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 چکیده
 تیمار چهار و( تکرار) بلوک سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در آزمایشی داودی، گل توپیاری مشخصۀ زیبایی افزایش جهت

 کودعنوان  به آمونیوم نیترات کردن اضافه با خاک یلوگرمک هر در گرم یلیم ۲00 و 150 ،100 ،0 مقدار چهار در یتروژنن کاربرد شامل

های داشت. قلمه قرار داودی )هر گلدان حاوی یک بوته( گل گلدان دو( پالت) آزمایشی کرت هر در. شد انجام کاشت بستر به پایه

( در بستر کشت حاوی نسبت حجمی مساوی از خاک ۲88( ژنوتیپ سفید )کد Chrysanthemum grandiflorumدار داودی )ریشه

های چوبی های فلزی با پایههای هرمی شکل با استفاده از سیمپوسیده و ماسۀ شسته کشت شد. از قالب برگ خاکبافت لوم،  مزرعه با

شده بر صفات ارتفاع، شمار و سطح برگ، طول ریشه،  توپیاری گل داودی استفاده شد. اثر کوددهی نیتروژنی در شرایط هدایت منظور به

)کلروفیل( کل، میزان نیتروژن بافت و صفات زایشی ارزیابی شد. نتایج نشان داد میزان سبزینۀ کل با  وزن تر و خشک، میزان سبزینۀ

گرم بر کیلوگرم خاک و بیشترین میلی 150-۲00افزایش سطح نیتروژن افزایش یافت. بیشترین میزان صفات رویشی در سطح نیتروژن 

ین رشد رویشی مناسب در توسعۀ شاخۀ تأمدر کیلوگرم بود. بنابراین، برای گرم میلی 100-150میزان صفات زایشی در سطح نیتروژن 

گرم در کیلوگرم خاک( در مرحلۀ رشد رویشی و کاهش تغذیه با نیتروژن میلی ۲00ین سطوح باالی نیتروژن )تأمگل داودی در توپیاری 

 ، مناسب بوده و قابل توصیه است.گرم در کیلوگرم خاک برای فرآیند گلدهی آن در شرایط یادشدهمیلی 100تا سطح 
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ABSTRACT 
An experiment based on randomized complete block design with 3 replications performed in order to find the best 

levels of nutrition with 4 nitrogen levels 0, 100, 150 and 200 mg per kg soil using ammonium nitrate as a fertilizer 

source to increase the beauty performance in topiary of chrysanthemum. For each experimental plot, two pots (one 

plant per pot) were used. Rooted cuttings of Chrysanthemum (Chrysanthemum grandiflorum) code 288, cultivated in 

substrate consisted of equal volume of loam soil, peat and sand. The pyramid-shaped frames made using a metal wire 

with a wooden base to form a given topiary type for chrysanthemum. The effect of nitrogen fertilization on plant 

growth capability in the current condition with regard to the plant height, leaf number and area, root length, fresh and 

dry weight, total chlorophyll content, tissue nitrogen content and reproductive traits evaluated. The results showed 

that total chlorophyll content increased with increasing nitrogen levels. Most of the growth traits were higher at the 

level of 200-150 mg N per kg of soil and maximum nitrogen levels of 150-100 mg kg was suitable for reproductive 

traits. Therefore, to ensure proper growth of chrysanthemum branches in topiary form, furnishing of 200 mg N per kg 

of soil on vegetative growth stage and feeding reduction to 100 mg per kg of soil for the flowering process is 

appropriate and advisable. 
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 مقدمه

گیاهان با توجه به سیمای ظاهری خود در تزیین 

هستند و نقش  مؤثرمطلوب  انداز چشمط و ایجاد محی

کنند. به ای در ایجاد تعادل روانی بشر ایفا میعمده

یر انکارناپذهای عبارتی، زیباسازی محیط یکی از نقش

(. Shahnaz, 2001)آید  شهری به شمار می سبز یفضا

منظر های مختلفی در راستای طراحی رو فعالیت ینازا

تر کردن محیط از رچه جذابدر جهت ه سبز یفضاو 

شده است. در واقع سازی با گیاهان انجام جمله شکل

با هرس و  هم آنهای جدید در منظر شهری ایجاد فرم

فرم دهی گیاهان، نوعی ایجاد تنوع و عامل جذب افراد 

(. گل Bromley & Barbara, 2011رود )به شمار می

ری و داودی از جمله گیاهان مورد استفاده در توپیا

ی به شمار کار گلیکی از گیاهان مهم در صنعت 

آید و مصارف مختلفی از جمله شاخه بریده و  می

های بسیار کاربرد در فضای سبز داشته که گونه

های  از جمله ویژگی (.Anderson, 1987متنوعی دارد )

توان به تنوع فرم و رنگ گل، اندازة ها میاین گونه

و طول دورة گلدهی اشاره کانوپی، توانایی فرم پذیری 

های داودی کرد که باعث شده است استفاده از گونه

بهبود  منظور بهامروزه در هنر توپیاری پر رونق شود. 

توان از های مطلوب مورد نظر در گیاهان می ویژگی

تغذیۀ مناسب بهره جست زیرا تغذیۀ کانی بهینه 

 & Sinclair) استاساس رشد مطلوب در گیاهان 

Vadez, 2002 یک مادة غذایی مهم  عنوان به(. نیتروژن

 Grant etاثر زیادی در رشد و گسترش گیاهان دارد )

al., 2002 این عنصر پرنیاز ضروری برای ایجاد رشد .)

مطلوب و تولید محصول با کیفیت در گل داودی 

ویژه در هفت هفتۀ اول رشد این گیاه ضروری به  به

 .(Stern et al., 2008رسد )نظر می

روشن شده است که جذب نیتروژن تا زمان 

ین مرحله کاهش ازا پسکند و گلدهی ادامه پیدا می

ی با افزایش طورکل به(. Yoon et al., 2000یابد )می

سن گیاه غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در بافت 

یابد، اما با افزایش غلظت نیتروژن مصرفی کاهش می

یاه افزایش داد. توان میزان این عنصرها را در گمی

بیشترین جذب نیتروژن، پتاسیم و فسفر در اوج 

گلدهی داودی و سپس در مرحلۀ نهایی برداشت 

 & Konnerupشود )کاهش این عنصرها مشاهده می

Brix, 2010 این کاهش ناشی از انتقال مواد غذایی و .)

ی گل در حال تکامل ها اندامقندها از برگ و ساقه به 

(. گزارش شده است Gadagi et al., 2004خواهد بود )

کیلوگرم در هکتار نیتروژن در  200که با کاربرد 

کیلوگرم در هکتار  100مقایسه با میزان کمتر از آن )

روز غلظت بیشتری از نیتروژن،  60نیتروژن( در طی 

شود فسفر و پتاسیم در بافت داودی مشاهده می

(Polara et al., 2014از خواص نیتروژن می .)ان به تو

افزایش رشد ریشۀ ناشی از در اختیار داشتن نیتروژن 

 200با کاربرد  (.Marschner, 1995اشاره کرد )

کیلوگرم در هکتار نیتروژن مشاهده شد که در نهایت 

منجر به افزایش در شاخه و برگ داودی شد، زیرا این 

میزان نیتروژن باعث افزایش فعالیت نورساختی 

ای و  یند تشکیل یاخته)فتوسنتزی(، افزایش فرآ

افزایش مادة خشک گیاه در نتیجه جذب بیشتر مواد 

(. نیتروژن یکی از Polara et al., 2014) شودمی

ی محدودکننده در گل داودی به ها عاملین تر مهم

آید که در مراحل اولیۀ رشد، تشکیل غنچه و  شمار می

ها روی گل داودی گلدهی آن مورد نیاز است. بررسی

کیلوگرم در هکتار  200، نشان داد که کاربرد ساله یک

کیلوگرم در هکتار فسفر باعث تولید  100نیتروژن و 

بیشترین میزان گل، بیشترین وزن گل در گیاه و وزن 

گل در هکتار، بیشترین قطر گل، بیشترین طول ساقۀ 

 Satar etشد )دهنده و بیشترین طول غنچه خواهد گل

al., 2012 های گلدهی  فراسنجه(. همچنین از نظر

سطوح باالی نیتروژن باعث ایجاد بیشترین قطر گل، 

طول ساقه و عمر گلجای و وزن گل شدند این ممکن 

است به دلیل افزایش فعالیت نورساختی گیاه ناشی از 

رشد رویشی بهتر با غلظت مطلوب نیتروژن باشد. 

چنین اثری در گل جعفری نیز گزارش شده است 

(Acharya & Dashora, 2004نتایج .) تأثیر بررسی 

 و رشد در فسفر و پتاسیم نیتروژن، متفاوت سطوح

که تیمار  داد نشان داودی رقم )واریتۀ( دو گلدهی

کیلوگرم در هکتار نیتروژن باعث تولید باالترین  300

ارتفاع گیاه، شمار شاخه در هر گیاه، سطح برگ، وزن 

تازه و خشک برگ، طول گل، وزن خشک و تر کل، 
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وزن هر ده گل و قطر گل در طول سال اول و دوم 

اشاره شده  (.Joshi et al., 2013)برای هر دو رقم شد 

است که کاهش کوددهی نیتروژنی در پایان سیکل 

دهی یک پیشنهاد معمول برای بهبود عمر محصول

آید  گلدانی و شاخه بریدة گل داودی به شمار می

(Anonymous, 2015 بنابراین، تطبیق .) کاربرد

ها ین راهمؤثرترتواند یکی از نیتروژن با نیاز گیاه می

 ,.Howard et alبرای افزایش کارایی نیتروژن باشد )

2002; Zebarth & Rosen, 2007) بنابراین، این .

آزمایش برای یافتن بهترین میزان نیتروژن برای 

دیداری در توپیاری گل داودی و  افزایش کیفیت

 ت نیتروژن انجام شد. همچنین کاهش هدررف

 

 هامواد و روش

این آزمایش در گلخانۀ تحقیقاتی پردیس کشاورزی 

انجام شد.  1393-1394دانشگاه تهران در سال 

 Chrysanthemumدار داودی )های ریشه قلمه

grandiflorum از مرکز 288( ژنوتیپ سفید )کد )

تحقیقات گل و گیاهان زینتی محالت تهیه و در 

متر با بستر کشت حاوی سانتی 30ه قطر های بگلدان

نسبت حجمی مساوی از خاک مزرعه با بافت لومی 

پوسیده و ماسۀ شسته کشت شد.  برگ خاکشنی، 

و  150، 100، 0اعمال تیمار نیتروژن در چهار سطح 

یلوگرم خاک با استفاده از منبع کگرم در میلی 200

ر دهی پایه به بستر هکود صورت بهنیترات آمونیوم 

گلدان اضافه شد. وزن حجمی بستر کشت به روش 

( تعیین و کوددهی بر 1991) VDLUFAاستاندارد 

پایۀ آن انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح پایۀ 

. شد انجام (تکرار) بلوک سه های کامل تصادفی با بلوک

)هر گلدان  گلدان دو( پالت) آزمایشی کرت هر در

خاک مزرعۀ  داشت. قرار داودی حاوی یک بوته( گل

درصد نیتروژن کل، 173/0مورد استفاده حاوی 

 73/7گل اشباع برابر با  pHدرصد کربن آلی و 73/2

سازی )توپیاری( گل داودی در آغاز شکل منظور بهبود. 

های فلزی با های هرمی شکل با استفاده از سیمقالب

ها نصب شدند. پس از های چوبی تهیه و در گلدانپایه

ای هر گیاه پنج شاخه نگه داشته شد. هرس اولیه بر

شمار چهار شاخه به سمت اضالع هرم و یک شاخه که 

بلندتر از بقیه بود به سمت راس هرم هدایت شد. 

های نخی های گیاه با استفاده از کالفهدایت شاخه

ها با نرم صورت پذیرفت. پس از سازگار شدن شاخه

، در طی دورة رشد گیاه ها سرشاخهوضعیت جدید، 

ها هدایت شدند. اثر کوددهی نیتروژنی متناسب با قالب

بر توان گیاه در رشد در شرایط هدایت شده با در نظر 

های کمی و کیفی در طول دورة رشد و گرفتن شاخص

در پایان آزمایش ارزیابی شد. ارتفاع گیاه از محل طوقه 

گیری شد. شمار کش اندازهتا جوانۀ انتهایی توسط خط

بار و نیز در پایان دورة  ماه یکبوته هر یکبرگ در هر 

از آغاز  بازشدههای آزمایش شمارش شد. شمار گل

 صورت بهبار گلدهی تا پایان آزمایش هر ده روز یک

مداوم تا پایان آزمایش شمارش شد. قطر گل با 

 Leafکولیس دیجیتال و سطح برگ توسط دستگاه 

Area Meter – (ΔT-ENGLAND) یری شدگ اندازه .

سنج نوری  سبزینۀ )کلروفیل( کل، توسط دستگاه طیف

(. در Arnon, 1949یری شد )گ اندازه)اسپکتروفتومتر( 

های هوایی  پایان آزمایش وزن تر و وزن خشک اندام

 از پس ریشه طول گیریاندازه ارزیابی شد. برای

 قطعات به ریشه از بخشی هاریشه تر وزن گیری اندازه

 انتخاب گرمی 5/0 هاینمونه. دش بریده متریسانتی 1

 ریخته آب حاوی( 2×2 ابعاد به) مدرج سینی درون و

 خطوط روش پایۀ بر  ریشه کل طول نهایت در شد

 محاسبه( Khandan-Mirkohi et al., 2015) مشبک

غلظت نیتروژن در بافت به روش کجلدال . شد

)نسخۀ   SASافزار ها توسط نرمگیری شد. داده اندازه

ها با استفاده زیۀ آماری شد و مقایسۀ میانگین( تج1/9

ای دانکن در سطح احتمال خطای از آزمون چند دامنه

 درصد صورت گرفت. 5

 

 نتایج بحث

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد که اثر سطوح مختلف 

یراز قطر گل غ بهنیتروژن بر همۀ صفات مورد ارزیابی 

 ص(. شاخ1دار بود )جدول درصد معنی 1در سطح 

گرم میلی 200با افزایش میزان نیتروژن تا  برگشمار 

 213روندی افزایشی داشت و از  کیلوگرم خاکدر 

عدد در گیاه تحت تیمار بیشینۀ  286عدد در شاهد به 

، کاربرد (. گزارش شده استA-1نیتروژن رسید )شکل 
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در هکتار منجر به افزایش در نیتروژن کیلوگرم  200

فعالیت و  داودی شدگیاه برگ شمار شاخه و شمار 

ای و افزایش  نورساختی، افزایش فرآیند تشکیل یاخته

مشاهده خشک گیاه در نتیجه جذب بیشتر مواد  ةماد

گیاهان رسد نظر میبه. (Polara et al., 2014شد )

 شاهدتحت تیمار کودی با غلظت باال در مقایسه با 

 در واقع این نتیجه ای مطلوبی داشتند،وضعیت تغذیه

در عنوان پایه  بهبیانگر اهمیت عنصر نیتروژن 

تعادل در به عبارتی . های نورساختی است واکنش

در بستر کشت نیز حاکم بوده کربن به نیتروژن نسبت 

 شودرشد رویشی افزایش موجب که توانسته است 

(Sajid & Amin, 2014 همچنین به دلیل اینکه .)

یک ئوکلناسیدهای و ها ینئنیتروژن در ساخت پروت

رشد گیاه ین سطح مطلوب نیتروژن تأمبا مؤثر است 

 (.Haque & Jakhro, 2001) شودمیتسریع 

 
 شده یۀ واریانس اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر برخی صفات گیاه داودی توپیاریتجز. 1جدول 

Table 1. Analysis of variance of different concentration of nitrogen effect on some characters of Topiary 

Chrysanthemum (Chrysanthemum grandiflorum) 
Source of 

variation 
df 

Mean squares 

Plant 

height 

Leaf 

number 
Leaf area Chlorophyll 

Flower 

number 

Flower 

diameter 

Fresh 

weight 

Dry 

weight 
Root length 

Leaf N 

content 

Replication 3 8.4ns 151. 9ns 3324.4ns 0.0004ns 2.9ns 0.16ns 50.18ns 9.1ns 2914265ns 0.03** 

Treatment 3 38.4** 4139.7** 216991.8** 0.004** 227.6** 0.19ns 978.8** 129.2** 710503671** 0.25** 

Error 9 3.5 95.3 4099.5 0.0003 5.6 0.36 69.42 6.1 60465991 0.0012 

CV (%) 2.0 3.9 3.3 5.7 5.2 1.7 9.2 9.3 9.1 2.21 

ns،  *درصد 5و  1احتمال  سطوح در دارمعنی و دارمعنی غیر ترتیب : به** و. 
ns, *, **: Nonsignificant and significant at 5 and 1 probability levels, respectively. 

 

  

  
 

( و میزان C) ارتفاع بوته(، B(، سطح برگ در بوته )Aته )تعداد برگ در بوبر صفت خاک اثر سطوح مختلف نیتروژن . 1شکل 

 دار ندارند.دارای حروف مشترک از نظر آماری اختالف معنیهای میانگین. ( در گیاه داودیDنیتروژن برگ )

Figure 1. Effect of different nitrogen levels of soil on leaf number per plant (A), leaf area per plant (B), plant height 

(C) and leaf nitrogen content (D) of Topiary Chrysanthemum (Chrysanthemum grandiflorum). Means with the same 

letters are not significant. 



 241 ... داودی گل توپیاری در نیتروژن تغذیۀ تأثیر و همکاران: پور جانی 

 
 

 

نیز همانند شمار برگ در بوته با  سطح برگ صفت

کیلوگرم گرم در میلی 200افزایش میزان نیتروژن تا 

متر سانتی 1680ی افزایشی داشت و از روند خاک

متر مربع در گیاه تحت سانتی 2212مربع در شاهد به 

میانگین (. B-1تیمار بیشینۀ نیتروژن رسید )شکل 

گرم در میلی 150و  100سطح برگ در سطح 

متر  سانتی 95/1806ترتیب ) نیتروژن به کیلوگرم خاک

 شده گزارش. متر مربع( بودسانتی 03/2006مربع( و )

 باعث نیتروژن هکتار در کیلوگرم 300 تیمار است

 گیاه، هر در شاخه شمار گیاه، ارتفاع بیشترین تولید

 اول سال طول در برگ خشک و تازه وزن برگ، سطح

 (و شیمال 6-ای ای اچ آر) داوودی از رقم دو در دوم و

 شمار از تابعی برگ سطح .(Joshi et al., 2013) شد

 افزایش با کهطوری باشد، تواندمی نیز گیاه در برگ

 مگر رود،می انتظار نیز برگ سطح افزایش برگ، شمار

 نشان زیادی کاهش برگ تک سطح دالیلی به اینکه

 کندمی دییتأ را موضوع این پژوهش این در نتایج دهد.

 یاسمن گیاه مورد در گزارشی با نتایج این (.1 )شکل

نیتروژن از ی به عبارت .(,Hugar 1986) دارد همخوانی

های برگ به افزایش یاخته اندازةشمار و  افزایش در راه

کند. همچنین نیتروژن در سطح برگ کمک می

 ها یدراتمینه و کربوهآ هایاسید ها،تشکیل پروتئین

ای و متابولیسم کاربرد دارند مؤثر  که در تقسیم یاخته

 راهدر واقع نیتروژن از (. Belorkar et al., 1992) است

رگذاری بر نورساخت باعث افزایش در جذب عنصرها اث

 .یابدافزایش مینیز  هادر نتیجه سطح برگ شده و

برخالف شاخص شمار برگ و ارتفاع بوته صفت 

گرم میلی 100سطح برگ با افزایش غلظت نیتروژن تا 

نسبت به شاهد روند افزایشی  کیلوگرم خاک در

ژن از داری داشت، ولی با افزایش سطح نیترو معنی

تغییری در  کیلوگرم خاک گرم درمیلی 200تا  100

کمترین ارتفاع (. C-1این صفت به دست نیامد )شکل 

 5/93متر( و بیشترین ارتفاع )سانتی 87در شاهد )

در  نیتروژنگرم میلی 100 متر( در سطحسانتی

داشتن ارتفاع مناسب مشاهده شد.  کیلوگرم خاک

شده، صفت  یطراحلب دهی داودی بر پایۀ قابرای شکل

افزایش نیتروژن باعث افزایش شود. مثبت تلقی می

 Soleimanzadeh et) شودمصرف پتاسیم در گیاه می

al., 2010) افزایش پتاسیم نیز بر افزایش ارتفاع گیاه .

و  کربن اکسیدمؤثر است. زیرا پتاسیم باعث تثبیت دی

 شود. در نتیجهمی ایروزنههمچنین تسهیل در هدایت 

 یابد.تولیدی در گیاهان افزایش می هایکربوهیدرات

موجب افزایش  ها یدراتدر نهایت این افزایش در کربوه

نتایج  .ارتفاع و بهبود محصول بیولوژی گیاه خواهد شد

 ( وMondyagu et al., 2012) چمن وتیورهمسانی در 

( Mollashahi et al., 2013)گیاه آفتابگردان در 

  .گزارش شده است

نیتروژن باعث افزایش ارتفاع و شمار که  ییزآنجاا

 است با افزایش ارتفاع و شمار شاخه،شاخه در گیاه 

در و یابد رویشی نیز در گیاه افزایش می ۀشمار جوان

باالی غلظت نتیجه شمار برگ نیز زیاد خواهد شد. 

 اندازة ،های برگد که شمار یاختهتوان مینیتروژن 

 یگرد عبارت افزایش دهد. به و تولید برگ راها یاخته

در گیاهانی که نیتروژن دریافت  برگ شمارکاهش 

برگ  ۀجواننشدن ناشی از تشکیل  تواندنکردند می

  (.Sajid & Amin, 2014) اشدب

بینی با افزایش ها بنا بر پیشمیزان نیتروژن بافت

گرم در کیلوگرم خاک میلی 150سطح نیتروژن تا 

گرم در میلی 200ح افزایش یافت، ولی در سط

داری ها کاهش معنیکیلوگرم غلظت نیتروژن بافت

رسد کاهش غلظت نظر می(. بهD-1نشان داد )شکل 

گرم در کیلوگرم میلی 200ها در سطح نیتروژن بافت

با توجه به افزایش شمار برگ و سطح برگ در بوته با 

%( 8/1میزان نیتروژن ) اثر رقت مرتبط باشد. بیشترین

کیلوگرم خاک و گرم در میلی 150تیمار  در سطح

%( در 3/1های گیاه )کمترین میزان نیتروژن بافت

شاهد مشاهده شد. این میزان نیتروژن در دامنۀ پایین 

نیتروژن بافت گزارش شده در انواع گیاهان است 

(Pitchay et al., 2007; Marschner, 1995 نشان .)

 90 ژن )تاداده شده است که با افزایش غلظت نیترو

کیلوگرم در هکتار(، میزان جذب نیتروژن گیاه نیز 

(. همچنین با Anuradha et al., 1988یابد )افزایش می

افزایش در سطح نیتروژن، غلظت نیتروژن در برگ گل 

(. این Jamod, 2001جعفری افزایش یافته است )

 ,.Singh et al) استگزارش شده ها در گالیل نیز یافته

یش افزاین گزارش شده است که با همچن (.2002
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نیتروژن، فسفر و  یغلظت نیتروژن غلظت عنصرها

 ,.Polara et alپتاسیم در داودی افزایش یافته است )

(. این سه عنصر با افزایش سن گیاه کاهش و با 2014

یابند. در واقع با افزایش غلظت نیتروژن افزایش می

رهای یر نیتروژن در رشد رویشی گیاه، جذب عنصتأث

غذایی بیشتر خواهد شد. بیشترین جذب نیتروژن، 

پتاسیم و فسفر در اوج گلدهی داودی و روند نزولی آن 

 Konnerupشود )در مرحلۀ نهایی برداشت مشاهده می

& Brix, 2010 .)ی، در این آزمایش نیز به عبارت

افزایش غلظت نیتروژن بافت گیاه متناسب با افزایش 

گرم در کیلوگرم تیمار یلیم 150تیمار نیتروژن تا 

نیتروژن اتفاق افتاد و دلیل ادامه نیافتن سیر صعودی 

گرم در کیلوگرم میلی 200میزان نیتروژن بافت در 

ممکن است مرتبط با تسریع در رشد رویشی گیاه، 

( و در 1تولید شمار برگ و سطح برگ زیاد )شکل 

 نتیجۀ آن رقیق شدن نیتروژن در بافت باشد. 

با افزایش میزان نیتروژن وزن تر ، ان دادنشنتایج 

داری افزایش یافت )شکل طور معنیهای هوایی به اندام

A-2 .)( در سطح  5/108بیشترین وزن تر )200گرم 

گرم( در  04/71و کمترین آن )کیلوگرم گرم در میلی

مبنی بر  این یافته با نتایج گزارشی شاهد مشاهده شد.

با افزایش در  داودییاه گشاخه و برگ رشد افزایش در 

کیلوگرم در هکتار  200سطح نیتروژن کاربردی تا 

چنین گزارشی . (Polara et al., 2014همخوانی دارد )

 نیتروژن کیلوگرم 300 کاربرد با شیمال رقم داودی در

 (.Joshi et al., 2013) است شده ارائه نیز هکتار در

 و وئلواک وزن دلیل به یاخته وزن بیشتر که ییازآنجا

 با که گیاهانی در بنابراین است آن درون بآ یوامحت

 یکمتر تر زنو شوندمی تغذیه نیتروژن ترپایین غلظت

 و بوده کوچک ها آن هاییاخته زیرا دش خواهد مشاهده

 .(Yasutaka et al., 2007) دارند کمتری بآ یامحتو

تواند ناشی گزارش شده است که افزایش وزن تر گیاه می

یش شمار شاخه و ارتفاع گیاه باشد زیرا این دو از افزا

شوند عامل در نهایت سبب افزایش فعالیت نورساخت می

(Hussain et al., 2006 افزایش وزن تر گیاه با افزایش .)

  (.Nicola, 2009نیتروژن نیز گزارش شده است )

نشان داد،  هااز تجزیۀ داده آمده دست نتایج به

سطح نیز با افزایش وایی های ه صفت وزن خشک اندام

البته این افزایش بین تیمار و افزایش یافت نیتروژن 

گرم نیتروژن در کیلوگرم میلی 100و سطح شاهد 

دار بود ولی بین دیگر مقادیر نیتروژن خاک معنی

 (. B-2دار نبود )شکل معنی
 

  
 . در بوته ندام هواییا( B( و خشک )A) بر صفت وزن ترخاک اثر سطوح مختلف نیتروژن . 2شکل 

 .دار ندارندهای دارای حروف مشترک از نظر آماری اختالف معنیستون
Figure 2. Effect of different nitrogen levels of soil on leaf fresh (A) and dry (B) weight per plant of Topiary 

Chrysanthemum (Chrysanthemum grandiflorum). Means with the same letters are not significant. 
 

گرم( در  29-32بیشترین وزن خشک ) که یطور به

و کمترین آن کیلوگرم گرم در میلی 100-200ح وسط

 100و بین سطوح  شد هگرم( در شاهد مشاهد 52/18)

دار نبود که در کیلوگرم تفاوت معنیگرم در میلی 200تا 

(. Joshi et al., 2011راستای نتایج دیگر محققان نیز بود )

 100و  50بیشترین وزن خشک فلفل شیرین در تیمار 

 است آمده دست کیلوگرم در هکتار نیتروژن به

(Aminifard et al., 2012). در علفی گیاهان بر افزون 

 افزایش با گیاه خشک وزن افزایش نیز میوه درختان

  است شده گزارش ایدامنه یک تا نیتروژن سطح

( & Tumbare 2009; Egharevba, & Ogbomo-Law

2004 Niikam,.) ممکن است  گیاه خشک وزن افزایش

افزایش فعالیت نورساختی، افزایش فرآیند تشکیل دلیل به

در نتیجه جذب و  ،خشک گیاه ةای و افزایش ماد یاخته
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نیتروژن در طول فرآیند نورساخت با باشد. مواد بیشتر 

، آسکوربیک اسید و های مانند گلوکز، پروتئینهای ترکیب

شمار و افزایش بنابراین  .شودمیترکیب  هاآمینواسید

باعث افزایش وزن خشک تواند ( می1)شکل سطح برگ 

. ارزیابی نسبت بین وزن خشک و وزن تر نشان دشوگیاه 

گرم در میلی 100 داد، هرچند با کاربرد نیتروژن تا سطح

باالتر کیلوگرم این نسبت افزایش یافت، ولی مقادیر 

نیتروژن سبب کاهش نامحسوس نسبت وزن خشک به 

از آمده  دست نتایج بهوزن تر شد )نتایج آورده نشد(. 

ها با افزایش میزان ها نشان داد میزان سبزینهتجزیۀ داده

کیلوگرم افزایش گرم در میلی 200 نیتروژن تا سطح

که بیشترین میزان (، طوری3داری داشت )شکل معنی

 سطحگرم در گرم وزن تر( در میلی 35/0)این رنگیزه 

 28/0نیتروژن و کمترین آن )کیلوگرم گرم در میلی 200

البته گرم در گرم وزن تر( در شاهد مشاهده شد. میلی

های هوایی، بین  همانند صفات وزن تر و خشک اندام

اختالف کیلوگرم گرم در میلی 150و  100 مقادیر

نیتروژن . وجود نداشت های از نظر میزان سبزینهدار معنی

 (Stern et al., 2008) ضروریپر نیاز عنوان یک عنصر  به

، های گیاهی مانند رشد ریشه و ساقهپاسخخیلی از در 

 ,.Liu et al)و نوکلئیک اسیدها  هاپروتئینتشکیل 

 (Fageria, 1992)یدها و سبزینه ئتشکیل آلکالو ،(2010

اجزای  ار خواهد بود. نیتروژن یکی ازذتأثیرگ

های سبزینه است و در برخی از واکنش ةدهند تشکیل

 150تیمار  که یطور کند. بهشرکت مینورساخت آنزیمی 

باعث ایجاد فلفل شیرین  کیلوگرم در هکتار نیتروژن در

های انتهایی و غلظت ارتفاع گیاه، شمار شاخه بیشترین

بنابراین با  (.Aminifard et al., 2012) شدبرگ  ۀسبزین

در از این عنصر زایش غلظت نیتروژن میزان بیشتری اف

موجب افزایش  که در نهایتگیرد اختیار گیاه قرار می

عینی این آزمایش نیز مشاهدات  سبزینه خواهد شد.

 مقادیربرگ در گیاهان تیمارشده با ظاهری رنگ تفاوت 

 را نشان داد. ژن ومختلف نیتر

صفت  داد ها نشاناز تجزیۀ دادهآمده  دست نتایج به

قطر گل تحت اثر تیمار نیتروژن قرار نگرفت، ولی شمار 

دار بین تیمارها درصد اختالف معنی 5گل در سطح 

یر مثبت تغذیه با نیتروژن در تأثداشت. این نتیجه نشانگر 

بیشترین که  ییازآنجاکیفیت گلدهی داودی است. ولی 

گرم میلی 100-150سطح ( در عدد 75/52شمار گل )

میانگین شمار گل در و  در کیلوگرم خاک بود نیتروژن

عدد  5/43گرم در کیلوگرم خاک به میلی 200 میزان

، رعایت سطح مطلوب تغذیه با نیتروژن برای یافت کاهش

رغم کاهش  دستیابی به گلدهی مناسب ضرورت دارد. به

گرم در کیلوگرم خاک ولی میلی 200 شمار گل در میزان

 شاهد بودداری بیشتر از طور معنیهنوز شمار گل به

( مشاهده عدد 36شمار گل )( که کمترین A-4)شکل 

این صفت در کنار صفات رویشی نشانگر اهمیت شد. 

انتخاب سطح مطلوب نیتروژن برای تغذیۀ گل داودی 

سازی )توپیاری( است. منظور استفاده در شکل به

که در پرورش گیاهان زینتی افزون بر رشد ازآنجایی

-ادل بین صفات رویشی و زایشی و نیز جنبهرویشی تع

های تزئینی تودة گیاه نیز اهمیت زیادی دارد، بنابراین 

صرف نگاه به افزایش برگ، ارتفاع، وزن تر و خشک 

گویای مطلوب بودن تیمار مربوطه نیست. بنابراین در 

تواند  ارزیابی صفات زایشی و کیفیت تزئینی ظاهری می

 باشد. مؤثر

 

 
 

 دار ندارند.. ستون دارای حروف مشترک از نظر آماری اختالف معنیکل بر صفت کلروفیلخاک ثر سطوح مختلف نیتروژن ا. 3شکل 
Figure 3. Effect of different nitrogen levels of soil on total chlorophyll of Topiary Chrysanthemum (Chrysanthemum 

grandiflorum). Means with the same letters are not significant. 
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دارای حروف  های. ستون(B( و طول ریشه در بوته )Aدر بوته ) بر صفت تعداد گلخاک اثر سطوح مختلف نیتروژن . 4شکل 

 دار ندارند.اختالف معنیدرصد  5در سطح احتمال خطای مشترک از نظر آماری 

Figure 4. Effect of different nitrogen levels of soil on flower number (A) and root length (B) per plant of Topiary 

Chrysanthemum (Chrysanthemum grandiflorum). Means with the same letters are not significant. 
 

گرم در میلی 200اهش در شمار گل در سطح ک

یر این عنصر در غالبیت تأثتواند ناشی از کیلوگرم می

رویشی باشد. همچنین سطوح باالی نیتروژن  رشد

عنصر مؤثر در گلدهی که پتاسیم رابطۀ آنتاگونیستی با 

 & Higaki et al., 1992; Dufourدارد ) است،

Guérin, 2005; Chauhan et al., 2010.)  که شد بیان

گرم در لیتر نیتروژن کمترین درصد میلی 100میزان 

 دی خواهد بودبرای گل داو شایان پذیرشنیتروژن 

(Oswaldo et al., 2001). بیشترین که ه شد نشان داد

کیلوگرم در هکتار  150محصول گل داودی در تیمار 

 ها. بررسی(Zhu et al., 2010) نیتروژن به دست آمد

 200، نشان داد که کاربرد ساله یکگل داودی روی 

کیلوگرم  100کیلوگرم نیتروژن در هکتار به همراه 

ار باعث تولید بیشترین میزان گل، فسفر در هکت

بیشترین وزن گل در گیاه و وزن گل در هکتار، 

دهنده و گل ۀبیشترین قطر گل، بیشترین طول ساق

. (Satar et al., 2012) شدبیشترین طول غنچه خواهد 

نیز روی گل جعفری  های مشاهدهاین نتایج با 

ها . برگ(Acharya & Dashora, 2004همخوانی دارد )

 ،گل هستند گسترشحل تجمع کربن مورد نیاز برای م

تواند در نهایت میبنابراین هرگونه توسعه در برگ 

با عبارتی، بهد. وگل ش اندازةو  شمارباعث افزایش 

سطح برگ و شمار برگ افزایش  نافزایش نیتروژ

گل  اندازةشمار و رود انتظار مین آ در پی و یابد می

در واقع  .(Dufour & Gue´rin, 2005) یابدافزایش نیز 

به میزان مواد غذایی  وابستهشمار گل در هر گیاه 

شمار گل در هر  گیرد.قرار میگیاه است که در اختیار 

شمار  ،دیگر مانند ارتفاع گیاهگیاه بستگی به صفات 

دارد. شمار شاخه و بیشتر از همه وزن خشک  ،برگ

سطح در  صفاتاین  بیشتر نتایج این آزمایش نشان داد

گرم نیتروژن در کیلوگرم خاک میلی 150-100

بیشترین میزان خود را داشتند بنابراین شمار گل نیز 

در این تیمار بیشترین میزان را نشان داد، ولی در 

گرم نیتروژن در کیلوگرم خاک میلی 200سطح 

هرچند شمار برگ، سطح برگ و ارتفاع افزایش یافت 

؛ A, B, C-1ولی شمار گل کاهش نشان داد )شکل 

 (.A-4شکل 

بیشترین ، هاداده ۀآمده از تجزی دست پایۀ نتایج به بر

 150متر( در سطح سانتی 101303طول ریشه )

 69384کیلوگرم و کمترین آن )گرم در میلی

به کیلوگرم گرم در میلی 200متر( در سطح  سانتی

ویژه با کود  (. تغذیۀ گیاه بهB-4آمد )شکل  دست

هبود نظام ریشۀ گیاه و افزایش طول نیتروژنی باعث ب

ترین طول ریشه در ریشه خواهد شد، ولی متعادل

گرم نیتروژن در کیلوگرم خاک میلی 150سطح 

 200مشاهده شد. کاهش طول ریشه در سطح 

تواند ناشی از غلبۀ رشد گرم در کیلوگرم، می میلی

های هوایی بر بخش ریشه و نداشتن نیاز گیاه  اندام

نظام ریشه باشد. بیان شده است که  برای توسعۀ

یری بر افزایش طول تأثمقادیر باالی کود نیتروژنی 

تر نیتروژن قابلیت ریشه ندارد ولی مقادیر پایین

بیشتری در افزایش طول ریشه دارند، زیرا رشد ریشه و 

تواند تعادل بیشتری داشته باشد های هوایی می اندام

(Dechassa et al., 2003 .) 
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 گیری کلی یجهنت

این بررسی نشان داد، عنصر نیتروژن بر بسیاری از 

بود، بنابراین  مؤثرصفات رویشی و زایشی گل داودی 

تواند بر کیفیت زیباسازی و توپیاری گل داودی نیز می

ین رشد رویشی مناسب در توسعۀ تأمباشد. برای  مؤثر

ین سطوح باالی تأمشاخۀ گل داودی در توپیاری 

گرم در کیلوگرم خاک( در مرحلۀ لیمی 200نیتروژن )

 100رشد رویشی و کاهش تغذیه با نیتروژن تا سطح 

گرم در کیلوگرم خاک برای فرآیند گلدهی آن در میلی

 شرایط یادشده مناسب است. 

 

 سپاسگزاری

از آقای مهندس محمدرضا شفیعی رئیس محترم 

پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی به جهت تامین 

تشکر و قدردانی مورد نیاز پژوهش، ارقام داودی 

 .گردد می
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