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چکیده
 آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه بلوک (تکرار) و چهار تیمار،جهت افزایش زیبایی مشخصۀ توپیاری گل داودی
 میلیگرم در هر کیلوگرم خاک با اضافه کردن نیترات آمونیوم بهعنوان کود۲00  و150 ،100 ،0 شامل کاربرد نیتروژن در چهار مقدار
 قلمههای. در هر کرت آزمایشی (پالت) دو گلدان (هر گلدان حاوی یک بوته) گل داودی قرار داشت.پایه به بستر کاشت انجام شد
) در بستر کشت حاوی نسبت حجمی مساوی از خاک۲88 ) ژنوتیپ سفید (کدChrysanthemum grandiflorum( ریشهدار داودی
 از قالبهای هرمی شکل با استفاده از سیمهای فلزی با پایههای چوبی. خاکبرگ پوسیده و ماسۀ شسته کشت شد،مزرعه با بافت لوم
، طول ریشه، شمار و سطح برگ، اثر کوددهی نیتروژنی در شرایط هدایتشده بر صفات ارتفاع.بهمنظور توپیاری گل داودی استفاده شد
 نتایج نشان داد میزان سبزینۀ کل با. میزان نیتروژن بافت و صفات زایشی ارزیابی شد، میزان سبزینۀ (کلروفیل) کل،وزن تر و خشک
 میلیگرم بر کیلوگرم خاک و بیشترین150-۲00  بیشترین میزان صفات رویشی در سطح نیتروژن.افزایش سطح نیتروژن افزایش یافت
 برای تأمین رشد رویشی مناسب در توسعۀ شاخۀ، بنابراین. میلیگرم در کیلوگرم بود100-150 میزان صفات زایشی در سطح نیتروژن
 میلی گرم در کیلوگرم خاک) در مرحلۀ رشد رویشی و کاهش تغذیه با نیتروژن۲00( گل داودی در توپیاری تأمین سطوح باالی نیتروژن
. مناسب بوده و قابل توصیه است، میلیگرم در کیلوگرم خاک برای فرآیند گلدهی آن در شرایط یادشده100 تا سطح
. محوطهسازی، هرس، گیاهان زینتی، شکلسازی، فضای سبز:واژههای کلیدی
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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
محیط و ایجاد چشمانداز مطلوب مؤثر هستند و نقش
عمدهای در ایجاد تعادل روانی بشر ایفا میکنند .به
عبارتی ،زیباسازی محیط یکی از نقشهای انکارناپذیر
فضای سبز شهری به شمار میآید (.)Shahnaz, 2001
ازاینرو فعالیتهای مختلفی در راستای طراحی منظر
و فضای سبز در جهت هرچه جذابتر کردن محیط از
جمله شکلسازی با گیاهان انجام شده است .در واقع
ایجاد فرمهای جدید در منظر شهری آنهم با هرس و
فرم دهی گیاهان ،نوعی ایجاد تنوع و عامل جذب افراد
به شمار میرود ( .)Bromley & Barbara, 2011گل
داودی از جمله گیاهان مورد استفاده در توپیاری و
یکی از گیاهان مهم در صنعت گلکاری به شمار
میآید و مصارف مختلفی از جمله شاخه بریده و
کاربرد در فضای سبز داشته که گونههای بسیار
متنوعی دارد ( .)Anderson, 1987از جمله ویژگیهای
این گونهها میتوان به تنوع فرم و رنگ گل ،اندازة
کانوپی ،توانایی فرم پذیری و طول دورة گلدهی اشاره
کرد که باعث شده است استفاده از گونههای داودی
امروزه در هنر توپیاری پر رونق شود .بهمنظور بهبود
ویژگیهای مطلوب مورد نظر در گیاهان میتوان از
تغذیۀ مناسب بهره جست زیرا تغذیۀ کانی بهینه
اساس رشد مطلوب در گیاهان است ( & Sinclair
 .)Vadez, 2002نیتروژن بهعنوان یک مادة غذایی مهم
اثر زیادی در رشد و گسترش گیاهان دارد ( Grant et
 .)al., 2002این عنصر پرنیاز ضروری برای ایجاد رشد
مطلوب و تولید محصول با کیفیت در گل داودی
بهویژه در هفت هفتۀ اول رشد این گیاه ضروری به
نظر میرسد (.)Stern et al., 2008
روشن شده است که جذب نیتروژن تا زمان
گلدهی ادامه پیدا میکند و پسازاین مرحله کاهش
مییابد ( .)Yoon et al., 2000بهطورکلی با افزایش
سن گیاه غلظت نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در بافت
کاهش مییابد ،اما با افزایش غلظت نیتروژن مصرفی
میتوان میزان این عنصرها را در گیاه افزایش داد.
بیشترین جذب نیتروژن ،پتاسیم و فسفر در اوج

گلدهی داودی و سپس در مرحلۀ نهایی برداشت
کاهش این عنصرها مشاهده میشود ( & Konnerup
 .)Brix, 2010این کاهش ناشی از انتقال مواد غذایی و
قندها از برگ و ساقه به اندامهای گل در حال تکامل
خواهد بود ( .)Gadagi et al., 2004گزارش شده است
که با کاربرد  200کیلوگرم در هکتار نیتروژن در
مقایسه با میزان کمتر از آن ( 100کیلوگرم در هکتار
نیتروژن) در طی  60روز غلظت بیشتری از نیتروژن،
فسفر و پتاسیم در بافت داودی مشاهده میشود
( .)Polara et al., 2014از خواص نیتروژن میتوان به
افزایش رشد ریشۀ ناشی از در اختیار داشتن نیتروژن
اشاره کرد ( .)Marschner, 1995با کاربرد 200
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
(فتوسنتزی) ،افزایش فرآیند تشکیل یاختهای و
افزایش مادة خشک گیاه در نتیجه جذب بیشتر مواد
میشود ( .)Polara et al., 2014نیتروژن یکی از
مهمترین عاملهای محدودکننده در گل داودی به
شمار میآید که در مراحل اولیۀ رشد ،تشکیل غنچه و
گلدهی آن مورد نیاز است .بررسیها روی گل داودی
یکساله ،نشان داد که کاربرد  200کیلوگرم در هکتار
نیتروژن و  100کیلوگرم در هکتار فسفر باعث تولید
بیشترین میزان گل ،بیشترین وزن گل در گیاه و وزن
گل در هکتار ،بیشترین قطر گل ،بیشترین طول ساقۀ
گلدهنده و بیشترین طول غنچه خواهد شد ( Satar et
 .)al., 2012همچنین از نظر فراسنجههای گلدهی
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 بررسی تأثیر
سطوح متفاوت نیتروژن ،پتاسیم و فسفر در رشد و
گلدهی دو رقم (واریتۀ) داودی نشان داد که تیمار
 300کیلوگرم در هکتار نیتروژن باعث تولید باالترین
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
برای هر دو رقم شد ( .)Joshi et al., 2013اشاره شده
است که کاهش کوددهی نیتروژنی در پایان سیکل
محصولدهی یک پیشنهاد معمول برای بهبود عمر
گلدانی و شاخه بریدة گل داودی به شمار میآید
( .)Anonymous, 2015بنابراین ،تطبیق کاربرد
نیتروژن با نیاز گیاه میتواند یکی از مؤثرترین راهها
برای افزایش کارایی نیتروژن باشد ( Howard et al.,
 .)2002; Zebarth & Rosen, 2007بنابراین ،این
آزمایش برای یافتن بهترین میزان نیتروژن برای
افزایش کیفیت دیداری در توپیاری گل داودی و
همچنین کاهش هدررفت نیتروژن انجام شد.
مواد و روشها
این آزمایش در گلخانۀ تحقیقاتی پردیس کشاورزی
دانشگاه تهران در سال  1393-1394انجام شد.
قلمههای ریشهدار داودی ( Chrysanthemum
 )grandiflorumژنوتیپ سفید (کد  )288از مرکز
تحقیقات گل و گیاهان زینتی محالت تهیه و در
گلدانهای به قطر  30سانتیمتر با بستر کشت حاوی
نسبت حجمی مساوی از خاک مزرعه با بافت لومی
شنی ،خاکبرگ پوسیده و ماسۀ شسته کشت شد.
اعمال تیمار نیتروژن در چهار سطح  150 ،100 ،0و
 200میلیگرم در کیلوگرم خاک با استفاده از منبع
نیترات آمونیوم بهصورت کوددهی پایه به بستر هر
گلدان اضافه شد .وزن حجمی بستر کشت به روش
استاندارد  )1991( VDLUFAتعیین و کوددهی بر
پایۀ آن انجام گرفت .آزمایش در قالب طرح پایۀ
بلوکهای کامل تصادفی با سه بلوک (تکرار) انجام شد.
در هر کرت آزمایشی (پالت) دو گلدان (هر گلدان
حاوی یک بوته) گل داودی قرار داشت .خاک مزرعۀ
مورد استفاده حاوی 0/173درصد نیتروژن کل،
2/73درصد کربن آلی و  pHگل اشباع برابر با 7/73
بود .بهمنظور شکلسازی (توپیاری) گل داودی در آغاز
قالبهای هرمی شکل با استفاده از سیمهای فلزی با
پایههای چوبی تهیه و در گلدانها نصب شدند .پس از
هرس اولیه برای هر گیاه پنج شاخه نگه داشته شد.
شمار چهار شاخه به سمت اضالع هرم و یک شاخه که
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بلندتر از بقیه بود به سمت راس هرم هدایت شد.
هدایت شاخههای گیاه با استفاده از کالفهای نخی
نرم صورت پذیرفت .پس از سازگار شدن شاخهها با
وضعیت جدید ،سرشاخهها در طی دورة رشد گیاه،
متناسب با قالبها هدایت شدند .اثر کوددهی نیتروژنی
بر توان گیاه در رشد در شرایط هدایت شده با در نظر
گرفتن شاخصهای کمی و کیفی در طول دورة رشد و
در پایان آزمایش ارزیابی شد .ارتفاع گیاه از محل طوقه
تا جوانۀ انتهایی توسط خطکش اندازهگیری شد .شمار
برگ در هر بوته هر یکماه یکبار و نیز در پایان دورة
آزمایش شمارش شد .شمار گلهای بازشده از آغاز
گلدهی تا پایان آزمایش هر ده روز یکبار بهصورت
مداوم تا پایان آزمایش شمارش شد .قطر گل با
کولیس دیجیتال و سطح برگ توسط دستگاه Leaf
) Area Meter – (ΔT-ENGLANDاندازهگیری شد.
سبزینۀ (کلروفیل) کل ،توسط دستگاه طیفسنج نوری
(اسپکتروفتومتر) اندازهگیری شد ( .)Arnon, 1949در
پایان آزمایش وزن تر و وزن خشک اندامهای هوایی
ارزیابی شد .برای اندازهگیری طول ریشه پس از
اندازهگیری وزن تر ریشهها بخشی از ریشه به قطعات
 1سانتیمتری بریده شد .نمونههای  0/5گرمی انتخاب
و درون سینی مدرج (به ابعاد  )2×2حاوی آب ریخته
شد درنهایت طول کل ریشه بر پایۀ روش خطوط
مشبک ( )Khandan-Mirkohi et al., 2015محاسبه
شد .غلظت نیتروژن در بافت به روش کجلدال
اندازهگیری شد .دادهها توسط نرمافزار ( SASنسخۀ
 )9/1تجزیۀ آماری شد و مقایسۀ میانگینها با استفاده
از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال خطای
 5درصد صورت گرفت.
نتایج بحث
نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد که اثر سطوح مختلف
نیتروژن بر همۀ صفات مورد ارزیابی بهغیراز قطر گل
در سطح  1درصد معنیدار بود (جدول  .)1شاخص
شمار برگ با افزایش میزان نیتروژن تا  200میلیگرم
در کیلوگرم خاک روندی افزایشی داشت و از 213
عدد در شاهد به  286عدد در گیاه تحت تیمار بیشینۀ
نیتروژن رسید (شکل  .)1-Aگزارش شده است ،کاربرد
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 200کیلوگرم نیتروژن در هکتار منجر به افزایش در
شمار شاخه و شمار برگ گیاه داودی شد و فعالیت
نورساختی ،افزایش فرآیند تشکیل یاختهای و افزایش
مادة خشک گیاه در نتیجه جذب بیشتر مواد مشاهده
شد ( .)Polara et al., 2014بهنظر میرسد گیاهان
تحت تیمار کودی با غلظت باال در مقایسه با شاهد
وضعیت تغذیهای مطلوبی داشتند ،در واقع این نتیجه
بیانگر اهمیت عنصر نیتروژن بهعنوان پایه در

واکنشهای نورساختی است .به عبارتی تعادل در
نسبت کربن به نیتروژن در بستر کشت نیز حاکم بوده
که توانسته است موجب افزایش رشد رویشی شود
( .)Sajid & Amin, 2014همچنین به دلیل اینکه
نیتروژن در ساخت پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک
مؤثر است با تأمین سطح مطلوب نیتروژن رشد گیاه
تسریع میشود (.)Haque & Jakhro, 2001

جدول  .1تجزیۀ واریانس اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر برخی صفات گیاه داودی توپیاریشده
Table 1. Analysis of variance of different concentration of nitrogen effect on some characters of Topiary
)Chrysanthemum (Chrysanthemum grandiflorum
Leaf N
content
**0.03
**0.25
0.0012
2.21

Root length
2914265ns
**710503671
60465991
9.1

Dry
weight
9.1ns
**129.2
6.1
9.3

Fresh
weight
50.18ns
**978.8
69.42
9.2

Mean squares
Flower
Flower
number
diameter
2.9ns
0.16ns
**227.6
0.19ns
5.6
0.36
5.2
1.7

 * ،nsو ** :به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطوح احتمال  1و 5

Chlorophyll

Leaf area

0.0004ns
**0.004
0.0003
5.7

3324.4ns
**216991.8
4099.5
3.3

Leaf
number
151. 9ns
**4139.7
95.3
3.9

Plant
height
8.4ns
**38.4
3.5
2.0

df
3
3
9

Source of
variation
Replication
Treatment
Error
)CV (%

درصد.
ns, *, **: Nonsignificant and significant at 5 and 1 probability levels, respectively.

شکل  .1اثر سطوح مختلف نیتروژن خاک بر صفت تعداد برگ در بوته ( ،)Aسطح برگ در بوته ( ،)Bارتفاع بوته ( )Cو میزان
نیتروژن برگ ( )Dدر گیاه داودی .میانگینهای دارای حروف مشترک از نظر آماری اختالف معنیدار ندارند.
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.
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صفت سطح برگ نیز همانند شمار برگ در بوته با
افزایش میزان نیتروژن تا  200میلیگرم در کیلوگرم
خاک روندی افزایشی داشت و از  1680سانتیمتر
مربع در شاهد به  2212سانتیمتر مربع در گیاه تحت
تیمار بیشینۀ نیتروژن رسید (شکل  .)1-Bمیانگین
سطح برگ در سطح  100و  150میلیگرم در
کیلوگرم خاک نیتروژن بهترتیب ( 1806/95سانتیمتر
مربع) و ( 2006/03سانتیمتر مربع) بود .گزارش شده
است تیمار  300کیلوگرم در هکتار نیتروژن باعث
تولید بیشترین ارتفاع گیاه ،شمار شاخه در هر گیاه،
سطح برگ ،وزن تازه و خشک برگ در طول سال اول
و دوم در دو رقم از داوودی (ای ای اچ آر 6-و شیمال)
شد ( .)Joshi et al., 2013سطح برگ تابعی از شمار
برگ در گیاه نیز میتواند باشد ،طوریکه با افزایش
شمار برگ ،افزایش سطح برگ نیز انتظار میرود ،مگر
اینکه به دالیلی سطح تکبرگ کاهش زیادی نشان
دهد .نتایج در این پژوهش این موضوع را تأیید میکند
(شکل  .)1این نتایج با گزارشی در مورد گیاه یاسمن
همخوانی دارد ( .)Hugar, 1986به عبارتی نیتروژن از
راه افزایش در شمار و اندازة یاختههای برگ به افزایش
سطح برگ کمک میکند .همچنین نیتروژن در
تشکیل پروتئینها ،اسیدهای آمینه و کربوهیدراتها
که در تقسیم یاختهای و متابولیسم کاربرد دارند مؤثر
است ( .)Belorkar et al., 1992در واقع نیتروژن از راه
اث رگذاری بر نورساخت باعث افزایش در جذب عنصرها
شده و در نتیجه سطح برگها نیز افزایش مییابد.
صفت ارتفاع بوته برخالف شاخص شمار برگ و
سطح برگ با افزایش غلظت نیتروژن تا  100میلیگرم
در کیلوگرم خاک نسبت به شاهد روند افزایشی
معنیداری داشت ،ولی با افزایش سطح نیتروژن از
 100تا  200میلیگرم در کیلوگرم خاک تغییری در
این صفت به دست نیامد (شکل  .)1-Cکمترین ارتفاع
در شاهد ( 87سانتیمتر) و بیشترین ارتفاع (93/5
سانتیمتر) در سطح  100میلیگرم نیتروژن در
کیلوگرم خاک مشاهده شد .داشتن ارتفاع مناسب
برای شکلدهی داودی بر پایۀ قالب طراحیشده ،صفت
مثبت تلقی میشود .افزایش نیتروژن باعث افزایش
مصرف پتاسیم در گیاه میشود ( Soleimanzadeh et
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 .)al., 2010افزایش پتاسیم نیز بر افزایش ارتفاع گیاه
مؤثر است .زیرا پتاسیم باعث تثبیت دیاکسید کربن و
همچنین تسهیل در هدایت روزنهای میشود .در نتیجه
کربوهیدراتهای تولیدی در گیاهان افزایش مییابد.
در نهایت این افزایش در کربوهیدراتها موجب افزایش
ارتفاع و بهبود محصول بیولوژی گیاه خواهد شد .نتایج
همسانی در چمن وتیور ( )Mondyagu et al., 2012و
در گیاه آفتابگردان ()Mollashahi et al., 2013
گزارش شده است.
ازآنجاییکه نیتروژن باعث افزایش ارتفاع و شمار
شاخه در گیاه است با افزایش ارتفاع و شمار شاخه،
شمار جوانۀ رویشی نیز در گیاه افزایش مییابد و در
نتیجه شمار برگ نیز زیاد خواهد شد .غلظت باالی
نیتروژن میتواند که شمار یاختههای برگ ،اندازة
یاختهها و تولید برگ را افزایش دهد .بهعبارتدیگر
کاهش شمار برگ در گیاهانی که نیتروژن دریافت
نکردند میتواند ناشی از تشکیل نشدن جوانۀ برگ
باشد (.)Sajid & Amin, 2014
میزان نیتروژن بافتها بنا بر پیشبینی با افزایش
سطح نیتروژن تا  150میلیگرم در کیلوگرم خاک
افزایش یافت ،ولی در سطح  200میلیگرم در
کیلوگرم غلظت نیتروژن بافتها کاهش معنیداری
نشان داد (شکل  .)1-Dبهنظر میرسد کاهش غلظت
نیتروژن بافتها در سطح  200میلیگرم در کیلوگرم
با توجه به افزایش شمار برگ و سطح برگ در بوته با
اثر رقت مرتبط باشد .بیشترین میزان نیتروژن ()%1/8
در سطح تیمار  150میلیگرم در کیلوگرم خاک و
کمترین میزان نیتروژن بافتهای گیاه ( )%1/3در
شاهد مشاهده شد .این میزان نیتروژن در دامنۀ پایین
نیتروژن بافت گزارش شده در انواع گیاهان است
( .)Pitchay et al., 2007; Marschner, 1995نشان
داده شده است که با افزایش غلظت نیتروژن (تا 90
کیلوگرم در هکتار) ،میزان جذب نیتروژن گیاه نیز
افزایش مییابد ( .)Anuradha et al., 1988همچنین با
افزایش در سطح نیتروژن ،غلظت نیتروژن در برگ گل
جعفری افزایش یافته است ( .)Jamod, 2001این
یافتهها در گالیل نیز گزارش شده است ( Singh et al.,
 .)2002همچنین گزارش شده است که با افزایش
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غلظت نیتروژن غلظت عنصرهای نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم در داودی افزایش یافته است ( Polara et al.,
 .)2014این سه عنصر با افزایش سن گیاه کاهش و با
افزایش غلظت نیتروژن افزایش مییابند .در واقع با
تأثیر نیتروژن در رشد رویشی گیاه ،جذب عنصرهای
غذایی بیشتر خواهد شد .بیشترین جذب نیتروژن،
پتاسیم و فسفر در اوج گلدهی داودی و روند نزولی آن
در مرحلۀ نهایی برداشت مشاهده میشود ( Konnerup
 .)& Brix, 2010به عبارتی ،در این آزمایش نیز
افزایش غلظت نیتروژن بافت گیاه متناسب با افزایش
تیمار نیتروژن تا  150میلیگرم در کیلوگرم تیمار
نیتروژن اتفاق افتاد و دلیل ادامه نیافتن سیر صعودی
میزان نیتروژن بافت در  200میلیگرم در کیلوگرم
ممکن است مرتبط با تسریع در رشد رویشی گیاه،
تولید شمار برگ و سطح برگ زیاد (شکل  )1و در
نتیجۀ آن رقیق شدن نیتروژن در بافت باشد.
نتایج نشان داد ،با افزایش میزان نیتروژن وزن تر
اندامهای هوایی بهطور معنیداری افزایش یافت (شکل
 .)2-Aبیشترین وزن تر ( 108/5گرم) در سطح 200
میلیگرم در کیلوگرم و کمترین آن ( 71/04گرم) در
شاهد مشاهده شد .این یافته با نتایج گزارشی مبنی بر

افزایش در رشد شاخه و برگ گیاه داودی با افزایش در
سطح نیتروژن کاربردی تا  200کیلوگرم در هکتار
همخوانی دارد ( .)Polara et al., 2014چنین گزارشی
در داودی رقم شیمال با کاربرد  300کیلوگرم نیتروژن
در هکتار نیز ارائه شده است (.)Joshi et al., 2013
ازآنجاییکه بیشتر وزن یاخته به دلیل وزن واکوئل و
محتوای آب درون آن است بنابراین در گیاهانی که با
غلظت پایینتر نیتروژن تغذیه میشوند وزن تر کمتری
مشاهده خواهد شد زیرا یاختههای آنها کوچک بوده و
محتوای آب کمتری دارند (.)Yasutaka et al., 2007
گزارش شده است که افزایش وزن تر گیاه میتواند ناشی
از افزایش شمار شاخه و ارتفاع گیاه باشد زیرا این دو
عامل در نهایت سبب افزایش فعالیت نورساخت میشوند
( .)Hussain et al., 2006افزایش وزن تر گیاه با افزایش
نیتروژن نیز گزارش شده است (.)Nicola, 2009
نتایج بهدستآمده از تجزیۀ دادهها نشان داد،
صفت وزن خشک اندامهای هوایی نیز با افزایش سطح
نیتروژن افزایش یافت و البته این افزایش بین تیمار
شاهد و سطح  100میلیگرم نیتروژن در کیلوگرم
خاک معنیدار بود ولی بین دیگر مقادیر نیتروژن
معنیدار نبود (شکل .)2-B

شکل  .2اثر سطوح مختلف نیتروژن خاک بر صفت وزن تر ( )Aو خشک ( )Bاندام هوایی در بوته.
ستونهای دارای حروف مشترک از نظر آماری اختالف معنیدار ندارند.
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.

بهطوریکه بیشترین وزن خشک ( 29-32گرم) در
سطوح  100-200میلیگرم در کیلوگرم و کمترین آن
( 18/52گرم) در شاهد مشاهده شد و بین سطوح 100
تا  200میلیگرم در کیلوگرم تفاوت معنیدار نبود که در
راستای نتایج دیگر محققان نیز بود (.)Joshi et al., 2011
بیشترین وزن خشک فلفل شیرین در تیمار  50و 100
کیلوگرم در هکتار نیتروژن بهدستآمده است

( .)Aminifard et al., 2012افزون بر گیاهان علفی در
درختان میوه نیز افزایش وزن خشک گیاه با افزایش
سطح نیتروژن تا یک دامنهای گزارش شده است
( & Law-Ogbomo & Egharevba, 2009; Tumbare
 .)Niikam, 2004افزایش وزن خشک گیاه ممکن است
بهدلیل افزایش فعالیت نورساختی ،افزایش فرآیند تشکیل
یاختهای و افزایش مادة خشک گیاه ،و در نتیجه جذب
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مواد بیشتر باشد .نیتروژن در طول فرآیند نورساخت با
ترکیبهایی مانند گلوکز ،پروتئینها ،آسکوربیک اسید و
آمینواسیدها ترکیب میشود .بنابراین افزایش شمار و
سطح برگ (شکل  )1میتواند باعث افزایش وزن خشک
گیاه شود .ارزیابی نسبت بین وزن خشک و وزن تر نشان
داد ،هرچند با کاربرد نیتروژن تا سطح  100میلیگرم در
کیلوگرم این نسبت افزایش یافت ،ولی مقادیر باالتر
نیتروژن سبب کاهش نامحسوس نسبت وزن خشک به
وزن تر شد (نتایج آورده نشد) .نتایج بهدستآمده از
تجزیۀ دادهها نشان داد میزان سبزینهها با افزایش میزان
نیتروژن تا سطح  200میلیگرم در کیلوگرم افزایش
معنیداری داشت (شکل  ،)3طوریکه بیشترین میزان
این رنگیزه ( 0/35میلیگرم در گرم وزن تر) در سطح
 200میلیگرم در کیلوگرم نیتروژن و کمترین آن (0/28
میلیگرم در گرم وزن تر) در شاهد مشاهده شد .البته
همانند صفات وزن تر و خشک اندامهای هوایی ،بین
مقادیر  100و  150میلیگرم در کیلوگرم اختالف
معنیداری از نظر میزان سبزینهها وجود نداشت .نیتروژن
بهعنوان یک عنصر پر نیاز ضروری ()Stern et al., 2008
در خیلی از پاسخهای گیاهی مانند رشد ریشه و ساقه،
تشکیل پروتئینها و نوکلئیک اسیدها ( Liu et al.,
 ،)2010تشکیل آلکالوئیدها و سبزینه )(Fageria, 1992
تأثیرگذار خواهد بود .نیتروژن یکی از اجزای
تشکیلدهندة سبزینه است و در برخی از واکنشهای
آنزیمی نورساخت شرکت میکند .بهطوریکه تیمار 150
کیلوگرم در هکتار نیتروژن در فلفل شیرین باعث ایجاد
بیشترین ارتفاع گیاه ،شمار شاخههای انتهایی و غلظت
سبزینۀ برگ شد ( .)Aminifard et al., 2012بنابراین با
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افزایش غلظت نیتروژن میزان بیشتری از این عنصر در
اختیار گیاه قرار میگیرد که در نهایت موجب افزایش
سبزینه خواهد شد .مشاهدات عینی این آزمایش نیز
تفاوت رنگ ظاهری برگ در گیاهان تیمارشده با مقادیر
مختلف نیتروژن را نشان داد.
نتایج بهدستآمده از تجزیۀ دادهها نشان داد صفت
قطر گل تحت اثر تیمار نیتروژن قرار نگرفت ،ولی شمار
گل در سطح  5درصد اختالف معنیدار بین تیمارها
داشت .این نتیجه نشانگر تأثیر مثبت تغذیه با نیتروژن در
کیفیت گلدهی داودی است .ولی ازآنجاییکه بیشترین
شمار گل ( 52/75عدد) در سطح  100-150میلیگرم
نیتروژن در کیلوگرم خاک بود و میانگین شمار گل در
میزان  200میلیگرم در کیلوگرم خاک به  43/5عدد
کاهش یافت ،رعایت سطح مطلوب تغذیه با نیتروژن برای
دستیابی به گلدهی مناسب ضرورت دارد .بهرغم کاهش
شمار گل در میزان  200میلیگرم در کیلوگرم خاک ولی
هنوز شمار گل بهطور معنیداری بیشتر از شاهد بود
(شکل  )A-4که کمترین شمار گل ( 36عدد) مشاهده
شد .این صفت در کنار صفات رویشی نشانگر اهمیت
انتخاب سطح مطلوب نیتروژن برای تغذیۀ گل داودی
بهمنظور استفاده در شکلسازی (توپیاری) است.
ازآنجاییکه در پرورش گیاهان زینتی افزون بر رشد
رویشی تعادل بین صفات رویشی و زایشی و نیز جنبه-
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
ارزیابی صفات زایشی و کیفیت تزئینی ظاهری میتواند
مؤثر باشد.

شکل  .3اثر سطوح مختلف نیتروژن خاک بر صفت کلروفیل کل .ستون دارای حروف مشترک از نظر آماری اختالف معنیدار ندارند.
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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شکل  .4اثر سطوح مختلف نیتروژن خاک بر صفت تعداد گل در بوته ( )Aو طول ریشه در بوته ( .)Bستونهای دارای حروف
مشترک از نظر آماری در سطح احتمال خطای  5درصد اختالف معنیدار ندارند.
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.

کاهش در شمار گل در سطح  200میلیگرم در
کیلوگرم میتواند ناشی از تأثیر این عنصر در غالبیت
رشد رویشی باشد .همچنین سطوح باالی نیتروژن
رابطۀ آنتاگونیستی با پتاسیم که عنصر مؤثر در گلدهی
است ،دارد ( & Higaki et al., 1992; Dufour
 .)Guérin, 2005; Chauhan et al., 2010بیان شد که
میزان  100میلیگرم در لیتر نیتروژن کمترین درصد
نیتروژن شایان پذیرش برای گل داودی خواهد بود
( .)Oswaldo et al., 2001نشان داده شد که بیشترین
محصول گل داودی در تیمار  150کیلوگرم در هکتار
نیتروژن به دست آمد ( .)Zhu et al., 2010بررسیها
روی گل داودی یکساله ،نشان داد که کاربرد 200
کیلوگرم نیتروژن در هکتار به همراه  100کیلوگرم
فسفر در هکتار باعث تولید بیشترین میزان گل،
بیشترین وزن گل در گیاه و وزن گل در هکتار،
بیشترین قطر گل ،بیشترین طول ساقۀ گلدهنده و
بیشترین طول غنچه خواهد شد (.)Satar et al., 2012
این نتایج با مشاهدههای روی گل جعفری نیز
همخوانی دارد ( .)Acharya & Dashora, 2004برگها
محل تجمع کربن مورد نیاز برای گسترش گل هستند،
بنابراین هرگونه توسعه در برگ میتواند در نهایت
باعث افزایش شمار و اندازة گل شود .بهعبارتی ،با
افزایش نیتروژن سطح برگ و شمار برگ افزایش
مییابد و در پی آن انتظار میرود شمار و اندازة گل
نیز افزایش یابد ( .)Dufour & Gue´rin, 2005در واقع
شمار گل در هر گیاه وابسته به میزان مواد غذایی
است که در اختیار گیاه قرار میگیرد .شمار گل در هر

گیاه بستگی به صفات دیگر مانند ارتفاع گیاه ،شمار
برگ ،شمار شاخه و بیشتر از همه وزن خشک دارد.
نتایج این آزمایش نشان داد بیشتر این صفات در سطح
 100-150میلیگرم نیتروژن در کیلوگرم خاک
بیشترین میزان خود را داشتند بنابراین شمار گل نیز
در این تیمار بیشترین میزان را نشان داد ،ولی در
سطح  200میلیگرم نیتروژن در کیلوگرم خاک
هرچند شمار برگ ،سطح برگ و ارتفاع افزایش یافت
ولی شمار گل کاهش نشان داد (شکل 1-A, B, C؛
شکل .)4-A
بر پایۀ نتایج بهدستآمده از تجزیۀ دادهها ،بیشترین
طول ریشه ( 101303سانتیمتر) در سطح 150
میلیگرم در کیلوگرم و کمترین آن (69384
سانتیمتر) در سطح  200میلیگرم در کیلوگرم به
دست آمد (شکل  .)4-Bتغذیۀ گیاه بهویژه با کود
نیتروژنی باعث بهبود نظام ریشۀ گیاه و افزایش طول
ریشه خواهد شد ،ولی متعادلترین طول ریشه در
سطح  150میلیگرم نیتروژن در کیلوگرم خاک
مشاهده شد .کاهش طول ریشه در سطح 200
میلیگرم در کیلوگرم ،میتواند ناشی از غلبۀ رشد
اندامهای هوایی بر بخش ریشه و نداشتن نیاز گیاه
برای توسعۀ نظام ریشه باشد .بیان شده است که
مقادیر باالی کود نیتروژنی تأثیری بر افزایش طول
ریشه ندارد ولی مقادیر پایینتر نیتروژن قابلیت
بیشتری در افزایش طول ریشه دارند ،زیرا رشد ریشه و
اندامهای هوایی میتواند تعادل بیشتری داشته باشد
(.)Dechassa et al., 2003
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میلیگرم در کیلوگرم خاک برای فرآیند گلدهی آن در
.شرایط یادشده مناسب است
سپاسگزاری
از آقای مهندس محمدرضا شفیعی رئیس محترم
پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی به جهت تامین
 تشکر و قدردانی،ارقام داودی مورد نیاز پژوهش
.میگردد

نتیجهگیری کلی

 عنصر نیتروژن بر بسیاری از،این بررسی نشان داد
 بنابراین،صفات رویشی و زایشی گل داودی مؤثر بود
میتواند بر کیفیت زیباسازی و توپیاری گل داودی نیز
 برای تأمین رشد رویشی مناسب در توسعۀ.مؤثر باشد
شاخۀ گل داودی در توپیاری تأمین سطوح باالی
 میلیگرم در کیلوگرم خاک) در مرحلۀ200( نیتروژن
100 رشد رویشی و کاهش تغذیه با نیتروژن تا سطح
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