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چکیده
این آزمایش با هدف بررسی تأثیر نوع نیتروژن (آمونیوم و نیترات) بر شاخصهای رشد و گلدهی دو رقم گل ژربرا (استانزا و
دابلداچ) به منظور توصیه نسبت مناسب آمونیوم به نیترات در محلول غذایی برای حصول عملکرد کمی و کیفی بهینه گل ژربرا
صورت گرفت .این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالَ تصادفی با دو عامل نسبت آمونیوم به نیترات محلول غذایی
و نوع رقم در سه تکرار انجام شد .عامل اول نسبت آمونیوم به نیترات در چهار سطح شامل صفر به  92 ،522به  02 ،82به  62و
 62به  02و عامل دوم رقم ژربرا در دو سطح شامل "استانزا "و "دابلداچ " بود .نتایج نشان داد افزایش نسبت آمونیوم در محلول
غذایی به بیش از  02درصد نیتروژن کل موجب کاهش معنیدار شاخصهای رشدی و تعداد گل ژربرا در مقایسه با نسبت آمونیوم
به نیترات  92به  82شد .بیشترین تعداد گل ( 350شاخه بر مترمربع در سال) ،وزن خشک ساقه گلدهنده ( 1/9گرم) ،قطر ساقه
گلدهنده ( 2/19سانتیمتر) ،استحکام ساقه گلدهنده ( 9/35کیلوگرم) و عمر پس از برداشت ( 50روز) از گلهای تغذیه شده با
محلول غذایی دارای نسبت  92به  82آمونیوم به نیترات بدست آمد .باتوجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش محلول غذایی با
نسبت آمونیوم به نیترات  92به  82به عنوان محلول غذایی مناسب برای تولید بهینه کمی و کیفی گل ژربرای شاخه بریده توصیه
گردید.
کلمات کلیدی :آمونیوم ،تعداد گل ،رقم ،ژربرا ،عمر پس از برداشت ،نیترات.
مقدمه
و

 )jamesoniiگیاهی علفبی از خبانواده استراسبه ببوده کبه

هبوایی دارای پتانسبیل بباتی تولیبد گبل و گیاهبان زینتببی

دارای گل های رنگارنگ زیبایی می باشبد و ببه عنبوان گبل

میباشد .تولید اقتصادی در بازارهای داخلی و دسبتیابی ببه

شاخه بریده ،گلدانی و باغچهای در بسترهای طبیعی (خاک)

بازارهای بینالمللی نیازمند افزایش عملکبرد کمبی و کیفبی

و مصنوعی (پیت ،پرلیبت ،پوکبه معبدنی و یبا ببه صبورت

گببلهببا و گیاهببان زینتببی مببیباشببد .ژربببرا ( Gerbera

آنهبا) کشبت شبده و مبورد

کشور ایران به لحاظ شرایط مناسبب اقلیمبی و تنبوع آ

مخلوط با درصد های مختلب
51

مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی (20-95 :)2(3 ،)9317

استفاده قرار میگیرد .ژربرا از جملبه  52گبل شباخه بریبده

محلول غذایی بر عمر پس از برداشت و کیفیت گل ژربرا

مهم جهان میباشد ( )Rahman et al. 2014کبه ببه دلیبل

نشان داد که در غلظت باتی نیترات ( 512میلیگرم بر لیتر)

عمر باتی پس از برداشت و زیبایی گل آن ،روز به روز ببر

بیشترین تعداد گل تولید شد .نتایج نشان داد تاثیر نیترات

تعداد متقاضی آن افبزوده مبیگبردد و بنبابراین در سبالهای

روی طول ساقه معنیدار بوده و با کاربرد  502میلیگرم بر

اخیر سطح زیر کشت آن در اکثر کشورهای تولید کننده این

لیتر نیترات بلندترین طول ساقه حاصل شد ( Mascarini et

گل ،افزایش یافته است (.)Rahman et al. 2014

.)al. 2005

کمبود اطالعات در زمینه نیازهای تغذیهای گلها و گیاهان

نتایج آزمایش بررسی اثر نوع نیتروژن بر  pHبستر کشت در

زینتی جهت استفاده تولیدکنندگان این محصوتت موجب

 3گونه گیاه زینتی شمعدانی ،اطلسی و گل حنا نشان داد که

معضالت زیادی در تولید بهینه آنها شده است .سوءتغذیه

نوع نیتروژن و غلظت آن باعث اسیدی یا قلیایی شدن بستر

ناشی از مصرف نامتعادل کودهای شیمیایی در گلخانههای

کشت شده و بر جذ

نیتروژن توسط گیاهان تاثیر میگذارد

تولید گل ژربرا باعث تولید غیراقتصادی این گل در ایران

(.)Johnson et al. 2013
عناصر غذایی معدنی توسط گیاه

شده و توان رقابت تولیدکنندگان داخلی را در مقابل

نوع نیتروژن بر جذ

تولیدکنندگان خارجی برای ورود به بازارهای بینالمللی

مؤثر است ( .)Li et al. 2013طی آزمایشی در مورد اثر

بطور قابل مالحظهای کاهش داده است.

آمونیوم و  pHمحلول غذایی بر رشد گل ژربرا در بستر
نیتبروژن توسبط

سنگ جوش ( )pumiceمشاهده شد که در مقدار پایین

گیاهان بوده و عالوه بر آنها برخی ترکیبات آلی نیتروژنه نیز

نسبت آمونیوم به نیتروژن کل در محلول غذایی ،اسیدیته

مبی شبوند .نیتبرات و آمونیبوم اثرهبای

محلول اطراف ریشه افزایش یافته و این امر موجب کاهش

آمونیوم و نیترات شکل های اصلی جبذ
توسط گیاه جبذ

متفبباوتی روی تغذیببه ،رشببد و عملکببرد گیاه بان مختل ب
دارنبد( .)Li et al. 2013جبذ

جذ

آنهبا توسبط گیاهبان ببه

عناصری مانند مس ،منگنز و روی توسط گیاه

گردید .با کاهش جذ

این عناصر ،رشد و عملکرد گل نیز

عواملی از قبیل نوع گونه گیاهی و شرایط محیطبی بسبتگی

کاهش یافت .نتایج نشان داد گیاه ژربرا در  pHباتی ،6

شکلهبای نیتبروژن

حساس و مستعد به کمبود مس و منگنز میباشد .آنها نتیجه

به چهار طبقه تقسیم بندی می شوند )5 :ترجیح آمونیبوم)9 ،

گرفتند که تنظیم نسبت آمونیوم به نیتروژن کل ،نسبت به

تببرجیح نیتببرات )3 ،اثببر مسبباوی آمونیببوم و نیتببرات و )0

تنظیم  pHمحلول غذایی ارجحیت دارد ( Savvas et al.

ترکیبی از  9منبع (آمونیوم و نیترات) با درصدهای متفباوت

.)2003

که یا آمونیوم و یا نیترات غالب باشد (.)Li et al. 2013

افزایش نسبت آمونیوم به نیترات در محلول غذایی موجب

بر اساس آزمایش بررسی اثر نوع نیتروژن بر ویژگیهای

کاهش غلظت پتاسیم و کلسیم برگ لیسیانتوس گردید ولی

کمی وکیفی توتون ،مشاهده گردید که استفاده از آمونیوم

بر غلظت نیتروژن برگ تاثیری نداشت .نتایج نشان داد

بجای نیترات موجب کاهش زیستتوده ریشه و اندام هوایی

لیسیانتوس میتواند غلظت باتی آمونیوم را تحمل نماید که

گردید ( .)Walch Liu et al. 2000مشاهدات

احتمات به خاطر آسیمیالسیون باتی کلسیم است

میکروسکوپی آنها نشان داد در گیاهان تغذیه شده با آمونیوم

( .)Mendoza-Villarreal et al. 2015طی آزمایشی اثر

تعداد سلولها و اندازه آنها کاهش یافته که دلیل آن کاهش

نوع نیتروژن بر جذ

نیتروژن و عناصر غذایی در گل اختر

تقسیم و توسعه سلولی بود .آزمایش تاثیر غلظت نیترات در

بررسی گردید .نتایج نشان داد گیاهان تغذیه شده با آمونیوم

دارد .به طور کلی گیاهان از نظر جذ
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دارای غلظت نیتروژن بیشتر و نیز غلظت کمتر عناصر غذایی

به زیتون تحمل کمتری به غلظت زیاد آمونیوم دارد ( Dias

پتاسیم ،کلسیم و منیزیم نسبت به گیاهان تغذیه شده با

.)et al. 2015

نیترات بودند ( .)Konnerup & Brix 2010نتایج آزمایشی

به دلیل اهمیت تأثیر شکل نیتروژن بر ویژگیهای کمی و

روی اثر نوع نیتروژن بر خصوصیات فیزیولوژیکی و غلظت

کیفی گیاهان مختل

بهویژه گل ژربرا و عدم آگاهی

عناصر غذایی کممصرف در گیاه ذرت ،نشان داد نوع

تولیدکنندگان این گل از تأثیر نسبتهای بهینه آمونیوم به

نیتروژن بر غلظت عناصر کممصرف مانند روی ،منگنز و

نیترات در محلولهای غذایی بر عملکرد و ویژگیهای کیفی

مس تاثیرگذار است .همچنین غلظت عناصر کممصرف در

آن و نیز اهمیت گل ژربرا به عنوان یکی از گلهای شاخه

ریشه و اندام هوایی این گیاه بیشتر از سایر اندامها بود

بریده مهم در جهان و کشور ،در این پژوهش اثر شکل

(.)Sabir et al. 2013

نیتروژن (نسبت آمونیوم به نیترات) بر شاخصهای عملکرد

طی آزمایشی اثر نوع نیتروژن بر رشد و گلدهی گل ارکیده

و کیفیت دو رقم گل ژربرا بررسی شد.

هیبرید ( )Blume × Taisuco Kochdianدر دو بستر

مواد و روشها

کشت مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد با افزایش
نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی در هر دو بستر،

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالَ

تعداد برگ کمتری بدست آمد و با افزایش نیترات از صفر تا

تصادفی با دو عامل نسبت آمونیوم به نیترات محلول غذایی

 91درصد کل نیتروژن محلول غذایی ،تعداد گل ،قطر گل و

و نوع رقم در  3تکرار در گلخانه کشت بدون خاک

طول ساقه گلدهنده افزایش یافت .گیاهانی که  12درصد یا

پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی ایران واقع در محالت

بیشتر نیترات دریافت کرده بودند 9 ،هفته زودتر گلدهی را

انجام شد .عامل اول نسبت آمونیوم به نیترات در چهار

آغاز نمودند .همچنین قطر ساقه گلدهنده با افزایش درصد

سطح شامل صفر به  92 ،522به  02 ،82به  62و  62به 02

نیترات از صفر تا  522درصد کل نیتروژن محلول غذایی،

و عامل دوم رقم ژربرا در دو سطح شامل استانزا ()Stanza

بیشتر شد .نتیجهگیری شد که گل ارکیده رشد مناسبی در

به رنگ قرمز و دابل داچ ( )Double Dutchبه رنگ زرد

نسبتهای باتی نیترات به آمونیوم محلول غذایی (ترجیحاً

بود .برای هر واحد آزمایشی  52گلدان و داخل هر گلدان 3

نسبت نیترات به آمونیوم  91به  )91دارد (.)Wang 2008
به طور کلی گونههای مختل

لیتری یک نشاء گل ژربرا کشت گردید (شکل  .)5محلول

گیاهی و حتی ارقام مختل

غذایی مورد استفاده در این آزمایش ،برمبنای نتایج

یک گونه واکنشهای متفاوتی نسبت به نوع نیتروژن نشان

آزمایشهای انجام شده قبلی در پژوهشکده گل و گیاهان

میدهند ( .)Marschner 2012اثر نسبتهای مختل

زینتی بود .نتایج تجزیه آ

نیترات به آمونیوم جهت بررسی تحمل گل ناز آفتابی

مورد استفاده برای تهیه محلول

غذایی در جدول  5آورده شده و بر مبنای غلظت یونهای

( )Cistus albidusو نوعی زیتون وحشی ( Olea

غذایی قابل توجه در آ

 )europaeaبه آمونیوم مورد بررسی قرار گرفت .آنها

شامل کلسیم ،منیزیم ،سولفات و

نیترات محاسبات تزم برای حصول غلظتهای مد نظر در

شدت مرگ و میر گیاه ،وزن زیست توده و فعالیت آنزیم

تیمارهای آزمایشی انجام شد .غلظت عناصر غذایی در

نیترات ردوکتاز را جهت بررسی تحمل گیاهان مورد

محلولهای غذایی مورد استفاده در آزمایش (نسبتهای

ارزیابی قرار دادند .نتایج نشان داد که گل ناز آفتابی نسبت

مختل
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با توجه به اینکه  pHمناسب محلول غذایی مورد استفاده

تعداد ساقه گلدهنده در هر گیاه در طول دوره کشت (3

برای گل ژربرا در محدوده  1/1 ±2/5میباشد (2003

ماه) و در  3بوته شمارش گردید و در نهایت برحسب تعداد

 pH ،)Dekreijمحلول غذایی با استفاده از اسید سولفوریک

ساقه گلدهنده بر متر مربع در سال با استفاده از رابطه 5

یک موتر در همین محدوده تنظیم شد .پس از آماده کردن

محاسبه و بیان شد.

گلدانها و بستر ،نشاء کشت بافتی ارقام ژربرا در گلدانهای

رابطه 5

N= (A/1) × C

 3لیتری کشت شدند .گیاهان در  52روز اول با کود مرکب

 = Nتعداد ساقه گلدهنده بر متر مربع در سال

( 58-58-58برحسب  )N-P2O5-K2Oبا غلظت یک گرم

 = Aتعداد ساقه گلدهنده بر 3بوته در  3ماه

در لیتر تغذیه شده و سپس تا ابتدای مرحله گلدهی با

 = Cضریب تبدیل تعداد ساقه گلدهنده از یک بوته در ماه

محلول دارای غلظت  12درصد محلول اولیه مورد نظر

به  52بوته بر متر مربع در سال که برابر با  592است.

(جدول  )9تغذیه شدند .پس از شروع گلدهی کلیه بوتهها

طول ساقه گلدهنده

با غلظت اصلی محلول غذایی مورد نظر تغذیه شدند .تعداد

میانگین طول ساقه گلدهنده (میانگین  3گل در هر بوته) از

و دفعات کودآبیاری بر اساس دمای گلخانه در  0تا  6نوبت

محل جدا شدن ساقه تا زیر دیسک گل در مرحله برداشت

در طول روز انجام شد .به دنبال آن مراقبتهای معمول در

گل با استفاده از خطکش اندازهگیری و برحسب سانتیمتر

طول دوره رشد برای تمامی بوتهها به طور یکسان انجام
شد .در شکل  5نمایی از مراحل مختل

بیان شد.

آزمایش ارایه شده

وزن خشک ساقه گلدهنده

است .در این آزمایش ،در مرحله رشد زایشی ،شاخصهای

وزن خشک ساقه گلدهنده (میانگین  3گل در هر بوته) در

کمی و کیفی گیاه شامل :طول ساقه گلدهنده ،وزن خشک

هنگام برداشت با استفاده از ترازوی رقومی اندازهگیری و

ساقه گل دهنده ،قطر ساقه گلدهنده ،استحکام ساقه گل

میانگین آنها محاسبه شد.

دهنده ،میانگین تعداد ساقه گل دهنده (عملکرد) و عمر پس
از برداشت اندازهگیری شد که به شرح زیر میباشد.

عمر پس از برداشت

طول ساقه گلدهنده

میانگین عمر پس از برداشت گل (میانگین  3گل در هر
بوته) بصورت تعداد روز تا زمانی که گل به پژمردگی

میانگین طول ساقه گلدهنده (میانگین  3گل در هر بوته) از

رسیده و بازارپسندی خود را از دست دهد ،محاسبه گردید

محل جدا شدن ساقه تا زیر دیسک گل در مرحله برداشت

(هی و همکاران.)9226 ،

گل با استفاده از خطکش اندازهگیری و بر حسب سانتیمتر
بیان شد.

استحکام ساقه

قطر ساقه گلدهنده

اندازهگیری مقاومت مکانیکی ساقه بالفاصله پس از برداشت
گل در قسمت ده سانتیمتری پایین ساقه انجام شد .برای

میانگین قطر ساقه گلدهنده (میانگین  3گل در هر بوته) در

این منظور قسمت مورد نظر ساقه بر روی یک پایه دارای

مرحله برداشت گل با استفاده از کولیس از ارتفاع 51

دو تکیهگاه به فاصله  3سانتیمتر از هم ثابت گردید و سپس

سانتیمتری پایین ساقه اندازهگیری و میانگین آنها محاسبه

نیروی تزم برای شکستن ساقه در فاصله بین پایهها با

و برحسب سانتیمتر گزارش گردید.
تعداد ساقه گلدهنده
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استفاده از دینامومتر ( Facchiniمدل  )FD110بر حسب

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  SASسری

کیلوگرم اندازهگیری شد.

 1/5و مقایسه و کالسهبندی میانگینها نیز از طریق آزمون

آنالیز داده ها:

دانکن در سطح احتمال آماری  1درصد انجام گردید.

جدول  -9ویژگیهای شیمیایی آ
pH

(dS/m) EC

9/1

2/0

منیزیم
59/9

کلسیم
39/5

مورد استفاده در آزمایش برای تهیه محلول غذایی
نیترات
92/5

سدیم
56/0

میلیگرم بر لیتر
سولفات
90/3

بی
92/9
کربنات

کربنات
2/2

کلر
90/1

جدول  -2غلظت عناصر غذایی در محلولهای غذایی مورد استفاده در آزمایش
نسبت آمونیوم به نیترات

نیترات

آمونیوم

 2به 522
 92به 82
 02به 62
 62به 02

59/91
52/9
9/61
1/5
آهن

2
9/11
1/5
9/61
منگنز

31

1

*
پتاسیم
فسفر
(میلیمول بر لیتر)
1/1
5/91
1/1
5/91
1/1
5/91
1/1
5/91
مس
روی
(میکرومول بر لیتر)
2/91
0

کلسیم

منیزیم

سولفات

3
3
3
3
مولیبدن

5
5
5
5
بُر

2/91
5/98
0/33
6/81

2/1

32

* فسفر به شکل  H2PO4-میباشد.

) کاشت نشائ ژربرا

ال ) آماده کردن بستر ،چیدن گلدانها و تنظیم سیستمهای آبیاری
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درصد شد (جدول  .)3تزم به ذکر است که در شرایط این
پژوهش نشانههای ناشی از سمیت آمونیوم بویژه در نسبت
 62به  02آمونیوم به نیترات محلول غذایی به صورت
کاهش تعداد و طول ساقه گلدهنده ،کلروز ،نکروز و کاهش
تعداد و سطح برگ (گزارش نشده است) مشاهده شد
(شکل 3 ،9 ،و.)0

ج) تیماربندی و تنظیم میزان آبیاری

شکل -2اثر منفی افزایش میزان آمونیوم (از صفر تا  02درصد
نیتروژن مصرفی محلول غذایی) بر کیفیت و رنگ گل تولید شده
(از راست به چپ رنگ زمینه نارنجی گل کامال از بین رفته
است).

د) زمان گلدهی و مرحله برداشت گل

براساس نتایج تحقیقات انجام شده کاربرد آمونیوم به همراه

شکل -9نمایی از مراحل آماده سازی،کاشت ،داشت و

نیترات منجر به افزایش عملکرد گیاهان زینتی شده است .در

برداشت آزمایش

این خصوص میتوان به پژوهشهای کیانی و همکاران

نتایج و بحث

( )5388در گل رز ،خلج و همکاران ( Khalaj et al.
 )2017در گل ژربرا و هرناندز و همکاران (2015

تعداد گل

 )Hernández-Pérez et al.در گل لیسیانتوس اشاره کرد.

نتایج نشان داد افزایش آمونیوم تا  02درصد نیتروژن مورد

این مسئله به دلیل صرف انرژی کمتر توسط گیاه برای

استفاده در محلول غذایی موجب افزایش معنیدار تعداد گل

جذ

برداشت شده در مقایسه با کاربرد نیترات به تنهایی و نسبت

و ساخت آمونیوم در مقایسه با نیترات است (2012

.)Marschner

آمونیوم به نیترات  62به  02شد .کاربرد نسبت  02به 62
آمونیوم به نیترات محلول غذایی منجر به افزایش معنیدار

وزن خشک ساقه گلدهنده

تعداد گل در مقایسه با محلول غذایی دارای نسبتهای  2به

تغذیه گلهای ژربرا با نسبت  92به  82آمونیوم به نیترات

 522و  62به  02آمونیوم به نیترات به ترتیب  35/0و 91/8

موجب افزایش معنیدار وزن خشک ساقه گلدهنده در
92
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مقایسه با محلولهای غذایی دارای نسبت  2به  522و  62به

آمونیوم به نیترات محلول غذایی در مقایسه با سایر

 02آمونیوم به نیترات محلول غذایی به ترتیب به میزان

نسبتهای آمونیوم به نیترات موجب افزایش معنیدار

 91/1و  00/1درصد شد .در حالیکه افزایش بیشتر آمونیوم

استحکام ساقه گلدهنده گل ژربرا شده و افزایش بیشتر

محلول غذایی تا  62درصد نیتروژن کل موجب کاهش

آمونیوم در محلول غذایی تا  62درصد نیتروژن کل منجر به

معنیدار وزن خشک ساقه گلدهنده در مقایسه با نسبت 92

کاهش معنیدار استحکام ساقه گلدهنده گل ژربرا شد

به  82آمونیوم به نیترات بهترتیب بهمقدار  51/1و 32/8

(جدول  .)3تغذیه گلهای ژربرا با محلول غذایی دارای

درصد شد .بیشترین وزن خشک ساقه گلدهنده ژربرا با

نسبت  62به  02آمونیوم به نیترات منجر به کاهش معنیدار

کاربرد نسبت  92به  82آمونیوم به نیترات محلول غذایی

استحکام ساقه گلدهنده گل ژربرا در مقایسه با محلولهای

حاصل شد (جدول  .)3وزن خشک کمتر گلهای تغذیه

غذایی دارای نسبتهای  2به  92 ،522به  82و  02به 62

شده با غلظت باتی آمونیوم (باتی  92درصد نیتروژن کل)

آمونیوم به نیترات بهترتیب بهمقدار  39/1 ،92/2و 59/1

ممکن است به دلیل در دسترس نبودن نیترات به عنوان منبع

درصد شد (جدول .)3

اصلی نیتروژن و نیاز به کربوهیدرات بیشتر برای

نتایج تحقیقات قبلی نشان میدهد که استحکام ساقه ویژگی

آسیمیالسیون آمونیوم و نیز سمیتزدایی آن توسط گیاه باشد

مهم آن است که نقش مهمی در خمیدگی ساقه و یا شکستن

(.)Chen & Lu 2009

آن دارد ( .)Li et al. 2012دتیل اصلی این مسئله ،تغذیه
گیاه ،مقدار کربوهیدراتهای ساختاری ،عوامل ژنتیکی،

قطر ساقه گلدهنده

روابط آبی ،درجه حرارت نگهداری گل در دوره پس از

یکی از معیارهای مهم کیفیت ،قطر ساقه گلدهنده است که

برداشت و برخی از هورمونهای گیاهی گزارش شده است

بر استقامت گل و در نتیجه عمر پس از برداشت و همچنین

( .)Nazarideljou & Azizi 2015ساقه گلدهنده گل

کاهش خطر آسیب دیدن در زمان برداشت گل موثر است

ژربرا بعد از برداشت هنگامی که در آ

( .)Şirin 2011در این پژوهش نسبت آمونیوم به نیترات اثر

گذاشته شد به رشد

خود ادامه میدهد .احتماتَ خمیدگی و شکستن ساقه در

قابل توجهی بر قطر ساقه گلدهنده داشت .بیشترین قطر

طول دوره عمر پس از برداشت ممکن است به دلیل همین

ساقه گلدهنده در گلهای تغذیه شده با محلول غذایی

رشد ساقه گلدهنده باشد .بر اساس نتایج این پژوهش

دارای آمونیوم به میزان  92تا  02درصد نیتروژن کل حاصل

افزایش میزان آمونیوم در محلول غذایی تا  62درصد

شد و افزایش مقدار آمونیوم به  62درصد کل نیتروژن

نیتروژن مصرفی منجر به کاهش معنیدار استحکام ساقه

مصرفی منجر به کاهش قابل توجه قطر ساقه گلدهنده ژربرا

گلدهنده گل ژربرا در مقایسه با کاربرد  92درصد نیتروژن

شد (جدول  .)3کاهش طول و قطر ساقه گلدهنده در اثر

مصرفی به شکل آمونیوم شد.

افزایش نسبت آمونیوم به نیترات در نتایج بدست آمده توسط
هرناندز و همکاران ( )Hernández-Pérez et al. 2015در

عمر پس از برداشت

گل لیسیانتوس نیز مشاهده گردید که با نتایج پژوهش حاضر

نتایج بدست آمده نشان داد کاربرد  02و  62درصد کل

همسو بود.

نیتروژن محلول غذایی به صورت آمونیوم موجب کاهش

استحکام ساقه گلدهنده

معنیدار عمر پس از برداشت گل ژربرا در مقایسه با کاربرد

مقایسه میانگین دادهها نشان داد کاربرد نسبت  92به 82

نیترات به تنهایی و نسبت آمونیوم به نیترات  92به  82شد
95
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(جدول  .)3به خوبی شناخته شده که نسبت آمونیوم به

(جدول  .)3تفاوت در ویژگیهای کیفی ارقام مختل

نیترات محلول غذایی ،وزن تر و خشک ساقه گلدهنده و

تغییرات ژنتیکی نسبت داده شده است ( Nelson et al.

مقدار نسبی آ

 .)2012تفاوت در ویژگیهای کیفی بین ارقام مختل

گلبرگ که از عوامل موثر بر استحکام

به
در

ساقههای گلدهنده و در نتیجه عمر پس از برداشت گل

این آزمایش با نتایج آزمایشهای ساواس و همکاران

هستند را تحت تاثیر قرار میدهد (.)Şirin 2011

( )Savvas et al. 2003و نیز محمود و همکاران
( )Mahmood et al. 2013در گل ژربرا همسو میباشد.

نوع رقم

ساواس و همکاران ( )Savvas et al. 2003تفاوت بین

نتایج نشان داد رقم استانزا نسبت به رقم دابلداچ تعداد گل

ارقام ژربرا در پاسخ به نسبتهای مختل

بیشتری ( 5/3درصد) تولید نمود (جدول  .)3تعداد گل

آمونیوم به نیترات

محلول غذایی را گزارش نمودند .آنها عنوان کردند بین دو

بیشتر مشاهده شده در رقم استانزا نسبت به دابلداچ ممکن

رقم گل ژربرای مورد استفاده ( Pink eleganceو

است به دلیل ویژگی های رشدی از قبیل تعداد برگ ،وزن

 )Eclipseتفاوت معنیداری در شاخصهای کیفی گل از

تر و خشک برگ و همچنین وزن تر و خشک ریشه باشد

قبیل وزن تر گیاه ،تعداد گل ،قطر دیسک گل ،طول و قطر

که منجر به رشد بهتر این رقم و در نتیجه افزایش عملکرد

ساقه گلدهنده در پاسخ به نسبت آمونیوم به نیتروژن کل

آن شده است.

مشاهده شد.

وزن خشک ساقهگلدهنده رقم دابلداچ بطور معنیداری
بیشتر ( 9/9درصد) از رقم استانزا بود (جدول  .)3دلیل این

دستورالعمل ترویجی:

مسئله تعداد گل کمتر رقم دابلداچ در مقایسه با رقم استانزا
است .بدیهی است تعداد گل کمتر رقم دابلداچ باعث شده

 - 5تغذیه در  52روز اول با کبود مرکبب 58-58-58

که گلهای تولید شده توسط این رقم وزن خشک ساقه

(بر حسب  )N-P2O5-K2Oبا غلظت یک گبرم در

گلدهنده بیشتری از رقم استانزا داشته باشند.

لیتر و سپس تا ابتدای مرحله گلبدهی ببا محلبول

استحکام ساقه گلدهنده در رقم دابلداچ نسبت به رقم

دارای غلظت  12درصد محلول اولیبه مبورد نظبر

استانزا به طور معنیداری به مقدار  5/3درصد بیشتر بود

توصیه می شود.

(جدول  .)3تفاوت بین مقدار خمیدگی ساقه در ارقام گل
ژربرای شاخه بریده گزارش شده است ( & Nazarideljou

 - 9پس از شروع گلدهی ،تغذیبه ببا محلبول غبذایی

 )Azizi 2015که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.

دارای نسبت  92به  82آمونیوم به نیترات به عنوان

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که قطر ساقه و عمر پس از

محلول غذایی مناسب ببرای تولیبد بهینبه کمبی و

برداشت در رقم دابلداچ نسبت به رقم استانزا بیشتر بود

کیفی گل ژربرا شاخه بریده توصیه میگردد.
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جدول  -3اثر نسبت آمونیوم به نیترات و نوع رقم بر تعداد گل ،وزن تر و خشک و استحکام ساقه گلدهنده ژربرا در مرحله برداشت گل
تعداد گل

وزن خشک

قطر

استحکام ساقه

عمر پس از

نسبت آمونیوم
به نیترات

(عدد بر مترمربع در سال)

ساقه گلدهنده

ساقه گلدهنده

گلدهنده

برداشت

(گرم بر هر ساقه)

(سانتیمتر)

(کیلوگرم)

(روز)

 2به 522
 92به 82

901 b
350 a

0/20 b
1/93 a

2/98 b
2/19 a

5/11 b
9/35 a

53/19 a
50/29 a

b

916

b

3/69

c

2/68

c

5/16

c

52/58

a

329

b

3/83

b

2/98

b

5/85

b

59/35

 02به 62
 62به 02
نوع رقم
استانزا
دابلداچ

399 a

b

969

0/51 b

a

2/89 a

a

0/68

ال ) کاهش ارتفاع ساقه گلدهنده

2/81

5/1 b

a

9/21

59/89 b

a

53/99

) کلروز و نکروز برگهای گل ژربرا

شکل -3کاهش ارتفاع ساقه گلدهنده (شکل ال ) و عالیم کلروز و نکروز برگهای گل ژربرا (شکل
نسبت  02به  62آمونیوم به نیترات

93

) در اثر سمیت آمونیوم در تیمار
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) بوته های سالم و باکیفیت گل ژربرا

)ال ) کاهش کیفیت بوته (برگ و تعداد گل ژربرا

 آمونیوم به نیترات (شکل سمت62  به02  کاهش کیفیت بوته (برگ و تعداد گل ژربرا) در اثر سمیت آمونیوم در تیمار نسبت-0شکل
 آمونیوم به نیترات82  به92 راست) در مقایسه با بوته های سالم و باکیفیت گل ژربرا (شکل سمت چپ) در تیمار نسبت

منابع
 غلظت عناصر،آمونیوم به نیترات و سطوح کلسیم بر رشد
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Abstract
This experiment was performed to evaluate the effect of different nitrogen forms (ammonium to nitrate
ratio) on the growth and flowering characteristics of two gerbera cultivars (‘Stanza’ and ‘Double Dutch’).
The aim was to recommend the appropriate amount of NH4+:NO3¯ ratio in the nutrient solution to
optimize quantity and quality characteristics in gerbera. This experiment was conducted in a completely
randomized factorial design with two factors including NH4+:NO3¯ ratios and cultivar type with three
replications. The NH4+:NO3¯ ratios (0:100, 20:80, 40:60, and 60:40) were supplied as a first factor and
second factor was gerbera cultivars (‘Stanza’ and ‘Double Dutch’). The results indicated that increasing
ammonium concentration in the nutrient solution to more than 40% of total N, significantly reduced
growth indices and gerbera flower numbers compared to NH4+:NO3¯ ratio of 20 to 80. Results showed
that the highest flower number (314 flowers m-2 year-1), stalk dry weight (5.2 g), flower stalk diameter
(0.92 cm), flower stalk weight (2.31 Kg) and vase life (14 days) were obtained in 80:20 of NH4+:NO3¯
ratio. Thereofre, nutrient solution with NH4+:NO3¯ ratio of 20:80 is an appropriate solution recommended
for commercial production of gerbera cut flowers in order to achieve the optimum quantity and quality
yield of Cut Gerbera.
Keywords: Ammunium, Cultivar, Flowers Number, Gerbera, Nitrate, Quality, Vase Life
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