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 خالصه
 

 ١٤ خرداد و    ٣ ارديبهشت،   ٢٤ گرم در مترمربع ازت بصورت اوره و سه زمان کاشت              ٣٠ و   ٢٠ ، ١٠مقادير  

. نظر گرفته شدند  خرداد براي توليد گاليل رقم اسکار و بررسي اثرات آنها روي برخي صفات کيفي گل در                      

 ارديبهشت داراي بيشترين ميانگين وزن تازه گل و درصد گلچه            ٢٤گلهاي برداشت شده مربوط به زمان کاشت         

.  خرداد بودند  ٣بلندترين سنبله ها و بيشترين تعداد گلچه در هر سنبله متعلق به تاريخ کاشت                  .  باز نشده بودند  

 خرداد  ١٤ باز، طول عمر گلداني و گلچه از زمان کاشت             بيشترين درصد مواد جامد محلول، درصد گلچه نيمه        

بين مقادير مختلف ازت،    .  حاصل گرديد ولي روي قطر گلچه و درصد گلچه باز شده تاثير معني داري نداشت                

 گرم در متر مربع باعث افزايش وزن تازه گلها، درصد مواد جامد و طول عمر گلداني و گلچه گرديد                       ٢٠مقدار  

 . کيفي مطالعه شده اثر معني داري نداشتولي بر ساير صفات
 

 .تاريخ کاشت، ازت، گاليل، طول عمر گلداني :واژه هاي کليدي
 

 مقدمه
كشت گاليل در ايران بيشتر جهت توليد گل بريده صورت            

ايران به دليل داشتن تنوع آب و هوايي يكي از                .  مي گيرد 
مناسبترين مناطق دنيا براي پرورش و توليد گل و گياهان                

بمنظور توليد هر چه بيشتر گل گاليل در هر              .  زينتي است 
منطقه آزمايش تعيين تاريخ کاشت ضرورت دارد و از طرفي              
 موضوع تغذيه گاليل بر کيفيت و کميت گل آن تاثير مي گذارد           

براي توليد گل در طول تابستان و حضور مداوم آن در بازار            ).  ٤(
اقدام به كاشت    روز   ٢٠ تا   ١٠از شروع فصل رشد و به فاصله          

اين كار تا زمانيكه گرماي تابستان اجازه دهد          .  پداژه مي كنند  
 ). ٢(مي تواند انجام گيرد
گزارش دادند كه در شرايط جنوب      )  ١٩٩٧(سانيتا  وتاکومار    

 در هند، پداژه هايي كه شهريور و مهر كاشته شده بودند             ١كراال
و گياهان  سريعتر جوانه زده و سنبله هاي گل زودتر ظاهر شدند          

                                                                                    
1 - Kerala  

در .  طويلترين سنبله ها را با بيشترين تعداد گلچه توليد كردند          
. تاريخ كاشتهاي ديرتر تعداد پداژك توليدي كاهش يافت              

سانتي ٢با كاشت پداژه هايي با قطر       )  ١٩٧٨(همچنين گرابوسکا   
 روز  ١٨ اسفند و دو تاريخ كاشت متوالي با فاصله             ٢٩متر در   

ياهان گلدهنده و حداكثر عملكرد     نشان داد كه بيشترين تعداد گ     
 .پداژه هاي تجاري با تاريخ كاشت زودتر بدست آمد

. بعد از كاشت، رشد و نمو گياه بيشتر تحت تاثير دما است             
زماني كه شرايط نوري تقريبا ثابت است مشاهده مي شود كه              
دماي روز عامل اصلي و تعيين كننده رشد است كه تحت تاثير             

بنابراين با  ).  ١٢،  ٤(ي معين مي گردد     آن زمان كاشت تا گلده     
تنظيم تاريخ كاشت مي توان گلهاي با كيفيت را توليد كرده و با             

 . قيمت مناسب به فروش رساند
بمنظور تعيين مناسبترين ارقام گل گاليل سازگار با شرايط          
آب و هوائي منطقه جيرفت و دستيابي به بهترين زمان كاشت             

در اين  .  احمد پور انجام گرفت    آن در منطقه، آزمايشي توسط       
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آزمايش چهار رقم گاليل سفيد، صورتي، اسكار و سانسوسي و            
 ٥ آذر،   ٢٠ آذر،   ٥  آبان،   ٢٠ آبان، ٥ مهر،   ٢٠(هفت تاريخ كاشت    

نتايج حاصل از آزمايش وي     .  در نظر گرفته شد   )   دي ٢٠دي و   
 آبان و بهترين ارقام سفيد و       ٥نشان داد كه بهترين تاريخ كاشت       

 ). ١( بودندصورتي
ازت از جمله عناصر مهم در تغذيه گياهان است و يكي از               
اجزاء اسيدهاي آمينه مي باشد كه نقش اصلي را در رشد و نمو              

در بين همه عناصر ضروري احتماال ازت         .  گياه بازي مي كند    
بطوريكه كمبود يا    .  تاثير كلي بيشتري  روي رشد گياه دارد          

 عملكرد را تحت تاثير قرار       زيادي آن، رشد گياه، كيفيت گل و       
كمبود اين عنصر موجب كاهش تعداد گلچه در           ).  ٤(مي دهد 

سنبله، تعداد كل شاخه هاي گل دهنده، وزن ساقه ها و وزن               
 ).٤(كل ريشه ها در گاليل مي گردد

 توسط  ١در آزمايشي كه روي گاليل رقم پينك پروس پكتور        
و پتاس روي   ماليك و همكاران انجام گرفت،  اثرات ازت، فسفر           

در آزمايش مذکور اثرات ازت در مقادير        .  گلدهي بررسي گرديد  
 و  ١٠ گرم در متر مربع، فسفر و پتاسيم در مقادير           ٣٠ و   ٢٠،  ١٠
نتايج حاصل از آزمايش     .   گرم در متر مربع بررسي گرديد        ٢٠

آنان مشخص ساخت كه ازت به تنهايي بر طول سنبله اثر معني            
تلف فسفر همراه با پتاسيم بر طول       داري نداشته ولي مقادير مخ    

سنبله اثر داشت و از كاربرد ازت، فسفر و پتاسيم با تركيب                 
  گرم در متر مربع بزرگترين قطر گلچه به دست آمد           ٢٠:١٠:٢٠

، ٥/١٢،  ٥/٧اثرات ازت را در مقادير صفر،         شارما و سينگ   ).٨(
 گرم در متر مربع بر رشد و گلدهي گاليل بررسي            ٢٥ و   ٧٥/١٨
آزمايش آنان نشان داد كه رشد و گلدهي با افزايش               .  دكردن

 گرم ازت در متر مربع باالترين         ٢٥.  ميزان ازت افزايش يافت    
 ). ١٠(تاثير را داشت

ازت زياد در اوائل رشد سبب افزايش رشد رويشي و توليد             
نحوه ).  ٣(گلهايي با كيفيت پايين و طول عمركم مي گردد              

مترين مسائل گلکاران به شمار     استفاده صحيح از ازت يکي از مه      
مشکالت بهداشتي و زيست محيطي ناشي از مصرف بي         .  مي آيد 

رويه کود هاي شيميايي به ويژه ازت بر ضرورت تعيين ميزان              
                                                                                    

1 - Pink prospector 

هدف از اين    .  بهينه مصرف اين کودها در گياهان مي افزايد           
پژوهش تعيين سطح بهينه ازت و دستيابي به  مناسبترين زمان           

 .شرايط آب و هوايي منطقه کرج مي باشدكاشت گاليل در 
 

 مواد و روشها
 در مزرعه پژوهشي گروه علوم       ١٣٨٢  اين بررسي در سال     

 .باغباني دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران  انجام گرديد
  آزمايش بصورت فاكتوريل دو عاملي در قالب طرح بلوكهاي 

شامل تيمارهاي آزمايش   .  كامل تصافي با سه تکرار اجرا گرديد       
 گرم در متر مربع بصورت کود اوره و ٣٠ و ٢٠، ١٠ازت با مقادير 

 خرداد  ١٤ خرداد و       ٣ ارديبهشت،   ٢٤سه تاريخ کاشت شامل      
 .بود

مشخصات .   ابتدا زمين محل آزمايش در بهار شخم زده شد         
بمنظور بهبود خاك   .   آمده است  ١خاك محل آزمايش در جدول      

. ر متر مربع اضافه گرديد     كيلوگرم خاكبرگ به ازايء ه      ٣مقدار  
 كيلوگرم سولفات    ٣٦٠معادل  )  K2O( كيلوگرم پتاس      ١٨٠

 ٢٠٠ معادل   (P2O5) كيلوگرم فسفر     ٩٠پتاسيم در هكتار و      
كيلوگرم سوپر فسفات تريپل در هكتار به خاك اضافه گرديد و با  

 واحد آزمايشي   ٢٧قطعه زمين به    .  شخم با خاك مخلوط گرديد    
قسيم شد و در هر واحد سه رديف جوي         به ابعاد يك متر مربع ت     

در هر  .   سا نتيمتر ايجاد گرديد    ٣٠كم عمق و باريك با فاصله        
 ١٥ پداژه گاليل رقم اسکار روي پشته ها با فاصله               ١٥واحد  

قبل از كاشت غشاء پوششي پداژه ها        .  سانتي متر كشت گرديد   
 در هزار بنوميل بمدت نيم ساعت          ٢حذف شد و با محلول        

پداژه ها در سه تاريخ كاشت ذکر شده در فوق          .  يدضدعفوني گرد 
بالفاصله بعد از كاشت پداژه ها، اقدام به آبياري         .  كشت گرديدند 
 .  روز بود٨ تا ٤دور آبياري برحسب نياز گياهان . زمين گرديد

ساير مراقبتهاي زراعي شامل وجين علفهاي هرز، سله              
ازت .  د شكني و خاكدهي در طول دوره رشد گياهان انجام ش            

 برگي و ظهور گل آذين      ٥ برگي،   ٢در سه مرحله     )  کود اوره (
در هر مرحله يک سوم کود از هر         .  بصورت سرك مصرف گرديد   

شاخه هاي . يک از مقادير در نظر گرفته شده به بوته ها داده شد  
 شهريور در مرحله    ١٨ شهريور و    ٥ مرداد،   ٢٣گل در تاريخ هاي     

 .غنچه هنگام صبح برداشت شدند
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  نتايج تجزيه فيزيکي و شيميايي نمونه خاک محل آزمايش‐١دول ج
 بافت خاک
Texture 

 درصد شن
Sand% 

 درصد الي
Silt % 

 درصد رس
Clay% 

 پتاسيم قابل جذب
K(Av.)ppm 

 فسفر قابل جذب
P(Av.) ppm 

 ازت کل
N% 

 اسيديته گل اشباع
pH of Paste 

 ٨٣/٧ ١٢٨١/٠ ٢٠ ٢٩٢ ٢٤ ٥١ ٢٥ لومي سيلتي

 
بررسي اثرات مقادير مختلف ازت و تاريخ كاشت بر             براي  

كيفيت و طول عمر گلهاي بريده گاليل، آزمايشي بصورت               
فاکتوريل در قالب طرح کامال تصادفي در سه تکرار در آزمايشگاه  

 گرم ازت در مترمربع بعنوان        ٣٠ و   ٢٠ ، ١٠مقادير  .  اجرا شد 
 ١٤و   خرداد   ٣ ارديبهشت،   ٢٤فاکتور اول و زمان هاي کاشت        

در اين آزمايش   .  خرداد بعنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شدند        
 درجه سانتيگراد در      ٢٠شاخه هاي گل حاصل در دماي            
 ٢٧طرح آزمايشي داراي    .  گلدانهاي حاوي آب نگهداري گرديدند    

 . شاخه گل قرار داشت٥واحد گلدان بود که در هر واحد 
 :صفات مورد اندازه گيري

ز عواملي كه تحت تاثير تغذيه و         يكي ا :   طول سنبله گل  
بنابراين طول  .  فصل رشد قرار مي گيرد، طول سنبله گل است         

 .سنبله گل پس از برداشت  اندازه گيري شد
يكي از عوامل مهم در تعيين        :   وزن تازه شاخه گل بريده     

وزن تازه  .  عمر گلداني و كيفيت گلها، وزن تازه آنها مي باشد            
 .داشت با ترازو اندازه گيري شدگلهاي بريده گاليل پس از بر

مواد جامد محلول شاخه هاي      :  ١ ميزان مواد جامد محلول    

 . دستي اندازه گيري شد٢گل با استفاده از رفراكتومتر
هر روز قطر گلچه هاي  پاييني گلهاي بريده           :   قطر گلچه 

 .بااستفاده از كوليس ورنيه اندازه گيري گرديد
 عبارت است از فاصلة     طول عمر گلداني  :  ٣طول عمر گلداني  

زماني بين برداشت گلها تا زمانيكه گلهاي بريده ارزش زينتي             
 ٤معيار پايان طول عمر گلداني گاليل        .  خود را از دست بدهند    

گلچه پژمرده روي هر سنبله گل است كه در اين آزمايش نيز در             
 .نظر گرفته شد

                                                                                    
1.Total Soluble Solids (T.S.S)      
2. Refrectometer 
3. Vase life 

تعداد گلچه هاي هر سنبله در زمان            : تعداد كل گلچه   
 . شمارش شدبرداشت

هر روز    :درصد گلچه هاي كامالً باز شده، نيمه باز و باز نشده         
تعداد گلچه هاي كامالً باز شده و نيمه باز شده در هر شاخه                 

 سانتيمتر يا بيشتر بعنوان      ٤گلچه هاي با قطر     .  شمارش شدند 
 سانتيمتر گلچه نيمه باز در نظر        ٤گلچه كامالً باز و كوچكتر از        

ايان عمر گلداني هر گل بريده، تعداد             در پ  .  گرفته شدند  
گلچه هاي باز نشده شمارش و درصد آن نسبت به تعداد كل               

ارزش زينتي گل بريده با     .  گلچه هاي يك سنبله محاسبه گرديد    
 .كاهش درصد گلچه هاي باز نشده بيشتر مي باشد

 
 نتايج

 ميانگين وزن تازه گلها يي که از تاريخ              ٣ طبق جدول    
 گرم مي باشد که در       ٠٤٨/١٣١ه بودند   کاشت اول حاصل شد    

 گرم اختالف   ١٦٣/١٢٤مقايسه با تاريخ کاشت دوم با ميانگين         
معني داري نداشته ولي در مقايسه با تاريخ کاشت سوم با                  

اختالف معني دار   %  ١ گرم در سطح احتمال       ٣٧٨/٩٤ميانگين  
 .نشان مي دهند

 مربع   گرم ازت در متر    ٢٠  ميانگين وزن تازه گلهايي که با       
 گرم مي باشد که در مقايسه با تيمار  ١٩٧/١٢٣تيمار شده بودند    

 ٥٨٢/١١٢ گرم با ميانگين     ١٠ و   ٨٤٠/١١٣ گرم با ميانگين     ٣٠
 ).٢جدول ( معني دار مي باشد% ٥در سطح احتمال 

ل از تاريخ کاشت    ص   ميانگين مواد جامد محلول گلهاي حا     
ريخ کاشت اول    درصد  مي باشد که در مقايسه با تا         ٩٢٥/٥سوم  

اختالف معني داري نشان نمي دهد ولي در مقايسه با تاريخ               
 درصد داراي اختالف معني دار در       ٦٧٣/٥کاشت دوم با ميانگين     

همچنين مقادير مختلف   ).  ١شكل  (مي باشد  %  ١سطح احتمال   
ازت بر درصد مواد جامد محلول تاثير معني دار نشان مي دهد و             



 ١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٦٠

 

 گرم ازت در متر مربع، باالترين       ٢٠شاخه هاي گل تيمار شده با       
 ).٢شكل (درصد مواد جامد محلول را دارند 
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 تاريخ كاشت

  اثر تاريخ هاي مختلف كاشت بر درصد مواد جامد محلول‐١شكل 
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  اثر مقادير مختلف ازت بر درصد مواد جامد محلول‐٢شكل 
 

 براي طول سنبله گلهاي     مقايسه ميانگين ها به روش دانکن     
حاصل از سه تاريخ کاشت نشان داد که تاريخ کاشت دوم داراي             
بيشترين ميانگين بوده و با تاريخ کاشت اول اختالف معني داري     

% ١ندارد ولي اختالف آن با تاريخ کاشت سوم در سطح احتمال             
مقادير مختلف ازت و اثر متقابل آن        ).  ٣جدول(  معني دار است  

 ).٢جدول (شت تفاوت معني داري نشان نداد با تاريخ کا
 نشان مي دهد گلهاي حاصل از تاريخ            ٣چنانچه جدول    

 گلچه در هر سنبله بيشترين          ٢٦/١٥کاشت دوم با تعداد        
ميانگين را در مقايسه با تاريخ هاي کاشت ديگر دارد و در سطح             

تفاوت معني داري را نشان مي دهد در حاليکه             %  ٥احتمال  

ازت و اثر متقابل آن با تاريخ کاشت اختالف             مقادير مختلف    
 ميانگين  ٣در شكل   ).  ٢جدول  (معني داري نشان نمي دهد        

 روز مي باشد كه در     ٠١/٦طول عمر گلداني در تاريخ كاشت سوم        
مقايسه با تاريخ كاشت اول و دوم اختالف معني دار نشان                 

  روز مربوط  ٥٩/٥باالترين طول عمر گلداني با ميانگين       .  مي دهد
 ).٤شكل( گرم ازت در متر مربع بود ٢٠به گلهاي  تيمار شده با 
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  اثر تاريخ هاي مختلف كاشت بر طول عمر گلداني‐٣شكل 
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  اثر مقادير مختلف ازت بر طول عمر گلداني‐٤شكل 
 

دير مختلف ازت، تاريخ هاي      ، مقا ٣ و   ٢با توجه به جداول      
مختلف كاشت و اثر متقابل آنها بر درصد گلچه هاي باز اختالف            

همچنين مقادير مختلف ازت روي      .  معني دار نشان نمي دهند     
جدول (درصد گلچه هاي نيمه باز اثر معني دار نشان نمي دهند            

 درصد گلچه هاي    ٠٠٢/٣٢تاريخ كاشت سوم با ميانگين         ).  ٢
يسه با تاريخ هاي كاشت اول و دوم در سطح              نيمه باز در مقا   

 ).٣جدول (تفاوت  معني دار نشان مي دهد % ١احتمال 
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  اثر مقادير مختلف ازت بر برخي صفات کمي و کيفي گل بريده گاليل رقم اسکار‐٢جدول 
 قطر گلچه

)سانتيمتر(
طول عمر 

 )روز(گلچه
درصد گلچه 
 باز نشده

درصد گلچه 
 نيمه باز شده

درصد گلچه 
 شده باز

تعداد کل 
 گلچه

طول سنبله
)سانتيمتر(

وزن تازه شاخه 
 )گرم(گل

 مقادير ازت
)گرم در متر مربع(

a١٢/١٠ a٨٩/٢ a٤٤/٤١ a٦٤/٢٥ a٦٦/٣٢ a٠١/١٥ a٨٢/٩٦ b١٠ ٥٧/١١٢ 
a٤٣/١٠ a٠٠/٣ a٧٢/٣٨ a٨٣/٢٧ a٢٢/٣٣ a٢٧/١٥ a٧٣/٩٦ a٢٠ ١٦/١٢٣ 
a٨٢/٩ a٨٨/٢ a٥١/٣٩ a٧٩/٢٧ a٥٧/٣٢ a١٣/١٥ a٩٤/٩٣ b٣٠ ٨٤/١١٣ 

 .آزمون چند دامنه اي جديد دانکن تفاوت معني دار ندارند% ٥در هر ستون ميانگين هائي که در يک حرف مشترک هستند، در سطح  
 

  اثر تاريخ کاشت بر برخي صفات کمي و کيفي گل بريده گاليل رقم اسکار‐٣جدول 
 قطر گلچه

 )سانتيمتر(
طول عمر 

)روز(گلچه
درصد گلچه 

  نشدهباز
درصد گلچه 
 نيمه باز شده

درصد گلچه 
 شده باز

تعداد کل 
 گلچه

 طول سنبله
 )سانتيمتر(

وزن تازه شاخه
 )گرم(گل

 تاريخ کاشت
 

a٣٧/١٠ b٧٦/٢ a٢٩/٤٣ b٢٢/٣٣ a٠١/١٥ ab٧٨/١٤ a٢٩/٩٦ aارديبهشت٢٤ ٠٤/١٣١ 
a٢٢/١٠ b٧٨/٢ a٤٠/٤٢ b٢٩/٣١ a٢٧/١٥ a٢٦/١٥ a٧٩/٩٩ aخرداد٣ ١٦/١٢٤  
a٧٩/٩ a٢٥/٣ b٠٩/٣٤ a٩٦/٣٣ a١٣/١٥ b٢١/١٤ b٣٩/٩١ bخرداد١٤ ٣٧/٩٤  

 .آزمون چند دامنه اي جديد دانکن تفاوت معني دار ندارند% ٥در هر ستون ميانگين هائي که در يک حرف مشترک هستند، در سطح 
 

 نشان  ٣مقايسه ميانگين تاريخ هاي مختلف كاشت درجدول       
 درصد بيشترين   ٢٩/٤٣نگين  مي دهد كه تاريخ كاشت اول با ميا      

درصد گلچه هاي باز نشده را داشته و با تاريخ كاشت  سوم در                
 .تفاوت معني دار دارد% ١سطح احتمال 

باالترين طول عمر گلچه مربوط  به گلهاي حاصل از تاريخ             
اثر ازت، تاريخ کاشت و اثر متقابل        ).  ٣جدول  (كاشت سوم بود    

 ).٣ و ٢جداول (ندارند آنها بر قطر گلچه اختالف معني دار 
گاليل ها در مناطق نيم کره شمالي از فروردين تا خرداد              

دماي هوا و   .  کشت مي شوند و از خرداد تا مهر گل مي دهند            
خاک  براي رشد و نمو مهم است و گرماي خاک باعث تحريک              

اما يک اثر متقابل منفي بين دماي محيط و           .  گلدهي مي شود  
، تعداد گلچه در هر سنبله و        کيفيت گل شامل طول گل آذين      

گاليل بيشترين رشد را در دماي       .  زود رسي مشاهده مي شود     
گلهاي حاصل از تاريخ    ).  ١٢ و ٣( درجه سانتيگراد دارد   ١٨  –  ٢٥

هاي کاشت زودتر داراي بيشترين وزن تازه گلها، تعداد گلچه در           
هر سنبله و بلندترين سنبله ها بودند که با يافته هاي سانيتا و               

علت اين امر دماي مناسب محيط در       ).  ١١(ومار مطابقت دارد  تاک
مي باشد که باعث رشد و نمو       )  مرحله دو برگي  (زمان گل انگيزي  

بهتر بوته هاي مربوط به تاريخ هاي کاشت اول و دوم گرديده               

ولي در گياهان حاصل از تاريخ کاشت سوم بعلت مواجه            .  است
اختالل در انگيزش   شدن زمان گل انگيزي با دماهاي باال باعث          

گل شده که با کاهش تعداد گلچه ها و طول سنبله مواجه                  
در تاريخ هاي کاشت زودتر بعلت ظهور سنبله           .  گرديده است 

هاي گل در مرداد ماه، دماي باال باعث صدمه به گل آذين                  
مواد جامد محلول   .  بصورت سوختگي و زردي براکته ها گرديد       

هاي حاصل از تاريخ کاشت     که بيانگر ميزان قند گلهاست در گل       
با توجه به اينکه زمان برداشت گل با زمان             .  سوم باالتر بود   

کاشت پداژه ارتباط مستقيم دارد برداشت شاخه هاي گل مربوط 
به تاريخ کاشت سوم در هيجدهم  شهريور با خنک شدن هوا               

با توجه به اينکه گلها صبح         .  بويژه در طول شب همراه شد        
تر بودن ميزان قند بدليل شدت تنفس         برداشت مي شدند، باال    

کمتر در طول شب و افزايش مواد کربوهيدراتي ذخيره حاصل            
طول عمر گلداني در واقع بيان کننده مدت زمان دوام            .  گرديد

درصد مواد جامد   (گل در دست مصرف کننده بوده و مقدار قند           
يکي از عوامل مهم در تعيين ميزان عمر يک شاخه گل           )  محلول
بنابراين هر چه درصد مواد کربوهيدراتي ذخيره       .  ي باشد بريده م 

در اين  .  بيشتر باشد طول عمر گلداني شاخه گل افزايش مي يابد         
پژوهش با توجه به ميانگين باالي مواد جامد محلول ذخيره در             



 ١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٦٢

 

شاخه هاي گل حاصل از تاريخ کاشت سوم، باالترين طول عمر            
ارزش .  ه گرديد گلداني و طول عمر گلچه در اين گلها مشاهد           

زينتي گل بريده بستگي به تعداد گلچه هاي باز شده آن در                 
هر چه تعداد گلچه هاي باز و نيمه باز بيشتر          .  زمان استفاده دارد  

و درصد گلچه هاي باز نشده در سنبله کمتر باشد، ارزش گل               
از عوامل موثر در باز شدن گلچه ها ميزان مواد          .  افزايش مي يابد  

بيشترين درصد گلچه نيمه باز و      .    ره مي باشد  کربوهيدراتي ذخي 
باز شده و کمترين درصد گلچه هاي باز نشده از شاخه هاي گل             
کاشته شده در تاريخ کاشت سوم حاصل گرديد که دليل اين امر            
درصد باالي مواد کربوهيدراتي شاخه هاي گل در زمان برداشت          

 .مي باشد
گلها و درصد    گرم ازت در متر مربع ، وزن تازه           ٢٠ مصرف  

مواد جامد محلول را افزايش داد و مقادير پايين و باالتر ازت اثر              
اين نتايج با يافته هاي تساي و چينگ همخواني        .  منفي نشان داد  

ازت از عناصر ضروري مهم است که بوسيله ريشه             ).  ١٣(دارد
جذب شده و آزادانه در درون گياه منتقل مي شود و در                    

ين و نوکلئيک اسيد ها و مواد ديگري        ساختمان کلروفيل و پروتئ   
اين عنصر بطور کلي فيزيولوژي گل را تنظيم          ).  ٣(شرکت دارد 

ميکند و بدليل نشان دادن اثر مثبت آن در بررسي حاضر، اضافه            
.  گرم در متر مربع قابل توصيه است           ٢٠نمودن ازت بمقدار     

عقيده دارند که از ميان عناصر پر مصرف ازت          بوتريل و همکاران  
يشترين تاثير را در ساخت کلروفيل و کمبود آن بيشترين تاثير           ب

 ).٦(در کاهش متابوليسم مواد حاصل از فتوسنتز گياه دارد
 راجاگوپال و رائو گزارش نمودند گياهاني که دچار کمبود           
 ازت مي باشند داراي مقادير کمتر اکسين بوده، فعاليت ژيبرلين          

 

). ٩(رنده هاي رشد را دارند    کاهش يافته و سطح باالتري از بازدا       
يکي از داليل کاهش وزن تازه گلها و طول سنبله مربوط به                 

در غلظتهاي باالتر ازت وزن تازه گلها و        .  مقدار کم ازت مي باشد    
درصد مواد جامد محلول کاهش يافت که مي تواند بعلت برهم             

بالک .  خوردن تعادل مناسب ميان عناصر غذايي در گياه باشد          
ايندول استيک  (عناصر را بدليل توليد اکسين        کاهش غلظت    

زياد در ريشه، در محيط غني از ازت مي داند که باعث               )  اسيد
). ٥(کاهش رشد ريشه و در نتيجه کاهش جذب عناصر مي شود          

بيشترين طول عمر گلداني، طول عمر گلچه و درصد گلچه هاي           
 گرم ازت در متر      ٢٠نيمه باز در شاخه هاي گل تيمار شده با            

 گرم ازت در متر مربع باعث کاهش     ١٠ربع مشاهده شد و مقدار    م
عامل اصلي دخالت کننده در      .  طول عمر گلهاي بريده گرديد     

بروز اين اثرات، کمي کربوهيدرات ناشي از سطح ناکافي برگ يا            
هر کدام از   .  ريزش زود هنگام برگ در اثر کمبود ازت مي باشد          

 .ش مي دهداين دو عامل ظرفيت فتوسنتز گياه را کاه
ميزان عملکرد و کيفيت گلها در تاريخ کاشت اول افزايش             
يافت که نشان دهنده وجود شرايط محيطي مناسب براي رشد            

بنابراين در منطقه کرج بهتر است که بعد از           .  گاليل مي باشد  
رفع سرماي بهاره اقدام به کشت پداژه هاي گاليل نمود تا گلها             

االخره توصيه مي شود که توليد ب. در اوايل تابستان برداشت شود  
كنندگان گل گاليل با توجه به شرايط آب هوايي منطقه،                 
پداژه ها را در زماني کشت کنند كه توسعه گل و مراحل حساس            
رشد به شرايط نامطلوب نور، دما و تنش رطوبتي موکول نشود و            

 .همچنين مصرف بهينه كود را رعايت نمايند
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