
  چکیده

گل رز با اختصاص بيش از يـك سـوم از توليـد    . امروزه توليد گل بريده و گياهان زينتي از اهميت بااليي در جهان برخوردار شده است
تغذيه متعادل . گل هاي بريدني، مهمترين گل بريده جهان محسوب شده و در ايران به طور وسيعي در کشت بدون خاک توليد مي شود

برطرف كـردن  و روش  گياهنياز غذايي  تشخيص .رز را تحت تاثير قرار مي دهدکيفيت گل  كميت و عواملي است كهيکي از مهمترين 
جهـت افـزايش عملکـرد و دوري از    گياه غذايي  نيازشناخت کافي در مورد  در واقع. مي باشند، دو عامل مهم در مديريت تغذيه كمبود

پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثير محلول هاي غذايي حاوي غلظت هـاي مختلـف    بنابراين. استاتالف عناصر غذايي امري ضروري 
آزمـايش بـه    ايـن . در کشـت بـدون خـاک طراحـي شـد      ’ايـزي الور ‘ رز رقمبر وكلسيم عناصر غلظت کلسيم و بر، در رشد، کيفيت و 

 ۵/۷و  ۵، ۵/۲(ا شـامل سـه سـطح کلسـيم     تيمارهـ . کامل تصادفي در چهار تکرار اجرا گرديـد  هاي صورت فاکتوريل با پايه طرح بلوک
طول و  گل،در طول آزمايش صفاتي از جمله طول و قطر ساقه، طول و قطر . بود) ميکرو موالر ۷۵و  ۵۰، ۲۵( و سه سطح بر) ميلي موالر
طح ريشه ها تعيين در پايان آزمايش نيز وزن تر و خشک، طول، ميانگين قطر، تعداد و س. مورد ارزيابي قرار گرفتو عملكرد قطر دمگل 

و مقايسـه   SASها توسط نرم افزار  تجزيه آماري داده. کلسيم برگ ها وگلبرگ ها مورد اندازه گيري قرار گرفتو بر  غلظتهمچنين . شد
ميكرو موالر بر به  ۷۵كاربرد نتايج نشان داد که . درصد انجام شد ۵دار در سطح احتمال  ميانگين ها با استفاده از آزمون کمترين اختالف معني

قطورترين ساقه ها نيز مربوط بـه تيمـار   . سبب توليد طويل ترين ساقه هاي گل دهنده شدميلي موالر كلسيم در محلول غذايي  ۵/۷همراه 
ت تاثير قـرار  کلسيم طول و قطر گل را تحوهيچ يک از تيمارهاي بر . ميلي موالر کلسيم در محلول غذايي بود ۵/۷ميکرو موالر بر و  ۵۰

بـر سـبب   ميكـرو مـوالر    ۲۵کلسـيم و  ميلي مـوالر   ۵/۲اگرچه قطر دمگل تحت تاثير تيمارهاي بر و کلسيم قرار نگرفت اما سطح . ندادند
ميکـرو   ۵۰نتايج نشان داد برترين تيمار در افزايش عملكرد مربوط به كاربرد بر در غلظت . شد به ساير تيمارهاافزايش طول دمگل نسبت 

نتايج همچنين نشان دهنده اثر معنـي دار بـر و كلسـيم روي رشـد و نمـو ريشـه هـا بـود بـه          . ميلي موالر بود ۵/۲ر و كلسيم در غلظت موال
. كه كاربرد باالترين غلظت هاي بر و كلسيم در محلول غذايي سبب توليد گياهاني با برتـرين شـاخص هـاي رشـد ريشـه اي شـد       طوري

ميلـي مـوالر كلسـيم در محلـول غـذايي باعـث توليـد بيشـترين تعـداد و           ۵ميكرو موالر بر به همراه  ۷۵برد اثرات متقابل نيز نشان داد كار
بـا  . ميلـي مـوالر كلسـيم بـود     ۵/۷ميكرو موالر بر و  ۵۰همچنين بيشترين وزن تر و خشك ريشه ها مربوط به تيمار . بلندترين ريشه ها شد

كلسـيم بـرگ هـا و     غلظـت بيشـترين  . کلسيم برگ ها و گلبرگ ها افـزايش يافـت   غلظت ،افزايش غلظت کلسيم و بر در محلول غذايي
بـر بـرگ هـا و     غلظـت افزايش بر تاثير معني داري روي . ميلي موالر کلسيم بود ۵/۷ميکرو موالر بر و  ۷۵گلبرگ ها نيز مربوط به تيمار 

بر برگ هـا و گلبـرگ هـا در     غلظتبيشترين . هش دادنتايج نشان داد غلظت باالي کلسيم جذب بر توسط گياه را كا. گلبرگ ها داشت
  . کلسيم کمتري داشتندوبر  غلظتگلبرگ ها در مقايسه با برگ ها . ميلي موالر کلسيم به دست آمد ۵ميکرو موالر بر و  ۷۵ تيمار
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