم توصیه خاک کیلوگرم در پتاسیم

 نرگس گلشناختی  ریخت صفات بهبودتنها  پرورش

 بودن صرفه به مقرون و هاهزینه کاهش براي باشد،

 گرم 7 و آدنینبنزیل لیتر در گرممیلی 255 سطح

 شود.می پیشنهاد خاک کیلوگرم در پتاسیم نیترات
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