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 گیاهی تولیدهاي  نشریه پژوهش

  1396جلد بیست و چهارم، شماره اول، 
http://jopp.gau.ac.ir  

  
  هاي غذایی مناسب براي گلدهی آنتوریوم گلدانی تعیین محلول

)Anthurium andreanum cv. Lentini Red( در کشت بدون خاك  
  

  3مالعلی الفتی و ج3زاده ، هدایت زکی2پور اصیل معظم حسن*، 1اللهی سمانه فتح
  دانشجوي دکتري گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزي، دانشگاه گیالن، رشت، 1

  استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزي، دانشگاه گیالن، رشت، 2
  استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزي، دانشگاه گیالن، رشت3

  16/3/1395:  تاریخ پذیرش ؛22/12/1394: تاریخ دریافت
 1چکیده

هاي تولید شده در دنیا، با ترین گلعنوان یکی از زیباترین و گران به) andreanum Anthurium( آنتوریوم :سابقه و هدف
طول دوره رشد رویشی و . گذاري است داشتن عملکرد و کیفیت باال از نظر گلدهی، یکی از بهترین محصوالت جهت سرمایه

هاي دقیق عناصر صورت  گیرد، اما مطالعات کمی براي تعیین نسبت تأثیر تغذیه قرار می شدت تحت یاه آنتوریوم، بهزایشی در گ
هاي مختلف غذایی بر گلدهی گیاه آنتوریوم گلدانی در شرایط پژوهش حاضر جهت مقایسه اثر محلولمنظور  بدین .گرفته است

  .  انجام شدکشت بدون خاك
  

، در گلخانه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه 1394ماه سال   تا تیر1393ماه سال  از آبانآزمایش این  :ها مواد و روش
.  گلدان بود، انجام شد5 تکرار که هر تکرار شامل 4عنوان تیمار و   نوع محلول غذایی به4گیالن، در قالب طرح کامالً تصادفی با 

محلول غذایی . م و کلسیم مورد استفاده و وجود یا عدم وجود منبع آمونیومی بودها در میزان نمک نیترات پتاسیتفاوت محلول
  ، داراي 5/4: 5/0نیتروژن کل، :  و آمونیوم5/4: 4نیتروژن کل، : شامل نسبت نیترات) حاوي آمونیوم و کلسیم کم(اول 

حاوي ( محلول غذایی دوم . بودیتر محلول آبیاريواالن پتاسیم در ل اکی  میلی9/2  ومحلول آبیاريواالن کلسیم در لیتر  اکی  میلی2
 و  محلول آبیاريواالن کلسیم در لیتر اکی  میلی4، داراي 2/7: 2/7نیتروژن کل، : شامل نسبت نیترات) نیترات، پتاسیم و کلسیم زیاد

:  شامل نسبت نیترات)حاوي نیترات و کلسیم زیاد( و محلول غذایی سوم واالن پتاسیم در لیتر محلول آبیاري اکی  میلی6/4
 واالن پتاسیم در لیتر محلول آبیاري اکی  میلی4 و محلول آبیاريواالن کلسیم در لیتر  اکی  میلی6/4، داراي 2/7: 2/7نیتروژن کل، 

نیتروژن کل، :  و آمونیوم8/7: 2/7نیتروژن کل، : شامل نسبت نیترات) حاوي آمونیوم و کلسیم زیاد(و محلول غذایی چهارم بود 
دهی  محلول.  بودواالن پتاسیم در لیتر محلول آبیاري اکی میلی4واالن کلسیم در لیتر محلول آبیاري و  اکی  میلی4، داراي 8/7: 6/0

  . براساس نیاز آبی گیاه انجام گرفت
  

                                                
  hassanpurm@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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  عداد برگ و  تیمار مختلف، از نظر ارتفاع گیاه، ت4ها نشان داد که در بین نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده: ها یافته
پتاسیم، منیزیم و کلسیم  گل، طول و قطر دمگل، طول و عرض اسپات گل، وزن تر و خشک ریشه، غلظت عناصر نیتروژن،

  از نظر میزان آنتوسیانین اسپات گل در سطح احتمال . ردداري وجود دابرگ در سطح احتمال یک درصد، اختالف معنی
   از نظر میزان ماندگاري گل، وزن تر و خشک اندام هوایی گیاه، غلظت داري مشاهده شد، اما  درصد، اختالف معنی5

  ترین تعداد برگ در گیاهان تغذیه شده با محلول  بیش. داري مشاهده نشدعناصر فسفر و آهن برگ، اختالف معنی
ونیوم و کلسیم ترین تعداد گل در گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی حاوي آم غذایی حاوي آمونیوم و کلسیم کم و بیش

ارتفاع گیاه، طول و قطر دمگل، همچنین طول و عرض اسپات گل، . کم و محلول غذایی حاوي آمونیوم و کلسیم زیاد بود
میزان وزن تر و خشک ریشه در گیاهان حاصل از محلول غذایی حاوي نیترات و کلسیم زیاد و محلول غذایی حاوي 

یگر بود، میزان رنگیزه آنتوسیانین در اسپات و غلظت نیتروژن موجود در برگ تر از گیاهان د آمونیوم و کلسیم زیاد، بیش
گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی حاوي نیترات، پتاسیم و کلسیم زیاد و محلول غذایی حاوي آمونیوم و کلسیم زیاد، 

 غذایی حاوي نیترات، پتاسیم و غلظت پتاسیم و منیزیم در برگ گیاهان تغذیه شده با محلول. تر از گیاهان دیگر بود بیش
همچنین غلظت کلسیم موجود در . تر از گیاهان دیگر بود کلسیم زیاد و محلول غذایی حاوي نیترات و کلسیم زیاد، بیش

هاي غذایی  تر از گیاهان تغذیه شده با محلول برگ گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی حاوي آمونیوم و کلسیم کم، کم
   .دیگر بود

  
هاي کمی و کیفی گل در گیاه با کاربرد محلول غذایی حاوي آمونیوم و کلسیم زیاد، در مرحله رشد زایشی، ویژگی: گیري هنتیج

  .هاي غذایی بهتر بودآنتوریم گلدانی، نسبت به دیگر محلول
  

 اسپات، آنتوریوم، رشد زایشی، عناصر معدنی، گلدهی   :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

سانان  از خانواده شیپوري) Anthurium(آنتوریوم 
)Araceae (ترین  عنوان یکی از زیباترین و گران به

هاي تولید شده در دنیاست که از نظر اقتصادي در  گل
هاي گرمسیري، مقام دوم را پس از گل میان گل

این گل ). 28(ارکیده به خود اختصاص داده است 
زینتی با داشتن عملکرد و کیفیت باال از نظر گلدهی، 

گذاري است  یکی از بهترین محصوالت جهت سرمایه
 رشد مونوپودیال رشد گیاه آنتوریوم، یک در دوره). 15(

نی وجود دارد که پس از آن  جوامتناظر با مرحله
 هر برگ رخ يازا  سیمپودیال با تولید یک گل بهمرحله

تفاوت دو مرحله در قاعده دمبرگ دیده . دهد می
 ال غالف دارد اما قاعدهه برگ گیاه نونشود، قاعده می

 گیاه در مرحله). 7( برگ گیاه بالغ گوشوارك دارد
دن این مونوپودیال فقط رشد رویشی دارد و طوالنی بو

تر براي تولیدکننده   بیشمرحله منجر به صرف هزینه
پژوهشگران هاي زیادي توسط  بررسی. خواهد بود

 مونوپودیال با تغییر در عوامل براي کاهش مرحله
 اي گیاه انجام  نور، دما و شرایط تغذیهمانندی محیط

 رشد رویشی و طول دوره). 16 و 8، 7(شده است 
تأثیر تغذیه  شدت تحت زایشی در گیاه آنتوریوم، به

در صورت کمبود کود نیتروژن و . گیرد قرار می
تر با وزن خشک  تر و کوچک هاي کمپتاسیم، برگ

تري براي  ششود که نیاز به زمان بی تر تولید می کم
 نسبت همچنین با افزایش. توسعه و گلدهی دارد
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تر و اندازه   جوانی کوتاهآمونیوم به نیترات، مرحله
شود و در پی آن، گلدهی در  تر می ها بزرگ برگ

مقدار و نوع ). 8(دهد تر رخ می آنتوریوم سریع
هاي  کودهاي مصرفی بر رشد، عملکرد و کیفیت گل

 تاکنون کودهاي مختلف ).7 (آنتوریوم تأثیرگذار هستند
با اشکال متنوع براي ارقام مختلف گل آنتوریوم مورد 
آزمایش قرار گرفته و منجر به بهبود گلدهی از نظر 

شرایط محیطی، آبیاري، ). 21( اندکیفی و کمی شده
  هاي کاربرد کود بر نوع کود مصرفی و روش

دلیل فرآیند  به). 6(جذب عناصر غذایی مؤثر هستند 
هاي  تري در خاك تریفیکاسیون، غالباً آمونیوم کمنی

و عکس این حالت در  شود خشک، مشاهده می
همچنین جذب ). 20(هاي مرطوب صادق است  خاك

آمونیوم توسط گیاه، نسبت به نیترات با مصرف انرژي 
در تغذیه بسیاري از . )13(گیرد تري صورت می کم

روژن چه ترکیبی از این دو شکل نیت گیاهان، چنان
کار رود، نتیجه تغذیه  به) آمونیوم و نیترات(معدنی 

. طور جداگانه است ها به بهتر از کاربرد هر یک از آن
هاي بهینه میزان نیترات به این در حالی است که نسبت

 تأثیر عواملی مثل گونه گیاهی، مرحله آمونیوم تحت
نموي، شرایط محیطی و مقدار نیتروژن فراهم شده 

نشان داده ) 2008(در آزمایش ونگ ). 30(باشد  می
هاي متفاوت نیترات به استفاده از نسبتبا شد که 

 هاي ارکید فاالنوپسیسگیاهچهآمونیوم در محلول غذایی 
)Phalaenopsis blume( درصد یا 50، با نسبت 

 آمونیوم در بستر بدون خاك، دورهتر نیترات به  بیش
عرض پهنک تر شده و طول و  رشد رویشی گیاه کوتاه

کونراپ و  پژوهشدر . برگ و سطح برگ زیاد شد
با ) Canna indica( گیاه اختر تغذیه) 2010(بریکس 

آمونیوم یا ترکیب آن با نیترات، نسبت به تغذیه نیترات 
تري در برگ گیاهان انباشته  به تنهایی، نیتروژن بیش

هاي معدنی برگ کاهش همچنین غلظت کاتیون. شد
گزارش نمودند که ) 2013( بیات جمال و بنی. یافت

تر کلسیم در  استفاده از آمونیوم همراه با غلظت بیش
محلول غذایی، منجر به افزایش تعداد شاخه گل، طول 
و قطر دمگل و غلظت نیتروژن و کلسیم برگ رز 

هاي  پژوهش. شودمی) .Rosa hybrida L(بریدنی 
ر اي ب مختلفی براي بررسی اثر الگوهاي متفاوت تغذیه

رشد و نمو گل آنتوریوم شاخه بریدنی، انجام شده 
در شرایط  گل آنتوریوم گلدانی است، اما در تولید

کشت بدون خاك، الگوهاي اندکی مورد بررسی قرار 
اند که  توصیه کردهپژوهشگران گرفته است و 

هاي  هایی با عناصر غذایی متفاوت در نسبت آزمایش
هاي   گلمختلف، براي افزایش عملکرد و کیفیت

مذکور و کاهش میزان کودهاي مصرفی با افزایش 
 پژوهشبنابراین ). 8 و 7(کارآیی مصرف، انجام شود 
 محلول غذایی مختلف از 4حاضر، با هدف مطالعه اثر 

نظر شکل کود نیتروژنی و مقدار کلسیم و پتاسیم، بر 
گلدهی گیاه آنتوریوم گلدانی در کشت بدون خاك 

 این گل با ارزش در ع تغذیهانجام شد تا بهترین نو
 نوع محلول غذایی 4 رشد زایشی، در بین این مرحله

  .تعیین شود
  

  ها مواد و روش
قاتی گروه علوم  تحقیاین پژوهش در گلخانه

با  علوم کشاورزي دانشگاه گیالن باغبانی دانشکده
 شمالی و طول  دقیقه16 درجه و 37ض جغرافیایی عر

  ماه  از آبانشرقی  درجه و سه دقیقه 51جغرافیایی 
آزمایش در .  انجام شد1394ماه سال   تا تیر1393سال 

 نوع محلول غذایی 4قالب طرح کامالً تصادفی با 
 گلدان 5 تکرار که هر تکرار شامل 4عنوان تیمار و  به

هاي غذایی بر اساس  طراحی محلول. بود، انجام شد
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 ک و بررسی منابع مربوط به تغذیهمحلول غذایی کوئی
ها در میزان  تفاوت محلول. انجام شد) 8 و 7(توریوم آن

نمک نیترات پتاسیم و کلسیم مورد استفاده و وجود یا 
محلول غذایی اول . عدم وجود منبع آمونیومی بود

: شامل نسبت نیترات) حاوي آمونیوم و کلسیم کم(
، 5/4: 5/0نیتروژن کل، : و آمونیوم 5/4: 4نیتروژن کل، 

  ومحلول آبیاري کلسیم در لیتر االنو اکی  میلی2داراي 
 . بودواالن پتاسیم در لیتر محلول آبیاري اکی  میلی9/2

حاوي نیترات، پتاسیم و کلسیم (محلول غذایی دوم 
، 2/7: 2/7نیتروژن کل، : شامل نسبت نیترات) زیاد

 و  محلول آبیاريواالن کلسیم در لیتر اکی  میلی4داراي 
 و ر لیتر محلول آبیاريواالن پتاسیم د اکی  میلی6/4

) حاوي نیترات و کلسیم زیاد(محلول غذایی سوم 
، داراي 2/7: 2/7نیتروژن کل، : شامل نسبت نیترات

 4 و محلول آبیاريواالن کلسیم در لیتر  اکی  میلی6/4
و بود  واالن پتاسیم در لیتر محلول آبیاري اکی میلی

) حاوي آمونیوم و کلسیم زیاد(محلول غذایی چهارم 
:  و آمونیوم8/7: 2/7نیتروژن کل، : شامل نسبت نیترات

واالن کلسیم  اکی  میلی4، داراي 8/7: 6/0نیتروژن کل، 
واالن پتاسیم در  اکی  میلی4در لیتر محلول آبیاري و 

آنتوریوم که  با توجه به این.  بودلیتر محلول آبیاري
توان از محلول  گیاهی نیترات دوست است و نمی

 آن  درصد آمونیوم براي تغذیه100وي غذایی حا
استفاده کرد، اما براي مقایسه اثر نیترات و آمونیوم از 

یی هاي غذا محلول( درصد نیترات 100محلول حاوي 

هاي غذایی با   محلولتهیه. استفاده شد) دوم و سوم
هاي ساخت شرکت  استفاده از آب دیونیزه و نمک

Merck میزان .  درصد انجام شد100 با خلوص
هاي غذایی نیز  هاي نیتروژنی محلول موع نمکمج
واالن در لیتر  اکی  میلی8/7 و 2/7، 2/7، 5/4ترتیب  به

رویشی  رشد در مرحله). 1جدول ( آبیاري بود محلول
 گیاهان با محلول غذایی تا ابتداي رشد زایشی، همه

تغذیه ) 11(توصیه شده براي رشد رویشی آنتوریوم 
 که گیاهان وارد مرحلهماه زمانی  5شدند و پس از 

  پیش از ایجاد گوشوارك در قاعدهرشد زایشی شدند،
ها با همان محلول  ، تعدادي از گلدان)7(برگ گیاه 

 رشد رویشی و باقی گیاهان با سه نوع غذایی مرحله
   .محلول غذایی دیگر تغذیه شدند

 Anthurium(هاي آنتوریوم گلدانی  گیاهچه

andreanum cv. Lentini Red( تا 8 ر اندازهد 
 داراي سه تا چهار برگ از گلخانهمتري،  سانتی10

. تجاري تهیه و به گلخانه تحقیقاتی منتقل شدند
گونه بیماري در  هاي یکنواخت و عاري از هر گیاهچه
. متر کشت شدند سانتی16 هایی با قطر دهانه گلدان

گلدان خالی وزن شد و ها، ابتدا قبل از پر کردن گلدان
کوکوپیت و (ها با مقدار برابري از بستر دانتمامی گل

قبل از . پر شدند) پرلیت با نسبت حجمی مساوي
برداري شد و  ها از بستر کشت، نمونهکاشت گیاهچه

 ). 2جدول (هاي آن تعیین شد  ویژگی
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 . براي کشت آنتوریوم گلدانی) 50:50(هاي بستر کوکوپیت و پرلیت   ویژگی-2جدول 
Table 2. Characteristics of cocopeat and perlite (50:50) media for pot Anthurium.  

 هاویژگی
Characteristics  pH  )dS/m(Ec  CEC 

(meq/100g) 
 وزن مخصوص حقیقی

Particle density (g/cm3) 
 وزن مخصوص ظاهري

Bulk density (g/cm3) 

 بستر
Media  6.25  2.84  26  1.2  0.9  

  
ها در بستر، و استقرار آنها پس از کاشت گیاهچه

در طول . هاي غذایی انجام شد گیاهان با محلولتغذیه
 پرورش گیاهان در گلخانه، براي حفظ دما در دوره
 سلسیوس، از شوفاژ در هواي  درجه25 تا 22 دامنه

و براي حفظ سرد و اسپلیت در هواي گرم استفاده شد 
اه  درصد از دستگ80 تا 70 رطوبت نسبی در دامنه

تهویه در شرایط رطوبت نسبی باال و آبپاشی کف 
. سالن در شرایط رطوبت نسبی پائین، استفاده شد

صورت دستی   بهگیاه وآبی دهی براساس نیاز  لولمح
هاي غذایی، ابتدا براي تهیه محلول. انجام گرفت

هاي پایه تهیه شدند و سپس در زمان مصرف  محلول
میزان . قیق شدندبراساس محلول غذایی مورد نیاز، ر

هاي غذایی شامل  محلولهمهعناصر کم مصرف براي 
، 6MO7O24/4H2O( 05/0(NH4)(مولیبدات آمونیوم 

، سولفات منگنز H3BO3 (5/1(بوریک اسید 
)MnSO4/4H2O( 2 سولفات مس ،)CuSO4/5H2O( 

 عناصر ههم ZnSO4/7H2O( 1)(، سولفات روي 25/0
 ئسترنسکو آهن و) Merckمصرف ساخت شرکت  کم

 )EDDHA با شده  کالته شکل آهن ب درصد6حاوي (
گرم بر لیتر محلول غذایی مطابق منابع مربوط   میلی10

پس از استقرار . )8 و 7( آنتوریوم بود  گیاهبه تغذیه
دهی در هفته اول با یک سوم  ها، محلول گیاهچه

دهی  منظور عادت  دوم با نصف غلظت بههتغلظت، هف
یی انجام شد و از هفته سوم گیاهان به محلول غذا

براي جلوگیري . تغذیه با محلول کامل صورت گرفت
اي یک تا دو بار اقدام به ها هفتهاز تجمع نمک

در پایان ). 1( شستشوي بستر با آب معمولی شد
ارتفاع (آزمایش، صفاتی مانند طول بلندترین دمبرگ 

، طول و قطر دمگل، طول و عرض اسپات گل، )گیاه
. گیري شد خشک اندام هوایی و ریشه اندازهوزن تر و 
گیري طول دمبرگ از محل اتصال پهنک به  براي اندازه

گیري طول دمگل دمبرگ تا ابتداي دمبرگ، براي اندازه
از محل اتصال اسپات به دمگل تا ابتداي دمگل و 

گیري طول اسپات گل از ابتدا تا انتهاي  جهت اندازه
ترین بخش آن و براي عرض اسپات گل، عریض

تمام صفات اشاره . اسپات مورد سنجش قرار گرفت
گیري  متر اندازهکش و بر حسب سانتیشده توسط خط

گیري قطر دمگل، کولیس دیجیتالی  براي اندازه. گردید
همچنین تعداد کل برگ و . مورد استفاده قرار گرفت

 کشت شمارش و ثبت هاي رشد یافته تا پایان دوره گل
ش وزن تر و خشک اندام هوایی و براي سنج. گردید

زمان . صدم گرم استفاده شد ریشه از ترازو با دقت یک
عنوان زمان گلدهی  کشت تا ظهور جوانه گل، به

 براي تعیین میزان ماندگاري گل در .نظر گرفتمد
گلدان، تعداد روز پس از باز شدن گل تا زمان 

ها ارزش پژمردگی اسپات گل یعنی زمانی که گل
. د را از دست دادند، در نظر گرفته شدظاهري خو

مطابق روش گیوستی سنجش میزان آنتوسیانین اسپات 
تعیین غلظت عناصر . انجام گردید) 2001(رولستد و 

برگ در آزمایشگاه خاك، آب و گیاه بابل انجام شد و 
. هاي گیاه صورت گرفته برگهمگیري از  نمونه

گ با آهن بر تعیین غلظت عناصر کلسیم، منیزیم و
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همچنین . استفاده از دستگاه جذب اتمی انجام شد
سولفوریک غلیظ اسید میزان نیتروژن پس از هضم در 

براي  و با روش کجلدال مورد سنجش قرار گرفت و
ها  تعیین مقدار فسفر و پتاسیم پس از قرار دادن نمونه

 5مدت   درجه سلسیوس به500داخل کوره با دماي 
، فسفر با روش یتریکناسید ساعت و سپس هضم در 

سنجی عناصر وانادیوم و مولیبدن و پتاسیم با  رنگ
   ).9(فتومتري سنجیده شد  استفاده از روش فلیم

 SAS افزار نرمها از   واریانس دادهبراي تجزیه
 و براي مقایسه میانگین از آزمون توکی در 9.1 نسخه

  . درصد استفاده گردید5سطح احتمال 

  نتایج و بحث
نتایج حاصل از تجزیه :  و کیفیعملکرد کمی

 4دهد که در بین  نشان می) 3جدول (ها  واریانس داده
تیمار مختلف، از نظر ارتفاع گیاه، تعداد برگ و گل، 
طول و قطر دمگل، طول و عرض اسپات گل، وزن تر 
و خشک ریشه در سطح احتمال یک درصد، اختالف 

همچنین، از نظر میزان . داري وجود داشت معنی
وسیانین اسپات گل در سطح احتمال پنج درصد، آنت

داري مشاهده شد، اما از نظر میزان  اختالف معنی
ماندگاري گل، وزن تر و خشک اندام هوایی گیاه 

 .داري مشاهده نشداختالف معنی

  
 . نتایج تجزیه واریانس محلول غذایی بر عملکرد کمی و کیفی گل آنتوریوم گلدانی-3جدول 

Table 3. Results of analysis of variance for nutritional solution on quality and quantity of flowers yield in 
potted Anthurium.  

 میانگین مربعات 
(Mean squares) 

 منابع تغییرات
Source of 
variation 

درجه 
  آزادي

df 

ارتفاع 
 گیاه

Height 
of plant 

 تعداد برگ
Number 
of leaves 

 لتعداد گ
Number 

of 
flowers 

 طول دمگل
Peduncle 

length  

 قطر دمگل
Pedicle 
diameter  

طول 
 اسپات

Length 
of 

spath  

عرض 
 اسپات
Width 

of 
spath  

میزان 
آنتوسیانین 

 اسپات
Spathʾs 

anthocyanin 
content 

وزن تر 
 ریشه

Rootʾs 
fresh 

weight  

وزن 
خشک 
 ریشه

Rootʾs 
dry 

weight  

هاي  محلول
 غذایی

Nutrient 
solutions 

3 41.77** 45.56** **2.72 **11.63 **0.01 **1.24 **1.09 *1075.13 **46.19 **0.55 

وجود یا عدم 
  وجود آمونیوم
Presence or 
absence of 
ammonium 

1  4.73ns  **85.56  **5.06  0.68ns  0.01ns  0.01ns  0.02ns  57.87ns  6.89ns  0.06ns  

 خطا
Error 

12 1.94 2.81 0.31 0.72 0.002  0.08  0.11  232.02 2.87  0.05  

CV% - 8.63 10.36 21.8 6.77 8.49  8.31  10.12  13.87 9.55  8.18  

 .باشد داري می  درصد و عدم معنی5 درصد، 1دار در سطوح احتمال   اختالف معنیدهنده ترتیب نشان  بهns و *، **
**, * and ns Respectively significant at 1% and 5% probability levels and not significant.  
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همچنین تجزیه واریانس مقایسه گروهی تیمارهاي 
حاوي آمونیوم و کلسیم کم و محلول محلول غذایی 

هاي  محلول( غذایی حاوي آمونیوم و کلسیم زیاد
محلول غذایی با تیمارهاي ) غذایی داراي آمونیوم

ذایی حاوي نیترات، پتاسیم و کلسیم زیاد و محلول غ
هاي غذایی فاقد  محلول(حاوي نیترات و کلسیم زیاد 

نشان داد که از نظر صفات تعداد برگ و گل ) آمونیوم
داري بین در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی

دو گروه تیماري وجود داشت و از نظر دیگر صفات 
کمی و کیفی گل آنتوریوم گلدانی بین دو گروه 

. داري مشاهده نشدعنیتیماري مورد مقایسه اختالف م
واقع در صفات مذکور نوع منبع نیتروژنی تأثیرگذار  در

  مجموع میزان نیتروژن کهفترگنتیجه توان  نبوده و می
ارتفاع گیاه . مصرفی در تغذیه گیاهان مؤثر بوده است
حاوي نیترات در گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی 

 و محلول غذایی حاوي آمونیومو و کلسیم زیاد 
واالن  اکی  میلی4 و 6/4ترتیب داراي  به( کلسیم زیاد

محلول غذایی کلسیم در لیتر محلول آبیاري و محلول 
واالن  اکی  میلی6/0حاوي  حاوي آمونیوم و کلسیم زیاد

تر از گیاهان دیگر  بیش) آمونیوم در لیتر محلول آبیاري
دهد که تعداد  همچنین نتایج نشان می). 4جدول (بود 

حاوي  گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی برگ در
واالن  اکی  میلی5/0داراي ( آمونیوم و کلسیم کم

واالن کلسیم در لیتر محلول  اکی  میلی2آمونیوم و 
و تعداد گل در گیاهان تغذیه شده با محلول ) آبیاري

محلول غذایی  و حاوي آمونیوم و کلسیم کمغذایی 
 و 5/0ب داراي ترتی به( حاوي آمونیوم و کلسیم زیاد

) واالن آمونیوم در لیتر محلول آبیاري اکی  میلی6/0
طول . تر از گیاهان مربوط به تیمارهاي دیگر بود بیش

و قطر دمگل، همچنین طول و عرض اسپات گل در 
حاوي نیترات و گیاهان حاصل از محلول غذایی 

کلسیم زیاد و محلول غذایی حاوي آمونیوم و کلسیم 
ترین میزان از  یاهان دیگر بود و کمتر از گ  بیشزیاد

صفات مذکور در گیاهان حاصل از تغذیه با محلول 

میزان . غذایی حاوي آمونیوم و کلسیم کم ثبت شد
رنگیزه آنتوسیانین در اسپات گیاهان تغذیه شده با 

 و حاوي نیترات، پتاسیم و کلسیم زیادمحلول غذایی 
 4اوي ح(محلول غذایی حاوي آمونیوم و کلسیم زیاد 

طور  به) واالن کلسیم در لیتر محلول آبیاري اکی میلی
مشاهده . تر از گیاهان دیگر تیمارها بود داري بیش معنی

شد که میزان وزن تر و خشک ریشه در گیاهان تغذیه 
 و حاوي نیترات و کلسیم زیادشده با محلول غذایی 

تر از  بیش محلول غذایی حاوي آمونیوم و کلسیم زیاد
 . گیاهان دیگر بود

عنوان منبع   گیاهانی که تنها نیترات بهدر تغذیه
نیتروژن براي تغذیه مورد استفاده قرار گرفت، تعداد 

تر از گیاهانی بود که با نسبتی از  برگ و گل گیاهان کم
هاي  آمونیوم تغذیه شده بودند، این نتایج موافق با یافته

 کردند استفاده است که گزارش) 2002(سواس و گیاز 
  از نیترات به تنهایی در تغذیه گل ژربرا منجر به 

در . تري شده است تر گیاه و ایجاد گل کم رشد کم
هاي پیشین، کاربرد توأم آمونیوم و نیترات در  گزارش

هاي مناسب، منجر به ویژه با نسبت  گیاه بهذیهتغ
). 1(اي شده است افزایش رشد برخی گیاهان گلخانه

ه است که با افزایش نسبت آمونیوم به گزارش شد
تري   خشک بیشنیترات، تعداد برگ و میزان ماده

تواند بر سرعت رشد و تعداد گل گردد که می تولید می
، در حقیقت با افزودن )8( در گیاه تأثیرگذار باشد

آمونیوم به محلول غذایی، جذب و تجمع نیتروژن در 
میزان نیتروژن یابد و بین هاي گیاهی افزایش می بافت

). 5(بافت و وزن خشک، ارتباط مستقیمی وجود دارد 
هاي فیگین نتایج این پژوهش، همچنین موافق با یافته

است که در رز بریدنی در شرایط ) 1986(و همکاران 
، تعداد )4:1با نسبت (تغذیه توأم آمونیوم و نیترات 

گیاه آمونیوم را با . تري را گزارش کردند گل بیش
کند و تر، نسبت به نیترات جذب می رژي کمصرف ان

تواند تا دهد که این ذخیره میمورد استفاده قرار می
 درصد از کل ذخائر کربوهیدرات را شامل شود 17
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 گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی حاوي ).13(
نیترات و کلسیم زیاد و محلول غذایی حاوي آمونیوم 

واالن  اکی  میلی4  و6/4ترتیب داراي  به(و کلسیم زیاد 
ترین طول و  داراي بیش) کلسیم در لیتر محلول آبیاري

قطر دمگل، همچنین طول و عرض اسپات گل و 
میزان وزن تر و خشک ریشه بودند که این نتایج 

مبنی بر ) 2001 (همکاران و يتورهاي موافق با یافته
اثر مثبت کلسیم بر افزایش قطر گل رز و دیگر 

 حاضر، پژوهشدر . باشد میهاي کیفی آن ویژگی
محلول غذایی حاوي نیترات، پتاسیم و کلسیم زیاد که 

ها  ترین میزان پتاسیم نسبت به سایر محلول داراي بیش
بود، از نظر صفات کمی و کیفی گلدهی چندان مؤثر 

هاي  نبود، در واقع با افزایش غلظت پتاسیم در محلول
توریوم غذایی، تأثیر خاصی بر عوامل رشدي گیاه آن

هاي کیانی و گلدانی مشاهده نشد، این نتیجه با یافته
همسو است که عنوان کردند که ) 2012(همکاران 

 در صورت ،هاي رشد رویشی گل رز بریدنی شاخص
تغذیه با محلول غذایی داراي غلظت باالتر پتاسیم 

گیرند و علت آن را تحرك زیاد تأثیر قرار نمی تحت
چنین نداشتن نقش مهم پتاسیم در آوند آبکش، هم

هاي گیاهی بیان  ساختمانی عنصر مذکور در بافت
همچنین در پژوهش حاضر، غلظت کل . کردند

نیتروژن، پتاسیم و کلسیم در محلول غذایی حاوي 
تر  هاي غذایی کمآمونیوم و کلسیم کم، از سایر محلول

ترین میزان از صفات کمی و کیفی گل  بود و کم
غذیه شده با آن ثبت شده است، آنتوریوم در گیاهان ت

) 2005(هاي دوفور و گوئرین  این نتایج موافق با یافته
هاي غذایی با است که نشان دادند با استفاده از محلول

تر عناصر نیتروژن، پتاسیم و کلسیم، اندازه  مقدار کم
تر شده و با  برگ و گل در گیاهان آنتوریوم کوچک

تري براي  ان بیشتر شدن سرعت رشد گیاه، زم  آهسته
توجه به وجود آمونیوم  اما با. توسعه گیاه الزم است

در محلول غذایی یک و نقش آن در تسریع رشد و 
تري در گیاهان تغذیه  گلدهی، تعداد برگ و گل بیش

 دلیل  هاي غذایی ظاهر شد ولی بهشده با این محلول
تر بودن میزان عناصر نیتروژن، پتاسیم و کلسیم در  کم

هاي سایر  تر از گل ها کم  غذایی، کیفیت گلمحلول
  .تیمارها بود

نتایج حاصل از تجزیه : غلظت عناصر غذایی
نشان داد، که از نظر ) 5جدول (ها واریانس داده

پتاسیم، منیزیم و کلسیم برگ  غلظت عناصر نیتروژن،
داري بین در سطح احتمال یک درصد، اختالف معنی

گر، از نظر غلظت از طرف دی. تیمارها وجود داشت
عناصر فسفر و آهن برگ، بین تیمارهاي متفاوت، 

همچنین تجزیه . داري مشاهده نشداختالف معنی
واریانس مقایسه گروهی تیمارهاي محلول غذایی 
حاوي آمونیوم و کلسیم کم و محلول غذایی حاوي 

هاي غذایی داراي محلول(زیاد  آمونیوم و کلسیم
 غذایی حاوي نیترات، با تیمارهاي محلول) آمونیوم

پتاسیم و کلسیم زیاد و محلول غذایی حاوي نیترات و 
نشان ) هاي غذایی فاقد آمونیوممحلول(کلسیم زیاد 

داد که از نظر غلظت پتاسیم، منیزیم و کلسیم در سطح 
داري بین دو گروه احتمال یک درصد اختالف معنی

تیماري وجود داشت و از نظر غلظت نیتروژن، فسفر 
هن بین دو گروه تیماري مورد مقایسه اختالف و آ

داري مشاهده نشد درواقع نوع منبع نیتروژنی بر  معنی
 مجموع بنابراین ،غلظت سه عنصر أخیر مؤثر نبوده

میزان نیتروژن مصرفی در تغذیه گیاهان مؤثر بوده 
با افزودن آمونیوم به محلول غذایی حاوي . است

 حاوي آمونیوم محلول غذایی و آمونیوم و کلسیم کم
و کلسیم زیاد، غلظت پتاسیم، منیزیم و کلسیم موجود 

داري کاهش طور معنی در برگ گیاهان آنتوریوم، به
اي که در برگ گیاهان تغذیه شده با  گونه یافت، به

حاوي ( محلول غذایی حاوي آمونیوم و کلسیم کم
ترین مقدار از  کم )8:1 نیترات :نسبت آمونیوم

 .  مشاهده شدهاي مذکور کاتیون
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 . نتایج تجزیه واریانس محلول غذایی بر غلظت عناصر غذایی برگ آنتوریوم گلدانی-5جدول 
Table 5. Results of analysis of variance for nutritional solution on mineral concentration of potted Anthurium leaf. 

 میانگین مربعات
(Mean squares) 

  اتمنابع تغییر
Source of variation 

  درجه آزادي
Degrees of freedom 

 نیتروژن
Nitrogen 

  پتاسیم
Potassium  

 منیزیم
Magnesium  

 کلسیم
Calcium  

  هاي غذاییمحلول
Nutrient solutions  

3  3.97** 1.13**  0.05**  0.09**  

  وجود یا عدم وجود آمونیوم
Presence or absence of ammonium  

1  0.02ns  3.37**  0.15**  0.27**  

  خطا
Error 

12 0.48 0.02  0.005  0.004  

CV%    18.25 10.19  14.92  8.87  

 .باشدداري می درصد و عدم معنی5 درصد، 1دار در سطوح احتمال  اختالف معنیدهنده ترتیب نشان  بهns و *، **
**, * and ns Respectively significant at 1% and 5% probability levels and not significant. 

  
جدول (ها  طور که در جدول مقایسه میانگین همان

شود، غلظت نیتروژن موجود در برگ  مشاهده می) 6
شده با محلول غذایی حاوي نیترات،  گیاهان تغذیه

  محلول غذایی حاوي آمونیوم  و پتاسیم و کلسیم زیاد
تر از گیاهان  داري بیش طور معنی و کلسیم زیاد به

میزان پتاسیم . هاي غذایی دیگر بود شده با محلول  تغذیه
شده با دو محلول غذایی  و منیزیم در برگ گیاهان تغذیه

حاوي نیترات، پتاسیم و کلسیم زیاد و محلول غذایی 
طور  به) فاقد آمونیوم(حاوي نیترات و کلسیم زیاد 

همچنین غلظت . تر از گیاهان دیگر بود داري بیش معنی
شده با محلول  رگ گیاهان تغذیهکلسیم موجود در ب

شده  یوم و کلسیم کم، از گیاهان تغذیهغذایی حاوي آمون
  . تر بود هاي غذایی دیگر، کم با محلول

 
 . اثر محلول غذایی بر غلظت عناصر غذایی برگ آنتوریوم گلدانی-6جدول 

Table 6. The effect of nutritional solution on mineral concentration of potted Anthurium leaf. 

 تیمار
Treatment 

  نیتروژن
Nitrogen 

(%) 

  پتاسیم
Potassium 

(%) 

  منیزیم
Magnesium 

(%) 

  یمکلس
Calcium 

(%) 

 محلول غذایی حاوي آمونیوم و کلسیم کم
(Nutritional solution with ammonium and less calcium) 

2.91b  1.10b  0.37b  0.54b  

  نیترات، پتاسیم و کلسیم زیادمحلول غذایی حاوي
(Nutritional solution with nitrate, high potassium and calcium) 

4.56a  2.0a  0.60a  0.82a  

 محلول غذایی حاوي نیترات و کلسیم زیاد
(Nutritional solution with nitrate and high calcium) 

2.96b  2.10a  0.58a  0.88a  

  و کلسیم زیادمحلول غذایی حاوي آمونیوم
(Nutritional solution with ammonium and high calcium) 

4.76a  1.16b  0.41b  0.73a  

  .باشند  درصد می5دار در سطح احتمال   عدم اختالف معنیدهنده هاي با حروف مشابه، نشان در هر ستون میانگین
Means with the same letters in each column are not statistically significant at the 5% probability levels. 
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 حاضر، افزایش غلظت پتاسیم محلول پژوهشدر 
محلول غذایی حاوي نیترات، پتاسیم و کلسیم (غذایی 

، منجر به افزایش غلظت نیتروژن در برگ گیاهان )زیاد
هاي کیانی و همکاران شد، این نتیجه مغایر با یافته

تر پتاسیم در  غلظت بیشاست که نشان دادند ) 2012(
محلول غذایی گل رز بریدنی، اثري بر غلظت نیتروژن 

هاي ودسان  همچنین موافق با یافته. برگ نداشته است
است که گزارش کردند با افزایش ) 1982 (و بودلی

یی، غلظت نیتروژن در برگ غلظت پتاسیم محلول غذا
 گیاهان رز افزایش یافت و دلیل آن را اثر هم و ریشه

ترتیب  فزایی بین پتاسیم و نیتروژن بیان کردند، بدینا
تر   پتاسیمی منجر به جذب بیشکه افزایش تغذیه

. شود تر آن در برگ گیاه می نیتروژن و تجمع بیش
افزایش نسبت آمونیوم به نیترات در محلول غذایی 

این نتیجه . منجر به کاهش غلظت پتاسیم برگ شد
). 27 و 19( تهاي گذشته اس مطابق نتایج پژوهش

هاي گوناگون، اثر بازدارنده  همچنین در پژوهش
آمونیوم بر جذب پتاسیم توسط گیاهان مختلف 

کاربرد آمونیوم . )22 و 10، 1(گزارش شده است 
عنوان منبع نیتروژن در تغذیه گیاه، منجر به کاهش  به

هاي معدنی کلسیم و منیزیم دار غلظت کاتیون معنی
تایج حاضر موافق با موجود در برگ شد، که ن

است، این ) 2009(هاي کونراپ و همکاران  یافته
هاي مذکور در   نشان دادند، غلظت کاتیونپژوهشگران

که با آمونیوم ) Canna indica(برگ گیاهان اختر 
تغذیه شده بودند، از گیاهان تغذیه شده با نیترات، 

هاي  همچنین این نتایج موافق با یافته. تر بود کم
 است که گزارش کردند با )2013 (ل و بیاتجما بنی

افزایش نسبت آمونیوم به نیترات در محلول غذایی، 
ها توسط برگ رز کاهش یافت و دلیل جذب کاتیون

ها که ناشی از این کاهش را به اختالل جذب کاتیون
. افزایش نسبت آمونیوم به نیترات است، ارتباط دادند

 داشته باشد، ر محیط ریشه وجودچه آمونیوم د چنان

  حاصل از فرآیند نیتریفیکاسیون،+Hدلیل آزاد شدن یون  به
خصوص اکسیداسیون آمونیوم به نیتریت توسط  به

 محیط ریشه کاهش pHباکتري نیتروزوموناس، 
توجه به نیاز فرآیند نیتریفیکاسیون به  با). 4(یابد  می

اکسیژن، با زیاد بودن میزان آمونیوم در محیط ریشه، 
 نیتریفیکاسیون داخلی انجام شود و با کاهش احتماالً

اکسیژن، کاهش در رشد ریشه و در نهایت کاهش در 
توان با با این وجود، می. دهداي رخ می تنفس ریشه

تأمین کردن بخشی از نیتروژن کل به شکل آمونیوم 
براي گیاه، باعث تحریک و بهبود رشد و عملکرد گیاه 

ایجاد تعادل در یک رویکرد مهم براي ). 24(شد 
ها و در نهایت ها به آنیوننسبت جذب کاتیون

  مطلوب، اختصاصدر دامنه شهی رطی محpHنگهداري 
NO3(هاي آنیونی دادن نیتروژن به شکل

و کاتیونی ) -
)NH4

بنابراین با تأمین بخشی از نیتروژن . باشدمی) +
 هاي هاي مختلف، نسبتبه شکل آمونیوم که براي گونه

 pHتوان نسبت به تنظیم اوتی وجود دارد، می متفبهینه
ویژه در کشت بدون خاك اقدام  محیط کشت ریشه، به

با کاربرد غلظت باالتر کلسیم در  ).24 و 2(نمود 
 ،محلول غذایی حاوي نیترات، پتاسیم و کلسیم زیاد

محلول غذایی حاوي نیترات و کلسیم زیاد و محلول 
ترتیب شامل  به(غذایی حاوي آمونیوم و کلسیم زیاد 

واالن کلسیم در لیتر محلول  اکی  میلی4 و 6/4، 4
ها  ، غلظت کلسیم برگ گیاهان تغذیه شده با آن)آبیاري

تر از برگ گیاهان تغذیه شده با  داري بیش طور معنی به
 2داراي (محلول غذایی حاوي آمونیوم و کلسیم کم 

ین بود و ا) واالن کلسیم در لیتر محلول آبیاري اکی میلی
است ) 2013 (جمال و بیات هاي بنینتایج موافق با یافته

 کردند با افزایش غلظت کلسیم در محلول که گزارش
غذایی رز بریدنی، غلظت این عنصر در برگ گیاهان 

. داري افزایش یافته است طور معنی تغذیه شده با آن به
هاي پیشین، افزایش کلسیم محلول  مطابق پژوهش

بافتی و در  کلسیم ایش غلظتغذایی، منجر به افز
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شود  ها می هاي کمی و کیفی گل نهایت بهبود شاخص
   .که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد) 3(
  

  گیري نتیجه
 حاضر مشاهده شد که با کاربرد توأم پژوهشدر 

واالن  اکی  میلی4آمونیوم و نیترات همراه با غلظت 
اوي محلول غذایی ح(کلسیم در لیتر محلول آبیاري 

 رشد زایشی، در مرحله) آمونیوم و کلسیم زیاد
هاي رشدي و گلدهی گیاه آنتوریم گلدانی  ویژگی

باشد و  هاي غذایی بهتر می نسبت به دیگر محلول
شود، البته نیاز  تري در گیاه تولید می هاي بیش گل

تري براي یافتن نسبت مناسب  هاي بیش است پژوهش
  .ند انجام گیردعناصر غذایی براي این گیاه ارزشم
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