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اثر افزودن پرلیت در خاک بر برخی ویژگیهای رشد و فیزیولوژی نهالهای
بلندمازو ( )Quercus castaneifolia C.A.M.تحت تنش کمآبی
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تاریخ دریافت79/11/11 :

چکیده
تنش خشکی مهمترین تنش غیر زنده است که بر رشد ،توسعه و عملکرد گیاهان تاثیر بههسهاایی دارد .ایهن
تحقیق به منظور بررسی اثر پرلیهت ،معرفهی شهده بهه عنهوان ا هنن کننهده خها  ،روی پاسه ههای رشهد و
فیایولوژیکی نهالهای بلندمازو تحت تنش کمآبی انجام شد .بهه ایهن منظهور آزمایشهی در قاله

طهرن کامهل

تصادفی در شرایط گلخانه در مرکا تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا گشت .نهالهای مهورد نظهر
در بسترهای مختلف پرلیت شامل فر (بدون پرلیت) 51 ،51 ،و  51در د در خا به مدت  1ماه تحت تنش
کمآبی در سه سطح  04 ،04و  544در د ظرفیت زراعی قرار گرفتند .اندازهگیری تبادالت گازی شامل فتوسنتا،
هدایت روزنهای و تعرق و نیا پتانسیل آبی برگ ،رویش قطری و ارتفهاعی و وزن خشه

ریشهه ،سهاقه ،بهرگ

نهالهای بلندمازو در تیمارهای مختلف در آخر دوره انجام شد .نتایج نشان داد کهه اثهر سهطون مختلهف تهنش
رطوبتی و پرلیت بر فات مورد بررسی معنیدار بود .کمبود آب تا  04در د ظرفیت زراعی سب
 86در د به ترتی

کاهش  15و

در میاان فتوسنتا وهدایت روزنهای برگ نهالهای بلنهدمازو شهد .بیشهترین میهاان رویهش

قطری ،طولی و وزن خش

نهالهای بلندمازو در شرایط عادی و تهنش بهه ترتیه

در تیمهار  51و  51در هد

پرلیت مشاهده گشت .نتایج این تحقیق نشان داد افاودن پرلیت به خا ( 51در د) در رشد نهالهای بلندمازو
مؤثر بود و ویژگیهای فیایولوژیکی را در شرایط تنش کمآبی بهبود بخشید.
واژههای کلیدی :ا نن خا  ،تنش خشکی ،پتانسیل آبی برگ ،تبادالت گازی ،نهالستان.

مقدمه

1

بارندگی در زمره کشهورهای خشه

و نیمهه خشه

تنش خشهکی عامهل ا هلی خسهارات شهدید در

جهان محسوب میشود و همواره با مشکل کمبود آب

مهیباشهد و

روبهرو است ( .)Zarehaghi et al., 2015تهنش ناشهی

یکی از مهمترین عوامل تهنشزای محیطهی اسهت کهه

از کمبود آب با تهاثیر مسهتقیم بهر کهاهش ت بیهت دی

بیشتر گیاهان مناطق خش

و نیمه خش

رشد و نمو گیاه را تحت تأثیر قرار میدههد (

اکسید کربن و تقسیم و طویل شهدن سهلولها موجه

Chaves

 .)et al., 2009کشور ما به دلیهل کمبهود ریها ههای

کاهش رشهد آنهها مهی شهود (.)Farooq et al., 2009

بهودن پهراکنش زمهانی و مکهانی

یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش اثرات تنش آبهی و

جهوی و نامناسه

افاایش مقاومهت گیهاه ،افهاودن برخهی مهواد آلهی یها
معدنی جهابب رطوبهت بهه خها اسهت کهه قابلیهت

*نویسنده مسئولhosseini@modares.ac.ir :
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نگهداری آب در خها را افهاایش داده و آب بخیهره

( ،)Ficus carica L.بسههتر پرلیههت کامههل و ترکی ه

شههده را بههه تههدریج در اختیههار گی هاه قههرار مههیدهنههد

مساوی از پرلیت و پیتماس باعث بهبود ویژگیههای

Kouchakzadeh et al., 2008; Batool et al.,

مورفولوژیکی و بیوشیمیایی نهالهای انجیر و افهاایش

که

کیفیهت آنهها شهد ( .)Sirin et al., 2010در مطالعههای

در مقادیر فراوان و به ورت طبیعی در ایهران یافهت

دیگر اثر پرلیت و ضایعات درختهان خرمها بهر برخهی

آلومینوسیلیکات بها منشهأ

ویژگهههیههههای رشهههد نههههالههههای انجیهههر مجنهههون

آتشفشانی با رنگ خاکستری روشن و یا سیاه شیشهای

( )Ficus benjamicaماننهد طهول سهاقه ،قطهر سهاقه،

خود دارای

سطح برگ ،تعداد شاخه و شاخص کلروفیل ،نههالهها

 5تا  8در د آب میباشد که با گرما دیهدن در دمهای

در ترکی ه

 51در ههد پرلیههت و  51در ههد شههن بهها

 644تا  5544درجه سانتیگراد و تبخیهر آب موجهود،

پیتماس ،باالترین شاخصههای یهاد شهده را داشهتند

حجم آن  0تا  54برابر افاایش مییابد و ایهن رخهداد

( .)Rahbarian and Salehi, 2014همچنین بررسی اثر

و متخلخل میگردد

پرلیت بر روی گیاه گوجهفرنگی در شرایط کمبود آب

(

 .)2015یکی از این مواد معدنی ا ننکننده خا
میشود پرلیت است که ی

با اسیدیته خن ی است .این ماده در ترکی

منجر به تولید پرلیت منبسط سب

( .)Moghimi et al., 2011کهاربرد پرلیهت بهه علهت

نشههان داد افههاودن  1در ههد پرلیههت در حجههم خهها

ویژگیهای خاص مانند جرم مخصوص ظاهری بسیار

توانسههت  14در ههد مصههرف آب را کههاهش دهههد و

پایین ،قدرت جذب باال و هدایت حرارتی کهم بسهیار

ههدمات ناشههی از خشههکی را در ایههن گیههاه بکاهههد
(.)Al-Shammari et al., 2018

گسترده است ( .)Khonsari et al., 2010پرلیت منبسط
شده دارای ساختمان سهلولی بسهته اسهت کهه آب و

بلنههدمازو ( )Quercus castaneifolia C.A.M.از

عنا ر غذایی را در سطح خود نگهداری و بهه مهرور

گونههای پر تقاضا برای کاشت در عر ههای جنگلهی

میدهد ( Maloupa et

استان گلستان محسوب میشود که بهه مهوازات تولیهد

 )al.,1992که باعث بهبود رشد و عملکرد آن خواههد

با کاشت در عر ههای جنگلی ،نیهاز بهه

آن را در اختیار ریشه گیاه قرار

نهالِ متناس

شد .نتهایج حا هل از تحقیهق  Moghimiو همکهاران

پرور

( )5455مقادیر مختلف پرلیت را بر عملکرد و کهارایی

این در حالی است که برخی نهالستانهای تولید نههال

مصرف آب گندم نشان داد با افاودن پرلیت به خها ،

دچار کمبود آب میباشند بهطوریکه رشد نههالهها و

 59/9و

عملکرد تولید تحت تأثیر خشهکی قهرار مهیگیهرد .از

 55/1در ههد افههاایش یافههت و نیهها مصههرف 5044

آنجا که کیفیهت نههال تولیهدی متهأثر از خصو هیات

افهاایش حهدود 04

مههیباشههد ( Teng and

عملکرد دانه و زیست توده گنهدم بهه ترتیه
کیلوگرم پرلیت در هکتار موجه

آن در نهالستانها اسهت.

و تولید نهال مناس

فیایکههی و شههیمیایی بسههتر
 )Timmer, 1996پرور

در د کارایی مصرف آب نسبت به شاهد شهد .نتهایج

نهال بلندمازو تحت شهرایط

تحقیههق  )5451( Malekianنیهها نشههان داد ،افههاودن

کمآبی و به کم

پرلیههت باعههث افههاایش معنههیدار رویههش ارتفههاعی و

ایههن مههاده بهها خهها و نیهها اثههر آن بههر شههاخصهههای

و کاهش نیاز آبهی

اکوفیایولوژیهکی این گونه بررسی شود .به طهوریکهه

گشت.

یافتن راههایی برای افاایش رشد گیاه و کاهش اثرات

قطری ،افاایش حفظ رطوبت خا
نهالهای پسته در مناطق خش

و نیمه خش

پرلیت انجام شد تا چگونگی تعامهل

منفی تنشهای محیطی ضروری به نظر میرسد.

در بررسی اثر استفاده از مهواد پرلیهت و پیهتمهاس و
خا چوب به عنوان بسهتر کاشهت نههالههای انجیهر
2
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مواد و روشها

در د رطوبت خها  ،وزن نههال ،وزن گلهدان و وزن

منطقه مورد مطالعه :این تحقیق در مرکها تحقیقهات و

مرجع در ظرفیت زراعی ،ورت گرفت و هر گلهدان

کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان واقهع

تا رسیدن رطوبت خا به ظرفیت زراعهی 04در هد،

در مرکا شهرستان گرگان با طول جغرافیایی  10درجه

 04در د و  544در د آبیاری شد و تا اواسهط آبهان

و  51دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  58درجه و 01

ادامه یافت (.)Zarik et al., 2016

دقیقه شمالی با ارتفاع  511متهر از سهطح دریها انجهام

اندازهگیری مشخصههاای ااا

شده است که متوسط بارندگی  014میلیمتهر در سهال

مشخصههای فیایکهی و شهیمیایی خها و پرلیهت در

آموز

و پرلیات :برخهی

است.

جدول  5آمده است که  pHخا

کشت گلدانی و تیمار آنهاا :بهه منظهور انجهام ایهن

الکتریکهی ،نیتهروژن کهل بهه رو

تحقیق پرلیت بعد از عبور از اله

مخصوص ظاهری خا

دو میلهیمتهری در

حجمی با خا مخلوط شد
 .)2014برای هر ی

کجلهدال ،جهرم
کلوخهه بهر حسه

تعیهین شهد ( Blake and

 .)Hartage, 1986فسفر قابل جذب بهه رو

( Rahbarian and Salehi,

اولسهن

( )Olsen and Sommers, 1982بهههها دسههههتگاه

از تیمارهای بکر شهده  0تکهرار

( 55نهال برای هر سطح ترکی

به رو

گهرم بهر سهانتیمترمکعه

چهار سطح فر (بدون پرلیت) 51 ،51 ،و  51در هد

با دسهتگاه  pHمتهر

اسهههوکتوفتومتر ،پتاسهههیم قابهههل جهههذب بهههه رو

تیمار) در نظر گرفتهه

اندازه بلوط بلندمازو در گلدانها کاشته

عصارهگیری با آمونیهوم اسهتات و قرا هت بها دسهتگاه

شد .نهالهای تیمار شده با این مواد به همراه نهالهای

فلیمفتومتر ( )Ghazanshahi, 2006انهدازهگیهری شهد.

شاهد (فاقد پرلیت) تا اواسهط خهرداد در فاهای بهاز

تعیهین ظرفیهت تبهادل کهاتیونی بهه رو

جهایگاینی

آبیاری و وجین شد .اعمال تنش رطوبتی برای هر ی

کهاتیونههای قابهل تبهادل بها اسهتات سهدیم ،خهروج

از تیمارها از اواسط خرداد در شرایط گلخانه ،با توجه

سدیم اضهافی بها الکل ،تبههادل سههدیم بهها اسههتات

به ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی خا و نیها تعیهین

آمونیهوم انجام گشت (.)Chapman, 1965

شد .بذور ی

جدول  :1برخی مشخصات شیمیایی و فیایکی خا و پرلیت مورد استفاده
بستر

رس

سیلت

ماسه

ازت

()%

()%

()%

()%

فسفر

پتاسیم

(میلیگرم بر

(میلیگرم بر

کیلوگرم)

کیلوگرم)

ظرفیت تبادل کاتیونی
(سانتیمول بر 544گرم)

وزن مخصوص
ظاهری (گرم بر

pH

سانتیمترمکع )

خا

55

04

56

4/45

0/8

554

9/84

5/05

0/5

پرلیت

-

-

-

4/45

55/44

564

55/44

4/56

0/44

اناادازهگیااری مشخصااههااای فیویولااوژیکی :بههرای

آن نهال ثبت شد .اندازهگیری در ههوای آزاد و تحهت

اندازهگیری میاان تبادالت گازی برگ از قبیل فتوسنتا،

شرایط طبیعی دما ،نور و رطوبهت نسهبی ههوا در روز

تعرق و هدایت روزنهای ،از هر تکرار  5نهال در نظهر

بدون ابر ،بها دسهتگاه

انهدازهگیهری فتوسهنتا ( ADC,

گرفتههه شههد و  5الههی  8بههرگ از بههال تههرین و توسههعه

 )LCpro+, UKقابههل حمههل ،انجههام گشههت .بههرای

یافتهترین برگ از قسمتهای بهاالی ههر نههال بهرای

اندازهگیری پتانسیل آبی گیاه ،در ی

روز آفتهابی و از

اندازهگیری انتخاب و میانگین اعداد بدست آمده برای

ساعت  ،9/1-55از هر نهال  1برگ از توسعهیافتهترین
3
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برگها انتخاب شد و با اسهتفاده از دسهتگاه

Pressure

نتایج

 Chamber, Skye, SKPM 1400, UKاندازهگیری شد

تبادالت گازی :نتایج حا ل از تجایه واریانس بیانگر

(.)Xiaoling et al., 2011; Parad et al., 2016

آن است که سطون مختلف پرلیت تأثیر معنهاداری بهر

اندازهگیری مشخصههای رشد :در ابتدای دوره قطر و

تبادالت گازی نهالهای مورد بررسی شهامل فتوسهنتا،

ارتفاع تمامی نهالها اندازهگیهری شهد .در پایهان دوره

هدایت روزنهای ،تعرق در سهطح یه

آزمایش نیا قطر و ارتفاع نهالها انهدازهگیهری و ثبهت

است (جدول  .)5تهنشههای رطهوبتی داده شهده نیها

شد و اختنف این دو مقهدار در ابتهدا و انتههای دوره

باعث کاهش معنیدار نرخ فتوسنتا ،ههدایت روزنههای

آزمایش ،بهعنوان رویش قطری و ارتفاعی نهال در نظر
گرفته شد .جهت تعیین وزن خشه
تیمار ،از هر تکرار ی
خا

ریشه ،هر ی

و میاان تعرق نهالها شهد طهوریکهه ایهن کهاهش در

نههالهها در ههر

سطح  04در د ظرفیت زراعی دارای بیشترین مقهدار

نهال ( 0نهال از ههر تیمهار) از

خارج کرده و پس از شستشهوی خها

بود .مقایسه میهانگین اثهرات ا هلی آبیهاری و پرلیهت

اطهراف

نشان داد که بهترتی  ،نهالهای آبیهاری شهده در حهد

از نهالها را به سه قسمت ریشه ،سهاقه

 544ظرفیت زراعی و تیمار خا

و برگ تقسیم کهرده و در دمهای  04درجهه بهه مهدت
حداقل  06ساعت خش

کهرده و در مرحلهه بعهد بها

و تعرق را داشتند .همچنین برهمکنش این دو عامل بر
روی فتوسنتا و ههدایت روزنههای معنهیدار ولهی بهر

(.)Parad et al., 2014

میاان تعرق نهالها اثر معنیداری نداشت (جهدول .)5

انجام ایهن تحقیهق ،بهه هورت فاکتوریهل بها دو

مقایسه میانگین نشهان داد کمتهرین میهاان فتوسهنتا و

فاکتور سطح تنش کمآبی و ماده ا نن کننهده پرلیهت

تعرق در شاهد (بدون پرلیت) با آبیهاری در سهطح 04

طرن کامن تصادفی اجرا شد .بهرای بررسهی

نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف

در د ظرفیهت زراعهی و بیشهترین میهاان فتوسهنتا و

اسهمیرنوف5

تعرق بهترتی

و همگنی واریانسهها از آزمهون لهون 5اسهتفاده شهد.

در تیمهار  51و  51در هد پرلیهت بها

آبیاری در سطح  544در د ظرفیت زراعهی مشهاهده

اطنعات بدسهت آمهده از انهدازهگیهری وزن خشه

شد .نرخ فتوسنتا در تیمار  51و  51در د پرلیهت بها

ریشه ،ساقه ،برگ ،بیومهاس کهل و تبهادالت گهازی و

سطح آبیاری  544در د ظرفیهت زراعهی نسهبت بهه

پتانسیل آبی نهالهای بلندمازو در تیمارهای مختلف و

تیمار بدون پرلیت ،بهترتی

با آبیاری در  04 ،04و  544در د ظرفیت زراعی ،بها

 05و  50در هد افهاایش

یافت (شکل  .)5بیشترین میاان هدایت روزنههای نیها

تجایههه واریههانس دوطرفههه بررسههی شههد .مقایسههات

در تیمار  51در د پرلیهت و بها آبیهاری در حهد 544

چندگانه میانگین ها با استفاده از آزمون تهوکی 5انجهام

در د ظرفیت زراعی (بدون تنش) مشهاهده شهد کهه

گرفت .تجایه و تحلیل دادهها با اسهتفاده از نهرمافهاار
 SPSS.19و رسههم نمههودار بهها نههرم

مخلوط شده بها 51

در د پرلیت بیشترین میاان فتوسنتا ،هدایت روزنهای

ترازوی دیجیتهالی بها دقهت  4/445گهرم تهوزین شهد

در قال

در هد داشهته

نسبت به تیمار بدون پرلیت و بدون تنش  55/0در د

افههاار GraphPad

افاایش یافت .در تیمار بدون پرلیت با کهاهش آبیهاری

 Prism 5و  Excelانجام شد.

در حد  04در د ظرفیت زراعی میهاان ایهن ویژگهی
نسبت به آبیاری نرمال  04/0در د کاهش یافهت کهه
در تیمار  51در د پرلیت این کاهش  55/0در د بود

1. Kolmogorov-Smirnov
2. Levene
3. Tukey

(شکل .)5
4
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جدول  :2تجایه واریانس (میانگین مربعات) مشخصههای فیایولوژیکی نهالهای بلنهدمازو در سهطون مختلهف پرلیهت و تهنش
کمآبی
منبع تغییرات

درجه آزادی

فتوسنتا

سطح پرلیت

5

**

تنش کمآبی

5

**50/65

سطح × تنش کمآبی
خطا
** ns

،

*

و  :به ترتی

هدایت روزنهای
**

51/45

**

0150/98

تعرق
**

پتانسیل آبی

5/55

**

4/95

**5/60

**5/55

8

*4/05

**5419/01

4/45ns

**4/50

60

4/54

591/60

4/40

4/40

56665/59

غیر معنیداری ،معنیداری در سطح  1و  1در د

شکل  :1مقایسه میانگین میاان فتوسنتا نهالهای بلندمازو با افاودن پرلیت و تحت تنش کمآبی
میانگینهای دارای حروف مشتر در سطح احتمال  1در د تفاوت معنیداری ندارند.

شکل :2مقایسه میانگین میاان هدایت روزنهای نهالهای بلندمازو با افاودن پرلیت و تحت تنش کمآبی
میانگینهای دارای حروف مشتر در سطح احتمال  1در د تفاوت معنیداری ندارند.

5

اثر افزودن پرلیت در خاک بر برخی ویژگیهای رشد و فیزیولوژی نهالهای...

شکل  :0مقایسه میانگین میاان تعرق نهالهای بلندمازو با افاودن پرلیت و تحت تنش کمآبی
میانگینهای دارای حروف مشتر در سطح احتمال  1در د تفاوت معنیداری ندارند.

پتانسیل آبی برگ :نتایج این پژوهش نشان داد کهه بها

نهال کاهش و با افاایش در د پرلیت در خا میهاان

افاایش تنش رطوبتی ،پتانسیل آبی برگ کاهش یافهت

میاان پتانسیل آبی برگ نههالههای بلنهدمازو افهاایش

بهطوری که در شاهد (خا بهدون پرلیهت) از -5/48

یافههت .در تههنش  04در ههد ظرفیههت زراعههی ،میههاان

مگاپاسکال در ظرفیت زراعی  544در هد بهه -5/91

پتانسیل آبی نهالها در تیمار  51در د پرلیت نسهبت

مگاپاسکال در حالت آبیاری در حد 04در د ظرفیهت

به خا

بدون پرلیت (شاهد)  58در د افاایش یافت

زراعی رسید .در گلدانهای تیمار شده با پرلیت نیا در

(شکل .)0

هر تیمار با افاایش تنش رطوبتی میهاان پتانسهیل آبهی

شکل  :0مقایسه میانگین میاان پتانسیل آبی نهالهای بلندمازو با افاودن پرلیت و تحت تنش کمآبی
میانگینهای دارای حروف مشتر در سطح احتمال  1در د تفاوت معنیداری

ندارند.

رویش قطری و ارتفاعی :نتایج آزمون تجایه واریانس

 .)5بیشترین مقدار رویش قطری و ارتفاعی در سطون

دوطرفه نشان داد که سطون مختلف پرلیت بهر میهاان

رطوبتی  544و  04در د ظرفیت مارعه ،در تیمار 51

ریشهه،

در د پرلیت مشاهده شد اما از نظهر آمهاری اخهتنف

ساقه ،برگ و کل نهالها اثر معنی داری داشت (جدول

معنههیداری بههین دو تیمههار  51و  51در ههد پرلیههت

رویش قطری و رویش ارتفهاعی ،وزن خشه

6
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مشاهده نشد (جدول 0و  .)1رویش ارتفاعی نهالهای

مطابق نتهایج حا هل از تجایهه واریهانس بهرهمکنش

بلندمازو در نتیجه افاودن  51و  51در هد پرلیهت بها

اثرات سطون مختلف پرلیت و رطوبهت داده شهده در

آبیاری در سطح  544در د ظرفیت مارعه ،به ترتی
 55و 55در د نسبت به شاهد (خا

هفات رویههش قطهری و رویههش ارتفهاعی در سههطح
آماری  5در د معنیدار بود (جدول .)5

بدون پرلیت) با

آبیههاری در همههان سههطح افههاایش یافههت (جههدول .)1
جدول  :0تجایه واریانس (میانگین مربعات) مشخصههای رشد نهالهای بلندمازو در سطون مختلف پرلیت و تنش کمآبی
میانگین

درجه

مربعات

آزادی

سطح پرلیت

**5/51

5

تنش کمآبی

**

5

سطح × تنش کمآبی

ns

مشخصه

رویش قطری

منبع تغییرات

خطا

وزن خش

ریشه

وزن خش

برگ

4/05

4/58

8

4/55

505

سطح پرلیت

**

5/90

تنش کمآبی

**

مشخصه

5/55

5

سطح × تنش کمآبی

4/59ns

8

ساقه

خطا

4/59

58

سطح پرلیت

5/56

تنش کمآبی

**0/05

5

سطح × تنش کمآبی

**4/51

8

خطا

4/48

58

**

5

تنش کمآبی
سطح ×تنشکمآبی

وزن خش

5/91

8

5/40

505

**

5/96

**

0/59

5

سطح ×تنشکمآبی

4/55ns

8

خطا

4/40

58

تنش کمآبی

نهال

505/55

ns

سطح پرلیت
وزن خش

5

**515/45

5

خطا

5

**

مربعات

آزادی

منبع تغییرات
سطح پرلیت

رویش ارتفاعی

میانگین

درجه

5

سطح پرلیت

**

54/58

5

تنش کمآبی

**05/84

5

سطح ×تنشکمآبی

5/55ns

8

خطا

4/80

58

 nsبیانگر غیرمعنیداری و **بیانگر معنیداری در سطح  1در د

جدول  :4مقایسه میانگین اثرات ا لی بر ویژگیهای رشد نهالهای بلندمازو
تیمار

رویش ارتفاعی

رویش قطری

(سانتیمتر)

(میلیمتر)

وزن خش

وزن خش

وزن خش

وزن خش

ریشه(گرم)

ساقه(گرم)

برگ(گرم)

نهال(گرم)

سطون مختلف تنش رطوبتی (ظرفیت مارعه)
( %544بدون تنش)

55/54a

5/45a

8/01a

5/80a

5/65 a

55/90a

%04

54/45b

5/99ab

8/41b

5/91b

5/55 b

54/55 b

%04

6/09c

5/69b

1/11c

5/55c

4/06 c

6 /80 c

سطون مختلف پرلیت (در د)
6/81 b

5/00 c

1/55 c

5/14 b

5/45 b

6/65 b

%51

9/51 b

5/95 b

1/64 b

5/00 b

5/40 b

9/85 b

%51

55/50 a

5/58 a

8/18 a

5/54 a

5/14 a

55/58 a

%51

54/64 a

5/40 a

8/04 a

5/55 a

5/89 a

55/58 a

فر (بدون پرلیت)

میانگین هایی که در هر ستون حداقل ی

حرف مشتر دارند ،فاقد اختنف معنیداری بر اساس آزمون توکی میباشند () p >4/41

7
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جدول  :0میانگین ( ±انحراف معیار) فات زیتوده نهالهای بلندمازو در سطون مختلف پرلیت و تنش کمآبی
سطون آبیاری
(ظرفیت
مارعه)

 544در د
(بدون تنش)

 04در د

 04در د

پرلیت

رویش قطری

رویش ارتفاعی

ریشه

وزن خش

ساقه

وزن خش

وزن خش

برگ

وزن خش

نهال

(در د)

(میلیمتر)

(سانتیمتر)

(گرم)

(گرم)

(گرم)

(گرم)

4

5/60±4/56b

54/50±5/50b

1/91 ±4/05b

5/45 ±4/58b

5/08 ±4/58ce

54/05 ±4/85c

51

5/96 ±4/05 b

54/54±5/08b

8/55 ±4/04ab

5/59 ±4/50b

5/15 ±4/54bd

55/55±4/05bc

51

5/59±4/05a

55/10±5/16a

0/55 ±4/55a

0/55 ±4/51a

5/05 ±4/54a

55/60 ±4/65a

51

5/45±4/50b

55/09±5/59a

8/05 ±4/04ab

0/40 ±4/58a

5/95 ±4/59ac

55/05 ±4/81ab

4

5/01±4/59c

6/01±4/05b

1/55 ±4/55b

5/85 ±4/54a

5/44±4/55d-f

6/05 ±4/85c

51

5/95±4/00bc

9/50±5/44b

1/98 ±4/04ab

5/99 ±4/05a

5/45 ±4/50d-f

9/98 ±5/50bc

51

5/59±4/51a

55/55±5/60a

8/14 ±4/05a

5/40 ±4/55a

5/55 ±4/51de

54/00 ±4/00ab

51

5/55±4/05ab

54/60±5/51a

8/85 ±4/14a

5/51 ±4/55a

5/54 ±4/50ab

55/60 ±4/89a

4

5/85±4/59b

0/46±4/68c

0/61 ±4/ 00c

5/66 ±4/ 58c

4/19 ±4/55f

0/55 ±4/ 05b

51

5/60±4/59a

6/49±5/49b

1/50 ±4/08bc

5/41 ±4/50bc

4/19 ±4/50f

0/06 ±5/49ab

51

5/44±4/01a

9/90±5/06a

8/40±4/54ab

5/10±4/59ab

4/60 ±4/56d-f

9/00 ±4/05a

51

5/40±4/50a

54/41±5/55a

8/58 ±4/ 59a

5/00 ±4/55a

5/48 ±4/50d-f

9/99 ±4/51a

میانگینهایی که در هر ستون حداقل ی

حرف مشتر دارند ،فاقد اختنف معنیداری بر اساس آزمون توکی میباشند ()p >4/41

وزن اشا  :نتههایج تجایههه واریههانس نشههان داد کههه

دو تیمار از نظر آمهاری اخهتنف معنهیداری نداشهتند

اثرمسههتقل آبیههاری و پرلیههت بههر ههفات وزن خشه

(جدول .)1

ریشه ،ساقه ،برگ و کل نههال در سهطح یه

برهمکنش سطون آبیهاری و پرلیهت تنهها در وزن

در هد
خش

معنیدار شد (جدول  5و  .)0طبق نتایج بدسهت آمهده

بهرگ نههالهها معنهیدار شهد (جهدول  .)5در

انهدام

مقایسههه میههانگینهههای بههرهمکنش پرلیههت و آبیههاری،

ریشه ،ساقه ،برگ و کل نهالها کاهش یافت .همچنین

برگ در تیمهار  51در هد

با کاهش رطوبت و افاایش تهنش ،وزن خشه

بیشترین میاان وزن خش
پرلیت در خها

مقایسههه میههانگینههها در هههر تیمههار آبیههاری نشههان داد

تحهت آبیهاری در حهد  544در هد

کهل نههال تحهت شهرایط

ظرفیههت مارعههه و کمتههرین مقههدار ایههن ههفت در

بدون تنش ،در تیمار  51در د مشاهده شد که نسبت

تیمارهههای شههاهد و  51در ههد پرلیههت و تههأمین 04

به تیمار بدون پرلیهت 55 ،در هد افهاایش داشهت در

در د آبیاری مشاهده شد (جدول .)1

بیشترین میاان وزن خشه

حالی که در سطون آبیهاری  04و  04در هد ظرفیهت
مارعه بیشترین میاان وزن خش

کل نهالها در تیمار

بحث

 51در د پرلیت مشاهده شهد کهه نسهبت بهه شهاهد

بررسی رونهد تغییهرات فتوسهنتا ،تعهرق ،ههدایت

 58و

روزنهای و پتانسیل آبهی در نههالههای مهورد مطالعهه

 58در د افاایش داشت .در هر سه سطح آبیاری ،این

نشان داد با کاهش میاان رطوبت از  544در د به 04

(بدون پرلیت) در همان سطون آبیاری ،بهترتی

8
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در د ظرفیت زراعی ،میاان تبادالت گازی و پتانسیل

حاور پرلیت مشاهده شد .بستر پرلیت باعهث بهبهود

تحهت

میهاان فتوسهنتا ،ههدایت روزنههای ،تعهرق ،کهارآیی

شرایط تنش کمآبی ،ویژگیههای فهوق در مقایسهه بها

ماوفیل ،کارآیی مصرف آب گیاه نعنهاع

( Roosta and

نهالهای شاهد بهبود یافت .بستهشدن روزنههها اولهین

 )Sajady-Nia, 2010شهههد Abd-Al Shammari .و

واکنش گیاهان به تنش خشکی است و یکی از عوامل

همکاران ( )5456و  Aliniaeifardو همکاران ()5455

مهم در کاهش فتوسنتا و جلهوگیری از متابولیسهم در

به ترتی  ،کاهش اثرات نامطلوب کمبود آب بر گیاه و

( ;Lawlor and Cornic, 2002

بهبههود ویژگههیهههای فیایولههوژیکی گیههاه را در نتیجههه

آبی نهالها کاهش اما با افاودن پرلیت به خا

شرایط کمبود آب است

 .)Pirasteh-Anosheh et al., 2016از آنجا کهه پاسه

افاودن پرلیت به خا گاار

روزنهها به تنش خشکی به طور عمده توسهط برخهی
سهیگنالههای شهیمیایی ماننهد اسهید آبسهای

در این تحقیق وزن خش

کردند.
ریشهه ،سهاقه ،بهرگ و

کنتهرل

کل نهالها نیها در تهنش  04در هد ظرفیهت زراعهی

میشوند که در ریشههای تحت تهنش کهمآبهی ایجهاد

بهطور معنهیداری کهاهش یافهت کهه ایهن کهاهش در

مهههیگهههردد(،)Pirasteh-Anosheh et al., 2016

نهال های کاشه شده در بستر خا بدون پرلیهت قابهل

با میاان رطوبت

منحظه بهود .تیمارههای  51و  51در هد پرلیهت در

خهها وابسههته اسههت تهها وضههعیت رطوبههت بههرگ

خا  ،توانستند با افهاایش جهذب آب بهه طهور قابهل

( ،)Farooq et al., 2009بنهابراین محهدود کهردن آب

توجهی زیتوده نهالهای بلندمازو را در شهرایط عهادی

دردسترس نهالهای کاشته شده میتوانهد بها تحریه

و تحت تنش کمآبهی بهبهود بخشهند .کهاهش هفات

تنظیم اسمای باعث افاایش مقاومت غشاهای سهلولی

رشد در تیمار  51در د پرلیت نسبت بهه  51در هد

و کهاهش ههدایت روزنههای شهود (.)Galeshi, 2015

پرلیههت در شههرایط بههدون تههنش ،احتمههاال ناشههی از

روزنهها میتوانند از طریهق بسهتهشهدن در دورهههای

آبماندگی در اثر جذب رطوبهت بهاال توسهط پرلیهت

کمبههود آب ،میههاان اتههنف آب را کنتههرل کههرده و بههه

را اشباع از آب میکند .در

واکنشهای روزنهای در گیاهان اغل

مقاومههت گیههاه در برابههر تههنش خشههکی کم ه
( .)Esmaeili, 2001نتایج پژوهشههای

است که خلل و فرج خا

کننههد

این شرایط رشد ریشه و انهدام ههوایی و تجمهع مهاده

Hashempour

گیههاه کههاهش مههییابههد (.)Galeshi, 2015

و همکههاران ( )5455بههر روی اکههالیوتوس،

خشهه

Sisakht

پاس های مورفولوژیکی نهال به تهنش کمبهود آب بهه

 Nejadو  )5450( Zolfaghariبر روی بلوط ایرانهی و

عنوان مهمتهرین سهازوکار بهرای پرهیها از خشهکی و

ویول  Mirzaeiو  )5451( Karamshahiبهر روی بنهه

سازگاری با شرایط تهنش اسهت کهه موجه

کهاهش

نیها کهاهش فعالیهتههای فتوسهنتا ،تعهرق و ههدایت

رویههش ارتفههاعی ،قطههری و زیتههودۀ کههل مههیشههود

روزنهای را تحت تنش خشهکی نشهان داده اسهت .در

(

Lei et al., 2006; Xiao et al., 2008; Nourozi

مطالعهه حاضههر پرلیههت توانسهت بهها افههاایش ظرفیههت

 .)Haroni et al., 2017در اثر کمبود آب میاان تقسهیم

نگهداری آب در خا

سلولی و در نتیجه میاان و سرعت توسهعه انهدامههای

باعث شود که رطوبهت خها

اطراف ریشه گیاه برای مدت بیشتری جوابگوی تبخیر

گیاه بدلیل کهاهش آمهاس سهلولی و نیها بسهتن شهدن

و تعرق گیاه باشد .در مطالعه  Orsو )5454( Anapali

روزنه ها و کاهش فتوسنتا ،کاهش پیدا میکند و این امهر

افاایش  14در دی ظرفیهت نگههداری آب خها در

خواههد شهد

موج
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(Nemeskeri et al., 2015; Rauf et al., 2015

بهطورکلی استفاده از مواد معدنی جهابب رطوبهت

; .)Poulos et al., 2007بنا بهر مطالعهات انجهام شهده،

نظیر پرلیت میتواند یکی از راهکارهای مؤثر در حفظ

تحت تنش خشکی جذب مواد غذایی از طریق ریشهه

رطوبت خا و کاهش تأثیر تنش آبی بهر گیهاه باشهد.

به دلیل کاهش حجم آب خا  ،کاهش توزیع عنا هر

پرلیت از طرفی با داشتن بافههت متخلخههل و سههب

غذایی در بافت خا

و اختنل در انتقال مواد غهذایی

باعههث افههاایش تخلخهههل ،کههاهش جههرم مخصههوص

( Lawlor and

بهرای رشهد

از ریشهها بهه شهاخه کهاهش مهییابهد

ظاهری و بهبود شرایط فیایکهی مناسه

Cornic, 2002; Hu et al., 2007; Aghaei et al.,
 .)2017عنوان شده اسهت پرلیهت بها داشهتن تخلخهل

ریشهه مهیشهود ( )Al-Shammari et al., 2018و از
سوی دیگر به دلیل داشتن ساختمان سلولی بسهته ،آب

بس هیار زیههاد ،قابلیههت هههوادهی ،زهکش هی و ظرفیههت
نگهداشت آب ،موج

و عنا ر غذایی را در سطح خود نگهداری و به مهرور

افاایش رطوبت خا و بهبهود

آنرا در اختیار ریشه گیاه قرار

محیط خا گشته که منجر به کاهش وزن مخصهوص

مهیدههد ( Maloupa et

.)al., 1992

ظهههاهری و مقاومهههت در برابهههر نفهههوب مهههیشهههود
( .)Parameshwarareddy et al., 2017بنابراین پرلیت
با افاایش رشد ریشه به دلیل وجود رطوبت مناس
کافی در خها

و بهه دنبهال آن توزیهع مناسه

نتیجهگیری نهایی

و

پرلیت میتواند ظرفیت نگهداشت آب در خا

مهواد

افاایش و مصهرف و تلفهات آب در خها را کهاهش

غذایی به ساقه و بهرگ ،باعهث افهاایش وزن خشه

دهد .در این مطالعه با توجه به عدم اختنف معنهیدار

سهههاقه و بهههرگ نههههالهههها گشهههت کهههه بههها نتهههایج
و  Parameshwarareddyو همکهههاران

را

دو تیمار  51و  51در د پرلیت در خا و استفاده از

(Al- ،)5450

حجم بهینه ،افاودن  51در د پرلیت در حجهم خها

 Shammariو همکههههههاران ( Aliniaeifard ،)5456و

میتواند ویژگهیههای رشهد و فیایولهوژی نههالههای

همکهههههههههاران ( )5455و  Marsicو )5454( Jakse

بلندمازو را در تنشهای رطوبتی بهبود بخشد .بنابراین

همخوانی دارد .همچنین نتایج بدست آمده هم راستا با

بهها توجههه بههه ارزان و دردسههترس بههودن آن ،تو ههیه

یافتههههههای  Moghimiو همکههاران ( )5455بههر روی

میشود در شرایط کمبود آب ،پرلیت در ترکی

گندم )5451( Malekian ،بهر روی پسهته و  Salehiو

خها

نهالستانها ،جهت کاهش اثرات منفی تنش کهمآبهی و

 )5450( Rahbrianبهر روی انجیهر مجنهون و  Sirinو

تولید نهالهای مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.

همکاران ( )5454بر روی انجیر است.
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