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چکیده
 با توجه به محدودیت دسترسی.تولید گل رز تابعی از صفات ژنتیکی و ویژگی های محیطی از جمله کمیت و کیفیت آب آبیاری است
- د ر این پژوهش تأثیر هدایت الکتریکی آب آبیاری ناشی از افزایش غلظت سدیم،به منابع آب با کیفیت در اغلب دشتهای کشور
 تیمارهای آزمایشی شامل محلول.کلراید بر عملکرد کمی و کیفی گل رز رقم دولسویتا در نظام آبکشت (هیدروپونیک) بررسی شد
 میلیموالر سدیم6/87  و5/69 ،4/57 ،3/18  به ترتیب، دسیزیمنس بر متر2/2  و2/0 ،1/8 ،1/6 غذایی با چهار سطح هدایت الکتریکی
 در صورت تنظیم بهینۀ غلظت و نسبت یونها در فرمول محلول، نتایج نشان داد. داشت، میلی موالر کلراید5/11  و3/76 ،2/71 ،1/58 و
 بلکه با افزایش هدایت، تیمارهای آزمایشی نهتنها بر عملکرد کمی و کیفی گل رز رقم دولسویتا تأثیر معنیداری ندارند،غذایی
 هدایت الکتریکی زهاب گلدانها بهتدریج، درصد کسر آبشویی40  بهرغم اعمال.الکتریکی سنگگیری گلبرگها مقداری بهبود مییابد
. تنها غلظت کلراید در بافت برگها بهطور معنیداری افزایش یافت، همچنین با افزایش غلظت یونهای سدیم و کلراید.افزایش یافت
 گل رز رقم دولسویتا تغییر در هدایت الکتریکی محلول، با بهینه سازی فرمول محلول غذایی،درمجموع نتایج این پژوهش نشان داد
. دسی زیمنس بر متر (ناشی از افزایش سدیم کلراید) را بدون کاهش در عملکرد و یا کیفیت تحمل میکند2/2  تا1/6 غذایی در بازۀ
. هیدروپونیک، کلراید، سدیم، ترکیب یونی، پتاسیم:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Rose production is a function of the genetic traits and environmental characteristics, including quantity and quality of
the irrigation water. Due to the limitation in availability of high quality water resources in most regions of Iran, the
effect of electrical conductivity of irrigation water (due to variation in sodium chloride concentration) was
investigated on the yield and quality of rose cv. Dolce vita in hydroponic system. The experimental treatments
included four nutrient solutions with different electrical conductivities of 1.6, 1.8, 2.0 and 2.2 dS m-1 containing 3.18,
4.57, 5.69 and 6.87 mM sodium and 1.58, 2.71, 3.76 and 5.11 mM chloride concentrations, respectively. Results
indicated that treatments not only had no significant effect on quantitative and qualitative performance of rose cv.
Dolce vita, but also they improved petal pigmentation only if ions concentrations and ions ratios were properly
adjusted in the nutrient solutions. Despite applying 40 percent leaching fraction, electrical conductivities of pots drain
water were gradually increased. In addition, by increasing sodium and chloride ions concentrations, only chloride
concentration was significantly increased in leaf tissue. Overall, results of this research indicated that by optimizing
the nutrient solution, rose cv. Dolce vita tolerated variation in electrical conductivity of nutrient solutions in the range
of 1.6 to 2.2 dS m-1 (because of variation in NaCl concentration) without any reduction in performance or quality.
Keywords: Chloride, hydroponic, ion composition, potassium, sodium.
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مقدمه
گل رز ( )Rosa hybridaیکی از مهمترین گیاهان
زینتی است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران
در سطح گستردهای تولید میشود .عملکرد گل رز
شاخه بریده تابع عاملهای مختلفی از جمله رقم ،نوع
پایه ،روش ازدیاد ،ویژگیهای اقلیمی ،مدیریت تغذیه و
کمیت و کیفیت آب آبیاری است .میزان مصرف آب در
هر مترمربع فضای گلخانه تولید گل رز شاخه بریده در
حدود  1تا  2مترمکعب در سال است که با توجه به
میانگین تولید حدود  100شاخه در هر مترمربع در
سال ،میانگین مصرف مستقیم آب برای تولید هر
شاخه گل رز در کشور  10تا  20لیتر است .افزون بر
کمیت ،کیفیت آب آبیاری ،یعنی میزان کل نمکهای
محلول و ترکیب یونی آن نیز بر تولید گل رز شاخه
بریده اثر میگذارند .با توجه به هدایت الکتریکی
(شوری) به نسبت باال و ترکیب یونی اغلب نامناسب
آبهای آبیاری در اغلب مناطق خشک و نیمهخشک،
کمیت و کیفیت آب آبیاری مهمترین عامل
محدودکنندة تولید گل رز در کشورمان است.
سطح باالی هدایت الکتریکی و ترکیب یونی
نامناسب آب آبیاری منجر به ایجاد تنشهای مرتبط با
شوری و سمیت ویژه یونها در گیاهان مختلف
میشود ( & Munns & Tester, 2008; Gupta
 .)Huang, 2011مدت و شدت رویارویی گیاه با این
تنشها ،اثر فیزیولوژیک و سوختوساز (متابولیک)
متفاوتی ایجاد میکند ( & Munns, 2005; Rozema
 .)Flowers, 2008; Rahnama et al., 2010هدایت
الکتریکی باال با تخریب برخی از واکنشهای
بیوشیمیایی و فرآیندهای فیزیولوژیک همانند
نورساخت (فتوسنتز) ،سوختوساز (متابولیسم)
پاداکسنده (آنتیاکسیدانت)ها ،جذب عنصرهای
غذایی ،عملکرد هورمونها ،سوختوساز و مادهسازی،
منجر به کاهش رشد میشود (.)Khan et al., 2012
در اغلب آبهای آبیاری با هدایت الکتریکی باال،
غلظت دو یون سدیم ( )Na+و کلراید ( )Cl-بسیار زیاد
است و بهطورمعمول تجمع این دو یون در اندامهای
گیاهان بیشترین نقش را در ایجاد تنش شوری دارد

( Raviv et al., 1998; Li et al., 2006; James et al.,

.)2011
از نظر حساسیت به شوری ،گل رز جزء گیاهان
حساس ( )Chimonidou, 1997تا خیلی حساس
( Western Australia Department of Agriculture,
 )2003تقسیمبندی میشود .این تقسیمبندی بر مبنای
کاهش عملکرد گل رز ،در هدایت الکتریکی بیش از 3
دسیزیمنس بر متر است (.)Bernstein et al., 1972
بهگونهای که در هدایت الکتریکی  2تا  3دسیزیمنس
بر متر ،در گونههای خیلی حساس حدود  50درصد و
در گونههای حساس در حدود  25درصد از رشد گیاه
کاسته میشود ( .)Bernstein et al., 1972با توجه به
اینکه در کشت آبکشت ،هدایت الکتریکی محلول
غذایی گل رز در بازة  1تا  2دسیزیمنس بر متر
تنظیم میشود ،در نتیجۀ تجمع امالح در بستر کشت،
هدایت الکتریکی بهتدریج افزایش یافته و ممکن است
منجر به تنش شوری شود ( Sadasivaiah & Holley,
 .)1973; White, 1987بهمنظور کنترل تجمع امالح در
محیط ریشۀ گیاه ،بهطورمعمول کسر آبشویی (نسبت
زه آب به آب آبیاری) مناسبی اعمال میشود .میزان
کسر آبشویی تابعی از هدایت الکتریکی آب آبیاری و
حساسیت گیاه به تجمع امالح است و میزان آن
بهطورمعمول در حدود  30تا  50درصد در نظر گرفته
میشود (.)Mercurio, 2007
افزون بر هدایت الکتریکی ،گل رز به ترکیب یونی
آب آبیاری بهویژه غلظت یونهای سدیم ،کلراید و
بورات نیز حساسیت باالیی دارد .دامنۀ تحمل گل رز
به غلظت یونهای سدیم و کلراید متفاوت و از 1/5
( )Mercurio, 2007تا  4میلیموالر ( Yaron et al.,
 )1969; Hughes & Hanan, 1978و در بعضی موارد
تا  30میلیموالر ()Cabrera & Perdomo, 2003
گزارش شده است .در پژوهشهای اخیر نشان داده
شده است که گل رز رقم  Bridal Pinkروی پایۀ R.
 manettiدر نظام آبکشت (هیدروپونیک) تا  30میلی-
موالر سدیم کلراید را تحمل کرده و عملکرد گیاه و
وزن خشک شاخسارهها تا هدایت الکتریکی  7دسی-
زیمنس بر متر و تجمع  70میلیموالر کلراید در زهاب
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تحت تأثیر قرار نمیگیرد (
 .)2003این گزارش با سطوح تحمل پژوهشهای
پیشین و مقادیر  1/5تا  4میلیموالر ( Mercurio,
;.2007; Yaron et al., 1969; Bernstein et al., 1972
 )Hughes & Hanan, 1978تفاوت شایان توجهی را
نشان میدهد .به نظر میرسد نوع پایه در میزان
تحمل گل رز به سطوح باالی هدایت الکتریکی مؤثر
است ( )Cabrera et al., 2009و به همین دلیل در
پژوهشهای زیادی ،میزان تحمل پایههای مختلف رز
شاخه بریده به سطوح مختلف هدایت الکتریکی
بررسی شده است ( Wahome et al., 2001; Cabrera
;.& Perdomo, 2003; Niu & Rodriguez, 2008
.)Cabrera et al., 2009; Cai et al., 2014
بنابراین با توجه به اهمیت اقتصادی تولید گل رز
در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آب مناسب،
استفاده از منابع آب هدایت الکتریکی و یا ترکیب یونی
نامناسب ضرورتی گریزناپذیر دارد .از سوی دیگر ،بنا به
مالحظههای زیستمحیطی و اقتصادی ،استفاده از
سامانههای تصفیۀ آب مانند سامانۀ اسمز معکوس
توصیه نمیشود .لذا در این تحقیق تأثیر هدایت
الکتریکی محلول غذایی ،ناشی از افزایش غلظت
یونهای سدیم و کلراید ،بر عملکرد و صفات
ریختشناختی (مورفولوژیک) گل رز رقم دولسویتا و
همچنین روند تغییر در غلظت یونهای سدیم و کلراید
در زهاب و برگ گل رز تابعی از تیمارهای آزمایشی
بررسی میشود.
Cabrera & Perdomo,

مواد و روشها
محل انجام آزمایش و شرایط محیطی رشد گیاهان

این پژوهش در گلخانۀ تجاری تولید گل رز شاخه
بریدة شرکت کاسپین گل پارسیان در شهرستان آبیک
اجرا شد .این گلخانه پوشش شیشهای داشته و در آن
متغیرهای اقلیمی مانند دما ،رطوبت نسبی و شدت
تابش بهطور خودکار کنترل و تنظیم میشود .این
گلخانه در ارتفاع  1008متر از سطح دریا قرار گرفته و
میانگین دمای روزانۀ داخل آن در روزهای آفتابی و
ابری به ترتیب  26و  21درجۀ سلسیوس ( )±2و
میانگین دمای شبانۀ آن  17درجۀ سلسیوس ،رطوبت
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نسبی آن  65-75درصد و شدت نور آن بیشینه 30
کیلولوکس است.
تهیۀ مواد گیاهی ،کشت و آمادهسازی پیش از تیمار

در این پژوهش از ترکیب پیوندک و پایۀ رقم دولسویتا
(' )'Dolcevitaبا پایۀ ناتالبرایر ('Rosa 'Natal Briar
 )hybridاستفاده شد که به شیوة قلمهپیوند افزونش
شده بودند .پایۀ تجاری ناتالبرایر مهمترین و
کاربردیترین پایه و رقم دولسویتا نیز از رقمهای بسیار
مهم گل رز شاخه بریده در جهان و بهویژه درون کشور
است .گیاهان در گلدانهای  8لیتری با بستر کشت
پرلیت و کوکوپیت به ترتیب با نسبت حجمی  70به
 30کشت شدند .پیش از اعمال تیمارها ،گیاهان همۀ
تیمارها به مدت شش ماه با فرمول غذایی یکسانی
( )Mercurio, 2007تغذیه شدند و تیمارهای پرورشی
یکسانی (همانند شکلدهی ،خم کردن شاخهها و
هرس) روی آنها اعمال شد.
اجرای تیمارها ،دادهبرداری و اندازهگیری صفات
ریختشناختی

پس از آمادهسازی و اطمینان از یکنواختی گیاهان،
تیمارهای آزمایشی اعمال شدند .ترکیب یونی و غلظت
کل امالح (برحسب هدایت الکتریکی محلول) به تفکیک
تیمارهای آزمایشی در جدول  1ارائه شده است .بهمنظور
کنترل تجمع امالح در بستر ریشه ،در طول دورة
آزمایش ،بهطور میانگین  40درصد (بین  30تا 45
درصد) کسر آبشویی در گلدانها اعمال شد .بهمنظور
ساخت محلولهای غذایی از کودهای تجاری ویژة
گلخانههای آبکشت و آب چاه گلخانه استفاده شد .غلظت
و ترکیب یونی آب چاه در محاسبۀ فرمولهای غذایی
لحاظ شد .ترکیب یونی تیمار یک (جدول  ،)1با هدایت
الکتریکی  1/6دسیزیمنس بر متر بهعنوان فرمول پایه
(بهینه یا شاهد) ساخته شد .در این تیمار غلظت یونهای
سدیم و کلراید به ترتیب  1/04و  0/3میلیموالر بود .در
تیمارهای دو ،سه و چهار غلظت یونهای سدیم و کلراید
و همچنین غلظت یونهای کلسیم ،منیزیم و سولفات
بهگونهای افزایش یافت که هدایت الکتریکی محاسباتی
محلولها به  2/0 ،1/8و  2/2دسیزیمنس بر متر افزایش
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یابد .با توجه بهاحتمال وجود ناخالصی در کودهای
شیمیایی ،غلظت یونهای سدیم و کلراید در محلولهای
غذایی اندازهگیری شد که نتایج آن در جدول  1ارائه شده
است .نتایج بررسیها نشان میدهد ،به ترتیب بهطور
میانگین  1/9و  1/4میلیموالر به غلظت یونهای سدیم
و کلراید افزوده شده است .در این جدول همچنین
هدایت الکتریکی اندازهگیریشدة محلولهای غذایی بیان
شده است که تفاوت شایان توجهی با مقادیر محاسباتی
ندارد .غلظت یونهای فسفات و پتاسیم و عنصرهای
میکرو در هر چهار تیمار یکسان بود .در همۀ تیمارها
غلظت آهن  ،52/5منگنز  ،9/4مس  ،3/8روی  ،6بر 20
و مولیبدن  1/1میکروموالر بود .تیمارها در حدود هفت
ماه و تا زمان برداشت  1200شاخه از همۀ تیمارها (چهار
تیمار با چهار تکرار و هر تکرار پنج نمونه؛ درمجموع 80
بوته) اعمال شدند .در مدتزمان دورة آزمایش ،شاخۀ
گیاهان روزانه برداشت شد و صفات ریختشناختی آن
شامل ارتفاع گل شاخه بریده ،قطر شاخه بریده (1
سانتیمتر باالتر از برگ پنج برگچهای وسط شاخه
بریده) ،طول دمگل ،طول گل ،قطر گل ،مساحت برگ
(برگ پنج برگچهای وسط شاخه زیر محل اندازهگیری
قطر گل) ،وزنتر شاخه بریده ،استحکام ساقه (زاویۀ
ایجادشده بین شاخه بریده با خط افق) ،رنگ گل و
کیفیت برگ اندازهگیری شد .الزم به یادآوری است که
صفت رنگ گل بهصورت چشمی و بر پایۀ میزان
رنگگیری لبههای صورتی گل از عدد  1تا  4کددهی
و سپس همراه با دیگر صفات اندازهگیری شد.
همچنین کیفیت برگ نیز با کددهی از عدد  1تا  4به
ترتیب بر پایۀ برگ سالم تا برگ بهشدت آسیبدیده
کددهی و اندازهگیری شد.

تجزیۀ نمونه برگ

در پایان دورة آزمایشی ،پنجبرگ هفت برگچهای
بهطور تصادفی از وسط شاخهها گرفته شد 1 .گرم
نمونۀ برگ تازه در استون  80درصد هضم و به روش
طیفسنجی مرئی غلظت سبزینۀ (کلروفیل) آن
اندازهگیری شد ( Lichtenthaler & Bushmann,

 .)2001پس از هضم خشک نمونه برگ ،غلظت
یونهای سدیم و پتاسیم با استفاده از دستگاه نشر

شعلهای اندازهگیری شد ( .)Kalra, 1998غلظت یون
کلراید پس از هضم نمونه برگ در اسیدسولفوریک
( )Edwards et al., 1981با روش عیارسنجی
( )A.O.A.C., 1995اندازهگیری شد.
محاسبات آماری

آزمایش بهصورت طرح کامل تصادفی چند مشاهدهای
با چهار تیمار ،چهار تکرار و پنج نمونه طراحی و انجام
شد .پس از اندازهگیری صفات ،دادهها با استفاده از
نرمافزار  SASنسخۀ  9/1تجزیهوتحلیل شد.
جدول  .1ترکیب یونی و هدایت الکتریکی محلولهای
غذایی به تفکیک تیمارهای آزمایشی
Table 1. Ionic composition and electrical
conductivity of nutrient solutions
4
4574
1305
4530
13109
705
1993
1300
4796
3320
2200
6870
5110
2220

Treatments
2
3
3597
4016
1026
1145
4530
4530
11288
12076
543
613
1554
1742
1300
1300
2986
3896
1510
2420
1800
2000
4570
5690
2710
3760
1815
2010

1
3388
966
4580
10583
536
1460
1300
1044
300
1600
3180
1580
1620

تجزیۀ زهاب خروجی

مقادیر هدایت الکتریکی و  pHزهاب گلدانهای
آزمایشی هر چهار روز یکبار اندازهگیری شد.
همچنین غلظت یونهای سدیم و پتاسیم با استفاده از
دستگاه نورسنج یا نشر شعلهای ( flame photometer,
 )Fater , Model C 310و غلظت یون کلراید نیز با
روش عیارسنجی یا تیتراسیون ()A.O.A.C., 1995
اندازهگیری شد.

)Ions (µM
Calcium
Magnesium
Potassium
Nitrate
Ammonium
Sulfate
Phosphate
Sodium
Chloride
)EC (µS/cm
*Sodium
*Chloride
*)EC (µS/cm
* measured

نتایج و بحث
صفات ریختشناختی

نتایج بهدستآمده از اندازهگیری تأثیر تیمارهای
آزمایشی روی صفات ریختشناختی گل رز رقم
دولسویتا و مقایسۀ میانگین صفات ریختشناختی
(شامل شمار شاخه ،ارتفاع شاخه ،قطر شاخه ،طول
دمگل ،طول گل ،قطر گل ،وزن شاخه ،استحکام
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شاخه ،مساحت گلبرگ و رنگ گل) در جدول  2ارائه
شده است .مقایسۀ میانگین دادهها نشان میدهد ،تأثیر
تیمارها منجر به تفکیک معنیدار بین میانگین صفت
رنگ گل بین تیمارها شده ولی در دیگر صفات
معنیداری نیست .مقایسۀ میانگین صفت رنگ گل

نشان میدهد ،میزان رنگگیری با افزایش هدایت
الکتریکی افزایش یافته و در تیمار  2/0دسیزیمنس
بر متر به بیشینه میرسد .در دامنۀ شوری مورد
بررسی نشانههای ناشی از تأثیر شوری روی کیفیت
ظاهری برگها و عارضۀ خمیدگی گردن مشاهده نشد
(به دلیل یکسان بودن نتایج ،دادهها ارائه نشده است).
طول گل و ارتفاع شاخهها در تیمارهای آزمایشی ،با
طول گل ( 5-6سانتیمتر) و ارتفاع شاخه بریده (-80
 40سانتیمتر) ارائه شده توسط شرکت اصالحکنندة
رقم دولسویتا همخوانی خوبی نشان داد (.)Lex, 2016
نتایج تجزیۀ واریانس صفات ریختشناختی نیز در
جدول  3نشان داده شده است .محاسبات آماری نشان
میدهد ،تأثیر تیمارهای مختلف روی هیچیک از
صفات ریختشناختی معنیدار نیست .تأثیرناپذیری
صفات ریختشناختی از سطوح هدایت الکتریکی بهکار
برده شده نشان میدهد ،با تنظیم غلظت و نسبت
یونها در محلول غذایی ،افزایش سطوح هدایت
الکتریکی آب آبیاری تا حدود  2/2دسیزیمنس بر متر
جدول  .2تأثیر هدایت
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و افزایش غلظت یونهای سدیم و کلراید تا حدود  7و
 5میلیموالر نه تنها موجب کاهش رشد نشده بلکه
ممکن است موجب افزایش رنگگیری گلها و افزایش
کیفیت محصول نهایی شود .بهعبارتدیگر هنگامیکه
آب آبیاری غلظت به نسبت باالی یونهای سدیم و
کلراید داشته باشد با بهینهسازی ترکیب یونی محلول
غذایی میتوان تأثیر سوء آن بر عملکرد کمی و کیفی
گل رز را کنترل کرد .نتایج پژوهش & Cabrera
 (2003) Perdomoنیز نشان داده است ،غلظت سدیم
و کلراید تا  7میلیموالر تأثیر معنیداری بر عملکرد و
وزن خشک گل رز رقم ' 'Bridal pinkایجاد نمیکند و
حتی به ازای افزایش هر واحد هدایت الکتریکی زهاب
دسیزیمنس بر متر در بستر پیت ماس

از  2تا 5
عملکرد بهطور میانگین در حدود  13درصد افزایش
مییابد .در مقابل نشان داده شده است ،به ازای همین
میزان افزایش هدایت الکتریکی در بستر پشمسنگ
( )Rock woolعملکرد گل رز رقم ' 'Madelonبه
میزان  2تا  7درصد کاهش مییابد ( Bass and van
 .)der Berg, 1999الزم به یادآوری است که میزان
تحمل در کشت خاکی کمتر است و در هدایت
دسیزیمنس بر متر بسیاری از

الکتریکی بیش از 3
صفات رشدی کاهش پیدا میکند ( Bernstein et al.,
.)1964; Ali et al., 2012

الکتریکی روی صفات ریختشناختی گل رز شاخه بریدة رقم ’دولسویتا‘

Table 2. Effect of electrical conductivity on morphological traits of 'Dolcevita' Rose
Petal
color
)(1-4
3.2b ±0.4
3.2b ±0.4
3.4a ±0.4
3.3a ±0.4

Leaf
area
)(cm2
12.5a ±0.9
12.3a ±1.5
12.5a ±1.5
12.5a ±1.4

Branch
strength
)(Degree
8.8a ±1.5
8.4a ±1.2
8.3a ±1.3
8.5a ±1.1

)morphological traits (Mean and Standard deviation
Peduncle
Flower
Flower
Branch
length
Length
diameter
weight
)(mm
)(mm
)(mm
)(g
83.6a ±5.5 57.2a ±2.1 39.8a ±1.7 54.2a ±8.3
82.6a ±4.3 57.5a ±2.1 39.9a ±1.4 57.4a ±7.6
84.7a ±4.3 57.9a ±2.5 39.9a ±2.6 58.1a ±9.2
84.5a ±3.8 57.3a ±2.1 39.7a ±1.9 57a ±7.4

Branch
diameter
)(mm
6.1a ±0.4
6.3a ±0.4
6.5a ±0.5
6.8a ±1.6

Branch
length
)(cm
66.7a ±4.2
68.5a ±5.6
69.2a ±4.9
70.0a ±5.0

No. of
flower
)(N.
8.6a ±1.6
8.5a ±1.5
8.7a ±1.6
8.5a ±1.7

Treatment
EC
)(dS m-1
1.6
1.8
2.0
2.2

جدول  .3تجزیۀ واریانس صفات ریختشناختی اندازهگیریشدة گل رز رقم ’دولسویتا‘ تحت تأثیر هدایت الکتریکی
Table 3. Analysis of variance of measured morphological traits of 'Dolcevita' due to variation in electrical conductivity
Petal
color

Leaf
area

Branch
strength

Branch
weight

* 0.23
0.05
0.2
13.6

0.2 ns
1.9
1.2
12.1

1.01 ns
1.77
1.08
15.6

59.11 ns
40.75
71.21
14.9

Mean square
Flower Flower
length diameter

SOV

Peduncle
length

Branch
diameter

Branch
length

Branch
number

df

25.0 ns

58.1 ns

69.18 ns

51.1 ns

1.5
4.24
5.2

4.99
4.91
3.8

14.41
21.47
5.5

1.1
0.73
13.3

40.08 ns
39.86
21.39
6.7

0.26 ns
4.29
2.29
17.6

Treatment
3
Error
12
)Error r (t
64
Coefficient of Variation %

* و  :nsبهترتیب معنیداری بر پایۀ آزمون دانکن در سطح  5درصد و غیر معنیدار.
*, ns: Significantly differences at p<0.05 (According to the Duncan`s multiple range test), and non-significantly differences, respectively.
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هدایت الکتریکی زهاب

دادههای هدایت الکتریکی زهاب گلدانها به تفکیک
تیمارهای آزمایشی در شکل  1نشان داده شده است.
بهرغم اینکه در دورة آزمایشی ،کسر آبشویی در حدود
 30تا  45درصد بود ،اما نتایج بررسیها نشان داد،
هدایت الکتریکی زهاب همۀ تیمارها بهتدریج افزایش
مییابد .افزایش هدایت الکتریکی زهاب یکنواخت
نیست ،بهطوریکه در ده روز اول با سرعت بیشتر و
پس از آن با سرعت کمتری افزایش پیدا میکند .در
بازة زمانی  30تا  70روز دوباره هدایت الکتریکی با
سرعت باالت ری افزایش یافته و پس از آن روند افزایش
هدایت الکتریکی کند شده است (شکل .)1

درصد رطوبت و شدت نور نیز بر سرعت رشد و نمو گیاه
و در نتیجه بر جذب آب و هدایت الکتریکی زهاب تأثیر
میگذارند ( .)Niu & Rodriguez, 2008در پژوهش
انجامشده روی پایههای مختلف گل رز شاخه بریده با
محلول غذایی  4 ،1/6و  8دسیزیمنس بر متر ،پس از
مدت کوتاهی هدایت الکتریکی زهاب به ترتیب به 6 ،2/8
و  10دسیزیمنس بر متر ،بدون ایجاد آسیب ،افزایش
پیدا کرد ( .)Niu & Rodriguez, 2008به نظر میرسد
مقاومت گل رز نسبت به هدایت الکتریکی در نظام کشت
آبکشت با کشت در بستر خاکی متفاوت است .نتایج
بررسیها نشان داده است ،در کشت خاکی گل رز شاخه
بریده ،افزایش هدایت الکتریکی بستر رشد به بیش از 2/5
دسیزیمنس بر متر ،منجر به تأخیر در گلدهی میشود
(.)Ahmad et al., 2013
غلظت یونهای سدیم ،کلراید و پتاسیم در زهاب

شکل  .1روند تغییرپذیری در هدایت الکتریکی زهاب
گلدانهای آزمایشی تغذیهشده با تیمارهای 2/0 ،1/8 ،1/6

و  2/2دسیزیمنس بر متر
Figure 1. Variation in drain water EC of experimental
pots irrigated with 1.6, 1.8, 2.0 and 2.2 dS/m nutrition
solutions

تغییرپذیری غیریکنواخت هدایت الکتریکی زهاب با
تغییرپذیری حجم شاخ و برگ ( )Canopyگیاه مرتبط
است ،یعنی در زمان باال بودن حجم شاخ و برگ ،میزان
جذب محلول غذایی افزایش یافته و منجر به کاهش
درصد زهاب میشود .این فرآیند درنهایت منجر به
افزایش هدایت الکتریکی میشود .در مقابل پس از
برداشت شاخۀ گلدهنده ،حجم شاخ و برگ کاهش و
جذب آب بهوسیلۀ گیاه کمتر میشود .کاهش جذب آب،
منجر به افزایش حجم زهاب و در نتیجه کاهش هدایت
الکتریکی میشود .الزم به یادآوری است افزون بر حجم
شاخ و برگ ،تغییرپذیری ویژگیهای اقلیمی مانند دما،

روند تغییرپذیری در غلظت یونهای سدیم ،پتاسیم و
کلراید در محلول غذایی و زهاب گلدانهای آزمایشی
(شکل  )2نشان داد ،با افزایش هدایت الکتریکی
محلول غذایی ،غلظت یونهای سدیم ،کلراید و پتاسیم
نیز افزایش پیدا میکند .ترکیب یونی تیمارها
(جدول )1نشان میدهد که در همۀ تیمارها غلظت
پتاسیم ثابت ولی غلظت یون سدیم نسبت به تیمار
یک به ترتیب  1/8 ،1/4و  2/2برابر و غلظت یون
کلراید نیز به ترتیب  2/4 ،1/7و  3/2برابر افزایش
یافته است .درحالیکه مقایسۀ غلظت یونها در زهاب
نشان میدهد که غلظت پتاسیم در زهاب از میزان
 6/7میلیموالر در تیمار یک به  8/7 ،7/4و 9/4
میلیموالر در تیمارهای دو ،سه و چهار افزایش یافته

است .در مورد یونهای سدیم و کلراید نیز روند تا
حدودی همسان مشاهده میشود .با این تفاوت که
غلظت این دو یون در زهاب به میزان بیشتری افزایش
یافته است .در مورد یون سدیم ،غلظت آن از 6/1
میلیموالر در تیمار  1به  18/6 ،14/1 ،9/3میلیموالر
در تیمارهای دو ،سه و چهار افزایش یافته است.
همچنین غلظت یون کلراید از  2/9میلیموالر در تیمار
 1به  7/0 ،4/2و  11/8میلیموالر در تیمارهای دو،
سه و چهار افزایش پیدا کرده است.
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افزایش غلظت یونها در زهاب ناشی از جذب
بیشتر آب نسبت به جذب یونها است که موجب
میشود بهرغم جذب یونها بهوسیلۀ گیاه ،غلظت

باقیمانده آنها در زهاب افزایش یابد .با توجه به
یکسان بودن غلظت پتاسیم در هر چهار تیمار ،افزایش
نسبی غلظت آن در زهاب تیمارها یا ناشی از جذب
بیشتر آب و در نتیجه افزایش نسبی غلظت پتاسیم
است و یا ممکن است ناشی از افزایش غلظت یون
سدیم و در نتیجه کاهش جذب پتاسیم باشد .با توجه
به اینکه جذب یون سدیم بهوسیلۀ گل رز بسیار ناچیز
است ،چنانچه غلظت سدیم در زهابها به نسبت ثابت
فرض شود و بر پایۀ آن غلظت پتاسیم زهابها محاسبه
شود ،نتایج نشان میدهد ،غلظت پتاسیم زهابها تا
حدودی ثابت است .بهعبارتدیگر ،در محدودة غلظتهای
استفاده شده در تیمارهای آزمایشی ،افزایش غلظت یون
سدیم تأثیر منفی بر جذب یون پتاسیم نداشته است.
گزارش شده است که تیمار غلظت  5میلیموالر سدیم
کلراید منجر به افزایش میزان غلظت یونهای سدیم و
کلراید زهاب تا 15میلیموالر بدون به وجود آمدن
نشانههای آسیب شوری میشود ( .)Cabrera, 2003البته
در کشت خاکی میزان تحمل به دو یون سدیم و کلراید
پایین بوده و نشانههای آسیب مرتبط حتی در غلظت -4
 2میلیموالر مشاهده میشود ( Hughes & Hanan,
.)1978

شکل  .2روند تغییر در غلظت یونهای سدیم ،کلراید و
پتاسیم در محلول غذایی و زهاب
Figure 2. Variation in sodium, chloride and
potassium concentrations in drip and drain waters
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غلظت یونهای سدیم ،کلراید و پتاسیم در برگ

نتایج تأثیر تیمارهای مختلف بر جذب و تجمع
یونهای سدیم و کلراید در برگ نشان داد ،افزایش
غلظت یون سدیم در آب آبیاری منجر به تجمع سدیم
در بافت برگ نشده اما افزایش غلظت یون کلراید
منجر به افزایش معنیدار غلظت آن درون برگ (در
سطح  5درصد) میشود (جدول  .)4مشخص شده
است که در غلظتهای مختلف سدیمکلراید،
بهطورمعمول تجمع یون کلراید در برگ به نسبت یون
سدیم بیشتر است ( .)Cabrera, 2003نبود تجمع
سدیم در اندام برگ گل رز به وجود سازوکار دفع
سدیم ارتباط داده شده است ( & Sadasivaiah
 .)Holley, 1973همچنین بررسیهای انجام شده در
ارتباط با سازوکار دفع سدیم در گل رز نشان داده شده
است که آسیب و سوختگی ناشی از باال بودن مقادیر
یونهای سدیم و کلراید به دلیل تجمع یون کلراید
بوده و سدیم نقش کمتری دارد ( ;Yaron et al., 1969
.)Bernstein et al., 1972; Hughes & Hanan, 1978
بیشترین غلظت مجاز یونهای سدیم و کلراید برای
گل رز بهطور دقیق مشخص نشده است ( Cabrera,
 .)2003اما در برخی از منابع مقادیر بیش از 1/5
میلیموالر سدیمکلراید در تولید رز شاخه بریده به

روش آبکشت محدودکننده عنوان شده است
( .)Mercurio, 2007سطح تحمل به یون کلراید
بهعنوان یون غذایی با سدیم تفاوت داشته و حتی
تجمع کلراید تا  0/40درصد در برگ گل رز منجر به
افزایش درصد وزن خشک گیاه شده است ( Cabrera,
 .)2003بهرغم غلظت یکسان یون پتاسیم در تیمارهای
مختلف ،اما با توجه به وجود رابطۀ رقابتی بین دو یون
پتاسیم و سدیم ،انتظار میرفت میزان پتاسیم تحت
تأثیر غلظت یون سدیم قرار گیرد ،اما نتایج نشان داد،
میزان پتاسیم برگ (میانگین حدود  2/9درصد) تحت
تأثیر غلظت یون سدیم قرار نگرفته است .احتمال داده
میشود تأثیر نداشتن به دلیل غلظت پایین سدیم
باشد (جدول .)4
غلظت سبزینه در برگ

نتایج اندازهگیری غلظت سبزینۀ برگ نشان داد،
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افزایش هدایت الکتریکی تا  2/2دسیزیمنس بر متر
منجر به افزایش و یا کاهش معنیدار غلظت سبزینۀ
برگ نمیشود (جدول  )4که با عدمتغییر در صفت
کیفیت ظاهری برگ همخوانی دارد .در هدایت
الکتریکی باال بهطورمعمول کنارههای برگ رز
رنگپریده (کلروزه)شده و سبزینۀ خود را از دست
میدهند ( .)Mercurio, 2007نتایج بهدستآمده در این
تحقیق با نتایج پژوهش  (2009) Cabrera et al.همسان
است ،در تحقیق یادشده شاخص سبزینه حتی در غلظت
 32میلیموالر سدیم کلراید نیز تحت تأثیر قرار نگرفت.
این در حالی است که در کشت خاکی میزان سبزینه
تحت تأثیر شوری باالتر از  3دسیزیمنس بر متر قرار
میگیرد (.)Ali et al., 2012
جدول .4تجزیۀ واریانس غلظت سدیم ،پتاسیم ،کلراید و
سبزینۀ برگ رز تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی
Table 4. Analysis of variance of Na, Cl, K and
chlorophyll concentrations in rose leaf as affected by
experimental treatments
Mean square
Sodium Chloride Potassium Chlorophyll
*006.0 ns 27.1
23.36 ns
4.71 ns
0.057
0.3
15.82
5.08
14.8

12.7

13.3

15.8

Df

SOV

Treatment 3
Error
12
Coefficient of
)Variation (%

* و  :nsبهترتیب معنیداری بر پایۀ آزمون دانکن در سطح  5درصد و غیر
معنیدار.
*, ns: Significantly differences at p<0.05 (According to the Duncan`s
multiple range test), and non-significantly difference, respectively.

نتیجهگیری کلی

نتایج این پژوهش نشان داد ،استفاده از محلولهای

غذایی با هدایت الکتریکی  2/0 ،1/8 ،1/6و 2/2
دسیزیمنس بر متر بهطور عمده ناشی از افزایش
غلظت یونهای سدیم و کلراید) در نظام کشت آبکشت
تأثیر معنیداری روی صفات مختلف ریختشناختی
گل رز (رقم دولسویتا بر پایه ناتالبرایر) ندارد
بهطوریکه تولید کمی و کیفی محصول تحت تأثیر
قرار نمیگیرد و تنها در صفت رنگگیری گلبرگها
موجب افزایش معنیدار رنگگیری گلبرگها میشود.
نتایج بررسیها همچنین نشان داد ،در محدودة هدایت
الکتریکی  1/6تا  2/2دسیزیمنس بر متر با کسر آبشویی
حدود  40درصد ،بهرغم اینکه میزان هدایت الکتریکی
زهاب تا  3/95دسیزیمنس بر متر افزایش پیدا میکند
اما این سطح از هدایت الکتریکی بیشازحد تحمل ریشۀ
گیاه نبوده و تنش ایجاد نمیکند .همچنین افزایش
غلظت یونهای سدیم و کلراید در محلول غذایی (تا
حدود  5میلی موالر) اثر معنیداری بر غلظت سبزینۀ
برگ رز دولسویتا ندارد .نتایج این پژوهش میتواند بیانگر
قابلیت استفاده از آبهای به نسبت نامتعارف برای تولید
اقتصادی گل رز رقم دلسویتا باشد.
سپاسگزاری
از شرکت کاسپین گل پارسیان به مدیریت جناب آقای
دکتر علیرضا بابایی ،استادیار محترم دانشکدة
کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ،بهخاطر ارائۀ
نظریههای ارزندة علمی و حمایت مالی از اجرای این
پژوهش ،تشکر و قدردانی میگردد.
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