بررسي تاثير کاربرد کودهاي آلي روي ميزان کلروفيل و قند محلول در گل ميخک
) و مقايسه آن با کودهاي شيمياييDianthus caryophyllus(
2

*(نویسنده مسئول) و رحیم بوربور1الهام مطلبی

e_motallebi@yahoo.com ، ایران، گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرمسار، استادیار-*1
rahim.burbur@yahoo.com ، ایران، گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرمسار، گروه علوم باغبانی، کارشناسیارشد-2
1911  آذر:تاریخ پذیرش

1911  مهر:تاریخ دریافت

Investigation of the effect of organic fertilizers on the amount of chlorophyll and sugar dissolved
in Carnation and its comparison with chemical fertilizers
Elham Moltallebi1*(Corresponding author) and Rahim Burbur2
1*- Assistant Professor, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran, e_motallebi@yahoo.com
2- M.Sc, Department of Holticultuer, Garmsar, Islamic Azad University, Garmsar, Iran,
rahim.burbur@yahoo.com
Received: September 2020
Accepted: November 2020
Abstract
In recent years, along with the need to use more green
space and ornamental plants, cut flowers have also become
extremely important. In our country, with the variety of
suitable climate, bright sun and genetic resources, many
flowers were obtained due to the increasing importance of
flowers and ornamental plants. Job creation and currency
exchange can have a good position in the big trade market.
Carnation is one of the most important cut flowers in the
world, which is widely used for decoration and flower
arrangement. So that this flower is considered as the bestselling cut flower in the world. In this study, in order to
investigate the effect of organic fertilizers on cloves and
compare them with experimental chemical fertilizers using
4 types of fertilizers, namely humic acid, folic acid, urea
and NPK, respectively, by foliar application at 5 levels
(zero, 3 ml of humic acid). 0.4 g of folic acid, 0.5 g of urea,
1.25 g of complete fertilizer). The experiment was
conducted in a completely randomized block design in the
greenhouse. The measured traits were total chlorophyll
content and soluble sugar in leaves. The results of this
study indicated that the use of leaf humic acid and folic acid
increases the amount of chlorophyll and sugar dissolved in
Carnation and is a good alternative to chemical fertilizers.
Keywords: Carnation, Folic acid, Humic acid, Urea

چکیده
در سال هاي اخير همگام با نياز بيشتر به استتااده از فاتاي ستب و گياهتان
 در کشتور متا بتا. گلهاي بریتده نيت اهميتت فتو العتاده یافتتهانتد،زینتی
 آفتاب درخشتان و منتابژ تنتي تی،برخورداري از تنوع آب و هوایی مناسب
بسياري از گل ها با توجه به اهميت روزاف ون گل و گياهتان زینتتی از نرتر
 می توانند از جایگتاه ختوبی در بتازار، اشتغال زایی و ارزآوري،کسب درآمد
 ميخک ی ی از مهمترین گلهاي شاخه بریده.ب رگ تجارت برخوردار شوند
 بته.جهان می باشد که به طور وسيعی جهت ت یين و گلآرایی ب ار متیرود
طوري که گل بریده ميخک را به عنوان پرفروش ترین گل بریتده جهتان بته
 در این پژوهش به منرور بررسی تأثير کتاربرد کودهتاي آلتی.حساب آورد
4 روي گل ميخک و مقایسه آنها با کودهاي شيميایی آزمایشی با استتااده از
 و بتا روشNPK  اوره و، استيد فوليتک،نوع کود به ترتيب اسيد هيوميتک
 گترم استيد0/4 ، ميلیليتتر استيد هيوميتک9، سطح (صار5 محلولپاشی در
 آزمتایش در االتب.گرم کود کامل) انجتام شتد1/25 ، گرم اوره0/5 ،فوليک
 صاات متورد.طرح بلوک کامالً تصادفی و در گلخانه به مرحله اجرا در آمد
 نتایج بته دستت.اندازهگيري مي ان کلروفيل کل و اند محلول در برگ بودند
آمده از این تحقيق داللت بر آن داشت که ب ارگيري برگی اسيد هيوميتک و
اسيدفوليک موجب اف ایش مي ان کلروفيل و اند محلول در گياه ميخک شده
.و جایگ ین مناسبی براي کودهاي شيميایی میباشند
 ميخک، اوره، اسيد فوليک، اسيد هيوميک:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات

داشته باشند .در تغذیه ميخک مواردي که باید مد نرر

ایران با دارا بودن بيش از  9000ه تار سطح زیر کشت

گرفته شوند عبارت از :نوع کود مصرفی ،مقدار آن ،شرایط

گل وگياهان زینتی را به خود اختصاص داده است ،اما در

گلخانه از لحاظ مي ان نور،دما و مرحله رشد گياه .مناسب

آمدي که ازاین طریق نصيب ایران می شود کمتر از یک

ترین مقدار ازت در خاک براي توليد ميخک25 ppmتا40

درصد گردش پول جهانی این بخش می باشد .چرا که در

می باشد که در این ميان کودهاي نيتراتی نسبت به انواع

بسياري از موارد توليدات کشورمان داراي مش الت

آمونيومی ترجيح داده می شود زیرا کاربرد آمونيوم

فراوانی ازجمله پایين بودن راندمان توليد در واحد سطح،

هنگامي ه شدت نور کم است ،منجر به توليد ميخک هایی

عمر بعد از برداشت کوتاه و کيايت ظاهري نامناسب می

با

سااههاي ضعيف میگردد (ابراهيمزاده و سيای،

باشند .از عوامل مهم تاثير گذار براین مش الت می توان

 .)1936همچنين از تجمژ ازت زیاد در خاک باید

به مصرف نامتعادل کود به علت کمبود دانش فنی توليد

جلوگيري کرد چون باعث رشد ضعيف شاخه ها خواهد

کنندگان ،بسترهاي کشت نامناسب و کيايت پایين آب

شد .مناسب ترین مي ان پتاسيم خاک25 ppmتا45

آبياري اشاره کرد .بنابر نرر بسياري از کارشناسان در

می باشد .پتاسيم پایين باعث کاهش رشد ،عمل رد ،طول

صورت رفژ این مش الت ایران ی ی از مساعدترین و

سااه و عمر بعد از برداشت محصول خواهد شد .بافت

مناسب ترین مناطق براي گسترش بخش گل وگياهان

مردگی انتهایی کاسبرگ ني مربوط به کمبود پتاسيم در

زینتی میباشد (کافی .)1931 ،ميخک ( Dianthus

گياه می باشد .مقدار مناسب فسار در خاک بينppm

 )caryophyllusی ی از مهمترین محصوالت گل اري دنيا

5تا 10می باشد و کمبود آن سبب کاهش رشد می گردد.

می باشد که هم به جهت زیبایی و گوناگونی رنگ از نرر

فسار معموال به صورت کود هاي سوپر فساات یا سوپر

ااتصادي از اهميت اابل توجهی برخوردار است .سطح

فساات تریپل به خاک اضافه می شود .با نگاهی به آمار

زیر کشت این گل در ایران  50/5ه تار است که

ارائه شده در مورد مصرف کودهاي شيميایی ،چنين

شهرستان محالت  48ه تار سطح زیر کشت به عنوان

استنباطی می گردد که نسبت عناصر غذایی مصرف شده

مهم ترین مرک توليد در کشور مطرح می باشد .متوسط

در ایران بر مبناي ازت ( )Nفسار ( )P2O5وپتاسيم ()K2O

عمل رد گل ميخک در سطح جهانی  12-16شاخه بر

به ترتيب  100،60،10می باشد واین درحالی است که

بوته می باشد اما عمل رد توليدات ما بسيار پایين تر از این

مصرف عناصر غذایی کم مصرف (ری مغذیها ) کمتر از

دامنه (شش شاخه بربوته) می باشد وبایستی توجه دايق به

 0/09درصد کل کودهاي مصرفی می باشند .به علت

تغذیه گلهاي زینتی مبذول گردد(مطلبیفرد .)1931 ،به

آه ی بودن خاکهاي زراعی pH ،باال وعدم توجه به

منرور توليد گل هایی با کيايت مطلوب ،نياز است گياهان

شرایط خاک و آب آبياري ،مقدار اابل توجهی از کودهاي

در طول دوره پرورش شرایط و برنامه غذایی مناسبی

مصرفی در داخل خاک رسوب می کند .در این ميان
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نيتروتن که داراي بيشترین اثر بر روي عمل رد محصوالت

في ی ی ،شيميایی وبيولوتی ی و اثرات مستقيم بر مراحل

در مقایسه با دیگر عناصر می باشد ،باعث آلودگی محيط

في یولوتی ی

بندي

زیست به علت شسته شدن نيترات توسط آب و آلوده

کرد( .)Sangeetha et al, 2006گ ارشات زیادي از

شدن آب هاي زیر زمينی می گردد ( Kellman et al.,

واکنش یا عدم واکنش گياهان به مواد هيومي ی وجود

 .)2003تلاات نيتروتن ني در نتيجه عمل تبخير و وارد

دارد .مطبوعات علمی پر از گ ارشاتی است که اف ودنيهاي

شدن بصورت اکسيد نيتروتن در اتمسار رخ می دهد

هيومي ی را به طور مستقيم و غيرمستقيم سبب تحریک

( .)Landgraf et al., 1999مطالعه ها درباره جذب

رشد گياهان میدانند( .)Mikkelsen, 2005پرندیان و

نيتروتن ثابت کرده است که نيتروتن می تواند به ش ل

هم اران ( )1910اثراسيد هيوميک و فوليک را بر ليليوم

نيتروتن آلی همچون اسيد هاي آمينه جذب گردد .مواد

بررسی کرده و به این نتيجه رسيدند که این اسيدهاي آلی

آلی در مقایسه با کودهاي شيميایی تاثير بيشتري در رشد

بر صااتی چون کلرفيل برگ ،طول واطرسااه وهمچنين

و عمل رد گياهان دارا می باشند ( .)Saha et al., 2005از

شاخص هاي رشدي گياه تاثير معنی داري داشته اند.

جمله این مواد می توان به مواد هيومي ی اشاره نمود که

کيانی و هم اران ( )1910اثرات اسيد هيوميک را بر

ترکيبات پيچيده اي از هوموس با وزن مول ولی باال و

عمل رد گل بابونه آلمانی مطالعه کرده و بيان کردند که

ادرت کمپل س کنندگی زیاد بوده ( )Mikkelsen, 2005و

تيمارهاي مورد آزمایش باعث بهبود شاخص هاي رشدي

شامل اسيدهاي هيوميک ( ،)Humic acidsاسيدهاي

گياه و در نتيجه اف ایش عمل رد می شوند Mazaher.و

فولویک ( ،)Acids Fulvicهيومات ها( ،)Humateهيومين

هم اران در سال  2011ضمن بررسی اسيد هيوميک بر

( )Huminو هوموس ( )Humusهستند .مواد هيومي ی

رشد و گلدهی گل داودي در پاسخ به سطوح مختلف

نقش اساسی در حاصلخي ي ،شادابی وادرت و همچنين

شوري به این نتيجه رسيدند که اسيد هيوميک ضمن بهبود

تغذیه هر گياهی دارند .خاکهاي مرغوب و حاصلخي

خصوصيات في یولوتی ی گياه باعث رشد اابل توجه آن

و

بيوشيميایی

گياهان

گروه

در تنش شوري می شودMohammad pur.

و

داراي مقادیر متنابهی از هيومين ،اسيدهاي هيوميک

ني

واسيدهاي فولویک هستند در اینچنين خاک هایی گياهان

هم اران در سال  2012با بررسی اثر اسيد هيوميک بر

در مقایسه با خاکهایی فقير (خاک هایی که داراي مواد آلی

اج اي عمل رد گل هميشه بهار بيان کردند که کاربرد اسيد

ناچي ) بازدهی بسيار بيشتري دارند .مطالعات مختلف

هيوميک باعث اف ایش عمل رد این گل می شود .بنابراین

نشان داده اند که جذب بسياري از کودهاي کشاورزي به

با توجه به تاثير کاربرد مواد آلی در رشد و کيايت بسياري

ویژه کودهاي ماکرو( )N.P.Kدر حاور مواد هيومي ی

از گلها و گياهان ،در این پژوهش تالش گردیده تاثير

تشدید میشود و ع س این مطلب هم صاد است .فواید

کاربرد این مواد بر برخی ویژگیهاي گل ميخک در

و عمل رد مواد هيومي ی را می توان به اثرات غير مستقيم

مقایسه با مواد شيميایی مشخص گردد تا بتوان گامی در
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راستاي کاهش مصرف کودهاي شيميایی و حاظ منابژ

که گلها در آن کاشته شدند در جدول  1آورده شده است.

طبيعی برداشت.

در این آزمایش اثر  4نوع کود اسيد فوليک ،اسيد هيوميک،

فرآیند پژوهش

اوره و  NPKدر  9ت رار ،بر مي ان کلروفيل ( (Arnon,

این تحقيق به صورت طرح آماري کامال تصادفی در

 1967و مي ان کل اندهاي محلول برگ به روش

گلخانه انجام گرفت .گل ميخ ی که براي آزمایش انتخاب

( )Eshligel, 1986مورد ارزیابی ارار گرفت .تيمارهایی

شد از اراام شاخه اي به رنگ سايد ،صورتی ،زرد و آتشی

که در این پژوهش استااده شدند در جدول  2مشخص

با عمر ماندگاري  10روز بود .پس از کاشت گياهان و

شده اند .در پایان ني داده ها با استااده از نرم اف ار آماري

رسيدن آن ها به مرحله چند برگی ،گياهان هاته اي یک

 SPSSتج یه و گراف هاي مربوطه با استااده ار نرم

بار و به مدت دو ماه به صورت محلول پاشی با کودهاي

اف ار  Excelترسيم شدند .مقایسه ميانگين دادهها در سطح

آلی و شيميایی مورد نرر تيمار شدند .ویژگی هاي خاکی

 5درصد آزمون دان ن صورت گرفت.

جدول  -1نتایج آزمون خاك بستر
Table 1- Bed soil test results

جدول  -2تیمارهای آزمایش
تیمار

Table 2- Experimental treatments
نام اختصاری

مقدار

C

بدون استااده از کود

کود کامل

NPK

1225گرم کود کامل در  2ليتر آب

اسيد هيوميک

H

9ميلی ليتردر  2214ليتر اب

اوره

U

025گرم در  2ليتر آب

اسيد فولویک

F

024گرم در  1ليتر آب

شاهد

بررسي تاثیر کاربرد کودهای آلي روی میزان …26

نتایج و بحث

بيان کردند که با اف ایش مقدار اند در برگ و کاهش آن

نتایج حاصل از تج یه واریانس نشان داد که اثرات تيمار

در ریشه ،نوعی شيب اسم ي در سراسر گياه برارار

مواد آلی بر مي ان کلروفيل و اند محلول برگ ميخک داراي

می شود .تجمژ اندهاي محلول در گونه هایی مانند بادام

اختالف معنیداري( )P≤0/51بود(جدول .)9با توجه به

زمينی ،سيب زمينی و گياهان دیگري چون گوجه فرنگی

نمودار  ،1به کارگيري کودهاي اسيد فوليک ،اوره ،اسيد

آفتابگردان ،سویا و جو ني مشاهده شده است .اسيدهاي

هيوميک و  NPKباعث اف ایش معنیدار مي ان کلروفيل

آلی می توانند باعث رشد بهتر گياه شوند (سماوات و

نسبت به شاهد شد .کود  NPKمورد استااده در این

هم اران )1963 ،و متعاابا این رشد بيشتر ،سبب اف ایش

آزمایش ني توانست اثر باالتري نسبت به مواد هيومي ی و

مي ان ویتامين ها و کربوهيدرات ها در گياه می شود .این

همچنين اوره در مقدار کلروفيل گياه از خود نشان

شرایط رشدي بهتر که با ارائه تمامی کودهاي مورد

می دهد .همانطور که مشاهده شد اسيد هيوميک و اسيد

استااده در این آزمایش براي گياه حاصل شده است باعث

فوليک باعث اف ایش مي ان کلروفيل در برگ ها می شوند

شده که اندهاي محلول گياه در تمامی تيمارها باالتر از

(سماوات و مل وتی Rauthan and Schitzer .)1964 ،در

شاهد باشد .کودهاي شيميایی نهادههایی هستند که براي

سال  1981در طی تحقيقات خود پیبردند که اسيد

جبران ضعف حاصلخي ي خاک و اف ایش کمی و کيای

هيوميک سبب اف ایش جذب آهن ،روي ،مس و منگن

محصوالت کشاورزي ب ار میروند .نيتروتن ،فسار و

توسط خيار رشد یافته در محلول هوگلند شد که اف ایش

پتاسيم از عناصر پر مصرف و ضروري براي رشد و نمو

جذب آهن و منگن را می توان دليل مناسبی براي اف ایش

گياهان هستند که تامين این عناصر جهت ت ميل فرآیند

غلرت کلروفيل برگ دانست .بر اساس نمودار  2مي ان

رشد و نمو اجتناب ناپذیر است .این عناصر در فرآیندهاي

اند در تيمار مربوطه  NPKبيشترین مي ان بوده و کاربرد

مختلف بيوشيميایی و ساختاري گياه مانند :فتوسنت و سنت

اسيد هيوميک و اوره ني باعث اف ایش مي ان اند گردیده

کلروايل ،بيوسنتر متابوليتهاي اوليه و ثانویه ،تامين انرتي

است .که این امر را میتوان به اف ایش رشد گياه ،اف ایش

براي گياه و غيره نقش دارند.هيوميک اسيد یک ماده آلی

جذب مواد غذایی و اف ایش توليد مواد ثانویه در گياه

کامال طبيعی است که از تج یه نهایی مواد ارگانيک در

مرتبط نمود .ساکاروز در تنريم اسم ي و حااظت گياه در

خاک توسط اارچهاي مي روس وپی بدست میآید .در

برابر سرما ني نقش دارد .توليدات متابولي ی نشاسته و

وااژ این ماده عصاره هوموس است که هوموس خود

ساکاروز به عنوان واسطه گلي ولي براي توليد اس لت

عصاره کمپوست محسوب میشود که موجب بهبود

کربنی و  ATPبراي ساخت اسيدهاي چرب و

خصوصيات في ی ی ،شيميایی و بيولوتیک خاک میگردد.

نوکلئوتيکها به کار می روند (.)Kafi et al., 2009

مواد هيومي ی ترکيبات پيچيدهاي از هوموس میباشند که

کالنتري و تهرانی ( )1968با آزمایش خود روي کل ا

داراي وزن مول ولی باال و ادرت کمپل س کنندگی زیاد
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میباشد ( .)Mikkelsen, 2005گ ارشات زیادي از واکنش

اکسيژن را کاهش میدهد و فعاليت حياتی و مهم سلول را

یا عدم واکنش گياهان به مواد هيومي ی وجود دارد ،از

اف ایش میدهد .تغييرات الگویی فوليک اسيد موجب

جمله این ه اف ودنیهاي هيومي ی را به طور مستقيم و

متابوليسم کربوهيدراتها به اندهاي محلول میگردد که این

غيرمستقيم سبب تحریک رشد گياهان میدانند

اندها فشار اسم ي را در داخل دیواره سلول اف ایش

( .)Mikkelsen, 2005فواید و عمل رد مواد هيومي ی را

میدهد و گياهان میتوانند تحمل و استقامت بيشتري در

میتوان به اثرات غير مستقيم في ی ی ،شيميایی

برابر پژمردگی داشته باشند .فوليک اسيد رشد را اف ایش

وبيولوتی ی و اثرات مستقيم بر مراحل في یولوتی ی و

داده و موجب تحریک سيستم ایمنی گياه ني میشود.

بيوشيميایی گياهان گروه بندي کرد ( Sangeetha et al ,

همچنين فوليک اسيد متابوليسم پروتئينها RNA ،و

 .)2006اسيد فوليک یک تامپون طبيعی و کالت کننده

 DNAرا تشدید میکند .گياهانی که تحت برنامه غذایی

مناسب با ادرت تبادل یونی باالست که ادرت جذب

منرم همراه با اسيد فولویک ارار دارند مقاومت بسيار

عناصر معدنی را در گياهان اف ایش میدهد که در نتيجه

بيشتري نسبت به نوسانات  pHاز خود نشان میدهند.

آن ،مقاومت گياه به تنش هاي محيطی اف ایش مییابد و

همچنين اسيد فولویک باعث اف ایش ادرت جذب غشاء

ني باعث اف ایش کيايت و کميت محصول میگردد .در

سلولی شده و در داخل سلول به عنوان یک کاتالي ور

زمان حاور فوليک اسيد ،اکسيژن با شدت بيشتري جذب

عمل میکند و ضمن تامين عناصر مورد نياز عناصر سمی

میشود .فوليک اسيد به سرعت به ریشه ناوذ کرده و

و خطرناک داخل سلول را کالت کرده و آنها را به خارج

سپس به سرعت به سااههاي گياهان منتقل میشود و

سلول هدایت میکند.

باعث جوانه زایی گياه میشود .فوليک اسيد کمبود
نمودار  -1اثر ساده تیمارهای مختلف بر میزان کلروفیل گیاه
Fig 1- Simple effect of different treatments on plant chlorophyll content

بررسي تاثیر کاربرد کودهای آلي روی میزان …26

نمودار  -2اثر ساده تیمارهای مختلف بر میزان قند محلول گیاه
Fig 2- Simple effect of different treatments on plant Soluble sugar content

نتیجهگیری کلی
ی تتی از نيازهتتاي مهتتم در مدیریت توليد گياهان به
منرور حصول عمل رد باال و بتتا کيايت مطلوب ارزیابی
سيستتتمهاي مختلف تغذیه گياه استتت .با روش صحيح
حاصل خي ي خاک و تغذیه گياه میتوان ضمن حاظ
محيط زیستتت ،اف ایش کيايت آب ،کاهش فرستتایش و
حاظ تنوع زیستی ،کارایی نهادهها را اف ایش داد .همچنين
با اجتناب از کاربرد غير ضروري و بیرویه مصرف عناصر
غذایی ،ه ینه توليد را به حداال کاهش داد که این امر
می تواند راهی به سوي کشاورزي پایدار باشد .کمبود
مواد آلی در خاکهاي زراعی از یک طرف و استااده از
کودهاي شيميایی به مقدار زیاد و به کارگيري بیرویه آفت
کشهاي شيميایی باعث کاهش بخش آلی خاک و آلودگی
روزاف ون آب ،هوا و خاک میشود .در این راستا براساس
نتایج این مطالعه میتوان با استااده از کاربرد اسيد

هيوميک و فلوئيک سبب بهبود شرایط خاک و اف ایش
عمل رد ميخک شد .براساس نتایج این مطالعه با اعمال
تيمارهاي اسيد هيوميک و فلوئيک ،کلروفيل کل و اند
محلول برگ ميخک اف ایش یافت .ظاهراً مواد هيومي ی با
وزن مول ولی پایين با ارار گرفتن در غشاي سلولی نه تنها
جذب ی سري از عناصر را بهبود میبخشند بل ه به حاظ
و پایداري غشاهاي سلولی ني کمک میکنند .این توانایی
بخصوص براي کلسيم وجود دارد که با اف ایش جذب
کلسيم در تيمارهاي اسيد هيوميک الی و گياهی موجب
استح ام دیواره سلولی میگردد .بنابراین اسيد هيوميک
مم ن است اثر متقابلی با ساختار فساوليپيدهاي غشاءهاي
سلولی داشته و به عنوان حاملی براي عناصر غذایی عمل
نماید.
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