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گل در سه مرحله رشد آبیاري و محلولپاشی برگی با آمیخته اسیدهاي آمینه-اي کودبررسی دو روش تغذیه
Polianthes(مریم tuberosa L.(
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چکیده
بریدنی پر تولید در ایران و جهان است و همواره به خاطر گل هاي معطر مورد توجه مصرف گل مریم از مهمترین گل هاي 

- کودشی، ااسیدهاي آمینه به صورت محلولپاي ازآمیختهمیلی گرم بر لیتر 75/0اثر . در این پژوهش، می باشدکنندگان زیادي 
برگی، مرحله ظهور ساقه 12تا 8مرحله (مختلف رشد گل مریم مرحله 3در شاهد کودآبیاري همراه با پاشی +لو  محلوآبیاري

تکرار در هر تیمار انجام شد. نتایج 4این آزمایش در قالب فاکتوریل و با .شدبررسی) ساقه گلدهندهکامل شدن مرحله گلدهنده و 
بیشترین تاثیر را در ویژگی پاشی + کودآبیاريلمحلوآبیاري و -کودپژوهش نشان داد که در بین تیمارهاي اعمال شده دو تیمار 

وزن تر و خشک ساقه گلدهنده در تیمار گلدهنده،قطر ساقه ،گل آذینطول ساقه گلدهنده، طول هاي اندازه گیري شده داشتند. 
. در بین زمان هاي مختلف اعمال تیمار نیز بودندو شاهد اري بیشتر از دیگر تیمارها به طور معنی د+ کودآبیاري محلولپاشی

برگی بود.12تا 8بیشترین پاسخ گیاه در زمان 

آبیاري، اسیدهاي آمینه، محلول پاشی.کود : کلیديکلمات 

دمهمق
قهساره و کافی، (قاسمیادي داردهاي بریدنی در سطح جهان است و در ایران هم خریداران زیگل مریم از مهمترین گل

.گل بریدنی پرتولید در کشور بوده که نشان دهنده اهمیت این گل در صنعت گل و گیاه ایران می باشد5).گل مریم جزو 1384
از مهمترین منابع کربنی و نیتروژنی که به راحتی و .)1387ید را دارا هستند (عیدیان، میزان تولهاي خوزستان و تهران بیشترین استان

اسیدهاي آمینه پس از ورود به درون گیاه به دلیل خلوص بسیار بدون نیاز به تغییر، جذب گیاهان می شوند، اسیدهاي آمینه هستند. 
ها را همچون بخشی از ساختار خود در کلیه فرآیندهاي سوخت و سازي وارد نباال، بوسیله گیاه به راحتی پذیرفته شده و گیاه آ

Liu(کندمی et al., 2003( .باید گیاهپرورشپژوهش هاي انجام شده، ترکیبی از کوددهی از طریق خاك و برگ در بر اساس
;Wójcik 2004(مورد استفاده قرار گیرد تا تولید و عملکرد گیاه را باال ببرد Tida et al. 2009(. یکی از روش هاي کم هزینه

افزایش رشد گیاهان، استفاده از محرك هاي رشد، یک بار در طول رشد گیاه است؛ که این موضوع با یافتن مرحله بحرانی رشد 
و محلولپاشیاثر روش هاي مختلف تیمار دهی مانند در این پژوهشدست می آید.ه یک گیاه در پاسخ به کاربرد محرك رشد، ب

هاي مختلف رشد گل مریم براي یافتن بهترین روش در بهترین زمان و استفاده همزمان از این تیمارها، در زمان1آبیاري-کود
.درشد، بر کمیت و کیفیت گل مریم بررسی ش

1.Fertigation
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هامواد و روش

. در طول این پژوهش، شدانجاماین آزمایش در گلخانه پژوهشی بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز 
ساخت شرکت 1آمیخته اسیدهاي آمینه با نام تجاري فوالمیناازدرجه سلسیوس بود.20و در شب 25میانگین دماي گلخانه در روز 

محلولپاشیمیلی گرم بر لیتر آمیخته اسیدهاي آمینه به صورت75/0غلظت شد. تیمارهاي آزمایش شاملاستفاده، 3ایتالیائی بیولکیم
تا 8و شاهد که بدون تیمار بودند. این تیمار ها در مرحله محلولپاشیمحلول در آب آبیاري+ همزمان محلول در آب آبیاري، تیمار 

فاکتوریل و این آزمایش به صورت.اعمال شدندساقه گلدهندهکامل شدن برگی، مرحله پدیدار شدن ساقه گلدهنده و مرحله 12
واکاوي شدند.Statistix 8یان آزمایش نتایج با نرم افزار آماري در پاتکرار انجام شد.4در 

نتایج

نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت در تعداد برگ و تعداد گلچه در زمان هاي مختلف تیماردهی معنی دار بود. بررسی مقایسه 
).همچنین بیشترین 1نگاره برگ و گلچه مشاهده شد (تیماردهی بیشترین تعدادآخر هايدر مرحلهمیانگین داده ها نشان داد که

این تیمار مشاهده شد. از سوي دیگر تعداد گلچه نیز در محلولپاشی + آب آبیاريهمزمان و تیمار آب آبیاريتیمار در تعداد برگ
).1بیشترین بود (جدول

اثر تیمارهاي مختلف اسید آمینه بر ویژگی هاي کمی و کیفی گل مریم.-1جدول 

تعداد گلچهتعداد برگ
طول ساقه 
گلدهنده 
(سانتیمتر)

طول گل 
آذین 

(سانتیمتر)

قطر ساقه 
گلدهنده 
(سانتیمتر)

وزن تر 
(گرم)

وزن خشک 
(گرم)

16/19شاهد b*23b 23b75/53 b04/17 c66/0 b83/32 b72/6 b

میلی گرم بر لیتر آمیخته 75/0محلولپاشی
اسیدآمینه

83/20 b66/26 a08/56 ab16/17 c64/0 b41/32 b53/6 b

میلی گرم بر لیتر آمیخته اسیدآمینه 75/0
در آب آبیاري

83/23 a75/25 a45/60 a37/21 b64/0 b83/39 a4/8 a

75/0+ محلولپاشیمیلی گرم بر لیتر 75/0
میلی گرم بر لیتر آب آبیاري آمیخته 

اسیدآمینه
33/24 a75/27 a45/59 ab81/26 a90/0 a35ab3/6 b

تفاوت معنی داري با هم ندارند.LSD% آزمون 5میانگین هایی که در هر ستون داراي حروف یکسان می باشند، در سطح احتمال *
هاي طول ساقه گلدهنده و طول گل آذین نشان داد که بلندترین طول ساقه گلدهنده در گیاهانی بررسی مقایسه میانگین داده

برگی تیمار شده بودند و بلندترین گل آذین نیز در گیاهانی که در مرحله پدیدار 12تا 8زمان مشاهده شد که در ابتداي رشد و در 
). بلندترین طول گل آذین و ساقه گلدهنده به ترتیب در تیمار هاي آب 1(نگاره شدن ساقه گلدهنده تیمار شده بودند، دیده شد

مقایسه میانگین داده هاي وزن تر و خشک ساقه گلدهنده نیز ). بررسی1مشاهده شد (جدول محلولپاشی+آبیاري وآب آبیاري

1. Folammina 2.Biolchim
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نشان داد که بیشترین وزن تر ساقه گلدهنده در گیاهانی که در مرحله پدیدار شدن ساقه گلدهنده تیمار شده بودند، دیده شد. از 
ش از وزن خشک ساقه گلدهنده برگی تیمار شده بودند بی12تا 8سوي دیگر، وزن خشک ساقه گلدهنده در گیاهانی که در مرحله 

). نتایج مقایسه میانگین داده هاي وزن تر و خشک ساقه گلدهند نشان داد که تیمار آب 1دیگر زمان هاي تیماردهی بود (نگاره 
آبیاري باعث افزایش معنی داري در میزان این دو ویژگی گل مریم داشت و بیشترین میانگین داده ها در این تیمار مشاهده شد 

).1ول (جد

اثر زمان هاي مختلف تیماردهی  بر تعداد برگ، تعداد گلچه، طول ساقه گلدهنده و طول گل آذین گل مریم.: 1نگاره
بحث
تیمار اسیدهاي آمینه به طور کلی موجب افزایش ویژگی هاي رشد در گل مریم شد. این افزایش رشد در این پژوهش،رد

یکسان با نتایج این پژوهشنیزي دیگرهانتایج دیگر پژوهش .جاهایی همسو با افزایش میزان اسیدهاي آمینه دریافتی گیاه بود
انجام شد با افزایش غلظت دو اسیدآمینه تریپتوفان و فنیل آالنین، به )Antirrhinum majus(در پژوهشی که روي گل میموناست.

100تقریب در تمام ویژگی هاي رشد رویشی و زایشی افزایش معنی داري مشاهده شد و بیشترین رشد گیاه در گیاهانی بودکه با 
ppm شده بودند (محلولپاشی تریپتوفان و فنیل آالنینAbdel Aziz et al., 2009.(درون خانه ايپژهش دیگري که روي گیاه در

Codiaeum variegatum(کروتون L.(قسمت در میلیون200با گلوتامیک اسید در غلظت باالتر، محلولپاشی ،انجام شد ،
Mazherبیشترین افزایش در رشد را نشان داد ( et al., 2011.( چنین به نظر می آید که اسیدهاي آمینه به علت ارتباطی که در تولید

تحریک رشد می شوند. براي مثال اثر تنظیم کنندگی فنیل تنظیم کننده هاي رشد گیاهی از جمله اکسین و جیبرلین دارند باعث 
به اکسین در گیاه، آمینه مانند تریپتوفان آالنین و و اورنیتین به علت تاثیري است که روي جیبرلین دارند. همچنین تبدیل اسیدهاي

Talaat(میزان درونی این تنظیم کننده رشد را افزایش می دهد و در نهایت باعث تحریک در رشد گیاه تیمار شده می شود et al.,

c
b
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برگی12تا 8 ظهور ساقه گلدهنده کامل شدن ساقه گلدهنده
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برگی12تا 8 ظهور ساقه گلدهنده کامل شدن ساقه گلدهنده

)سانتیمتر(طول ساقه گلدهنده 
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آب آبیاري، همراه باومحلولپاشی در تیمار همزمان سیدهاي آمینهبه نظر می آید که کاربرد خارجی ادر این پژوهش چنین.)2005
یم کننده ه و در نهایت با افزایش تولید تنظمیزان جذب این مواد را توسط گیاه باال می برد، در نتیجه میزان درونی آن ها افزایش یافت

.می شودهاي رشد، باعث تحریک رشد در گل مریم 
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Abstract

Tuberose (Polianthes tuberosa L.) is one of the most important cut flower in Iran and world and for
it’s floral scent has always been of interest to many consumer. In this study, the effects of a mixture of
amino acids in 0.75 mg L-1 of  of a mixture of amino acids, as spraying, fertigation, fertigation+
spraying and control in three growth stages of tuberose (8- 12 leaves,  flowering stem and flowering
stem completion) was applied. The experiment was arranged as a factorial on a completely
randomized design with 4 replications. Results showed that fertigation and spraying+fertigation were
effective in most measured characteristics. Floral stem, inflorescence length, floral stem diameter,
fresh and dry weight of floral stem in spraying+fertigation were significantly higher than other
treatments and control. At the stage of 8- 12 leaves, plants had the highest responses to the treatments.

Key words: fertigation, amino acids, spraying.
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