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بررسی روش کشت و محلولپاشی نانو ذرات کلسیم برکیفیت و کمیت گل گالیول رقم
ماگما ()Gladiolus hybrida cv. Magma
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چکیده
به منظور معرفی بهترین روش کشت و محلولپاشی نانو ذرات کلسیم بر کیفیت و عملکرد گل گالیول ،تحقیقی
در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال  4931انجام شد .نانو کودها بهه د یهل
وجود نانو غشاها ،عناصر غذایی را بهصورت آهسته و پیوسته آزاد میکننهد و از ایهنرو ،قهادر بهه تنظهیم سهرعت
رهاسازی عناصر غذایی از کپسول حاوی کود هستند که این مسأ ه کارایی استفاده از کود را بهبود میبخشد .هذا
با توجه به اهمیت روش کشت و کارایی نانو کود کلسیم ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل بر پایه طهر بلهو

ههای

کامل تصادفی با سه تکرار صورت پذیرفت .پداژهها به دو روش "کرتی" و "جوی و پشته" با تراکم  41عهدد در
مترمربع کاشته شدند .در مرحله ظهور برگ هشتم ،هر هفته یکبار با محلول نانو ذرات کلسیم در سه سهح (صهفر،
یک میلیگرم در یتر و دو میلیگرم در یتر) گیاهان محلولپاشی شدند .پس از برداشت ،ویژگیهای گل شهامل
وزن و طول گلآذین ،شاخص وزن گل بریده ،طول و قحر ساقه ،قحر ،طهول و تعهداد گلههههها ،تعهداد و وزن
پداژ

های تشکیلشده ،میزان کلروفیل ،محتوای نسبی آب برگ و عمرگلجای اندازهگیری شدند .نتایج تجزیهه

واریانس نشان داد وزن گلآذین در روش کشت کرتی در سح احتمال پنج درصد معنیدار شد و صفات طهول
گلآذین ،طول شاخه گلبریده ،طول ساقه ،تعداد گلهه ،عمرگلجای و تعداد پهداژ

در روش کشهت جهوی و

پشته ،در سح احتمال یک درصد معنی دار شدند .تیمارهای نانو ذرات کلسیم بر عمرگلجای مؤثر بودند .باالترین
عمرگلجای در تیمار دو در هزار مشاهده شد .تعداد پداژ

های تشکیلشده در روش جهوی و پشهته بها اخهتال

معنیداری بیشتر از روش کرتی بهدست آمد .با توجه به نتایج ،کیفیت ،عملکرد و عمرگلجهای در کشهت جهوی و
پشته به مراتب بهتر از کشت کرتی نشان داده شد.

کلید واژهها :طریقه کاشت ،عمرگلجای ،عملکرد ،نانو کود
رضللایت بخلل

مقدمه

یلل ،گیللاه ،ایللم مللواد مللیبایسللتی بلله

و

نسبتهایی متتادل ،وجود داشته باشند ( Khoshkhui,

تنوع آب و هوایی و نیروی انسانی مستتد و منابع ژنتیکلی

 )1998گالیول با نام علملی  Gladiolus sp. Lکله

غنی از گ ها و گیاهان ،شرایط بسیار مناسبی برای تولیلد

حللدود  256گونلله دارد ،متتلل بلله خللانواده زنبل سللانان

4

و پلرورش انللواع گیاهللان زینتللی دارد خللام متشللک از

و بومی نلواحی گرمسلیری ،مدیترانله و آفری لای جنلوبی

ایران به دلیل داشلتم موقتیلت جفرافیلایی مناسل

موادی در حالتهای جامد ،مایع و گاز است برای رشلد

1- Iridaceae
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اسللت ( )Bailey, 1973انللواع زینتللی آن از هیبریللدهای

مورد م ایسه تلثییر الگوهلای کشلت بلر رشلد و گللدهی

اصالحشده میباشند ایم گ یکی از چهار گ شاخه بریده

گیاهان زینتی مانند گالیول گلزارشهلای انلدکی وجلود

متروف در جهان اسلت ( )Gang et al., 2009گالیلول

دارد در تح ی ی ،ایر الگوی کشلت بلر رشلد و گللدهی

بهعنوان گ شاخه بریده سوخوار در بازار جهانی برای تولیلد

گالیول مورد آزمای

قلرار گرفلت ،در ایلم تح یل ایلر

تجاری ت اضای باالیی دارد ()Ali et al., 2013

کشللت پللداژه در فواصل  26 ،45و  25سللانتیمتللر در دو

با توجله بله شلرایط آب و هلوایی خوزسلتان ،بخل

طرح کشت مربع و مثلث بررسی شد و نتیجه گرفتنلد کله

اعظم گ بریده کشور در فص هلای پلاییز و زمسلتان در

افزای

ایم منط ه تولید میشود که میزان زیادی از آن بله تولیلد

جدیلد گردیلد و بیشلتریم تتلداد پلداژه در طلرح کشلت

دارد در سللال

مثلللث و فاصللله کشللت  45سللانتی متللر بللهدسللت آمللد

گل هلای گالیللول ،ملریم و رز اختصلا

 4311سطح زیرکشت گ گالیلول در اسلتان خوزسلتان

فاصله کاشت موجل

کلاه

تتلداد پلداژههلای

( )Daneshwar and Heydari, 2009در آزمای

 20هکتار و تولید آن بالغ بر  3336666شاخه گل بریلده

دیگری پس از بررسی بلرهمکن

بود( )Anonymous, 2010کشلت بله روش کرتلی،

نلوری ،تللراکم کشللت و سلله الگللوی کشللت (کرتللی ،دو

متداولتریم روش کشت گالیول در ایلران اسلت روش

ردیفه و ت ،ردیفه) بر رشد گالیول در کاشت زمسلتانه،

کرتی فوائد و متایبی دارد از فوائد آن ایم است که آب

عنوان داشتند که الگوی کشلت بلر تتلداد روزهلای الزم

آن مصرف آب

برای رسیدن به گلدهی یا عملکرد گ تثییرکمی داشلت

زیللاد ،سلللهبسللتم خللام و بللروز مشللک در سللبز شللدن

ولی کیفیت گ بریده در سیستم دو ردیفله بهبلود یافلت

پداژههاست که باعث خمیدگی ساقه اصلی و انحراف آن

()Mckay et al., 1981

به اندازه کافی به اعماق نفوذ و از متای

تیمارهلای طلول دوره

به جهات مختلف میگردد ()Aghighe Chi, 1984

پژوه هلای متتلددی در زمینله کلاربرد نمل،هلای

در ایم روش کنترل علفهای هرز مشک بوده و از همله

کلسیم و ن ل

عملکلرد گیاهلان زینتلی،

مهمتر شدت خسارت قارچها و نرسیدن هلوای کلافی بله

بهبللود کیفی لت می لوههللا ،ک لاه

ریشلههلا ملیباشلد ( De Hertogh and Le Nard,

خصوصیات کیفی بذور انجلام شلده اسلت کلسلیم یل،

 )1993روش دیگر کشت گالیول ،جوی و پشته اسلت

عنصر ضروری برای گیاهان زینتی است که فرایند رشد و

که پس از آملاده کلردن زملیم ،جلویهلای کلم عمل و

نمو را در گیاه تحت تثییر قرار میدهد و مهمتلریم ن ل

باری ،ایجادشلده و پلداژه هلا در کنلار جلویهلا کاشلته

آن ،استحکام دیوارة سلولی و حفظ انسلجام و پایلداری

می شوند ایم روش کشت با وجود فوائلدی کله دارد در

غشاء آن است جذب کلسیم در تحری ،رشد غنچلههلا

ایران کمتر استفاده می شود علت آن ممکلم اسلت علدم

و تثخیر در پیری گ های بریده رز و افزای

عمرگلجای

دسترسی به امکانات مکانیزه الزم و آگاهی کم گلکاران

ملثیر بلوده اسلت ()Mohseni Nik et al., 2012

باشد در کلیه کشورهای پیشرفته که هدف تولیلد گل و

کلسیم عنصری نسبتاً غیرمتحرم است که بهصورت یون

پداژه و ارسال آنها به ن اط دیگر دنیاسلت از ایلم روش

آن در افلزای

ری لزش بللذور و بهبللود

 Ca2+و بهطور غیرفتال جلذب ملیشلود ایلم عنصلر در

اسلتفاده ملیشلود ( )Aghighe Chi, 1984گلزارش

خام به وسلیله حرکلت تلودهای انت لالیافتله و یکلی از

شده است که تفییلر الگلوی کاشلت یکلی از روشهلایی

مهلمتلریم عناصلر ضلروری و مللثیر در افلزای

و حفللظ

اسللت کلله تللراکم گیاهللان ،مللدیریت زراعللی گیاهللان و

کیفیت گل هلای شلاخه بریلده ملیباشلد ( Mills and

همچنیم فتالیتهای فیزیولوژیکی مانند فتوسنتز را تحلت

 )Jones, 1996انباشلتگی ایلم عنصلر در بافلتهلای

تلثییر قلرار ملیدهلد ( )Langdon et al., 2008در

ت ویلت ارتباطلات پلیملری بلیم تیفلههلای

گیاهی سلب
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میانی غشای پکتوسلولزی سللول و نیلز بهبلود اسلتحکام
م اوملت

شلبکه دیلواره یاختلهای و در نتیجله افلزای
مکانیکی بافتها میگردد ()Hepler, 2005

جذب نانوکودها و حتی نانو سموم آفلت کل

59

ملیباشلد

()Chinnamuthu and Murugesa Boopathi, 2009
سللازگاری زیسللتی و سللمیت انللدم برخللی از نللانو مللواد

علیرغم آنکه خلامهلای زیرکشلت گل در اسلتان

الیهای ویژه ،امکان بلهکلارگیری آنهلا در کارکردهلای

خوزسللتان آهکللی هسللتند ،تح ی للات انجللامشللده نشللان

زیسللتی و اکولللوژیکی را فللراهم مللیآورد بللا اسللتفاده از

می دهد که عوارض ناشی از کمبلود کلسلیم ،بلهویلژه در

نانومواد الیهای میتوان مولکولهای زیستی واقعشلده در

فص زمستان دیده میشود ایم نشلانههلا غالبلاً طلی دوره

میان دو الیه نانوماده را از شرایط نامطلوب خارجی ماننلد

پس از برداشت و بهصورت طول کلم دوره مانلدگاری و

آسی های زیستی ،شلیمیایی و فیزیکلی محافظلت کلرد

باز نشدن غنچههای گل در طلول دوره پلس از برداشلت

درنهایت ،مولکول های محافظتشلده در میلان الیلههلای

بروز میکنند کیانی بیلان نملود تفذیله برگلی کلسلیم در

نانومواد می توانند بهواسطه تیمار شیمیایی ،ماننلد واکلن

مراحل نزدیلل ،بلله زمللان برداشللت مللیتوانللد در بهبللود

تبلادل آنیلونی در حضلور الکترولیلتهلای مختللف و یللا

شاخصهای کیفی گل ملثیر باشلد ()Kiyani, 2004

شرایط  pHتفییریافته بهصورت هدفمند ،در مکان و زمان

غلظلت کلسلیم

مطلللوب آزاد شللوند( )Nair et al., 2010عناصللر

بر اساس تح ی لات انجلامشلده ،افلزای

در محلللول غللذایی مللورد اسللتفاده بللرای پللرورش گلل
رز منجر به افزای

خاصی از مواد متدنی ،مانند نیتروژن ( ،)Nکلسلیم ()Ca

غلظلت کلسلیم در شلاخه و همچنلیم

و پتاسیم ( )Kتثییر خاصی روی کیفیت و عملکرد گ و

بهبللود ویژگللیهللای پللس از برداشللت آن شللده اسللت

پس از برداشت آن دارند ( )Torre et al., 2001املا

( )Starkey and Pedersen, 1997آزملای هلای

بهطورکلی ایم بدان متنی نیست که ب یله عناصلر در طلی

کاربرد کلسیم نشلان داده کله تیمارهلای کلسلیم بلهطلور

کشت و کار و برنامه آبیاری نادیده گرفته شوند ،توجه به

متنیداری عمر پس از برداشت گ هلای شلاخه بریلده و

ایم واقتیت که غلظت مواد و نسبت آنها بهتریم راه ح

دادند کلسلیم بلا

ممکم است اهمیلت دارد( Solis-Perez and Cabrera,

گلبرگهای جداشده گ رز را افزای

توسته میزان بازشلدگی گل  ،منجلر بله افلزای

قطلر آن

 ) )2007در تح ی ی ،تثییر تفذیه برگی کلسیم بر مانلدگاری

گردید کاربرد کلسیم همچنیم منجر به افلزای

وزن تلر

گ شاخه بریده رز انجام شد و محلولپاشلی کلریلد کلسلیم

اولیه گ ها و تثخیر در کلاه

وزن تلر آنهلا طلی دوره

پس از برداشت شد ()Torre et al., 1999

در مرحله قب از برداشت صلورت گرفلت و باعلث افلزای
ماندگاری گ رز گردیلد ( )Mehran et al., 2008بلا

فناوری نلانو بلهعنلوان یل ،فنلاوری پیشلتاز در رفلع

توجه به نتایج پژوه های فوق ،به نظلر ملیرسلد تفذیله

مشکالت و کمبودها ،در بسیاری از عرصههای علملی و

برگی کلسیم در مراح نزدی ،به زملان برداشلت بتوانلد

صنتتی به خوبی جایگاه خلود را در عللوم کشلاورزی و

در بهبود شاخص هلای کیفلی گل گالیلول ملثیر باشلد

صنایع وابسلته بله آن بله ایبلات رسلانیده اسلت زیلرا بلا

مطالتات نشان داده است که ایر نانو ذرات بر روی رشد و

استفاده از نانو ذرات و نانو پودرها میتوان کاربرد کودها

توسته نهال گیاهان میتواند مفید باشد در رابطله بلا نلانو

را کنتلرلشلده و آزادسلازی عناصلر را بلا تلثخیر زملانی

ذرات برخی عناصلر ماننلد آهلم ،کباللت و روی تح یل

مطلوبی فراهم نمود بهعالوه دو خصوصیت سلطح ویلژه

شده است کاربرد ،استفاده از کود آهم نانو در م ایسله

پللذیری نللانو

با کود آهلم متملولی ایلرات متنلیداری بلر عملکلرد و

داده کللله نتیجللله آن بهبلللود تلللوان

اجزای عملکرد کلزا داشلت ()Bayati et al., 2015

و سللطح واکللن کننللدگی بللاال ،واکللن
ذرات را افلللزای
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فناوری نانو ،ابزار و سیستم عام های تکنولوژیکی بلرای

گ بریده به طول گل بریلده) ،طلول شلاخه گل بریلده

مطالته و تبدی سیستم های بیولوژیکی را فراهم می کند

(طول گ آذیم  +طول ساقه) ،طول ساقه ،قطر ساقه ،قطلر

مطالتات اندکی بر تلثییرات و مکلانیزم هلای نلانومواد در

گلچه (میلانگیم گلچله اول و دوم) ،طلول گلچله ،تتلداد

گیاهان تمرکز دارند در مورد تثییر نلانوذرات کلسلیم بلر

گلچه ها ،تتداد و وزن پداژمهلای تشلکی شلده ،میلزان

روی گیاهللان ،تح ی للی مشللاهده نگردیللد بنللابرایم ،ایللم

کلروفیل ل  b ،aو کل ل  ،محتلللوای نسلللبی آب بلللرگ و

به منظور بررسی الگوهای کشت و تلثییر م لادیر

عمرگلجای اندازه گیلری شلدند همزملان نمونله هلایی از

مختلف نانو ذرات کلسیم بر ویژگلیهلای کمی،کیفلی و

گ های بریده به آزمایشگاه منت ل و در آب م طلر قلرار

عمرگلجای گ گالیول رقم ماگما صورت پذیرفت

گرفتنللد و مانللدگاری آنهللا محاسللبه شللد متیللار پایللان

پژوه

عمرگلجای گالیول در ایم پژوه

مواد و روشها

زمانی در نظر گرفتله

در مزرعه گلروه عللوم باغبلانی دانشلگاه

شد که تتداد گلچههای پژمرده روی هلر سلنبله از تتلداد

شهید چمران اهواز انجام گرفت پداژههای گالیول رقلم

گلچههای سالم تجاوز نمودند و بهصورت روزانه مشاهده

ماگما با قطر حلدود  2سلانتیمتلر از کشلور هلنلد وارد و

و یبت شدند ()Al-Humai, 2004

در سللردخانه شهرسللتان دزفللول در دمللای  1-5درجلله

محتوای نسبی آب برگ ()RWC

ایم پژوه

4

سانتیگراد نگهلداری شلدند فاکتورهلای ملورد بررسلی

بللرای ایللم منظللور از بللرگهللای جللوان توسللته یافتلله

شام فلاکتور اول ،الگلوی کشلت در دو سلطح ،کشلت

نمونللهبللرداری و وزن تللر ( )FWآنهللا بلله روش ریچللی و

کرتی (کشت رایج گالیول در ایلران) و کشلت جلوی و

هنسم ،اندازهگیری شد ()Ritchie and Hanson,1990

پشته ،فاکتور دوم شام نلانوذرات کلسلیم  15درصلد در

سپس نمونهها در آب م طر قرار گرفتند و پس از  21سلاعت

سلله سللطح شللاهد (آبم طللر) 4 ،میلللیگللرم در لیتللر و 2

وزن اشباع ( )SWبرگها اندازهگیری و به مدت  11ساعت

میلیگرم در لیتر بودند مساحت واحدهای آزمایشی ی،

در دمای  96درجه سلانتیگلراد در آون قلرار گرفتنلد و وزن

مترمربلع در نظلر گرفتله شلد بتلد از آملادهسلازی زملیم

خش )DW( ،هر کدام اندازهگیری شلد سلپس بله وسلیله

پداژه های گالیول که از قب آماده و با قارچک

بنومیل

فرمول زیر محتوای نسبی آب برگ محاسبه گردید

ضدعفونیشده بودند با تراکم  21عدد در مترمربع (چهار
ردیللف و فاصللله هللر پللداژه روی ردیللف  45سللانتیمتللر)

سنجش میزان کلروفیل

کاشته شدند محلولپاشی با شروع تشلکی بلرگ هشلتم

میزان کلروفی در برگ به روش لیختم تالر انجام شد

هر هفته یکبار انجام شلد( محللول نلانو ذرات کلسلیم 15

( 6/4 )Lichtenthaler 1987گرم نمونه بلرگ ()W

درصد ساخت شلرکت تفتلان شلیمی ایلران ،منبلع اصللی

را وزن کرده ودر فالکون قلرار داده سلپس  46سلی سلی

کلریلد کلسلیم) عملیلات داشلت شلام آبیلاری ،وجللیم

استون ( )Vبه آن اضافه گردید پلس از بسلتم در ظلرف

علفهای هرز و کود سلرم اوره در طلی ملدت کشلت

با پارافیلم و پوشانیدن ظرف با ورقه آلومینیومی ،نمونه در

انجام گرفت برداشت گ ها جهت ارزیابی عملرگلجلای

مح تاری ،و دمای چهار درجله سلانتیگلراد قلرار داده

در مرحللله شللروع بللاز شللدن دو گلچلله پللایینی شللاخه

شد تا کلروفی بلرگ خلارش شلود و بافلت بلرگ سلفید

گ دهنده و ظهور رنگ گل صلورت گرفلت بالفاصلله

گردد در فواص زمانی مختلف تکان دادن ظرف حاوی

پس از برداشت ویژگیهای گل شلام وزن گل آذیلم،

نمونه انجام گرفت قرائت در طول موشهای  003و 015

طول گ آذیم ،شاخص وزن گ بریلده (نسلبت وزن تلر

1- Relative Water Content
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نانومتر صلورت گرفلت میلزان کلروفیل  b ،aو کل بلا
استفاده از روابط زیر محاسبه گردیدند

57

روش کشت قلرار گرفتله اسلت در ایلم آزملای
کشت جوی و پشلته باعلث افلزای

روش

کیفیلت ،عملکلرد و

عمر پس از برداشت گل گالیلول شلد ،بله گونلهای کله
اگرچه باالتریم میانگیم وزن گ آذیلم ( 409/442گلرم)
در روش کشت کرتی بلهدسلت آملد املا بلاالتریم طلول
گ آذیم ( 51/009سلانتیمتلر) ،طلول شلاخه گل بریلده
( 53/550سانتیمتر) ،طول ساقه ( 75سانتیمتر) ،تتداد گلچله

تجزیه و تحلیل آماری
طرح بلومهای کام تصادفی چنلد

(  ،)40/11عمللرگلجللای ( 7/55روز) و تتللداد پللداژمهللا

تح ی در قال

مشاهدهای بهصورت فاکتوری در سه تکلرار انجلام شلد.

( )24/11در روش کاشللت جللوی و پشللته بللهدسللت آمللد

بلرای تجزیله آملاری از نلرمافلزار  SASاسلتفاده شلد

کلله نشللاندهنللده ایللرات مثبللت متنللیدار در ایللم روش

م ایسه میانگیمها به وسیله آزملون چنلد دامنلهای دانکلم

کشلت ملیباشلد  Hocking, 1993گلزارش داد کله

انجام گردید

شرایط محیطی عملکرد پداژه را در یل ،گونله گالیلول
( )Gladiolus caryophyllaceusافزای

نتایج و بحث

داد

نتللایج حاصلل از تجزیلله واریللانس دادههللا حللاکی از

 )2011( Koocheki et al.نشلان دادنللد کله بللا

ایرات روش کشت

تثمیم به موقع عناصر غذایی و حذف محلدودیت جلذب

و محلولپاشی نلانو ذرات کلسلیم بلر برخلی ویژگلیهلای

مللواد ،وزن پللداژه اصلللی و در نتیجلله عملکللرد گلل در

متنیدار بودن ایرات ساده و برهمکن

مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گ گالیول رقلم ماگملا بلوده
است نتایج بهدست آملده از جلدول ( )4تجزیله واریلانس
نشان داد که ایر روش کشلت بلر وزن گل آذیلم اخلتالف
متنیداری در سلطح ( )p≤ 0.05داشلته و در ملورد طلول
گ ل آذیللم ،طللول شللاخه گ ل بریللده ،طللول سللاقه ،تتللداد
گلچه ،عمرگلجای و تتلداد پلداژم اخلتالف متنلیداری
( )p≤ 0.01داشت همچنیم با توجه بله جلدولهلای ( 4و
 ،)2کاربرد نلانوذرات کلسلیم بلر روی میلزان کلروفیل ،a
کلروفیلل  ،bکلروفیلل کلل و عملللرگلجلللای اخلللتالف
متنیداری را در سطح پنج درصد نشلان داد وللی در سلایر
صفات اندازهگیریشده اختالف متنلیدار نبلود مطلاب بلا
جدول تجزیه واریلانس (جلدول  )4مشلخص شلد کله ایلر

زعفران در سال بتد افزای

یافت

 )1993( De hertogh and Le nardبیللان
کردند رشد و نملو گیاهلان سلوخوار توسلط فاکتورهلای
محیطی مث نور ،درجله حلرارت و رطوبلت تحلت تلثییر
قرار می گیرد و احتماالً رطوبت مهمتریم فاکتور محیطلی
محسوب می شود تثییر الگوی کشلت بلر رونلد گللدهی
می تواند مربوط به تفییر در فتوسلنتز گیلاه و فلراهم بلودن
مواد فتوسنتزی برای بخ های زایشی در حال نمو باشلد
 )1981( Shillo et al.گزارش دادند که رشلد و نملو
گالیول بهطور غیرمست یم تحت تثییر مواد فتوسنتزی قرار
مللیگیللرد آنهللا بیللان کردنللد تفللاوت در نفللوذ نللور در

مت ابلل روش کشللت و نللانو ذرات کلسللیم تنهللا بللر وزن

گونههای مختلف گالیول و دورگههای آنها دیدهشده و

پداژم ایر متنی داری در سطح پنج درصد داشت

تثییر بر جنبه های رویشی و خصوصلیات زایشلی را نشلان

در روش کشت جوی و پشته با توجه به نتایج حاص

دادنللد  )1970( Newton and Blackmanنیللز

از م ایسه میلانگیمهلا در جلدول ( )3نشلان داده شلد کله

عنوان داشتند نفوذ نور در بوته های گالیلول تحلت تلثییر

برخی از ویژگی ها و عملکرد گل گالیلول تحلت تلثییر

شک برگهای گیاه و تراکم بوته قرار میگیرد

79  تابستان،2  شماره14  جلد،)تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی

5

193.38**

18.00**

50.00**

7.315ns

0.0017ns

0.166ns

22.055**

0.722ns

47.386ns 2.276ns

0.017*

2.388ns

0.166ns

0.500ns

3.979ns

0.002

5.066

0.088

0.855

24.879

460.055** 410.888**

0.128ns

4.404ns

0.388ns

0.388ns

0.0039ns 0.722ns

1.6420ns 2

1.813ns

3.183ns

0.055ns

1.722ns

0.007ns

2.722ns

12.9795ns 2

73.286

16.825

8.788

8.055

0.110

8.588

429.127 10

139.890ns 4.361ns

430.222** 6442.420* 1

df

درجه آزادی

وزن گلآذین
Inflorescence weight

طول گلآذین

Inflorescence length

شاخص وزن گل

Cut flowers weight Index

Cut flower lenght

طول شاخه گل

طول ساقه

Stem length

قحر ساقه

Stem diameter

Floret diameter

قحر گلهه

طول گلهه

Floret length

تعداد گلهه
Floret number

Vase life

عمر گلجای

تعداد پداژ
Cormlet number

وزن پداژ

0.0006ns

منبع تغییرات
S.O.V

روش کشت
Planting
نانو کلسیم
Nano-Calcium
روش کشت × نانوکلسیم
Planting× Nano-calcium
خطا
Error

16.28

12.39

3.48

6.25

4.76

8.02

19.73

3.29

5.81

11.20

5.88

13.97

)ضری تفییرات (درصد
C.V. (%)

 درصد میباشد، متنیدار در سطح احتمال پنج و ی،عدم وجود اختالف متنیدار

 بررسی روش کشت و محلولپاشی نانو:چهرازی و همکاران

Cormlet weight

تجزیه واریانس اثر تیمار روش کشت و نانو کلسیم بر برخی شاخصهای مورفو وژیکی گالیول-4 جدول
Table 1. Analysis of variance of planting and nano-calcium treatment effects on some morphological parameters of Gladiolus

 * و ** بهترتی،ns

ns , * and ** non significant differences, significant at the 5% and 1% probability level, respectively

06

تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی) ،جلد  14شماره  ،2تابستان 79

04

جدول  -4تجزیه واریانس اثر تیمار روش کشت و نانو کلسیم بر برخی شاخصهای بیوشیمیایی گالیول
Table 2. Analysis of variance of culture and nano-calcium treatment effects on some biochemical
traits of Gladiolus
منبع تغییرات
S.O.V

درجه آزادی
df

میانگین مربعات
Mean Squares
محتوای نسبی آب ()RWC

کلروفیل a

کلروفیل b

کلروفیل کل

Total Chlorophyl Chlorophyll b Chlorophyll a

روش کشت
Planting
نانو کلسیم
Nano-Calcium
روش کشت × نانوکلسیم
Planting× Nano-calcium
خطا

1

0.072ns

0.0058ns

0.003ns

0.00026ns

2

0.299ns

*0.0052

*0.003

*0.00023

2

0.358ns

0.003ns

0.002ns

0.00012ns

10

2.070

0.0016

0.001

0.0007

Error
ضری تفییرات (درصد)

1.55

14.12

14.79

18.03

)C.V. (%
 * ،nsو ** بهترتی

عدم وجود اختالف متنیدار ،متنیدار در سطح احتمال پنج و ی ،درصد میباشد
ns, * and ** non significant differences, significant at the 5% and 1% probability level, respectively

جدول  -9مقایسه میانگین اثر روش کشت بر برخی ویژگیهای گالیول
Table 3. Mean comparison of planting method on some characteristics of Gladiolus
وزن گلآذین
روش کشت
Planting

کرتی
Cretan
جوی و پشته
Furrow

طول گلآذین

طول ساقه

(گرم)
(سانتیمتر)
(سانتیمتر)
stem length Inflorescence Inflorescence
)weight (g
)(cm
)length (cm

طول شاخه گل
بریده (سانتیمتر)
Cut flower
)length (cm

تعداد گلهه عمرگلجای (روز) تعداد پداژ
Cormlet
Vase life
Floret
number
)(day
number

167.112a

44.889b

44.00b

84.889b

13.111b

7.555b

14.88b

129.276b

54.667a

53.556a

95.00a

16.44a

9.555a

21.44a

حروف مشابه در هر ستون دارای تفاوت متنیدار در سطح پنج درصد نیستند
The similar letters in each column are not significantly different at the level of 5%.

با توجه به ایمکه تثییر نور بر رشد رویشی و گللدهی

داده است ،در حالیکه در روش کرتی بله دلیل اسلتفاده

گالیول مورد تثیید قرار گرفته است ،ایم احتملال وجلود

زیاد از آب که باعث غرقاب شلدن و کمتلر شلدن میلزان

دارد که تفییر روش کشت در دو روش کرتی و جلوی و

تهویه خام میشود اجازه رشد بیشتر به پداژه نمیدهد و

پشته بر میزان دریافلت نلور توسلط بوتلههلا ملثیر بلوده و

کیفیت و عملکرد گیاه پاییم میآید یکی دیگر از دالی

بایستی اهمیت روش کشت از جنبه نلور دریلافتی توسلط

تثییر روش کشت ،ایر بر رشد ریشه میباشد

بوته ها در رشد زمستانه ملورد توجله بیشلتری قلرار گیلرد

 )2003( Heinen et al.در تتیللیم مللدل ریاضللی

( )Rameau and Gouyo, 1991بله نظلر ملیرسلد

مربللوط بلله رشللد گیاهللان مختلللف از جمللله گالیللول بیللان

که در روش کشت جوی و پشته به دلیل میلزان رطوبلت

داشتند که نحوه گسترش ریشهها تحت تثییر عواملی ماننلد

وزن

محیط رشد ریشه ،نحوه بکارگیری کود و میلزان آب قلرار

مناسلل تللر و تهویلله بهتللر خللام ،باعللث افللزای

پداژهشده و کیفیت و عملکلرد گیلاه گالیلول را افلزای

ملیگیللرد و مللواد یللادشللده پارامترهللای اصلللی هسللتند کلله

چهرازی و همکاران :بررسی روش کشت و محلولپاشی نانو

02

میتوانند ملدل ریاضلی تخملیم رشلد را تحلت تلثییر قلرار

بر گرم وزن تر برگ) ،کلروفی  6/653( bمیللیگلرم بلر

دهند ایر اصلی روش کشت و تراکم گیاهی بلر محصلول،

گرم وزن تر برگ) و کلروفی ک ( 6/270میلیگلرم بلر

عمدتاً به علت تفاوت در چگلونگی توزیلع انلرژی تابشلی

گرم وزن تر برگ) در تیمار ی ،میلیگرم در لیتر بهدست

خورشید است با توجه به ایلمکله سلرعت رشلد محصلول

آمد و نسبت به شاهد اختالف متنیداری را نشان داد ولی

تابتی از انرژی تشتشتی مورد استفاده در فتوسنتز است ،لذا

در م ایسه با تیمار دو در هزار اختالف متنیدار نشد ایلم

عملکلرد

ظرفیلت فتوسلنتزی در

افزای

جذب تاب

خورشیدی منجر به افلزای

کلروفیل باعلث افلزای

افزای

میشلود ( )Ozuniduj et al., 2007بلا وجلودی کله

گیاه میشود و فتوسنتز تتییمکننده اصلی رشد و عملکرد

تراکم در هر دو روش کشت یکسان است ولی باید توجله

گیاهان است یکلی از مشلکالت تولیلد گل  ،مانلدگاری

داشت که در کشت جوی و پشته جریان نور در بیمگیاهان

نامطلوب گ هلای بریلده در طلی دوره پلس از برداشلت

از کشللت کرتللی مللی باشللد و مانللدابی آب در پللای

است شرایط رویشلی گیلاه در دوره قبل از برداشلت بله

بللی

گیاهان در کشت کرتی باعث کاه

تهویه میگردد

تح ی للات انجللامشللده نشللان داده کلله کلسللیم بللا سللاز و
کارهای متتددی در به تتوی انداختم فرایند پیری و افزای
ماندگاری گ های بریده ن

دارد ایر بازدارنده بلر فتالیلت

آنللزیم  Acc Oxidaseو بلله دنبللال آن کللاه
هورمون اتیلم بهوسیله گلبرگها ،افزای

است ( )Halevy and Mayak, 1981در ایم پلژوه
باالتریم عمرگلجای گالیول در تیمار دو میللیگلرم در لیتلر
نانو ذرات کلسیم بهدست آمد

تولیللد

 )1999( Gerasopoulos and Chebliدر

فتالیت پمل هلای

آزمای هلای خلود جهلت بهبلود عملرگلجلای ژربلرا و
گردن ،روشهای مختلفی را برای

پروتللونی موج لود در غشللای سیتوپالسللمی ،کللاه
الکترولیت ،افزای

میزان  36-96درصد بر کیفیت گ های شاخه بریده مثیر

م دار جذب آب و کاه

نشللت

کاه

عارضه خم

م دار تتلرق

افزای

م دار کلسیم ساقه گ ژربرا به کلار بسلتند کله

طی دوره پس از برداشت از جمله ایم سلاز و کارهلا هسلتند

تزری مست یم محلول کلریلد کلسلیم بله سلاقه گل کله

(Marschner, 1995؛ Mortazavi et al., 2007؛

منجر به بیشتریم افلزای

م لدار کلسلیم در بافلت سلاقه

Rueysong and Mayhsi, 2008؛ Torre et al.,

شده بود 3 ،تا  1روز عمرگلجای را افزای

داد و  3تا 5

 )1999بنابرایم بهینله کلردن شلرایط محیطلی موردنیلاز

روز تثخیر در خم

بللرای پللرورش گل گالی لول و اسللتفاده از تفذیلله برگللی

بلله اینکلله بللرگهللا بللهعنللوان جایگللاه سللوخت و سللاز

کلسیم میتواند در افزای

غلظت کلسیم گلبرگها ن

گردن ایجاد کرد .از طرفی با توجه

عناصللرغذایی در تتیللیم عملکللرد ن ل

ویللژهای دارنللد،

مثیری داشته باشد به نظر میرسد محللول پاشلی کلسلیم

می توان انتظار داشلت در صلورت تلامیم کلسلیم کلافی،

غلظلت

عملکرد مطلوب بهدست آید از آنجاییکه انت ال کلسیم

کلسیم شاخه گ دهنده و گلبرگ ها مطرح باشد اگر چه

در گیاه توسط پدیده تترق و از طریل جریلان شلیرهخلام

وجود کلسیم برای رشد و توسته گیلاه ،بلهویلژه وظلایف

صللورت مللیگیللرد ،در صللورت مطلللوب بللودن شللرایط

ساختمانی آن ،الزامی است ()Marschner, 1995

محیطی (تهویله) چنلیم بله نظلر ملیرسلد کله هلی گونله

می تواند به عنوان راهکلاری مناسل

در افلزای

نتایج جدول ( )2نشان داد که محلولپاشی نانوکلسیم

کللاه

عملکللردی بلله دلی ل کمبللود کلسللیم ر ندهللد

بر میزان کلروفی  ،aکلروفی  bو کلروفی ک در سطح

( )Marschner, 1995از طرفللی کلسللیم عنصللری

پنج درصد ایر متنیداری داشت ،به گونهای که با عنایت

نسبتاً غیرمتحرم است محلولپاشی آن میتوانلد ملثیرتر

به جدول ( )1باالتریم میزان کلروفی  6/213( aمیلیگرم

واقع شود و محللول پاشلی نلانو ذرات کلسلیم بلا داشلتم
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دو خصوصلیت سلطح ویلژه و سلطح واکلن کننلدگی
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بیشتریم تتداد پداژم در روش کشت جوی و پشلته

بللاال ،واکللن پللذیری بیشللتری نشللان داده و نتیجلله آن

( )24/11بلهدسللت آمللد کلله بللا تتللداد پللداژم در روش

بهبود توان جذب با روش کنترلشده را به دنبلال داشلته

کرتلی ( )41/11در سللطح یللم درصللد اخللتالف متنللیدار

است به عبارتی میتوان اسلتنباط داشلت کله تیملار نلانو

نشان داد در حالیکله در ملورد وزن پلداژم در تیملار

ذرات کلسیم با تثییر بر برخی از فاکتورهلای بیوشلیمیایی

محلولپاشی شاهد (آبم طلر) و کشلت کرتلی بلاالتریم

عمرگلجای

وزن بهدست آمد ولی اختالف متنلی دار نبلود از طرفلی

گالیول نسلبت بله تیملار شلاهد (آبم طلر) شلده اسلت

میزان غلظت نانوذرات کلسلیم

همچون کلروفی  b ،aو ک موج

افزای

در روش کرتی با افزای

 )2009( Khayyat et al.بیلان کردنلد بلا اسلتفاده از

وزن پداژم کاه

مکم کلسیم ،روی محتویات کلروفیل  ،وزن خشل ،و

 )2002( Singhبیان نمود کله نحلوه کشلت ملیتوانلد

عناصر کم مصرف در توت فرنگی تحت استرس شوری،

وزن پداژه گالیول را تحت تثییر قرار دهد

متنی داری را نشلان داد (شلک )4

 CaSO4باعث بهبود رشد گیاهان گردید
جدول  -1مقایسه میانگین اثر تیمار نانوکلسیم بر برخی صفات گالیول
Table 4. average comparison of Nano-calcium treatment effects on some traits of Gladiolus
نانو کلسیم

کلروفیل a

کلروفیل b

کلروفیل کل

عمرگلجای (روز)

Nano-calcium

Chlorophyll a

Chlorophyll b

Total Chlorophyl

)Vase life (day

Control

0.199b

0.041b

0.240b

6.666c

1 mg/L

a

a

a

b

2 mg/L

0.243

0.234ab

0.053

0.050ab

0.296

0.284ab

8.500

10.500a

حروف مشابه در هر ستون دارای تفاوت متنیدار در سطح پنج درصد نیستند
The similar letters in each column are not significantly different at the level of 5%.

وزن پداژ (گرم)
)cormlet weight (g

تیمار نانو کلسیم
Nano-calcium treatment
شکل  -4اثر روش کشت و تیمار نانو ذرات کلسیم بر وزن پداژ های گالیول
Figure 1. The effect of planting method and Nano-calcium on Gladiolus cormlet weight
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عمر گلجای آن پیشنهاد ملی شلود از روش جلوی و پشلته
نشلان داد تفذیله

استفاده شود همچنیم نتایج ایم پژوه

01

نتیجهگیری
 کله تلوان تولیلد،در شرایط آب و هوایی خوزسلتان

برگی نانو ذرات کلسیم منجر به بهبود ماندگاری گل در

گ گالیول تجاری در فص پاییز و زمسلتان وجلود دارد

مرحله پس از برداشت شد

با تفییر روش کشت از کرتی بله جلوی و پشلته ملیتلوان

سپاسگزاری

گ هایی با کمیت و کیفیت باالتری تولید نمود در روش

بدیم وسیله از هم کاری متاونلت پژوهشلی دانشلگاه

 آب کمتللر مصللرف مللیشللود و،کشللت جللوی و پشللته

 دانشکده کشاورزی و گلروه عللوم،شهید چمران اهواز

پداژه های دختری بیشتری نسلبت بله روش کرتلی تولیلد

باغبانی در طول ایم تح ی تشکر و قدردانی میگردد

هزینه و باال بردن کیفیلت گل و

می گردد جهت کاه
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Abstract
Background and Objectives
In order to introduce the best method of planting between Cretan and furrow and also spraying
nanoparticles of calcium on the quality and quantity of Gladiolus flowers (Gladiolus hybrida cv.
Magma), a study was conducted at the research farm. Nanoparticles release nutrients slowly and
continuously because of having nanomembranes so that we can adjust the speed of releasing
nutrients from the capsuls. Using this fact, the efficiency of nanoparticles would improve. Cretan
method is the most common method of planting of Gladiolus in Iran.
Materials and Methods Corms were planted in two ways; Cretan and furrow planting. The
density of them was 24 per square meter (four rows with the distance of 15 cm). Nanoparticles of
calcium at three levels (0, 1 mg/litre, and 2 mg/litre) were sprayed on the plants before the
harvest once a week for three weeks. Considering the importance of planting methods and
performance of nanoparticles of calcium, a factorial experiment was conducted based on
randomized complete block design with three replications. Data were analyzed using SAS
software.

Results
In this study after the harvesting, most of the features of flowers were measured including: the
inflorescence length, the inflorescence weight, the weight index of cut flower (fresh weight of the
cut flower/ the length of the cut flower), the shoot diameter, the shoot length, the diameter of the
first and the second floret, the number of florets, the number of corm, the corm weight, a, b, and
the total chlorophyll, the relative water content, and the vase life. Significant differences were
observed at the 5% level for all of the traits except the weight index of the cut flower and the
relative water content. The cut flower weight, the cut flower length, the inflorescence length, the
florets diameter, the number of florets, the number of corm, and the vase life were increased in
the furrow planting method. The importance of the nanoparticles of calcium treatments on vase
life was significant. The Number of corms was also significant in the furrow planting method.

Discussion
The results of this study showed that the quality, the yield and the vase life in furrow planting
were better than those in the Cretan. The foliar feeding calcium nanoparticles resulted in survival
improvement in post-harvest flowers. In Khuzestan, which is capable of producing commercial
Gladiolus flowers in autumn and winter, the furrow planting can be used to obtain flowers with
higher quality and quantity instead of using the cretan planting.

Keywords: Nano fertilizer, Planting method, Vase life, Yield

