بررسی اثر الگوی کاشت بر صفات مرفولوژیکی و آناتومیکی تودههای بومی
تره ایرانی ()Allium ampeloperasum ssp. Persicum
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چکیده
این پژوهش به منظور بررسی اثرات الگوی کاشت بر ویژگیهای مرفولوژیکی و آناتومیکی تودههای ترهایرانی به مدت یک
سال در خوزستان به صورت کرتهای یک بار خرد شده (اسپلیت پالت) در قالب طرح بلوکهای کامل تالادفی بلا سله
تکرار اجرا گردید .عام اصلی الگوی کاشت در دو سطح (-1جوی و پشته و -2کرتی) و عام فرعی شلام دو تلوده تلره
شادگان و اهواز 19بود .نتایج نشان داد کشت بر روی پشته ضمن اینکه کمترین تعداد بوته در متلر مربلر را دارا بلود وللی
باالترین سطح صفات کیفی همچون تعداد برگ در بوته ،طول ،عرض و وزن را بیشتر را در اثر مدیریت بهتر نهلادههلا دارا
بود .بیشترین قطر و سطح روزنه نیز مربوط به کشت کرتی بود که سبب افلزایش تعلرو و پسلابیدگی در نتیکله کلاهش
کیفیت محاول در این الگوی کشت شد و این در حالی بود که بیشترین تعداد روزنه به جهت فراهمی شرایط مطلوب در
کشت بر روی پشته و در توده اهواز 19بود که میتواند از دالی اصلی افزایش وزن خشک برگ در این توده باشد .براساس
نتایج این تحقیق به نظر میرسد که با متمرکز کردن اهداف اصالحی بر روی صفات آناتومیکی در کنار بکلارگیری الگلوی
کاشت مناسب به افزایش میزان فتوسنتز خالص و در نتیکه افزایش تولید دست یافت.
واژههای کلیدی :بهنژادی ،توده بومی ،ویژگیهای برگ ،روزنه.

مقدمه
با الگوی کشت مناسب میتوان مدیریت مطلوبتری از نهادهها و و شرایط اکوفیزیولوژیکی پیرامون آن با توجه بله
تهدیدهای احتمالی ناشی از شرایط محیطی و فیزیولوژیکی دشوار داشت .تره ایرانی به عنلوان یلک سلبزی برگلی پلر
مارف از سابقه کشت و کار طوالنی در ایران برخوردار است .تاکنون تحقیقات بسیار محدودی روی این گیلاه صلورت
گرفته ( .)1در کشور ما به دلی عدم شناخت ذخایر ژنتیکی (و همچنین صلفات مطللوب) ،برنامله اصلالحی در خلور
توجهی روی محاوالت باغی خاوصاً سبزی صورت نگرفته است ،لذا میتوان با شناخت خاوصیات ارقام و گونههلای
مختلف صفات مطلوب جهت اصالح را در اختیار محققان قرار داد ( .)4لیموچی ( )7با بررسی روزنههای برگ دریافلت
که افزایش تنش گرما سبب کاهش در تعداد و سطح آنها به جهلت افلزایش رانلدمان مالرف آب و علدم پسلابیدگی
خواهد شد که در ارقام متحم به جهت سازگاری بیشتر ،کاهش در تعداد بیشتر میباشد ( .)8در نتیکه بسلته شلدن
روزنهها تعرو کم میشود .همچنین در شرایط تنش آبی به لحاظ کمبود آب تولید  ABAدر برگ افزایش مییابد کله
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نهایتاً منکر به بسته شدن روزنهها میشود ( 17 ،9و  .)11روزنههای هوایی نقشی اساسی در روابط آبلی و فتوسلنتزی
گیاه دارند و واکنش آنها به شرایط مختلف از عوام اساسی موثر در رشلد ،نملو و تولیلد محالوالت زراعلی و بلاغی
میباشد ،بنابراین باز و بسته شدن روزنههای هوایی در نتیکه اثرمتقاب فاکتورهلای فیزیوللوژیکی و شلرایط محیطلی
پیرامون آن است ( 11 ،2و  .)11روزنههای هوایی ،با کنترل تبادالت گازی اندامهای فتوسلنتز کننلده گیاهلان ،نقلش
اساسی در اکثر فعالیتهای فیزیولوژیکی گیاه دارند ،به نحوی که با بسته شدن آنها میزان دی اکسید کربن و به طبلر
آن فتوسنتز کاهش مییابد ( .)3شامیلی و کاشی ( ،)4با بررسی تلره ایرانلی نتیکله گرفتنلد کله تلراکمهلای بلاال در
مقایسه با تراکمهای کمتر ،تاثیر معنیداری بر روند تغییرات مواد فتوسلنتزی و خاوصلیات مورفوفیزیوللوژیکی گیلاه
ندارد.
روزنه و سایر صفات مرفولوژیکی برگ از صفات مؤثر در سازگاری گیاهان با شرایط مختلف میباشد کله در نهایلت
میتواند نقش مهمی جهت حاول عملکرد باال ایفا کند .اما این اثر بخشی میتوانلد کلامالً متل ثر از الگلوی کاشلت و
تودههای مختلف این گیاه باشد که با توجه به شرایط اکوفیزیولوژیکی خاص و تفاوتهای بلالقوه و بالفعل  ،همچنلین
واکنشهای متفاوت تودههای سبزی تره ایرانی به این عوام در الگوهای متفلاوت کاشلت (بله لحلاظ نلوا اسلتقرار و
فراهمی نهادهها) باشد ( 3 ،1و  .)4مطالعه جزئیات عناصر و بافتهای سازنده گیاه ،درک بهتری از سلازش در شلرایط
مختلف فراهم میکند .بدون آگاهی از ساختمان آناتومیکی و بافت شناسلی گیاهلان فرآینلدهای فیزیوللوژیکی درون
گیاه و روابط فیلوژنی بین گروههای مختلف قاب درک نیسلت و نملیتلوان آزمایشلهای فیزیوللوژیکی را طلرح کلرد.
آناتومی ،توجه محققان را به تنوا ،ساختمان بافتهای گیاه و نمو آنها جلب میکند .هدف از انکلام ایلن آزملایش اثلر
الگوی مختلف کاشت (ارائه الگوی مناسب کاشت تودهها) بر صفات مرفولوژیک و آناتومیکی جهت حالول حلداکثری
کیفیت تولید از طریق فرایندهای اصالحی میباشد.

مواد و روشها
این پژوهش به منظور بررسی اثر الگوی کاشت زمستانه از تاریخ کاشت  1389/4/21تلا برداشلت (چلین آخلر) در
تاریخ  1389/12/21در خوزستان و در منطقه حمیدیه با عرض جغرافیایی  31درجه و  31دقیقه و طلول جغرافیلایی
 78درجه و  22دقیقه و ارتفاا  21متر از سطح دریا به مدت یک سال به صورت کرتهای یک بار خرد شده (اسپیلت
پالت) در قالب طرح بلوکهای کام تاادفی با سه تکرار اجرا شد .نمونهبرداری با حلذف چلین اول و آخلر و بررسلی
داده های آزمایش به صورت میانگینی از سه چین میانی بر روی خاوصیات مرفولوژیکی و آناتومیکی سبزی تره ایرانی
در کرتهایی به ابعاد  7×2متر و در الگوی کشت جوی و پشتهای با عرض پشتههای  41سانتیمتر و فاصلله دو پشلته
از هم  11سانتیمتر در بافت خاک رسی-لومی ،انکام شد .عام اصلی الگوی کاشلت شلام  -1جلوی و پشلتهای بلا
کشت روی پشته و  -2کشت کرتی و عام فرعی ،دو توده شادگانی و اهواز 19بودند .میانگین ماهانه دمای هوا و کلیله
پارامترهای هواشناسی در طول سال در جدول شماره  1آورده شده اسلت .وجلین ،سلموم جهلت مبلارزه بلا آفلات و
علفهای هرز ،آبیاری و توزیر نهادهها (کودهای ماکرو و میکرو) در تمام کلرتهلا بله صلورت برابلر اجلرا شلد .بلرای
اندازهگیری صفات مرفولوژیکی در انتهای هر چین از  1/1متر مربر میانه هر کرت بعد از شمارش تعداد بوتلههلا ،هلم
سطح با زمین برداشت شدند .سپس میانگین تعداد ،طول ،عرض و وزن خشک (پس از قرار دادن به ملدت  78سلاعت
با دمای  41درجه سانتیگراد در آون) برگها محاسبه گردید .برای بررسی ویژگیهای روزنه برگ نیلز در انتهلای هلر
چین پس از جدا کردن برگها ،برشهایی به طول  3-2سانتیمتر از میانه برگ تهیه شد .برای نگهلداری نمونلههلا و
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ارسال آنها به آزمایشگاه از محلول  F.A.A1استفاده گردید .سپس در آزمایشلگاه بلرشهلای عرضلی و باریلک 11×1
میلیمتر از برگها به روش دستی تهیه شد و جهت رنگ آمیزی ،نمونهها پس از شستشو بلا آب مقطلر بله ملدت 11
دقیقه در آب ژاول و سپس  21دقیقه در کارمن زاجی و در آخر به مدت  11تا  11ثانیه در سبز متی قرار داده شدند
و در فواص هر کدام از مراح رنگ آمیزی ،با آب مقطر شستشو داده شدند .نمونههلای رنلگ آمیلزی شلده روی الم
قرار داده و سطح ،قطر و تعداد روزنهها در واحد سطح برگ با حذف اپیلدرم پشلتی نمونلههلای بلرگ بلا اسلتفاده از
میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  71-11اندازهگیری شد (.)7
جدول  -1میانگین پارامترهای هواشناسی در منطقه مورد آزمایش
پارامتر

ماه/سال
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند

درجه حرارت هوا بر حسب درجه سانتی گراد
حداکثر
مطلق

حداق
مطلق

میانگین
حداکثر

میانگین
حداق

71/2
71/7
24/8
23/7
23/7
29/7

18/1
11/1
1/1
7/1
7/2
7/8

38/1
32/7
21/1
19/1
18/3
27/3

21/1
17/3
8/8
8/1
8/4
12/7

رطوبت نسبی هوا بر حسب درصد

میانگین

حداکثر
مطلق

حداق
مطلق

29/8
27/7
17/9
13/7
13/1
18/7

98
94
89
111
111
97

8
11
11
19
19
9

میانگین میانگین
حداکثر حداق
12
41
48
81
88
41

12
21
23
71
77
27

میانگین
32
71
11
73
77
78

جمر
ساعت
آفتابی
288/2
279/4
231/7
198/9
141/4
191/4

جهت آزمون نرمال بودن دادههای حاص از نمونهگیریهای تاادفی از برنامه آماری  SPSSاستفاده شلد .سلپس
کلیه دادههای حاص از آزمایش پس از اطمینان از نرمال بودن دادههلا ،بلا اسلتفاده از نلرمافزارهلای آملاری  SASو
 SPSSتکزیه واریانس و همبستگی انکام شد و میانگین دادهها به روش آزمون دانکن در سطح احتملال پلنج درصلد
مورد مقایسه قرار گرفتند.

نتایج و بحث
بوته در مترمربر ،که درواقر نشان دهنده تعداد بذور سبز شده در واحد سطح میباشد یکلی از صلفات بسلیار اثلر
گذار در عملکرد نهایی محاول میباشد ( .)1نتایج تکزیه واریانس نیز نشان داد اثر الگوی کاشت و اثرمتقابل الگلوی
کاشت در توده در سطح یک درصد معنیدار بود ،ولی در بین اثر تودههای مختلف تفاوت معنلیداری از لحلاظ آملاری
مشاهده نشد (جدول  .)2که این نتایج خود نشان دهنده تاثیر الگوی کاشت بر میزان سبز شدن بذور محاول سلبزی
تره میباشد ،و همانگونه که در جدول مقایسه میانگینهای (جدول  3و  )7مشاهده میشود کشت کرتی اثر به مراتلب
مثبتتری بر سبز شدن بذور دارد اما باید توجه داشت که شیوا بیماریهای قلارچی در نتیکله آبگرفتگلی و رطوبلت
بیش از حد و غیر قاب کنترل به مراتب در این کشت بیشتر است و همچنین توزیر بهینه نهادههلا در کشلت جلوی و
پشته ایی به مراتب بهتر است .ضمن اینکه کشت کرتی فقط به لحاظ کمی دارای این برتری بوده در صورتی کله فاقلد
خاوصیات کیفی مطلوب مانند طول ،عرض ،وزن و سایر صفات در حد خوب و عالی بود .مقایسه برهمکنش دو عامل
نشان داد که بیشترین تع داد مربوط به توده تره شادگان با توجه به سازگاری با آب و هوا و همچنین خاکهای نسلبتاً
شور منطقه بود .نتایج بدست آمده با سایر بررسیها ( )1پیرامون اظهارات اخیر در یک راستا بود.
1Formalin-Acetic acid-Alcohol
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برگ در بوته ،نشان دهنده پتانسی گیاه جهت تشکی برگ و یکی از شاخصهای کملی و کیفلی تل ثیر گلذار در
بازارپسندی محاول میباشد و باید به گونهایی باشد که نه آنقدر کم باشد که با عریض و طوی شلدن سلبب کلاهش
کمی محاول گردد و نه آنقدر زیاد باشد که منکر به کاهش طول و عرض و در نهایت سبب کلاهش کیفلی محالول
شود .بنابراین از لحاظ تعداد میبایست یک حد بهینه با توجه بله شلرایط پیراملون جهلت حالول بله مطللوبتلرین
عملکرد را داشته باشد ( .)1جدول تکزیه واریانس نیز نشان داد بین الگوهلای مختللف کاشلت تفلاوت معنلیداری در
سطح  %1وجود داشت ولی فاقد تفاوت معنیدار از لحاظ آماری بین تودهها و برهمکنش الگوی کاشت و توده تره بلود
(جدول  .)2نتایج حاص از مقایسه میانگینها نشان دهنده آن است که کشت روی پشته بله دلیل ملدیریت بهینله و
مطلوب نهادهها بیشترین تعداد برگ در بوته را دارا بود و این در حالی است که صفت فوو در بین تودههای سبزی در
یک سطح قرار داشت .با توجه به نتایج مزبور میتوان ت ثیر پذیری این صفت را تحت شرایط الگوهای متفلاوت کاشلت
بسیار باال دانست ( .)1نتایج بدست آمده با اظهارات دشتی و همکاران ( )1در رابطه با برتری غالب خاوصیات ملرتبط
با توده اهواز 19نسبت به توده دیگر کامالً مطابقت دارد و میتوان گفت که شرایط منطقهایلی ومحیطلی پیراملون نیلز
عالوه بر ویژگیهای ژنوتیپی بر روی این توده رایج منطقه تاثیر گذار بوده است (جدول .)3
عرض برگ ،درواقر میانگین عرض برگهای موجود در گیاه میباشد .با توجه به جلدول تکزیله واریلانس در بلین
الگوهای مختلف کاشت تفاوت معنیداری در سطح  %1وجود داشت و للی فاقلد تفلاوت معنلیدار در بلین تلودههلای
مختلف و برهمکنش الگوی کاشت و توده بود (جدول  .)2مقایسه میانگین عرض برگ بیانگر آن است کله کشلت روی
پشته با میانگین  1/31سانتیمتر ،عرض برگ بسیار بیشتری نسبت به کشت کرتی با میانگین  1/83سانتیمتر علرض
برگ بود .میتوان نتیکه مزبور را در نتیکه بهبود مدیریت با توجه به کشت روی پشته دانست .در بین تودههلا تفلاوت
محسوسی وجود نداشت با این وجود توده اهواز 19عرض بیشتری را به خود اختااص داده بود کله ملیتلوان از آن بله
عنوان یک فاکتور مفید جهت باال بردن راندمان فتوسنتز در جهلت افلزایش محالول بلا توجله بله کلاهش تشعشلر
خورشیدی در زمستان دانست .نتایج بدست آمده با بررسیهای سایر محققان ( )1پیرامون اظهارات اخیر در رابطله بلا
برتری و غالبیت صفات موثر کیفی و کمی در توده اهواز 19نسبت به توده شادگانی مطابقت دارد (جدول .)3
طول برگ درواقر میزان رشد طولی میانگین برگهای موجود در گیاه پس از برداشت هرچین میباشد و میتلوان
از آن به عنوان یک صفت کلیدی به لحاظ تسریر روند رشد و رسیدگی بلا توجله بله ملدیریت بهینله بلین الگوهلای
مختلف کاشت در انواا تودهها نام برد .با توجه به نتایج تکزیه واریلانس الگوهلای مختللف کاشلت اثلر معنلیداری در
سطح  %1بر طول برگ داشتند و این در حالی بود که بین تودههای مختلف و همچنلین بلرهمکنش الگلوی کاشلت و
توده تفاوتی از لحاظ آماری وجود نداشت (جدول  .)2با مشاهده مقایسه میانگینها بیشترین طلول بلرگ بلا میلانگین
 12سانتی متر مربوط به کشت بر روی پشته بود که بیانگر آن است که در مدت زمان مشخص پس از هر چین سرعت
رشد محاول به روش کشت روی پشته به مراتب بیشتر از کشت کرتی میباشد و میتوان الگوی کشت جوی و پشلته
را به عنوان یک الگوی مناسب جهت کاشت تودههای مختلف تره ایرانی معرفی نمود (جدول .)3
وزن خشک برگ که به عنوان عملکرد نهایی برداشت گیاه تره میباشلد ،درواقلر میلزان تولیلد محالول را نشلان
میدهد و به عنوان یک صفت بارز در نظر گرفته میشود .نتایج تکزیه واریلانس نشلان داد در بلین کلیله سلطوح کله
شام  ،الگوی کاشت ،توده و برهمکنش الگوی کاشت در تودههای مختلف گیاه تره ایرانی میباشد تفلاوت معنلیداری
در سطح یک درصد وجود دارد (جدول  .)2نتایج حاص از مقایسات میانگین (جدول  3و  )7نشان دهنلده ایلن اسلت
که بیشتری مقدار وزن خشک برگ مربوط به کشت بر روی پشته با میانگین  39/11گلرم بلود .و در بلین تلودههلای
مختلف گیاه مورد بحث نیز بیشترین وزن را توده اهواز 19با متوسط  71/83گرم در الگلوی کشلت بلر روی پشلته بله
لحاظ فرایندهای مدیریتی مورد ذکر در سایر صفات دارا بود .نتایج بدست آمده با بررسیهلای دشلتی و همکلاران ()1
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در رابطه با برتری صفات کمی و کیفی توده اهواز 19مطابقت دارد که میتواند در نتیکه سازگاری بیشتر تلوده گیلاهی
مزبور با منطقه بومی خود (منطقه مورد آزمایش) باشد.
جدول  -2نتایج تجزیه واریانس مربوط به ویژگیهای مرفولوژیکی برگ تره ایرانی در تیمارهای آزمایشی
منابر تغییرات

درجه
آزادی

بوته در متر
مربر

برگ در بوته

عرض برگ

طول برگ

وزن خشک برگ

تکرار
الگوی کاشت
خطای ()a
توده
الگوی کاشت×توده
خطای ()b

2
1
2
1
1
7

1/183n.s
**4111
7/411
1/333n.s
**1323
13/177

1/172n.s
**21/121
1/121
1/784n.s
3/121n.s
1/917

1/111n.s
**1/713
1/111
1/113n.s
1/113n.s
1/117

1/734n.s
**24
1/734
7/411n.s
1/183n.s
1/117n.s

32/127n.s
**2211/491
77/342
**1719/411
**1118/941
72/327

3/73

23/21

4/17

3/14

21/11

ضریب تغییرات()%

= n.sاختالف معنیدار نیست=* .اختالف در سطح پنج درصد معنیدار است **=اختالف در سطح یک درصد معنیدار است.

جدول  -9مقایسه میانگین برخی خصوصیات مرفولوژیک برگ تره ایرانی در تودههای مورد مطالعه
عام
الگوی کاشت
توده

بوته
( تعداد در متر مربر)

برگ
(تعداد در بوته)

عرض برگ
(سانتیمتر)

طول برگ
(سانتیمتر)

وزن خشک برگ
(گرم)

81b
131a
111a
117a

1/72a
2/83a
7/11a
3/41a

1/31a
1/83b
1/11a
1/18a

12a
9b
11/21a
9/41b

39/11a
12/74b
17/98b
34/17a

جوی و پشته
کرتی
شادگان
اهواز19

در هر ستون ،میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند ،فاقد تفاوت معنیدار به روش دانکن در سطح احتمال یک درصد میباشند.

جدول -4مقایسه میانگین برهمکنش مرفولوژیک برگ تره ایرانی در تیمارهای آزمایشی
الگوی کاشت
جوی و پشته
کرتی

توده

بوته
( تعداد در متر مربر)

وزن خشک برگ
(گرم)

شادگان
اهواز19
شادگان
اهواز19

41d
91c
171a
121b

14/24b
71/83a
12/79b
12/27b

وجود حروف غیر مشابه در هر ستون ،با آزمون دانکن بمنزله اختالف معنیدار در سطح یک درصد میباشد.

قطر سلولهای روزنه ،با توجه به اینکه طول منفذ روزنههای هوایی در برگ یک گیاه معین کم و بیش ثابت اسلت
لذا اندازهگیری قطر (عریض ترین نقطه از روزنه باز) روزنه هوایی یک روش متداول در روابط آبی گیاه میباشلد .منفلذ
روزنه یکی از عوام اصلی در ایکاد مقاومت روزنهای است چون هر چه اندازه منفذ کوچکتر باشد مقاومت بیشلتری در
مقاب خروج بخار آب از روزنه وجود خواهد داشت ( .)7نتایج تکزیه واریانس نشان دهنده این است که بین الگوههلای
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متفاوت کاشت و برهمکنش دو عام تفاوتی از لحاظ آماری وجود ندارد و این در حالی بود کله بلین تلودههلا تفلاوت
معنیداری در سطح  %1وجود داشت (جدول  .)1همانگونه که در جلدول مقایسله میلانگینهلا (جلدول  )7مشلاهده
میشود قطر منفذ روزنه در بین کلیه سطوح (الگوهای مختللف کاشلت و تلودههلا) یکسلان بلود وللی در علین حلال
بیشترین قطر منفذ روزنه مربوط به کشت کرتی و همچنین توده تره شادگان بلود کله نشلان دهنلده ایلن اسلت کله
راندمان مارف آب در آنها پایینتر بوده و این عام میتواند سبب افزایش پسلابیدگی و تعلرو در گیلاه شلود کله در
نهایت منکر به کاهش کیفیت محاول خواهد شد .نتایج این بررسی با دیگران ( 17 ،2و  )11مبنی بر سازگاری گیلاه
در شرایط دشوار مطابق نتایج بدست آمده در الگوی کشت جوی و پشتهای و توده اهواز 19مطابقت دارد .بلا توجله بله
روابط بین منفذ روزنه با الگوهای مختلف کاشت و دماهای مختلف و میزان جریان هوا ملیتلوان ایلن نتلایج را نلوعی
سازگازی با شرایط رشد گیاه دانست.
سطح روزنه بخشی از سطح ک برگ است که نسبت به تعداد روزنهها در برگ یک گیاه مقدار آن تغییر ملیکنلد.
سطح ک تمام روزنهها در حالت کامال باز فقط درصد کمی از سطح ک برگ را تشلکی ملیدهلد و بسلته بله گونله
گیاهی مقدار آن از دامنه بیش از  2تا کمتر از  1درصد متغییر است ( .)7در این پژوهش مشخص شد که سطح روزنله
در بین اثر الگوهای مختلف کاشت و تودهها دارای تفاوت معنیداری در سطح  %1بود و در برهمکنش دو عام تفاوتی
از لحاظ آماری مشاهده نشد و این خود نشان دهنده جمر پذیر بودن آنها است و واکنش تودهها به الگوهلای مختللف
کاشت دارای روند نسبتاً ثابتی میباشد (جدول .)1
جدول  -5نتایج تجزیه واریانس مربوط به خصوصیات روزنه برگ تره ایرانی در تیمارهای آزمایشی
منابر تغییرات

درجه آزادی

تکرار
الگوی کاشت
خطای ()a
توده
الگوی کاشت×توده
خطای ()b

2
1
2
1
1
7

قطر منفذ روزنه
n.s

ضریب تغییرات ()%

تعداد منقذ

سطح منفذ

n.s

n.s

4/183
8/333n.s
11/183
*33/332
1/333n.s
3/182

731/183
**2491711/333
79123/183
**234771/333
3711/333n.s
11979/183

429/411
*1184
271/211
741n.s
33/333n.s
173/777

7/11

2/17

7/18

= n.sاختالف معنیدار نیست=* .اختالف در سطح پنج درصد معنیدار است **=اختالف در سطح یک درصد معنیدار است.

جدول  -1مقایسه میانگین برخی ویژگیهای روزنه برگ تره ایرانی در تودههای مورد مطالعه
عام
الگوی کاشت
توده

جوی و پشته
کرتی
شادگان
اهواز19

قطر منفذ روزنه
(میکرومتر)

سطح منفذ
(میکرومتر مربر)

تعداد منفذ
(در یک میلیمتر مربر)

77/33a
78a
78/833a
71/111b

7711b
1341/3a
1133/33a
7412b

193a
141b
147a
189a

وجود حروف غیر مشابه در هر ستون ،با آزمون دانکن بمنزله اختالف معنیدار در سطح یک درصد میباشد.
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نتایج حاص از مقایسه میانگینها نشاندهنده آن است که کشلت کرتلی و تلوده اهلواز 19بله ترتیلب بلا متوسلط
 1341/3و  1133/33میکرومتر مربر بنا به دالی مزبور در قطر روزنه دارای بیشلترین سلطح روزنله بودنلد .مقایسله
نسبی نتایج بدست آمده بیانگر آن است که یک حد مشخص از تعداد ،قطر و سطح یک روزنله وجلود دارد کله باعلث
تغییر در عملکرد میگردد (جدول  .)7نتایج بدست آمده با دیگر بررسیهلا ( 17 ،2و  )11مبنلی بلر واکلنش گیلاه در
شرایط دشوار مطابقت دارد که در مورد اخیر که الگوی کشت کرتی میباشلد ،ایلن نتلایج بله دلیل آب گرفتگلی بله
خاوص در مواقر بارانی پای گیاه و لزوم خروج بیشتر آب ،شاهد افزایش سطح روزنه در کشت کرتی نسبت به کشلت
جوی و پشتهایی بودیم.
تعداد روزنه در واحد سطح :تبادل گازهای  CO2و  ،O2تنفس و فتوسنتزی بین برگها و هوای خارج و نیلز آب در
فرآیند تعرو از طریق روزنههای هوایی موجود در بافت بشره انکام میشود .تعداد روزنههلای هلوایی در واحلد سلطح
برگ در گونههای مختلف گیاهی متفاوت است .شرایط مختلف ماننلد الگوهلای متفلاوت کاشلت بله لحلاظ ملدیریت
نهادهها و فراهمی رطوبت مطلوب در فراوانی روزنهها ت ثیر دارد .برگ گیاهانی که در محیطهلای خشلکتلر و در نلور
زیاد رشد میکنند دارای روزنههای کوچکتر و زیادتری ،نسبت به برگ گیاهانی اسلت کله در محلیطهلای مرطلوب و
سایه رشد نمودند ،میباشند .تعداد روزنه نه تنها در برگهای یک گیاه واحد بلکه در بخشهای مختلف یک برگ هلم
نیز متفاوت است ( .)7در این پژوهش نیز مشخص شد که تفاوت در تعداد روزنه تنها تحت تلاثیر الگلوههلای مختللف
کاشت در سطح  %1قرار گرفت (جدول  .)1با توجه به مقایسه میانگینها بیشترین تعداد روزنه با متوسلط  193تعلداد
در یک میلیمتر مربر را ،الگوی کشت بر روی پشته به دلی شرایط بهتر ملدیریتی دارا بلود کله ملیتوانلد بله دلیل
فراهمی مطلوب نهادهها (مواد غذایی) بویژه نیتروژن که از عوام اصلی افزایش تعداد روزنه در برگ ملیباشلد ،عنلوان
کرد .با توجه به آبشویی باالی نیتروژن ،هدر روی آن در کشت کرتی بیشتر و در نتیکه رانلدمان آن بله هملراه سلایر
مواد غذایی (کودهای ماکرو و میکرو) کاهش یافت و میتواند از عوام اصللی کلاهش تعلداد روزنله در الگلوی کشلت
کرتی باشد .تودههای شادگان و اهواز 19نیز به ترتیب دارای  147و  189تعداد روزنه در یک میلیمتر مربلر بودنلد .در
مکموا برتری نسبی توده اهواز 19میتواند به دلی باال بودن وزن خشک برگ در این توده باشد کله ایلن خلود للزوم
انکام تحقیقات بیشتر در فرایند های اصالحی پیرامون آن را جهلت حالول حلداکثری تولیلد محالول بلا توجله بله
الگوهای مختلف کاشت میطلبد (جدول  .)7نتایج مزبور پیرامون صفات روزنه با اظهارات لیموچی ( )7همخوانی دارد.

نتیجه گیری
با توجه به نتایج این پژوهش الگوی کاشت اثر معنیداری بر روی تمامی صفات مورد بررسی به غیر از قطلر منفلذ
روزنه داشت .بنابراین میتوان نتیکه گرفت که الگوی کاشت جوی و پشتهای سلبب بلاال بلردن ویژگلیهلای تکلاری
محاول از قبی افزایش طول ،عرض و وزن برگ به عنوان محاول اقتاادی گیاه میشود .به نظر میرسد با متمرکلز
نمودن اهداف اصالحی بر روی اندازه و تعداد صفات آناتومیکی به لحاظ نقش معنیدار آنهلا در افلزایش فتوسلنتز و در
نهایت افزایش کمی و کیفی محاول تحت تاثیر الگوهای متفاوت کاشت با توجه به میزان آب منطقه میتوان به تولید
مطلوب دست یافت.
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Abstract
This study was aimed to evaluate the effect of planting method on the morphological and
anatomical properties of Iranian alliums native populations. The experiment was conducted in spilt
plot base on randomized complete block design with three repetitions for one year in Khuzestan.
Main factor was at two levels (1: stream and ridges and 2: plot) and the secondary factor included
two alliums masses of Shadegan and Ahwaz19. Results showed that on-ridges planting, in terms of
better input management, in spite of having the minimum number of plant per square meter, had
the higher level of agriculture properties such as more leaf per plant, length, width, and weight.
Maximum stomata diameter and surface was achieved from plot planting, which increased the
resulted-from–the yield quality reduction transpiration and dehydration in this method of planting,
while the maximum number of stomates, because of the optimal conditions, was gained through
the on- stream and ridge planting in Ahwaz19, and can be the main reason of the increase of the
leaf’s dry weight. Based on these results, it seems that by concentrating the modifying goals on the
mentioned anatomical properties, with the appropriate method of planting, we can hopefully
expect an increase in yield resulted from the increase of pure photosynthesis.
Keywords: Eugenics, Leaf Feature, Native populations, Stomata.

