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Introduction 
 The genus Chlorophytum (also known as spider plant) which is mainly cultivated as an ornamental plant for 

its slash and colored leaves, specifically distributed in the pantropic regions. It is a perennial rhizomatous plant 
with often short and indistinct rhizomes, while with thicker or slightly fleshy roots. The roots of these species are 
considered as one of the important phytochemical components. This plant is a soil conditioner and can absorb 
lead, cadmium, Se and As while its leaves accumulate mercury. It is also able to absorb toxic organic pollutants 
such as formaldehyde and benzene and is also able to retain CO2. Leaf surface morphology has been shown to 
affect the ability of a particular plant to retain contaminants. Chlorophytum comosum introduced as a plant that 
requires high nitrogen. Nitrogen is an essential macro element for the growth and development of plants which 
involved in many physiological reactions and it is one of the elements that plants need in all their activities. The 
effect of N form on plant growth depends on plant species and nitrogen level of the soil. Plants absorb both 
ammonium (NH4

+) and nitrate (NO3
-) from soil solution, and these two mineral forms are their most important 

sources of nitrogen to supply the plant demand. Absorption of ammonium by plants requires less energy than 
absorption of nitrate. It seems that most plants have the best performance in a certain ratio of nitrate to 
ammonium (NO3

-/NH4
+ ratio). This ratio seems to regulate the distribution of absorbed nitrogen between the 

branches and roots. It may also vary between species. The optimal ratio may also depend on the environmental 
conditions such as pH, light intensity, and root zone temperature. This study was performed to determine the 
effect of different levels of ammonium nitrate on growth, yield factors and ornamental aspects of the spider plant 
as a desired ornamental product. The use of ammonium nitrate to meet the houseplants demand considering the 
supply of both types of nitrogen sources, increases the yield and quality of these plant. However, despite the 
importance of the nitrogen in the performance of this ornamental plant (Chlorophytum comosum), the desired 
amount of nitrogen for its growth and quality has not yet been reported. Therefore, the present study was 
conducted to investigate the effect of different levels of ammonium nitrate on the growth and physiological 
characteristics of spider plant to find the best level of application of ammonium nitrate fertilizer as an easily 
available source to increase the growth and visual quality of this plant. 

Materials and Methods 
 This research was conducted based on randomized complete block design (RCBD) with four treatments and 

three replications.  Treatments include four levels of ammonium nitrate of 100 (control), 200, 400, 600 mg-1 kg 
of soil. Treatments applied first at the substrate preparation process and then was applied in the one third depth 
of each pot, monthly. Desired factors such as morphological characteristics (plant height, leaf number, stolon 
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number, fresh weight, dry weight, root fresh weight, root dry weight, root volume, root depth, root length, pot 
weight, leaf area) and physiological characteristics (total chlorophyll, total protein, texture nitrate and proline) 
were evaluated. Also soil analysis was performed before starting of the experiment. Statistical analyses of the 
data for examined traits were performed using SAS software and comparisons of means using Duncan's multiple 
range test, at 5% probability level. 

Result and Discussion 
 The results indicated that the application of ammonium nitrate fertilizer significantly improved most of the 

studied traits. Supplying ammonium nitrate fertilizer at desired level meet the nitrogen demand of Spider plant 
during the growth and improved production of biomass. The plant height, leaf number, fresh weight, dry weight, 
root fresh weight, root dry weight, and leaf area were increased by increasing ammonium nitrate level. Nitrogen 
fertilizers play an important role for increasing plant yield by expanding shoots and producing sufficient 
carbohydrates. In addition to plant growth, they also affect plant morphology. Maximum amount of protein, 
nitrate of tissue and total chlorophyll observed in 400 mg-1kg of ammonium nitrate level. Nitrogen is one of the 
essential elements that plays an important role in the production of chlorophyll and protein, therefore the use of 
nitrogen fertilizers leads to synthesis of chlorophyll and protein at higher level. The highest amount of proline 
(11.20 μg-1 mL) was measured at 600 mg-1kg of ammonium nitrate level and the lowest (3.57 μg-1 mL) in the 
control, because with high consumption of nitrate, the plant needs more water and nitrogen is a structural 
component of proline. Accumulation of proline helps the plant to survive and recover after drought stress. 

Conclusion 
 According to the results of our experiment, application of nitrogen fertilizer had a positive effect on growth, 

and consequently led to increase the plant vegetative yield. Treatment of 400 mg-1kg of ammonium nitrate level 
increased growth and yield factors and the ornamental aspect of Spider plant as a desired ornamental crop. 
Application of 400 mg-1kg of ammonium nitrate level are recommended to access an acceptable quantitative and 
qualitative yield in this plant. 
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 چکیده

آزمایشیی   (Chlorophytum comosum) جافیهای رشدی و فیزیولوژیکی گیاه سجهت ارزیابی تاثیر سطوح مختلف نیترات آمونیوم بر شاخص
 600و 400، 200عنوان شاهد(، )به 100چهار سطح مختلف نیترات آمونیوم )تکرار به اجرا درآمد. از  3تیمار و  4های کامل تصادفی با بر پایه طرح بلوک

. صفات مورد بررسی شامل صفات مورفولوژیک )ارتفاع، تعیداد  گرم در کیلوگرم خاک( استفاده شد. تیمارها، ماهانه و به صورت چالکود اعمال گردیدمیلی
ریشیه، وزن گلیدان،    ریشه، طیول ریشه، حجم ریشه، عمق  خشکتر ریشه، وزن هوایی، وزن اندام  خشکهوایی، وزن  تر اندامبرگ، تعداد دستک، وزن 

نیترات موجود در بافت و میزان پرولین( بود و همچنین آنالیز بسترکشت قبیل  پروتئین کل، مقدار  برگ( و صفات فیزیولوژیک )کلروفیل کل، مقدار سطح
وزن گلدان، عمق   از شروع آزمایش انجام شد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که اثر سطوح مختلف نیترات آمونیوم بر همه صفات مورد ارزیابی به جز 

هیوایی، وزن  اندام خشک  هوایی، وزن اندامتر  ح مختلف تیمار، ارتفاع، تعداد برگ، وزنبا افزایش سطو دار بود.ریشه، طول ریشه و حجم ریشه معنی
گرم نیترات آمونیوم مشاهده میلی 400ریشه و سطح برگ افزایش یافت. بیشترین میزان کلروفیل، پروتئین و نیترات بافت در تیمار  خشکریشه، وزن  تر

گیرم نیتیرات   میلیی  600لیتر( در تیمیار  میکروگرم بر میلی 20/11یوم مقدار آنها کاهش یافت. بیشترین مقدار پرولین )شد و با افزایش کاربرد نیترات آمون
گیرم نیتیرات آمونییوم    میلیی  400لیتر( در تیمار شاهد مشاهده شد. با توجه به نتایج بدست آمده تیمیار  میکروگرم بر میلی 57/3آمونیوم و کمترین مقدار )

 های رشد و عملکرد و افزایش جنبه زینتی گیاه سجافی به عنوان یک گیاه برگ زینتی گردید.شاخصموجب افزایش 

 
  های رشد، عملکرد، کلروفیلپروتئین، شاخص های کلیدی:واژه

  

   1 مقدمه

یکیی از   (Chlorophytum comosum) گیاه سجافی یا گنیدمی 
از آن در آفریقیا  گونه  38است که حدود  گیاهان متعلق به تیره لیلیاسه

ایین گییاه    (.Germishuizen and Meyer, 2003رویید ) و اروپا میی 
زینتی به ایین   باشد که جنبهشکل و آویزان میهای نواریدارای برگ

عنوان است که بهترین گیاهانی گیاه داده است. سجافی یکی از قدیمی

                                                 
، انشیگاه تهیران  د ،(حیان ی)ابور یکشیاورز  یدانشیکده فنیاور   یدکتیر  یدانشجو -1

 رانیتهران، ا
دانشیگاه   یعی یو منیاب  طب  یکشیاورز ترتیب استادیار و استاد دانشیکدگان  به -3و  2

 رانیتهران، کرج، ا
 (Email: khandan.mirkohi@ut.ac.ir              نویسنده مسئول: -)*

DOI: 10.22067/jhs.2022.73430.1103 

(. Hutchings et al., 1996) رد استفاده استگیاه زینتی و دارویی مو
هیا از هیوا از   عقیده بر این است که این گیاه قادر به پیاییش آیینیده  

جمله فرمالدئیید و بنیزن و جیکا کیادمیوم، سیرا و جییوه از خیاک        
این گیاه در بین  .( ;Fermo et al., 2021 Li et al., 2021) باشدمی

گیاهان زینتی دیگر با این ویژگی جزو گیاهیان ارزان قیمیت و آسیان    
سازی رشد مطلیوا بیا ویژگیی دییداری     باشد، بنابراین بهینهتکثیر می

تواند کاربرد این گیاه در مقایسه با گیاهان گیران قیمیت را   مناسب می
که این گیاه دارای رشد رویشیی  یگر، از آنجاییافزایش دهد. از طرف د

ها از جمله ویژگی زینتیی مهیم ایین گییاه     زیادی است و شادابی برگ
شود، بنابراین به عنوان یک گیاه پرنیاز به عناصر غیکایی  محسوا می

های خود به ایین  شود و در بسیاری از فعالیتویژه نیتروژن تلقی میبه
تواند در رشد کمی و کیفی گیاه اختالل یعنصر نیاز دارد و کمبود آن م
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 کاهید وری این گیاه میایجاد نموده و کمبود این عنصر از رشد و بهره
(Dhanasekaran et al., 2020; Yan et al., 2019.)   کودهیای

تولید ماده کربوهیدراتی  های هوایی ونیتروژنی از طریق گسترش اندام
در افزایش عملکرد گیاهان نقش مهمی دارند و نه تنها بر رشید گییاه   

 ,.Ghasemi et al)شناسیی گییاهی نییز تیاثیر دارنید      بلکه بر ریخت

هییای هییا و پییروتئینبییا افییزایش کودهییای نیتروژنییی، آنییزیم .(2012
هیا،  هیا، فردوکسیین  نظیر سایتوکروم کننده در چرخه فتوسنتزیشرکت

 Dordas and) یابید پالستوسییانین و آنیزیم روبیسیکو افیزایش میی     

Sioulas, 2008 Prsa et al., 2007;  .)    همچنیین، نیتیروژن نقیش
 ,Khalid) مهمی در ساختار کلروفیل و افزایش کارایی فتوسینتز دارد 

و مصرف بهینه آن با تاثیر بر کاهش نسبت آبسیزیک اسید بر  (2013
. (Marschner, 2012)گیردد  جیبرلین، باعث افزایش رشد رویشی می

مقادیر متفاوتی از نیاز به نیتروژن برای گیاهان مختلف بیان شده است 
میلیی گیرم در لیتیر در محلیول غیکایی       750تیا   200ن از و این میزا

(Reed, 1996 و از )تیا   12مویر در محلول خیاک و از  میلی 12تا  2
 Sonneveldمویر در محلول بسترهای کشت متغیر اسیت ) میلی 24

and Voogt, 2009وژن خود را در دو شیکل مهیم   (. گیاهان نیاز نیتر
نیترات به عنوان بخش مهیم نییاز    کنند.نیتراتی و آمونیومی تامین می
هیای هییدروپونیک مطیرح    ویژه درکشتنیتروژنی در تغکیه گیاهان به

(. توجه بیه نسیبت نیتیروژن نیتراتیی بیه      Marschner, 1995) است
ای دارای اهمییت  های گلخانیه گیاه در کشت آمونیومی با توجه به نوع

(. از طرف دیگر نسبت مساوی بین دو شیکل  Li et al., 2021است )
 Liuتواند مورد توجه باشد )تامین نیتروژن، در مقابله با تنش سرما می

and Li, 2017    مقایسیه بیا   ( چون جکا آمونییوم توسیگ گیاهیان در
 ,Li et al., 2021; Liu and Li) نیترات به انرژی کمتری نییاز دارد 

استفاده از نیترات به منظور تامین نیتیروژن میورد نییاز گییاه،     (. 2017
دهید در حالیکیه   تخصیص زیست توده به اندام هوایی را افزایش میی 

 Liuها شود )تواند موجب افزایش رشد ریشهآمونیوم میکاربرد محدود 

and Li, 2017 .)      مقدار جکا نیتیروژن در گیاهیانی کیه هیر دو نیوع
کنند، بیشتر از گیاهیانی اسیت   نیتروژن آمونیومی و نیتراتی دریافت می
 Moshrefi Araghi etکننید ) که تنها نیتروژن نیتراتی را دریافت می

al., 2013یابند (. اکثر گیاهان زمانی به بهترین عملکرد خود دست می
که از هر دو منب  کودهای نیتروژن نیتراتی و آمونیومی اسیتفاده کننید   

(Yan et al., 2019      استفاده از نیتیرات آمونییوم بیرای تیامین نییاز .)
ارتمانی با توجه به تامین هر دو نوع منب  نیتروژنیی موجیب   گیاهان آپ

 Liu and Li, 2017) گرددافزایش عملکرد و کیفیت این گیاهان می

Yan et al., 2019; )رغم اهمیت عنصیر نیتیروژن در   . با اینحال علی
هنوز مقیادیر مطلیوا نیتیروژن     عملکرد گیاه زینتی سجافی )گندمی(،

برای رشد این گیاه گزارش نشده است. از این رو پیژوهش حاریر بیا    
هیای  هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتیرات آمونییوم بیر شیاخص    

رشدی و فیزیولوژیکی گیاه سجافی برای یافتن بهترین سیطح کیاربرد   

ایش کود نیترات آمونیوم، به عنوان منب  تامین در دسترس، بیرای افیز  
 کیفیت رشد و کیفیت دیداری این گیاه انجام شد.

 

 هامواد و روش

هیای کامیل   تکرار در قالب طرح بلوک 3تیمار و  4این آزمایش با 
کشاورزی و مناب  طبیعی دانشگاه تصادفی در گلخانه تحقیقاتی پردیس

به اجرا درآمد. در این آزمیایش از چهیار    1397 -1398تهران در سال 
گرم میلی 600و 400، 200)شاهد(،100)ترات آمونیوم، سطح مختلف نی

 ( اسیتفاده گردیید.  Merckدر کیلوگرم خاک( محصول شرکت میرک ) 
 50منظور تهیه بستر کشت، از خاک مزرعه با بافت لومی به نسیبت  به

درصد حجمی، بقیه ترکیبیی از پییت، پرلییت و کوکوپییت بیا نسیبت       
 408گرم بستر کشیت  حجمی مساوی استفاده شد و سپس به هر کیلو

گرم سیولفات پتاسییم اریافه    میلی 444تریپل و گرم سوپرفسفاتمیلی
آمونیوم با بستر کشیت تهییه شیده     منظور اعمال تیمار، نیتراتشد. به

ترکیب و همگن شد. گیاهان سجافی مورد استفاده حاصیل ازدییاد، در   
 14-16های پیردیس بیود و بیه صیورت یکدسیت، بیا ارتفیاع        گلخانه
سیازی  عدد برگ انتخاا شدند. بعد از آماده 12-10متر و دارای یسانت

 11متیر و ارتفیاع   سانتی 12هایی به قطر دهانه بستر کشت، در گلدان
و مقادیر مورد  انجامید. طول به ماه 5 متر منتقل شدند. آزمایشسانتی

 کیلیوگرم  2 حیاوی  گلیدان  اشاره بر اساس وزن خاک هر گلدان )هیر 
 خاک بیه  کیلوگرم بر آمونیوم نیترات گرم میلی 100 هما بود( هر خاک
 کیلیوگرم  بر آمونیوم نیترات گرممیلی 600و 400و 200 و شاهد عنوان
نییاز آبیی گیاهیان بیر     . شید  ارافه هاگلدان صورت چالکود بهبه خاک

گیری رطوبت وزنی خاک تا رسییدن رطوبیت آن بیه حید     مبنای اندازه
غروا آفتاا که  از بعد منظور این هبظرفیت زراعی مزرعه تعیین شد.
ها آبیاری شدند و اجیازه داده شید تیا    تبخیر و تعرق متوقف شد، گلدان
ها به حد ظرفیت زراعی برسند در این آا زهکش خارج گردد و گلدان

 در هاگلدان یکبار روز دو هر گیری شد. سپسمرحله وزن گلدان اندازه

 بیه  مرحلیه  دو در وزن کیاهش شدند.می وزن مجددا معین ساعت یک
ی آا کیم شیده بیه    تعیین شد. همواره همه گیاه تعرق و تبخیر عنوان

گراد و رطوبیت  سانتیدرجه 18-20گلدان برگردانده شد. دمای گلخانه 
بار درصد ثبت شد. در طی این مدت هر سه هفته یک  40-50محیگ 

شد. مشخصیات فیزیکیی و شییمیایی    آبشویی از بستر کشت انجام می
های اسیتاندارد و بافیت   ستر کشت در ابتدای آزمایش بر اساس روشب

خاک به روش هیدرومتری بررسیی شید. اسیاس روش هییدرومتری،     
باشد که بر اثر رسیوا  گیری چگالی سوسپاسیون آا و خاک میاندازه

ابه جکند. اعداد قرائت شده متناسب با حجم مای  مواد، کاهش پیدا می
قابلیت هدایت الکتریکی و اسیدیته به (. Bouyoucos, 1962جا شد )
 گییری شید  متیر انیدازه   pH متیر و  ECبا اسیتفاده از دسیتگاه    ترتیب

(Haluschak, 2006) .کربن آلی با روش اکسیداسیون مرطوا  درصد 
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(Tumbare and Nikam, 2004و نیتروژن کل )   با دستگاه کجلیدال
با استفاده  (. مقدار فسفر قابل جکاBremner, 1996گیری شد )اندازه

 نیی ا یبیرا (. Olsen et al., 1954گییری شید )  از روش اولسن اندازه
لییول اسییتخراج کننییده، یزم شییامل مح هییایمنظییور ابتییدا محلییول

شد. سپس  هیکلرور استانو ته یزآمیو محلول رنگ کیبدیدکلرومولیاس
 یتیر یلیلی یم 250 ریگرم خاک به دقت وزن و داخل ارلن میا  5مقدار 

و  محلیول اسیتخراج کننیده    تریلیلیم 50شد و با افزودن مقدار  ختهیر
شیماره   واتمین  یبا استفاده از کاغک صاف قه،یدق 5به مدت تکان دادن 

از عصیاره حاصیل در    تریلیلیم 5 زانیمسپس شد.  یریگعصاره ،کی
 دیمحلییول اسیی تییریلیلیییم 5و  ختییهیر یتییرلییلیییم 50بییالن ژوژه 

در شید.   قیرق تریلیلیم 40حجم  تاشد و به آن ارافه  کیبدیکلرومول
 50ارافه و سپس بیه حجیم    یزیآممحلول رنگ تریلیلیم کنهایت ی

 600شده در طول میوج   لیتشک یشد. شدت رنگ آبرسانده  ترلییلیم
فسفر با اسیتفاده   زانیو م نیینانومتر توسگ دستگاه اسپکتروفوتومتر تع

مقیدار  محاسیبه شید.    تیر یگیرم در ل یلیاستاندارد بر حسب م یاز منحن
 Olsen etپتاسیم نیز با استفاده از دستگاه فلیم فوتومتری تعیین شد )

al., 1954 .)خیاک   عصیاره گیری پتاسیم قابل جکا ابتیدا  برای اندازه
لیتیری  میلی 250مایر  در ارلنگرم خاک  5تهیه شد. برای این منظور 

و بعد از ارافه به آن نرمال  یک ومیاستات آمونلیتر میلی 100ریخته و 
در محیگ تارییک   ساعت 24دادن برای تبادل آمونیوم و پتاسیم تکان 
 کیی واتمین شیماره    یکاغیک صیاف  ری شد. سپس با اسیتفاده از  نگهدا
گیرم  میلی 50گیری شد. در ادامه پس از تهیه استاندارد صفر تا عصاره

، منحنی استاندارد تنظییم  فتومتر ومیدستگاه فلدر لیتر و کالیبره کردن 

هیا از دسیتگاه محاسیبه شید.     و بر اساس آن اعداد قرائت شده نمونیه 
گییری  انیدازه  DTPAگیری با به روش عصاره غلظت آهن قابل جکا

گیرم   50آهین، معیادل    یریگاندازه یبرا(. Olsen et al., 1954شد )
محلیول   تریلیلیم 100شد و  ختهیر یلنیات یخاک خشک در ظروف پل

 یاحتمیال  تیی از فعال رییارافه شد. جهت جلوگ DTPAمویر  005/0
 یدر دمیا  کیافزوده شد و در اتاقک تار زیتولوئن ن قطره 10 یکروبیم

 یتکان داده شد. سپس با استفاده از کاغیک صیاف   وسیلسیدرجه س 25
آهن عصاره توسگ دستگاه  زانیشد. م یریعصاره گ کیواتمن شماره 

در پایان آزمایش، صفات مختلیف شیامل   شد.  یریاندازه گ یجکا اتم
ه مماس نوک یا انحنای برگ بیا  ارتفاع )از محل طوقه تا بایترین نقط

هوایی،  اندامتر ، تعداد دستک، تعداد برگ، وزن گلدان، وزن خگ افقی(
 ریشیه، عمیق  خشیک   ریشیه، وزن  تیر  هوایی، وزناندام خشک وزن 

 ,.Khandan-Mirkohi et al)ریشیه، طیول ریشیه     ریشیه، حجیم  

کلروفییل  (، Leaf Area Meterدسیتگاه   برگ )توسگ ، سطح(2015
 ,Bradfordپروتئین موجیود در بافیت )   ، مقدار(Arnon, 1967)کل 

و  (Cataldo et al., 1975)، مقدار نیتیرات موجیود در بافیت    (1976
 گییری شیدند. همچنیین مقیدار    انیدازه  (Bates, 1973)میزان پرولین 

هفته  3هر (Cataldo et al., 1975)هدایت الکتریکی و نیترات زهاا 
 گیری شدند. در پایان آزمیایش یکبار برای مشاهده روند تغییرات اندازه

نجیام  ( ا1/9)نسخه  SASافزار نرماستفاده از ها با داده و تحلیلتجزیه 
ای دانکن در ها از آزمون چند دامنهگرفت و برای مقایسه میانگین داده

 درصد استفاده شد. 5سطح احتمال 

 

 های فیزیکی و شیمیایی خاک برخی از ویژگی -1 جدول
Table 1- Some physical and chemical properties of the soil  

 کربن آلی
Organic carbon 

 (%) 

 نیتروژن کل
Total nitrogen  

(%) 

 پتاسیم 
K 

)1-kg.mg(  

 آهن 
Fe  

)1-kg.mg( 

 اسیدیته
pH 

 هدایت الکتریکی
EC  

)1-m.(dS 

 بافت خاک
Soil texture 

4.00 0.150 366 11.3 7.5 1.40 
 لوم

Loam 

       
 

  نتایج و بحث

  صفات مورفولوژیک

نتایج تجزیه واریانس نشان داد کیه اثیر سیطوح مختلیف نیتیرات      
م بر صفات ارتفاع، تعداد برگ، تعداد دستک، وزن خشک ریشه، آمونیو

درصد و برای صیفات وزن تیر    1وزن تر ریشه و سطح برگ در سطح 
دار بیود،  درصد معنی 5هوایی در سطح هوایی، وزن خشک اندام  اندام

که برای صفات وزن گلدان، عمق ریشه و طول ریشه و حجم در حالی
متیر( در  سانتی 86/26(. بیشترین ارتفاع )2 جدولدار نبود )ریشه معنی

 100متیر( در تیمیار   سیانتی  17گرم و کمترین ارتفاع )میلی 400تیمار 
گرم نیترات آمونیوم )شاهد( مشاهده شد. با افزایش سطح نیتیرات  میلی

گرم، ارتفاع گیاه کاهش یافیت و ارتفیاع گییاه در    میلی 600آمونیوم به 
 1شیکل  گرم، برابری داشت )میلی 200گرم، با سطح میلی 600سطح 
(. از نظر تعداد دستک نیز روندی مشابه بیا ارتفیاع مشیاهده شید.     الف

عیدد در هیر    7گرم  )میلی 400بیشترین تعداد دستک مربوط به تیمار 
اهد بیود و بیین   عدد در هر گیاه( مربوط به تیمار ش 1گیاه( و کمترین )

(. ا 1شیکل  دار نبیود ) گیرم، اخیتالف، معنیی   میلی 600و  200تیمار 
نیتروژن به طور مستقیم و یا غیر مسیتقیم در بیزرگ شیدن و تقسییم     
سلولی نقش دارد و زمانی که مقدار نیتروژن در خاک به انیدازه کیافی   

 ,.Singh et al) یابید میی باشد، رشد گییاه بیشیتر و ارتفیاع افیزایش     

2016). 



 1401 زمستان، 4، شماره 36)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد باغباني نشریه علوم     908

 

 



 909     …تكاربرد مقادیر مختلف نیترات آمونیوم به صورت كوددهي پایه بر برخي صفااسکو و همکاران، 

 

 نیتروژنی کودهای تاثیر تحت گیاه ارتفاعدهد، ها نشان میبررسی
بیشترین ارتفیاع گییاه    (.Walkley and Black, 1934) گیردمی قرار

یی که نیتروژن باعث مربوط به بیشترین ذخیره نیتراتی است و از آنجا
هر چه نیتیروژن بیشیتر، ذخییره نیتراتیی      ،شودافزایش ارتفاع گیاه می

(. Robin et al., 2001یابید ) بیشتر، و ارتفاع گییاه نییز افیزایش میی    
را از همخیوانی بیشیتر بیین     هیا سرشاخهپژوهشگران افزایش عملکرد 

 Tumbareداننید ) ازهیای گییاه میی   نیتروژن قابل دسترس خاک با نی

and Nikam, 2004( بیشترین تعداد برگ .)600عیدد( در تیمیار    76 
 100عدد( در تیمار  53گرم نیترات آمونیوم و کمترین تعداد برگ )میلی
گرم از نظر میلی 600و  400گرم )شاهد( مشاهده شد و بین تیمار میلی

(. کودهای نیتروژنه بیا  الف 2شکل دار نبود )ختالف، معنیتعداد برگ ا
افزایش فتوسنتز و افزایش رشد، منجر به افزایش شمار شاخه در بوتیه  

 Darziپژوهشگران دیگر همخوانی دارد ) گردند. این نتیجه با نتایجمی

et al., 2006زان نیتروژن در دسترس گیاه باعیث ایحیاد   (. افزایش می
توده را شرایگ مناسب رشد شده و افزایش ساقه، برگ و افزایش زیست

انید کیه   محققان عنیوان کیرده   (.Salehi et al., 201به همراه دارد )
هیای جیوان   افزایش کودهای نیتروژن موجب افزایش شیاخه و بیرگ  

کنند و مواد غکایی سنتز شده د مخزن قوی عمل میشود که هماننمی
کشند و موجب افزایش تعیداد بیرگ و   در فتوسنتز را به سمت خود می

 (.Kermani Poorbaghaiy et al., 2014شوند )ها میسرشاخه

 

 
 ( گیاه سجافیBتعداد دستک ) و (Aآمونیوم بر ارتفاع ) ر سطوح مختلف نیتراتاث -1 شکل

Figure 1- The effect of different levels of ammonium nitrate on the height (A) and stolon number (B) per plant of 

Chlorophytum comosum (DMRT, p≤0.05) 

 

ام شد مشخص گردید کیه  در تحقیقی که بر روی گیاه ریحان انج
کیلوگرم در هکتار نیترات آمونیوم موجب افزایش عملکرد  100مصرف 
 .Anwar et alو تعداد برگ و شاخص سطح بیرگ شید )  ها سرشاخه

گرم میلی 400و  200، 100(. از نظر سطح برگ بین تیمارهای 2005
ده نشد، امیا گیاهیانی کیه بیا     داری مشاهنیترات آمونیوم اختالف معنی

دارای بیشترین سطح برگ ، شدند گرم نیترات آمونیوم، تیمارمیلی 600
 در افیزایش  موجیب  فتوسنتز روی تاثیر با نیتروژن (.ا 2شکل بودند )
 گییاه  در بیرگ  تعیداد  افیزایش  موجب نتیجه در شود.می عناصر جکا
 افیزایش  بیا  و باشید میی  بیرگ  تعداد از بعیتا نیز برگ سطح گردد.می

 ,Hugar) یابید  افیزایش  نییز  بیرگ  سیطح  رودمیی  انتظار برگ تعداد

تر اندام هوایی افزایش (. با افزایش سطوح نیترات آمونیوم، وزن 1986
کیه بیشیترین وزن    داری داشت به طورییافت و با شاهد تفاوت معنی

گیرم( بیه ترتییب در     211)گیرم( و کمتیرین    66/271)تر در گنیدمی  
 3شیکل  گرم( مشاهده شید ) میلی 100گرم و شاهد )میلی 600سطوح 

اما از لحاظ وزن خشک اندام هوایی نتایج متفاوت از وزن تر بود  (.الف
داری وجیود  گیرم اخیتالف معنیی   میلی 600و  400، 200و بین تیمار 

زن خشیک  اما این گیاهان با شاهد تفاوت داشتند و کمترین و نداشت،

  (.ا 3شکل مربوط به گیاه شاهد بود )
 شیرایگ  ایجیاد  باعیث  گییاه  در دسیترس  نیتیروژن  میزان افزایش

 در و بیرگ  و سیاقه  درصید  افزایش باعث خود که شده رشد ترمناسب
(. Salehi et al., 2011) گیردد می تودهزیست عملکرد افزایش نهایت
 شاخه شمار افزایش و گیاه رشد و فتوسنتز افزایش باعث مناسب تغکیه

 انیدام  خشیک  و تیر  وزن افیزایش  موجب نهایت در و گرددمی برگ و
 افیزایش غلظیت نیتیروژن   (. Darzi et al., 2006) شیود میی  هیوایی 

گردد. اما اگر غلظت آن از آسیتانه  موجب افزایش وزن خشک گیاه می
تحمل گیاه بیشتر شود، تغییری در وزن خشک حاصل نخواهید شید و   

 Tumbare) گاهی حتی، منجر به کاهش وزن خشک گیاه خواهد شد

and Nikam, 2004 .)نیتیرات   سیطوح  افیزایش  در پژوهش حارر، با
 بیا  امیا  یافیت،  افزایش خشک وزن گرم،میلی 200 به 100 از مونیومآ

 حاصیل  خشیک  وزن در آمونیوم تغییری نیترات سطوح بیشتر افزایش
 نیترات آمونیوم گرممیلی 200 با که گیاهانی با آنها خشک وزن و نشد
 نیتیرات آمونییوم   سیطوح  افیزایش  با سجافی در. بود برابر شدند تیمار
 کمتیرین  و( گرم 67/347) تروزن بیشترین. یافت کاهش ریشه تروزن

 شد مشاهده گرممیلی 600 سطح و شاهد در ترتیب به( گرم 64/150)

B A 

A 
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 تیر  وزن بیا  مشابه روندی نیز ریشه خشک وزن نظر از(. الف 4 شکل)
 ریشیه  خشک آمونیوم وزن نیترات سطوح افزایش با شد مشاهده ریشه

 4 شیکل ) بود دارا را خشک وزن مقدار بیشترین شاهد و یافت کاهش
 (.ا

 

 
 ( گیاه سجافیB( و سطح برگ )A) اثر سطوح مختلف نیترات آمونیوم بر تعداد برگ -2شکل 

Figure 2- The effect of different levels of ammonium nitrate on the leaf number (A) and leaf area (B) per plant of 

Chlorophytum comosum (DMRT, p≤0.05) 

 

 
 سجافی  ( اندام هوایی بوته گیاهBوزن خشک ) و (Aاثر سطوح مختلف نیترات آمونیوم بر وزن تر ) -3شکل 

Figure 3- The effect of different levels of ammonium nitrate on the plant fresh (A) and dry (B) weight of Chlorophytum 

comosum (DMRT, p≤0.05) 
 

که افزایش مصرف نیترات آمونیوم منجر  دهندمیها نشان بررسی
گیردد و وزن  افزایش جکا مواد معدنی میی  وبه افزایش رشد رویشی 

 .(Hole et al., 1987) دهید خشک و تر ریشیه را نییز افیزایش میی    
هیای فتوسینتزی   کودهای نیتروژنه، دارای اهمیت بیاییی در واکینش  

گردنید  باشند و موجب افزایش وزن خشک اندام هوایی و ریشه میمی
(Sajid and Amin, 2014    نتایج پژوهش حارر، بیا نتیایج بدسیت .)

آمده توسگ محققان دیگر مغیایرت دارد. بیا افیزایش سیطوح نیتیرات      
آمونیوم، وزن تر و خشک ریشه در این مطالعه کاهش یافت. بیه نظیر   

رسد، گیاه سجافی بیشتر نیتیرات و آمونییوم مصیرفی را بیه انیدام      می
ریشیه کیاهش    هوایی تخصیص داده است. در نتیجه وزن تر و خشک

 ,.Li et alیافته و به وزن تر و خشک اندام هوایی افزوده شده است )

(. کودهای نیتروژنه به عنوان منب  تامین نیتروژن، وزن تر اندام 2021
 200کیاربرد  (. Martin et al., 2004) دهنید هیوایی را افیزایش میی   

نیتییروژن در هکتییار، موجییب افییزایش غلظییت نیتییروژن در   کیلییوگرم
هیای هیوایی گردیید    ی بخشتودههای داوودی و افزایش زیستبرگ

(Polara et al., 2015) . 

 

 صفات فیزیولوژیک

نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثیر سیطوح مختلیف نیتیرات بیر      
کل، پروتئین کل، نیترات کلروفیل گیری شده شامل:های اندازهشاخص

 (.3جدول دار بود )بافت و پرولین بافت در سطح یک درصد معنی
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 ( ریشه گیاه سجافی B( و خشک )Aاثر سطوح مختلف نیترات آمونیوم بر وزن تر ) -4 شکل

Figure 4- The effect of different levels of ammonium nitrate on the root fresh (A) and dry (B) weight per plant of 

Chlorophytum comosum (DMRT, p≤0.05) 

 
 های فیزیولوژیک گیاه سجافیشاخص آمونیوم برنتایج تجزیه واریانس اثر نیترات  -3جدول 

Table 3- The ANOVA results for the ammonium nitrate effect on the physiological characteristics of Chlorophytum comosum 
 میانگین مربعات

Mean squares درجه آزادی 
df  

 منابع تغییر
Source of variation نیترات بافت 

Texture nitrate  

 پرولین
Proline 

 پروتئین کل
Total protein 

 کلروفیل کل
Total chlorophyll 

ns0.418 ns0.23 ns7.12 ns0.078 2 
 بلوک

Block 

     20.02**      17.22**    233.33** 9.95** 4 
 تیمار

Treatment 

0.572        0.117     14.02    0.30 8 
 خطا

Error   

9.58 7.55 8.40 10.64  
 رریب تغییرات

C.V (%) 

*, **, ns درصد 5 و 1 احتمال سطوح در داریمعن و دارمعنی غیر ترتیب به 
*, **, ns: Significant at 5% and 1% of probability levels and non-significant, respectively. 

 
با افزایش سطوح نیترات آمونیوم، مقیدار کلروفییل کیل، افیزایش     

 309/2گرم نیترات آمونییوم ) میلی 400یافت. بیشترین مقدار به تیمار 
لیتر( و کمتیرین مقیدار کلروفییل بیه تیمیار شیاهد       میکروگرم بر میلی

لیتر( اختصاص داشیت. بیا افیزایش سیطح     میکروگرم بر میلی 601/0)
گرم در کیلوگرم خیاک، مییزان کلروفییل    میلی 600نیترات آمونیوم به 

 5شیکل  کیرد ) گرم برابری میی میلی 200کل کاهش یافت و با تیمار 
(. با توجه به اینکیه نیتیروژن از جملیه عناصیر ریروری تشیکیل       الف

شود، در نتیجه افزایش در میزان آن در ی کلروفیل محسوا میدهنده
 ,Gross) گرددموجب افزایش در میزان کلروفیل میمحیگ رشد گیاه 

نیتروژن به عنیوان ییک عنصیر پرنییاز ریروری در تشیکیل       . (2012
(. افزایش میزان سطح نیتروژن Fageria, 1992ها نقش دارد )سبزینه

دهید، کیه   افزایش می در خاک، میزان کلروفیل در واحد سطح برگ را
 Cechin and Fátimaگیردد ) میی  2و  1منجر به تقویت فتوسیستم 

Fumis, 2004        مشیاهدات عینیی ایین آزمیایش نییز تفیاوت رنیگ .)
ظاهری برگ در گیاهان تیمار شده با مقادیر مختلف نیتیرات را نشیان   

 داد. 

رونیدی مشیابه بیا کلروفییل     از لحاظ پروتئین موجود در بافت نیز 
گیرم نیتیرات   میلیی  400مشاهده شد. بیشترین مقدار پروتئین در تیمار 

میکروگیرم   23/37لیتر( و کمترین )میکروگرم بر میلی 86/68آمونیوم )
(. افیزایش کودهیای   ا 5شکل لیتر( در شاهد مشاهده گردید )بر میلی

هیای دخییل در   ها بویژه پروتئیناع پروتئیننیتروژنه موجب افزایش انو
 Cechin and Fátimaگیردد ) چرخه فتوسنتزی مانند روبیسیکو میی  

Fumis, 2004هیای گونیاگون،   (. نیتروژن در ساختار مولکول پروتئین
ها و اسیدهای نوکلوئیک نقش دارد. بنابراین افیزایش  ها، کوانزیمآنزیم

ن نیتروژن تا حید نییاز گییاه موجیب افیزایش مقیدار پیروتئین        در میزا
(. نیتروژن با اثر بر روی فتوسنتز Hassegawa et al., 2008شود )می

شییود موجیب افییزایش جیکا عناصییر و افیزایش سیینتز پیروتئین مییی    
(Belorkar et al., 1992) .ظر نیترات موجود در بافت، با افزایش از ن

سطوح نیترات آمونیوم مقدار نیترات موجود در بافت افزایش یافت. امیا  
گییرم از لحییاظ مقییدار نیتییرات تفییاوت میلییی 600و  400بییین تیمییار 
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ایین نتیایج بیا پژوهشیی کیه       (.الف 6شکل داری مشاهده نشد )معنی
(. Prosba, 1996نجیام داد همخیوانی دارد )  ا 1996پروسیبا در سیال   

کیلیوگرم   200بیشترین مقدار نیتروژن در بافت سیب زمینی در تیمیار  
 Ghasemiتر بدست آمد )نیتروژن در هکتار در مقایسه با سطوح پایین

et al., 201  کیلیوگرم در هکتیار    90ا (. با افزایش سطوح نیتیروژن تی
مقییدار نیتییروژن موجییود در بافییت گیییاه داوودی افییزایش یافییت      

(Anuradha et al., 1988.) 

 

 
 ( گیاه سجافی B)( و پروتئین کل Aاثر سطوح مختلف نیترات آمونیوم بر کلروفیل کل ) -5 شکل

Figure 5- The effect of different levels of ammonium nitrate on the total chlorophyll (A) and total protein (B) of 

Chlorophytum comosum (DMRT, p≤0.05) 
 

کیلیوگرم در هکتیار    200همچنین با افزایش سطح نیتیروژن بیه   
(. Jamod, 2001ش یافیت ) غلظت نیتروژن در برگ گل جعفری افزای

شوند. اگر بالفاصله بیه  ترکیبات نیتراته به آسانی توسگ گیاه جکا می
شیوند. در  ها ذخیره میپروتئین تبدیل نشوند به شکل نیترات در سلول

یباً مساوی با کل نیتروژن جیکا شیده   تقراکثر گیاهان، احیای نیترات 
ماند. که علت آن پایین آثاری از نیترات باقی نمی خام یرهشاست، و در 

 غیکایی بودن مقدار نیترات موجود در خاک است. ولی اگر در محلیول  
ی مقدار نیترات، مازاد بر ظرفیت توان ریشه افزایش یابد، آنگیاه همیه  

ها با هم، وارد عمل شیوند،  ی آنزیمنیترات وارد سلول شده و اگر همه
ترات ارافه خواهد آمد که با کمک پتاسیم بیه  گویی باز هم مقداری نی

 ,Marschnerیابید ) اندام هوایی منتقل شیده و در بافیت تجمی  میی    

(. از لحاظ پرولین نیز با افزایش سطوح نیتیرات آمونییوم مقیدار    1995

میکروگرم  57/3پرولین افرایش یافت کمترین مقدار پرولین در شاهد )
 600لیتر( در تیمیار  میکروگرم بر میلی 20/11لیتر( و بیشترین )میلیبر 

(. این امر شیاید بیه   ا 6شکل گرم نیترات آمونیوم، مشاهده شد )میلی
این دلیل بوده که هم مصرف نیترات بای موجب افزایش نیاز گیاه بیه  

پرولین بیه شیمار    شود و هم اینکه نیتروژن جزء تشکیل دهندهآا می
کند که یک دوره کوتاهی بعد رود. تجم  پرولین به گیاه کمک میمی

از خشکی زنده بماند تا گیاه بتواند بعد از رف  تنش خود را بازیابی کند. 
در نتیجه بر روی عملکرد گیاه اثر مثبیت دارد امیا در تینش طیوینی     

وی عملکیرد  مدت نه تنها اثر مثبت ندارد بلکه تجم  آن اثیر منفیی ر  
 خواهد داشت. زیرا مناب  فتوسنتزی را به سمت و سویی دیگر منحرف

 ,.Sanchez-Sánchez et al., 2002Hailu et al) خواهید کیرد  

2008;.) 

 

 
 ( گیاه سجافی B( و پرولین )Aموجود در بافت ) سطوح مختلف نیترات آمونیوم بر محتوی نیترات اثر -6 شکل

Figure 6- The effect of different levels of ammonium nitrate on the texture nitrate (A) and proline content (B) of 

Chlorophytum comosum (DMRT, p≤0.05) 
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 ( در طول زمانB) هدایت الکتریکی( و A) روند تغییرات نیترات زهاب -7شکل    
Figure 7- The trend of drainage nitrate (A) and EC (A) changes by the time     

 
روند تغییرات هدایت الکتریکیی و نیتیرات زهیاا در اثیر اعمیال      

دهد کیه بیا گکشیت    ان میتیمارهای مختلف نیترات در طول زمان نش
ی تیمارهیا  زمان مقدار هیدایت الکتریکیی و نیتیرات زهیاا در همیه     

هفته  21افزایش یافت و بیشترین هدایت الکتریکی برای هر تیمار در 
هفته بعید از کاشیت    15بعد از کاشت و برای نیترات موجود در زهاا 
دهید کمتیرین هیدایت    مشاهده شد. همچنین روند تغییرات نشان میی 

هفته بعد از شروع آزمیایش   3الکتریکی و نیترات مربوط به شاهد و در
گیرم نیتیرات آمونییوم مشیاهده     میلیی  600و بیشترین مقدار در تیمار 

یید خیاک   کلوئتوانید روی  گردید. نیترات دارای بار منفی است و نمیی 
شود و یا از دسترس گیاه خارج تثبیت شود. به همین دلیل یا جکا می

(. در ایین آزمیایش افیزایش سیطوح     Marschner, 1995گیردد ) میی 
نیترات آمونیوم منجر به افزایش مقدار نیترات موجود در زهاا شید. و  

 در نهایت، موجب افزایش هدایت الکتریکی زهاا گردید.

 

  گیرینتیجه

نتایج این بررسی نشان داد نیترات آمونیوم بر بسییاری از صیفات   
ویشی و زینتی گیاه سجافی موثر بود. با توجه به تاثیر مثبیت نیتیرات   ر

هیای رشیدی و فیزیولیوژیکی، مخصوصیا در     آمونیوم در اغلب ویژگی
گرم بر کیلوگرم خیاک،  میلی 400رسد کاربرد به نظر میسطوح بایتر، 

زینتیی ایین   تواند باعث بهبود رشد و افزایش جنبه نیترات آمونیوم، می
. به علت تحمل بایی این گیاه به سیطوح بیایی نیتیرات،    گیاه گردد

شاید بتوان از این گیاه برای پاییش آیینده نیترات، بویژه در خروجیی  
هایی که دارای سیستم هیدروپونیک باز هسیتند اسیتفاده   زهاا گلخانه

 .کرد
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