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 بریده سوسن بر صفات کمی و کیفی گل شاخه ها  مغذیغلظت درشت تأثیر
(Lilium LA Hybrid Fangioدر ) خاک شرایط کشت بدون 

 
 4و محمدرضا خالدیان 3، جمالعلی الفتی*2پور اصیل ، معظم حسن1زهرا سادات نبوی مهاجر

 . دانشجوی سابق دکتری، استاد، استادیار و دانشیار، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیالن، رشت4و  3، 2، 1

 (8/12/1391تاریخ پذیرش:  - 22/9/1391)تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

 Lilium LA) بریده سوسنکمی و کیفی گل شاخه ها بر رشد و عملکرد صفاتمغذیمنظور بررسی اثر چهار غلظت از درشتاین آزمایش به

Hybrid Fangio) ها، چهار تکرار و ده گلدان در هر تکرار در مغذی                                                 خاک و در قالب طرح کامال  تصادفی با چهار تیمار درشتدر کشت بدون
ترتیب بیشترین تا کمترین غلظت به S4و  S1 ،S2 ،S3مغذی )گلخانه تحقیقاتی دانشگاه گیالن انجام شد. گیاهان با چهار تیمار درشت

پتاسیم هیدروژن فسفات، پتاسیم  پتاسیم، دیهای نیترات های متفاوت نمک یافته( و با غلظتاساس محلول غذایی کوئیک )تغییرها( برمغذیدرشت
لیتر محلول آبیاری تغذیه شدند. تمامی گرم در  منیزیم بر حسب میلیکلسیم و سولفاتکلسیم، نیترات آمونیوم، کلرید، نیتراتهیدروژن فسفاتدی

ها نشان داد بین تیمارها از نظر عرض برگ، وزن پیاز دختری،  های غذایی حاوی مقادیر مشابهی از عناصر معدنی میکرو بودند. نتایج داده محلول
 1یم موجود در برگ در سطح احتمال کلروفیل کل برگ، آنتوسیانین گلبرگ، پروتئین گلبرگ و مقدار عناصر نیتروژن، پتاسیم، فسفر و منیز

که در صفاتی مانند داری وجود داشت. درحالی درصد اختالف معنی 5درصد و طول غنچه گل، طول برگ و تعداد برگ در سطح احتمال 
شدن برگ و پراکسیده های دختری، مقدار پرولین، نشت یونی، مقدار آب نسبی ارتفاع گیاه، تعداد گل، تعداد روز تا گلدهی، تولید تعداد پیازچه

، )تیماری که دارای بیشترین غلظت عناصر غذایی S1ها نشان داد که تیمار  دار نبود. همچنین نتایج مقایسه میانگین داده لیپیدها اختالف، معنی
چنین  هم ترین غنچه گل، طول و عرض برگ، تعداد برگ و وزن پیازچه دختری، بود( اثر مثبتی بر خصوصیات رویشی مانند طول بزرگ

ها مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و خصوصیات بیوشیمیایی مانند آنتوسیانین و پروتئین گلبرگ و کلروفیل برگ و غلظت درشت مغذی
 خاک داشته است.بریده سوسن در شرایط کشت بدونمنیزیم در برگ گل شاخه
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ABSTRACT 

This experiment was conducted to evaluate the effect of four types of nutrient solutions on growth, quantitative and 
qualitative characteristics of Lilium cut flower (Lilium LA Hybrid Fangio) in soilless culture in a completely randomized 
design with four treatments, four replications with 10 pots per replicate in the research greenhouse of the University of 
Guilan. Plants with four treatments of macro elements (S1, S2, S3 and S4 highest to lowest macro elements, respectivly) 
were arranged on the base of modified Quick nutrient solution with different salts including potassium nitrate, di potassium 
hydrogen phosphate, potassium dihydrogen phosphate, calcium nitrate, ammonium nitrate, calcium chloride and 
Magnesium sulfate mg/L. All macro elements contained similar amounts of micro-elements. Results showed that there were 
significant difference between different treatments of macro elements for length of bud, leaf length and width, number of 
leaves, daughter bulb weight, total chlorophyll content of leaf, anthocyanin and petal protein, leaf nitrogen, potassium, 
phosphorus and magnesium. Also, significant difference was not observed for traits such as plant height, number of flowers, 
number of days to flowering, number of daughter bulb, proline content, ion leakage, leaf relative water content and lipid 
peroxidation in leaf. Results of mean comparison of data showed that S1 treatment, had the highest concentrations of macro 
elements, had a positive effect on vegetative characteristics such as length of largest flower bud, leaf length and width, leaf 
number and weight of daughter bulb as well as biochemical parameters like anthocyanin and protein in petal, chlorophyll in 
leaf, and concentration of mineral elements of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium in the leaf of lily 
cut flower in soilless culture conditions.  
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 مقدمه

دهنده ( یکی از گیاهان گل.Lilium spگل سوسن )

متعلق به های بزرگ و زیبا،  علفی پایا، پیازی با گل

( و یکی از مهمترین Liliaceaeخانواده لیلیاسه )

 ;Anderson, 2007بریده دنیا است )های شاخه گل

Alam et al., 2013 اهمیت این جنس در بازار .)

علت وجود هیبریدهای متنوع و ارقام جهانی گل، به

ها  شمار تجاری در دسترس است و بعضی از گونه بی

اند که  غذایی شناخته شده خاطر ارزش دارویی،نیز به

 ,.Dhyani et alافزاید ) اهمیت اقتصادی آن میبه 

طور (. کشت بدون خاک، در چند دهه اخیر به2009

چشمگیری پیشرفت کرده و مسائل مربوط به کیفیت 

تولیدات کشاورزی خارج از فصل را برطرف نموده است 

(Savvas et al., 2013 .)اند که تبخیر نتایج نشان داده 

درصد  15تا  40 ،و تعرق کشت در محیط گلخانه

عبارت دیگر تبخیر و تعرق خارج از گلخانه است، به

ای در مقایسه با کشت خارج از گلخانه  کشت گلخانه

جویی آب  درصد صرفه 00تا  05تواند حدود  می

تأمین محلول  (.Mpusia, 2006بیشتری داشته باشد )

ن تغذیه کردجهت بهینهغذایی برای گیاهان به

بلکه در کشت  ،خاکتنها در کشت بدوننه ،محصول

صورت یک عمل معمول درآمده ای به خاکی گلخانه

از مزایای این سیستم یکنواختی کاربرد مواد است. 

بنابراین هدر رفت،  ؛غذایی و آب برای گیاه است

آل  کاهش یافته و شرایطی نزدیک به حالت رشد ایده

. (Savvas et al., 2013)آید  برای گیاه فراهم می

بسته   ماندگاری گل سوسن که اند محققان نشان داده

به گونه و نوع تغذیه متفاوت بوده و تغذیه مناسب 

بریده بسیار اهمیت دارد منظور تولید گل شاخهبه

(Rogers, 2013گزارش شده است که سوسن .)  های

به تغذیه زیادی نیاز دارد و غلظت کم عناصر  1اورینتال

کیفیت گیاه را پایین  ،رس کردن یی در زمان پیشغذا

ای  (. فاکتورهای تغذیهDe Hertogh, 1989آورد ) می

شامل انواع عناصر غذایی، ترکیبات آنها و آب آبیاری 

فاکتورهای کلیدی در بهبود کیفیت گیاهان هستند 

(Putra & Yuliando, 2015کیفیت گل .)،  یکی از

                                                                               
 Oriental lilies.1 

بریده است شاخهمهمترین خصوصیات در صنعت گل 

گیرد و  قرار می تأثیرکه با کاربرد مواد غذایی تحت 

برای حضور در بازار رقابت جهانی کیفیت، نقش حیاتی 

ها  مغذیکند. همچنین تأمین تلفیقی درشت را ایفاء می

مصرف در مقادیر کافی و استفاده در همراه عناصر کمبه

ت های مناسب یکی از مهمترین فاکتورهایی اس زمان

کند  که رشد گیاه را در محصوالت گلدار کنترل می

(Ganesh & Kannan, 2013 محققان در آزمایشی .)

خاک با استفاده را در کشت بدون 0سوسن رقم سایبریا

همراه به ،عنوان پایه محلول غذاییاز محلول هوگلند به

های مختلف عناصر نیتروژن و پتاسیم پرورش  غلظت

های مورد استفاده رشد و  ظتدادند و گزارش کردند غل

 Lee etقرار نداده است ) تأثیرگلدهی سوسن را تحت 

al., 2005 .)رقم سوسن با  7آزمایشی، پیازهای  در

همراه های رشدی مختلف در بستر پیت و شن به دوره

کود کشت  شونده مولتی مقادیر مختلف کود کند رها

تعدادی از این تیمارها عالوه بر کود کند  ؛شدند

هاشونده طی فصل رشد نیز با کود اضافی نظیر ازت، ر

های متفاوت تغذیه شدند و  فسفر و پتاس با غلظت

تعدادی از گیاهان نیز بدون استفاده از کود کند 

فقط طی فصل رشد کوددهی شدند. نتایج  ،رهاشونده

های باالی  غلظت که حاصل از این آزمایش نشان داد

ایسه با گیاهانی که ویژه در مقهشونده بکود کند رها

برای همه ارقام  ،فقط طی فصل رشد کوددهی شدند

(. Treder, 2005بهترین کیفیت تولید گل را داشتند )

با استفاده   تولید گل و پیاز سوسن ،در آزمایشی دیگر

های غذایی مختلف مورد مطالعه قرار گرفت  از محلول

ی تیمارهای  و نتایج نشان داد که گل در همه

طور کامل و با کیفیت مناسب ایی مختلف، بهغذ محلول

در تحقیقی اثر تیمارهای  (.Askar, 2015شدند ) باز

پاشی بر خصوصیات  صورت محلولکودی مختلف به

 Dahlia (Dahlia hybrida) cv. Frescoگل کوکب 

مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که 

بر خصوصیاتی  ،محلول غذاییهای متفاوت  غلظت

مانند قطر غنچه، قطر گل و سطح برگ اثر مثبت 

گذاشته است، آنها همچنین گزارش کردند که این 

                                                                               
 Siberia.2 
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تیمارها تعداد گل، تعداد برگ، و ارتفاع گیاه کوکب را 

 ,.Kashif et alطور چشمگیری افزایش داده بودند )به

ها بسیار مهم است زیرا  (. توجه به تغذیه سوسن2014

ها را در پیاز  عناصر غذایی و کربوهیدرات این گیاهان

کنند که این مسئله ممکن است پاسخ به  ذخیره می

غلظت عناصر غذایی بیرونی را در مقایسه با گیاهان 

 ,.Marin et alقرار دهد ) تأثیرغیر ژئوفیتی تحت 

عوامل مختلفی  تأثیرجذب عناصر غذایی تحت (. 2014

مصرفی و مثل شرایط محیطی، آبیاری، نوع کود 

ضروری بنابراین  ؛گیرند های کاربرد کود قرار میروش

ای  است تا اطالعات کاملی در مورد نیازهای تغذیه

رفت عناصر غذایی منظور اجتناب از هدرگیاهان به

داشته باشیم، زیرا تطابق تقاضای عناصر غذایی توسط 

گیاه و تأمین آن، هزینه تولید و نیز خطر آلودگی آب و 

(. در Dufour & Guerin, 2005کاهد ) میمحیط را 

برخی از  ،گان سوسن حال حاضر تولیدکننده

کنند که برای افزایش  های غذایی را استفاده می فرمول

بودن کارایی تولید محصول نیاز است، ولی باید مناسب

های غذایی مورد بررسی قرار گیرد تا فرمول  این فرمول

با ارزش توصیه گان این گل  مناسب برای تولیدکننده

گردد. بنابراین آزمایش حاضر، با هدف مطالعه اثر چهار 

بریده مغذی مختلف بر گلدهی گل سوسن شاخهدرشت

خاک انجام شد تا بهترین نوع تغذیه در کشت بدون

این گل ارزشمند در مراحل مختلف رشد رویشی و 

 ها، تعیین شود. مغذیزایشی، در بین این درشت

 

 ها مواد و روش

ین آزمایش در گلخانه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی ا

دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن از آبان ماه سال 

انجام شد. آزمایش در  1930تا فروردین ماه سال  1937

                                      قالب طرح کامال  تصادفی با چهار غلظت از 

عنوان تیمار و چهار تکرار که هر تکرار ها بهمغذیدرشت

ها بر مغذی، انجام شد. طراحی درشتشامل ده گلدان بود

( و Barnes, 2010; Askar, 2015اساس بررسی منابع )

( انجام شد. 1محلول غذایی کوئیک تغییریافته )جدول 

های مختلف مورد  ها در میزان نمکتفاوت درشت مغذی

مصرف برای همه استفاده بود. مقدار عناصر کم

، 551/5مولیبدن  EDTAها شامل مغذیدرشت

، کالت آهن 51/5روی ، سولفات551/5منگنز سولفات

(EDDHA )540/5و عنصر بر به 59/5مس ، سولفات 

درصد، مطابق منابع  50/5( H3BO4اسید )شکل بوریک

(. تهیه همه Askar, 2015مربوط به تغذیه سوسن بود )

های  های غذایی با استفاده از آب دیونیزه و نمک محلول

درصد انجام شد.  155با خلوص  Merckساخت شرکت 

از  Fangio، رقم LAسوسن گروه  F1پیازهای 

های قابل اعتماد تهیه شده، قبل از کشت  واردکننده

عفونی شدند. سپس با درصد ضد 1/5وسیله بنومیل به

%( 95%( و پرالیت )45تفاده از بستر تجاری کوکوپیت )اس

انه و کشت یک پیاز در هر گلدان پالستیکی با قطر ده

ی بستر کشت،  متر انجام شد. پیش از استفاده سانتی 10

های خالی  (. گلدان0خصوصیات آن تعیین شد )جدول 

ها با میزان یکسانی از  وزن گردید و سپس همه گلدان

که  مواد بستر پر شدند. دو هفته بعد از کشت )زمانی

متر  سانتی 15اندازه ها به شده در گلدانپیازهای کشت

صورت  دهی بر پایه نیاز آبی گیاه و به محلول رشد کردند(

 دستی انجام گرفت.

 
 هاغلظت عناصر غذایی در چهار نوع از درشت مغذی .1جدول 

Table 1. Mineral concentrations in four kinds of macro elements 

Salt type 

(mg/L) 

Potassium  

nitrat 
Di potassium  

hydrogen  

phosphate 

Potassium di  
hydrogen  

phosphate 
Calcium  

nitrat 

Ammonium  

nitrate 

Sodium  

chloride 

Magnesium  

sulfate 

EC  

(dS/m) pH 

Nutritional solution 1 631.3 43.5 102 512.5 150 14.6 230.6 1.24 5.39 
Nutritional solution 2 505 34.8 81.6 410 120 11.7 184.5 1.07 5.71 

Nutritional solution 3 378.8 26.1 61.2 307.5 90 8.8 138.4 1.19 5.71 

Nutritional solution 4 252.5 17.4 40.8 205 60 5.9 92.3 0.83 5.85 

 
 (Lilium  LA sp. cv. Fangio( برای کشت بدون خاک گل شاخه بریده سوسن )45:95های بستر کوکوپیت پرلیت ) ویژگی .0جدول 

Table 2. Characteristics of cocopeat and perlite (70:30) media for Lilium cut flower in hydroponic culture 
Characteristics EC (dS/m) pH Bulk density (g/cm3) Particle density (g/cm3) 

Media 2.95 5.9 0.17 0.2 
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های پایه  ها، ابتدا محلولمغذیبرای تهیه درشت

تهیه شدند و سپس در زمان مصرف بر اساس 

مورد نیاز، رقیق شدند. پس از رشد  مغذی درشت

دهی در هفته اول با یک سوم غلظت،  گیاهان، محلول

دهی گیاهان  منظور عادت هفته دوم با نصف غلظت به

ها انجام شده و از هفته سوم تغذیه مغذیتبه درش

ها صورت گرفت. برای جلوگیری مغذیکامل با درشت

  ای صورت هفته از انباشتگی نمک، شستشوی بستر به

درجه  05±7شد. دمای محیط پرورش  بار انجامیک

گراد در شب  درجه سانتی 10±7گراد در روز و  سانتی

رسانت با درصد و نور فلو 45±0بود. رطوبت نسبی 

میکرومول بر متر مربع بر ثانیه تنظیم گردید.  05شدت

در پایان آزمایش، صفات طول و عرض برگ، تعداد گل 

و برگ، ارتفاع گیاه، طول بزرگترین غنچه گل، تعداد 

ها، ماندگاری گل  روز تا گلدهی، تعداد و وزن پیازچه

گلدانی، مقدار پروتئین، کربوهیدرات و آنتوسیانین 

قدار کلروفیل، نشت یونی و پرولین در برگ گلبرگ، م

و مقدار آب نسبی برگ، غلظت عناصر نیتروژن، فسفر، 

پتاسیم، کلسیم و منیزیم در برگ تعیین شد. طول و 

عرض برگ و طول بزرگترین غنچه گل با استفاده از 

وسیله متر همتر و ارتفاع گیاه ب کش بر حسب میلی خط

د. تعداد گل و برگ گیری ش متر اندازه بر حسب سانتی

در گیاه، پایان دوره کشت شمارش و ثبت شد. زمان 

کشت پیازها در گلدان تا زمان برداشت گل 

عنوان تعداد گرفتن اولین غنچه گل در گیاه( به )رنگ

روز تا گلدهی در نظر گرفته شد. محتوای نسبی آب 

 Volaire et al. (1998)برگ بر اساس روش 

( Wfگرم نمونه بافت تازه ) 0/5ابتدا  گیری شد. اندازه

ساعت در آب مقطر قرار  7مدت وزن شد و سپس به

پس از پایان این مدت دوباره نمونه وزن شد  ؛داده شد

(Wsسپس نمونه ) هایی درون آون در  ها در پاکت

ساعت قرار  07مدت گراد به ی سانتی درجه 40دمای 

 ( و سپسWd                             داده شدند تا کامال  خشک شوند )

 رابطه زیر محتوای نسبی آب برگ با استفاده از

 :محاسبه گردید

 / (Ws-Wd) × 100(RWC = (Wf-Wd 

عدد  3از هر گلدان  (،EL) نشت یونی جهت تعیین

برداری انتخاب شد و  برگ تازه جهت نمونه

ها برداشته شده  متر از برگ میلی 0هایی به قطر  دیسک

 15های آزمایشگاهی قرار داده شدند و سپس  و در لوله

. یونیزه به آنها اضافه شد-لیتر آب مقطر دی میلی

ها با سرپوش پالستیکی بسته شد و در دمای ثابت  لوله

ساعت  10گراد قرارگرفتند. پس از  درجه سانتی 00

استفاده از با  ،(EC1هدایت الکتریکی اولیه محیط )

 Milwaukee Mi 306مدل  سنجEC دستگاه

درجه  155ها در دمای  گیری شد. سپس نمونه اندازه

ها  شدند تا بافت جوشاندهدقیقه  05گراد به مدت سانتی

با . شودها آزاد  طور کامل کشته و همه الکترولیت به

 در( EC2هدایت الکتریکی ثانویه )، ها شدن نمونهخنک

در پایان  گیری شد و گراد اندازه یدرجه سانت 00دمای 

شد محاسبه  رابطه زیربا استفاده از  EL میزان

(Shaoyun et al., 2009): 

.EL = (EC1 / EC2) ×100 

گرم از  50/5مقدار  ،گیری کلروفیل برای اندازه

درصد  15استون لیتر   میلی1برگ گیاه با  تازهبافت 

دقیقه  15مدت به را آمدهدست مخلوط شد. مخلوط به

را جدا روئی عصاره استونی شفاف کرده و سانتریفیوژ 

مدت نیم ساعت، نموده، پس از قرار دادن در تاریکی به

 070و  009گیری کلروفیل در دو طول موج  هزاندا

نانومتر با استفاده از روش اسپکتروفتومتری انجام 

گیری آنتوسیانین  (. برای اندازهArnon, 1967) گرفت

ها نیم گرم گلبرگ با کمک نیتروژن  گلبرگکل در 

مایع در داخل هاون آسیاب شده و سپس به آن 

متانول اسیدی اضافه شد، حالل مورد استفاده جهت 

ها، متانول اسیدی )متانول به  استخراج آنتوسیانین

نسبت حجمی یک درصد کلریدریک اسید( بود. برای 

بانه مدت یک شها به نمونه ،سنجش میزان آنتوسیانین

روز در بافر استخراج و در یخچال قرار داده شدند و 

ها جدا  سپس سانتریفیوژ گردیده، مایع باالیی نمونه

شده و برای خواندن با استفاده از روش اختالف جذب 

 PGهای مختلف با اسپکتروفتومتر مدلpHدر 

Instrument +T80  455و  005دو طول موج در 

(. برای Wroslstad, 1976استفاده گردید )نانومتر 

گیری پروتئین نیم گرم گلبرگ از هر نمونه را با  اندازه

کمک نیتروژن مایع در داخل هاون آسیاب کرده و به 

/. موالر 0میلی موالر حاوی  05پتاسیم آن بافر فسفات
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EDTA  وPVPP 0 اضافه گردید. محلول حاصل در %

فیوژ گراد با استفاده از سانتریدرجه سانتی 7دمای 

سانتریفیوژ شد،   Ependorf 5417 Rدار مدلیخچال

سپس محلول روئی برای سنجش غلظت پروتئین مورد 

الزم به ذکر است که از این عصاره  استفاده قرار گرفت.

برای سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز و 

 ,Bradfordپراکسیداسیون لیپیدها نیز استفاده شد )

شدن لیپیدها، دهگیری پراکسی (. برای اندازه1976

آلدئید با استفاده از روش هیت و پاکر  دی غلظت مالون

(Heath & Packer, 1968به ) عنوان محصول واکنش

های چرب غشاء با استفاده از  شدن اسیدپراکسیده

% 0/5% حاوی 05(TCAاسید ) کلرواستیک محلول تری

 همچنینانجام گرفت. ( TBAتیوباربیتوریک اسید )

 Bates et al. (1973)روش هغلظت پرولین ب

برگ گرم بافت  0/5گیری شد. برای این منظور  اندازه

با نیتروژن مایع در داخل هاون آسیاب گردید و به آن 

اضافه  درصد 15لیتر سولفوسالیسیلیک اسید  میلی 15

 0گردید. این مخلوط از کاغذ صافی واتمن شماره 

لیتر از محلول صاف  میلی 0عبور داده شد. سپس به 

 00/1هیدرین )حاوی لیتر از معرف ناین میلی 0شده 

 95اسید و لیتر استیک میلی 95گرم ناین هیدرین در 

لیتر  میلی 0موالر( و  0اسید لیتر فسفریک میلی

ساعت در حمام  1مدت و به ،دیداسید اضافه گراستیک

گراد حرارت داده شد.  درجه سانتی 155آب گرم 

 7سپس  ه،واکنش با گذاشتن داخل یخ متوقف شد

مدت لیتر تولوئن به مخلوط اضافه گردید و به میلی

ثانیه ورتکس شد. جذب نوری محلول قرمز  05-10

نانومتر با  005رنگ فاز رویی در طول موج 

غلظت عناصر برگ، در  رائت گردید.ق یمترفتواسپکترو

ن یآزمایشگاه خاک، آب و گیاه بابل انجام شد. تعی

با استفاده از دستگاه  غلظت عناصر کلسیم و منیزیم

جذب اتمی و میزان نیتروژن پس از هضم در 

اسید غلیظ با روش کجلدال سنجیده شد. سولفوریک

برای تعیین میزان غلظت عناصر فسفر و پتاسیم ابتدا 

درجه  055با دمای  کوره ساعت در 0مدت ها به ونهنم

اسید در نیتریک گراد قرار داده شدند و سپس هضم سانتی

سنجی و عنصر فسفر با روش رنگ انجام گرفت؛ آنگاه

سنج نوری )فلیم عنصر پتاسیم با استفاده از روش شعله

(. عمر گلجایی Emami, 1996فتومتری( سنجیده شدند )

رؤیت رنگ مان برداشت )برداشت با های سوسن از ز گل

( تا ریزش قرمز در بزرگترین غنچه این رقم انجام شد

صورت تعداد روز اولین گلبرگ در نظر گرفته شده و به

افزار  ها با استفاده از نرم وتحلیل دادهتجزیهبیان گردید. 

SAS ها نیز از  بندی میانگین انجام شده و مقایسه و کالسه

درصد انجام  0طریق آزمون توکی و در سطح احتمال 

 شد.
 

 نتایج و بحث 
های رشد و  ها مختلف بر ویژگیمغذیدرشت تأثیر

 Lilium LA Hybridسوسن ) بریدهگلدهی گل شاخه

Fangio) 

( 9ل ها )جدو آمده از تجزیه واریانس دادهدستنتایج به

مورد  مغذیدهد که بین چهار تیمار درشت نشان می

ترین غنچه گل،  طول بزرگ ،آزمایش، از نظر صفات

درصد و  0طول برگ و تعداد برگ در سطح احتمال 

صفات عرض برگ و وزن پیازچه دختری در سطح 

ولی  ؛داری وجود دارد درصد اختالف معنی 1احتمال 

از نظر ارتفاع گیاه، تعداد گل، تعداد روز تا زمان 

های دختری بین تیمارهای  گلدهی تعداد پیازچه

 داری دیده نشد. مختلف اختالف معنی

 
 (Lilium LA Hybrid Fangio) 1بریده سوسنهای رشد و گلدهی گل شاخه بر ویژگی هامغذیدرشتنتایج تجزیه واریانس . 9جدول 

Table 3. Results of analysis of variance for macro elements on growth and flowering characteristics in Lilium cut 

flower (Lilium LA Hybrid Fangio) 
Source of 

variation 
df 

Length 

of bud 
Width 

of leaf 
Length 

of leaf 
Number 

of leaves 
weight of 

daughter bulb 

Height 

of plant 
Number 

of flower 
Flowering 

time 

Number of  

daughter bulb 

Nutrient solutions 3 280.60* 3.1** 178.2* 109.9* 32.4** 80.5ns 3ns 3.6ns 3.2ns 

Error 16 74.04 0.7 52.7 34.4 2 94.4 1.6 13.2 8.2 
CV% - 11.58 4.6 3.3 5. 9 11.02 9.8 14.9 3.2 14.9 

 دار. معنی نبود اختالف% و 1و  0احتمال  سطحدار در  دهنده اختالف معنی نشان :ns*، ** و 
*, **, ns: Significantly difference at 5 and 1% of probability levels, and not significant, respectively. 
 

 

 

1. LA hybyrids (Lilium longiflorum × Lilium Asiatic) 
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ها نشان داد،  نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده

مشخص است بیشترین طول  1طور که در شکل همان

که حاوی بیشترین غلظت  S1گل در تیمار  غنچه

همچنین طول و عناصر غذایی بود مشاهده گردید. 

های مغذیشده با درشتعرض برگ در گیاهان تغذیه

S1  وS2 دار  نسبت به سایر تیمارها اختالف معنی

مغذی تغذیه با درشت، 7و  9 هایبر پایه شکلداشت. 

S1  تیمار بیشترین غلظت عناصر غذایی( منجر به(

متر طول و  میلی 9/19دار طول و عرض ) تولید معنی

متر عرض( برگ در گیاهان سوسن  میلی 13/11

 0و  0 هایر که در شکلطوبریده گردید. همانشاخه

های  قابل مشاهده است تعداد برگ و وزن پیازچه

نیز  1بریده رقم فانجیودختری در گیاهان سوسن شاخه

ها بین تیمارهای مغذیهای مختلف درشتغلظتبا 

مورد مقایسه تأثیر قرار گرفت، اما از نظر صفات ارتفاع 

گیاه، تعداد گل، تعداد روز تا گلدهی و تعداد 

داری مشاهده  شده معنیهای دختری تولید چهپیاز

ها با مغذیتوان بیان کرد درشت نشد، در واقع می

های کمتر عناصر غذایی بر صفات ارتفاع گیاه،  غلظت

های  تعداد گل، تعداد روز تا گلدهی و تعداد پیازچه

داری  شده در گیاه سوسن تأثیر معنیدختری تولید

صفات تحت تأثیر  رسد ایننظر مینداشته است و به

اند. گزارش  رقم و شرایط پیش از کشت قرار گرفته

گردید که دمای ذخیره پیاز و دوام آن قبل از ظهور 

 Suh etدهد ) شاخه، تعداد گل را تحت تأثیر قرار می

al., 2013.) 

در آزمایشی محققان اثر استفاده از کودهای کند 

های مختلف نیتروژن، فسفر و  رهاشونده و غلظت

پتاسیم را بر چهار رقم سوسن را مورد مطالعه قرار 

طور عمده  دادند؛ نتایج آنها نشان داد که این کودها به

کیفیت ارقام را بهبود بخشیده که با نتایج آزمایش 

خوانی دارد، همچنین نتایج این محققین  حاضر هم

دهی تحت تأثیر نشان داد که ارتفاع بعضی ارقام با کود

که ارقامی نیز تحت تأثیر قرار در حالیقرار گرفته است 

توان اظهار داشت که ارتفاع گیاه  نگرفتند؛ بنابراین می

گیرد  در ارقام مختلف سوسن تحت تأثیر رقم قرار می

                                                                               
1. Fangio 

(Treder, 2005 عالوه براین، نتایج آنها نشان داد که .)

 0گل و سطح برگ در رقم سایبریا بیشترین طول غنچه

 43)زمان گلدهی  9آکوپولوروز( و  31)زمان گلدهی 

دست آمد و مقادیر مختلف کوددهی زمان روز( به

گلدهی را در هیچکدام از ارقام مورد بررسی تحت 

تأثیر قرار ندادند که این نتایج در توافق با مشاهدات 

نتایج ما همچنین هماهنگ با آزمایش حاضر است. 

ها را در مغذینتایج محققانی است که اثر درشت

ی بررسی نموده و مشاهده کردند طول گل مریم

اصلی و دیگر پارامترهای برگی افزایش داده  آذین گل

دیگر پژوهشگران گزارش (. Nahed et al., 2007شد )

ها )نیتروژن، مغذیکردند که سطوح باالی درشت

فسفر( سطح برگ، تعداد برگ و قطر گل را  پتاسیم و

تطابق نتایج تحقیق حاضر  افزایش داده است که با

طور هماهنگ با  همین(. Khosa et al., 2011دارد )

نتایج آزمایش حاضر گزارش گردید که سطح برگ با 

های مختلف عناصر نیتروژن، پتاسیم و  کاربرد غلظت

کلسیم تحت تأثیر قرار گرفته و این عناصر اثر زیادی 

(. در Marin et al., 2014اند ) بر رشد برگ نشان داده

ها در گل مغذیدرشتاثر استفاده از  ای دیگر، مطالعه

کوکب بررسی شده و گزارش دادند که بیشترین 

ها بهترین تیمار مؤثر بر سطح غلظت درشت مغذی

 برگ، تعداد برگ و قطر گل در گل کوکب رقم 

(. در Younis et al., 2014بوده است ) 7رد اسکین

هیبرید آسیایی   تولید گل و پیاز سوسن دیگر آزمایشی

با استفاده از سه محلول غذایی )هوگلند، وایت و 

و سطوح مختلف مواد غذایی  EC ،pHموراشیج( با 

مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج نشان داد گل در همه 

طور کامل و با غذایی مختلف به تیمارهای محلول

تیمار  کیفیت مناسب باز شده و همچنین گیاهان تحت

های دختری با  های غذایی مختلف، پیازچه در محلول

وزن بیشتری تولید کردند که موافق با نتایج آزمایش 

(. در پژوهشی دیگر Askar, 2015حاضر است )

محققان بیان کردند که سطح برگ با کاربرد عناصر 

های غذایی مرتبط بوده و  مصرف در محلولغذایی پر

                                                                               
2. Siberia 
3. Acapulco 
4. Redskin 



 09 1931بهار ، 1 ة، شمار05 ة، دورایران باغبانیعلوم  

 

پتاسیم در روابط آبی، علت نقش عنصر           احتماال  به

حفظ فشار تورژسانس و توسعه سلول، به غلظت این 

 ,.Marin et alعنصر در محلول غذایی وابسته است )

2014; Mengel & Kirkby, 2001 بنابراین از آنجا .)

که شاخه و برگ عامل مهمی در کیفیت سوسن تلقی 

شده، بودن پتاسیم بیش از سطوح توصیهشود فراهم می

 ,McKenzieه برگ بسیار اهمیت دارد )در توسع

تیمار کودی مختلف  0(. در آزمایشی دیگر اثر 1989

بر میزان رشد و گلدهی آنتوریوم مورد بررسی قرار 

گرفت، نتایج آنها نشان داد این تیمارها بر تعداد گل و 

(. Cuquel et al., 2012اند ) ارتفاع گیاه اثر نداشته

های  ( غلظت2003) Devecchi & Remotiهمچنین 

مختلف نیتروژن و پتاسیم را در گل شیپوری 

(Zantedeschia aethiopica مطالعه کردند و نتایجی )

( گزارش کردند که 2012) .Cuquel et alمشابه نتایج 

 دست آمده در آزمایش حاضر موافقت دارد.با نتایج به

 

 

 (Lilium LA Hybrid Fangioبریده سوسن )طول غنچه گل شاخهبر  هامغذیدرشت تأثیر .1شکل 
Figure 1. Effect of macro elements on length of bud in Lilium cut flower (Lilium LA Hybrid Fangio) 

 

 

 (Lilium LA Hybrid Fangioبریده سوسن )تعداد برگ گل شاخهبر  هامغذیدرشت تأثیر. 0شکل 
Figure 2. Effect of macro elements on number of leaves in Lilium cut flower (Lilium LA Hybrid Fangio) 

 

 

 (Lilium LA Hybrid Fangioبریده سوسن )طول برگ گل شاخهبر  هامغذیدرشت تأثیر .9شکل 
Figure 3. Effect of macro elements on length of leaves in Lilium cut flower (Lilium LA Hybrid Fangio) 
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 (Lilium LA Hybrid Fangioبریده سوسن )عرض برگ گل شاخهبر  هامغذیدرشت تأثیر .7شکل 
Figure 4. Effect of macro elements on width of leaves in Lilium cut flower (Lilium LA Hybrid Fangio) 

 

 

 (Lilium LA Hybrid Fangioتولید پیازچه دختری گیاه سوسن )بر  هامغذیدرشت تأثیر. 0شکل 
Figure 5. Effect of macro elements on weight of daughter bulb in Lilium cut flower (Lilium LA Hybrid Fangio) 

 

های بیوشیمیایی گل  بر ویژگیها مغذیدرشت تأثیر

 (Lilium LA Hybrid Fangioسوسن )بریده شاخه

دهد که در میان چهار  نشان می 7نتایج جدول 

تیمار مختلف عناصر غذایی، از نظر میزان 

ها و پروتئین گلبرگ و کلروفیل کل عصاره  آنتوسیانین

داری  درصد اختالف معنی 1برگ در سطح احتمال 

داشت، اما از نظر مقدار آب نسبی، نشت یونی، پرولین 

شدن لیپیدها در گلبرگ اختالف مقدار پراکسیدهو 

داری بین تیمارها مشاهده نشده است. تجزیه  معنی

ها نشان داد، از نظر میزان آنتوسیانین و  واریانس داده

و  1پروتئین گلبرگ، بین تیمارها )مقایسه تیمارهای 

داری  ( اختالف معنی7و  9مقایسه با تیمارهای  در 0

نتایج مقایسه میانگین  4و  0 وجود داشت. برابر شکل

نشان داد بیشترین مقدار پروتئین و آنتوسیانین 

مغذیگلبرگ در تیمارهایی که بیشترین غلظت درشت

                          شود که احتماال  بیانگر این ها را دارند، دیده می

حقیقت است که با افزایش غلظت عناصر غذایی تولید 

همآنتوسیانین و پروتئین در گلبرگ بیشتر شده است. 

، تیمارهایی که غلظت بیشتری 1چنین بر پایه شکل 

از عناصر غذایی را دریافت کرده بودند میزان کلروفیل 

توان بیان کرد  بیشتری در عصاره برگی داشتند، که می

های بیشتر نیتروژن در برگ باعث تولید بیشتر  غلظت

کلروفیل شده و در ادامه به افزایش سطح برگ در گیاه 

 ت.اس  منتهی شده

در آزمایشی میزان رشد و خصوصیات کمی سوسن 

، مورد هامغذیدرشتهای مختلف در پاسخ به غلظت

بررسی قرار گرفت، نتایج نشان داد که شاخص 

های مختلف  غلظت تأثیرطور عمده تحت کلروفیل به

های غذایی قرار گرفتند و افزایش مقدار  محلول

نیتروژن باعث افزایش این شاخص شده است که با 
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 ,.Marin et alنتایج آزمایش حاضر هماهنگی دارد )

های بیشتر  توان بیان کرد که غلظت(. می2014

نیتروژن در برگ باعث افزایش سطح برگ در گیاه 

  بیشتر کلروفیل منتهی شده شده و در ادامه به تولید

 ند                                           است. محققان آزمایشی را با استفاده از کود ک 

دادند و نشان دادند  های بنفشه انجامرهاشونده بر گل

که با افزایش درصد کوددهی مقدار کلروفیل برگ 

(. هماهنگ با Kang et al., 2016افزایش نشان داد )

ت نتیجه تحقیقی نشان داده اس ،نتایج آزمایش حاضر

های رز، در زمان  کل در گل  که میزان آنتوسیانین

بازشدن کامل غنچه، بیشترین مقدار را نشان دادند 

(Schmitzer et al., 2010 .)نتایج تحقیقات  همچنین

تواند از  گذشته نشان داد که مقدار آنتوسیانین می

تحت  pHطریق فاکتورهای مختلفی مانند دما، نور و 

کار برده ح اینکه دمای باالی بهقرار بگیرد. توضی تأثیر

 Schmitzer etشده در مراحل مختلف نشان دادند )

al., 2010 همچنین نتایج تحقیقات گذشته نشان داد .)

تواند از طریق توسعه گل،  که مقدار آنتوسیانین می

گزارش  دهد. مقدار آنتوسیانین گلبرگ را کاهش می

  یزهمقدار رنگ ،شد که شرایط دمای باال و نور کم

شدن و علت شکستهدهد که به گلبرگ را کاهش می

های کد کننده آنزیم دخیل در  تنظیم منفی ژن

باشد و ثابت شده است که شدت بیوسنتز آنتوسیانین می

های بیوسنتز  نور، عامل اصلی رونویسی معمول همه ژن

(. هماهنگ با Rani & Singh, 2014آنتوسیانین هستند )

بلی نشان داده است که میزان نتایج حاضر، گزارشات ق

های رز در مرحله غنچه باال بوده است  پروتئین در گل

(Sood et al., 2006؛ در حالی) که بعضی محققان کاهش

های سوسن  پروتئین گلبرگ در مرحله پایانی عمر گل

(Lay-Yee et al., 1992و گل ،) ( های نرگسGul & 

Tahir, 2013نتایج متفاوت اندکه این ( را گزارش کرده

گیری )غنچه و پیری( مقدار                             احتماال  در نتیجه زمان اندازه

علت تجزیه پروتئین در برگ یا گل به پروتئین بوده یا

ها باشد  بریده، و عدم توانایی انتقال به دیگر قسمت

(Skutnik & SWidthr, 2007 اگر چه میزان پروتئین .)

ها این  نهیابد، اما در برخی گو در زمان پیری کاهش می

ر بیشتر گزارش شده های دیگ کاهش خیلی کم و در گونه

 (.Van Doorn et al., 2003است )

 
 (Lilium LA Hybrid Fangioبریده سوسن )گل شاخه های بیوشیمیایی ها بر ویژگیمغذینتایج تجزیه واریانس درشت .7جدول 

Table 4. Results of analysis of variance for effect of macro elements on biochemical characteristics in Lilium cut 

flower (Lilium LA Hybrid Fangio) 

Source of 

variation 
df 

Petal 

anthocyanins 

concentration 

Total 

chlorophylls 

concentration 

Leaf’ s 

chlorophyll a 

concentration  

Leaf’ s 

chlorophyll b 

concentration  

Petal protein 

concentration 

Relative 

water 

content 

Electrolyte 

leakage 

Leaf 

prolin  
MDA 

Nutrient 

solutions 
3 0.011** 21.62** 12.10** 0.67* 1.88** 13ns 58.70ns 1.49ns 48.5ns 

Error 16 0.002 1.30 0.77 0.36 0.03 16.25 50.02 .54 101.6 

CV% - 12.40 8.30 7.83 7.80 6.20 4.41 14.39 13.71 15.11 

 داری است. و بدون معنی % 1و  0دار در سطوح احتمال  دهنده اختالف معنی ترتیب نشانبه ns*، ** و 
*, **, ns: Significantly difference at 5 and 1% probability levels and not significant, respectively. 

 

 

 (Lilium LA Hybrid Fangioبریده سوسن )گل شاخهبر آنتوسیانین گلبرگ در ها مغذیتأثیر درشت .0شکل 
Figure 6. Effect of macro elements on petal anthocyanins in Lilium cut flower (Lilium LA Hybrid Fangio) 
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 (Lilium LA Hybrid Fangioبریده سوسن )گل شاخهبر پروتئین گلبرگ در ها مغذیتأثیر درشت .4شکل 
Figure 7. Effect of macro elements on petal protein in Lilium cut flower (Lilium LA Hybrid Fangio) 

 

 

 (Lilium LA Hybrid Fangioبریده سوسن )گل شاخهبر کلروفیل کل برگ در ها مغذیتأثیر درشت .1شکل 
Figure 8. Effect of macro elements on total chlorophylls in Lilium cut flower (Lilium LA Hybrid Fangio) 

 

ها بر غلظت عنصرهای غذایی در مغذیدرشت تأثیر

 Lilium LA Hybridبریده سوسن )برگ گل شاخه

Fangio) 

( 0ها )جدول  از تجزیه واریانس داده آمدهدستنتایج به

نشان داد که تجزیه عناصر برگ در مرحله تشکیل جوانه 

گرفتن اولین جوانه گل( از روز قبل از رنگ 00گل )حدود 

نظر غلظت عنصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و منیزیم در 

دار بوده و غلظت عنصر  درصد معنی 1سطح احتمال 

نین نتایج تجزیه دار نشده است. همچ کلسیم معنی

( 0های مربوط به تجزیه عناصر برگ )جدول  واریانس داده

گرفتن اولین جوانه گل( نشان داد در مرحله گلدهی )رنگ

که از نظر غلظت عناصر نیتروژن، پتاسیم و منیزیم در 

درصد و غلظت عناصر فسفر و کلسیم در  1سطح احتمال 

حاصل  دار شده است. نتایج درصد، معنی 0سطح احتمال 

( در مرحله قبل از 4ها )جدول  از مقایسه میانگین داده

های غذایی مورد  گلدهی نیز مشخص کرد که بین محلول

بر مقدار عناصر نیتروژن، فسفر و  تأثیرآزمایش، از نظر 

داری بوده  پتاسیم موجود در عصاره برگ اختالف معنی

بر غلظت عنصر کلسیم و منیزیم،  تأثیراست اما از نظر 

داری مشاهده نشده است. بیشترین مقدار  اختالف معنی

عنصر نیتروژن فسفر و پتاسیم در تجزیه عناصر برگ گیاه 

بوده است که  S1سوسن قبل از گلدهی مربوط به تیمار 

بیشترین غلظت مواد غذایی را داشته است و عدم وجود 

               احتماال  به این  7تا  0دار بین تیمارهای  اختالف معنی

گیری زمانی انجام شده بود که هنوز  علت است که نمونه

نیمی از عناصر غذایی برای گیاهان تحت تیمار استفاده 

 نشده بود.

های مربوط به تجزیه  همچنین مقایسه میانگین داده

( مشخص کرد بین 1عناصر در زمان گلدهی )جدول 

بر مقدار عناصر نیتروژن،  تأثیرتیمارهای مختلف از نظر 

دار شده  پتاسیم و منیزیم در عصاره برگی اختالف معنی

آنها بر مقدار عناصر فسفر و کلسیم  تأثیرکه در حالی

طور کلی نتایج حاصل از مقایسه  دار نشده است. به معنی

برداری نشان داد ها در هر دو مرحله از نمونه میانگین داده
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ها در تیمارهای غذایی، مغذیبا افزایش غلظت درشت

غلظت عناصر نیتروژن، پتاسیم و فسفر در عصاره برگ 

 S1مغذی درشتافزایش یافته است و بیشترین تأثیر را 

نشان داده است. نتایج آزمایش حاضر همچنین نشان داد 

برداری با افزایش غلظت  که در هر دو مرحله نمونه

عصاره ها مقدار عنصر کلسیم و منیزیم در مغذیدرشت

برگی افزایش یافته و بیشترین مقدار کلسیم و منیزیم 

با بیشترین غلظت  S2و  S1عصاره برگ در تیمارهای 

عناصر غذایی مشاهد شد. این نتایج با نتایج دیگر محققان 

که بر روی تغذیه سوسن کار کردند و نتایج مشابهی را 

. در (Marin et al., 2014)گزارش کردند مطابقت داشت 

Sandersonia aurantiaca  گزارش شده که افزایش

غلظت بیرونی نیتروژن، پتاسیم و کلسیم غلظت درونی 

طور مثبت تحت تأثیر قرار داده و با این عناصر را به

افزایش این عناصر معدنی در محیط کشت، غلظت این 

(. در Clark, 1997عناصر در گیاه بیشتر شده است )

های  اسیم با غلظتتحقیقی اثر تغذیه نیتروژن و پت

متفاوت بر تولید گل آالله مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج 

های باالی نیتروژن و پتاسیم در  نشان داد کاربرد غلظت

این گیاه، غلظت نیترات و پتاسیم بافت برگ را افزایش و 

 ,.Bernstein et alمقدار کلسیم را کاهش داده است )

در مقدار  بستر کشتتعامل یونی رسد  نظر  می (. به2011

عناصر نقش دارد، زیرا ثابت شده است که یک  جذب

رابطه قوی بین نیترات و پتاسیم در بارگیری آوند چوب 

آنجاکه پتاسیم (، ازCasades’ us et al., 1995وجود دارد )

یون غالب برای انتقال نیترات در مسیرهای طوالنی آوند 

با تأمین چوب است، نیترات موجود در شاخه ممکن است 

مقدار مختلف پتاسیم مربوط باشد. در آزمایش حاضر 

                                                مشخص شد که تامین کلسیم در مقادیر نسبتا  کم مورد 

نیاز است، از آنجایی که نسبت بهینه در آزمایشات 

مختلف سطوح متفاوتی گزارش شده است، این نظریه 

                                          گیرد که احتماال  نیاز پایین کلسیم در سوسن،  قوت می

لت غلظت باالی ذخیره این یون در پیاز عممکن است به

(. همچنین ذخیره Dole & Wilkins, 1999) باشد 

نیتروژن و پتاسیم موجود در پیاز برای دوره رشد طوالنی 

کافی نبوده، این عناصر باید در مقادیر باال در محلول 

آبیاری فراهم شوند، این موضوع با گزارشاتی که توصیه 

پتاسیم سازگار بوده و نیتراتاند کوددهی سوسن با  کرده

اند، هماهنگ  کلسیم را مناسب ندانستهاستفاده از نیترات

(. محققان دیگری نیز پیشتر McKenzie, 1989است )

نشان داده بودند که سطوح کم و متوسط کلسیم در 

 & Changشود ) طور حتم توسط پیاز فراهم میسوسن به

Miller, 2003مقدار  (. همچنین گزارش شده است که

نیتروژن و پتاسیم کل در شاخساره سوسن رقم 

Navona’ ،7  برابر بیشتر از کلسیم بوده است که، با  0تا

 Marin etنتایج حاضر با محققان پیشین همخوانی دارد )

al., 2014 همبستگی بین افزایش غلظت نیتروژن در .)

شاخه و افزایش بیشتر جذب عناصر غذایی ممکن است 

ژن بر رشد گیاه مربوط باشد؛ چرا که به تأثیر نیترو

                                                 نیتروژن باعث رشد فعاالنه گیاه شده و معموال  تقاضای 

 Ortega-Blu etآورد ) وجود میعناصر غذایی زیادی را به

al., 2006 در تطابق با نتایج ما یک ارتباط مثبت بین .)

نیتروژن و فسفر توسط سایر پژوهشگران گزارش شده 

مچنین افزایش غلظت نیتروژن (. هFageria, 2001است )

های نسبی و پتاسیم یا کلسیم شاخه در پاسخ به غلظت

تواند در نتیجه انتقال غیرفعال مرتبط با  بیرونی می

بودن زیاد عناصر غذایی در محلول غذایی بیرونی -فراهم

های بیرونی عناصر توسط  باشد. ثابت شده است که غلظت

گیرد و جذب  ر میفاکتورهای درونی گیاه تحت تأثیر قرا

شود تا غلظت عناصر  عناصر غذایی توسط گیاه تنظیم می

های در شاخساره گیاه بهینه نگه داشته شود و اثر غلظت

 (.Marin et al., 2014بیرونی بر گیاه کاهش یابد )

 
 (Lilium LA Hybrid Fangioبریده سوسن )گل شاخه عناصر غذایی برگها بر غلظت مغذیدرشت تأثیرنتایج تجزیه واریانس  .0جدول 

 روز قبل از گلدهی 00
Table 5. Results of analysis of variance for effect of macro elements on mineral concentration of Lilium cut flower 

leaf 25 days before flowering (Lilium LA Hybrid Fangio) 
Source of variation df Nitrogen  Phosphorus Potassium Magnesium Calcium 
Nutrient solutions 3 0.88** 0.006** 0.765** 0.005** 0.91ns 

Error 8 0.053 0.001 0.071 0.009 0.001 
CV% - 11.14 14.64 10.83 11.36 11.37 

 داری. معنی نبود اختالف% و 1و  0دار در سطوح احتمال  اختالف معنیوجود  :ns*، ** و 
*, **, ns: Significantly difference at 5 and 1% probability levels and not significant, respectively. 
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( Lilium LA Hybrid Fangioبریده سوسن )گل شاخه ها بر غلظت عناصر غذایی برگمغذیدرشت تأثیرنتایج تجزیه واریانس  .0جدول 

 زمان گلدهیدر 

Table 6. Results of analysis of variance for effect of macro elements on mineral concentration of Lilium cut flower 
leaf (Lilium LA Hybrid Fangio) in flowering time 

Source of variation df Nitrogen  Phosphorus Potassium Magnesium Calcium 
Nutrient solutions 3 1.85** 0.011* 0.437** 0.009** 0.009* 

Error 8 0.12 0.002 0.04 0.001 0.001 
CV% - 12.45 16.64 6.58 12.36 12.36 

 داری. % و نبود اختالف معنی1و  0دار در سطوح احتمال  : وجود اختالف معنیns*، ** و 
*, **, ns: Significantly difference at 5 and 1% probability levels and not significant, respectively. 

 
 روز قبل از گلدهی00 (Lilium LA Hybrid Fangio)بریده سوسن گل شاخه ها بر غلظت عناصر غذایی برگمغذیدرشت تأثیر .4جدول 

Table 7. Effect of macro elements on mineral concentration of Lilium cut flower leaf 25 days before flowering 
(Lilium LA Hybrid Fangio) 

Treatment 
Nitrogen 

(%) 
Phosphorus 

(%) 
Potassium  

(%) 
Magnesium  

(%) 
Calcium 

(%) 
Nutritional solution 1 2.79a 0.26a 3.14a 0.196a 0.82a 
Nutritional solution 2 2.08b 0.25a 2.58ab 0.152ab 0.84a 
Nutritional solution 3 1.87b 0.18a 2.11b 0.156ab 0.80a 
Nutritional solution 4 1.57b 0.17a 2.04b 0.133b 0.78a 

 است.درصد  0دار در سطح احتمال  دهنده نبود اختالف معنیهای همسان نشان در هر ستون حرف
Means with the same letters in each column are not significantly difference at the 5% probability level. 

 
 ( در زمان گلدهیLilium LA Hybrid Fangioبریده سوسن )گل شاخه ها بر غلظت عناصر غذایی برگدرشت مغذی تأثیر. 1جدول 

Table 8. Effect of macro elements on mineral concentration of Lilium cut flower leaf (Lilium LA Hybrid Fangio) in 
flowering time 

Treatment 
Nitrogen  

(%) 
Phosphorus 

(%) 
Potassium  

(%) 
Magnesium  

(%) 
Calcium  

(%) 
Nutritional solution 1 3.93a 0.35a 3.86a 0.24a 1.04a 

Nutritional solution 2 2.78b 
0.26b 

3.34ab 0.18b 1.00a 

Nutritional solution 3 2.36b 
0.23b 

3.16b 0.13b 0.99a 

Nutritional solution 4 2.18b 
0.24b 

2.97b 0.14b 0.94a 

 درصد است. 0دار در سطح احتمال  دهنده نبود اختالف معنیهای همسان نشان در هر ستون حرف
Means with the same letters in each column are not significantly difference at the 5% probability level. 

 

 گیری  نتیجه

بر اساس نتایج پژوهش حاضر و مقایسه رشد و عملکرد 

با  (Lilium LA Hybrid Fangio)بریده سوسن گل شاخه

رد مطالعه برای تولید این گل های مومغذیدرشت

های عملکردی و رشدی  مشاهده شد، مهمترین شاخص

شامل طول غنچه گل، سطح و تعداد برگ و مقدار 

آنتوسیانین و پروتئین گلبرگ و کلروفیل برگ با 

حاوی بیشترین غلظت عناصر غذایی های مغذیدرشت

قرار گرفت. نتایج این پژوهش بیانگر  تأثیرتحت 

پتاسیم )نیترات S1های غذایی  بودن محلولمناسب

، پتاسیم 0/79هیدروژن فسفات پتاسیم ، دی9/091

 ، نیترات0/010کلسیم ، نیترات150 فسفاتهیدروژندی

 0/095منیزیم و سولفات 0/17سدیم ، کلرید105آمونیوم 

عنوان تواند به گرم در لیتر محلول آبیاری( بوده و می میلی

بریده یه برای تولید تجاری گل شاخهیک ترکیب غذایی پا

 انجیو در کشت بدون خاک توصیه شودسوسن رقم ف
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