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 09الف اسفند  2ي شماره 43، جلد توليدات گياهي )مجله علمي كشاورزي(

 رزبريده گل  عملكردو  ييم بر رشد، غلظت عناصر غذايم و کلسيسطوح مختلف پتاس تأثير

(Rosa hybrida L.رقم وندتا ) 

 4و كامران ميرزاشاهي 2، محمد جعفر ملكوتي*5شهرام كياني

 

 

 (shkiani2002@yahoo.com)كشاورزي دانشگاه شهركرد  ياستادیار گروه خاكشناسي دانشكده مسؤول:ي نويسنده -*5

 كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس  ي استاد گروه خاكشناسي دانشكده -2

 آبادت علمي بخش تحقيقات خاك و آب مركز تحقيقات كشاورزي صفيعضو هيأ -4

 53/2/09 تاریخ پذیرش:  51/55/11 تاریخ دریافت:

 

 دهيچك
در  گل رز عملكردو  يياصر غذابر رشد، غلظت عنم يو کلسم يسطوح مختلف پتاس ي تأثيرمنظور مطالعه به

آباد يصف يقات کشاورزيمرکز تحقي گلخانه به مدت يك سال در  6831سال  در يشيآزما، کشتشرايط آب

م يپتاسغلظت  عامل دوهاي کامل تصادفي با در قالب طرح بلوكل يصورت فاکتورش بهيآزما .انجام شددزفول 

 0/60و  0/5، 0/6سه سطح م شامل يرا شد. پتاساج وندتارقم ل رز گ يروتكرار  چهاردر محلول غذايي با م يو کلس

-هيچ کدام از شاخصج نشان داد يبود. نتا مولار در ليترميلي 3/4و  1/6و کلسيم شامل دو سطح  مولار در ليترميلي

ش يزابا افقرار نگرفتند.  آن هان برهمكنش يم و همچنيم و کلسيسطوح مختلف پتاس تأثيرتحت هاي رشد رويشي 

( >06/0P) يداريگل رز به طور معن يهاقسمت ين عنصر در تمامي، غلظت اييم در محلول غذايغلظت پتاس

-يشه و برگ دچار کاهش معنيم ريزيشه، برگ و گلبرگ و غلظت منيم ريکه غلظت کلس يافت. در حاليش يافزا

م يش غلظت کلسيبا افزا(. 2r=83/0) ده شديم برگ ديم و کلسين غلظت پتاسيب يونيسورگر يك رابطهيدار شدند. 

ر از يها به غقسمت يم در تماميگل رز کاهش و غلظت کلس يهاقسمت يم در تمامي، غلظت پتاسييدر محلول غذا

مولار يليم 0/5زان يبه م ييم در محلول غذايکاربرد پتاسافتند. در هر دو نوبت برداشت، يدار يش معنيبرگ افزا

ش ين افزايآن شد. همچن مولار در ليتريليم 0/60و  0/6سه با سطوح يعملكرد گل رز در مقاش يمنجر به افزا در ليتر

. دار عملكرد گل رز شديش معني، منجر به افزامولار در ليتريليم 3/4به  1/6از  ييم در محلول غذايزان کلسيم

اي و افزايش بهبود تعادل تغذيه ن پتاسيم و کلسيم،يب يش به منظور کاهش اثرات ناهمسازين آزمايج ايبراساس نتا

-در شرايط آبرقم وندتا رز بريده د گل يتول يبرا ييزان مطلوب اين دو عنصر در محلول غذايعملكرد گل رز، م

 شود.يشنهاد ميپ مولار در ليتريليم 3/4و  0/5ب يکشت به ترت

 

 گل رز کلسيم، عملكرد، م، رشد،يپتاس، کشتآب :اهواژهد يکل

 
مقدمه

گل و گياهاان زینتاي توليادي  گوناگونين انواع ب در

داراي اهميات  (.Rosa hybrida L) در ایران، گل رز

ي مركزي، خوزساتان، مازنادران آن هااستبوده و اي ویژه

در ایان . (2) هساتندعمده پرورش آن هاي و تهران قطب

هااي جدیاد تولياد از ژه به اساتفاده از شايوهتوجه ویميان 

رز براي توليد گال  (5كشتآب) كشت بدون خاكقبيل 

متاداو  هااي روشهااي موجاود در محادودیت دليالبه 

باودن پاا نو . اماااز اهميت خاصي برخوردار است ،كشت

در ایان  پژوهشضرورت انجام  ،این فناوري در كشور ما

                                                 
1- Hydroponic 
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موجاود در ساالل یكاي از مراهم نماوده اسات. زمينه را ف

يون فرمولاسا ،هااي كشات بادون خااكاستفاده از شايوه

هاي غاذایي اسات مورد استفاده در محلو عناصر غذایي 

 شود.كار برده ميه كه براي پرورش گل رز ب

م يمصار،، پتاسايم و كلساپار یيان عناصر غاذاياز م

-پاژوهشه گل رز باوده و یت فراواني در تغذياهم يدارا

متعددي در رابطه با این دو عنصر انجاام شاده اسات  هاي

از  ياريم در بسااااايپتاسااااا(. 23و  24، 25 ،50، 51، 51)

 يهااكنناده واكانشميباه عناوان تن ا ياهياگ يندهایفرا

د حاداكرر ياتول يداشته و بارانقش ک مختلف یولوژیزيف

 هاايپژوهش ،این با وجود. (53) است يمحصو  ضرور

در مقادیر بيش از حد پتاسايم انجام شده در مورد كاربرد 

حااكي  محلو  غذایي مورد استفاده براي پرورش گل رز

باوده اسات گال رز ي رشد و توساعه بر  آن تأثيراز عدم 

هااي انجاام شاده نياز ین امر در دیگر بررسي(. ا23و  24)

مقاادیر زیااد باه عناوان مراا  كااربرد مشاهده شده است. 

 يتاا مرحلااه گلااده يبار رشااد گاال داود يتااأثيرم يپتاسا

م در يزان پتاساايااش میافاازاهمچنااين . (54نداشااته اساات )

بر وزن خشک و عملكارد  يداريمعن تأثير يیمحلو  غذا

از  يان فقط در برخاين میدر ا(. 1نداشت ) يگوجه فرنگ

ش یم منجار باه افازايانجام شده كاربرد پتاسا هايپژوهش

تاوان باه يمرا  م ياه شده است كه برايگماده ي خشک 

 اشاره كرد. ( 22( و فلفل )57برنج )

م يبرد پتاسكار تأثيرانجام شده در مورد  هايآزمایش

متفاوت  تأثير دهنده ي¬نشاناه، يگ یيايميب شيبر ترك

اه است. در ين عنصر بر غل ت عناصر پرمصر، گیا

كاربرد سطوح  ،(45) 5اما و همكارانيكاگ هايپژوهش

تروژن و فسفر برگ، يبر غل ت ن يتأثيرم يمختلف پتاس

-پژوهشكه  ينداشت. در حال يشه گل داودیساقه و ر

ش ی( در گل رز نشان داد افزا12) 2يبادلوودسون و  هاي

 4یيافزا ل اثرات هميبه دل یيم در محلو  غذايزان پتاسيم

                                                 
1- Kageyama et al. 

2- Woodson & Boodley 

3- Synergism 

تروژن برگ و يش نیتروژن، منجر به افزايم و نين پتاسيب

د در ندهينشان مانجام شده  هايپژوهشج یشه شد. نتایر

در محلو  غذایي م يش غل ت پتاسیموارد افزا بيش تر

 ياهيگ يهان عنصر در بافتی ت اش غلیمنجر به افزا

انجام  هايپژوهشتوان به يشود كه به عنوان مرا  ميم

  ( اشاره كرد.54) يداودو ( 23و  24، 50گل رز )شده در 

پتاسيم بر غل ت عناصر غذایي گيااه،  تأثيردر بررسي 

داراي اهمياات ( 35)آن بااا كلساايم  3اثاارات ناهمسااازي

پيوساته پتاسايم در  فراواني است. باه واوري كاه افازایش

بر جذب كلسايم توساط گال رز  يمحلو  غذایي اثر منف

هاا به رقابت بين یاون له احتمالاًأكه این مس (3و  4) داشته

زان ياش میدهاد افازانشان ماي هاپژوهششود. مربوط مي

م يمنجر به كااهش غل ات كلسا یيم در محلو  غذايپتاس

ن كااهش ميازاسارانجام و گال رز هاي مختلاف بافتدر 

با توجه به اهميات تعياين (.  24و  50)عملكرد شده است 

هااي غاذایي پتاسيم و كلسايم در محلاو مطلوب غل ت 

مااورد اسااتفاده بااراي پاارورش گاال رز و از واار، دیگاار 

 يبه من ور بررساپژوهش ن یا، آن هاناهمسازي بين اثرات 

عناصار م بر رشد، غل ت يسطوح مختلف پتاسيم و كلس تأثير

ط آبكشات اجارا یرز در شارابریاده د گال و عملكار غذایي

 .دیگرد

 هامواد و روش

صورت فاكتوریل در قالب ورح به این آزمایش 

ميزان پتاسيم و  عاملهاي كامل تصادفي با دو بلوك

به  5411سا   دركلسيم در محلو  غذایي با چهار تكرار 

آبكشت مركز تحقيقات  ي نهامدت یک سا  در گلخ

پتاسيم شامل سه شد. جرا ا دزفو آباد كشاورزي صفي

نيترات بع امن زا مولار در ليترميلي 9/59و  9/1، 9/5سطح 

لسيم كو ( 4SO2K( و سولفات پتاسيم )3KNOپتاسيم )

از منابع  مولار در ليترميلي 1/3و  1/5شامل دو سطح 

 و سولفات كلسيم 3Ca(NO)(O2.4H2) نيترات كلسيم

(O2.2H4CaSO ) .ایي مورد سایر عناصر غذغل ت بود

، 9/59استفاده براي نيتروژن، فسفر و منيزیم به ترتيب 

                                                 
4- Antagonism 
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، آهن، بور، مس يو برا مولار در ليترميلي 7/2و  21/5

، 09، 29، 71/9ب برابر يبدن به ترتيو مول وي، رمنگنز

ي براي تهيه (. 1بود ) مولار در ليتركرويم 1/9و  1/4، 9/1

قابليت  استفاده شد كههاي غذایي از آب شهري محلو 

زیمنس بر متر و غل ت دسي 14/9هدایت الكتریكي آن 

 1/5و  2/9، 1/9، 1/5 به ترتيبهاي قابل توجه آن یون

براي كلسيم، منيزیم، نيترات و سولفات  مولار در ليترميلي

با  آن ها pH یيغذا يهامحلو ي پس از تهيه بود. 

د درح کید سولفورياس مولار در ليتر 5استفاده از محلو  

  .(1) شد تن يم 2/9±3/1

تعداد  5411ماه سا   براي اجراي آزمایش در آبان

پس از  5رقم وندتاي ماهه  2 يونديرز پي بوته  533

به  ،هاي رشدي یكسانكنواخت براي توليد شاخهیهرس 

بستر كشت از  يبرامنتقل شدند.  يتريل 52 يآن هاگلد

هر گلدان  استفاده شد.متر ميلي 1/9-9/1ت با اندازه يپرل

 1 يشیب آزمايتركبوده و براي هر بوته حاوي یک 

در  ياهگ يحاو يآن هاشد. گلدن ر گرفته  گلدان در

و  24±4روز  يبا دما ياشهيدو ورفه شي ک گلخانه ی

گلدان  1با تراكم درجه ي سانتي گراد  51±4شب  يدما

ي دنبا  آن تغذیه ه بشدند. در متر مربع روي سكو چيده 

هاي غذایي حاوي سطوح مختلف با محلو  هاي رزگل

مورد  كشتآب ي سامانهپتاسيم و كلسيم آغاز شد. 

ک یاستفاده در این تحقيق از نوع باز بود كه از وریق 

به وور  2ياريآب اي عمليات كودآبياري قطره ي سامانه

بسته به فصل  ياريآب كوددور گرفت. يخودكار انجام م

ار در روز بود و كسر ب 59تا  3اه، يگ يرشدي و مرحله 

 . درصد درن ر گرفته شد 29-21آبشویي 

دوره ي در اوایال سطح بارگ  يريگبه من ور اندازه

بارگ از  1تعاداد  ،هفته پاس از كاشات( 1تا  7) گلدهي

باا  آن هاابرداري و ساطح هاي مياني هر بوته نمونهقسمت

. تعيين گردید 4گيري سطح برگاستفاده از دستگاه اندازه

                                                 
1- Vendetta 

2- Fertigation  

3- ADC BioScientific Ltd, AM 200 

كلروفيال بارگ باا زان يشاخص مچنين در این مرحله هم

قسامت هااي در بارگ 3سانجاستفاده از دستگاه كلروفيل

سوم تا هفاتم از بالاا(  يهادهنده )برگگلي ساقه  يانيم

باز شادن آغاز ي مرحله در دنبا  آن ه بشد.  يريگاندازه

ب ياتركز هر برداشت اقتصادي( اي )مرحله  ها كاسبرگ

 يهاااد. شاااخهیااگردبرداشاات گاال  شاااخه 1 يشاایآزما

و ، بارگ بارگهااي مختلاف گلبرداشت شده به قسامت

باا  هااو وزن تار هار یاک از قسامت شدندساقه تفكيک 

گااارم  95/9باااا دقااات  يتااااليجید ياساااتفاده از تااارازو

ن یز در ايشه نیاز ر يبردارن نمونهيهمچن .شد يريگاندازه

ب باا آ شاوو  هاا پاس از شساتنموناهمرحله انجام شاد. 

و  و آب مقطر در پاكت كاغذي قارار داده شاده يمعمول

 31باه مادت درجاه ي ساانتي گاراد  79در دمااي سپس 

ي سپس درصد مااده و دوباره وزن شدند. ساعت خشک 

و ساقه ، ، برگبرگهاي گلخشک در هر یک از قسمت

ه هار ياباه وزن تار اول یيم وزن خشاک نهاايشه با تقسایر

نيتاروژن، شاامل  یياغل ت عناصر غاذشد. محاسبه قسمت 

ر وفسفر، پتاسيم، كلسيم، منيزیم، آهن، منگنز، روي، مس و ب

. شاد يريگاندازه شه، ساقه، برگ و گلبرگیر يهادر نمونه

ها با استفاده از آسياب برقاي خارد بدین من ور ابتدا نمونه

مااش بااراي انجااام  1/9شااده و پااس از عبااور از الااک 

ت نيتروژن موجود غل مربووه آماده شدند.  هايآزمایش

عصاره از روش خاكسترگيري ي ها پس از تهيه در نمونه

. شادگياري كجلتاک انادازهاتاو تر با استفاده از دساتگاه 

عصاره از روش ي غل ت سایر عناصر غذایي پس از تهيه 

فسافر موجاود در گردیاد. خاكساترگيري خشاک تعياين 

باا دساتگاه زرد موليبادات  عصاره با روش فسفو وانادات

گيري فتومتر اندازه سپكتروفتومتر و پتاسيم با دستگاه فليما

عناصر كلسيم، منيزیم، آهن، منگناز، روي و ماس شدند. 

موجود در عصاره با دستگاه جذب اتمي و ميازان باور باا 

روش آزومتين اچ باا اساتفاده از دساتگاه اساپكتروفتومتر 

دوره ي  ودواو  ر دهمچناين  (.5)گردیدند گيري اندازه

و  هاا برداشات گال( 17 بهشتیو ارد 11سفند )ا يگلده

                                                 
4- Opti-Sciences, CCM-200 
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نارم افازار با اساتفاده از  هادادهعملكرد هر بوته ثبت شد. 

SAS گردیااده و باراي مقایسااه  يآماار تجزیاه و تحلياال

 شد.  استفاده 5داريتفاوت معن حداقلها از آزمون ميانگين

 

 ج و بحثينتا
م بر رشد يم و کلسيسطوح مختلف پتاس تأثير

 گل رز

ر یانس مركب مقادیوار ي تجزیهج حاصل از یتان

 يهاقسمتماده ي خشک درصد و  وزن تر، وزن خشک

در هر دو نوبت  (ساقه، برگ و گلبرگ)مختلف گل رز 

و همچنين مقادیر سطح برگ و  يريگاندازهمختلف 

م يسطوح مختلف پتاس ،نشان دادل برگ يشاخص كلروف

یاد  يهاصبر شاخ آن هان برهمكنش يم و همچنيو كلس

(. تحرك نتایج اراله نشده استداشت )ن يتأثير شده

 يبرا يم در آوند آبكش و نبود نقش ساختمانيپتاس يبالا

تواند از جمله يم (53) ياهيگ يهان عنصر در بافتیا

به كاربرد  يشیرشد رو يهال عدم واكنش شاخصیدلا

 ،انجام شده هايپژوهشن عنصر باشد. براساس یا

-م در غل تياز كمبود كلس يناش يرشد يهانابساماني

مولار در يليم 1/9 يا حتیو  مولار در ليتريليم 5ر یز يها

ق ين تحقیط این عنصر بروز كرده كه در شرایا( 3) ليتر

تر نیيپا یيغذا يهاک از محلو یچ يم در هيغل ت كلس

 يهانبود. عدم واكنش شاخص مولار در ليتريليم 1/5از 

م و يبه مصر، سطوح مختلف پتاسنسبت  يشیرشد رو

 ،(23و  24انجام شده در گل رز ) هايپژوهشم در يكلس

 ز گزارش شده است. ين( 1) يو گوجه فرنگ (54) يداود

بر  يمبن ين هااچ گونه نشيرشد ه ي در وو  دوره

 يهامختلف بوته يهام در قسمتيت پتاسيا سمیكمبود و 

م ياز كمبود كلس يناش هاينابسامانيرز مشاهده نشد. اما 

 ي هينوك و حاشبافت مردگي و زردي به صورت 

 يشیب آزمايدهنده در تركن ساقه گلیيپا يهابرگ

( و مولار در ليتريليم 9/59م )يپتاس يزان بالايم يحاو

-نشانهن یا. ده شددی( مولار در ليتريليم 1/5م )ين كلسیيپا

                                                 
1- Least Significant Difference Test 

 دهنده ظهورگل ي ساقه ينیيپا يهاابتدا در برگ ها

افزوده شد. در  آن هاكردند و با گذشت زمان بر شدت 

 ،نشان داد یيايميش ي هیج حاصل از تجزین حا  نتایا

به نحو  یاد شده يب كوديم برگ در تركيغل ت كلس

درصد  5 ير حد بحرانیافته و به زیكاهش  ياقابل ملاح ه

ها به  م در برگين كلسیيده است. غل ت پايرس( 51)

ل يب كلروفیو تخر يي ريكننده پکیعنوان عامل تحر

 ياهبخشجاد یمنجر به ا سرانجام( كه 53)شناخته شده 

م در يپتاس يرحا ، غل ت بالاه گردد. بهيم بافت مرده

م يل اثرات بازدارنده بر جذب كلسيبه دل یيمحلو  غذا

م را ياز كمبود كلس يزوا  ناش يهاقادر است نشانه

انجام شده  يهاپژوهشن امر در ید كند كه ایتشد

 (.1و  4)شده است  گزارش

م بر غلظت عناصر يسطوح مختلف پتاس تأثير 

 گل رز  ييغذا

بار  يتاأثير یيم در محلاو  غاذايزان پتاساياش میافزا

مختلاف گال رز  يهااتروژن و فسفر در قسامتيغل ت ن

-يش معنیمنجر به افزااما  (نتایج اراله نشده استنداشت )

مختلاف گال رز  يهامتقس يدر تمام پتاسيمدار غل ت 

ن یبايش تارن و یتار كام. درصاد شاد 5 يدر سطح آمار

ب در يمختلف گل رز به ترت يهام در قسمتيغل ت پتاس

ن عنصار مشااهده یا مولار در ليتريليم 9/59و  9/5سطوح 

دار باود درصاد معناي 1كه از لحاظ آماري در سطح  شد

مختلف  يهام در قسمتيش غل ت پتاسی. افزا(5)جدو  

در  یيم محلاو  غاذايزان پتاساياش میجاه افازاياه در نتيگ

رز (، 23ده )یاارز شاااخه برانجااام شااده در  هااايپااژوهش

 است. گزارش شدهز ين( 54) يداودو  (50) يگلدان

رفات ترین عنصري است كاه انت اار ماي كلسيم مهم

هاي مختلف گل رز به دليل داشاتن غل ت آن در قسمت

قارار گيارد. اثارات  أثيرتاثرات ناهمسازي با پتاسيم تحت 

هاي بالا بار جاذب كلسايم و ناهمسازي پتاسيم در غل ت

(. 1منيزیم به گونه گياهي و شرایط محيطي بستگي دارد )

در این تحقيق افزایش غل ات پتاسايم در محلاو  غاذایي 

دار غل ات كلسايم ریشاه، بارگ و منجر به كاهش معناي
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. (5جدو  درصد شد ) 5گلبرگ گل رز در سطح آماري 

ميلاي 9/1باه  9/5افزایش ميزان پتاسيم محلو  غاذایي از 

درصادي غل ات  45/9، منجار باه كااهش مولاار در ليتار

 9/59كلسيم برگ گردید كه با افزایش ميزان پتاسايم باه 

 درصد رسيد. 35/9، این كاهش به مولار در ليترميلي

اثرات ناهمسازي بين پتاسايم و كلسايم باه خاوبي در 

ت این دو عنصر در بارگ نشاان داده رگروسيون بين غل 

(. به وور مشابه، كاهش غل ت كلسيم 5شده است )شكل 

 مولااار در ليتاارميلااي 9/59گلباارگ و ریشااه بااراي سااطح 

مولاار ميلاي 9/5پتاسيم در محلو  غذایي نسبت به ساطح 

درصاد باود كاه  49/9و  92/9آن، به ترتيب برابر  در ليتر

صااد كاااهش در در 41و  51 دهنااده ي نشااانبااه ترتيااب 

غل ت كلسايم گلبارگ و ریشاه باود. اثارات ناهمساازي 

پتاسيم بر جذب كلسيم، به دليال رقابات ایان دو كااتيون 

هاي فيزیولوژیكي به خاور ویژگي ي جذبن هاابراي مك

هاي گونااگون در پژوهشله أ( كه این مس53بوده ) آن ها

 (.54و  1، 1اثبات شده است )

ت كلسيم در ریشاه مهمي كه در بررسي غل ي نكته 

شود این است كاه اثارات ناهمساازي پتاسايم بار دیده مي

 9/59كلسيم در سطوح بالاي پتاسايم در محلاو  غاذایي )

هااي در غل ت مسأله( بروز كرده و این مولار در ليترميلي

مولاار در ميلاي 9/1و  9/5پایين و متوسط پتاسيم )سطوح 

ليال قابليات شااید باه د مساألهشاود. ایان ( دیده نمايليتر

هاي بالا تمایل تحرك بالاي این عنصر باشد كه در غل ت

به اثرگذاري بر كاهش جذب ساایر عناصار غاذایي پيادا 

یعناي  ؛مكاانيزم ناهمساازي ایان پدیاده بار. (53كند )مي

كند. بنابراین، در كيد ميجذب تأ يآن هارقابت براي مك

ن اهاي بالاي پتاسايم در محلاو  غاذایي اكرار مكاغل ت

ي جذب روي سطح ریشه توسط این عنصر اشغا  شده اه

ي به كلسايم داده كم ترو بنابراین ظرفيت جذب و انتقا  

 شود.مي

 

 مختلف گل رز يهاقسمت ييم در محلول غذايي بر غلظت عناصر غذايسطوح مختلف پتاس تأثير -6جدول 

 

قسمت 

 گياه

 غلظت پتاسيم
)1-(mmol l 

†K 

(%) 
Ca 

(%) 

Mg 

(%) 

 Mn 

)1-kg(mg  

B 

)1-(mg kg 

 

 شهیر

9/5 c 14/9 a 11/9 a 50/9  a 71/559 a 17/44 

9/1 b 11/9 a 19/9 a 51/9  a 47/554 a 47/41 

9/59 a99 /5 b 11/9 b 51/9  b 99/11 a 19/42 

 

 ساقه

9/5 c 05/9 a 11/9 a 21/9  a 99/45 a 19/57 

9/1 b29 /5 a 11/9 a 23/9  a 99/44 a 15/50 

9/59 a 11/5 a 17/9 a 22/9  a 19/43 a 17/51 

 

 برگ

9/5 c 15/5 a 49/5 a 12/9  a 52/70 a 17/12 

9/1 b 01/5 b 00/9 a 19/9  a 47/72 a 99/14 

9/59 a 22/2 b 10/9 b 34/9  a 21/17 a 34/10 

 

 گلبرگ

9/5 c 43/5 a 55/9 a 51/9  a 03/51 a 21/51 

9/1 b 10/5 a 52/9 a 53/9  a 19/51 b 17/52 

9/59 a 14/5 b 90/9 a 53/9  a 47/57 b 34/55 
 (.LSDهستند )آزمون  % 1دار در سطح يفاقد اختلا، معن ياهيبا حرو، مشابه در هر ستون و در هر قسمت گ يهانيانگيم†
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 م در برگ گل رزيم و کلسين غلظت پتاسيب رگرسيون -6شكل 

 
 ياثرات ناهمسازاست كه  يگر عناصریم از دیزيمن

 شدهد یيانجام شده تا هايپژوهشم بر جذب آن در يپتاس

م در محلو  يزان پتاسيش میق افزاين تحقی( در ا50است )

انجاميد شه و برگ یم ریزيدار منيبه كاهش معن یيغذا

م يپتاس يبالا يهان كاهش در غل تی(. البته ا5)جدو  

مشاهده شد و ( مولار در ليتريليم 9/59) یيدر محلو  غذا

 9/1و  9/5شه و برگ در سطوح یم ریزيغل ت من

گر یبا همد یيم در محلو  غذايپتاس مولار در ليتريليم

م بر يپتاس يبالا يهاغل ت يمنف تأثيرنداشت.  يتفاوت

اتصا  به  يجه رقابت برايم ممكن است در نتیزيجذب من

 يكيمتابول يندهایاه در فرايد شده داخل گيبات توليترك

جه كاربرد ياه در نتيم گیزيكاهش غل ت من .(7شد )با

انجام شده در چمن  هايپژوهشم در يپتاس ير بالایمقاد

با وجود ز مشاهده شده است. ي( ن54) ي( و گل داود59)

ن عنصر یشه و برگ، غل ت ایم ریزيدار منيكاهش معن

م در يش غل ت پتاسیافزا تأثيردر ساقه و گلبرگ تحت 

ت تحرك يقابلكه ( 5نگرفت )جدو   قرار یيمحلو  غذا

ن عدم یا يبرا يليتواند دلياه مين عنصر در گیا يبالا

 (. 53واكنش باشد )

و  يمصر، شامل آهن، روكم یيغل ت عناصر غذا

-يمعن تأثيرتحت گل رز  يهاقسمتیک از هيچمس در 

نتایج قرار نگرفت ) یيم در محلو  غذايدار كاربرد پتاس

شه و بور یان تنها منگنز رين میر ا(. داراله نشده است

 یيم در محلو  غذايزان پتاسيش میجه افزايدر نت ،گلبرگ

. كاهش منگنز (5دار شدند )جدو  يدچار كاهش معن

م در محلو  يپتاس مولار در ليتريليم 9/59شه در سطح یر

گرم در يليم 99/11د بود و مقدار آن به یار شديبس یيغذا

افت. براساس یكاهش  يهايگماده ي خشک لوگرم يك

م، يسه عنصر پتاس ،(29) 5و كانان يرامان هايپژوهش

ر جذب منگنز توسط ب يار مهميم نقش بسیزيم و منيكلس

كه غل ت منگنز  ين سه عنصر در مواقعیاهان دارند. ايگ

 زمانيعكس رده و بيجذب آن را بهبود بخش ،كم است

ند. دهياد باشد جذب آن را كاهش میكه غل ت منگنز ز

ن یشه در ایرسد كاهش غل ت منگنز رين به ن ر میبنابرا

كاهش  .م باشديپتاس يميم تن زين مكانيل هميق به دليتحق

 يهاجه كاربرد كوديدر نت ياهيگ يهازان بور در بافتيم

اد یم زيپتاس يحاو يهااهان در خاكيا كشت گیپتاسه و 

  ز گزارش شده است.ي( ن55) 2قات گوپتايدر تحق

م بر غلظت عناصر يسطوح مختلف کلس رتأثي

 گل رز  ييغذا

بار  يتاأثير یيم در محلاو  غاذايزان كلسايش میافزا

مختلاف گال رز  يهااتروژن و فسفر در قسامتيغل ت ن

-ياما منجر به كاهش معن )نتایج اراله نشده است( نداشت

 گاال رز شااد يهاااقساامت يم در تماااميدار غل اات پتاساا

گر از یاهان ديشده در گ قات انجاميكه با تحق (2)جدو  

                                                 
1- Ramani & Kannan 

2- Gupta 
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 ي بازدارناده تأثير (.52مطابقت دارد ) يل گوجه فرنگيقب

م يبار جاذب پتاسا ،یيم در محلو  غذايكلس يغل ت بالا

هاا باشاد سالو  یايكاهش تراوا ي جهيممكن است در نت

باه  1/5از  یيم در محلاو  غاذايزان كلساياش میافزا .(7)

دار غل ات يمعناش یمنجر به افازا ،مولار در ليتريليم 1/3

ر از بارگ ياگل رز باه غ يهاقسمت ين عنصر در تمامیا

ناه ين زمیاانجام شده در ا هايپژوهشبا  یافته  نیشد كه ا

كاه اثارات با وجود آن (.24و  51، 51، 3دارد ) يهمخوان

هاااي پااژوهشم در یزياام باار جااذب منيكلساا يناهمساااز

 پاژوهشن یا( اماا در ا0گازارش شاده اسات ) گوناگون

گال رز تحات  يهااک از قسمتیچ يم در هیزينغل ت م

قاارار  یيم در محلااو  غااذايش غل اات كلساایافاازا تااأثير

تحارك  يت بالاايل قابليبه دل مسألهن ید اینگرفت كه شا

 (. 7باشد ) ياهيگ يهام در بافتیزيمن

ي بار تاأثيرافزایش غل ت كلسيم در محلاو  غاذایي 

هااي گال رز غل ت آهن و مس در هيچ یاک از قسامت

دار غل ت منگناز و روي شت اما منجر به كاهش معنيندا

در بارگ و ساااقه و همچنااين غل اات بااور در ریشااه شااد. 

مصار، مانناد منگناز، كاهش غل ت عناصر غاذایي كام

روي و بااور در نتيجااه افاازایش مياازان كلساايم خاااك در 

( در لوبيا، گندم و ساویا 0) 5هاي فاگریا و باليگارپژوهش

به یادآوري است غل ت هيچ لازم نيز گزارش شده است. 

هااي مختلاف گال رز یک از عناصار غاذایي در قسامت

برهمكنش  تأثيرمانند ریشه، ساقه، برگ و گلبرگ تحت 

سطوح مختلف پتاسيم و كلسايم در محلاو  غاذایي قارار 

 نگرفت )نتایج اراله نشده است(. 

سطوح مختلف پتاسيم و کلسيم بر عملكررد  تأثير

 گل رز

واریانس عملكرد گل رز ي یه نتایج حاصل از تجز

 17و اردیبهشت  11در هر دو نوبت برداشت در اسفند 

 9/1نشان داد، كاربرد پتاسيم در محلو  غذایي به ميزان 

منجر به افزایش عملكرد گل رز در  مولار در ليترميلي 

آن شد  مولار در ليترميلي 9/59و  9/5مقایسه با سطوح 

                                                 
1- Fageria & Baligar 

قادیر كم و یا زیاد عناصر استفاده از م (. معمولا4ً)جدو  

-مي آن هاغذایي منجر به ایجاد اختلا  در اعما  سلولي 

شود. در حالت او  كمبود عنصر غذایي منجر به كاهش 

هاي مختلف گياه شده و غل ت آن عنصر در قسمت

شود. اما در بسته به ميزان كمبود عملكرد گياه متاثر مي

ه ایجاد حالت دوم زیادي یک عنصر غذایي یا منجر ب

زدن تعاد  عناصر سميت در گياه شده و یا از وریق برهم

دهد. در این قرار مي تأثيرغذایي، عملكرد گياه را تحت 

 مولار در ليترميلي 9/5پژوهش كاربرد پتاسيم به ميزان 

-دار غل ت پتاسيم در تمامي قسمتمنجر به كاهش معني

 (. به ووري5هاي گل رز به ویژه برگ گردید )جدو  

 9/5كه غل ت پتاسيم در برگ رزهاي تغذیه شده با 

درصد بر مبناي وزن  15/5پتاسيم، برابر  مولار در ليترميلي

-99/4خشک گياهي بود كه در مقایسه با حد مطلوب 

 يدهنده¬نشان(، 51درصد براي توليد تجاري ) 19/5

كمبود این عنصر بود. بنابراین، كمبود پتاسيم در برگ و 

تواند دليل احتمالي هاي گل رز ميقسمتهمچنين سایر 

كاهش عملكرد در هر دو نوبت برداشت باشد كه این 

هاي انجام شده در گل رز یافته با نتایج سایر پژوهش

 9/1(. با كاربرد پتاسيم به ميزان 21باشد )همسو مي

در محلو  غذایي، غل ت پتاسيم برگ  مولار در ليترميلي

بودن این ميزان براي رشد  درصد رسيد كه كافي 01/5به 

دار عملكرد به مطلوب گل رز، منجر به افزایش معني

شاخه در برداشت  9/3شاخه در برداشت او  و  3/2ميزان 

پتاسيم در محلو  غذایي و  بيش تردوم شد. افزایش 

كه با افزایش  مولار در ليترميلي 9/59رسيدن سطح آن به 

 همراه بود، اگر نسبت پتاسيم به كلسيم در محلو  غذایي

چه منجر به ایجاد سميت این عنصر نگردید اما منجر به 

كاهش غل ت كلسيم برگ و سرانجام افزایش نسبت 

منجر به  مسأله(. این 2پتاسيم به كلسيم آن شد )شكل 

ظهور نابساماني ناشي از كمبود كلسيم به صورت زردي 

ي هاي پایين ساقه برگ ي و بافت مردگي نوك و حاشيه

رسد در این حالت، دهنده شد. بنابراین، به ن ر ميگل

عدم تعاد  در نسبت پتاسيم به كلسيم برگ منجر به 
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كاهش عملكرد شده باشد. كاهش عملكرد در نتيجه 

افزایش نسبت پتاسيم به كلسيم محلو  غذایي، در رزهاي 

 ( نيز گزارش شده است.1( و گوجه فرنگي )50گلداني )

 

 مختلف گل رز يهاقسمت ييتلف کلسيم در محلول غذايي بر غلظت عناصر غذاسطوح مخ تأثير -2جدول

 

قسمت 

 گياه

 غلظت کلسيم
)1-(mmol l  

K† 

(%) 

Ca 

(%) 

Mg 

(%) 

 Mn 
)1-(mg kg 

Zn 
-(mg kg

)1 

B 
)1-(mg kg 

 a 11/9 b 72/9 a 51/9  a 51/01 a 99/207 a 02/41 1/5 شهیر

1/3 b 71/9 a 02/9 a 51/9  a 11/01 a 53/209 b 11/45 

 a 45/5 b 12/9 a 23/9  a 17/41 a 70/37 a 93/51 1/5 ساقه

1/3 b 54/5 a 79/9 a 24/9  b 99/49 b 25/34 a 35/57 

 a 01/5 a 01/9 a 37/9  a 13/77 a 35/35 a 20/12 1/5 برگ

1/3 b 15/5 a 54/5 a 31/9  b 20/11 b 12/41 a 21/15 

 گگلبر

 

1/5 a 72/5 b 59/9 a 51/9  a 29/57 a 93/51 a 35/53 

1/3 b 12/5 a 54/9 a 53/9  a 99/51 a 01/57 a 12/52 
 (.LSDهستند )آزمون  % 1دار در سطح يفاقد اختلا، معن ياهيبا حرو، مشابه در هر ستون و در هر قسمت گ يهانيانگيم†

 

 .كرد گل رزبر عملدر محلول غذايي م يم و کلسيسطوح مختلف پتاس تأثير -8جدول 

 

  mmol l)-1(م يغلظت پتاس

 در متر مربع(گل بريده عملكرد )تعداد 

 برداشت

 †دوم †او 

9/5 b 5/29 b 3/25 

9/1 a 1/22 a 3/21 

9/59 b 1/51 b 2/29 

    mmol l)-1(م يغل ت كلس

1/5 b 4/51 b 1/29 

1/3 a 1/22 a 3/24 

 انسیواري  تجزیه

 ††بعاتن مريانگيم راتييمنبع تغ

 01/10** 10/20* ميغل ت پتاس

 20/21* 91/597** ميغل ت كلس

 ns93/21 ns53/23 ميكلس ×م يپتاس

 

 (.LSDهستند )آزمون  % 1دار در سطح يبا حرو، مشابه در هر ستون فاقد اختلا، معن يهانيانگيم†
††ns ،*   آزمون  % 5و  1در سطح  داريدار و معنيعدم وجود تفاوت معن دهنده ي نشانب يبه ترت **وF باشند.  يم 
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م يم به کلسيو نسبت پتاس ييم محلول غذايم به کلسيپتاس يوالان ياک يلين نسبت ميب يهمبستگ -2شكل 

 برگ گل رز
 

 1/3به  1/5افزایش ميزان كلسيم در محلو  غذایي از 

دار عملكرد گل منجر به افزایش معني مولار در ليترميلي

شاخه در متر مربع به ترتيب در  0/2و  2/3 رز به ميزان

مين كافي كلسيم مورد نياز أبرداشت او  و دوم شد كه ت

باشد. براساس تحقيقات مي مسألهگياه دليل احتمالي این 

انجام شده، افزایش كلسيم در محلو  غذایي منجر به 

هاي كمي از افزایش ميزان كلسيم بافتي و بهبود شاخص

( كه با نتایج 3هاي رز شده است )جمله عملكرد در گل

 این پژوهش همخواني دارد.

ج این پژوهش نشان داد اگرچه كاربرد سطوح ینتا

ي بر تأثيرم و كلسيم در محلو  غذایي يمختلف پتاس

گذاري بر تأثيرت اما با هاي رشدي گل رز نداششاخص

ثر ؤتعاد  عناصر غذایي گياه در عملكرد نهایي گل رز م

م يم و كلسيمختلف پتاس يهارسد غل تبه ن ر ميبود. 

رشد  يهابر شاخص يط معمولیدر شرا یيدر محلو  غذا

 بایدن عناصر را یگذار نبوده و نقش اتأثيرگل رز  يشیرو

ط تنش یو شرا يريپ يندهایط خاص از جمله فرایدر شرا

ن پژوهش یاز اهدا، ا يكیچه  جو كرد. اگرو جست

م توسط يجذب كلسم بر يپتاس ياثرات ناهمساز يبررس

ز با داشتن اثرات يم نيج نشان داد كلسیگل رز بود، اما نتا

 ي جهيدارد. البته نت تأثيرم يبر جذب پتاس يناهمساز

استفاده از نسبت متعاد  عناصر  مسألهن یا يكاربرد

ک عنصر در ی ير بالایز از كاربرد مقاديو پره یيغذا

 ياثرات ناهمساز بيش تررا یز ؛است یيمحلو  غذا

 بالا بروز كرده و معمولاً يهاگر در غل تیعناصر با همد

 شود. يده نمید ين مشكلاتيچنعار، مت يهادر غل ت

ر یمقاد كاربرد، پژوهشن یا هاياساس یافته بر

مولار ميلي 1/3و  9/1به ترتيب كلسيم )و م يمتعار، پتاس

پرورش  يمورد استفاده برا یيغذا يها( در محلو در ليتر

 زاز برو يريجلوگ يبرا ،كشتآبط یدر شراگل رز 

 اين این دو عنصر، بهبود تعاد  تغذیهيب ياثرات ناهمساز

  ضروري است.رقم وندتا و افزایش عملكرد گل رز 
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