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و كيفي دو رقم و شوري بر ويژگي هاي كمي  اثر دورهاي مختلف آبياري

).Polianthes tuberosa L(گل مريم
و مجيد بهادران  حسن صالحي

 شيرازدانشگاه،كشاورزي، دانشكدهعلوم باغباني رشته

 مقدمه

و تفاوت زيادران با داشتن گوناگونييا و هوايي سر سلسيوسدرجه40آب و گرمترين منطقه بين دترين
و نيروي كا و مناسب، كشور، انرژي و گياهان زينتير ارزان  كشور بسيار مستعدي براي توليد انواع گل

آبهب. مي باشد و پژوهشگران دليل محدوديت منابع تأكيد بسيار زيادي بر استفاده مؤثرتر از منابع آبي حاضر
و نگهداري زمين هاي آبي موجود دار نيزو پايداري،ريبراي آبيا نامتعارفاستفاده از آب هاي  به طور.دناحيا

تنش هاي زيستي. تقسيم مي شوندو غير زيستيي معمول، تنش هاي محيطي به دو دسته تنش هاي زيست
و بيماري هاي گياهي را شامل مي شوند از. آفت ها تنش هاي غير زيستي به پنج گروه تقسيم مي شوند كه

و به همين جهت بيشتر مورد بين آن ها  و دما در سطح جهان گسترده ترند تنش هاي كمبود آب، شوري
و.قرار گرفته اند بررسي و خشكي از مهمترين تنش هاي غير زيستي هستند كه اثر منفي بر رشد شوري

از تنش خشكي زماني به گياه وارد مي شود كه ميزان آب دريافتي گياه كمتر.محصول دهي گياهان دارند
تنش شوري نيز افزون بر سميت آن براي گياه، به صورت غير مستقيم باعث ايجاد تنش. تلفات آن باشد

و. خشكي در گياه مي شود و شوري خاك دو عامل مهم محدود كننده كشاورزي در مناطق خشك كمبود آب
ب. نيمه خشك هستند و گياه و خشكي، جذب آب ريشه را كاهش داده راي جذب آب تنش هم زمان شوري

. توسط ريشه نياز به صرف انرژي بيشتري دارد

 هدف

و خشكي بر گياهان زينتي به ميزان كمتري مورد بررسي قرار گرفته نسبت به ساير گياهان اثر شوري
و در سطح وسيعي از كشور توليد مي شود. است بررسي.گل مريم يكي از گل هاي مهم بريدني در ايران است

و شوري اهميت داردامكان كشت اين گي . اه در شرايط كم آبي



2

و روش ها مواد

اين پژوهش در مزرعه بخش علوم باغباني دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز واقع در منطقه باجگاه در
در3قالب طرح به طوركامل تصادفي با آزمايش فاكتوريال با  و4رقم،2تكرار سطح خشكي4سطح شوري

شدبه مدت دو سال انج و دزفولي(در اين پژوهش سوخ هاي دو رقم گل مريم.ام از) محالتي به ترتيب
و دزفول تهيه شد خاك مورد استفاده از مزرعه بخش علوم باغباني در اين پژوهش.ندشهرستان هاي محالت

و شيميايي آن اندازه گيري شده بود هاي در سال اول پژوهش از گلدان. تهيه گرديد كه ويژگي هاي فيزيكي
شد7كيسه اي پالستيكي  گلدان ها داراي چند سوراخ در ته آن ها به منظور زهكش. كيلوگرمي استفاده

شد. بودند در هر گلدان يك سوخ. براي هر گلدان از يك زيرگلداني پالستيكي براي حفظ زه آب استفاده
شد مريم شد.كاشته و سوخ اندازه گيري سال دوم پژوهش از سطلرد. سپس وزن گلدان خالي، خاك خشك

ها5هاي پالستيكي  به طور( در سطل ها خاك خشك. سوراخ بود بدونكيلوگرمي استفاده شد كه ته آن
هر، ريخته شده)كامل مشابه يا خاك سال اول شد كدامدر سپس وزن گلدان خالي،. يك سوخ مريم كاشته

و سوخ اندازه گيري شد ها.خاك خشك پس در هر دو سال پژوهش سوخ و از در فروردين ماه كشت شدند
ها. هفته در گلخانه نگهداري شدند تا گياهان مستقر شوند8سوخ ها گلدان ها به مدت كاشت سپس گلدان

و تيمار هاي مورد نظر به كار رفت پيش از شروع آزمايش تا استقرار كامل گياهان.به مزرعه انتقال داده شدند
تنش خشكي در اين.شدندرسانده ظرفيت مزرعه ها با آب معمولي به در هر دور آبياري تمامي گلدان 

يك. به كار رفتدورهاي مختلف آبياري كاربرد پژوهش به روش  براي تعيين دور آبياري در محيط مزرعه
و به حد اشباع رسيد روي گلدان با پالستيك. گلدان داراي زهكش، از خاك مشابه با ساير گلدان ها پر شده

و گلدان. نده شد تا تبخير از سطح گلدان انجام نشودسياه پوشا پي در زماني كه در روزهاي هر روز وزن شد
ن سپس پوشش.شد در نظر گرفتهمزرعه گلدان در حد ظرفيت خاك د، رطوبتگرديپي تغيير وزن مشاهده
شد. گلدان ها برداشته شد يبه وزن ثابت گلدان دوبارهپس از مدتي. پس از آن دوباره كاهش وزن مشاهده

با مشخص شدن تعداد روزهاي الزم براي رسيدن. در نقطه پژمردگي دائم بودخاك رطوبت نشانگر رسيد كه
و پژمردگي دائم، چهار تيمار بر اساس دورهاي آبياري  شد8و2،4،6به رطوبت مزرعه و وزنهروز تعيين

شد FCگلدان در حالت ت.محاسبه و7/0،9/1،1/3نش شوري در اين پژوهش شامل چهار سطح تيمارهاي
و كلريد كلسيم. دسي زيمنس بر متر بود3/4 براي تهيه آب با شوري هاي مختلف از نمك هاي كلريد سديم

و در نظر گرفته شدهدسي زيمنس بر متر به عنوان شاهد7/0آب با شوري. به نسبت يك به يك استفاده شد
شدبا آن محلول هاي شو هر. تعيين گرديدآب ECپس از تهيه آب شور، با توجه به نمودار شوري.ر تهيه در

و شوري به مدت) هفته8( سال انجام پژوهش پس از استقرار2 12و رشد مناسب گياهان، تيمارهاي خشكي
2،4،6(ي به اين صورت كه با وزن نمودن گلدان ها در تيمارهاي مختلف دور هاي آبيار. اعمال گرديدهفته

براي) دسي زيمنس بر متر3/4و7/0،9/1،1/3(و آبياري آن ها با تيمارهاي مختلف شوري) روز8و
در يك زمان ثابت در روز تا پايان دوره پژوهش انجام FCرسيدن وزن گلدان به وزن تعيين شده در حالت 
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در%8/42گين رطوبت نسبيو ميانسلسيوس درجه20در سال اول پژوهش ميانگين دما همچنين. شد و
پژوهش گل هاي به دست آمده دوره در طول.بود%47و سلسيوس درجه24/20سال دوم پژوهش به ترتيب

و تعداد روز از زمان كاشت تا برداشت گل ها، تعداد  زماني كه يك يا دو گلچه از گل آذين باز شد چيده شدند
و قطر ساقه گلدهند و تعداد گلچه گل آذين برگ در ساقه گلدهنده، طول و وزن تر گل آذين ثبت ه، طول

شد10تا1كيفيت بازار پسندي گل ها نيز با شماره هاي. گرديد روز 155(پس از پايان آزمايش.مشخص
ها طوقهشاخساره گياهان از محل) پس از كاشت و الي آن و گل و ريشه ها با دقت از خاك خارج شده قطع

و نه با آب شسته شد و موارد زير اندازه گيري ايتدر سطح: گرديدنمونه هاي گياهي به آزمايشگاه منتقل
و قطر سوخك،  و خشك شاخساره، ريشه، سوخك، ميزان كلروفيل برگ، تعداد آمينو اسيد مقداربرگ، وزن تر

ايغشا آسيبشاخص، (RWC)پرولين، محتواي نسبي آب برگ  ، ويژه برگو سطح وزن،)CMI( ياخته
و ريشهپتاسيم سديم، غلظت و تحليل داده ها از نرم افزار.و كلسيم در شاخساره و MSTATCبراي واكاوي

شد%5در سطح LSDاز آزمون .براي مقايسه ميانگين ها استفاده

 نتايج

با توجه به اين كه نتايج دو سال پژوهش با يكديگر تفاوت معني داري داشتند، داده هاي هر سال پژوهش
ج نتايج.شماري از نتايج بدست آمده ارائه شده است ادامه،در. داگانه مورد بررسي قرار گرفتندبه صورت

دهنشان  و وزن تر ريشه(رويشي پارامترد كه اگرچه تنها در دو مي دو) وزن خشك سوخك زايشي پارامترو
گل( و طول ساقه دو) تعداد گل و در)و وزن ويژه برگسطح ويژه برگ(رويشي پارامتردر سال اول پژوهش

در پارامتردر بيشتر،سال دوم پژوهش، دو رقم با يكديگر تفاوت معني داري داشتند هاي اندازه گيري شده
و خشكي سازگاري  دو سال پژوهش تفاوت ارقام معني دار نبود ولي در كل رقم دزفولي به شرايط تنش شوري

م. بهتري نشان داد ي توان به عنوان يك گياه نيمه حساس به شرايط تنش بر اساس اين نتايج گياه مريم را
و خشكي دانست و بيشتر قادر.شوري و خشكي شديد را نداشته چراكه به طور كلي تحمل تنش هاي شوري

دسي زيمنس بر متر3/4اگرچه اين گياه در سطح شوري.به زندگي در شرايط تنش متوسط روبه پايين بود
ني8همراه با دور آبياري  آن پارامترز زنده ماند ولي روز و به دنبال هاي رويشي آن به شدت كاهش يافت

و ويژگي هاي كيفي گل به شدت كاهش يافت آب. گلدهي صورت نگرفت يا گلدهي بنابراين سطح شوري
و كار اين گل بريدني كمتر از  در صورت آبياري با آب غير شور. دسي زيمنس بر متر است2براي كشت

و قابل. روز يكبار قابل توصيه است6ان هر آبياري تا ميز البته اين نتايج حاصل كشت گلداني اين گياه است
4در صورت آبياري با آب شور، آبياري با دورهاي نزديك تر، حداكثر. توصيه براي كشت مزرعه اي آن نيست

بيشتر به تفاوت در دليل مشاهده تفاوت مشخص بين نتايج دو سال آزمايش.بار بايد صورت پذيرديكروز
و وجود يا عدم وجود سوراخ در ته آن ها بر مي گردد البته روش كشت مربوط. نوع گلدان هاي مورد استفاده
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و نتايج سال دوم قابل استفاده در شرايط به سال اول بيشتر به حالت طبيعي كشت گل مريم نزديك است
.با زهكش نامطلوب مي باشدشوري شديد مانند حالت آبياري محدود با آب شور در خاك 

و زايشي پارامتر، شوري، خشكي،).Polianthes tuberosa L(گل مريم: كلمات كليدي  هاي رويشي


