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  چکیده
-عنوان گل بریدنی استفاده میکه در فضاهاي سبز در حاشیه کاري، باغچه و بهوده هاي زیباي بهاره و تابستانه بگلگل آهار از      
بر روي این گیاه مورد ، تاثیر محلولپاشی کلرید کلسیم هاو افزایش طول عمر گل کیفیت این گیاهکمیت و جهت افزایش . شود

گرم در  1و  5/0، 0هاي رید کلسیم در غلظتهاي کامل تصادفی و با سه سطح کلآزمایش در قالب طرح بلوك. بررسی قرار گرفت
قطر صفاتی نظیر در این پژوهش  .روز بر شاخساره گیاه اعمال شد 12در دو مرحله و در فاصله  محلولپاشی. لیتر به اجرا در آمد

تاثیر  تیمارها. گیري شدنددهی و عمر گل روي بوته و عمر گل بعد از برداشت اندازهطول دوره گل ،دهیآغاز گل ، ، تعداد گلگل
یمار دهی و عمر بعد از برداشت مربوط به تگل، طول دوره گل تعداد و قطربیشترین . گیري شده داشتندمعنی داري بر صفات اندازه

بنابراین در این آزمایش کلسیم اثرات مطلوبی بر خصوصیات کمی و کیفی . گرم در لیتر حاصل شدمیلی 1کلرید کلسیم با غلظت 
 .تگل آهار داش

  
 .محلولپاشی، کلرید کلسیم، قطر گل،عمر پس از برداشت گلگل آهار،  :هاي کلیديهواژ

  
  مقدمه

یک ساله با برگهاي به نسبت . باشدبومی مکزیک می  Asteraceaمتعلق به خانواده  .Zinnia elegans J علمی ر با ناماهآگل      
هاي آن کمی به خاکستري رنگ برگ. متقابل و بدون دمبرگ هستندپهن، دراز و نوك تیز که تا حدودي خشن بوده و به صورت 

برخی . کندمجموعه ان منظره بسیار جالبی ایجاد می کهطوريمتنوع بوده، بهرنگ گل. داراي انواع کم پر و پرپر است. گرایدمی
-متر و رقمسانتی 30اکوتاه با ارتفاع هاي پداراي رقم. ها کمی پیچیده هستندهاي دو رنگ و در برخی گلبرگها داراي گلبرگرقم

به علت رشد زیاد  .طور کلی گیاهی با تنوع زیاد استریز است و بهمتر و نیز انواع گل درشت و گلسانتی 80هاي پابلند با ارتفاع 
هاي مرتب گلرا متوقف نکرده و گرماي تابستان گلدهی آن. کشدماه طول می 2تا  5/1آهار، از زمان کاشت بذر تا گلدهی آن 

مورفولوژي گیاه و ). 1(بدین ترتیب در تمام مدت تابستان و نیمی از پاییز گلدهی دارد. توان مشاهده نمودجدیدي را روي آن می
کلسیم عامل مهمی در . )4(شودها از ان استفاده میدوام گل گیاهان زینتی گلدانی از موارد مهمی است که براي ارزیابی کیفیت گل

هاي گل رز شاخه افزایش کلسیم در گلبرگ). 5(اختالالت فیزیولوژکی در بافت گیاهان در طول دوره رشد و نمو است جلوگیري از
ها و درنتیجه از پیري سلولها از غشاي سلولی بریده، با کاهش تولید اتیلن، نفوذپزیري غشاي سلولی را حفظ کرده و از نشت یون

هش بهبود خصوصیات کمی و کیفی گل آهار و تعیین پیشنهاد کودي مناسب از کلسیم هدف از این پژو). 9و  2(جلوگیري میکند
  .باشدبراي کشت در فضاهاي سبز می
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  هامواد و روش

 1216ارتفاع منطقـه از سـطح دریـا    ، غرب شهرستان خوي حومهواقع در  محلهدر منطقه  1391در بهار سال پژوهش  این     
 هـاي کوچـک  گلدان، بذرهاي گل آهار در بستر کشت ماه در فروردین .انجام شدشمالی  38ْ -32َشرقی و عرض  44ْ -54َطول  ،متر

درجـه   25اي با متوسط دمـاي  کوالیت کشت شدند و در گلخانهقسمت ورمی 1قسمت پرالیت و  1 قسمت خاك زراعی2نشاء شامل
 ،ته نگهـداري در گلخانـه  فمنتقل شدند و پس از دو هر هاي بزرگتبه گلدانها سپس نشاء. ماه نگهداري شدند 5/1گراد حدود سانتی

گرم در لیتـر   1و  5/0هاي غلظت صفر، تیمارها ي آزمایشی شامل محلولپاشی با کلریدکلسیم در غلظت .زاد منتقل شدندآبه فضاي 
 12ل محلولپاشـی و بـا فاصـله    متر داشتند، مرحله اوسانتی 15که ارتفاع حدود بعد از استقرار کامل نشاءها، وقتیو سه تکرار بودند 

ارتفاع گیاه، تعـداد گـل،   . گرم در لیتر انجام شدمیلی 1و  5/0، 0هاي م در  غلظتکلسیروز مرحله دوم محلولپاشی با محلول کلرید 
یـري  بـار انـدازه گ  یـک تعداد انشعاب هر بوته، عمر گل روي بوته یک هفته بعد از محلولپاشی دوم تا اواخر دوره رشد هـر دو هفتـه   

 20تـا   18عمر بعد از برداشت نیز با ظاهر شدن پرچم گل برداشت شده و در ظروف یک لیتري حـاوي آب مقطـر در دمـاي     .شدند
. آب ظرف سه بار در هفته تعویض و عمرشان تا زمـان پژمرگـی یادداشـت گردیـد    ). و      24، 39(گراد قرار داده شدنددرجه سانتی

و براي مقایسه میانگین هـا از   SASهاي کامل تصادفی انجام شد، از برنامه براساس طرح پایه بلوكبراي تجزیه واریانس داده ها که 
 . شد انجام %5در سطح احتمال  LSD آزمون

  
  نتایج و بحث

 گل آهار در طی انجام تحقیق تاثیر گیري شدهکلرید کلسیم بر صفات اندازهمحلولپاشی ها نشان داد که تجزیه واریانس داده     
میلی گرم در لیتر باعث افزایش  1و  5/0مصرف کلرید کلسیم در هر دو غلظت  .)1جدول( داشت %1معنی داري در سطح احتمال 

کلرید . نیز محلولپاشی کلریدکلسیم باعث افزایش قطر ساقه نسبت به شاهد گردید. نسبت به شاهد گردیدقطر ساقه قطر گل و 
نتایج نشان داد کلریدکلسیم باعث . گرم درلیتر بطور معنی داري تعدادگل بیشتري را نسبت به شاهد باعث شد 1کلسیم با غلظت 

ها داري باعث افزایش عمر گل روي بوته و عمر پس از برداشت گلطورمعنیتیمارها به. افزایش تعداد انشعاب نسبت به شاهد گردید
 .نسبت به شاهد گردیدند

 
گل، قطرساقه، تعدادگل، تعدادانشعاب، دوره گلدهی، عمرگل روي بوته و عمرگل ثیر تیمارهاي کلرید کلسیم بر قطرتا -1لجدو

  آهار گلدرانبار در
 تعداد تعداد گل  (cm)قطر ساقه  (cm)قطر گل  تیمار

  انشعاب
-دوره گل

  )روز(دهی
عمرگل روي 

  )روز( بوته
عمر گل در 

  )روز(انبار
  c5/8  b9/3  c8/8  b3/7  105 b3/51  c1/8 0کلریدکلسیم

  ab 95/8  a1/4 b2/9  ab4/7  1/105 a3/53  a2/9 (g/l)5/0کلریدکلسیم
  a1/9  a15/4  a7/9  a5/7  105 ab2/52  a3/9  (g/l) 1کلریدکلسیم 
  **  **  ns  **  **  **  **  معنی داري

  غیر معنی دراي  ns %               1دار در سطح  اختالف معنی**      
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همچنین کلسیم ). 5( هاي تشکیل دهنده دیواره سلولی نقش داردساکاریدها و پروتئینید توجه نمود که کلسیم در اتصال پلیبا  

مرهاي پکتین دو زنجیره اسید بخشد و در پلیعامل اتصال دهنده بین مولکولی است که به ترکیبات پکتین در تیغه میانی ثبات می
. نقش ساختاري اصلی آن در غشاي میانی دیواره سلولی است). 3(دلسیم به هم متصل می شونگاالترونیک از طریق پیوند با ک

در بررسی )38(کند و در حفظ نفوذپذیري و استحکام غشاي سلولی نیز نقش داردهمچنین به عنوان اتصال دهنده سلولها عمل می
با ) 8(ساهی  ).ساهی( عداد گل نسبت به شاهد شدت قطر گل و محلولپاشی کلرید کلسیم بر روي آهار باعث افزایش) 8(ساهی 

گرم در لیتر باعث افزایش تعداد شاخه اصلی و  1محلولپاشی سایکوسل و کلرید کلسیم بر گل اهار نشان داد کلرید کلسیم با غلظت 
و به تاخیر ) 5( هامکلسیم نقش مهمی در رشد و تمایز سلولی، فعالیت آنزی .جانبی می شود که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد

ور دارد و غلظت آن ها حضاین عنصر اغلب در فضاهاي بین سلولی و واکوئل. )9و  7( ها و سبزیها داردآیند پیري در میوهرانداختن ف
ها عمل می کند و در حفظ نفوذپذیري و استحکام غشاي سلولی همچنین به عنوان اتصال دهنده سلول. در سیتوپالسم کمتر است

در مقایسه با تیمار شاهد، سبب افزایش عمر گل رز  بر  میلی گرم در لیتر،10اعمال کلرید کلسیم با غلظت  ).38(ش داردنیز نق
  ).9و  7(روي بوته و افزایش عمر پس از برداشت آنها گردید

و عمر پس از  وي بوته، عمر گل بر رساقه، تعداد انشعاب، تعداد گل گل، قطر کلریدکلسیم باعث افزایش قطردر این تحقیق      
و . که با نتایج اسماعیلی تاثیر معنی داري نداشت دهی بر روي بوتهگل دوره، ولی بر روي آهار گردیدزینتی گیاه در  گل، برداشت

 .نیز مطابقت دارد) 2(همکاران 
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