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  چكيده

بـه منظـور   . شـود ه رز كشور در خارج از فصل توليـد مـي      گل بريد  %۳۶ ، هكتار گل رز   ۲۴۵ معادل   يركشتي با سطح ز   ،شمال خوزستان در  

هـاي آب، خـاك،    و نمونـه به عمل آمد بازديد اي  گلخانه  مركز توليد رز   ۳۴ از   مربوطه، رز و آگاهي از مشكالت       اي تغذيه ارزيابي وضعيت 

ـ هـاي ويژگي  شيميايي آب آبياري،هايويژگي فاكتورهاي مورد نظر شامل ،به دنبال آن. برگ و گل تهيه گرديد    شـيميايي خـاك،   وي  فيزيك

برداري شده به دو     هاي كيفي گل، جامعه نمونه    سپس بر اساس شاخص   . دشگيري   هاي كيفي گل اندازه   غلظت عناصر غذايي برگ و شاخص     

 اسـاس  هاي كيفي گل در هر دو گـروه بـر  هاي با كيفيت گل باال و پايين تقسيم شده و غلظت عناصر غذايي برگ و شاخص            گروه رزكاري 

 بـوده و مـشكلي از   C2S1  مورد استفاده در مـزارع توليـدي،   كالس آب آبياري    که نتايج نشان داد  .  مورد مقايسه آماري قرار گرفت     tآزمون  

 ۷/۷زيمـنس بـر متـر و     دسـي ۱۶/۱هاي تحت کشت رز به ترتيب  هاش خاک- متوسط هدايت الکتريکي و پ.سديم ندارد  لحاظ شوري و  

 در .ر كيلـوگرم شـده اسـت   دگرم    ميلي ۲/۲۸حد  رويه كودهاي فسفاته منجر به افزايش فسفر قابل استفاده خاك تا              مصرف بي  .دست آمد  به

ر كيلـوگرم  دگـرم    ميلي۱۲۰حد حالي كه عدم استفاده از كودهاي پتاسه و كشت و كار مداوم منجر به كاهش پتاسيم قابل استفاده خاك تا              

آهـن،  (مصرف قابل اسـتفاده خـاك   عناصر كم غلظت  ميانگين  . كيفي رز در منطقه گرديده است     هاي  شده كه اين مسئله باعث افت شاخص      

نتـايج  . باشـند  در حد مطلوب مي، بجز منگنز،ر كيلوگرم خاك بود كه همگيدگرم   ميلي۱/۲ و ۵/۱، ۵/۴، ۹/۷ به ترتيب   )منگنز، روي و مس   

داري در  گل، طول جام گل و قطر جام گل به طور معنـي     تاسيم برگ، وزن تر    غلظت پ  ،هاي با كيفيت گل باال    رزكاري گروه درکه  نشان داد   

غلظت سـاير عناصـر غـذايي در دو گـروه تفـاوت      . هاي با كيفيت گل پايين بود     گروه رزكاري  ها در  بيشتر از مقادير اين شاخص     %۱سطح  

   .داري با هم نداشت معني

  

  ياهان زينتيگ ،مصرف کيفي، عناصر کميها شاخص:  كليدي هاي واژه

  

  
  

  مقدمه

ها و گياهـان زينتـي بـا سـطح زيـر      امروزه كشت و پرورش گل 

 ۶۵هكتار و ارزش محصوالت بالغ بـر        هزار   ۲۳۰كشت جهاني   

تبديل شده  هاي مهم كشاورزي    ميليارد دالر به يكي از زيربخش     

كشور ما نيز از استعداد مناسبي بـراي صـادرات ايـن        . )۱( است

 و بـه ويـژه      ، اسـتان خورسـتان    . برخوردار است  تمحصوال

هاي توليد گل بريده  به عنوان يكي از قطب،شمالي آنمنطقه 

 شرايط آب و هـوايي  ،در اين ميان . باشد در كشور مطرح مي   

 شرايط ،هاي معتدل  بخصوص وجود زمستان،ويژه اين منطقه

گــلبخــصوص  ، بــراي پــرورش انــواع گــل بريــده راخــوبي

  

   دزفول- آبادي صفيقات کشاورزيرکز تحققات خاک و آب، ميبخش تحق. ۱

  گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد. ۲

  kamranmirzashahi@yahoo.com: مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي: *
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 در كشور  آنطوري كه رتبه دوم از نظر توليد    فراهم كرده به    رز،  

 بر توليـد    ثرؤيكي از عوامل م   ). ۲( باشد مربوط به اين منطقه مي    

 توجـه بـه    ،از اين ديـدگاه   . باشد  تغذيه صحيح مي   ،گل بريده رز  

هـاي  شـيميايي خـاك   وي  فيزيك هايويژگيكيفيت آب آبياري،    

تحت كشت، وضعيت عناصر غذايي گياه و كيفيت گل ضروري         

 كيفيت آب آبياري براي گياهان زينتي حـائز     ،به طور كلي   .است

 ۳۰۰۰ تـا  ۷۵۰ب بـين   شـوري آ  ،از ايـن نظـر    . باشدمياهميت  

متر مشكالت حادي را براي رز ايجاد كرده  بر سانتي سميكرومو

متر امكـان   بر سانتيس ميكرومو ۳۰۰۰هاي بيش از    و در شوري  

بر اسـاس تحقيقـات     . )۱۴( رشد براي آن وجود نخواهد داشت     

 در شـوري آب بـيش از     ،ايرزهاي گلخانـه  مورد  انجام شده در    

 %۱۵ توليد گل بريـده بـيش از         ،ترم بر سانتي  س ميكرومو ۱۳۰۰

ــه    ــامي ك ــت و هنگ ــاهش ياف ــزانك ــوري آب از مي  ۱۸۰۰ ش

 %۲۵ها بيش از متر فراتر رفت، عملكرد گل بر سانتيسميكرومو

اي  از ديگر عوامل تغذيـه   .)۱۴( نسبت به شاهد كاهش نشان داد     

هـاي  شـيميايي خـاك    وي   خصوصيات فيزيك  ،ثر بر توليد رز   ؤم

هاي تحـت كـشت رز    خاك، طور كلي  به. تحت كشت آن است   

بايد .  تهويه و زهكشي خوب باشند      و بايد داراي مواد آلي كافي    

 رز چندان  توليد بهينه گل هاي آهكي براي  توجه داشت كه خاك   

هـاش   -متـر و پ  سـانتي ۲۰-۱۵خاكي با عمق   . مناسب نيستند 

 اسيدي ماليم تا خنثي براي اكثر رزهاي هيبريـد مناسـب اسـت          

)۱۳.(  

رز حـساس بـه   گيـاه  به ذكر است كـه بـه طـور كلـي            الزم  

هاي شور منجـر بـه شكـست     شوري بوده و كاشت آن در خاك      

 حداكثر هـدايت الكتريكـي      )۱۶(ماس و هوفمن     ).۱۰( شود مي

ــراي كــشت موفقيــت  ــز رز را  عــصاره اشــباع خــاك ب  ۳-۲آمي

يكـي ديگـر از ابزارهـاي    . انـد  زيمنس بر متر عنـوان كـرده      دسي

اي در هـاي تغذيـه  ناخت و آگاهي از ناهنجاري   كاربردي براي ش  

هاي غلظت بحراني، حـد كفايـت،   روش.  تجزيه برگي است ،رز

دريس و انحراف از درصـد بهينـه در ايـن روش بـراي تفـسير                

حـد  . )۴( گيرنـد  نتايج تجزيـه برگـي مـورد اسـتفاده قـرار مـي            

تازگي كامـل شـده رز در        هاي به مطلوب عناصر غذايي در برگ    

دهـي بـراي نيتـروژن، فـسفر، پتاسـيم،          ع دوره گـل   هنگام شـرو  

، ۵/۱-۰/۳، ۲۵/۰-۵/۰، ۰/۳-۰/۵كلــسيم و منيــزيم بــه ترتيــب 

 درصــد وزن خــشك بــرگ و بــراي    ۲۵/۰-۵/۰ و ۰/۲-۰/۱

، مـس، آهـن، منگنـز و روي          بـور  مصرف شـامل   عناصر كم 

 ۱۸-۱۰۰ و ۳۰-۲۰۰، ۶۰-۲۰۰، ۷-۲۵، ۳۰-۶۰ترتيـــب   بـــه 

بـديهي اسـت    . )۱۵( اسـت گـرم بـر كيلـوگرم ذكـر شـده            ميلي

چنانچه مقـادير تجزيـه برگـي بـراي عناصـر غـذايي از حـدود         

دهنـده   مطلوب فوق كمتر و يـا بيـشتر باشـد بـه ترتيـب نـشان               

كارلـسون و بـرگمن     . بود آن عنصر غذايي است     كمبود و يا زياد   

بـرداري و    در تحقيقي به منظور تعيين بهترين زمـان نمونـه     )۱۱(

بــرداري بــراي تعيــين روابــط  ههمچنــين بهتــرين قــسمت نمونــ

همبـستگي بـين غلظـت عناصــر غـذايي و عملكـرد رز عنــوان      

هـاي بـااليي    گيـري در مـاه سـپتامبر از بـرگ          كردند كـه نمونـه    

دهنـده بيـشترين همبـستگي را بـين عملكـرد و             هاي گـل   شاخه

) ۹(و همكـاران  بنـدتو  . غلظت عناصر غذايي نـشان داده اسـت   

 بـا  ،ختلـف كـوددهي در رز  هـاي م  در مطالعه خـود روي شـيوه      

 عنوان كردند كه كمبـود عمـومي        ،استفاده از روش تجزيه برگي    

بـا  . پتاسيم در هر سه رقم رز مورد آزمـايش ديـده شـده اسـت             

 اطالعـات كـاملي بـه دسـت         ،انجام تجزيه آب، خـاك و بـرگ       

اي  ثري بـراي شـناخت مـشكالت تغذيـه    ؤآيد كـه كمـك مـ     مي

اك و بـرگ بـه منظـور     تجزيه آب، خـ    هايانجام آزمايش . است

اي در تحقيقــات انجــام شــده  هــاي تغذيــهشــناخت ناهنجــاري

تـوان  از آن جمله مي   . ن نيز به كار رفته است     يتوسط ساير محقق  

 روي رز و گلچـين و همكـاران    ) ۹( و همكاران    بندتوبه تحقيق   

در تمـامي   . هاي سيب استان زنجـان اشـاره نمـود        روي باغ ) ۳(

علــل كـاهش عملكــرد و   بــا مـشخص شـدن   ،تحقيقـات فـوق  

كيفيت محصوالت، زمينه براي اجراي ساير تحقيقات بعـدي بـه    

  .منظور رفع مشكالت فراهم شده است

  

  ها مواد و روش

 رقـم   شـاخه بريـده     رز اي گـل  به منظور ارزيابي وضعيت تغذيه    

 از  بـرداري  اين تحقيـق از طريـق انجـام نمونـه         ) مهندسي( ايلونا
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  ۲۷

.  صـورت گرفـت    اخه بريـده   شـ   رز  گـل  توليداي  مزارع گلخانه 

 ، رز گـل  هكتـار اراضـي زيـر كـشت      ۲۴۵ از ميان    ،بدين منظور 

كاري بـا پـراكنش مناسـب بـه طـوري كـه نتـايج                گل ۳۴تعداد  

، انتخـاب    ديگر مزارع توليدي منطقه باشد     حاصل قابل تعميم به   

 يـك نمونـه آب،    مزرعـه توليـدي،  پس از بازديد از هـر  . گرديد

 در صـورت   و،)متـر  سانتي۰-۳۰عمق ( يك نمونه مركب خاك   

 يك نمونـه بـرگ       در سطح مزرعه،   يكسان بودن روش كوددهي   

 بـرداري  نمونـه .  شـد  برداشـت اي گل رز      شاخه ۲۵و يك دسته    

دهنـده از   هـاي گـل    شـاخه  بـاالي  اي برگي از اولين پنج برگچـه     

بـرداري   نمونه. )۱۱( سن رز رقم ايلونا انجام گرفت     هاي هم بوته

هـا بـه طـرف پـايين و     رگـشتن كاسـبرگ   ب گـل نيـز در مرحلـه   

 سـعي شـد     برداري در نمونه . انجام شد اي شدن جام گل      استوانه

   .اصل يكنواختي رعايت گردد

 آنهـا بـر     هـاي ويژگـي  ،ها به آزمايـشگاه    پس از انتقال نمونه   

ايـن  . گيري گرديد  هاي معمول در آزمايشگاه اندازه    اساس روش 

هـاش،   -ريكـي، پ   در مورد آب شـامل هـدايت الكت        هاويژگي

 هـا و آنيـون  ) سديم، پتاسيم، كلسيم و منيـزيم     ( هاغلظت كاتيون 

از آنجايي كه كيفيـت  . بود) كربنات، كلر و سولفات  كربنات، بي (

ـ    آب رودخانه دز به عنوان عمـده        مين آب آبيـاري أتـرين منبـع ت

 شمال خوزستان در طول سـال تقريبـاً       در   مزارع توليدي گل رز   

  خـصوصيات در قسمت نتايج تنها بـه ذكـر   ثابت است، بنابراين    

 نيـز   خاك در مورد . كيفي يك نمونه آب آبياري اكتفا شده است       

هاش گـل اشـباع، كـربن آلـي و           -بافت، هدايت الكتريكي، پ   

 فـسفر، پتاسـيم، آهـن،        غـذايي   هر يك از عناصر     فراهمي ميزان

 حـداقل، حـداكثر و     مقـدار . گيري شد  منگنز، روي و مس اندازه    

 فاكتور محاسبه شده و بر مبناي آن نسبت به تفـسير            ميانگين هر 

 ميـزان  . رز اقـدام گرديـد      گل هاي زير كشت  خصوصيات خاك 

 نيتروژن، فسفر، پتاسيم، كلـسيم،   غذايي هر يك از عناصر جذب

گيـري    اندازه در نمونه برگ نيز منيزيم، آهن، منگنز، روي و مس     

 دمـاي   ساعت در يخچال در    ۲۴هاي گل نيز به مدت       نمونه. شد

 نگهــداري شــده و پــس از آن نــسبت بــه لــسيوس درجــه س۳

هاي وزن تر گل، طول جام گل، قطـر جـام          گيري شاخص  اندازه

 وزن تـر   بررسيبراي. اقدام شدگل و عمر پس از برداشت آنها        

 غنچه گل از محـل اولـين گـره از انتهـاي سـاقه               ۱۵ تعداد   ،گل

 يجيتـال دهنـده جـدا گرديـده و وزن تـر آنهـا بـا تـرازوي د           گل

طول و قطر جام گل با استفاده از كوليس روي          .  شد گيري اندازه

گيـري   به منظور اندازه  . گيري شد اندازه گل   نمونه جام  ۲۰تعداد  

 شاخه گل از هر نمونه به طـول         ۱۰ تعداد   ،عمر پس از برداشت   

متر انتخاب شده و در ظـروف محتـوي آب معمـولي             سانتي ۵۰

 فاصله زماني بـين قـرار داده   عمر گل بر حسب  . ندقرار داده شد  

ها در آب تا زماني كـه آنهـا دچـار عارضـه خميـدگي         شدن گل 

بـه  . و ريزش گلبرگ شدند، محاسبه گرديد) Bent neck( گردن

بـرداري   هاي كيفي گل، جامعه نمونه بر اساس شاخص   ،دنبال آن 

 با كيفيت گل باال و پايين   مزارع توليدي گل رز    شده به دو گروه   

هـاي كيفـي    غلظت عناصر غذايي برگ و شاخصتقسيم شده و  

 مورد مقايسه آماري قـرار   tگل در هر دو گروه بر اساس آزمون         

براي تفسير نتايج تجزيه برگي از روش حد كفايت نيـز           . گرفت

همچنين روابط همبستگي بـين غلظـت عناصـر         . استفاده گرديد 

ه و بر اسـاس    شدهاي كيفي گل محاسبه     شاخص غذايي برگ با  

 ،در نهايـت  ). ۶( پيرسون مورد تجزيه آماري قرار گرفتند     آزمون  

شـيميايي   وي عواملي همچون محـدوديت خـصوصيات فيزيكـ      

هـاي   ارتباط بين غلظت عناصر غذايي بـرگ بـا شـاخص     ،خاك

اي  هـاي تغذيـه   كيفي گل و ارتباط آنها با مشكالت و ناهنجاري        

  .مشخص گرديد

  

  نتايج و بحث 

  خصوصيات شيميايي آب آبياري

 پرورش گل رز در شـمال  مزارعمين آب آبياري أترين منبع ت  دهعم

 بـوده   خـوبي باشد كه داراي كيفيت      خوزستان آب رودخانه دز مي    

   ).۱جدول ( و مشكلي از لحاظ شوري و سديم ندارد

  

  کشيميايي خا وي  فيزيكخصوصيات

  بافت

   نتــايج حاصــل از تجزيــه فيزيكــي نــشان داد كــه بافــت خــاك
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۲۸  

   پرورش گل رزمزارع  آبياري  آب  شيميايي  تجزيه  نتايج .۱   جدول

مشخصات 

  نمونه

  هدايت الكتريكي

  )زيمنس بر متردسي(

  هاش  -پ  سولفات  كلر  كربناتبي  منيزيم +كلسيم  پتاسيم  سديم

    )ليتر گرم درميلي(    

  ۷/۷  ۱۶۷  ۷۳  ۱۵۳  ۶۹  ۴/۲  ۱۰۵  ۵۵/۰  آب رودخانه دز

  

  ۱ شمال خوزستان مزارع پرورش گل رز دريايي خاكشيم وکي  فيزيهاي ويژگي نتايج.۲جدول 

  ضريب تغييرات  واريانس  ميانگين  حداكثر  حداقل  خصوصيت

  dS/m(  ۴۸/۰  ۶/۲  ۱۶/۱  ۳۲/۰  ۵/۴۸( هدايت الكتريكي

  ۱/۲  ۰۲/۰  ۷/۷  ۰/۸  ۴/۷  هاش گل اشباع -پ

  ۳/۲۱  ۰۲/۰  ۷۲/۰  ۰۴/۱  ۴۷/۰  (%) كربن آلي

  mg/kg (  ۷/۱۱  ۷/۵۶  ۲/۲۸  ۰۴/۱۶۳  ۳/۴۵( فسفر قابل استفاده

  mg/kg (    ۵۱  ۲۶۳  ۱۲۰  ۴۱۹۹  ۰/۵۴ (پتاسيم قابل استفاده

  mg/kg  (  ۰/۲  ۴/۱۵  ۹/۷  ۸۳/۹  ۴/۳۹ (آهن قابل استفاده

  mg/kg  (  ۰/۲  ۶/۱۲  ۵/۴  ۰۴/۴  ۴/۴۴ (منگنز قابل استفاده

  mg/kg  (  ۶/۰  ۸/۲  ۵/۱  ۳۰/۰  ۷/۳۵ (روي قابل استفاده

  mg/kg  (  ۰/۱  ۳/۳  ۱/۲  ۳۶/۰  ۴/۲۸ (مس قابل استفاده

  ۱/۳۴  ۳۹/۹۹  ۲۹  ۴۸  ۱۸  (%) شن

  ۸/۱۳  ۷۶/۳۵  ۴۳  ۶۶  ۳۲  (%) سيلت

  ۱/۳۲  ۷۸/۷۶  ۲۸  ۴۲  ۱۲  (%) رس

  .باشد  نمونه خاك مي۳۴شيميايي  وي  نتايج مربوط به ميانگين خصوصيات فيزيك.۱

  

 مـورد مطالعـه بـه ترتيـب فراوانــي در     مـزارع پـرورش گـل رز   

، رس سـيلتي، لـوم سـيلتي و     لوم، لوم رسي   هايمحدوده كالس 

 قـرار  )clay و loam ،clay loam، silty clay ،silty loam(رسي 

هاي مورد مطالعـه     بافت خاك  %۵۰با توجه به قرار گرفتن      . دارد

لـوم رسـي، رس سـيلتي و        ( هاي سـنگين بافـت    در گروه خاك  

مديريت صحيح خاك و استفاده از مواد آلـي بـه منظـور             ) رسي

في سنگيني بافت خاك بـر توسـعه ريـشه و           جلوگيري از اثر من   

  . جذب عناصر غذايي ضروري است

  

  هدايت الكتريكي

 مـزارع پـرورش   هاي خاك،۲جدول با توجه به ارقام مندرج در  

 در شمال خوزسـتان مـشكل شـوري نداشـته و متوسـط        گل رز 

بـا  . باشـد  زيمنس بر متـر مـي      دسي ۱۶/۱هدايت الكتريكي آنها    

دايت الكتريكـي مجـاز عـصاره اشـباع         توجه به اينكه حداكثر ه    

زيمنس بـر متـر عنـوان     دسي۳-۲  توليد بهينه گل رزخاك براي 

 هـا  اين خاک   بنابراين محدوديتي از لحاظ شوري در      ،)۱۶(شده  

 در مـزارع توليـدي گـل رز    % ۹۱هدايت الكتريكي   . وجود ندارد 

-۶/۲زيمنس بر متر و بقيه بين        دسي ۲شمال خوزستان كمتر از     

  . زيمنس بر متر است دسي۰/۲

  

  هاش گل اشباع -پ

 و حداكثر ۷/۷ رز  گلهاي تحت كشتهاش خاك - متوسط پ

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
89

08
2.

13
92

.4
.3

.3
.2

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 js

pi
.iu

t.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20089082.1392.4.3.3.2
https://jspi.iut.ac.ir/article-1-526-fa.html


  شمال خوزستان  در مزارع توليدي  گل رزاي ارزيابي وضعيت تغذيه

  ۲۹

باشد كه اين امر با توجه به باال بودن ميزان آهـك در       مي ۰/۸آن  

 ،بـه طـور كلـي     ). ۲جـدول   ( توده خـاك امـري بـديهي اسـت        

  براي پرورش۵/۶هاش  -هاي اسيدي ماليم تا خنثي با پ    خاك

هاي قليـايي تـا     هاي رز خاك   اگرچه بوته . هستند رز مناسب    گل

كننـد،   گونه عالمتي تحمل مي را بدون ظهور هيچ   ۵/۷هاش   -پ

، مديريت صحيح خاك و اسـتفاده از     توليد بهينه گل رز    اما براي 

  ). ۸( كودهاي اسيدزا و مواد آلي الزامي است

  

  كربن آلي

 آن بـه   درصد و حداقل و حداكثر۷۲/۰ها ميانگين كربن آلي خاك 

عدم مصرف مواد ). ۲جدول ( باشد ميدرصد  ۰۴/۱ و ۴۷/۰ترتيب 

 %۹۷كاران به داليل متعددي سبب شـده اسـت كـه     آلي توسط گل  

 بوده و %۱ رز داراي ميزان كربن آلي كمتر از  گلاراضي زير كشت

ـ   . باشندمي% ۱ داراي كربـن آلي بيش از   %۳تنها   ثير أبا توجـه بـه ت

 ،ص فيزيكي، شيميايي و بيولوژيـك خـاك       مواد آلي بر بهبود خوا    

 بايستي در  استفاده از مواد آلي مناسب از جمله نكاتي است كه مي          

  .  شمال خوزستان مد نظر قرار گيردمزارع پرورش گل رز

مين نيتروژن مورد نياز رز توسط مواد آلي خاك سبب   أعدم ت 

. پاسخ شديد اين گياه نسبت به كودهاي نيتروژنه گرديده اسـت          

 كيلـوگرم   ۱۳۰۰ن مصرف كودهاي نيتروژنه به طور متوسط        ميزا

 كيلـوگرم در  ۳۰۰۰ تا در برخي مزارعدر هكتار بوده و اين رقم    

  مصرف تقـسيطي كودهـاي نيتروژنـه تقريبـاً         .رسد نيز مي  هكتار

 تقسيط بسيار متغير بوده و الگـوي    زمان  منتهي .امري رايج است  

هاي مـصرف   ش و رو   زمان ترين عمده. شود خاصي رعايت نمي  

 مرحلـه   :باشـد   بدين صورت مي    اين مزارع  كودهاي نيتروژنه در  

 مرحلـه   ؛ به هنگام هرس پاييزه به صورت پخـش سـطحي          ،اول

هـاي    روز پس از هرس پاييزه به هنگام قرمز شدن بوته      ۳۰ ،دوم

دهـي   در اوايل دوره گـل ،رز به همراه آب آبياري و مرحله سوم     

  .  به همراه آب آبياريهاي گل به هنگام نخودي شدن غنچه

  

  فسفر قابل استفاده

 كيلـوگرم در    ۱۵۰۰تـا   گـاه   رويه كودهاي فـسفاته كـه        مصرف بي 

رسد، منجر به افزايش قابل مالحظـه      آمونيوم فسفات مي   هكتار دي 

 ر كيلـوگرم در برخـي  دگرم   ميلي۷/۵۶فسفر قابل استفاده خاك تا      

 قابـل   متوسـط فـسفر  .هاي مزارع توليدي گل رز شده اسـت    خاک

هـاي  ر كيلـوگرم بـوده و در نمونـه     دگرم    ميلي ۲/۲۸استفاده خاك   

ر كيلـوگرم فـسفر     دگـرم    ميلي ۱۰ كمتر از    با خاكي   برداشت شده، 

هاي  درصد خاك  ۲/۸۸ حدود   ).۲جدول  ( قابل استفاده يافت نشد   

تحت كشت رز در شمال خوزستان داراي فسفر قابل استفاده بيش       

 درصد داراي فـسفر  ۸/۱۱وده و تنها ر كيلوگرم بدگرم   ميلي۱۵ از

بـا توجـه   . اند گرم بر كيلوگرم بوده  ميلي۱۵ تا ۱۰قابل استفاده بين  

توسط محـصول يـك   )  كيلوگرم در هكتار  ۳۰( فسفر   کمبه جذب   

شـود كـه مـصرف       مـشخص مـي   ) ۱۸(زيـاد   رز با عملكرد     هكتار

رويه كودهاي فسفاته منجر به افزايش فسفر قابل استفاده خـاك       بي

 ،بنــابراين. كــاران را بــه همــراه داردده و اتــالف ســرمايه گــلشــ

  . رويه كودهاي فسفاته جلوگيري شودبايستي از مصرف بي  مي

  

  پتاسيم قابل استفاده

بر خالف فـسفر، اسـتفاده از كودهـاي حـاوي پتاسـيم در برنامـه                

دهندگان رز چندان جايگاهي نداشته و تنها برخـي          كودي پرورش 

 ۲۰۰( كاران نـسبت بـه مـصرف مقـادير كـم كودهـاي پتاسـه              گل

گـواه ايـن    . كننـد  اقـدام مـي   ) كيلوگرم در هكتار سولفات پتاسـيم     

ر دگـرم     ميلـي  ۵۱حـد   مدعي كاهش پتاسيم قابل استفاده خاك تا        

 جـدول (  استهاي مزارع توليدي گل رز   خاک كيلوگرم در بعضي  

ي شــمال هــاميــانگين پتاســيم قابــل اســتفاده خــاك رزكــاري). ۲

ر كيلوگرم بوده كه بسيار كمتـر از حـد          دگرم    ميلي ۱۲۰خوزستان  

در ). ۱۷( باشــد بحرانــي مــورد نيــاز بــراي پــرورش گــل رز مــي 

 درصــد ۸/۸۷ كــه گرديــد مــشخص هــاي برداشــت شــده، نمونــه

هاي زير كشت رز داراي ميزان پتاسيم قابل استفاده كمتـر از             خاك

 درصد داراي پتاسـيم    ۲/۱۲ر كيلوگرم بوده و تنها      دگرم    ميلي ۲۰۰

  . ر كيلوگرم بودنددگرم   ميلي۳۰۰ تا ۲۰۰قابل استفاده بين 

  

  آهن قابل استفاده

  ۹/۷هاي تحت بررسي  متوسط ميزان آهن قابل استفاده در خاك 
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۳۰  

ر دگـرم     ميلـي  ۴/۱۵ و   ۰/۲و حداقل و حـداكثر آن بـه ترتيـب           

 ۳/۲۳ ، تحقيـق  اينبر اساس نتايج  ). ۲جدول  ( باشدمي كيلوگرم

هاي تحت بررسي داراي آهن قابل استفاده كمتـر از   درصد خاك 

ر دگـرم    ميلي ۱۰ تا   ۶ درصد بين    ۱/۵۰ر كيلوگرم،   دگرم    ميلي ۶

ر كيلـوگرم  د گـرم  ميلـي ۱۶ تـا  ۱۰ درصد بـين     ۶/۲۶كيلوگرم و   

برنامه كودي   اي در  طور گسترده  مصرف كودهاي آهن به   . هستند

و استفاده از كودهاي آهن     رزكاران شمال خوزستان جاي داشته      

 كيلوگرم در هكتـار بـه   ۵/۳ آهن به ميزان  ۱۳۸نظير سكوسترين   

مراحـل مـصرف    . همراه آب آبياري از عموميت برخوردار است      

كودهاي آهن بسيار متغير بوده و رزكاران به صـورت تجربـي از    

دهـي در فواصـل يكماهـه نـسبت بـه        هرس پاييزه تا شروع گل    

  .كنند  ميمصرف كودهاي آهن اقدام

  

  منگنز قابل استفاده

هاي تحـت    درصد خاك  ۶/۶۶ ،با توجه به نتايج تجزيه شيميايي     

ر دگــرم   ميلــي۵بررســي داراي منگنــز قابــل اســتفاده كمتــر از 

 ۸ تـا    ۵ درصد داراي منگنز قابـل اسـتفاده بـين           ۱/۳۰كيلوگرم،  

 درصـد داراي منگنـز قابـل        ۳/۳ر كيلـوگرم و تنهـا       دگـرم    ميلي

متوسـط ميـزان   . ر كيلوگرم هـستند دگرم    ميلي ۸ از   استفاده بيش 

 و حداقل و حداكثر آن به ۵/۴هاي تحت بررسي    منگنز در خاك  

با ). ۲ جدول( باشدگرم بر كيلوگرم مي    ميلي ۶/۱۲ و   ۰/۲ترتيب  

توجه به كمبود نسبي ميزان منگنز قابـل اسـتفاده خـاك اجـراي          

گنـز  هاي تحقيقاتي در خـصوص اسـتفاده از كودهـاي من           طرح

  . ضروري است

  

  روي قابل استفاده

 از  مزارع توليـدي گـل رز  هايميزان روي قابل استفاده در خاك     

 ۷/۸۵بـه طـوري كـه    .  خـوبي برخـوردار اسـت   وضعيت نـسبتاً  

هـاي تحـت كـشت رز داراي روي قابـل اسـتفاده         درصد خـاك  

 ۱ تـا  ۸/۰ درصـد بـين   ۷/۱۰ر كيلوگرم، دگرم   ميلييکبيش از   

گـرم    ميلـي  ۸/۰ درصد كمتر از     ۶/۳رم و تنها    ر كيلوگ دگرم   ميلي

  . ر كيلوگرم هستندد

  مس قابل استفاده

 يـک ها بيش از   ميزان مس قابل استفاده خاك در تمامي رزكاري       

 ر كيلوگرم بوده و كمبودي از اين لحـاظ ديـده نـشد            دگرم   ميلي

  ). ۲جدول (

  

  تجزيه برگ

 ۳۴( هبـرداري شـد     جامعه نمونـه   ،براي تفسير نتايج تجزيه برگ    

) مزرعـه  ۱۰( هاي با كيفيت گل باال    به دو گروه رزكاري   ) مزرعه

از آنجـايي كـه در      . تقسيم شـد  ) مزرعه ۲۴( پايينکيفيت گل   و  

هاي شاخه بريده كيفيت برتر از كميت است، بنابراين مالك           گل

 چهـار  ،بـدين منظـور  . بندي كيفيت گل در نظر گرفته شد     تقسيم

طر جام گل و عمر پس از شاخص وزن تر گل، طول جام گل، ق  

هاي كيفي گل مد نظر قـرار گرفتـه و     برداشت به عنوان شاخص   

نتـايج تجزيـه آمـاري      . بندي بر مبناي آنها صورت گرفت      تقسيم

هـاي بـا    نـشان داد كـه در گـروه رزكـاري         ) tآزمون  ( ها ميانگين

هاي وزن تر گل، طول جام گل و قطـر          شاخص ،كيفيت گل باال  

 بيــشتر از همــان %۱اري در ســطح د جــام گــل بــه طــور معنــي

   هـاي بـا كيفيـت گـل پـايين بـود           ها در گروه رزكـاري    شاخص

  ). ۳ جدول(

غلظـت عناصـر    ) tآزمـون   ( نتايج حاصل از تجزيـه آمـاري      

غذايي برگ نشان داد كـه ميـانگين غلظـت نيتـروژن در هـر دو       

داري با هم  با كيفيت گل باال و پايين تفاوت معني       گروه رزكاري 

  كمبـودي از ، درصـد ۵ تـا  ۳ با توجه به حـد مطلـوب  نداشته و  

روابـط همبـستگي بـين      ). ۴جدول  ( لحاظ اين عنصر ديده نشد    

هاي كيفي گل نشان داد كه بـين        درصد نيتروژن برگ با شاخص    

درصد نيتروژن برگ و عمر پس از برداشت همبستگي مثبـت و            

 وجود دارد كه ضريب همبستگي      %۵داري در سطح آماري      معني

ـ  ،بنـابراين ). ۵جدول  ( باشد  مي ۳۶۴/۰*بر با   آن برا  مين كـافي   أ ت

سزايي در افزايش عمر پس از برداشـت گـل رز     هثير ب أنيتروژن ت 

  .دارد

هـاي بـرگ در هـر دو گـروه           ميانگين غلظت فـسفر نمونـه     

  رزكاري با كيفيت گل باال و پايين كمتر از حـد مطلـوب آن بـر           
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  شمال خوزستان  در مزارع توليدي  گل رزاي ارزيابي وضعيت تغذيه

  ۳۱

  با كيفيت گل باال و پايين هاي كيفي گل در دو گروه رزكاريت شاخص ميانگين، واريانس و ضريب تغييرا.۳جدول 

  شاخص  نوع رزكاري
  وزن تر گل

  )گرم (

  طول جام گل

  )متر سانتي(

  قطر جام گل

  )متر سانتي(

  عمر پس از برداشت

  )روز(

  ۹/۵  ۰۱/۳  ۲۴/۴  ۷۱/۱۵  ميانگين  

  ۱۹/۴  ۰۲/۰  ۰۸/۰  ۹۴/۱  واريانس  با كيفيت گل باال

  ۵/۳۴  ۸/۴  ۹/۶  ۹/۸  ضريب تغييرات  

  ۰/۶  ۶۴/۲  ۸۸/۳  ۱۷/۱۱  ميانگين  

  ۲۸/۴  ۰۳/۰  ۰۹/۰  ۴۹/۲  واريانس  با كيفيت گل پايين

  ۲/۳۴  ۷/۶  ۷/۷  ۱/۱۴  ضريب تغييرات  

  t **  **  **  nsآزمون    

  دار  معنيبدون اختالف و % ۵ ،% ۱در سطوح دار  به ترتيب معني: ns و *، **

  

  با كيفيت گل باال و پايين غييرات غلظت عناصر غذايي برگ در دو گروه رزكاري ميانگين، واريانس و ضريب ت.۴جدول 

  )ميلي گرم در كيلوگرم(    )درصد در ماده خشك گياهي(  شاخص  نوع رزكاري

    N  P  K  Ca  Mg    Fe  Zn  Cu  

  ۹/۶  ۸/۴۲  ۳/۱۲۶    ۳۵/۰  ۶۴/۱  ۹۶/۱  ۲۲/۰  ۰۵/۳  ميانگين  

با كيفيت گل 

  باال
  ۰۲/۱  ۷۳/۱۴۹  ۰۶/۶۹۳    ۰۰/۰  ۰۱/۰  ۵۰/۰  ۰۰/۰  ۰۲/۰  واريانس

  ۶/۱۴  ۶/۲۸  ۱/۲۰    ۲۲/۰  ۳/۷  ۰/۱۱  ۱/۹  ۹/۴  ضريب تغييرات  

  ۱/۷  ۸/۴۴  ۰/۱۱۵    ۳۶/۰  ۶۱/۱  ۷۶/۱  ۲۲/۰  ۱۰/۳  ميانگين  

با كيفيت گل 

  پايين
  ۳۲/۱  ۹۳/۱۶۶  ۷۸/۹۳۴    ۰۱/۰  ۰۴/۰  ۰۳/۰  ۰۰/۰  ۰۵/۰  واريانس

  ۱/۱۶  ۸/۲۸  ۷/۲۶    ۷/۲۷  ۰/۱۳  ۵/۹  ۱/۹  ۱/۷  ضريب تغييرات  

  t  ns  ns  **  ns  ns    ns  ns  nsآزمون   

  ۷-۲۵  ۱۸-۱۰۰  ۶۰-۲۰۰    ۲۵/۰-۵۰/۰  ۰۰/۱-۰۰/۲  ۵۰/۱-۰۰/۳  ۲۵/۰-۵۰/۰  ۰۰/۳-۰۰/۵  حد مطلوب  

  دار  معنيو بدون اختالف % ۱در سطح دار  به ترتيب معني: ns و **

  

اما با عنايـت بـه ميـانگين    . باشد اساس استانداردهاي موجود مي 

ي كه فسفر قابل استفاده خـاك  يهااريرزك غلظت فسفر برگ در 

 درصـد  ۲۲/۰( باشـد  ر كيلـوگرم مـي  دگرم    ميلي ۱۵آنها بيش از    

و همچنين نياز كم رز به اين عنصر، بـه نظـر    ) وزن خشك برگ  

 درصـد  ۲۲/۰رسد حد مطلوب فـسفر بـراي رز رقـم ايلونـا        مي

ــد  ــرگ باش ــدول ( وزن خــشك ب ــيچ). ۴ج ــدامه ــط ک  از رواب

هـاي كيفـي گـل از لحـاظ      و شاخصهمبستگي بين فسفر برگ  

  .دار نگرديد آماري معني

بـرگ در  آن در پتاسيم تنها عنصري است كـه ميـانگين غلظـت          

 %۱داري در سـطح     هاي با كيفيت گل باال به طور معنـي        رزكاري

 هاي با كيفيت گل پايين بودبيشتر از غلظت آن در برگ رزكاري      

گ بــا روابــط همبــستگي بــين درصــد پتاســيم بــر). ۴جــدول (

دار  هاي كيفي گل حاكي از وجود رابطه مثبـت و معنـي           شاخص

، قطر جام )r=۴۵۶/۰**( بين درصد پتاسيم برگ با طول جام گل       

دهنده  بود كه نشان) r=۳۹۹/۰*( و وزن تر گل) r=۴۶۳/۰**( گل

 ). ۵ جدول( باشد هاي كيفي گل ميثير پتاسيم بر بهبود شاخصأت
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  ۱۳۹۲ پاييز/ پانزدهمشماره  / چهارمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۳۲  

  هاي شمال خوزستان هاي كيفي گل در رزكارير بين غلظت عناصر برگ و شاخصدا روابط همبستگي معني.۵جدول 

ضريب 

  همبستگي
  معادله رگرسيون

  متغير مستقل

  )ذايي برگغغلظت عناصر (

  متغير وابسته

  )هاي كيفي رز شاخص(

*۳۶۴/۰  y=3.6828x - 5.3793  روز( عمر پس از برداشت  )%( نيتروژن(  

**۴۵۶/۰  y=0.7615x + 2.6073  مترسانتي( طول جام گل  )%( سيمپتا(  

**۴۶۳/۰  y=0.5488x + 1.7526  مترسانتي( قطر جام گل  )%( پتاسيم(  

*۳۹۹/۰  y=5.1298x + 3.1862  گرم( وزن تر گل  )%( پتاسيم(  

*۳۹۷/۰-  y=-0.0642x + 8.8338  روز( عمر پس از برداشت  )گرم در كيلوگرمميلي( روي(  

*۴۱۹/۰-  y=-0.0885x + 3.3637  مترسانتي( قطر جام گل  )گرم در كيلوگرمميلي( مس(  

*۴۴۲/۰-  y=-1.0081x + 19.592  گرم( وزن تر گل  )گرم در كيلوگرمميلي( مس(  

  % ۵و % ۱در سطوح دار  به ترتيب معني: * و **

 
 با توجه به كاهش قابل مالحظه پتاسيم قابل استفاده خاك در

 کم، مصرف  شمال خوزستانهاي مزارع توليدي گل رزخاک

دار بـين غلظـت پتاسـيم     كودهاي پتاسه، وجود تفاوت معني 

زياد گل  نيازهاي با كيفيت گل باال و پايين،  رزكاري دربرگ

 ۱۸۷رز به پتاسيم که ميـزان جـذب آن در يـک هکتـار بـه               

 نتايج تحقيقات انجـام   بنا بر و)۱۸(کيلوگرم بالغ شده است     

 هاي كيفي گل رزخصثير پتاسيم بر بهبود شاأشده در مورد ت

بايستي مصرف كودهاي پتاسه بر مبناي آزمون خاك   مي ،)۷(

  .نظر قرار گيرد مد

  مزارع توليـدي گـل رز  رغم باال بودن ميزان آهك خاك    علي

شمال خوزستان و مطلوب بودن غلظت كلسيم برگ در هـر دو            

عـوارض  ) ۴ جـدول ( با كيفيت گل باال و پـايين       گروه رزكاري 

 در   مخـصوصاً  ،لـسيم نظيـر خميـدگي دمگـل       ناشي از كمبود ك   

 اي، رشـد نـاچيز گـل در دوره پـس از            شرايط پرورش گلخانـه   

 بودن عمـر پـس از       کم،  )هاي گل  عدم باز شدن غنچه   ( برداشت

و گسترش فراوان بيمـاري     ) به طور متوسط شش روز    ( برداشت

ـ  ) Botrytis blight( پوسيدگي غنچـه  مين كلـسيم باعـث   أكـه ت

هــاي شــمال در رزكــاري) ۱۹( گــردد يدار آن مــ كــاهش معنــي

به دليل جايگاه ويژه    . شود  ديده مي  ايخوزستان به طور گسترده   

 شــرايطايــن عنــصر در ســاختمان ديــواره ســلولي و همچنــين 

ـ   چوبي، انتقال اين عنصر در آوندهاي يکفيزيولوژ مين آن أ كـه ت

 گل دچار   مانندهاي گياهي   را به ميزان كافي براي برخي از اندام       

-پاشي كلسيم در رزكاري    ، ضرورت محلول  )۱۲( كند الل مي اخت

هايي نظيـر گـل     مين اين عنصر براي اندام    أها به عنوان تنها راه ت     

دار بين درصد كلسيم برگ      عدم وجود رابطه معني   . شود ثابت مي 

  .يد همين نكته استؤهاي كيفي گل نيز مو شاخص

ه ميانگين غلظت منيزيم، آهن، روي و مس در هـر دو گـرو            

داري بـا هـم      با كيفيت گل باال و پـايين تفـاوت معنـي           رزكاري

البتـه در   ). ۴جـدول   ( باشند نداشته و همگي در حد مطلوب مي      

  مزارع توليـدي گـل رز      مورد ضرورت مصرف كودهاي آهن در     

 مبني بر  توليدکنندگان گل رز    با توجه به اعتقاد    ،شمال خوزستان 

 ،كودهاي آهـن  هاي كيفي گل در نتيجه مصرف       افزايش شاخص 

  .  صورت گيرد بيشتريبايستي تحقيقات مي

 از روابط همبستگي بين ميزان کدامهيچکه الزم به ذكر است   

. دار نگرديـد  هاي كيفي گل معنـي منيزيم و آهن برگ با شاخص     

اما روابط همبستگي بين مقادير برگي دو عنصر روي و مس بـا             

دار  عنـي هاي كيفي گل حاكي از وجود رابطه منفـي و م          شاخص

) r=-۳۹۷/۰*( بين ميزان روي برگ با عمر پس از برداشت گـل         

و ) r=-۴۱۹/۰*( و همچنين بين ميزان مس برگ با قطر جام گل        

  ).۵جدول ( بود) r=-۴۴۲/۰*( وزن تر گل

 مكـرر   يهـا يبايـستي در سمپاشـ      ايـن مـسئله را مـي       تعل

هـا جـستجو   كـش  ها با سموم شيميايي نظير انواع قـارچ     رزكاري
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  شمال خوزستان  در مزارع توليدي  گل رزاي ارزيابي وضعيت تغذيه

  ۳۳

اين سموم داراي عناصـري همچـون منگنـز، روي و مـس         . كرد

كاران احتمـال ايجـاد   بوده و استفاده مكرر اين سموم توسط گل       

مثال بـارز  . )۵ (كند مسموميت ناشي از اين عناصر را تقويت مي      

هاي گروه ديتوكاربامات نظيـر    كش  استفاده از قارچ   ،در اين مورد  

ــب  نكوزب، مــا)C4H6N2S4Zn( ، زينــب)C4H6MnN2S4( مان

هـاي اكـسي   كش و همچنين گروه قارچ  ) مخلوط مانب و زينب   (

هـاي  باشدكه باعث افت شاخص     مي ] [Cu2Cl(OH)3كلرور مس 

با وجود اين كه مقادير برگي اين دو عنصر       . كيفي رز شده است   

 شمال خوزستان بـا توجـه بـه مراجـع          مزارع توليدي گل رز    در

هـاي   شـاخص موجود در حد مطلوب است، اما با توجه به افت    

هـايي   ناشي از اثر سمي اين عناصر بر اندام        كيفي رز كه احتماالً   

 ضرورت انجام تحقيقات در اين زمينه بيش از ،باشد نظير گل مي

 افـزايش غيـر منطقـي     ،مورد مشابه ديگر   .شود پيش احساس مي  

 ر كيلوگرمدگرم   ميلي۳۰-۲۰۰ميزان منگنز برگ از حد مطلوب      

  .باشد مي) نتايج منتشر نشده(

 بـودن ميـزان   کمتـر با توجه به نتايج آزمون خاك مبنـي بـر         

 ۶/۶۶گـرم در كيلـوگرم در       ميلـي  ۵منگنز قابل استفاده خاك از      

 افــزايش ،بــرداري شــده  نمونــه مــزارع توليــدي گــل رزدرصــد

هاي  توان به سمپاشي  مي غيرمعمول ميزان منگنز برگ را احتماالً     

ت منگنز نظيـر مانـب و   كش حاوي تركيبا رويه با سموم قارچ  بي

  .مانكوزب نسبت داد

 ضرورت تحقيق بيشتر جهت بررسي      ،با توجه به موارد فوق    

 بر غلظت منگنز برگ احساس منگنزثير سموم حاوي تركيبات أت

بررسي روابط همبستگي حاكي از عدم وجود رابطه بين . شود مي

  . هاي كيفي گل بودشاخص منگنز برگ و

  

  گيرينتيجه

 حـدود اعـالم شـده بـراي غلظـت      ،ج اين تحقيـق  بر اساس نتاي  

توانـد بـه    هاي با كيفيت گل باال مـي عناصر غذايي برگ رزكاري 

عنوان مرجع براي غلظت عناصر غذايي برگ گل رز رقم ايلونـا     

 ذكـر  نتايج توجه به    با همچنين. در شمال خوزستان مطرح باشد    

د در توانهاي تحقيقاتي الزم مي   اجراي طرح  ،شده در اين تحقيق   

ـ         ـ أبهبود كمي و كيفي گل رز در شمال خوزستان ت سـزايي  هثير ب

  .داشته باشد
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