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) در Zinnia elegansهاي کمي و کيفي رشد و عمر پس از برداشت گل آهار (بررسي شاخص

  هاي مختلف نيتروژن به کلسيم در کشت بدون خاکنسبت

  

  ۳و علي محبوب خمامي *۲علي محمدي ترکاشوند ،۱آيدا مقيميان

  

  )23/10/1395 رش:یخ پذی؛ تار12/10/1394 افت:یخ دری(تار
 
 

  چکيده

دون خاك در بستر شن، پرلیت و پیت بر پایه فرمول غذایی هوگلند طراحی و اجرا گردیـد تـا پاسـخ رشـد و عمـر پـس از       یک آزمایش ب
 شاهد ،)غذایی محلول مصرف بدون( 1 شاهد شامل تیمارها. گردد بررسی کلسیم و نیتروژن مختلف هايبرداشت گل بریدنی آهار به غلظت

 یـک  قالب در کلسیم مولمیلی 10 و 5 و نیتروژن مولمیلی 30 و 15 هايغلظت از هاییو مخلوط ژن و کلسیم)نیترو بدون غذایی محلول( 2
 طـول  گـل،  قطر ساقه، قطر گیاه، ارتفاع شامل مطالعه مورد صفات و تکرار هر در گلدان سه و تکرار سه تیمار، شش با تصادفی کامالً طرح
جایی گل آهار و غلظت عناصر غذایی گیاه (اندام هوایی) بود. خشک گل، عمر گلخشک ساقه، وزن  وزن گل، تر وزن ساقه، تر وزن ریشه،

 بـه  کلسـیم  مـول میلی 10نتایج نشان داد که افزایش غلظت نیتروژن محلول غذایی سبب افزایش ارتفاع و وزن تر گیاه گردید؛ اما استفاده از 
 5 و نیتـروژن  مـول میلـی  30 تیمـار  در سـاقه  خشک وزن دارت. کاهش معنیرتفاع گیاه داشا بر را اثر بیشترین نیتروژن، مولمیلی 30 همراه
 عمر ترینبیش. بود روز 8/4 با 1 شاهد تیمار به مربوط جاییگل عمر کمترین. شد مشاهده تیمار همین تر وزن با مقایسه در کلسیم مولمیلی
ایی مشاهده شد که بیشترین جذب کلسیم نیز در این تیمار دیده یم در محلول غذکلس مولمیلی 10 از استفاده شرایط در) روز 17( جاییگل

 در. بـود  دیگـر  تیمارهـاي  از بیشتر مالحظه قابل و دارمیلی گرم به ازاي هر گلدان) به طور معنی 85شد. میزان جذب کلسیم در این تیمار (
(غلظت استاندارد نیتروژن در محلول غـذایی هوگلنـد)    مول نیتروژنلیمی 15 تیمار بیشتر، جاییگل عمر و مناسب عملکرد داشتن براي کل،

 مول کلسیم (غلظت دو برابر کلسیم در محلول غذایی هوگلند)، بهترین تیمار بود.میلی 10به همراه 
  

  

    تغذيه، پرليت، عملکرد، کشت بدون خاک، محلول غذايي، هوگلند کلمات کليدي:

  

  مقدمه

اي یریت تغذیـه با توجه به اهمیـت گـل و گیاهـان زینتـی، مـد     

گیاهان زینتی نقش مهمی در افـزایش تولیـد و کیفیـت گیاهـان     
  ل وـوع در شکـودن تنـل دارا بـ). گل آهار به دلی5زینتی دارد (

  

  گروه علوم باغباني، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد رشت  .۱

  رانيتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،يواحد علوم و تحق ،یگروه خاکشناس. ۲

 . بخش تحقيقات خاك و آب، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي گيالن، رشت۳

 m.torkashvand54@yahoo.comمسئول مکاتبات، پست الکترونيکي: *
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) و ارزش اقتصادي زیاد، یکـی  38رنگ، کوتاه بودن دوره رشد (
). آهـار از  11شـود ( هاي شاخه بریدنی مهم محسوب مـی از گل

ی است که در فضاي سبز کاربرد زیادي دارد و همه جمله گیاهان
ساله قسمت اعظمی از فضاي سبز به کاشت این گیاه اختصاص 

هایی است که عـالوه بـر   یابد. این گیاه همچنین از جمله گلمی
کاشت در بسترهاي گلکاري، بـه عنـوان شـاخه بریـدنی مـورد      

ل گیـرد. مناسـب نبـودن شـرایط تولیـد و کنتـر      استفاده قرار می
 براي رشد هايکنندهشرایط تولید از لحاظ تغذیه و کاربرد تنظیم

 برخـوردار  تـوجهی  قابـل  اهمیـت  از گل کیفیت و کمیت بهبود
 عمـر  طـول  و کیفیت بر مؤثر هايفاکتور ترینمهم از). 1( است
). 8( است پرورش دوره طی آن تغذیه گیاه، این برداشت از پس
هـاي  ید ساقه کلفت و گـل اي داشتن رشد مطلوب و تولبر آهار،

فراوان با کیفیت و رنگ مناسب و همچنین داشتن عمـر پـس از   
). همچنین، 16برداشت طوالنی، نیازمند مواد غذایی کافی است (

هرس صحیح آن نیز در افزایش طول عمر پـس از برداشـت آن   
دهـی  لگـ  يدوره دلیـل  بـه  آهـار  گل). 29( دارد سزاییتأثیر به

بهار تـا اواسـط پـاییز ادامـه داشـته، ارزش       طوالنی که از اواخر
ي ). عـالوه بـر آن، دوره  35و  18زیادي در صـنعت گـل دارد (  

  ).15انگیزي آن نیز از مزایاي این گیاه است (سریع رشد و گل
 هـا بـرگ  و نیبریـد  هـاي گل عمر طول بودن کوتاه امروزه،

 مورفولـوژي . رودمـی  شمار به تولید مشکالت ترینمهم از یکی
 کـه  اسـت  مهمی موارد از گلدانی زینتی گیاهان گل دوام و اهگی

). تغذیـه  27( شـود می استفاده آنها از هاگل کیفیت ارزیابی براي
سـزایی در کمیـت و   هاي شاخه، نقش بهویژه گلصحیح گل، به

خصوص طول عمر پس از برداشت آنهـا،  کیفیت گل تولیدي، به
محیط ریشه نیازمنـد   ). گیاهان علفی به دلیل محدودیت7دارد (

  ). 34باشند (ها میمدیریت دقیق کود
 در افـزایش  مـؤثر  غـذایی  عناصر ترینمهم از یکی نیتروژن

 سـاختمان  در عنصـر  ایـن . آیـد مـی  شـمار  بـه  گیاهـان  عملکرد
آلکالوئیـدها   پورینی، اسیدهاي نوکلئیک، بازهاي آمینه، اسیدهاي

ک عنصر اصـلی  به عنوان ی کلسیم). 33دارد ( وجود کلروفیل و
ــان، ــد گیاه ــل در رش ــی د عام ــوگیري رمهم ــتالالت از جل  اخ

 اسـت  نمو و رشد يدوره طول در گیاهان بافت در فیزیولوژیک
 کـه کـاربرد   شـد  مشخص آمده، عمل به هايبررسی ). طی20(

 در کـاهش  تأخیر و هاگل قطر و تر وزن افزایش به کلسیم منجر
 کلسـیم  ). جـذب 37(گردید  برداشت از پس دوره طی آنها وزن
 آمونیـوم  غلظت تأثیر تحت هاریشه گل غذایی توسط محلول از
) و با افـزایش میـزان نیتـروژن    28محلول غذایی قرار داشته ( در

) نشان 4هاي کیانی و همکاران (). بررسی4رابطه معکوس دارد (
داد که به غیر از شاخص میزان کلروفیل برگ گل رُز هیچیک از 

هـاي مختلـف   شـی تحـت تـأثیر نسـبت    هاي رشـد روی شاخص
 بـر  آمونیوم به نیترات و سطوح کلسیم کاربردي قـرار نگرفتنـد.  

ــایج ایــن تحقیــق، از نقطــه نظــر تولیــد اقتصــادي و   اســاس نت
ي پس از برداشـت، کـاربرد   هاي کیفی گل رز در مرحلهشاخص

نسبت خاصی از نیتروژن و کلسیم براي تولید گل رز در شرایط 
  شود.آبکشت توصیه می

امـا مناسـب نبـودن     .کاربرد زیـادي دارد در ایران گل آهار 
شرایط تولید و تغذیه در برخی مـوارد باعـث کـاهش کمیـت و     

سازي غلظت عناصر غذایی براي هینه). ب1( شودها میکیفیت گل
دســت آوردن بیشــینه عملکــرد و کیفیــت ایــن محصــوالت  بــه

مزي، عناصر سبب ایجـاد تـنش اسـ    زیادضروري است. سطوح 
شـود و همچنـین سـطوح    سمیت یونی و عدم تعادل یـونی مـی  

). هـدف  30شود (پایین عناصر منجر به کمبود عناصر غذایی می
از این پژوهش، بررسی تغییرات غلظـت نیتـروژن و کلسـیم بـر     
رشد و عمر پس از برداشت گل آهار در بسـتر بـدون خـاك بـا     

  محلول غذایی هوگلند است.
  

  ها مواد و روش
 Benarys Giant Lilac) رقم Zinnia elegasnآهار ( گیاه 2Fبذر 

فـروردین   20از مؤسسه فضاي سبز سازان تهیه شـد. بـذرها در   
بـرگ کاشـته شـدند. در    ماه در بستر سبک مخلوط ماسه و خاك

هـاي گلخانـه   هر گلدان یک بذر کاشته شد و در یکی از واحـد 
د. روي بسـتر  ایستگاه تحقیقات گل و گیاه الهیجان قرار داده ش

پالستیک کشیده شد تا موجب گرم شدن بستر و تسریع جوانـه 



  ...هاي کمي و کيفي رشد و عمر پس از برداشت گل آهاربررسي شاخص

  

43 

زنی بذرها شود. پرلیت دانه درشت و شن ابتـدا کـامال آبشـویی    
شدند تا ناخالصی آنها خارج شود. پـس از خـارج شـدن آب از    
ظروف شستشو، پرلیت، شن و پیت با نسـبت مسـاوي مخلـوط    

سـاعت همـان   72 ها ریخته شد و به مـدت شده و درون گلدان
طور باقی ماندند تا بستر کامالً در گلدان نشسـت کنـد. پـس از    

هـا زده شـد و   خشک شدن بستر، برچسب تیمارها روي گلـدان 
  ها بر اساس نقشه طرح کامالً تصادفی چیده شدند.گلدان

هـا بـه مرحلـه    روز و رسـیدن گیاهچـه   10پس از گذشت 
نوبـت آبیـاري و   دوبرگی، گیاهان به بستر اصلی منتقـل شـدند.   

شدن به بستر اصلی، یک روز در میـان  دهی پس از منتقلمحلول
هـاي غـذایی در   در این پژوهش، تیمارهاي حاوي محلـول بود. 

یک طرح کامالً تصادفی اعمال شدند. شش تیمار و هر تیمار در 
سه تکرار و در هر تکرار سه گلـدان، در ایـن آزمـایش اسـتفاده     

  از:شد. تیمارها عبارت بودند 
 : بدون مصرف محلول غذایی1شاهد   - 1

 : مصرف محلول غذایی بدون نیتروژن و کلسیم2شاهد   - 2

مـول  میلـی  5مول نیتروژن و میلی 15محلول غذایی حاوي   - 3
 کلسیم

مـول  میلـی  5مول نیتروژن و میلی 30محلول غذایی حاوي   - 4
 کلسیم

مـول  میلی 10مول نیتروژن و میلی 15محلول غذایی حاوي   - 5
 کلسیم

مول میلی 10مول نیتروژن و میلی 30حلول غذایی حاوي م  - 6
 کلسیم

ها با محلول غذایی از فرمول پایه هوگلند براي تیمار گلدان
). این فرمول، یک محلول غـذایی کامـل   14استفاده شده است (

باشد و طی دو مصرف میاست که شامل عناصر پرمصرف و کم
توك از هر عنصـر  شود و طی آن باید محلول اسمرحله تولید می

غذایی را تهیه و به طور جداگانه نگهداري نمود. میزان محاسـبه  
هاي مادر طبق فرمول غذایی شده از عناصر پُرمصرف در محلول

گلدان موجود در هر گروه از تیمارها، بـا   9هوگلند براي آبیاري 
پیپت درون بشر یک لیتري ریخته شد. از هـر کـدام از محلـول   

لیتر در بشر ریخته و در نهایت نیز یک میلی مصرفهاي مادر کم
لیتر رسـانده شـد و در   میلی 900محلول با آب دیونیزه به حجم 

لیتـر  میلـی  100گلـدان)، هـر گلـدان بـا      9هر گروه از تیمارها (
  آبیاري شد.

با توجه به تغییر غلظت کلسیم در محلول غذایی (در حالت 
ول، مقـدار کلسـیم   مـ میلـی  10مول است) بـه  میلی 5استاندارد، 

تـأمین گردیـد. افـزایش     O2.2H4CaSOاضافی از طریـق نمـک   
نیتروژن موجود در محلول غذایی نیـز از طریـق نمـک نیتـرات     

کار رفته در تهیه محلول غـذایی  هاي بهنمک آمونیوم تأمین شد.
شود. مقدار مصرف نیترات آمونیـوم بـه   مشاهده می 1در جدول 

تجـاوز   %25بـه نیتـرات از    اي اسـت کـه نسـبت آمونیـوم    گونه
  کند که اثر سمی خطرناك داشته باشد.نمی

جمع آوري و ثبت اطالعات به صورت هفتگی انجام شـد.  
روز پس از کاشت بـذر   40اولین برداشت گل (صورتی رنگ)، 

هاي رشد گیاه مانند ارتفاع گیاه، وزن تـر  فاکتور صورت گرفت.
و خشـک گـل،    هاي هوایی، طول ریشه، وزن تـر و خشک اندام

هـر گـل پـس از برداشـت      گیـري شـد.  جایی آن اندازهعمر گل
برچسب خورده و روز برداشـت تـا آخـرین روز مانـدگاري آن     

  ثبت شد.
جایی پس از برداشت گیاهان در به منظور بررسی عمر گل

ساعات صبح و انتقال به آزمایشگاه ایستگاه تحقیقات الهیجـان،  
حـاوي آب قـرار داده شـدند.    هـایی  هر کدام جداگانه در گلدان
درجه سلسیوس و نـور طبیعـی در    25شرایط محیط، دماي اتاق 

هایی روي سطح گلبرگ به عنوان پایان گرفته شد. بروز لکهنظر 
  جایی گیاه در نظر گرفته شد. عمر گل

گیري نیتروژن کل اندام هوایی (سـاقه و گـل)، از   براي اندازه
) Auto Analyzer 2300تـک ( روش کجلدال و با دستگاه کجـل 

گـرم از نمونـه خشـک     3/0استفاده شد. براي استخراج کلسیم، 
لیتـر از  میلـی  3/2شده اندام هوایی (ساقه و گـل) در آون را بـا   

سـاعت   24مخلوط اسیدهاي سولفوریک و سالیسیلیک به مدت 
درجه سلسـیوس حـرارت    180ها را تا خیس شد. سپس، نمونه

  رنگ متناوب و کم آب اکسیژنه بی داده و محلول با اضافه کردن
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  هاي مختلف بر ارتفاع ساقه گل آهار در کشت بدون خاك. اثر تیمار1شکل 

  

  
شد. سپس، محلول مربوطه بـا آب مقطـر بـه حجـم رسـانده و      

بـه  کلسـیم  گیري ). از عصاره تهیه شده براي اندازه2صاف شد (
) 3030اي (پـرکین المـر، مـدل    وسیله دستگاه جذب اتمی شعله

صورت گرفـت.   SPSSافزار ا توسط نرمهآنالیز دادهاستفاده شد. 
و  %1در سطوح احتمـال   LSDها از آزمون براي مقایسه میانگین

  استفاده شد.  5%
  

  نتایج و بحث
  ارتفاع ساقه 

بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر تیمار بر ارتفـاع سـاقه در   
ارتفـاع سـاقه    ). کمتـرین 2دار بـود (جـدول   معنـی  %5سطح 

متر) در محلول غذایی بدون نیتروژن و کلسیم و سانتی 8/15(
تیمار شاهد (بدون محلول غـذایی) مشـاهده شـد. بیشـترین     

مـول  میلـی  30متر) در تیمـار اسـتفاده از   سانتی 0/23ارتفاع (
مول کلسیم در محلـول هوگلنـد مشـاهده    میلی 10نیتروژن و 
  ).1شد (شکل 

مول نیتروژن، ارتفاع گیاه بیشتر میلی 30در دو تیمار حاوي 
از تیمارهاي دیگر بود. افزایش ارتفاع ساقه به علت اثر نیتـروژن  

هـاي  بر تحریک رشد رویشی و مشـارکت آن در سـاخت انـدام   
ها نشـان  باشد. نتایج به دست آمده از بررسیرویشی در گیاه می

ه داد که وجود یون نیتروژن در محلول غذایی روي ارتفـاع سـاق  

ها هم). نتیجه پژوهش حاضر با این یافته12گیاه اثر مثبت دارد (
ي تحریک بیوسـنتز سـیتوکنین و   راستا است. نیتروژن، به واسطه
هاي هـوایی گیـاه، سـبب تـأثیر بـر      صدور آن از ریشه به بخش
ها شده و در افزایش ارتفـاع بوتـه و   تقسیم و بزرگ شدن سلول

مـول  میلی 5). استفاده از 26و  17سطح برگ بسیار مؤثر است (
 15دار ارتفاع گیاه در تیمارهاي حـاوي  کلسیم سبب تغییر معنی

مـول  میلـی  10مول نیتروژن نگردیـد. امـا اسـتفاده از    میلی 30و 
مول نیتروژن، بیشترین اثر را بر ارتفـاع  میلی 30کلسیم به همراه 

به فعالیت اکسـین کمـک کـرده و در تقسـیم     گیاه دارد. کلسیم، 
زنی و رشد لوله گرده نقش ها، جوانهلولی و طویل شدن سلولس

  ).12( دارد
  

  وزن تر و خشک ساقه
طبق نتایج تجزیه واریانس، اثر تیمار بر وزن تر و خشـک سـاقه   

کمتـرین وزن تـر سـاقه    ). 2دار بود (جـدول  معنی %5در سطح 
ن و کلسـیم  وژعدم استفاده از عنصر نیتر طیگرم) در شرا 76/2(

افزایش غلظـت نیتـروژن و کلسـیم بـه سـطح      و  دیدحاصل گر
 5مـول نیتـروژن و   میلـی  15استاندارد محلول غذایی هوگلنـد ( 

دار وزن تر ساقه در مقایسه مول کلسیم) سبب افزایش معنیمیلی
). 2با شاهد و محلول غذایی بدون نیتروژن و کلسیم شد (شکل 

  جـذب   دار و قابل مالحظـه نیز حکایت از افزایش معنی 3شکل 
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  . اثر تیمارها بر وزن تر ساقه گل آهار در کشت بدون خاك2شکل 

  

  
  . اثر تیمارها بر میزان جذب نیتروژن از هر گلدان حاوي گل آهار در کشت بدون خاك3شکل 

  

  
نیتروژن در تیمارهاي محلول غذایی حاوي نیتروژن در مقایسـه  

دلیل فراهمـی  با تیمارهاي شاهد دارد. این افزایش جذب هم به 
نیتروژن قابل دسترس ریشه و هم وزن خشک بیشتر گیاه است. 
در بیشتر گیاهـان، اسـتفاده از نیتـروژن نیتراتـی باعـث افـزایش       

سـازي و عملکـرد مـی   فتوسنتز خالص و در نتیجه افزایش ماده
) روي گـل  1هـاي اسـماعیلی و همکـاران (   آزمایش). 36شود (

کلسیم باعـث افـزایش    کلرید شاخه بریدنی آهار نشان دادند که
وجـود همبسـتگی بـین     .تعداد ساقه جانبی گردیـد  و قطر ساقه

اکسید کربن در گیـاه مؤیـد   محتوي نیتروژن و تبادل خالص دي
این است که افزایش نیتروژن بـراي تولیـد مـاده خشـک و وزن     

نیتروژن نقش مهمی در توسعه ). 22خشک گیاه ضروري است (
ن خشـک شاخسـاره و شـاخص    پوشش هوایی و مخصوصاً وز

بیشـترین وزن تـر    ).23عهـده دارد ( سطح بـرگ در گیاهـان بـر   
 تـروژن ین مولمیلی 30استفاده از غلظت  طی) در شراگرم 01/9(

  .شددر محلول هوگلند مشاهده  میکلس مولمیلی 5و 
گـرم)   5/0، کمترین وزن خشک سـاقه ( 4طبق نتایج شکل 

لسـیم در محلـول هوگلنـد    در شرایط عدم استفاده از نیترون و ک
گـرم) در   27/1حاصل گردید و بیشـترین وزن خشـک سـاقه (   

مـول کلسـیم   میلی 10مول نیتروژن و میلی 30شرایط استفاده از 
  دار وزن خشـک  در محلول غذایی مشـاهده شـد. کـاهش معنـی    
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  دون خاک. اثر تيمارها بر وزن خشک ساقه گل آهار در کشت ب۴ شکل

  

 
  ها بر وزن تر گل آهار در کشت بدون خاك. اثر تیمار5شکل 

  

  
مـول کلسـیم در   میلـی  5مول نیتـروژن و  میلی 30ساقه در تیمار 

رسد که افزایش دو مقایسه با وزن تر همین تیمار بود. به نظر می
صـر  برابري غلظـت نیتـروژن، بـدون افـزایش جـذب سـایر عنا      

سـازي در ایـن تیمـار نگردیـده و     غذایی، منجر به افزایش مـاده 
) سبب افزایش جذب آب و آبـدار  3غلظت زیاد نیترات (شکل 

ها گردیده است. غلظت زیاد نیتـرات در گیـاه سـبب    شدن بافت
گردد که از عالئم سـمیت  هاي گیاهی میترد و آبدار شدن بافت
 30وع در تیمـار  ). البتـه ایـن موضـ   6شود (نیترات محسوب می

مـول)،  میلـی  10مول نیتروژن با غلظـت دو برابـر کلسـیم (   میلی
کمتر بروز پیدا کرده است. یک علت دیگر تفاوت قابل مالحظه 

ول مـ میلـی  5مول نیتروژن و میلی 30وزن تر و خشک در تیمار 
 30تواند کم بودن کلسیم این تیمار در مقایسه با تیمار کلسیم می

گـاهی کمبـود    مول کلسـیم باشـد.  میلی 10مول نیتروژن و میلی
کلسیم در محلول غذایی منجر به سمیت آمونیوم و تجزیه بافت 

  ). 21( شودآوندي ساقه اصلی گیاه می
  

  وزن تر و خشک گل
دهد. کمترین وزن را نشان میاثر تیمارها بر وزن تر گل  5شکل 

گـرم) در تیمـار شـاهد و بیشـترین وزن تـر گـل        22/1تر گل (
   5مـول نیتـروژن و   میلـی  30گرم) در شرایط اسـتفاده از   79/1(
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  . اثر تیمارها بر وزن خشک گل آهار در کشت بدون خاك6شکل 

  

  
مـول  میلـی  5نیتـروژن و  مـول  میلی 15مول کلسیم و تیمار میلی

کلسیم مشاهده شد. در تیمار محلول غـذایی بـدون نیتـروژن و    
سـازي  هایی تشکیل شدند، اما به دلیل مادهکلسیم، با این که گل

اي بـا تیمارهـاي   کمتر، وزن خشک گل تفـاوت قابـل مالحظـه   
). قـبال ً هـم مشـاهده شـد کـه      6حاوي نیتروژن داشت (شـکل  

دار نظر وزن ساقه و ارتفاع، کاهش معنـی گیاهان در این تیمار از 
 اي نسبت به تیمارهاي حاوي نیتروژن و کلسـیم و قابل مالحظه

  داشتند. 
مـول سـبب کـاهش وزن    میلی 30افزایش سطح نیتروژن به 

مـول نیتـروژن شـد.    میلـی  15خشک گل در مقایسه بـا غلظـت   
هـاي بصـیرت   افزایش سطح نیتروژن محلول غذایی در آزمایش

هـاي  ها شد. نتـایج آزمـایش  کاهش تعداد گل در بوته ) باعث3(
) نشان داد که میزان نیتروژن نسبت عکـس  9احمد و همکاران (
  دهی گیاه دارد.با رشد زایشی و گل

 
  وزن تر و خشک گل

دهد. کمترین وزن اثر تیمارها بر وزن تر گل را نشان می 5شکل 
گـل   گـرم) در تیمـار شـاهد و بیشـترین وزن تـر      22/1تر گل (

 5مـول نیتـروژن و   میلـی  30گرم) در شرایط اسـتفاده از   79/1(
مـول  میلـی  5مـول نیتـروژن و   میلی 15مول کلسیم و تیمار میلی

کلسیم مشاهده شد. در تیمار محلول غـذایی بـدون نیتـروژن و    

سـازي  هایی تشکیل شدند، اما به دلیل مادهکلسیم، با این که گل
اي بـا تیمارهـاي   الحظـه کمتر، وزن خشک گل تفـاوت قابـل م  

). قـبال ً هـم مشـاهده شـد کـه      6حاوي نیتروژن داشت (شـکل  
دار گیاهان در این تیمار از نظر وزن ساقه و ارتفاع، کاهش معنـی 

اي نسبت به تیمارهاي حاوي نیتروژن و کلسـیم  و قابل مالحظه
مول سبب کاهش وزن میلی 30داشتند. افزایش سطح نیتروژن به 

مـول نیتـروژن شـد.    میلـی  15ه بـا غلظـت   خشک گل در مقایس
هـاي بصـیرت   افزایش سطح نیتروژن محلول غذایی در آزمایش

هـاي  ها شد. نتـایج آزمـایش  ) باعث کاهش تعداد گل در بوته3(
) نشان داد که میزان نیتروژن نسبت عکـس  9احمد و همکاران (
  دهی گیاه دارد.با رشد زایشی و گل

 
  جایی عمر گل

ارها بر عمر پس از برداشت گـل نشـان داد کـه    بررسی تأثیر تیم
جایی در تیمار شاهد (بدون محلول غـذایی) و  کمترین عمر گل

تیمار محلول غذایی بدون استفاده از نیتروژن و کلسـیم حاصـل   
روز) در شرایط استفاده از  17جایی (گردید و بیشترین عمر گل

. )7مول کلسیم در محلول غذایی مشاهده شـد (شـکل   میلی 10
جذب بیشتر کلسیم در این تیمار مؤید کلسیم بیشتر بافت سـاقه  

 85). میزان جذب کلسیم در این تیمـار ( 8باشد (شکل و گل می
  دار و قابـل مالحظـه   میلی گرم به ازاي هر گلدان) به طور معنـی 



  ...هاي کمي و کيفي رشد و عمر پس از برداشت گل آهاربررسي شاخص

  

49 

  
  اكجایی گل آهار در کشت بدون خ. اثر تیمارها بر عمر گل7شکل 

  

  
  گل آهار در کشت بدون خاك. اثر تیمارها بر جذب کلسیم در هر گلدان حاوي 8شکل 

  

  
بیشتر از تیمارهاي دیگر بود. این افزایش جذب به دلیل افزایش 
دو برابري کلسیم محلول غذایی و افزایش سطح دسترسی گیـاه  

انباشـتگی  اسـت.   به کلسیم و همچنین وزن خشک بیشـتر گیـاه  
هاي گیاهی سبب تقویت ارتباطات پلیمري بـین  کلسیم در بافت

وقتی بـا جـزء   هاي میانی غشاي پکتوسلولزي سلول شده و تیغه
یابد نمک غیـر محلـولی را   هاي ژله مانند پیوند میاسیدي پکتین
اي اي یاختهو باعث بهبود استحکام شبکه دیوارهدهد تشکیل می

  ). 13گردد (ها میمقاومت مکانیکی بافت و در نتیجه افزایش

پذیري غشاي سلولی سـبب اسـتحکام   کلسیم، با حفظ نفوذ
زاد، نقـش  گردد که به همـراه کـاهش تولیـد اتـیلن درون    آن می

نتـایج  ). 39هـا دارد ( انـداختن پیـري یاختـه   تـأخیر مؤثري در به
و  19( زرُ نیهاي شاخه بریدتحقیقات چندین پژوهش روي گل

نشـان  ) 31لیلیوم ( و )24( )، داودي و جعفري25گالیول ()، 37
هـاي  داد که کلسیم قادر است طول عمر پـس از برداشـت گـل   

 را افزایش دهد. افزایش در طول عمـر پـس از برداشـت    نیبرید
 خیر افتادن رویدادهاي مربوط به پیري، کاهش وزنأناشی از به ت
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از بیمـاري  تر، کاهش آب مصرفی، خمیدگی ساقه، یا جلوگیري 
  ).32( طی تکثیر باشد

ــر کلســیم روي طــول عمــر  ) 10(نانی و همکــاران ســفا اث
کـه  . نتایج نشان داد ندرا مورد ارزیابی قرار داد رز هاي بریدهگل

کلرید کلسیم قبل از برداشت، باعـث افـزایش طـول    با کوددهی 
روز پـس از   دهگـردد.  هاي بریده نسبت بـه شـاهد مـی   عمر گل
در  ؛کیفیت خوبی داشـتند  2CaCl تیمار شده با هايگل ،برداشت
هاي شاهد در روز پنجم بعد از برداشـت  که کیفیت گل صورتی

 شـاخه  رز گـل  هـاي گلبـرگ  در کلسـیم  افزایش .کاهش داشتند
 سلولی غشاي پذیرينفوذ اتیلن، تولید میزان کاهش ضمن بریده،

 جملـه  از کـه  سـلولی  غشاي از هایون نشت از و کرده حفظ را
 همکـاران  و تور). 27( کندمی جلوگیري است، پیري یندهايافر
 را رز جوانـه  شـدن  بـاز  کلسـیم  کلریـد  که کردند گزارش) 37(

  .اندازدمی تأخیر به را پیري و کندمی تشدید
  

  گیرينتیجه
دست آمده، افزایش غلظت نیتروژن محلول با توجه به نتایج به

گردید. اما اسـتفاده  غذایی سبب افزایش ارتفاع و وزن تر گیاه 
مـول نیتـروژن،   میلـی  30مـول کلسـیم بـه همـراه     میلی 10از 

دار وزن بیشترین اثر را بر ارتفاع گیـاه داشـت. کـاهش معنـی    
مـول  میلـی  5مـول نیتـروژن و   میلی 30خشک ساقه در تیمار 

کلسیم در مقایسه با وزن تر همین تیمار مشاهده شد کـه مـی  
ات و افزایش جذب آب و آبدار تواند به دلیل غلظت زیاد نیتر

مـول  میلـی  30هـا باشـد. ایـن موضـوع در تیمـار      شدن بافت
مول)، کمتر بـروز  میلی 10نیتروژن و غلظت دو برابر کلسیم (

روز) در شرایط اسـتفاده   17جایی (پیدا کرد. بیشترین عمر گل
مــول کلســیم در محلــول غــذایی مشــاهده شــد. میلــی 10از 

در همین تیمـار دیـده شـد. میـزان     جذب کلسیم نیز بیشترین 
میلی گرم به ازاي هر گلـدان)   85جذب کلسیم در این تیمار (

دار و قابل مالحظه بیشتر از تیمارهاي دیگر بـود.  به طور معنی
جـایی بیشـتر،   در کل، براي داشتن عملکرد مناسب و عمر گل

مـول نیتـروژن (غلظـت اسـتاندارد نیتـروژن در      میلی 15تیمار 
مول کلسیم (غلظت میلی 10ی هوگلند) به همراه محلول غذای

دو برابر کلسیم در محلول غذایی هوگلند)، بهترین تیمار بـود.  
شود براي رشـد و مانـدگاري بیشـتر گـل     بنابراین پیشنهاد می

آهار، ضمن مصرف متعادل کودهاي نیتروژنه، چندبار محلـول 
پاشی کلسیم در سطح فضاي سـبز شـهري در منـاطق تحـت     

  ار گنجانده شود.کشت آه

  

  

  مورد استفاده منابع

آدنین بـر  هاي جیبرلین و بنزیلکلسیم، هورمون . بررسی اثرات کلرید1392محمدخانی.  و ع. شیران، ب. روحیو.  ،سماعیلی، س.ا .1
 . 252-244 ):4(27). نشریه علوم باغبانی .Zinnia elegans Jخصوصیات کمی، کیفی و طول عمر گل آهار (

 ، مؤسسه تحقیقات خاك و آب، تهران.982. روش تجزیه گیاه. جلد دوم، نشریه فنی شماره 1375ی، ع. امام .2

فرنگی و فلفل). مؤسسه تحقیقات خـاك و  اي (خیار، گوجهاي سبزیجات گلخانههاي تغذیه. آشنایی با ناهنجاري1390بصیرت، م.  .3
 آب، تهران. 

هاي مختلف آمونیوم به نیترات و سطوح کلسیم بر رشد، . تأثیر نسبت1388 ایی و م. کافی.ج. طباطب ج. ملکوتی، س. ، م.یانی، ش.ک .4
 .33-23 ):1(23 هاي خاك (علوم خاك و آب)ز. پژوهشغلظت عناصر غذایی و کیفیت گل رُ

عناصـر گـل   رخـی  بهـاي رشـدي و غلظـت    کمپوست بر ویژگـی . اثر زئولیت و ورمی1392روستا. و ح.  فتحیم.، س. پور، حمید .5
 .103-95): 1(4اي هاي گلخانهوم و فنون کشتلاطلسی. مجله ع



  ...هاي کمي و کيفي رشد و عمر پس از برداشت گل آهاربررسي شاخص

  

51 

مـدرس،   تربیت انتشارات دانشگاه ها).حلراه و خشک (مشکالت مناطق هايخاك . حاصلخیزي13833م. همایی.  و م. ج. ملکوتی، .6
 تهران.

ــو، م.  .7 ــري دلج ــد   1390 نظ ــر و خمی ــؤثر در دوام عم ــوژیکی م ــل فیزیول ــی عوام ــا . بررس ــل ش ــاقه گ ــرا  خگی س ــده ژرب  ه بری

)Gerbera jamesonii Bolus ex. Hook f.علوم و تحقیقات تهران. آزاد اسالمی واحد ). رساله دکتري علوم باغبانی، دانشگاه  
8. Abbasi, N.A., S. Zahoor and K. Nazir. 2004. Effect of preharvest phosphorus and potassium fertilizers and 

postharvest AgNO3 pulsing on the postharvest quality and shelf life of Zinnia (Zinnia elegans cv. Blue point) cut 
flowers. Int. J. Agric. 1: 129-131. 

9. Ahmad, I., T. Ahmad, M.S. Zafar and A. Nadeem. 2007. Response of an elite cultivar of Zinnia (Zinnia elegans cv. 
Giant Dahlia Flowered) to varying levels of nitrogenous fertilizer. Sarhad J. Agric. 23(2): 309-312. 

10. Asfanani, M.G., H. Davarynejad and A. Tehranifar. 2008. Effect of pre-harvest calcium fertilization on vase life of 
rose cut flowers cv. Alexander. Acta Hort. 804: 217-221. 

11. Carter, C.T. and C.M. Grieve. 2010. Growth and nutrition of two cultivars of Zinnia Elegans under saline 
conditions. J.  HortSci. 45(7): 1058-1063. 

12. Fageria, N.K. 2009. The Use of Nutrients in Crop Plants. CRC Press, Boca Raton, FL, USA.  
13. Gross, J. 1991. Pigment in Vegetables: Chlorophylls and Carotenoids. Van Nostrand, New York. 
14. Hogland, D.R. and D.I. Arnon. 1950. The water culture method for growing plants without soil. Agricultural 

Experiment Station Publications, California, 347 p.  
15. Igbal, D. 2012. Important in postharvest  attributes of Zinnia (Zinnia elegans cv. Benary’s Giant) cut-flowers by the 

applcation of various growth regulators. Pak. J. Bot. 44(3): 1091-1094. 
16. Junior, J.N. and J.T. Gruis. 1961. Effects of nitrogen and potassium levels on growth, flowering and chemical 

composition of zinnia and marigold. University of Florida, Florida State Horti Soc., pp. 445-447. 
17. Marschner, H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, London. 
18. McDonald, E. 2002. The 400 Best Garden Plants. Quantum Pub., London. 
19. Michalczuk, B., W. Kowalczyk and J. Nowak. 1989. Effects of calcium nitrate and tannins on ethylene production 

and senescence of cut carnation flowers. Acta Hort. 251: 59-63. 
20. Millaway, R.M. and L. Weirholm. 1979. Calcium and metabolic disorders. Comm. Soil Sci. Plant Nutr. 10: 1-28. 
21. Mills, H.A. and J.B. Jones. 1996. Plant Analysis Handbook II. Micro Macro Publishing, Athens, GA. 
22. Murata, Y. 1961. Studies on the photosynthesis of rice plant and culture significance. Bull. Natl. Inst. Agric. Sci., D 

9: 1-169. 
23. Najm, A.A., M.R. Haj Seyed Hadi, F. Fazeli, M. Taghi Darzi and R. Shahmorady. 2010. Effect of utilization of 

organic and inorganic nitrogen source on the potato shoots dry matter, leaf area index and plant height, during 
middle stage of growth. Int. J. Agric. Biol. Sci. 1(1): 26-29. 

24. Patel, A. and A. Mankad. 2002. Studies on postharvest self life of cut Chrysanthemum Indicum and Tagetes Erecta 
flowers. Indian J. Plant Physiol. 7: 292-294. 

25. Pruthi, V., R.K. Godara and S.K. Bhatia. 2001. Effect of different pulsing treatments on postharvest life of 
Gladiolus cv. Happy End. Haryana J.  Hort. Sci. 30: 196-197. 

26. Pouryousef, M. 2010. Effect of different soil fertilizing treatments on some of agromorphological traits and 
mucilage of Isabgol (Plantago ovata Forsk). Elect. J. Crop Prod. 3: 193-213. 

27. Qrtiz, M.A., K. Hyrczyk and R.G. Lopez. 2012. Comparison of high tunnel and field production of specialty cut 
flowers in the Midwest. HortSci. 47(9): 1265-1269. 

28. Rothstein, D.E. and B.M. Cregg. 2005. Effects of nitrogen form on nutrient uptake and physiology of Fraser fir 
(Abies fraseri).  Forest Ecol. Manage. 219: 69-80. 

29. Riaz, T., S.N. Khan and A. Javaid. 2007. Scenario of Gladiolus production in Punjab. Pak. J. Bot. 39(7): 2389-
2393. 

30. Savvas, D. and K. Adamidis. 1999. Automated management of nutrient solutions based on target electrical 
conductivity, pH, and nutrient concentration ratios. J. Plant Nutr. 22: 1415-1432. 

31. Seyedi, N., A. Mahammadi Torkashvand. M.S. Allahyari. 2013. Investigating of the Effects of Calcium 
Concentration under Hydroponic Conditions on Quantitative and Qualitative Growth of Lilium ‘Tresor. J. 
Ornamental Hortic. Plants. 3(1): 19-24. 

32. Sergio, J. and S. Nan. 2007. Effects of pre and postharvest calcium supplementation on longevity of sunflower 
(Helianthus Annuus cv. Superior sunset). MSc. Thesis, Agricultural and Mechanical College, Graduat Faculty of 
the Louisiana State University. 

33. Silva, E.M., J.N.S. Souza, H. Rogez, J.F. Rees and Y. Larondelle. 2007. Antioxidant activities and polyphenolic 
contents of fifteen selected plant species from the Amazonian region. Food Chem. 101: 1012-1018. 



  ۱۳۹۶ زمستان/ چهارم / شمارههشتم/ سال اي هاي گلخانهكشتعلوم و فنون 

52 

34. Soundy, P. 2001. Nutrien requirements for lettuce transplants using a floatation irrigation system. I. Phosphorus. 
HortSci. 36: 1066-1070. 

35. Swarup, V. 2003. Garden Flowers. National Book Trust, India.  
36. Tabatabaei, S.J., M. Yusefi and J. Hajiloo. 2007. Effects of shading and NO3: NH4 ratio on the yield, quality and N 

metabolism in strawberry. Sci. Hort. 116: 264-272. 
37. Torre, S., A. Borochov and A.H. Halevy. 1999. Calcium regulation of senescence in rose petals. Plant Physiol. 107: 

214-219. 
38. Yassin, M. and A.E. Ismail. 1994. Effect of Zinnia elegans as a mix-crop along with tomato against  Meloidogyne 

incognita and Rotylenchulus reniformis. Anzeiger fur Schadingskunde Pflanzenschutz Umwelteschutz 96(2): 221-
225. 

39. Yildirim, E. 2007. Foliar and soil fertilization of humic acid affect productivity and quality of tomato. Acta Agric. 
Scand., Section B, Soil Plant Sci. 57(2): 182-186. 

  


