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Results revealed that among the experimental treatments, water stress treatment had significant
effect on all measured traits except flower bud length. However, culture medium treatment and
interaction of media water stress did not affect all measured physiological and biochemical
parameters except for branch length and flower bud diameter. The results of this experiment
showed that the 120% and 100% water regimes significantly increased the measured
physiological and biochemical traits (shoot length, fresh and dry weight of flower shoot, shoot
diameter, number of shoots, RWC, chlorophyll a)included in this study. However, the 60%
aqueous regime had adverse effects on the parameters considered while the highest amount of
chlorophyll b was obtained in the 60% aqueous regime. In the present study, the results indicate
that water stress has adverse effects on all vegetative characteristics of cut roses, therefore, it is
suggested that the aquatic requirement of the plant be accurately estimated in order to achieve
high quality roses. Also, the flower bud length traits are not significant at water stress levels,
because plant roots are in close contact with water under cultivated conditions and respond to
water stress by improving the electrical conductivity in the plant. Therefore, it is recommended
that due to the negative effects of water stress on the quantitative and qualitative traits of rose,
special attention should be paid to the problem of accurate estimation of water requirement and
optimal water supply. Therefore, it is important to improve the vegetative and physiological traits
of roses in non-soil conditions using appropriate cultivation for future studies in order to achieve
desirable results.

Optimal water supply results in improved vegetative and physiological traits in the plant.
Therefore in no-tillage conditions of rose samurai, 100% (control) and 120% irrigation
requirement are recommended as the most appropriate levels of irrigation regime in Mashhad
region.
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چکیده
به منظور ارزیابی سطوح مختلف آبیاری و بستر کشت بر شاخصهای رشد گل رز شااخه بریاده ر اا ساامورایی در
شرایط کشت بدون خاک ،این پژوهش بهصورت آزمایش کرتهای خرد شده بر پایهی طرح بلوک کامل تصاادفی باا
چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال  1397انجاا شاد تیاارهاا در ایان
پژوهش شامل چهار سطح رژیا آبی ( 100 ،80 ،60و 120درصد نیاز آبیاری) باهعنوان کارت اصالی و ساه بساتر کشات
(پرلیت ،پرلیت-کوکوپیت با نسبت حجای  3:1و پرلیت-ورمیکولیت باا نسابت حجاای  )3:1باهعنوان کارت فرعای
بودند نتایج آزمایش نشان داد که ،گیاهان وا ع در رژیا آبیاری  100درصد (شاهد) و  120درصد به دلیل فراها شادن
میزان بهینه آب مصرفی و عناصر غذایی کافی ،عالکرد بهتری از نظر طول شاخه گل ،وزن تر و خشک شاخه گال ،طار
سا ه و طر غنچه گل ،تعداد شاخه گل برداشت شده ،محتوای نسبی آب برگ و محتوای کلروفیل  aنسبت باه گیاهاان
وا ع در شرایط تنش آبی دارا بودند؛ این در حالی است که تنش آبی بر صفت طول غنچه گل متاثر نشد هاچنین اثار
بستر کشت بر تاامی صفات اندازهگیری شده به استثنای طول شاخه معنیدار نشد علوه بر این بر هاکانش تیااار رژیاا
آبی در بستر کشت بر هیچ یک از صفات اندازهگیری شده به جز طر غنچه گل ،اثار معنایداری نداشات باهطورکلی
تأمین بهینه آب مصرفی منجر به بهبود صفات رویشی و فیزیولوژیکی در گیاه شد؛ بنابراین در شرایط کشت بدون خااک
گل رز ر ا سامورایی ،تیاار  100درصد (شاهد) و  120درصد نیاز آبیاری بهعنوان مناسا ترین ساطوح رژیاا آبای در
شرایط ا لیای مشهد پیشنهاد میشوند
کلیدواژهها :تنش آبی ،شاخصهای کیفی ،کلروفیل

مقدمه
گیی رز متعلیی بییه خییانواده رزاسییه از مهمتییهی و

دورهی گلدهی طوالنی ،همچنییی تنییود در ارقییام جهییت
ت یی و سییهم مییده در تجییارت در سی ج جهییانی جی
های رده دوم و سوم قییهار دارد ( Dolatkhahi et al.,

محبییو تییهی گ هییای بهیییدنی در میییان مییهدم جهییان

گ

میباشد که به دلی داشت ویژگیهایی از قبی پایییداری،

 .)2013; Jalalvandi et al., 2016بییا توجییه بییه محییدود
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بودن منابع آبی مناط خشک و نیمییه خشییک و مصییه

ناحیییهی ری وسییفه جلییوگیهی بییه می آییید (

بیشته آ در بخش کشاورزی؛ در سالهای اخیه استفاده

 .)2001نتایج سایه پژوهشها نی نشییان میدهیید ،تخمییی

از شیوههای نوی در تولید از جمله بهینییهسییازی مصییه

میی ان نیییاز آبییی گیییاه بییه بوه تقسیییط و تحویی آن در

آ در سیستمهای کشت گلخانییهای بییه نوان راههییاری

نوبتهای متعدد منجه به اف ایش می ان رطوبت بسته شده

آ و تولید انبییوه مییورد

و با قهار دادن گیاه در شهایط مناسب فعالیت فتوسنت ی و

مؤ ثه در اف ایش کارایی مصه

توجه ویژهای واقع شده و در حال گستهش است .از آنجا
کییه در سیسییتمهای کشییت بییدون خییا

بییاز ،ظهفیییت

رشد ،سبب اف ایش می ان ملههد آن شیید (

Stockle,

Raviv and

 .)Blom, 2001بهطورکلی کاهش می ان آ در مهاحی

نگهداشت آ بسته کم و حجم ریشه محدود است؛ دم

مختلییف تولییید گی رز ،منجییه بییه بییهوز اثییهات سییو بییه

تعیی نیاز بهینه آبیاری منجه به بییهوز تیینش آبییی در گیییاه

ویژگیهای رویشی از جمله کاهش انییدازه گیییاه ،متوقییف

میشود .بنابهای با توجییه بییه ویژگیییهییای فی یهییی بسییته

شدن رشد بهگها ،کاهش س ج فتوسنت کننده ،کاهش رشد

تخمی و تقسیط می ان نیاز آبی روزانه گیاه در طییول روز

انییدام هییوایی و کییاهش تولییید مییاده خشییک و درنهایییت

ضهورت مییابیید .ییبوه بیه ایی میی ان دفعییات آبیییاری

کاهش ملهییهد میییشییود ( .)Payero at al., 2006ظهفیییت

رزهای گلخانهای اغلب بهصورت تجهبی و به اساس یک

نگهداشت آ  ،مقدار آبی است که بسییته کشییت بعیید از

می ان تعیی شده توسط تولیدکنندگان رز انجام میپذیهد.

خهوج آ ثقلی ،دارا میباشد؛ بدی جهت بهای جلییوگیهی

از اینهو دم آگاهی تولیدکنندگان از نیییاز واقعییی گیییاه،

از کمبود آ ظهفیت نگهداشت آ باید  30الی  50درصیید

میتواند منجه به هدر رفت آ و گاهاً موجب بهوز تنش

حجمی در نظه گهفته شود ( .)Mercurio, 2007همچنی بییا

آب یی در گیاهییان شییود .لییذا بهینییهسییازی نیییاز آبیییاری در

توجه به ویژگیییهییای فی یهییی بسییته کشییت ،میی ان آ

کشتهای بدون خا

یهی از پارامتههای مؤثه در تولید

ملهییهد حییداکوهی و افیی ایش کییارایی مصییه

آ

آبیاری ،دفعات آبیاری و مدت زمان آبیاری تعیییی میی-
گییهدد ( .)Maloupa at al., 2001رشیید گیییاه و تولییید

محسو میشییود ( .)Raviv and Blom, 2001از مییده

محصول بهطور مستقیم و غیه مستقیم متاثه از بسته کشییت

مشهبت مهم تولید گ های شاخه بهیده ،ملههد پییایی

اسییت ( ،)Verdonck at al., 1983از ایی رو ،گی ینش

و کیفیت نام لو محصوالت به دلی
آ مییورد نیییاز گیییاه میییباشیید (

ییدم تیییمی بهینییه

Hashemabadi and

بسییته کشییت مناسییب ،از وامیی بسیییار مهییم در تولییید
محصییوالت گلخانییهای میباشیید (

;Olle at al., 2012

 .)Zarchini, 2000در بیشییته گیاهییان  ،زمییانی میتییوان

 .)Olympios, 1995در تولید و پهورش رز گلخانییهای از

انتظییار حییداکوه ملهییهد داشییت کییه فشییار تورژسییان

محیطهای کشت مختلفی (معدنی و آلیی و  )...از جملییه،

سلولی در طول دورهی رشیید گیییاه بییه دلیی در دسییتهس

پهلیییت ،کوکوپیییت یییا مخلییوطی از آنهییا در بسییاری از

بییودن آ مییورد نیییاز زیییاد باشیید (
 .)1989تنها اگه فشار تورژسان
کاهش یابد؛ ای امه با ی

Lieth and Burger,

سلولی به مقییدار کمییی

کییاهش رشیید و از بییی رفییت

استحهام دیواره سلولی و به تبع آن کاهش شییاخ

گلخانییههییا اسییتفاده مییشییود (

Ghassareh and Kafi,

 .)2012پهلیت مادهای سبک ،سفید و په منفذ میباشد که
از نو ی سنگ آتشفشانی کییه دارای سییلیهات آلییومینیم

هییای

است ،تهیه میگهدد ( .)Mercurio, 2007ای ماده اغلب

رشییدی در گیییاه میییشییود (.)Lieth and Burger, 1989

به تنهایی یا در تهکیب با دیگه بسییتههای کشییت بییه کییار

بوه به ای تیمی بهینه آ متناسب با نیاز آبییی گیاهییان

میرود .ظهفیت تبادل کاتیونی در ای ماده کم اما قدرت

بهای رشد و نمو آنها در سیستمهای کشت بدون خا ،

بافهی باالیی دارد ( .)Raviv at al., 2001یهییی دیگییه از

باییید بییه گونییهای فییهاهم گییهدد کییه از تجمییع امییبح در

بسته کشت متداول در کشییت بییدون خییا  ،کوکوپیییت
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میباشد که از ذرات پوسته نارگی  ،خهدههای ب رگتییه و

تصادفی در چهار تههار انجام شیید .تیمییار رژیییم آبیی در

فیبه پوست نارگی تشهی شده است .پوسییته نارگیی بییه

چهییار س ی ج ( 100 ،80 ،60و  120درصیید نیییاز آبیییاری)

تنهایی بهای پهورش رز مناسب نمیباشد و بهته است کییه

به نوان کهت اصلی در نظه گهفته شد .بدی منظییور نیییاز

بهصورت تهکیبی با مواد دانه بنییدی شییده مییورد اسییتفاده

آبی گیاهان با استفاده از راب ییه سییاده زیییه تعیییی گهدییید

قهار گیهد ( .)Mercurio, 2007استفاده از کوکوپیییت در

(.)Katsoulas at al., 2006

بسته کشت منجه بییه افی ایش  pHبسییته کشییت میییشییود؛
همچنییی دارای ظهفیییت نگهییداری بییاالی آ و حییاوی
مییواد غییذایی فییهاوان مییباشیید (.)Raviv at al., 2001
ورمیییکوالیییت مییاده دیگییه اسییت کییه در بسییته کاشییت
استفاده میشود .ورمیکولیت بهصورت الیههای متبلور و
از نود سیلیهات آلومینیییوم ،منیی یم آبییدار مییباشیید کییه

که در ای فهمول D ،می ان آ

)E=Tr /(1-D
زههش شده و  Trتعییه

محصول به اساس میلیمته در روز بود .جهت تیمی می ان
بهینه آ مصهفی بهای گیییاه در رژیییم آبییی  100درصیید
(شاهد) می ان زههش ( 20 )Dدرصد در نظه گهفته شیید.
تعه محصول نی به اساس روابط زیه تعیی شد:
Tr= ƪ RGO
ƪ= Kcτɑ/λ

قابلیت نگهداشییت آ و ظهفیییت تبییادل کییاتیونی بییاالیی
دارد ( .)Hashemi Majd et al., 2004ورمیکولیت یک

که  Kcضهیب محصول ( τ ،)0/8ضهیب انتقییال از پوشییش

خا

معدنی ثانویه میباشد که بییهطور طبیعییی منجییه بییه

گلخانییه RGO ،شییدت نییور در متییه مهبییع ɑ ،ضییهیب تبخیییه

جذ

آمونیوم و پتاسیم و آزاد شدن منی یم میشود؛ ای

( )0/6و  λگهمای نهان تبخیه آ ( )2450 kJ/kgمیباشیید

به کییار نمییرود زیییها

(.)Katsoulas at al., 2006; Dolatkhahi et al., 2018

بسته کشت بهطور معمول با خا

موجب فشهده شدن بسته و کاهش تهویه در آن مییشییود

سه نود بسته کشت مختلییف (پهلیییت ،پهلیییت-کوکوپیییت

( .)Ghassareh and Kafi, 2012از ای رو ای پییژوهش

 ،3:1پهلیت-ورمیکولیت  )3:1به کار رفته در ای پژوهش

بهرسی سی وح مختلییف رژیییم آبییی و بسییتههای

به نوان کهت فه ی در نظه گهفتییه شیید؛ در ایی پییژوهش

مختلف کشییت بییه ویژگیییهییای کیفییی و کمییی گی رز

بوتههای رز شاخه بهیده رقییم ( Samuraiنییافهازگها) پیونیید

بهیدنی صورت گهفت.

شده به پایه ناتال بهایه در گلییدانهییای  4لیتییهی پبسییتیهی

با هد

مواد و روشها

کشت شدند .به منظور اسییتقهار گیییاه و جلییوگیهی از ورود

ایی ی پیییژوهش در سیییالهای  1397-1398در گلخانیییه

تیینش بییه گیییاه در مهاحی اولیییهی رشیید ،سییه روز ابتییدایی

تحقیقاتی دانشگاه فهدوسی مشهد واقییع در طییول جیهافیییایی

از آن به مییدت

کشت با آ معمولی آبیاری گهدید و پ

 59036و هض جیهافیییایی  36020و بیا  1050متییه ارتفییاد از

یک هفتییه بییا محلییول غییذایی  1/2دیهییوگ محلییولدهی

س ج دریا ،به اجها در آمد .دما و رطوبت گلخانییه بییه وسیییله

شدند .محلولدهی بهصورت کود آبیاری و به شیوه دسییتی

سنسورهای متص به سیسییتم مهکی ی گلخانییه ثبییت شیید .در
طول دوره آزمایش (پایی و زمسییتان  1397و بهییار و تابسییتان
 )1398مییییانگی بیشیییینه دمیییای محییییط در روز  27درجیییه
سانتیگهاد و در شب  18درجه سانتیگهاد و رطوبییت نسییبی
 60درصد تنظیم شد .سیستم سهمایشی بهای فصول گهم سال
در گلخانه از نود ف و پد و سیسییتم گهمییایش بییهای فصییول
سییهد سییال از نییود سیسییتم آ گییهم بییود .اییی آزمییایش
بهصورت کهتهای خهدشده به پایهی طییهح بلییو

کامی

در هشت نوبت در روز انجام گهفت به گونهای که محلول
غذایی بهطور مستقیم در پای گیاه وارد شیید .شییایان توجییه
است که غلظت ناصیه غییذایی در سی وح مختلییف رژیییم
آبی ثابت اما میی ان آ دریییافتی متفییاوت بییود .بعیید از 35
روز از کشت گیاهان ،ملیات خمش ( )bendingشاخه از
باالی سومی گییهه از قسییمت پییایی سییاقه جهییت بهدسییت
آوردن گ هایی با کیفیت به آن صورت گهفت .هم مان با
انجام ملیات خمش شاخه ،تیمار رژیم آبییی بییا اسییتفاده از
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فهمول ذکه شده بعد از محاسبه میی ان نیییاز آبییی بییهای هییه

B(mg/g)= 27/05A653 -11/21A666

س ج ا مال شد .در طول مدت کشت از محلول غذایی بییه

A(mg/g)= 15/65A666 -7/340A653

اسیییاس تهکییییب ( ( ،DeHoog )2001ناصیییه پهمصیییه
میلیمول به لیتییه،1/25 Mg2+ ،11/25 NO3- ،1/25 NH4+ :
 4 K+ ،0/5 SO42- ،1/2 H2PO4- ،2Ca2+و ناصه کممصییه
میههومییول بییه لیتییه،20 B،3/5 Zn2+ ،5 Mn2+ ،25 Fe2+ :
 ،)0/5 Mo ،0/75 Cu2+کییه بییی تولیدکننییدگان معمییول
است ،استفاده شد .به منظور تهیهی محلول غییذایی ابتییدا در
آزمایشگاه نمکها با غلظت از پیش تعیی شییده بهصییورت
استو

تهیه شییدند ،سی

هنگییام اسییتفاده در گلخانییه در

بشهههای مدنظه به حجم رسانده شد pH .محلییول غییذایی
نی با اضافه نمودن اسید نیتهیک بی  5/8تییا  6/5و هییدایت
الهتهیهی آن بسته بییه فصییول مختلییف سییال بییی  1/6تییا 2

به منظور تعیی درصیید محتییوای نسییبی آ بییهگهییا
( ،)RWCیک گهم از نمونه تازه وزن شد ،س

بافت به

ق عییات کوچییک یییک سییانتیمتهی تقسیییم و وزن شیید
( )FMو درون پتهی دیش حییاوی آ مق ییه ریختییه و در
مهانی تاریک به مدت  24سییا ت قییهار داده شیید سی
آ روی نمونهها را بییه آرامییی خشییک نمییوده و دوبییاره
توزی شد ( .)TMنمونه داخ پتهیییدیش گذاشییته شیید و
درون آون بییه مییدت  48سییا ت بییا دمییای  80درجییه
سییانتیگهاد قییهار گهفییت و وزن خشییک نمونییه ()DM
بهدست آمد .درنهایت درصد محتوای نسبی آ از راب ه
زیه محاسبه شد (:)Shariat and Assareh, 2008
RWC (%)= ((FM-DM)/(TM-DM)) × 100

تنظیییم شیید .کنتییهل و اصییبح  pHو  ECمحلییول غییذایی
ورودی و خهوجی بهطور مهتب در طول دورهی آزمییایش

در طول دوره آزمایش تعداد شاخههای گ بهداشت

صورت پذیهفت؛ درنهایت ویژگیهای رویشی طول شاخه

شده از هه بوته شمارش شییدند و از مجمییود شییاخههییای

(توسط خطکش) ،ق ه ساقه و دمگ  ،طییول و ق ییه غنچییه

گ بهداشت شده ،ملههد محصول در هه بوته به دسییت

گ  ،هنگییامی کییه غنچییه گی روی سییاقه تهامی یافییت و

آمیید .آنییالی آمییاری بییا اسییتفاده از نهمافی

ار Minitab 17

گ ها بهصییورت نیمییهباز (آمییاده ارائییه بییه بییازار) شییدند بییا

انجام شد .مقایسییه میییانگی دادههییا بییا اسییتفاده از آزمییون

دیجیتال (بییه حسییب میلیمتییه) انییدازهگیهی

 Bonferroniدر سی ی ج احتمیییال پییینج درصییید و رسیییم

استفاده از کولی

شدند .جهت انییدازهگیهی وزن تییه و خشییک گی  ،بعیید از

نمودارها با استفاده از  Excelصورت گهفت.

نتایج و بحث

بهداشییت نمونییهها وزن تییه آنهییا انییدازهگیهی شیید .سی
نمونهها بییه مییدت  48سییا ت در آون در دمییای  72درجییه

نتایج آنالی واریان

دادههییا نشییان داد کییه اثییه سییاده

سانتیگهاد قهار داده شد و وزن خشک آنها بییا اسییتفاده از

رژیم آبی به طول شاخه ،وزن تییه و خشییک شییاخه گی ،

تییهازو دیجیتییال بییا دقییت  0/0001تییوزی شیید .بییه منظییور

ق ه ساقه ،تعداد شاخه گ بهداشت شده ،محتییوای نسییبی

اندازهگیییهی محتییوای کلهوفیی  0/2بییهگ تییازه را خییهده

آ بهگ ،کلهوفی  aدر س ج احتمال یک درصد و بییه

 10میلیلیته متانول 96

ق ه غنچه گ و کلهوفی  bدر س ج احتمال پیینج درصیید

کهده و در هاون چینی سائیده س

معنیدار داشت ،در حالیکه به طول غنچییه گی

درصییید بیییه آن اضیییافه کیییهده و آن را بهصیییورت تیییوده

اختب

یهنواخت در آورده (در محیط خنییک و کییم نییور) سی

اثه معنیدار نداشت .همچنییی اثییه سییاده بسییته کشییت بییه

مخلوط حاصله سانتهیفیوژ (دور  2500به مییدت  10دقیقییه)

تمامی صفات اندازهگیهی شییده بییه اسییتونای طییول شییاخه

شد ،و میی ان جییذ محلییول رویییی بییا اسییتفاده از دسییتگاه

معنیییدار نشیید .ییبوه بییه ایی بییه همهیینش تیمییار رژیییم

اس هتوفتومته در طول موج  666 ،653نانومته خوانده شد و

آبی در بسته کشت به هیچ یییک از صییفات انییدازهگیییهی

مقییدار کلهوفی ی  aو bبییا اسییتفاده از روابییط زیییه محاسییبه

شییده بییه ج ی ق ییه غنچییه گ ی  ،اثییه معنیییداری نداشییت

گهدید (.)Rahdari and Sadegh Hassani, 2011

(جدول .)1
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)Table 1. Resalts of variance analysis of measured traits in cut rose ( Rosa hybrida cv. Samurai
Mean square

Shoot length

Shoot fresh weigh

Shoot dry weigh

Bud diameter

Bud length

Stem diameter

Number of
flower shoot

RWC

Chlorophyll a

Chlorophyll b

DF

**139.03
**622.95
116.42
*57.85
5.86ns
14.82

**103.55
**400.29
124.91
0.40ns
0.83ns
4.13

0.31ns
**58.75
26.62
0.23ns
0.72ns
0.79

*16.18
*16.94
15.60
0.73ns
*8.44
4.77

**20.63
9.13ns
25.58
1.00ns
0.88ns
1.06

**386.7ns 3805.5** 926*8 0.83** 0.41
**2044.5* 3937.1** 2645.3** 9.38** 9.36
2046.5 1422.3 953
2.03 3.45
322.0ns 607.1ns 195.0ns 0.25ns 0.09ns
118.07ns 323.7ns 171.7ns 0.13ns 0.03ns
218.5 264.9 191.4 0.11 0.05

3
3
9
2
6
24

S.O.V

Replication
Water regimes
Main Error
Culture medium
Water regimes × culture medium
Error

ns, ** and * non- signification, signification at 1 and 5 %.

گ های شاخه بهیییده بییه نوان یییک هیید

طول شاخه

مییده بیه شیمار

دارای ارزش اقتصادی متوسط و شاخههایی با طول بیش

میرود ( .)Urban et al., 1995در تییید نتایج ایی آزمییایش

از  60سانتیمته به نوان شاخههای باکیفیت به شمار میرونیید

( Katsoulas et al. )2006گ ارش کهدند کییه گیاهییان واقییع

( .)Katsoulas et al., 2006نتییایج مقایسیه مییانگی طییول

در شهایط تیینش ناشییی از کمبییود آ سییاقههای کوتییاهتهی

شاخه نشان داد در تیمار تنش آبی  60درصد ایی پییارامته بییه

نسبت به گیاهان واقع در شهایط بهینه آبی تولید کهدند .نتایج

شدت کاهش یافت و در صییورت افی ایش میی ان نیییاز آبییی

ای پژوهش با نتییایج ( Gholami et al. )2019در خصییو

گیاه منجییه بییه افی ایش طییول شییاخه گیییاه شیید؛ بهطوریکییه

اف ایش طول شییاخه گیییاه زیتییون در اثییه افی ایش میی ان آ

بیشتهی طول شاخه مهبوط به رژیم آبی 100درصد بود ،اگه

آبیاری م ابقت داشت.

چه از لحاظ آنالی آماری بییی تیمارهییای  100و  120درصیید

وزن تر و خشک شاخه گل

اخییتب معنیییداری مشییاهده نگهدییید (جییدول .)2در بییی

وزن تییه و خشییک شییاخه گی  ،معیییاری بییهای سیینجش

بستههای مختلف کشت نیی بسییته کشییت تهکیبییی پهلیییت +

درجه استحهام و طول مه شاخه گ میباشد .م اب نتییایج

داد

مقایسه میانگی دادهها تنش کمآبی ،منجه به کاهش وزن تییه

ورمیهولیت بیشتهی طییول شییاخه را بییه خییود اختصییا

(شییه  .)1بسییته کشییت ورمیکولیییت نیی بییه دلیی داشییت

و خشک شاخه گ گهدید .بهطوریکه سنگی تهی وزن ته

قابلیت نگهداشت آ و ظهفیت تبادل کاتیونی باال در بهبییود

شاخه گ به رژیم آبی  100درصد و کمتهی وزن ته شییاخه

صفات رویشی از جمله طول شاخه مؤثه بود .رشد و اف ایش

گ به رژیم آبی  60درصد تعل داشییت .بییا توجییه بییه نتییایج

طول شاخه در گیاهان وابسته بهطوی شدن سلولها میباشیید

حاص از ای پژوهش ،با افی ایش سی ج تیینش آبییی ،میی ان

که بهطور معمول سلولها به کمبود آ حساسیت بییاالیی را

وزن خشک شاخههای گ کاهش پیدا کهد؛ به گونهای کییه

نشان میدهند .اغلب تحقیقییات نشییان داده اسییت کییه تقسیییم

گیاهان متعل به رژیم آبی  120درصیید بیشییتهی میی ان وزن

سلولی در مقایسه با رشد سلولها به تنش کمآبییی حساسیییت

خشک شاخه گ و گیاهان متعل بییه رژیییم آبییی  60درصیید

کمتهی را نشان میدهند بنابهای رشد سلولها اولی فهایندی

کمتهی وزن خشک شییاخه گی را دارا بودنیید (جییدول .)2

است که تحت تیثیه کمآبییی قییهار میییگیییهد ( Munns and

اولی نشانههای ناشی از تنش کمبییود آ  ،از طهیی کییاهش

 .)Tester, 2008; Kim and Lieth, 2004از ایی رو نگییه-

فشار تورژسان

سلولی (آماس) ،پژمهدگی ،کاهش هییدایت

داشت محتوای آبی گیاهان به می ان باال ،بهای تولیدکنندگان

روزنییهای ،و بییه تبییع آن کییاهش رشید و توسییعه انییدامهییای
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)Shoot length (cm

Culture medium
Figure 1. the effect of cultivation bed on flowering length

Table 2. Mea comparision of Different levels of water regimes on some evaluated attibutes on (Rosa
)hybrid samurai L.
Stem length
)(cm

Stem fresh
)weigh (g

Stem dry
weigh

Bud diameter

Stem
diameter
)(mm

Number of
flower

RWC
)(%

Chlorophyll a

Chlorophyll b

Water
regimes

49.40b
47.60b
61.22a
60.60a

25.05c
30.09bc
38.03a
35.45ab

7.90b
8.68b
9.79b
12.93a

32.85b
34.15ab
34.78ab
35.68a

5.48c
6.01bc
6.60ab
7.54a

2.50b
4.33a
3.75a
4.41a

75.51b
70.42b
73.81b
102.64a

34.78b
47.29ab
78.07a
52.73ab

83.93a
62.45ab
52.69b
66.63ab

60%
80%
100%
120%

رویشی گیاه از قبی ساقه و بهگها ،کاهش تقسیم سییلولی و

طر غنچه گل

اف ایش حجم سلولها و در نتیجه کاهش س ج بهگ گیییاه و

در خصو

تنش آبی به ق ه غنچه گ نتییایج نشییان

به تبع آن موجب کییاهش در میی ان فتوسیینت و اجی ای رشیید

داد گ های رشد یافته در تیمار  120درصد نیییاز آبیییاری

رویشییی (تولییید زیسییتتوده) میییشییود ،نمایییان مییگهدنید

ق ه غنچه گ ب رگتهی داشتند و سی ج  60درصیید نیییاز

()Hanks,1974؛ به بوه کاهش رشد رویشی گیاهییان واقییع

آبیاری کمتهی ق ه غنچه گ را به خود اختصییا

داد،

در تیینش آبییی ،از طهی ی فهاینیید تقلی ی محتییوای نیتییهوژن و

همچنی در راب ه با اثه متقاب رژیم آبی در بسییته کشییت

Gorbe

نتایج نشان داد بیشتهی ق ه غنچه گ مهبوط بییه تیمییار 1

فعالیییت آنیی یم نیتهاتردوکتییاز ،رخ خواهیید داد (

 Katsoulas et al. (2006) .)Sanchez, 2009در بهرسییی

درصد نیاز آبی و بسته کشت پهلیت خیال

خود روی گ رز بهیدنی ،گ ارش دادند که تیمار آبیاری به

 .)2به نظه میرسد کییاهش تخلخی در بسییتههای کشییت

وزن ته و خشک شاخه گ تیثیهگذار بوده است؛ به گونهای

تهکیبییی پهلیییت  +کوکوپیییت و پهلیییت  +ورمیکولیییت

که با کاهش می ان آ مورد نیاز گیاه وزن ته و خشییک آن

شده است ریشه گیاهان در معهض کمبود اکسیییژن

با

بییود (شییه

کییاهش یافییت .یافتییههای (Dolatkhahi et al. )2018

قهار بگیهد و در نتیجه رشد طولی گیاه به دلی محدودیت

بیانگه ای بود که وزن ته و خشک شییاخه گی تحییت تیییثیه

در جذ آ و مواد غذایی کییاهش یابیید .افی ایش ق ییه

تیمار تنش آبی قهار گهفت ،به گونهای که گیاهان رشد یافته

غنچه گ در بسته کشت پهلیت خال

ممهی اسییت بییه

در تیمار آبیاری  100درصد بیشتهی وزن ته و خشک شاخه

دلی دا شت تخلخ باال و به تبع آن می ان اکسیییژن بیشییته

گ را دارا بودند .ای در حالی بود که گیاهان واقع در تیمییار

در فضای ریشه نسبت به دیگه بستههای کشت بهار رفتییه

آبیاری  50درصد کمتییهی میی ان وزن تییه و خشییک شییاخه

در ای پژوهش باشد .ای امه میتواند به جذ یونهایی

نیی

گ را به خود اختصا

دادند.

که توسط سلولهای ریشه بهصورت انتقال فعال صورت
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)Bud diameter (mm

Figure 2. the interaction of water regime in the culture medium on bud diameter

میگیهد مؤثه بوده و در نتیجییه بییا افی ایش میی ان جییذ

اف ایش شدت تنش حاکم به گیاه تعداد شاخه گ بهداشییت

یونها از محیط ریشییه بییه ب رگتییه شییدن ق ییه غنچییه گی

شده کمته شد ،اما اف ایش می ان نیاز آبییی گیییاه توانسییت اثییه

کمک نماید (.)Mercurio, 2007

طر شاخه گلدهنده

تنش را کاهش دهد؛ بهطوریکه بیشتهی

ملههد در سی ج

 120درصد نیاز آبیاری حاصی شیید (جییدول  .)2در شییهایط

م اب نتییایج مقایسییه میییانگی دادههییا تیینش کمآبییی

تنش کمآبی ،کاهش فعالیتهای فتوسنت ی به دلیی کییاهش

سبب کاهش ق ه شاخه گلدهنده شد .بیشتهی سیه ن ولی

مقدار آ در سییلولهای م وفیلییی اتفییا میافتیید؛ بییه بوه،

ق ه شاخه مهبوط به رژیم آ  60درصد و بعیید از آن بییه

کلهوپبسییتهییا نیی دچییار تیییییهات فهاوانییی میشییوند ،کییه

تهتیب در رژیم آبی  80درصد قهار داشت .اف ایش می ان

درنهایت منجه بییه کییاهش میی ان فتوسیینت در گیییاه میشییود

نیاز آبی اثه تنش در گیاه را کاهش داد و موجییب بهبییود

( )Fracheboud and Leipner, 2003کییه ایی امییه با ی

ق ه شاخه شد ،به گونهای که بیشتهی ق ه شاخه در رژیم

کییاهش رشیید رویشییی و نهایت ی ًا کییاهش ملهییهد میگییهدد

آبی  120درصد مشاهده شد (جدول  .)2به نظییه میرسیید

( Bolla et al. )2010( .)Bolla et al., 2010در پییژوهش

گیاه به منظور مقابله با شهایط حاص از تنش کمبود آ ،

خود گ ارش کهدند که ملهییهد گیییاه و تعییداد شییاخه گی

با ارسال مواد فتوسیینت ی بیشییته بییه ریشییهها جهییت حفی

بهداشت شده تحت تیثیه تنش آبی قهار گهفت ،بهطوریکییه

نسبی رشد آنها و اف ایش نسبت ریشهها به سایه انییدامها

گیاهان واقع در تیمار تنش آبی  67درصیید نیییاز آبییی ،تعییداد

منجه به تجمع کمته مواد در ساقه میشود در نتیجه در اثه

شاخه گی بهداشییت شییده کمتییهی داشییتند .ییبوه بییه ایی ،

اف ایش تنش کمآبی کاهش ق ییه سییاقه بییه مقییدار بیشییته

( Katsoulas et al.)2006بیان کهدنیید کییه گیاهیان واقییع در

مشهود میباشد ( ;Per et al., 2017; Singh et al., 2015

شهایط تنش کمآبی تعداد شاخه گ کمتهی تولییید کهدنیید.

;Tang et al., 2017; Gill and Tuteja, 2010
;Atkinson and Urwin, 2012; Sharma et al., 2012
 Dolatkhahi et al. )2018( .)Scandalios, 2005در

آزمییایش (Dolatkhahi et al. )2018

گ ارش کهدند که تعداد شاخههای ممتاز بییهطور معنیییداری

بهرسی خود روی گ رز ،اذ ان داشتند که تنش آبی بییه

متاثه از تنش آبی بود بهطوریکییه بیشییتهی تعییداد شییاخه در

ق ه ساقه در س ج احتمال یک درصد معنیییدار شیید؛ بییه

تیمار  100درصد نیاز آبی بهدست آمد.

گونه ای که با اف ایش شدت تنش حاکم بییه گیییاه انییدازه

محتوای نسبی آب برگ

ق ه شاخه کییاهش یافییت؛ کییه بییا نتییایج پییژوهش حاضییه

در تییید یافتههای ایی

محتییوای نسییبی آ بییهگ ( )RWCمعیییاری جهییت

م ابقت داشت.

ارزیابی وضعیت آ

تعداد شاخه گل برداشت شده

 .)2018در ای م العه ،تیییه در می ان  RWCبه واس ه تیینش

نتییایج بهرسییی اثییه تیینش آبییی بییه ملهییهد نشییان داد بییا

در گیاه میباشیید ( Dolatkhahi et al.,

آبی ا مال شده بییه وضییوح مشییهود بییود؛ بهطوریکییه نتییایج
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نشان داد تنش کمآبی ( 60درصد نیاز آبیاری) سبب کییاهش

داشییتند کییه گیاهییان واقییع در تیینش آبییی  50درصیید می ی ان

محتوای نسبی آ بییهگ در گیییاه شیید (جییدول  .)2کییاهش

کلهوفی  b ، aو ک کمتهی نسبت به گیاهان آبیاری شده بییا

هدایت روزنهای منجه به کاهش محتوای نسبی آ بهگهییا

 100درصد نیاز واقعی گیاه داشتند با ای وجود ،ایی تفییاوت

میشود؛ به گونهای که کییاهش هییدایت روزنییهای از طهیی

به لحاظ آماری معنیدار نبود .همچنی

بسته شدن رورنهها بییه دلیی کییاهش پتانسییی آ بییهگ در

نییی گیی ارش کهدنیید کییه محتییوای کلهوفییی بیییهگ رز

شهایط تیینش کمبییود آ رخ میدهیید ،کییه نهایتی ًا منجییه بییه

( )Euroredتحت رژیم آبییی  67درصیید بییهطور معنیییداری

کاهش محتوای نسبی آ بهگها میشود .ای امییه بییه نوبییه

کاهش یافت؛ به نظه میرسد در شهایط تنش کمآبی شدید،

کاهش سه ت فتوسنت و متعاقب ًا کاهش رشیید در

فعالیییتهیییای متیییابولیهی و بیوشیییمیایی مختیی میشیییوند

گیاه میشییود ( .)Bota et al, 2004در تییییید نتییایج پییژوهش

( .)Shao et al., 2008نتایج حاص از پژوهشی به گ ژربییها

حاضییه ،کییاهش  RWCدر اثییه تیینش خشییهی در دو رقییم

رقییم ( )Lilabellaدر شییهایط تیینش کمآبییی نشییان داد کییه

گییییاه تیییوتفهنگی (پیییاروس و کیییوئی الیییی ا) توسیییط

تفاوت معنیداری در محتوای کلهوفی

مشاهده نشد ( Syros

( Marivani et al.)2019گ ارش شیید .در پییژوهش دیگییه،

)et al., 2004؛ زیها گیاهییان در شییهایط تیینش آبییی از طهیی

(Bolla et al. )2010گ ارش کهدنیید کییه تیینش آبییی مبیییم

افیی ایش مهانی مهییای دفییا ی آنتیاکسیییدانی (آن یمییی و

( 67درصد نیاز واقعی) موجب کاهش می ان محتییوای نسییبی

غیهآن یمی) ،شییهایط تیینش را تحمی میکننیید .از آنجییا کییه

آ بییهگهییا در رزهییای شییاخه بهیییده رقییم  Euroredشیید؛

بیشتهی مقدار کلهوفی  bدر فتوسیسییتم  IIوجییود دارد و بییه

همچنییی  Dolatkhahi et al. )2018( ،بیییان کهدنیید کییه،

تنشهای محی ی بسیییار حسییاس میییباشیید؛ در نتیجییه انتظییار

گیاهان پهورشیافته در تیمار آبی  100درصد محتوای نسییبی

میرود تحت شییهایط نییام لو محی ییی مقییدار کلهوفیی

آ بهگ بیشتهی نسبت به گیاهییان واقییع در تیمییار آبییی 50

بیشییتهی از بییی بییهود؛ امییا در ایی پییژوهش مشییاهده شیید بییا

خود با

درصد داشتهاند.

b

اف ایش شدت تنش کمآبی میی ان کلهوفیی  bسیییه اف ایشییی
داشت؛ در تییید نتایج ایی پییژوهش ( Kafi et al. )2011در

کلروفیل
به اساس نتایج مقایسه میانگی دادههییا (جییدول  )2تیینش
کمآبی با

(Bolla et al. )2010

تیییهات در می ان کلهوفی ( aو )bدر سی وح

پژوهش خود اذ ان داشتند در شهای ی که گیاه تحت تیینش
باشد (تنشهای محی ی) کلهوفی  bبه نوان یییک رنگیی هی

مختلف رژیم آبیییاری شیید بییه گونییهای کییه بیشییتهی مقییدار

فتوسنت ی کمهی اف ایش مییابد تییا گیییاه بییه تیینش محی ییی

کلهوفی  aدر رژیم آبی  100درصد حاص شد؛ در صورتی

حاکم به آن پاسخ دهد.

کییه بیشییتهی مقییدار کلهوفی ی  bدر رژیییم آبییی  60درصیید

نتیجهگیری

مشییاهده شیید .بییهطور معمییول تحییت شییهایط تیینش کمآبییی

به اساس یافتههای ای پژوهش ،سی ج  120درصیید نیییاز

محتوای رنگی ههای سلولهییای گیییاهی (کلهوفیی ) کییاهش

آبیاری به اکوه صفات اندازهگیهی شده بهتهی سی ج رژیییم

مییابد .ای روند کاهشی را میتوان در شییهایط تیینش ناشییی

آبی بود ،زیها ای س ج نسییبت بییه سییایه سی وح رژیییم آبییی

از کمبود آ به مهار آن یمهای بیوسیینت کننده رنگدانییههییای

منجه به اف ایش پارامتههای ذکییه شییده گهدییید؛ ایی بهتییهی

فتوسنت ی و همچنی القای تج یه شییدن آنهییا نسییبت داد .از

نسییبت بییه سییایه سی وح مهبییوط بییه فییهاهم شییدن بهینییه آ

جمله مهمتییهی آن یمهییای بیوسیینت کننییده کلهوفیی  ،آنی یم

مصهفی (آ مورد نیاز گیاه) و ناصه غذایی در حیید کییافی

گلوتامات لیگاز میباشد که تحت شییهایط تیینش کمآبییی یییا

جهت رشیید گیییاه میباشیید؛ و از طهیی تیییثیه بییه فهاینییدهای

خشهی از فعالیت ایی آن یمهیا ممانعییت بییه می آمییده در

فی یولوژیهی در گیاه موجب بهبود صفات کمی و کیفی در

کییاهش مییابیید ( Dala and Tripathy,

آن شیید .از آنجییا کییه تیینش ناشییی از کمآبییی بییه تمییام

 Dolatkhahi et al. )2018( .)2012در پژوهش خود اذ ییان

خصوصیات رویشی گ رز شاخه بهیده اثهات نییام لوبی بییه

نتیجه سنت کلهوفی
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.اقلیمی هه من قه پیشنهاد میشود

سپاسگزاری

 از ای رو پیشنهاد میشود تا نیاز آبی گیییاه بییه،جای گذاشت
 بهطور دقی تخمییی،منظور دستیابی به گ های رز با کیفیت

نویسندگان ای مقاله مهاتییب تقییدیه و تشییهه خییود را از

 بنییابهای اسییتفاده و بییه کییارگیهی س ی وح رژیییم.زده شییود

دانشییهده کشییاورزی دانشییگاه فهدوسییی مشییهد بییه پییاس

آبیاری مناسب و تعیی صحیج نیاز آبی گیییاه در سیسییتمهای

.حمایتهای فهاوان ا بم میدارد

 با توجییه بییه شییهایط،گ رز شاخه بهیده

کشت بدون خا
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