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  (Anthurium andreanum cv. LentiniRed)های غذایی بر آنتوریوم گلدانی بررسی تأثیر محلول

 در کشت بدون خاک
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 چکیده
کشت  در (Anthurium andreanum cv. Lentini Red)های مختلف غذایی بر رشد و گلدهی گیاه زینتی آنتوریوم گلدانی تأثیر محلول

چهار نوع محلول با تصادفی  طرح کامل ، در گلخانۀ تحقیقاتی دانشگاه گیالن، در قالب94تا تیر سال  93بدون خاک از آبان سال 

(، و دو 5/3: 5/3یک )نیترات: نیتروژن کل،  غذایی هایشد. محلول مقایسه(، هر تکرار شامل پنج گلدان) چهار تکرارو  )تیمار(غذایی 

( و 5/4: 5/0و آمونیوم به نیتروژن کل،  5/4: 4های غذایی سه )نیترات: نیتروژن کل، ( بدون آمونیوم و محلول3: 3ن کل، )نیترات: نیتروژ

و  9/2های غذایی یک و سه حاوی (، حاوی آمونیوم بودند. محلول4: 5/0و آمونیوم به نیتروژن کل،  4: 5/3چهار )نیترات: نیتروژن کل، 

شمار برگ، شمار گل، زمان نشان داد، از نظر  نتایج واالن پتاسیم در لیتر محلول بود.اکی میلی 4/2ار حاوی های غذایی دو و چهمحلول

، کاروتنوئیدها، غلظت bو  aهای (، سبزینه )کلروفیل(Spathesهای بزرگ و رنگی به نام چمچه ) برگواره هایمیزان آنتوسیانین گلدهی،

چمچۀ گل، ، طول و عرض داری وجود داشت و از نظر ارتفاع بوتهاختالف معنی کلسیم و آهن برگعنصرهای نیتروژن، پتاسیم، منیزیم، 

شده با محلول  برگ و گل، مربوط به گیاهان تغذیه شمار. بیشترین دار نبودطول، عرض و سطح برگ و غلظت فسفر برگ اختالف معنی

گیاهان  چمچۀدر  ها. بیشترین میزان آنتوسیانینرخ دادتر داری سریععنیم طور بهگیاهان تیمارهای سه و چهار بود. گلدهی در  سهغذایی 

آمونیوم  کاربرد .کاروتنوئیدها، مربوط به تیمارهای یک و سه بود و aهای دو و بیشترین میزان سبزینهشده با محلول غذایی  تغذیه

 برگ شد. و افزایش غلظت آهن هاکاتیونمنبع نیتروژن، منجر به کاهش غلظت  عنوان به

 

 .، نیتراتچمچه، عنصرهای کانیآمونیوم، ، آنتوسیانین های کلیدی:واژه
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ABSTRACT 
The effect of different nutritional solutions on growth and flowering of potted anthurium (Anthurium andreanum cv. 
LentiniRed) was comparised in soilless culture in a completely randomized design with four nutrient solutions 
(treatments) and four replications (each replication five pots), in a research green house in University of Guilan from 
November '2014 to July '2015. The first (nitrate/total nitrogen, 3.5/3.5) and second (nitrate/total nitrogen, 3/3) 
nutritional solutions were without ammunium and the third (nitrate/total nitrogen, 4/4.5 and ammonium/total 
nitrogen, 0.5/4.5) and forth (nitrate/total nitrogen, 3.5/4 and ammonium/total nitrogen, 0.5/4) ones included it. The 
first and third nutritional solutions included 2.9 and the second and forth ones included 2.4 meqK/l solution. The 
results showed significant differences among different treatments regarding the number of leaf, flower, flowering 
time, and the amount of spathʾs anthocyanins, leaf chlorophylls a, b and carotenoids, the concentrations of nitrogen, 
potassium, magnesium, calcium and iron in leaf. There were no significant difference for plant height, length and 
width of spath, length, width and area of the leaves and leaf phosphorus concentration. The most number of the 
leaves and flowers was found in the third nutrient solution. Flowering in third and forth treatments were faster than 
others. The most concentration of spathʾs anthocyanin was seen in plants related to the second treatment and the most 
chlorophyll a and carotenoid concentrations were observed in the first and third treatments. Ammonium as a nitrogen 
source led to a significant decrease in the cationsʼs concentration and an increase in iron concentration in leaf.  
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 مقدمه

 ةو خانواد Anthurium ، از جنسگلدارآنتوریوم گیاهی 

که بومی مناطق گرمسیر بوده ( Araceaeشیپوری )

 Hassanpour Asil etاست )آمریکای مرکزی و جنوبی 

al., 2010) های (براکتهبرگواره ). این گیاه با داشتن

، با دمگل طویل، (Spatheبه نام چمچه ) بزرگ و رنگی

ماندگاری زیاد و طوالنی بودن دوران گلدهی جایگاه 

نظر از و پیدا کرده  گلدارای در بین گیاهان ویژه

 پسهای گرمسیری، مقام دوم را اقتصادی در میان گل

 Winston)از گل ارکیده به خود اختصاص داده است 

& Pathmanthan, 2008) کمیت و کیفیت کودهای .

کلیدی مؤثر بر رشد، عملکرد و  های عاملمصرفی از 

 ,Dufour & Guerin)های آنتوریوم هستند کیفیت گل

، آلی، (گرانوله) ای دانه انواع کودهای مایع، .(2003

آنتوریوم های مختلف  رقمرهاشونده بر  و کند کانی

نظر کیفیت و از  یبخش تیرضاو نتایج  اندهایش شدآزم

اند و باعث بهبود گلدهی شده اندداشته کمیت گلدهی

(Li & Zhang, 2002) غذایی تحت  عنصرهای. جذب

، شرایط محیطی، آبیاریمانند مختلفی  های عاملتأثیر 

گیرد های کاربرد کود قرار مینوع کود مصرفی و روش

(Dufour & Clairon, 1997) .های خشک، به در خاک

دلیل فرآیند نیتراته شدن )نیتریفیکاسیون(، آمونیوم 

های شود که عکس این پدیده در خاککمتر یافت می

(. از Kronzucker et al., 1997مرطوب صادق است )

سوی دیگر گیاه با مصرف انرژی کمتری نسبت به 

 ,.Gerendas et al)کند نیترات، آمونیم جذب می

دو  . برای اغلب گیاهان، تغذیه با مخلوطی از این(1997

، هاست آنشکل نیتروژن کانی بهتر از کاربرد جداگانۀ 

های بهینۀ میزان نیترات به آمونیوم بستگی اما نسبت

شرایط محیطی، مرحلۀ نموی و میزان به گونۀ گیاهی، 

طول . (Zou et al. 2005)نیتروژن فراهم شده دارد 

تحت  شدت بهرشد رویشی در گیاه آنتوریوم،  ةدور

کم کود  میزانبا تأمین . گیردتأثیر کوددهی قرار می

با وزن  تر کوچکهای کمتر و نیتروژن و پتاسیم، برگ

بیشتری  شود که نیاز به زمانخشک کمتر تولید می

برای توسعه و گلدهی دارد. همچنین با افزایش نسبت 

ها برگ ةو انداز تر کوتاهجوانی زمان  آمونیوم به نیترات،

گلدهی در آنتوریوم  در پی آنشود و می تر بزرگ

کمی برای  های امروزه بررسی .دهدتر رخ میسریع

گرفته است  صورت عنصرهاهای دقیق تعیین نسبت

(Dufour & Guerin, 2005).  در گزارشChang et al. 

با استفاده از دو نوع کود شیمیایی آزادشونده  (2010)

(CRF)شده  کنترل صورت به
1

و محلول غذایی  

(CNS)شیمیایی 
2

 آلی مقایسه با دو کودضمن  

 Anthurium)در تولید گل آنتوریوم  (ارگانیک)

andreanum) ه شد که بیشترین شمار برگ، نشان داد

برگ و وزن خشک کل بوته مربوط به تغذیه با  سطح

محلول غذایی شیمیایی بود. همچنین از نظر میزان 

های متفاوت شده در بخش عنصرهای مختلف انباشته

داری گیاهی، بین تیمارهای مختلف اختالف معنی

 با کاربرددر آزمایشی Wang (2008 )مشاهده شد. 

های ولهای مختلف نیترات به آمونیوم در محلنسبت

فاالنوپسیس  ةارکیدهای گیاهچهغذایی 

(Phalaenopsisblume) در بستر بدون خاک نشان ،

درصد یا  50چنانچه نسبت نیترات به آمونیوم که  داد

 تر کوتاهرشد رویشی این گیاه  رةبیشتر باشد، دو

و سطح  برگ پهنکو همچنین طول و عرض  شود می

 .Konnerup et al. در تحقیقی یابدبرگ افزایش می

با کاربرد منابع مختلف نیتروژن کانی در تغذیۀ  (2009)

گیاهان نشان دادند، تغذیۀ  (Cannaindica)گیاه اختر 

با آمونیوم یا ترکیب آن با نیترات، منجر به تولید 

برگ و انباشته شدن  (هایکلروفیلسبزینه )بیشتر 

بیشتر نیتروژن، همچنین کاهش میزان  های یزانم

کانی موجود در برگ نسبت به تغذیه با  هایکاتیون

الگوهای  تأثیربرای بررسی یی شد. تنها بهنیترات 

شاخه  آنتوریوم گلدهیای بر رشد و مختلف تغذیه

الگوهای ، اما است ی انجام شدههای بررسی، بریدنی

در شرایط  گل آنتوریوم گلدانی تولیددر مورد اندکی 

ن ه است و محققاایش شدآزم کشت بدون خاک،

غذایی مختلف با  عنصرهایاند که توصیه کرده

یاه افزایش عملکرد و کیفیت گ برایمتفاوت  های نسبت

و کاهش میزان کودهای مصرفی با افزایش  یادشده

 ,Dufour & Guerin)د شوکارایی مصرف، آزمایش 

2003; Dufour & Guerin, 2005). این بنابراین 

                                                                               
1. Controlled release fertilizer 

2. Chemical nutrient solution 
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چهار محلول مختلف  بررسی تأثیرتحقیق، باهدف 

غذایی بر رشد و گلدهی گیاه آنتوریوم گلدانی در 

 ۀکشت بدون خاک انجام شد تا بهترین شرایط تغذی

این گل باارزش از نظر میزان و نوع منبع نیتروژنی در 

 بین این چهار نوع محلول غذایی، تعیین شود.
 

 هامواد و روش

باغبانی این پژوهش در گلخانۀ تحقیقاتی گروه علوم 

دانشکدة علوم کشاورزی دانشگاه گیالن )با عرض 

دقیقۀ شمالی و طول  16درجه و  37جغرافیایی 

النهار درجه و سه دقیقۀ شرقی از نصف 51جغرافیایی 

 1394سال  رماهیتتا  1393گرینویچ( از آبان ماه سال 

انجام شد. آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با چهار 

تیمار، و چهار تکرار که هر  عنوان بهنوع محلول غذایی 

تکرار شامل پنج گلدان بود، انجام شد. طراحی 

غذایی بر پایۀ محلول غذایی کوئیک و بررسی  های محلول

 ,Dufour & Guerinمنابع مربوط به تغذیۀ آنتوریوم )

2003; Dufour & Guerin, 2005)  انجام شد. تفاوت

ها در میزان نمک نیترات پتاسیم مورد استفاده و محلول

های محلول که یطور بهوجود یا نبود منبع آمونیومی بود 

(، و دو 5/3: 5/3غذایی یک )نیترات: نیتروژن کل، 

( بدون منبع آمونیومی و 3: 3)نیترات: نیتروژن کل، 

و  5/4: 4های غذایی سه )نیترات: نیتروژن کل، محلول

( و چهار )نیترات: 5/4: 5/0ژن کل، آمونیوم به نیترو

(، 4: 5/0و آمونیوم به نیتروژن کل،  4: 5/3نیتروژن کل، 

های غذایی یک و حاوی آمونیوم بودند. همچنین محلول

 4/2های غذایی دو و چهار حاوی و محلول 9/2سه حاوی 

اکی واالن پتاسیم در لیتر محلول آبیاری بود. میلی

توان از محلول ت است و نمیآنتوریوم گیاهی نیترات دوس

درصد آمونیوم برای تغذیۀ آن استفاده  100غذایی حاوی 

 از محلولکرد، اما برای مقایسۀ تأثیر نیترات و آمونیوم 

های غذایی یک و دو( درصد نیترات )محلول 100حاوی 

های غذایی با استفاده از آب استفاده شد. تهیۀ محلول

با خلوص  Merckساخت شرکت  های نمکدیونیزه و 

های نیتروژنی درصد انجام شد. میزان مجموع نمک 100

 4و  5/4، 3، 5/3های غذایی نیز به ترتیب محلول

 (.1در لیتر محلول آبیاری بود )جدول  اکیواالن میلی
 Anthuriumهای آنتوریوم گلدانی )گیاهچه

andreanum cv. LentiniRed)  10تا  8در اندازة 

تا چهار برگ از گلخانۀ تجاری  ، دارای سهمتری سانتی

های تهیه و به گلخانۀ تحقیقاتی منتقل شدند. گیاهچه

هایی با قطر یکنواخت و بدون هرگونه بیماری، در گلدان

متر کاشته شدند. پیش از پر کردن سانتی 16دهانۀ 

ها با ها، در آغاز گلدان خالی وزن شد و همۀ گلدانگلدان

یت و پرلیت با نسبت میزان برابری از بستر )کوکوپ

ها از حجمی مساوی( پر شدند. پیش از کاشت گیاهچه

های آن تعیین شد  ی شد و ویژگیبردار نمونهبستر کشت، 

 (. 2)جدول 

 
 . غلظت عنصرهای غذایی در چهار نوع محلول غذایی1جدول 

Table 1. Mineral concentrations in four kinds of nutritional solutions 
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.72 5.80 0/3.5 3.5/3.5 1.5 2 2.4 0.9 1.5 0.1 0 Nutritional solution 1 

.82 5.73 0/3 3/3 1 2 2.4 0.9 1.5 0.1 0 Nutritional solution 2 

.76 5.69 0.5/4.5 4/4.5 1.5 2 2.4 0.9 1.5 0.1 0.5 Nutritional solution 3 

.82 5.81 0.5/4 3.5/4 1 2 2.4 0.9 1.5 0.1 0.5 Nutritional solution 4 

 

 (Anthurium andreanum cv. Lentini Red)( برای کشت آنتوریوم گلدانی 50:50های بستر کوکوپیت و پرلیت ) . ویژگی2جدول 

Table 2. Characteristics of cocopeat and perlite (50:50) media for pot Anthurium (Anthurium andreanum cv. Lentini Red) 

Bulk density  

(g/cm3) 
Particle density 

(g/cm3) 
CEC 

(meq/100g) 
EC 

(dS/m) pH Characteristics 

0.9 1.2 26 2.84 6.25 Media 
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ها در بستر، ها و استقرار آنپس از کاشت گیاهچه

های غذایی مختلف انجام شد. در تغذیۀ گیاهان با محلول

طول دورة پرورش گیاهان در گلخانه، برای حفظ دما در 

در هوای سرد  از شوفاژدرجۀ سلسیوس،  25تا  22دامنۀ 

و کولر در هوای گرم استفاده شد و برای حفظ رطوبت 

درصد از دستگاه تهویه در  80تا  70نسبی در دامنۀ 

الن در شرایط شرایط رطوبت نسبی باال و آبپاشی کف س

یۀ نیاز بر پادهی رطوبت نسبی پائین، استفاده شد. محلول

دستی انجام گرفت. برای تهیۀ  صورت بهآبی گیاه و

های پایه تهیه شدند و های غذایی،در آغاز محلولمحلول

یۀ محلول غذایی مورد نیاز، بر پاسپس در زمان مصرف 

برای همۀ  مصرف کمرقیق شدند. میزان عنصرهای 

های غذایی شامل مولیبدات آمونیوم لمحلو

((NH4)6MO7O24/4H2O )05/0( بوریکاسید ،H3BO3 )

، سولفات مس 2( MnSO4/4H2O، سولفات منگنز )5/1

(CuSO4/5H2O )25/0( سولفات روی ،ZnSO4/7H2O )

( و Merck)همۀ عنصرهای ریزمغذی ساخت شرکت  1

ه آهن ب درصد 6حاوی  EDDHAآهن سکوئسترن )

گرم بر لیتر محلول غذایی بنا میلی 10( شده کالت صورت

 & Dufourبر منابع مربوط به تغذیۀ گیاه آنتوریوم بود )

Guerin, 2003; Dufour & Guerin, 2005) پس از .

دهی در هفتۀ اول با ها، محلولمستقر شدن گیاهچه

 منظور بهغلظت، هفتۀ دوم با نصف غلظت  سوم کی

انجام شد و از هفتۀ  دهی گیاهان به محلول غذاییعادت

سوم تغذیه با محلول کامل صورت گرفت. برای جلوگیری 

ای یک تا دو بار اقدام به شستشوی ها هفتهاز تجمع نمک

بستر با آب معمولی شد. در پایان آزمایش، صفات طول 

، برگ پهنکبلندترین دمبرگ )ارتفاع بوته(، طول و عرض 

شد.  گیریسطح برگ، طول وعرض چمچۀ گل، اندازه

گیری طول دمبرگ از محل اتصال پهنک به برای اندازه

گیری طول پهنک دمبرگ تا ابتدای دمبرگ، برای اندازه

از نوک پهنک تا محل اتصال پهنک به دمبرگ و برای 

ترین بخش پهنک گیری عرض پهنک از عریضاندازه

کش و بر شده توسط خط استفاده شد. همۀ صفات اشاره

گیری شد. همچنین شمار کل زهمتر انداحسب سانتی

های رشدیافته تا پایان دورة کشت شمارش و برگ و گل

 & Dufour)ثبت شد. سطح برگ با رابطۀ زیر برآورد شد 

Guerin, 2003): 

 = سطح برگ 92/0 ×طول پهنک  ×عرض پهنک 

زمان گلدهی  عنوان بهزمان کشت تا ظهور جوانۀ گل، 

و  bو  aهای در نظر گرفته شد. استخراج سبزینه

ها با کاروتنوئیدهای برگ، با متانول اسیدی و سنجش آن

سنج نوری یا اسپکتروفتومتر  استفاده از دستگاه طیف

(JENWAY 6105 U.V/V) به روش Lichtenthaler 

 ( انجام شد. میزان آنتوسیانین چمچه به روش1987)

Giusti & Wrolstad (2001 ).سنجیده شد 
 

 برگ تعیین عنصرهای

آزمایشگاه خاک، آب تعیین غلظت عنصرهای برگ، در 

های کلسیم، انجام شد. تعیین غلظت و گیاه بابل

برگ، با استفاده از دستگاه جذب اتمی آهنمنیزیم و

از هضم در  پسمیزان نیتروژن همچنین  .انجام شد

 دشسولفوریک اسید غلیظ و با روش کجلدال سنجیده 

از قرار دادن  پسفسفر و پتاسیم  میزانبرای تعیین و 

کوره به مدت  ۀ سلسیوسدرج 500ها در دمای نمونه

اسید، فسفر با  هضم در نیتریک از آن ساعت و پس 5

وانادیوم و مولیبدن و عنصرهای روش رنگ سنجی 

فلیم ) سنج نوری شعله پتاسیم با استفاده از روش

 .Emami, 1996)فتومتری( سنجیده شد )

 SAS افزارنرمها با کمک داده تجزیۀ واریانس

و مقایسۀ میانگین با روش توکی و در سطح  9.1ۀ نسخ

های سازی دادهدرصد انجام شد. برای عادی 5احتمال 

و فسفر برگ از  bهای شمار گل، میزان سبزینۀ صفت

 روش تبدیل دادة ریشۀ دوم استفاده شد.
 

 نتایج و بحث

 یبند دستهتحقیق نتایج و بحث در سه گروه این در 

 است. شده 
 

های رشد و  بر ویژگی های مختلف غذاییتأثیر محلول

 Anthurium andreanum)گلدهی آنتوریوم گلدانی 

cv. LentiniRed) 

( 3ها )جدول آمده از تجزیۀ واریانس داده دست نتایج به

نشان داد که در بین چهار تیمار مختلف، از نظر شمار 

درصد و از نظر  1احتمال برگ و زمان گلدهی در سطح 

داری درصد، اختالف معنی 5شمار گل در سطح احتمال 
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وجود داشت ولی از نظر ارتفاع بوته، طول، عرض و سطح 

و طول و عرض چمچۀ گل، بین تیمارهای  برگ پهنک

داری مشاهده نشد. همچنین مختلف اختالف معنی

تجزیۀ واریانس مقایسۀ گروهی تیمارهای یک و دو 

ای غذایی بدون آمونیوم( با تیمارهای سه و ه)محلول

های غذایی دارای آمونیوم( نشان داد، از نظر چهار )محلول

داری شمار برگ و گل بین دو گروه تیماری اختالف معنی

درصد وجود داشت و شمار برگ و  1 در سطح احتمال

های غذایی دارای شده با محلول گل در گیاهان تغذیه

های غذایی شده با محلول هان تغذیهآمونیوم بیشتر از گیا

بدون آمونیوم بود. همچنین از نظر زمان گلدهی، بین دو 

 های درصد اختالف 5گروه تیماری در سطح احتمال 

داری مشاهده شد و زمان گلدهی در گروه دوم  معنی

روز زودتر از گروه اول  25/17تیماری )دارای آمونیوم( 

نظر صفات طول،  تیماری )بدون آمونیوم( رخ داد. از

، طول و عرض چمچۀ گل بین برگ پهنکعرض و سطح 

داری دو گروه تیماری مورد مقایسه اختالف معنی

مشاهده نشد، درواقع در صفات یادشده نوع منبع 

توان گفت مجموع میزان نیتروژنی تأثیرگذار نبوده و می

نیتروژن مصرفی در تغذیۀ گیاهان مؤثر بوده 

واریانس مقایسۀ گروهی تیمارهای است.همچنین تجزیۀ 

اکی واالن میلی 9/2های غذایی دارای یک وسه )محلول

پتاسیم در لیتر محلول آبیاری( با تیمارهای دو و چهار 

اکی واالن پتاسیم در میلی 4/2های غذایی دارای )محلول

لیتر محلول آبیاری( نشان داد که از نظر صفات 

گروه تیماری شناختی )مرفولوژیک( بین دو  ریخت

داری وجود نداشت و سطوح مختلف اختالف معنی

های رشد رویشی،  های غذایی بر ویژگیپتاسیم محلول

 مؤثر نبود.
تغذیه با محلول غذایی سه )حاوی نسبت آمونیوم به 

(، منجر به تولید بیشترین شمار برگ در گیاه 8:1نیترات 

(. 4برگ در گیاه( شد )جدول 21آنتوریوم گلدانی )

شده با دو محلول سه و  چنین گلدهی در گیاهان تغذیههم

تر از دو داری سریع معنی طور بهچهار )حاوی آمونیوم( 

محلول دیگر رخ داد و محلول غذایی یک و دو بدون 

منبع نیتروژن بود.  عنوان بهآمونیوم بودند و تنها نیترات 

نتایج نشان داد که شمار گل در گیاهان طور نیهم

محلول غذایی سه بیشتر از دیگر تیمارها شده با  تغذیه

های نیتروژنی منجر به نتایج بود. نوع و میزان نمک

های رشد آنتوریوم گلدانی شد. با  متفاوتی از نظر ویژگی

آمونیوم به نیترات )تیمار سه(، شمار  8: 1کاربرد نسبت 

 (. 4برگ و گل بیشتری در بوته تولید شد )جدول 
منبع نیتروژن  عنوان بهیترات هایی که تنها ندر نمونه

تر برای تغذیه استفاده شد، رشد و عملکرد گیاهان ضعیف

شده  هایی بود که با نسبتی از آمونیوم تغذیهاز نمونه

  Savvas & Gizasهای بودند، این نتایج همخوان با یافته

که تنها از نیترات  ( است که نشان دادند هنگامی2002)

اده شد، میزان رشد گیاه کمتر برای تغذیۀ گل ژربرا استف

بود و شمار گل کمتری تولید شد. همچنین کاربرد توأم 

های با نسبت ژهیو بهآمونیوم و نیترات در تغذیۀ گیاه 

ای مناسب، منجر به افزایش رشد برخی گیاهان گلخانه

(. تحقیقات Banijamal & Bayat, 2013شده است )

آمونیوم به نیترات، گذشته نشان داد که با افزایش نسبت 

شمار برگ و میزان مادة خشک بیشتری تولید شد 

(Dufour & Guerin, 2005 ) که بر سرعت رشد و شمار

تواند مؤثر باشد، درواقعبا کاربرد آمونیوم گل در گیاه می

در محلول غذایی، جذب و تجمع بیشتر نیتروژن در 

دهد، رابطۀ مستقیمی بین میزان های گیاهی رخ می بافت

 ,.Chang et alنیتروژن بافت و وزن خشک وجود دارد )

 Feigin etهای (. نتایج این پژوهش همخوان با یافته2010

al.  (1986 است که نشان دادند با کاربرد توأم آمونیوم و )

( شمار گل بیشتری در گیاه رز 4:1نیترات )با نسبت 

 Wangهای تولید شد. همچنین نتایج همخوان با یافته

( است که نشان داد با تغذیۀ توأم آمونیوم و 2008)

-تر مینیترات، دورة رشد رویشی گیاه فاالنوپسیس کوتاه

اند که با استفاده از شود. محققان پیشین نشان داده

نسبت مناسبی از آمونیوم به نیترات محلول غذایی در 

به مرحلۀ زایشی وارد  تر عیسرتغذیۀ گیاه آنتوریوم، گیاه 

(. در این تحقیق نیز، Dufour & Guerin, 2005شد )

در گیاهانی که با دو محلول غذایی دارای آمونیوم 

 تر عیسر)تیمار سه و چهار( تغذیه شدند، گلدهی 

مشاهده شد. تأثیر مثبت ناشی از کاربرد آمونیوم با 

تواند ناشی از صرف انرژی کمتر نسبت مناسب، می

مقایسه با توسط گیاه برای جذب و استفاده از آن در 

درصد از  17تواند تا نیترات باشد که این ذخیره می

 Gerendas et)کربوهیدرات را شامل شود  ریذخاکل 
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al., 1997.) های با افزایش غلظت پتاسیم در محلول

های رشد رویشی گیاه  غذایی، تأثیر خاصی بر عامل

آنتوریوم گلدانی مشاهده نشد، این نتیجه همخوان با 

( است که نشان دادند، 2012) .Kiani et alهای یافته

با کاربرد سطوح باالتر پتاسیم در محلول غذایی گل رز 

های رشد رویشی شاخص(، .Rosa hybrida Lبریده )

گیاه تحت تأثیر قرار نگرفته است و دلیل آن را تحرک 

باالی پتاسیم در آوندهای آبکش و نداشتن نقش مهم 

ی گیاهی بیان هاساختمانی عنصر یادشده در بافت

 کردند.

های  های مختلف غذایی بر ویژگیتأثیر محلول

 Anthurium)بیوشیمیایی آنتوریوم گلدانی 

andreanum cv. LentiniRed) 

دهد، در میان چهار تیمار نشان می 5نتایج جدول 

های چمچۀ مختلف غذایی، از نظر میزان آنتوسیانین

درصد  1داری در سطح احتمال ها، اختالف معنیگل

و  aهای از نظر میزان سبزینهطور نیهموجود داشت، 

درصد  1کاروتنوئیدهای عصارة برگی در سطح احتمال 

 5در سطح احتمال  bهای و از نظر میزان سبزینه

 داری مشاهده شد.معنی های درصد، اختالف

 
 های رشدی و گلدهی آنتوریوم گلدانی  های مختلف غذایی بر ویژگی. نتایج تجزیۀ واریانس محلول3جدول 

(Anthurium andreanum cv. Lentini Red) 

Table 3. Results of analysis of variance for different nutritional solutions on growth and flowering characteristics in 
potted Anthurium (Anthurium andreanum cv. Lentini Red) 

Mean Squares 

df 
Source of 
variation 

Width  
of  

spath 

Length  
of  

spath 

Leaf  
area 

Width  
of  

leaf 

Length  
of  

leaf 

Flowering  
time 

Number  
of  

flowers 

Number  
of  

leaves 

Height  
of  

plant 
0.003ns 0.02ns 24.113ns 0.360ns 0.704ns 267.72** 0.20* 46.16** 0.28ns 3 Nutrient solutions 
1.08ns 0.05ns 4.75ns 0.22ns 3.08ns 1190.25* 4.00** 110.25** 0.18ns 1 Nutrient solutions containing ammonium and 

without ammonium 
0.01ns 0.005ns 56.49ns 0.33ns 24.10ns 196.00ns 0.25ns 16.00ns 0.07ns 1 Group comparison of solutions containing 2.9 

vs 2.4 (meq K/L)  
0.069 0.05 13.162 0.165 0.523 5.02 0.29 7.45 0.68 12 Error 
9.56 8.40 21.38 12.62 12.72 1.21 14.83 16.55 6.46  CV% 

 داری است.و بدون معنی درصد 1درصد،  5دار در سطوح احتمالة اختالف معنیدهند نشان: به ترتیب ns*، ** و 
*, **, ns: Significant at 5 and 1% probability levels and not significant, respectively. 

 
 (Anthurium andreanumcv. Lentini Red)های رشد و گلدهی آنتوریوم گلدانی  های مختلف غذایی بر ویژگی. تأثیر محلول4جدول 

Table 4. The effect of different nutritional solutions on growth and flowering characteristics in potted Anthurium 
(Anthurium andreanum cv. Lentini Red) 

Width  
of spath  

(cm) 

Length  
of spath  

(cm) 

Leaf  
area  

(cm2/plant) 

Width  
of leaf  
(cm) 

Length  
of leaf  
(cm) 

Flowering  
time  
(cm)  

Number  
of  

flowers 

Number  
of  

leaves 

Height  
of plant  

(cm) 

Treatment 

2.77a 2.72a 19.12a 3.42a 6.02a 188.75a 1.50ab 14.00b 12.57a Nutritional solution 1 
2.72a 2.65a 13.70a 2.77a 6.35a 192.25a 

1.25b 13.75b 12.82a Nutritional solution 2 
2.77a 2.80a 18.55a 3.30a 6.07a 174.75b 2.50a 21.00a 13.17a Nutritional solution 3 
2.72a 2.80a 16.46a 3.37a 5.30a 179.00b 2.25ab 17.25ab 12.65a Nutritional solution 4 

 .استدرصد  5دار در سطح احتمال ة نبود اختالف معنیدهند نشانهای همسان  در هر ستون حرف

Means with the same letters in each column are not statistically significant at the 5% probability level. 

 
 های بیوشیمیایی آنتوریوم گلدانی  های مختلف غذایی بر ویژگی. نتایج تجزیۀ واریانس محلول5جدول 

(Anthurium andreanum cv. Lentini Red) 

Table 5. Results of analysis of variance for different nutritional solutions on biochemical characteristics in potted 
Anthurium (Anthurium andreanum cv. Lentini Red) 

Mean Squares 

df Source of variation 
Leafʼs  

carotenoids  
concentration 

Leafʼs  
chlorophylls b  
concentration 

Leafʼs  
chlorophylls a  
concentration 

Spathʼs  
anthocyanins  
concentration 

34.57** 0.93* 372.35* 4186.46** 3 Nutrient solutions 
7.91ns 66.34** 5.85ns 2659.00* 1 Nutrient solutions containing ammonium vs without ammonium 
7.12** 73.23* 953.60** 9170.83ns 1 Nutrient solutions containing 2.9 vs 2.4 (meq K/L) 
2.87 8.19 4.66 432.11 12 Error 
14.22 10.56 10.02 16.84  CV% 

 استداری درصد و بدون معنی 5درصد،  1 دار در سطوح احتمالة اختالف معنیدهند نشان: به ترتیب ns**، * و 
**, *, ns: significant at 1% and 5% probability levels and non-significant, respectively. 
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گروهی تیمارها ۀ واریانس مقایس ۀتجزیهمچنین 

 ،گل چمچۀ هایاز نظر میزان آنتوسیانین ،نشان داد

های غذایی آمونیوم )محلول بدونبین دو گروه تیماری 

های غذایی سه و )محلولیک و دو( و دارای آمونیوم 

درصد  5داری در سطح احتمالچهار( اختالف معنی

در گیاهان  چمچه هایوجود داشت. میزان آنتوسیانین

در  های چمچهتوسیانینگروه اول بیشتر از میزان آن

این مقایسه  درگیاهان گروه دوم تیماری بود، درواقع 

و بدون  ییتنها بهمشاهده شد که کاربرد نیترات 

 هایبیشتر آنتوسیانین (سنتزساخت )یوم منجر به آمون

واریانس  ۀگیاهان شده است. همچنین تجزی چمچۀدر 

گروه دوم تیمارها نسبت به گروه  ،گروهی نشان داد

 bهایسبزینهمیزان  ،درصد 1اول در سطح احتمال 

ساخت برگ بیشتری داشتند، وجود آمونیوم باعث 

اریانس گروهی و ۀبیشتری شد. از تجزی bهای سبزینه

و  aهای سبزینهتیمارها مشاهده شد که از نظر میزان 

برگی، بین دو گروه  ةعصار هایمیزان کاروتنوئید

داری وجود نداشت، درواقع شکل تیماری اختالف معنی

نیتروژن مصرفی در محلول غذایی تأثیری بر صفات 

گیاهان  چمچۀدر  هامیزان آنتوسیانین نداشت. یادشده

دو بیشتر از باقی تیمارها شده با محلول غذایی  تغذیه

داری نداشت اما با بود که با تیمار چهار اختالف معنی

 .(6داری داشت )جدول دو تیمار دیگر اختالف معنی

گروهی تیمارهای ۀ واریانس مقایس ۀهمچنین تجزی

اکی میلی 9/2های غذایی دارای سه )محلول یک و

بیاری( با تیمارهای دو و واالن پتاسیم در لیتر محلول آ

اکی واالن میلی 4/2های غذایی دارای چهار )محلول

پتاسیم در لیتر محلول آبیاری(، از نظر میزان 

برگ، در سطح  ةو کارتنوئیدهای عصار a های سبزینه

، در bهای سبزینهدرصد و از نظر میزان  1احتمال 

درصد، بین دو گروه تیماری اختالف  5سطح احتمال 

 چمچۀداری نشان داد و از نظر میزان آنتوسیانین معنی

داری مشاهده گل بین دو گروه تیماری اختالف معنی

)گروه اول در محلول غذایی نشد. غلظت بیشتر پتاسیم 

اکی واالن پتاسیم بیشتر میلی 5/0تیماری، دارای 

و  سبزینهبیشتر  ساختنسبت به گروه اول( منجر به 

 آنتوریوم گلدانی شد.کاروتنوئیدهای برگ گیاهان 
در عصارة برگی در  aهای بیشترین میزان سبزینه

شده با  تیمارهای یک و سه، مشاهده شد. گیاهان تغذیه

محلول غذایی سه )حاوی نسبت آمونیوم به نیترات 

را داشتند که با دو  bهای ( بیشترین میزان سبزینه8:1

اختالف تیمار یک و چهار همسان بودند اما با تیمار دو 

شده با  داری داشتند. همچنین گیاهان تغذیهمعنی

های غذایی یک و سه، بیشترین میزان محلول

هایی کاروتنوئیدها در عصارة برگی را داشتند. گزارش

مبنی بر انجام میزان متناسب نورساخت )فتوسنتز( در 

 (.Blackwell et al., 1988حضور آمونیوم وجود دارد )

با استفاده از  Konnerup et al. (2009)در تحقیق 

و  aهای کاربرد توأم آمونیوم و نیترات، میزان سبزینه

کاروتنوئیدهای عصارة برگی گیاه اختر بیشتر از کاربرد 

تنها منبع غذایی نیتروژن بود و از نظر  عنوان بهنیترات 

داری بین تیمارها اختالف معنی bهای میزان سبزینه

نیتروژنی از غذیۀ تهای مختلف شکلگزارش نشد. 

 ژهیو بهها جمله نیترات و آمونیوم و نسبت ترکیب آن

محیط ریشه  pHدر بستر کشت بدون خاک، بر 

توانند بر میزان جذب می تیدرنهاتأثیرگذار هستند و 

 رو نیامختلف توسط گیاه مؤثر باشند و از  عنصرهای

های  ویژگیی برای تعیین مهم توانند نقشمی

 Savvas et)بیوشیمیایی گل و برگ گیاهان ایفا کنند 

al., 2003همچنین در این پژوهش، افزایش غلظت .) 

های غذایی )تیمارهای یک و سه(، پتاسیم محلول

ها و کاتنوئیدهای برگ میزان سبزینهمنجر به افزایش 

 .Veberic et alهای شد که این نتیجه همخوان با یافته

پتاسیم  ادند با افزایش غلظت( است که نشان د2005)

و  یابد میافرایش  نورساختو سطح  ساخت سبزینه

 ساختپتاسیم در فراهم شدن شرایط  تأثیردلیل آن را 

بیان کردند، درواقع پتاسیم با تأثیری  سبزینهبیشتر 

)آهن  سبزینهساخت  برایالزم  عنصرهایکه بر جذب 

ای تواند منجر به افزایش محتوو منیزیم( دارد، می

، منجر نورساختبرگ شود و با افزایش میزان  سبزینۀ

 خشک و عملکرد بیشتر شود. ةبه تولید ماد

 

بر غلظت عنصرهای  های مختلف غذاییمحلولتأثیر 

 Anthurium)غذایی در برگ آنتوریوم گلدانی 

andreanum cv. LentiniRed) 

 (7ها )جدول داده واریانس یۀتجزاز  آمده دست بهنتایج 
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از نظر غلظت عنصرهای نیتروژن، پتاسیم و  داد،نشان 

درصد و از نظر غلظت  5منیزیم برگ در سطح احتمال 

 1 عنصرهای کلسیم و آهن برگ در سطح احتمال

داری بین تیمارها وجود معنی های درصد، اختالف

داشت. همچنین از نظر غلظت فسفر برگ، اختالف 

 داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد.معنی
 گروهی از نظر غلظتۀ واریانس مقایس ۀتجزی

داری نیتروژن برگ بین دو گروه تیماری اختالف معنی

غذایی  نشان نداد، اما از نظر غلظت دیگر عنصرهای

درصد  1سطح احتمال  بین دو گروه تیماری در

آهن برگ در فسفر و ی نشان داد. غلظت های اختالف

از گروه اول گروه دوم تیماری )دارای آمونیوم( بیشتر 

 عنصرهایآمونیوم( بود و غلظت  بدونتیماری )

پتاسیم، منیزیم و کلسیم در برگ گیاهان گروه اول 

با افزودن  آمونیوم بودند، بیشتر بود. بدونتیماری که 

ذایی، غلظت پتاسیم، منیزیم و آمونیوم به محلول غ

 طور بهکلسیم موجود در برگ گیاهان آنتوریوم، 

ی که در برگ گیاهان ا گونه بهکاهش یافت،  داری معنی

شده با محلول غذایی سه )حاوی نسبت آمونیوم  تغذیه

های یادشده ( کمترین میزان از کاتیون8:1به نیترات 

واریانس  ۀهمچنین تجزی(. 8مشاهده شد )جدول 

های غذایی گروهی تیمارهای یک وسه )محلول ۀمقایس

لیتر محلول  اکی واالن پتاسیم درمیلی9/2دارای 

های غذایی آبیاری( با تیمارهای دو و چهار )محلول

اکی واالن پتاسیم در لیتر محلول میلی 4/2دارای 

آبیاری(، تنها از نظر غلظت نیتروژن برگ، در سطح 

درصد بین دو گروه تیماری اختالف  5احتمال 

 دیگر عنصرهاینشان داد و از نظر غلظت  داری معنی

ژوهش، بین دو گروه تیماری مورد بررسی در این پ

داری مشاهده نشد. برگ گیاهان اختالف معنی

شده با محلول حاوی غلظت بیشتر پتاسیم )گروه  تغذیه

اکی واالن پتاسیم بیشتر میلی 5/0اول تیماری، دارای 

نسبت به گروه اول( غلظت نیتروژن بیشتری نسبت به 

 ند.اشتگیاهان د دیگر
 

 (Anthurium andreanum cv. Lentini Red)های بیوشیمیایی آنتوریوم گلدانی  های مختلف غذایی بر ویژگی. تأثیر محلول6جدول 

Table 6. The effect of different nutritional solutions on biochemical characteristics in potted Anthurium  

(Anthurium andreanum cv. Lentini Red) 
Leafʼs carotenoids 

concentration μ) g/ml) 
Leafʼs chlorophyll b 

concentration μ) g/ml) 
Leafʼs chlorophyll a 

concentration μ) g/ml) 

Spathʼs anthocyanins 

concentration μ) g/ml) Treatment 

13.83a 13.80ab 31.81a 105.59b Nutritional solution 1 
11.42ab 8.81b 19.09c 166.97a Nutritional solution 2 

14.46a 17.13a 26.74a 93.31b Nutritional solution 3 

7.97b 13.62ab 17.58b 127.69ab Nutritional solution 4 

 .استدرصد  5دار در سطح احتمال . اختالف معنینبودة دهند نشانهای همسان  در هر ستون حرف

Means with the same letters in each column are not statistically significant at the 5% probability levels. 

 

 های مختلف غذایی بر غلظت عنصرهای غذایی برگ آنتوریوم گلدانی . نتایج تجزیۀ واریانس محلول7جدول 

(Anthurium andreanum cv. Lentini Red) 

Table 7. Results of analysis of variance for different nutritional solutions on mineral concentration of potted 

Anthurium leaf (Anthurium andreanum cv. Lentini Red) 

Mean Squares 
df Source of variation 

Iron Calcium Magnesium Potassium Phosphorus Nitrogen 

1449.01** 0.07** 0.03* 0.03* 0.02ns 0.08* 3 Nutrient solutions 

4038.00** 0.22** 0.07** 0.09** 0.05** 0.03ns 1 Nutrient solutions containing ammonium and without 

ammonium 

260.820ns 0.011ns 0.017ns 0.013ns 0.003ns 0.182** 1 Nutrient solutions containing 2.9 vs 2.4 (meq K/L) 

101.062 0.011 0.007 0.007 0.005 0.019 12 Error 

11.81 13.77 18.08 7.15 15.17 4.16  CV% 

 .استداری درصد و بدون معنی 5درصد،  1دار در سطوح احتمالة اختالف معنیدهند نشانبه ترتیب  :ns* و  **،
*, **, ns: Significant at 1% and 5% probability levels and not significant, respectively. 
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 (Anthurium andreanum cv. Lentini Red)های مختلف غذایی بر غلظت عنصرهای غذایی برگ آنتوریوم گلدانی . تأثیر محلول8جدول 

Table 8. The effect of different nutritional solutions on mineral concentration of potted Anthurium leaf 

(Anthuriumandreanum cv. Lentini Red) 
Iron (%) Calcium (%) Magnesium (%) Potassium (%) Phosphorus (%) Nitrogen (%) Treatment 

71.52bc 0.85ab 0.54ab 1.25ab 0.19a 2.90a Nutritional solution 1 
66.90c 0.91a 0.58a 1.31a 0.22a 2.80ab Nutritional solution 2 

106.75a 0.62b 0.37b 1.01b 0.33a 2.91a Nutritional solution 3 

95.22ab 0.67ab 0.47ab 1.15ab 0.32a 2.59b Nutritional solution 4 

 .استدرصد  5دار در سطح احتمال ة نبود اختالف معنیدهند نشانهای همسان  در هر ستون حرف

Means with the same letters in each column are not statistically significant at the 5% probability levels. 

 

منبع  عنوان بهغلظت آهن برگ با کاربرد آمونیوم 

داری افزایش معنی طور بهنیتروژن در محلول غذایی، 

ن در برگ گیاهان پیدا کرد و بیشترین غلظت آه

شده با محلول غذایی سه )حاوی نسبت آمونیوم  تغذیه

(، ثبت شد. تغذیۀ گیاهان آنتوریم 8:1به نیترات 

گلدانی، با محلول غذایی حاوی آمونیوم )تیمار سه( 

موجود در برگ  نیتروژنمنجر به افزایش غلظت 

گیاهان شد، اما با افزایش نسبت آمونیم به نیترات 

هار( غلظت نیتروژن برگ کاهش یافت. ، تیمار چ7:1)

 Chang et al. (2010)های این نتایج همخوان با یافته

است که نشان دادند، با استفاده از نسبت باالی 

آمونیوم به نیترات، غلظت نیتروژن برگ در گیاه زنبق 

(Irispseudacorusکاهش یافت. در بررسی )  های دیگر

أم آمونیوم و نیز گزارش شده است که با کاربرد تو

تر آمونیوم که با مصرف نیترات، به دلیل جذب سریع

گیرد، غلظت انرژی کمتری توسط گیاه صورت می

یابد، اما این افزایش تا نسبت نیتروژن برگ افزایش می

 & Britto)یابد معینی از نیترات به آمونیوم ادامه می

Kronzucker, 2002; Banijamal & Bayat, 2013;. 

Lorenzo et al., 2000).  شکل نیتروژن محلول غذایی

که این نتیجه  داشت ریتأثبر غلظت فسفر برگ 

( است، 2013) Banijamal & Bayat همخوان با یافتۀ

این محققان گزارش کردند، افزایش نسبت آمونیوم به 

نیترات منجر به افزایش غلظت فسفر در برگ گیاه رز 

ت در محلول شود. افزایش نسبت آمونیوم به نیترامی

غذایی منجر به کاهش غلظت پتاسیم برگ شد. این 

 Konnerup etبر نتایج تحقیقات پیشین است )نتیجه بنا

al., 2009; Wang et al., 2003) همچنین تأثیر بازدارندة .

های آمونیوم بر جذب پتاسیم توسط گیاهان در گزارش

 & Fageria, 2001; Rothstein) چندی آمده است

Cregg, 2005; Banijamal & Bayat, 2013 کاربرد .)

تغذیۀ گیاه، منجر به در  منبع نیتروژن عنوان بهآمونیوم 

Ca کانی های کاتیون دار غلظتکاهش معنی
Mg و +2

2+ 

 های، که این نتایج همخوان با یافتهموجود در برگ شد

Konnerup et al. (2009 است، این محققان غلظت )

در برگ گیاهان اختر  های یادشدهکاتیون

(Cannaindicaتغذیه )  شده با آمونیوم راکمتراز گیاهان

شده با نیترات، گزارش کردند. همچنین این  تغذیه

 Banijamal & Bayat هاینتایج همخوان با یافته

( است که گزارش کردند، با افزایش نسبت 2013)

ها آمونیوم به نیترات در محلول غذایی، جذب کاتیون

رگ رز کاهش یافت و دلیل این کاهش را به توسط ب

ها که ناشی از افزایش نسبت اختالل جذب کاتیون

آمونیوم به نیترات است، ارتباط دادند. با افزایش نسبت 

های غذایی، غلظت آهن در آمونیوم موجود در محلول

برگ گیاهان آنتوریم افزایش یافت که این نتیجه 

 Savvas etاست ) های محققان پیشینهمخوان با یافته

al., 2003; Assimakopoulou, 2006 وجود آمونیوم .)

Hۀ آزاد شدن واسط بهتواند در محیط ریشه می
از  +

اکسایش آمونیوم به  ژهیو بهفرآیند نیتراته شدن، 

به کاهش نیتریت توسط باکتری نیتروزوموناس، منجر 

pH ( محیط شودBolan et al., 1991.)  واکنش نیتراته

آمونیوم در شدن نیاز به اکسیژن دارد، اگر میزان 

محیط ریشه زیاد باشد، نیتراته شدن داخلی تحریک 

شود و به دلیل کاهش اکسیژن احتمال دارد، رشد می

ای کم شود. تنفس ریشه تیدرنهاریشه کاهش یابد و 

با این وجود، تأمین میزانی از نیتروژن کل برای گیاه 

تحریک و بهبود رشد و تواند باعث آمونیوم می به شکل

(. تخصیص نیتروژن Sonneveld, 2002عملکرد شود )

NOبه اشکال آنیونی )
NHکاتیونی ) ( و-3

(، رویکرد +4

ها به نسبت جذب کاتیون مهمی برای ایجاد تعادل در

در دامنۀ مطلوب برای  pHحفظ  تیدرنهاها وآنیون
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مین بخشی از نیتروژن . بنابراین با تأاستمحیط ریشه 

های های مختلف، نسبتبه شکل آمونیوم که برای گونه

توان نسبت به تنظیم بهینۀ متفاوتی وجود دارد، می

pH  ،در کشت بدون خاک  ژهیو بهمحیط کشت ریشه

 ,.Sonneveld, 2002; Bar-Tal et al)اقدام کرد 

در این پژوهش، افزایش غلظت پتاسیم محلول  (.2001

های یک و سه(، منجر به افزایش غلظت )محلولغذایی 

این نتیجه مغایر با نیتروژن در برگ گیاهان شد، 

 ،که نشان دادند ( است2012) .Kiani et alهای یافته

کاربرد سطوح باالتر پتاسیم در محلول غذایی گل رز 

 (، بر غلظت نیتروژن برگ.Rosa hybrida Lبریده )

 هاییافتهبا  همخواناثری نداشت، همچنین 

Woodson & Boodley (1982است که نشان دادند )، 

با افزایش غلظت پتاسیم محلول غذایی، غلظت 

گیاهان رز افزایش یافت و  ۀنیتروژن در برگ و ریش

بین پتاسیم و نیتروژن بیان  ییافزا هم تأثیردلیل آن را 

منجر  یپتاسیمتغذیۀ کردند بدین ترتیب که افزایش 

وژن و تجمع بیشتر آن در برگ به جذب بیشتر نیتر

 شود.گیاه می
 

 یریگ جهینت

در این تحقیق، مشاهده شد، با کاربرد توأم آمونیوم و 

های  )تیمار سه(، در محلول 8: 1با نسبت  ژهیو بهنیترات 

های رشد و گلدهی گیاه آنتوریم گلدانی  غذایی ویژگی

(Anthurium andreanum cv. LentiniRed)  نسبت به

 .استهای غذایی بهتر دیگر محلول

 
REFERENCES 
1. Assimakopoulou, A. (2006). Effect of iron supply and nitrogen form on growth, nutritional status and 

ferric reducing activity of spinach in nutrient solution culture. Scientia Horticulturae, 110, 21-29. 

2. Banijamal, S. L. & Bayat, H. (2013). The effect of different amounts ofammonium and 

calciumnutritional statusof nutrient solution on yield and quality of roses (Rosa hybrida L.) in 

hydroponic system. Science and Technology of Greenhouse Culture, 13, 29-37. (in Farsi) 

3. Bar-Tal, A., Aloni, B., Karni, L. & Rosenberg, R. (2001). Nitrogen nutrition of greenhouse pepper. 

II. Effects of nitrogen concentration and NO3:NH4 ratio on growth, transpiration and nutrient uptake. 

HortScience, 36(7), 1252-1259. 

4. Blackwell, R. D., Murray, A. J. S., Lea, P. J. & Joy, K. W. (1988). Photorespiratory amino donors, 

sucrose synthesis and the induction ofCO2 fixation in barley deficient in glutamine synthetase and/or 

glutamate synthase. Journal of Experimental Botany, 39, 845-858. 

5. Bolan, N. S., Hedley, M. J. & White, R. E. (1991). Plant Soil Interactions at Low pH. In: R. J. 

Wright., V. C. Baligar & R. P. Murrmann (Ed), Processes of soil acidification during nitrogen 

cycling with emphasis on legume based pastures. (pp. 169–179). Kluwer Academic Publishers, 

Dordrecht, The Netherlands. 

6. Britto, D. T. & Kronzucker, H. J. (2002). NH4
+
 toxicity in higher plants: A critical review. Journal of 

Plant Physiology, 159, 567-584. 

7. Chang, H. K., Wu, R. Y., Chung, K. C., Hsieh, T. F. &Chung, R. S. (2010). Effects of chemical and 

organic fertilizers on the growth, flower quality and nutrient uptake of Anturium andreanum, 

cultivated for cut flower production. Scientia Horticulturae, 125, 434-441. 

8. Chang, J., Liu, D., Cao, H., Chang, S. X., Wang, X., Huang, C. & Ge, Y. (2010). NO
3 −

/NH
4+

 ratios 

affect the growth and N removal ability of Acorus calamus and Iris pseudacorus in a hydroponic 

system.Aquatic Botany, 93, 216-220. 

9. Dufour, L. & Clairon, M. (1997). Advances in fertilization of Anthurium hybrid in Guadeloupe. Acta 

Horticulturae, 450, 433-437. 

10. Dufour, L. & Guerin, V. (2003). Growth, development features and flower production of 

Anthuriumandreanum Lind. in tropical conditions. Scientia Horticulturae, 98, 25-35. 

11. Dufour, L. & Guerin, V. (2005). Nutrient solution effects on the development and yield of 

Anthuriumandreanum Lind. in tropical soilless conditions. Scientia Horticulturae, 105, 269-282. 

12. Emami, A. (1996). Plant analysis methods. Publication of Soil and Water Research Institute. 

Technical publication (pp.982-985). (in Farsi) 

13. Fageria, V. D. (2001). Nutrient interactions in crop plants. Journal of Plant Nutrition, 24, 1269-1290. 

14. Feigin, A., Ginzburg, C., Gilead, S. & Ackerman, A. (1986). Effect of NH4/NO3 ratio in the nutrient 

solution on growth and yield of greenhouse roses. Acta Horticulturae, 189, 127-135. 

http://www.google.com/url?url=http://www.sciencedirect.com/science/journal/03044238&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBQQFjAAahUKEwjIrPCEs8LIAhWrkXIKHcD9CJU&usg=AFQjCNEAcraYFWXzBUnOAvznBIrpYhZJ-w


 315 1396تابستان ، 2 ة، شمار48 ة، دورایران باغبانیعلوم  

 
15. Gerendás, J., Zhu, Z., Bendixen, R., Ratcliffe, R. G. & Sattelmacher, B. (1997). Physiological and 

biochemical processes related to ammonium toxicity in higher plants. Journal of Plant Nutrition and 

Soil Science, 160, 239-251. 

16. Giusti, M. M. & Wrolstad, R. E. (2001). Current Protocols inFood Analytical Chemistry. In: R. E. 

Wrolstad (Ed.), Anthocyanins. Characterization and measurement with UVvisiblespectroscopy. (pp. 

11-13). New York: Wiley. 

17. Hassanpour Asil, M., Karimi, M. & Moghaddas, M. (2010). Anthurium. NehzatPuya Publication.  

(in Farsi) 

18. Kiani, Sh., Malakuti, M. J. & Mirzashahi, K. (2012). The effect of different levels of potassium and 

calcium on growth, nutrient concentration and performance rose cut (Rosa hybrida L.). Plant 

Production, 34, 15-25. (in Farsi) 

19. Konnerup, D., Koottatep, T. & Brix, H. (2009). Treatment of domestic wastewater in tropical, 

subsurface flow constructed wetlands planted with Canna and Heliconia. Ecological Engineering 

Journal, 35, 248-257. 

20. Kronzucker, H. J., Siddiqi, M. Y. & Glass, A. D. M. (1997). Conifer root discrimination against soil 

nitrate and the ecology of forest succession. Nature, 385, 59-61. 

21. Li, Y. & Zhang, M. (2002). Effect of urea and nitric acid on water and medium quality and on 

response of anthurium. HortTechnology, 12 (1), 131-135. 

22. Lichtenthaler, H. K. (1987). Chlorophylls and carotenoids: Pigments of photosynthetic 

biomembranes. Methods in Enzymology, 148, 350-382. 

23. Lorenzo, H., Cid, M. C., Siverio, J. M. & Caballero, M. (2000). Influence of additional ammonium supply 

on somenutritional aspects in hydroponic rose plants. Journal of Agricultural Science, 134, 421-425. 

24. Rothstein, D. & Cregg, B. M. (2005). Effects of nitrogen form on nutrient uptake and physiology of 

Fraser fir (Abies fraseri). Forest EcologyManagement, 219, 69-80. 

25. Savvas, D., Karagianni, V., Kotsiras, A., Demopoulos, V., Karkamisi, I. & Pakou, P. (2003). 

Interactions between ammonium and pH of the nutrient solution supplied to gerbera (Gerbera 

jamesonii) grown in pumice. Plant and Soil, 254(2), 393-402. 

26. Savvas, D. & Gizas, G. (2002). Response of hydroponically grown gerbera to nutrient solution 

recycling and different nutrient cation ratios. Scientia Horticulturae, 96, 267-280. 

27. Winston, E. & Pathmanathan, U. (2008). Morphophysiological characteristics associated with vase 

life of cut flowers of Anthurium. Horticulturae Science, 43(3), 825-831. 

28. Sonneveld, C. (2002). Hydroponic Production of Vegetables and Ornamentals. In: D. Savvas & H. C. 

Passam (Ed), Composition of nutrient solutions. (pp. 179–210). Embryo Publications, Athens, Greece. 

29. Veberic, R., Vodnik, D. & Stampar, F. (2005). Influence of foliar-applied phosphorus and potassium 

on hotosynthesis and transpiration of ‘Golden Delicious’ apple leaves (Malus domestica Borkh.). 

Acta agriculturae Slovenica, 85(1), 143-155. 

30. Wang, Y. T. (2008). High NO3-N to NH4-N ratios promote growth and flowering of a hybrid 

phalaenopsis grown in two root substrates. HortScience, 43 (2), 350-353. 

31. Wang, G., Li, C. & Zhang, F. (2003). Effects of different nitrogen forms and combination with foliar 

spraying with 6-benzylaminopurine on growth, transpiration and water and potassium uptake and 

flowin tobacco. Plant Soil, 256, 169-178. 

32. Woodson, W. R. & Boodley, J. W. (1982). Effects of nitrogen form and potassium concentration on 

growth, flowering and nitrogen utilization of greenhouse roses. Journal of the American Society for 

Horticultural Science, 107(2), 275-278. 

33. Zou, C. Q., Wang, X. F., Wang, Z. Y. & Zhang, F. S. (2005). Potassium and nitrogen distribution 

pattern and growth of fluecured tobacco seedlings influenced by nitrogen form and calcium carbonate 

in hydroponic culture. Journal of Plant Nutrition, 28, 2145-2157. 

http://www.google.com/url?url=http://www.journals.elsevier.com/ecological-engineering/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBQQFjAAahUKEwid-az5ju_HAhVD6RQKHbB4CeE&usg=AFQjCNHyc2LzJGXvorLNCwdn6XnyU_kplw
http://www.google.com/url?url=http://www.journals.elsevier.com/ecological-engineering/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBQQFjAAahUKEwid-az5ju_HAhVD6RQKHbB4CeE&usg=AFQjCNHyc2LzJGXvorLNCwdn6XnyU_kplw
http://www.google.com/url?url=http://www.tandfonline.com/toc/lpla20/current&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBQQFjAAahUKEwjmt5fDj-_HAhXHuhoKHZW7C9k&usg=AFQjCNHwVewlNDORxBoePeI8xaPyhFKR4g

