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  چکیده

محیطی  تنشاز خشکی دومین  پسشوري تنش  مهم رز در ایران است.اقتصادي و هاي یکی از گونه) Rosa damascene Mill(محمدي گل

تصادفی  کامالًطرح  صورتبهآزمایشی  ،نش شوري بر گل محمديمنظور بررسی تأثیر ت. بهکشاورزي است هايتولید محدودکننده فراگیر و

 سطح شوري چهارشامل  در مرکز ملی تحقیقات شوري انجام گرفت. تیمارها 1397-1398در شرایط الیسیمتر در سال زراعی با سه تکرار 

جز تعداد شاخه در صفات مورد بررسی بهسطوح مختلف شوري بر تمامی اثر بود. نتایج نشان داد که زیمنس بر متر دسی 11و  8، 5، 8/2

داراي ارتفاع، تعداد دار به طور معنیزیمنس بر متر دسی 8و  5، 8/2دار بود. گیاهان تیمارشده با سطوح شوري بوته و تعداد گلبرگ معنی

س بر متر بودند. افزایش زیمندسی 11تر نسبت به تنش شوري گل در هر بوته، وزن گل، وزن گلبرگ، عملکرد گل و عملکرد اسانس بیش

درصد عملکرد  4/62درصد)،  8/47عدد گل در هر بوته ( 11درصد ارتفاع،  4/41زیمنس بر متر سبب کاهش دسی 11به  8/2سطح تنش از 

  .ودزیمنس بر متر بدسی 8طور کلی نتایج نشان داد که آستانه تحمل به شوري گل محمدي محالت درصد عملکرد اسانس شد. به 9/53گل و 

  
  

   تعداد گل در بوته، تنش، گلبرگ، اسانس، عملکرد اسانس کلیدي: هايواژه

  

  مقدمه

 Rosaseae) از خـانواده  .Rosa damasena Millمحمـدي (  گـل 

 ).18اسـت (  متر 2تا  1ي چندساله با ارتفاع ادرختچه صورتبه

 دارویـی،  هايفرآورده تهیه در که گوناگونی مصارف به توجه با

 بـه  زیادي تا توجه شده سبب دارد، آرایشی و سازيعطر غذایی،

  ).12گیاه شود ( توسعه کشت و کار این

رو هي رشد و نمو ممکن است با تنش روبهادورهگیاهان در 

رشـد و  مشـکالت بـراي    نیترعمدهیکی از شوري شوند، تنش 

). شوري با افزایش فشار اسـمزي و در  25( استتوسعه گیاهان 

 جذب آب و همچنـین از طریـق سـمیّت    واسطه کاهشنتیجه به

  ).  19( گذاردیمرشد گیاهان اثر منفی بر یونی  ویژه

 ياگونـه  بر يتأثیر تنش شور بررسی اب )1علی و همکاران (

) نشان دادنـد  Rosa damascina var. trigintipetala( از گل رز

در شـاخص   يدارموجـب کـاهش معنـی    يتنش شور ماریت که
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  زیکی و شیمیایی خاك مورد استفاده در آزمایش هاي فی. ویژگی1جدول 

  رسانایی الکتریکی

)1(dS m  

pH  کربن آلی  

)%(  

  فسفر

)%(  

  پتاسیم

)%(  

  شن

)%(  

  سیلت

)%(  

  رس

)%(  

45/3  53/7  01/0  92/5  141  2/58  8/12  0/29  

 

  هاي شیمیایی آب آبیاري مورد استفاده در آزمایش. ویژگی2 جدول
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نسبت جذب 

  سدیم
pH  

 رسانایی

یالکتریک  

)1dS m(  

9/3  75/9  31/17  1/0  74/11  89/2  0  42/8  7/9  9/3  05/8  8/2  

83/28  82/7  48/86  21/0  73/80  77/2  0  88/12  26/3  83/28  00/8  10  

  

شد. جیانـگ و   یفرع يهاشاخهتعداد و  اهیارتفاع گ سطح برگ،

 Rosaگونـه  در  يگزارش دادند که تـنش شـور  ) 11همکاران (

chinensis  ماًیمسـتق نشده و  یشیوارد فاز زا اهیکه گ شدموجب 

ـ به حالت خواب (رکود) بـرود.    )14لـی و همکـاران (   نیهمچن

موجب  Rosa chinensisدر گونه  يگزارش دادند که تنش شور

 زیتـوده کـاهش   نیآب برگ و همچن زانیدر م يدارکاهش معنی

 بـر  يتأثیر تنش شور یبررس اب) 21صفی و همکاران (. شد اهیگ

کـه   يرز يهـا گلکه  ندنشان داد R. caninaو  R. indicaارقام 

 يتـنش شـور   مـار یبـا ت  سـه یشـاهد بودنـد، در مقا   ماریتتحت 

، ارتفـاع  تـر بـزرگ  يهاگل يبر متر) دارا منسیزیدس 32-5/2(

. کـاي و  نـد بود يتـر یطـوالن  يهـا گـره  انیـ ها و مرهگ تر،شیب

) با بررسی پاسخ شش گونـه رز بـاغی بـه سـطوح     7همکاران (

منس بر متر در شـرایط  زیدسی 8و  4(شاهد)،  5/1تنش شوري 

زیمـنس  دسی 8گلدانی نشان دادند که با افزایش تنش شوري تا 

 New Dawnهاي رز داري در تعداد گل گونهبر متر کاهش معنی

) گــزارش 6مشــاهده نشــد. همچنــین کــابرا و پردومــو ( RADrazzو 

 7برابـر بـا    Bridal Pinkکردند که آستانه تحمل بـه شـوري گـل رز    

کـه گـل    هـا حـاکی از آن اسـت   تـر بـود. پـژوهش   زیمنس بر مدسی

بر متر تحمـل   منسیزیدس 7 یال 6آب و خاك را تا  يورش يمحمد

  ).10( دارد یرشد کرده و گلده اهیگ ،يشور نیو در ا کندمی

عنـوان یـک   ه(ب يگل محمد زیاد يتوجه به ارزش اقتصاد با

ضـروري اسـت    آب)گیاه دارویی مناسب در مناطق خشک و کم

آب آبیـاري بـر    يسطوح مختلف شـور اثر  یابیت به ارزکه نسب

رو ایـن  . از ایـن ردیـ گ رتالزم صـو  هـاي پـژوهش عملکرد آن، 

 رشـدي و عملکـرد  هاي ارزیابی برخی ویژگیپژوهش با هدف 

  انجام شد. گل محمدي تحت سطوح مختلف شوري آب آبیاري

  

  هامواد و روش

گلـدان   9(ار طرح کامالً تصادفی با سـه تکـر  صورت آزمایش به

 انجام گرفت. تیمارهـا  1397-98براي هر تیمار) در سال زراعی 

 11و  8، 5، 8/2آب آبیـــاري  ســـطح شـــوري چهـــارشـــامل 

ي گلـدانی  هانهال .شد گل محمدي انجامزیمنس بر متر بر دسی

در  هانهالگل محمدي از شهر محالت تهیه شد. سپس  سالهکی

 سـتان یـزد بـه   واقـع در ا تحقیقـات شـوري   ملـی  گلخانه مرکـز  

 )1(جـدول   لوم رسی شنی کیلوگرم خاك 100 یی با حجمهاگلدان

ـ  بـه تیمارهاي شوري بـر گیاهـان   انتقال یافته و   سـال  کمـدت ی

ي تیمارهـاي مختلـف شـوري، از آب    سازآماده. براي اعمال شد

زیمـنس بـر   دسـی  8/2چاه مرکز ملی تحقیقات شوري با شوري 

بـا   استان یزدهاي کویر شمهآب چو از عنوان آب غیرشور متر به

اسـتفاده شـد.   عنوان آب شور بهزیمنس بر متر دسی 500شوري 

 يسطوح مختلف شـور از رقیق ساختن آب شور با آب غیرشور 

  ).2تهیه شد (جدول 
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درصـد   30اي آبیاري شد که هر گلدان حـدوداً  ها به گونهگلدان

، زهکش داشته باشد. در هر نوبت آبیاري، بـراي کنتـرل شـوري   

گیـري  متر انـدازه  ECمیزان شوري زهکش هر گلدان با دستگاه 

 پس از انتقالشد. براي اعمال شوري به این ترتیب اقدام شد که 

 8/2با آب  هاهمه گلدانده روز اول ها به گلدان اصلی ابتدا بوته

در یـک  ( یجسپس بـه تـدر  و  ،شدند یاريبر متر آب یمنسزیدس

 يشـور  یشاقدام بـه افـزا  شوري،  یمارده روزه) مطابق با تدوره 

تخلیـه  تا خاك رطوبت  یهتخل یزانبر اساس م یاريشروع آب شد.

بـا   کـه طـوري  ، بـه درصد بود 50) حدود MAD( یمجاز رطوبت

کـه روي   هاي معرف در هر تیمـار توجه به توزین روزانه گلدان

هـا  ، امکـان تعیـین رطوبـت خـاك گلـدان     باسکول قرار داشـتند 

در روزي کـه رطوبـت   بنابراین جود داشت و صورت روزانه وهب

گنجایش شد. رسید، آبیاري انجام میمیزان مورد نظر می خاك به

) خاك با اسـتفاده  PWP) و رطوبت پژمردگی دائم (FCزراعی (

درصد وزنی  1/11و  5/19ترتیب برابر بهدستگاه صفحه فشار از 

  دست آمد.به

، تعداد شاخه در در این پژوهش صفاتی از جمله ارتفاع بوته

تازه گلبرگ، تعـداد   وزنتازه گل،  وزنبوته، تعداد گل در بوته، 

گلبرگ، نسبت وزن گلبرگ به وزن گـل، عملکـرد گـل، درصـد     

 1398اسانس و عملکرد اسانس برآورد شد. اواخـر اردیبهشـت   

از سطح خاك تـا جـایی    فلزي در هر تکرار با متر هابوته ارتفاع

شـد و همچنـین    گیـري انـدازه  بودند ردهک رشد هاشاخهکه اکثر 

شـروع گلـدهی در    شـمارش شـد.  در هر بوته نیـز   شاخهتعداد 

بـود کـه    15/02/1398و اتمام آن در تاریخ  20/01/1398تاریخ 

هـا بـراي   ها در ساعات اولیه صبح چیده و تعداد گـل روزانه گل

جداگانه شمارش و ثبت شد. وزن گـل   طوربههر تیمار و تکرار 

ل وزن نهنج) و وزن گلبرگ با تـرازوي دیجیتـال بـا دقـت     (شام

گرم محاسبه شد. سپس نسبت وزن گلبـرگ بـه وزن گـل     01/0

هـاي  محاسبه شد و عملکرد گل نیـز از مجمـوع وزن تـازه گـل    

صورت گرم در بوته محاسبه شـد. وزن گـل بـراي    چیده شده به

هاي هر بوته محاسبه شده و سپس میانگین آن گـزارش  همه گل

ها و وزن تازه گلبـرگ، در اوایـل   . براي برآورد تعداد گلبرگشد

طور عدد گل به 10اردیبهشت (اواسط دوره گلدهی) از هر بوته 

هـا از یکـدیگر   تصادفی انتخاب شده و با حذف نهـنج، گلبـرگ  

جدا شده، تعداد آنها شمارش شده و سپس با ترازو توزین شـد  

عنـوان تعـداد   گل به 10ي حاصل از هادادهو در نهایت میانگین 

  ).15گلبرگ و وزن تازه گلبرگ گزارش شد (

اســانس گــل بــا روش تقطیــر بــا آب، همــراه بــا گــالب از 

ها استخراج شده و سپس بـا اسـتفاده از اتـر، اسـانس از     گلبرگ

گیـري شـد و در   گالب جدا شده و درصد اسانس خالص اندازه

  ).24نهایت عملکرد آن برآورد شد (

ــا اســتفاده از  هــادادهمــاري تجزیــه و تحلیــل آ ــرمب   افــزارن

ver 9.2  SAS     انجام شد. مقایسه میانگین بـا اسـتفاده از آزمـون

LSD  نمودارها با اسـتفاده از  درصد و ترسیم 5در سطح احتمال 

  انجام شد. Excel 2013 افزارنرم

  

 نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن بود کـه اثـر سـطوح مختلـف     

جز تعداد شاخه در بوته تمامی صفات مورد بررسی بهشوري بر 

  ).3دار بود (جدول و تعداد گلبرگ معنی

 

  ارتفاع

 8و  5، 8/2نتایج مقایسه میانگین نشان داد کـه سـطوح شـوري    

دار نبود. اما زیمنس بر متر بر ارتفاع گیاه گل محمدي معنیدسی

زیمـنس بـر متـر سـبب     دسی 11تر شوري تا سطح افزایش بیش

طوري که افـزایش شـوري از   دار ارتفاع گیاه شد، بهکاهش معنی

درصد ارتفـاع   4/41زیمنس بر متر سبب کاهش دسی 11تا  8/2

  ).  1گیاه شد (شکل 

ــا افــزایش تــنش شــوري در بســیاري از   ــاه ب کــاهش ارتفــاع گی

) بـا  1عنوان نمونه علی و همکـاران ( ها گزارش شده است، بهپژوهش

اي از گل رز نشان دادند که افـزایش  بر گونه بررسی تأثیر تنش شوري

زیمنس بر متر سبب کاهش ارتفـاع گیـاه شـد.    دسی 4شوري تا سطح 

موجـب   يکـه تـنش شـور    کردنـد گـزارش  ) نیز 14لی و همکاران (

. شـد ) Rosa chinensisرز چینـی (  ارتفاع گیاهدر  يدارکاهش معنی
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  )Rosa damascene Millبر صفات مورد مطالعه در گیاه گل محمدي ( نش شوريتاثر (طرح کامالً تصادفی)  واریانس . تجزیه3 جدول

  ضریب تغییرات   خطا   تیمارهاي شوري   منابع تغییرات

    )8(  )3(  درجه آزادي 

3/14 *69/45 *464/76  ارتفاع بوته  

ns11/0  41/0  تعداد شاخه در بوته  5/12  

58/7 **73/11  تعداد گل در بوته  5/14  

08/9 **44/41 وزن تاز گل  3/4  

0012/0 **0/10 وزن تازه گلبرگ  8/1  

 0/08ns 25/0 4/1 تعداد گلبرگ

 8/3  00094/0 **0/0095  نسبت وزن گلبرگ به وزن گل

 8/16 67/67  52/933** عملکرد گل

 4/5 0000016/0  000021/0** درصد اسانس

 8/15  24/3 81/40** عملکرد اسانس

  دار است.و عدم اثر معنی 01/0و  05/0 دار در سطوح احتمالر معنیترتیب بیانگر اثبه ns*، ** و 

  

  
   )Rosa damascene Mill(ارتفاع گیاه گل محمدي  بر شوري تنش . اثر سطوح1 شکل

  دار ندارند).یمعندرصد، تفاوت  5هاي داراي حداقل یک حرف مشابه، در سطح احتمال یانگین(م

  

تأثیر تنش  یبررس اب) 21صفی و همکاران ( ،يگرید پژوهش در

کـه   يرز يهـا گـل  کـه  نـد نشان داد مختلف رز ارقام بر يشور

 يتـنش شـور   مـار یبـا ت  سـه یشـاهد بودنـد، در مقا   ماریتتحت 

  بودند. ترشیارتفاع ب يدارازیمنس بر متر دسی 3

زیمـنس  دسی 3طور کلی به مقادیر شوري بیش از خانواده رزها به

 رقـام بـا افـزایش شـوري بـیش از     بر متر حساس هستند امـا برخـی ا  

  ).5( زیمنس بر متر بدون کاهش عملکرد و کیفیت مقاوم بودنددسی 3

در این پژوهش مشاهده شد که آسـتانه تحمـل بـه شـوري گـل      

زیمنس بر متر بود و ارتفـاع گیـاه بـدون    دسی 7محمدي حدود 

تغییر ماند؛ در واقع ایـن گونـه گـل محمـدي نسـبت بـه سـایر        

ه رز از مقاومت خوبی به شوري برخوردار بود. هاي خانوادگونه

تـري بـه شـوري    هـاي رز زینتـی مقاومـت کـم    در واقع در گونه

زیمنس بر متر) گزارش شده اسـت  دسی 3(آستانه تحمل حدود 

که کردند گزارش ) 10زاده (همچنین ابراهیمی و شریف). 5(
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   )Rosa damascene Mill(مدي تعداد گل در بوته گیاه گل مح بر شوري تنش . اثر سطوح2 شکل

  دار ندارند).یمعندرصد، تفاوت  5هاي داراي حداقل یک حرف مشابه، در سطح احتمال یانگین(م

  

بـر متـر    منسیزیدس 7 یال 6آب و خاك را تا  يورش يگل محمد

رشـد  طور کلی . بهکندیمرشد  اهیگ ،يشور نیو در ا کندیمتحمل 

کنـد وابسـته   رشد می که گیاه در آنو ارتفاع بوته به شرایط محیطی 

آب کـافی بـراي گیـاه     است. یکی از این شـرایط، فـراهم بـودن   

 نیـاز  عدم تأمین آب مـورد  در شرایط تنش شوري گیاه با .است

و  ابدییمها کاهش فشار تورژسانس سلول و شودیممواجه  گیاه

  ).17( دهدیمها، کاهش ارتفاع بوته رخ سلول اندازه با اثر بر

  

  عداد گل در بوته ت

زیمنس بر متر سبب تغییر دسی 8تا  8/2افزایش شوري از سطح 

داري در تعداد گل در بوته گیـاه گـل محمـدي نشـد، امـا      معنی

زیمنس بـر متـر سـبب کـاهش     دسی 11افزایش شوري به سطح 

دار تعداد گل در بوته گیاه شد. در واقع اعمال تنش شوري معنی

عدد گل در هـر   11کاهش حدود زیمنس بر متر باعث دسی 11

درصد) نسبت به سایر تیمارهـاي شـوري شـد     8/47بوته گیاه (

  ).2(شکل 

افزایش شوري سبب کاهش تعداد گل در بوته گیـاه رز شـد   

) افزایش شـوري سـبب   1). در پژوهش نیز علی و همکاران (7(

کاهش تعداد گل به علت کـاهش جـذب آب در شـرایط تـنش     

) با بررسی پاسخ شش گونـه رز  7( شوري شد. کاي و همکاران

زیمنس بر دسی 8و  4(شاهد)،  5/1باغی به سطوح تنش شوري 

 8متر در شرایط گلدانی نشان دادند که با افزایش تنش شوري تا 

 RADrazzو  New Dawnهـاي رز  زیمنس بر متر در گونـه دسی

کـه در   حـالی داري در تعداد گل مشـاهده نشـد. در  کاهش معنی

 ,Caldwell Pink, Carefree Delightمورد بررسـی ( سایر ارقام 

MariePavie and The Fairy  8و  4) افزایش شوري به سـطوح 

دار تعداد گل در بوته شد. زیمنس بر متر سبب کاهش معنیدسی

) روي رز مینیـاتوري نشـان   8ئوم و کیردمانـه ( -هاي چاپژوهش

متـر  زیمنس بر دسی 10و  5داد که تعداد گل در سطوح شوري 

سبب حساسیت بـه  داري کاهش یافت و علت آن بهطور معنیبه

دلیـل اثـر   نمک در فرآیندهاي زایشی نسبت داده شد. در واقع به

منفــی تــنش شــوري، جــذب آب و برخــی عناصــر معــدنی بــا 

محدودیت مواجه شد و بنابراین رشد و توسعه گیاه و همچنـین  

نظـر  بـه  فرآیندهاي متابولیکی کاهش یافت. در پـژوهش حاضـر  

سبب ماهیت تحمل گیاه گل محمدي بـه شـوري، تـا    رسد بهمی

داري در تعداد گل در زیمنس بر متر تفاوت معنیدسی 8شوري 

ــا افــزایش شــوري بــه ســطح  بوتــه بــه  11وجــود نیامــد. امــا ب

سبب آثـار منفـی تـنش شـوري، گیـاه بـا       زیمنس بر متر بهدسی

یافتـه   محدودیت جذب آب مواجه شده و رشد رویشی کـاهش 

که سبب کاهش تعداد گل شد. تعداد گل و تعداد گلچه در گیاه 

میزان رشد رویشی گیاه بستگی دارد و کاهش رشد رویشی در به

  ).9اثر تنش شوري منجر به کاهش آنها خواهد شد (
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  )Rosa damascene Mill(وزن تازه هر گل در گیاه گل محمدي  بر شوري تنش . اثر سطوح3 شکل

  دار ندارند).یمعندرصد، تفاوت  5هاي داراي حداقل یک حرف مشابه، در سطح احتمال یانگین(م 

  

  وزن تازه گل

زیمنس دسی 8و  5، 8/2گیاهان تحت تیمار سطوح تنش شوري 

داري با یکـدیگر  بر متر از لحاظ وزن تازه هر گل اختالف معنی

). اما وزن تـازه گـل در گیاهـان تیمارشـده بـا      3نداشتند (شکل 

طوري داري یافت، بهزیمنس بر متر کاهش معنیدسی 11وري ش

زیمنس بر متـر  دسی 8/2که نسبت به گیاهان تیمارشده با شوري 

  ).3تري تولید کردند (شکل گرم گل کم 77/0

 Bridal) گزارش کردند کـه وزن گـل رز   6کابرا و پردومو (

Pink  زیمنس بر متر قـرار نگرفـت.   دسی 7تحت تأثیر شوري تا

اي) تـا مرحلـه   مال تنش در مرحله رشد رویشی (رشد سبزینهاع

ظهور گل، با تأثیر منفی بـر رشـد و نمـو گیـاه، معمـوالً باعـث       

رسد در نظر می). به16شود (کاهش سطح برگ و طول ساقه می

سبب تنش شوري و تـأثیر آن بـر محـدودیت    پژوهش حاضر به

اي گـل  هـ فراهمی آب براي گیاه، کـاهش انـدازه و رشـد انـدام    

  محمدي و در نهایت کاهش اجزاي عملکرد آن مشاهده شد.

 

  وزن تازه گلبرگ

زیمـنس بـر متـر تـأثیر     دسی 8و  5، 8/2اعمال سطوح تنش شوري 

داري بر وزن تازه گلبرگ گل محمـدي نداشـت، امـا افـزایش     معنی

 3/18زیمنس بـر متـر سـبب کـاهش     دسی 11تنش شوري تا سطح 

زیمنس بـر متـر   دسی 8/2شوري  درصد وزن گلبرگ نسبت به تنش

کنـد و  ). تنش شوري رشد و نمو گیاهی را محدود می4شد (شکل 

ویـژه انـدام زایشـی    موجب آن سبب کاهش وزن تـازه گیـاه و بـه   به

نتیجـه  مدت شوري، کاهش رشد گیاه در شود. یکی از آثار کوتاهمی

پدیده اسمزي است که به نوبه خود موجب کاهش توسـعه سـلولی   

رسد در پژوهش حاضر تنش شـوري سـبب   نظر می). به4شود (می

هـا و در  موجب آن کاهش رشد گـل کاهش توسعه و رشد گیاه و به

) بــا 22نتیجــه کــاهش وزن آن شــده اســت. شــهبانی و همکــاران (

مینیـاتوري گـزارش    بررسی تأثیر سطوح مختلف تنش شوري بر رز

زیمـنس بـر متـر سـبب     دسـی  4کردند که افزایش شوري تا سـطح  

هـا شـد، کـه علـت آن را تـأثیر تـنش شـوري بـر         کاهش وزن گل

محدودیت آب براي توسعه سلولی و همچنین تجمع عناصـر مضـر   

ناشی از تنش شوري در گیاه بیان کردند. در پـژوهش حاضـر، گـل    

ـ   ه تـنش شـوري داشـت    محمدي (رقم محالت) مقاومت خـوبی ب

طوري که نسبت به سایر رزها همچـون رز مینیـاتوري، تـا سـطح     به

زیمنس بر متر کاهشی در وزن گلبرگ نداشـت.  دسی 8تنش شوري 

توان این مقاومت به تنش را به ماهیت ایـن گیـاه نسـبت    بنابراین می

ها حاکی از مقاومت گل محمـدي  طوري که بسیار از پژوهشداد، به

  ).16(به تنش است 

  

  نسبت وزن گلبرگ به وزن گل

ترین نسبت وزن گلبرگ به وزن گـل در   نتایج نشان داد که بیش



  ...مرفولوژيک يک هايبر ویژگی يسطوح مختلف تنش شور ریتأث یبررس                                                                 و همکاران یوکیبیزدانی 

  

7 

 
   )Rosa damascene Millوزن تازه گلبرگ هر گل در گیاه گل محمدي ( بر شوري تنش . اثر سطوح4 شکل

  ندارند).دار یمعندرصد، تفاوت  5هاي داراي حداقل یک حرف مشابه، در سطح احتمال یانگین(م

  

 
  )Rosa damascene Millوزن گلبرگ به وزن گل در گیاه گل محمدي ( بر نسبت شوري تنش . اثر سطوح5 شکل

  دار ندارند).یمعندرصد، تفاوت  5هاي داراي حداقل یک حرف مشابه، در سطح احتمال یانگین(م

  

زیمنس بر متر به دست آمـد. سـه سـطح تـنش     دسی 11شوري 

تـرین  دار کمیمنس بر متر بدون اختالف معنیزدسی 8و  5، 8/2

طوري کـه افـزایش   نسبت وزن گلبرگ به وزن گل را داشتند، به

 3/14زیمنس بـر متـر سـبب افـزایش     دسی 11تا  8/2شوري از 

  ).5درصد نسبت وزن گلبرگ به وزن گل شد (شکل 

زیمـنس بـر متـر    دسـی  11در واقع گیاهان تحت تیمار شـوري  

وزن گل نسـبت بـه وزن گلبـرگ، از نسـبت      ترسبب کاهش بیشبه

تـري برخـوردار بـود و علـت آن     وزن گلبرگ بـه وزن گـل بـزرگ   

ذکر نشـده اسـت) در گیاهـان     هادادهتر دمگل (تواند کاهش بیشیم

زیمنس بر متر نسبت به سـایر تیمارهـا   دسی 11تیمارشده با شوري 

، 0) با بررسی اثر سطوح تنش شوري 3باشد. عسگري و همکاران (

زیمنس بـر متـر بـر رز مینیـاتوري گـزارش کردنـد کـه        دسی 6و  3

  افزایش تنش شوري سبب کاهش وزن دمگل شد.  

  

  عملکرد گل

مقایسه میانگین حاکی از آن بـود کـه عملکـرد گـل در گیاهـان      
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   )Rosa damascene Millبر عملکرد گل در گیاه گل محمدي ( شوري تنش . اثر سطوح6 شکل

 دار ندارند).یمعندرصد، تفاوت  5راي حداقل یک حرف مشابه، در سطح احتمال هاي دایانگین(م

  

زیمـنس بـر متـر    دسـی  8و  5، 8/2هاي شوري تحت تیمار تنش

حالی که تنش شـوري  داري با یکدیگر نداشتند، دراختالف معنی

ترین عملکـرد  درصد کاهش، کم 4/62زیمنس بر متر با دسی 11

) بـا بررسـی تـأثیر    8وم و کردمانه (). چائ6گل را داشت (شکل 

مـوالر نمـک طعـام    میلی 100و  50، 25، 0سطوح تنش شوري 

)NaCl (    بر رز مینیاتوري گزارش کردند که افـزایش شـوري تـا

موالر سبب کاهش عملکرد گل شد. آنهـا  میلی 100و  50سطح 

را تجمع نمک در محیط اطراف ریشه و سـمیّت   علت این یافته

هاي سدیم و کلریـد در گیـاه دانسـتند.    ع یونیونی ناشی از تجم

 5/1) با بررسی سطوح تنش شوري 7همچنین کاي و همکاران (

زیمنس بر متر بر شش گونه رز باغی نشـان  دسی 8و  4(شاهد)، 

بـدون کـاهش عملکـرد گـل تـا       New Dawnدادند که گونه رز 

  زیمنس بر متر تحمل داشت.دسی 8تنش شوري 

ت کـه کـاهش وزن گلبـرگ موجـب     ها نشان داده اسـ پژوهش

)، 16شـود ( کاهش وزن گل و در نهایـت کـاهش عملکـرد مـی    

بهـار  کـه در پـژوهش انجـام شـده روي گـل همیشـه       طوري به

سبب کاهش انـدازه  گزارش شده است که کاهش عملکرد گل به

اجزاي آن بوده است، و کاهش تعداد گل و اندازه گلبرگ باعث 

هـاي  بـا توجـه بـه پـژوهش     ).20شـود ( کاهش عملکرد گل می

)، خانواده رز داراي ارقام مختلفی هستند کـه هـر   8 و 7شده (انجام

رسـد در  نظـر مـی  هاي متفـاوتی بـه شـوري دارنـد. بـه     یک واکنش

 8پژوهش حاضر گل محمدي بدون کاهش عملکرد گل تا شـوري  

  هاي رز متحمل به شوري باشد.زیمنس بر متر یکی از گونهدسی

  

  درصد اسانس

زیمنس بـر متـر   دسی 11و  8اهان تیمارشده با سطوح شوري گی

ترین درصد اسانس و گیاهان تیمارشده بـا سـطوح شـوري    بیش

ترین درصد اسـانس را داشـتند.   زیمنس بر متر کمدسی 5و  8/2

زیمنس بر متر تا مقـادیر  دسی 8/2طوري که افزایش شوري از به

 7/22و  6/13 ترتیب سـبب تولیـد  زیمنس بر متر بهدسی 11و  8

  ).7تري شد (شکل درصد اسانس بیش

) با بررسی اثر سطوح مختلـف تـنش   9ملک (دهقان و رحیم

زیمنس بر متر) بر بومـادران نشـان   دسی 15و  10، 5، 0شوري (

زیمنس بـر متـر   دسی 15دادند که افزایش تنش شوري به سطح 

سبب افزایش درصد اسانس گیاه شد. آنها علت افـزایش درصـد   

ــنش و  اســان ــر در بیوســنتز اســانس تحــت شــرایط ت س را تغیی

شدن غدد تواند ناشی از متراکمها (که میمحدودشدن سطح برگ

هاي تحـت شـرایط غیـرتنش    ترشحی اسانس در مقایسه با برگ

  باشد)، بیان کردند.

تـا   يتنش شـور  شیدر پژوهش حاضر با افزا رسدینظر مبه

مقابلـه بـا تـنش     يابر اهیبر متر، گ منسیز یدس 11و  8سطوح 

(گـل)   یشـ یزا يهـا اسـانس انـدام   زانیبه وجود آمده، م يشور
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   )Rosa damascene Millبر درصد اسانس گیاه گل محمدي ( شوري تنش . اثر سطوح7 شکل

  دار ندارند).یمعندرصد، تفاوت  5هاي داراي حداقل یک حرف مشابه، در سطح احتمال یانگین(م

  

شـرایط محیطـی نقـش مـؤثري در      ت.داده اس شیخود را افزا

)؛ بنابراین در پژوهش حاضر 2کمّیت اسانس گل محمدي دارد (

اعمال تیمارهاي شوري و تغییر شرایط محیطی سـبب تغییـر در   

سـبب  میزان اسانس شد. به بیان دیگر افزایش درصد اسـانس بـه  

هاي اولیه گیاه در شرایط تـنش اسـت کـه    کاهش میزان متابولیت

هـاي ثانویـه کـه    ران شرایط تنش، میـزان متابولیـت  گیاه براي جب

نوعی سازوکار دفاعی در شـرایط نامسـاعد محیطـی هسـتند، را     

هـا در  دهد. علت اصـلی سـاخت و تشـکیل اسـانس    افزایش می

هـا  طـور کلـی اسـانس   خوبی مشخص نیسـت؛ امـا بـه   گیاهان به

سـاز گیاهـان   وهاي ناشی از فرآیندهاي اصـلی سـوخت  بازمانده

  ).16شوند (ه در شرایط تنش) محسوب میویژ(به

  

  عملکرد اسانس

زیمنس بـر متـر بـر    دسی 8و  5، 8/2اعمال سطوح تنش شوري 

داري گل محمدي از لحاظ تولید عملکرد اسانس اختالف معنـی 

زیمنس بـر متـر   دسی 11با یکدیگر نداشتند، اما گیاهان در تیمار 

در مقایسـه بـا   طـوري کـه   ترین عملکرد اسانس را داشتند، بهکم

درصـد عملکـرد    9/53زیمـنس بـر متـر    دسـی  8/2تنش شوري 

  ).8تري داشت (شکل اسانس کم

) نیز 15( مشابه با نتایج این پژوهش، معصومی و همکاران

داري بین افزایش تعداد گل و عملکرد گل با رابطه معنی

عملکرد اسانس گل محمدي گزارش کردند. هر چند که گیاهان 

زیمنس بر متر نسبت به تیمار دسی 11شوري تحت تیمار تنش 

داري داراي اسانس زیمنس بر متر به طور معنیدسی 8/2

)، اما با توجه به اینکه گیاهان تیمارشده 7تري بودند (شکل بیش

زیمنس بر متر داراي عملکرد گل بیشتري دسی 8/2با شوري 

 )، بنابراین موجب افزایش عملکرد اسانس در این6بودند (شکل 

 زیمنسدسی 8 و 5 شوري تیمار تحت گیاهانتیمار شد. همچنین 

 8/2 تیمار به نسبت گل زیادتر عملکرد سبب به نیز متر بر

 در بودند؛ تريبیش اسانس عملکرد داراي متر، بر زیمنسدسی

 از موثرتر اسانس عملکرد افزایش بر گل عملکرد تأثیر واقع

  بود.  اسانس درصد

  

  گیرينتیجه

ن داد که سطوح مختلف شوري بر تمامی صفات مورد نتایج نشا

جـز تعـداد شـاخه در بوتـه و تعـداد گلبـرگ) گـل        بررسی (بـه 

دار بود. گیاهان تحت تیمار سطوح محمدي (رقم محالت) معنی

زیمنس بر متـر از لحـاظ ارتفـاع بوتـه،     دسی 8و  5، 8/2شوري 

گل تعداد گل در بوته، وزن تازه گل، وزن تازه گلبرگ، عملکرد 

داري بــا یکـدیگر نداشــتند.  و عملکـرد اسـانس اخــتالف معنـی   

 زیمنس بر متـر سـبب کـاهش   دسی 11به  8/2افزایش شوري از 

درصـد)،   8/47گل در بوته ( 11ارتفاع بوته، در متر سانتی 5/28
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  )Rosa damascene Millبر عملکرد اسانس در گیاه گل محمدي ( شوري تنش . اثر سطوح8 شکل

  دار ندارند).یمعندرصد، تفاوت  5اي داراي حداقل یک حرف مشابه، در سطح احتمال هیانگین(م

 

ــرگ،  38/0درصــد)،  9/39گــرم گــل ( 77/0 ــرم در وزن گلب گ

گرم در بوتـه عملکـرد   میلی 15/7عملکرد گل و در گرم  64/37

 11و  8اسانس شد. گیاهان تیمار شده با سـطوح تـنش شـوري    

درصد اسانس و گیاهان تیمارشده ترین زیمنس بر متر بیشدسی

تـرین درصـد   زیمنس بر متر کـم دسی 5و  8/2با سطوح شوري 

رسد گـل محمـدي (رقـم محـالت)     نظر میاسانس را داشتند. به

طوري که تا سطح تنش مقاومت خوبی به تنش شوري داشت به

زیمـنس بـر متـر کاهشـی در عملکـرد و اجـزاي       دسی 8شوري 

ان این مقاومت به تنش شـوري را  توعملکرد گل نداشت، که می

  به ماهیت این گیاه نسبت داد.

 

  سپاسگزاري

بدین وسیله از معاونت محترم تولیـدات گیـاهی سـازمان جهـاد     
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Abstract 

Damask rose (Rosa damascene Mill) is one of the most important and economical rose species in Iran. After drought, 
salinity is the second most common environmental stress limiting agricultural production. In order to investigate the 
effect of salinity stress on Damask rose, an experiment was conducted based on a completely randomized design with 
three replications in the lysimeter condition at the Research Greenhouse of National Salinity Research Center during 
2018-2019 growing season. The treatments were four levels of salinity stress (2.8, 5, 8 and 11 dS m‒1). The results 
indicated that the effect of different levels of salinity were significant for all traits except the number of branches per 
plant and the number of petals. The plants treated with the salinity levels of 2.8, 5 and 8 dS m‒1 had a significantly 
larger number of flowers per plant, flower weight, petal weight, yield flower and essential oil yield, compared to 
salinity level of 11 dS m‒1. Increasing the salinity level from 2.8 to 11 dS m‒1 caused the reduction in height (41.4%), 
11 flowers per plant (47.8%), 0.77 g flower (39.9%), petal weight (18.3%), flower yield (62.4%), and essential oil yield 
(53.9%). Overall, the results showed that the salinity tolerance threshold of Damask rose of Mahalat was 8 dS m‒1. 
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