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چکیده
 شدت نور تأثیر عمدهای در تنظیم واکنشهای گیاهی از جمله، در بین جنبههای مختلف نور.نور یکی از فاکتورهای اصلی تنظیمکننده رشد و نمو گیاهی است
 کارایی مصرف آب محصول کاهو آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی با، تعرق- تبخیر، بهمنظور ارزیابی تأثیر شدت نور بر میزان عملکرد.روابط آبی گیاه دارد
 ازآنجاییکه طیف نوری آبی و قرمز طیفهای اصلی دخیل در.چهار تیمار و دوازده تکرار در پارک علم و فناوری پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام شد
 درصد آبی و با چهار شدت مختلف شامل07  درصد قرمز و07  آبی با نسبت- در آزمایش حاضر با استفاده از ترکیب نور قرمز،رشد و روابط گازی هستند

 صفتهای مورد مطالعه شامل خصوصیات رشدی مرتبط با کارایی مصرف آب. انجام شد077 (T4) µmol.m-2.S-1  و077 (T3) ،077 (T2) ،07 (T1)

µmol.m-2.S-1  و کمترین آن مربوط به شدت نور077 (T3) µmol.m-2.S-1  بر اساس نتایج بهدستآمده بیشترین وزن تر مربوط به شدت نور.بودند
 همچنین بیشترین. افزایش شدت نور موجب افزایش وزن خشک اندام هوایی و سطح برگ شد. گرم بهدست آمد00/00  و00/75  بهترتیب برابر با07 (T3)

. مشاهده شد07 (T1) µmol.m-2.S-1  و کمترین آن در تیمار077 (T4) کارایی مصرف آب در تیمار
. گلخانه، عملکرد، طیف نور، روزنه، تعرق- تبخیر:کلیدواژهها
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Abstract
Light is one of the main factors regulating plant growth and development. Among different aspects of light, its intensity has a great effect on
plant responses, such as plant's water relations. The aim of this study was to evaluate the effect of light intensity on performance,
evapotranspiration and water use efficiency of lettuce (Lactuca sativa cv. par tavousi) in a completely randomized design with four
treatments and twelve replications in the Park of Science and Technology in Aburaihan campus of Tehran University. The present
experiment was done by using spectra composition of red and blue (as the main wavebands on growth and gas relations) with a ratio of 70
and 30 %, respectively with four intensities including (T1) 75, (T2) 150, (T3) 300 and (T4) 600 μmol.m -2.S-1. The studied traits included
growth characteristics associated with water use efficiency. Based on the results, the highest fresh weight (73.52 g) was obtained from T3
and the lowest fresh weight (17.31 g) was obtained under light intensity T3, respectively. Any light intensity increasing caused an increasing
in dry weight and leaf area. The highest growth simulation was observed under T3. Furthermore, the highest and the lowest water use
efficiencies were observed in plants that were grown under T4 and T1.
Keywords: Evapotranspiration, Greenhouse, Light Spectrum, Production, Stoma.
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مقدمه

کربن تثبیتشده به میزان تعرق گیاه تعریف میشود و

منابع آب شیرین با توجه به افزایش روزافزون جمعیت

ارزیابی میکند که چگونه میزان آب و سایر فاکتورها می-

جهان ،در حال کاهش است ( .)55دسترسی به آب

توانند عملکرد و کارایی گیاهان را تحت تأثیر قرار دهند.

مهمترین عامل محدودکننده توسعه کشاورزی در مناطق

با توجه به اینکه مصرف آب در گیاه و فتوسنتز ،دو عامل

خشک و نیمهخشک میباشد ( .)4بخش کشاورزی با

اصلی تعیینکننده کارایی مصرف آب در گیاه هستند و با

مصرف  57-57درصد از منابع آب در مقایسه با متوسط

توجه به اینکه این دو عامل بهطور مستقیم به شدت نور

مصرف جهانی که حدود  07درصد میباشد ،بزرگترین

وابسته هستند ،بنابراین دستیابی به بهترین کارایی

مصرفکننده منابع آب است ( ،)5بنابراین مصرف بهینه و

مصرف آب به شدت نور مطلوب بستگی دارد (.)7

افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی بهعنوان

پرورش گیاهان در شدت نور پایین باعث افزایش ارتفاع و

مهمترین بخش مصرفکننده آب حائز اهمیت میباشد

سطح ویژه برگ 5میشود .درحالیکه افزایش شدت نور

( .)0شناخت چگونگی و مدیریت تأثیر عوامل اکولوژیکی

باعث کاهش سطح ویژه برگ شده و سازگاریهای

بر تولید گیاهان و نیز واکنش گیاهان به این عوامل ،از

فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی درگیاه برای محافظت گیاه

مهمترین لوازم دستیابی به پایداری در سیستمهای تولیدی

از شدت باالی نور ایجاد میشود .شدت نور نقش مهمی

کشاورزی بهشمار میروند .یکی از راهکارهای افزایش

را در رشد گیاهان بازی میکند ،شدت نور پایین باعث

تولید با مصرف آب کمتر ،کشت در محیطهای کنترلشده

محدودشدن رشد گیاه بوسیله تأثیر بر تبادالت گازی گیاه

و گلخانه میباشد .بهمنظور کشت در گلخانه ،عوامل

از طریق تأثیر بر روزنهها میشود ( )50درحالیکه شدت

محیطی مختلفی تأثیرگذار میباشد.

نور باال باعث ایجاد خسارت در دستگاه فتوسنتزی می-

در بین عوامل محیطی تأثیرگذار بر رشد و نمو گیاهان،

شود (.)07

نور از مهمترین عوامل محیطی است که منبع نامحدودی

سلولهای روزنه بهعنوان مهمترین جز از بافت

از انرژی را برای گیاه فراهم میآورد و شدت و کیفیت آن

گیاهی ،نقش اساسی در تبادالت گازی بین بافت درونی

رشد و نمو گیاهان را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد

گیاه و محیط بیرون ایفا میکند .نمو روزنهها در گیاهان

( .)57مشخص شده است که افزایش میزان ماده خشک

وابسته به شدت نور است ،بنابراین تغییر در شدت نور

گیاهی با نوری که دریافت میکند ،در ارتباط است .از

باعث تغییر در هدایت روزنهای میشود ( .)04مشخص

طرفی شدت باالی نور با افزایش مصرف آب در گیاه

شده است که تغییر در خصوصیات روزنهای باعث تغییر

باعث ایجاد حرارت در گیاه میشود .متعاقباً گیاه برای

در هدایت هیدرولیکی گیاه میشود و با توجه به اینکه

اینکه بتواند خودش را خنک نگه دارد آب را از طریق

کارایی مصرف آب تابعی از خصوصیات هیدرولیکی گیاه

روزنه ،طی فرآیند تبخیر و تعرق ،از دست میدهد و در

است ،بنابراین خصوصیات روزنهای ارتباط بسیار نزدیکی

نتیجه مصرف آب افزایش مییابد .در نتیجه کارایی

با کارایی مصرف آب در گیاهان دارد ( .)50با اینحال،

مصرف آب 0میزان ماده خشک تولیدشده بهازای آب

تحقیقات کافی در زمینه شدتهای نوری مختلف و تأثیر

مصرفشده یا در اصطالح فیزیولوژیکی به نسبت بین
)2. Special Leaf Area (SLA

)1. Water Use Efficiency (WUE
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آن بر کارایی مصرف آب در گیاهان و بهینهسازی مصرف

شدند .اطالعات تاریخ کاشت در جدول ( )0نشان داده

آب در این زمینه صورت نگرفته است .اخیراً در دنیا تمایل

شده است .پس از انتقال نشاها به گلدان بهمنظور تغذیه

به کشت سبزیجات برگی در محیطهای بسته کنترلشده

گیاهان از محلول غذایی هوگلند استفاده شد .نحوه استفاده

تحت نورهای الایدی قرمز و آبی وجود دارد .شدتهای

از محلول غذایی به این صورت بود که در مراحل ابتدایی

مختلف نور بر رشدونمو و خصوصیات روزنهای و در

رشد محلول نیم غلظت هوگلند به گیاهان داده شد و پس

نتیجه بر روابط آبی گیاهان تأثیر میگذارد .با توجه به

از اینکه گیاهان در گلدانها مستقر شدند ،از محلول

اینکه کاهو یکی از مهمترین سبزیهای برگی است و

هوگلند کامل در طول دوره رشد با فاصله  5روز استفاده

سطح زیر کشت وسیعی را هم در محیط گلخانه و هم در

گردید .برای جلوگیری از تجمع امالح پس از سه دوره

فضای باز در ایران و در سایر نقاط دنیا بهخود اختصاص

استفاده از محلول غذایی در یک مرحله از آب مقطر

داده است ،میزان قابلتوجهی از آب صرف تولید این

بهمنظور آبیاری گیاهان استفاده شد.

محصول میشود .بنابراین هدف اصلی از این تحقیق
برآورد میزان تبخیر -تعرق کاهو تحت شدتهای مختلف

جدول  .1تاریخ مراحل مختلف کاشت کاهو

نور و برآورد کارایی مصرف آب در این گیاه میباشد.

کاشت نشا

کاشت در گلدان

اولین آبیاری

برداشت نهایی

1991/13/4

1991/13/14

1991/13/14

1991/11/93

مواد و روشها
مواد گیاهی و شرایط رشد

اعمال تیمار

بهمنظور انجام آزمایش ابتدا بذرهای کاهو واریته

بهمنظور بررسی اثر شدت نور بر روی گیاه کاهو،

پرطاووسی ( )Lactuca sativa cv. par tavousiدر سینی

آزمایشی بهصورت کامالً تصادفی در دوازده تکرار طراحی

کشت در بستری از کوکوپیت و پرلیت با نسبت ()5:0

شد که در آن چهار تیمار مختلف شدت نور در نظر گرفته

کاشته شدند و در اتاقکهای رشد در زیر نور سفید با

شد .تیمارهای شدت نور شامل

)(T3) ،077 (T2) ،07 (T1

رطوبت نسبی  47درصد با دمای روزانه  54درجهی

 077و ) 077 (T4میکرومول بر مترمربع در ثانیه

سانتیگراد و دمای شبانه  05درجه سانتیگراد قرار داده

( )μmol.m-2.s-1بودند .برای اعمال تیمارهای نوری

شدند .بهمنظور جوانهزنی بذرها در روزهای اول ،سینی

اتاقکهای رشد با ابعاد  0×0×0متر ساخته شدند و از

کشت بهصورت روزانه آبیاری میشدند و پس از جوانه-

المپهای  LEDبا نسبت  07:07نور قرمز و آبی با طول

زنی تا ظهور برگهای حقیقی سینی کشت بهصورت یک

موج  007تا  057نانومتر برای نور قرمز و  407تا 777

روز در میان آبیاری شد .برای انجام آزمایش از گلدانهایی

نانومتر برای نور آبی (شرکت پرتو رشد نوین) برای تأمین

با ابعاد  07سانتیمتر قطر و  57سانتیمتر ارتفاع استفاده

شدتهای نوری استفاده شد .المپهای  LEDدارای

شد .بستر کشت در گلدانها ،از خاک مزرعه تحقیقاتی

مزایای متنوعی همچون توانایی در تنظیم و ترکیب

پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران انتخاب شد که برای کلیه

طیفها ،کارایی بهتر نسبت به انرژی ورودی یا نور


گلدانها ،بستر کشت یکسان بود .سپس نشاها در مرحله

تولیدی ،طول موجهای اختصاصی و دمای پایین هستند،

سه تا چهار برگی بهصورت یکنواخت به گلدانها منتقل

که آنها را برای رشد گیاهان مناسب میکند .این منابع
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نوری طول موجهای اختصاصی که میتوانند بهوسیله

ریشه و ) (MADحداکثر تخلیه رطوبتی مجاز تعریف شده

گیرندههای نوری گیاهی دریافت شوند را برای رشد و

است.

متابولیسم گیاهی فراهم میکنند .توانایی استفاده هدفمند از

برای آبیاری گلدانها ،در ابتدا خاک را به حد ظرفیت

طول موجها ما را قادر میسازد رشد و نمو گیاهان و

زراعی رسانده و در هر نوبت آبیاری ،هر گلدان وزن شد

تولیدات آنها را تحت تأثیر قرار دهیم ( .)00نور قرمز و

و به میزان تفاوت گلدان با وزن موردنظر ،آب به آن اضافه

آبی بهعنوان طول موجهای جذبشده توسط رنگدانههای

گردید .در حقیقت مقدار زهآب خارجشده از هر گلدان و

فتوسنتزی بهگونهای مؤثر برای فتوسنتز گیاهان بهکار برده

وزن گلدان در زمان آبیاری بهدست آورده و اختالف

میشود .تمرکز اصلی برای نور آبی در طول موج  477تا

مجموع این وزن با وزن  FCمحاسبه شد که حاصل آن

 777نانومتر و برای نور قرمز  077تا  077نانومتر است.

معادل با میزان تبخیر -تعرق از سطح گیاه و مقدار آب

نور قرمز  077تا  077نانومتر تأثیر عمدهای در فتوسنتز و

مصرفشده توسط گیاه خواهد بود .دور آبیاری برای کلیه

رشد و نمو گیاهان دارد .جهت اطمینان از طول موجها و

تیمارها یکسان و دور روز در میان بود .میزان کمبود آب

اسپکترومستر

هر گلدان نشاندهنده میزان تبخیر -تعرق آن طی دورهی

( )Spectromaster SEKOINC C-7000, Japanاستفاده

آبیاری بود که اطالعات آن در جدول ( )5نشان داده شده

شد .ساعت روشنایی و تاریکی (فتوپریود) 0با استفاده از

است.

شدتهای

تنظیمشده

از

دستگاه

تایمر روی  05ساعت روز (از  5صبح تا  5شب) و 05
ساعت شب (از  5شب تا  5صبح روز بعد) تا پایان دوره

جدول  .2حجم کل آب آبیاری در طول دوره رشد کاهو

آزمایش تنظیم شد.

میزان آب آبیاری

میزان تبخیر -تعرق

در طول دوره رشد

در طول دوره رشد

(میلیلیتر)

(میلیلیتر)

تبخیر– تعرق و کارایی مصرف آب

934/9

193/4

55

برای محاسبه عمق آب آبیاری ،از رابطه نیاز آبی (رابطه )0

951/1

915/5

153

1514/4

1455/5

933

1124/4

1121/2

133

اندازهگیری پارامترهای خاک ،روش آبیاری ،محاسبه

استفاده شد که در آن ظرفیت زراعی ( )FCو نقطه
پژمردگی دائم ( )PWPبا استفاده از دستگاه صفحات
فشاری ،بر روی نمونه خاک در درون گلدانهای کشت،

تیمار

برای محاسبه کارایی مصرف آب ،میزان آب مصرفشده

بهدست آورده شد ،سپس مقدار آب آبیاری با استفاده از

در طول دوره رشد یادداشت گردید و پس بهدستآوردن

رابطه ( )0محاسبه شد.

وزن خشک نمونهها ،با استفاده از رابطه ( )5محاسبه شد

رابطه ()0

(:)50

که در آن ) (dnعمق خالص آب آبیاری (θfc) ،رطوبت

رابطه ()5

خاک درنقطه  (θpwp) ،FCرطوبت خاک در نقطه پژمردگی

که در آن ( )Dوزن خشک محصول تولیدی و ()W

دائم (ρb) ،وزن مخصوص ظاهری خاک (D) ،عمق مؤثر

میزان آب آبیاری میباشد.

1. Photoperiod
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خصوصیات روزنهای

روزنهای  077عکس روزنه بهازای هر تیمار نوری مورد

خصوصیات مورفولوژی روزنهای شامل طول و عرض

ارزیابی قرار گرفت (.)0

روزنه ،طول و عرض شکاف روزنه در برگهای جوان،
بالغ و توسعهیافته در پایان آزمایش اندازهگیری شد .برای

محاسبات آماری

این منظور اپیدرم زیرین برگهای جوان توسعهیافته که

برای تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشهای صورتگرفته در

هنوز به گیاه متصل بودند با یک الیه نازک از الک شفاف

مطالعه حاضر از نرمافزار  GraphPad Prism 7.3و

پوشیده شد ،پس از گذشت  07دقیقه و خشکشدن الک،

نرمافزار  SAS 9.4استفاده شد .مقایسه میانگین صفات با

با استفاده از چسب نواری شفاف الک خشکشده از روی

آزمون دانکن در سطح  7درصد انجام پذیرفت .دادههای

برگ جدا گردید و روی الم قرار گرفت .المهای حاوی

مربوط به خصوصیات مورفولوژی روزنه توسط نرمافزار

نمونهها با استفاده از میکروسکوپ نوری  Omaxبا

 GraphPad Prism 7.3در سطح احتمال  7درصد برای

بزرگنمایی  40Xبررسی شدند .در نهایت عکس روزنهها

بررسی عدم معنیداری مورد ارزیابی قرار گرفت.

با استفاده از دوربین متصل به میکروسکوپ و نرمافزار
نتایج و بحث

 Omax top viewنسخه  0.7تهیه شد .عکسهای تهیهشده
U.S. National Institutes ( imageJ

نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در تیمارهای

)of Health, Bethesda,MD; http://imageJ.nih.gov/ij/

مختلف شدت نور در جدول ( )0ارائه شده که در ادامه

مورد ارزیابی قرار گرفتند .برای بررسی خصوصیات

هر صفت بهصورت جداگانه مورد بحث قرار میگیرد.

با استفاده از نرمافزار

جدول  .9تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه کاهو تحت تیمار شدتهای مختلف نور
میانگین مربعات

منابع

درجه

تغییرات

آزادی

دما

تیمار

9

3/513

خطا

1

3/21

وزن تر
**

ns

وزن خشک
**

2591/19
1/21

کارایی مصرف آب
**

22/95

3/31

4/91

3/32

سطح ویژه برگ
**

194122/59
2112/15

** * ،و  :nsمعنیداری در سطح  99و  95درصد و نبود معنیداری.

جدول  .4مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه کاهو در تیمارهای مختلف شدت نور
شدتهای نور
T1
T2
T3
T4

وزن تر اندام هوایی

وزن خشک اندام هوایی

سطح ویژه برگ (سانتیمترمربع

کارایی مصرف آب

(گرم)

(گرم)

بر گرم)

(کیلوگرم بر لیتر)

15/91c

3/59 d

151a

3/51d

b

c

25/15

b

1/45

493/41

c

1/31

59/52 a

9/51b

951/29c

2/34b

a

a

d

a

53/91

1/19

115/11

میانگین های دارای حروف مشترک در هر ستون برای سطوح هر تیمار ،اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند (.)P≤3/35
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جدول  .5مقایسه تغییرات نسبی میانگین صفات مورد مطالعه کاهو در چهار سطح مختلف شدت نور
شدتهای نور

وزن تر اندام هوایی

وزن خشک اندام هوایی

سطح ویژه برگ

کارایی مصرف آب

T1

-00/47

-07/0

+00/0

-05/7

T2

-00

-00/0

+57/0

-77/7

( T3شاهد)

7

7

7

7

T4

-0/45

+57/05

-70/0

+40/5

دما

نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  0درصد بین

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس دادههای مربوط به

تیمارها بود که این نشانه تأثیر شدت نور بر وزن اندام

دمای گیاهان در شدتهای مختلف نور ،بیانگر عدم

هوایی کاهو میباشد .وزن تر اندام هوایی در تیمارهای

تفاوت معنیدار بین تیمارهای نوری بود و تیمارها از نظر

شدت نور نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت بهطوریکه

مقایسه میانگین در یک گروه آماری قرار گرفتند.

میزان وزن تر در تیمارهای  T2 ،T1و  T4بهترتیب ،00
 00و  0درصد کاهش در مقایسه با تیمار شاهد نشان داد

سطح ویژه برگ

(جدول  .)7نتایج مقایسه میانگین صفات رشدی و

پارامترهایی همچون آناتومی ،مورفولوژی و فیزیولوژی

مورفولوژی در گیاهان تحت تیمار شدتهای مختلف نور

برگها بهطور قوی تحت تأثیر تغییر در طول موجها و

به اینصورت بود که بیشترین و کمترین میزان وزنتر

شدتهای نوری هستند ( .)07نلیس و همکاران ()00

بهترتیب در تیمار  T3و  T1مشاهده شد .از لحاظ آماری

نشان دادند که نور قرمز و آبی بهطور قوی فیزیولوژی و

تیمارهای  T1و  T2در دو گروه مختلف آماری و دو تیمار

نمو گیاهان را تحت تأثیر قرار میدهند .نتایج حاصل از

دیگر در یک گروه قرار گرفتند (جدول  .)4بهطور کلی

بررسی دادههای مربوط به روند رشدی به این صورت بود

رشد و در نهایت میزان تولیدات گیاهان وابسته به فرایند

با افزایش شدت نور ،سطح ویژه برگ نسبت به تیمار

فتوسنتز در گیاهان است که این فرایند نیز بهصورت پویا

شاهد کاهش یافت بهطوریکه در تیمار  T1نسبت به

وابسته به محیط نوری است ( .)50ویگیو و همکاران ()57

تیمار  T3به میزان  00درصد افزایش داشت (جدول .)7

براساس آزمایشی که بر روی کاهو انجام دادند به این

همچنین نتایج حاصل از آزمایش پایوا و همکاران ()05

نتیجه رسیدند که با افزایش شدت نور ،عملکرد محصول

نشان داد که با کاهش شدت نور شاخص مساحت برگ

افزایش میباشد که بیشترین محصول کاهو در شدت

افزایش داشت.

نور  077 µmol.m-2.S-1گزارش کردند .کانگ و همکاران
( )00نیز اظهار داشتند با افزایش شدت نور ،عملکرد کاهو

وزن تر اندام هوایی

افزایش مییابد که با نتایج حاضر در این تحقیق همخوانی

وزن تر یکی از مهمترین پارامترهای ارزیابی تیمارهای

دارد.

تجزیه واریانس دادههای حاصل از شدتهای مختلف نور

وزن خشک اندام هوایی

بر وزن تر گیاهان رشد یافته در شدتهای مختلف نور

طبق نتایج حاصل از دادههای بهدستآمده از جدول

مختلف شدت نور بر محصول کاهو میباشد .طبق نتایج
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تجزیه واریانس حاصل از دادههای بهدستآمده وزن

(جدول .)0نتایج مقایسه میانگین دادههای مربوط به سطح

خشک تحت شدتهای مختلف نور بیانگر تفاوت معنی-

ویژه برگ در شدتهای مختلف نوری بیانگر باالترین

دار در سطح  0درصد بود (جدول  .)0بررسی نتایج

میزان سطح ویژه برگ در تیمار نور  07میکرومول بر

حاصل از مقایسه میانگین دادههای وزن خشک اندام

مترمربع درثانیه بود و با افزایش شدت نور میزان سطح

هوایی نشاندهنده بیشترین و کمترین میزان وزن خشک

ویژه برگ نیز کاهش یافت بهطوریکه کمترین میزان

بهترتیب در تیمارهای  T4و  T1بود (جدول  .)4با بررسی

سطح ویژه برگ در تیمار نوری  077میکرومول بر

مقایسه میانگین دادهها مشخص شد که تیمار  T3پس از

مترمربع در ثانیه بهدست آمد (جدول  .)4براساس نتایج

تیمار نوری  T4بیشترین وزن تر را داشت .صفت وزن

جدول ( )7دو تیمار نوری  07و  077میکرومول بر

خشک اندام هوایی در دو تیمار  T1و  T2بهترتیب  07و

مترمربع در ثانیه بهترتیب  00و  57درصد افزایش نسبت

 00درصد کاهش عملکرد نسبت به تیمار  T3و تیمار

به تیمار شاهد و تیمار  T4کاهش  70درصدی را نشان داد.

نوری  T4نسبت به تیمار شاهد مقدار  57درصد افزایش

طبق نتایج مطالعات پیشین ،با افزایش شدت نور سطح ویژه

عملکرد را نشان داد (جدول  .)7براساس بررسیهای

برگ در گیاهان کاهش مییابد و در شدت نور پایین سطح

صورتگرفته در ارتباط نمودار تغییرات وزن خشک نشان

ویژه برگ باالتری بهدست میآید که چنین نتایجی در مورد

داد که شیب نمودار رشدی گیاهان در شدت نور

گیاهچههای گوجهفرنگی نیز مشاهده شد (.)0

T4

نسبت به سایر تیمارهای نوری بیشتر بود و کمترین
شیب رشدی در تیمار نوری در  T1بهدست آمد .با

کارایی مصرف آب ()WUE

افزایش شدت نور وزن تر و وزن خشک افزایش مییابد

کارایی مصرف آب بهعنوان یک فاکتور برای تعیین

که نتایج این مطالعه با نتایج ارائهشده توسط نایت و میشل

تولیدات گیاهی نسبت به میزان آب مصرفی میباشد .نتایج

( ،)05تیبیت و همکاران ( )50مطابقت دارد.

بهدستآمده نشان دادند که تیمارهای شدت نور مختلف
بر کارایی مصرف آب دارای اثر معنی دار در سطح احتمال

سطح ویژه برگ

 0درصد هستند (جدول  .)0نتایج حاصل از بررسی

سطح ویژه برگ یکی از پاسخهای مورفو -فیزیولوژیکی

مقایسه میانگین دادههای مربوط به کارایی مصرف آب،

گیاهان در ارتباط با نور است که در آن برگ گیاهان در

نشان داد که بیشترین و کمترین کارایی مصرف آب

پاسخ به موانع و محدودیتهای موجود در محیط بهویژه

بهترتیب در تیمار نور  T4و  T1بهدست آمد .نتایج نشان

شدت نور ،پاسخ مناسب را ارائه میدهد .مقدار باالی

دادند که با افزایش شدت نور کارایی مصرف آب افزایش

سطح ویژه برگ نشاندهنده برگ نازک با گستردگی باالتر

یافت بهطوریکه دو تیمار  T1و  T2میزان  05و 77

است درحالیکه سطح ویژه برگ کمتر نشاندهنده برگ

درصد کاهش نسبت به تیمار شاهد و تیمار  T4میزان 40

ضخیمتر با گستردگی کمتر است ( .)0طبق نتایج تجزیه و

درصد افزایش را نشان دادند (جدول  .)7همچنین تیمارها

تحلیل آماری بین تیمارهای مختلف شدت نور در سطح

در چهار گروه متفاوت آماری قرار گرفتند (جدول .)4

احتمال  0درصد تفاوت معنیدار وجود داشت و شدت

 WUEبا تعادل بین تعرق و فتوسنتز تعیین میشود که این

نور بر سطح ویژه برگ اثر بهسزایی داشته است

تعادل بسیار تحت تأثیر شرایط محیطی میباشد (.)07
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خصوصیات روزنه.

معنیدار داشته است .براساس نتایج مقایسات میانگین

روزنهها مهمترین کانال ارتباطی بین فضای درونی گیاه و

کمترین طول روزنه در تیمار  T2بهدست آمد و در سایر

محیط اطراف گیاه است مهمترین نقش را در تبادالت گازی

تیمارها طول روزنه در یک گروه آماری قرار گرفتند

و هدایت هیدرولیکی گیاه بازی میکنند .پس از بررسیهای

(جدول  .)0طول روزنه در تیمار  T1و  T4بهترتیب  5و

صورتگرفته در ارتباط با خصوصیات روزنهای تحت

 00درصد کاهش و در تیمار  00 ،T2درصد نسبت به

شدتهای مختلف نوری نتایج به شرح زیر ارائهشده است.

تیمار شاهد افزایش نشان داد (جدول  .)5براساس نتایج
بهدستآمده از تحقیق پالردی و کوزلوسکی ( ،)07پاسخ

طول روزنه.

خصوصیات روزنه برشدت نور معنیدار شد .هیو و

نتایج بهدستآمده از جدول تجزیه واریانس طول روزنه

همکارن ( )7به این نتیجه رسیدند که با افزایش شدت نور

نشان داد که تفاوت معنیدار در سطح  %0بین تیمارها

خصوصیات آن تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و تعداد

وجود داشت (جدول  )0و شدت نور بر طول روزنه اثر

روزنه تحت نور آبی -قرمز افزایش خواهد یافت.

جدول  .1تجزیه واریانس خصوصیات روزنه کاهو تحت تیمار شدتهای مختلف نور
میانگین مربعات ()µm

منابع تغییرات

درجه آزادی

نور

9

**291

خطا

991

1/52

طول روزنه

عرض روزنه

طول منفذ روزنه

عرض منفذ روزنه

**151

**114

**134

9/11

1/99

3/14

جدول  .5مقایسه میانگین خصوصیات روزنه کاهو در تیمارهای مختلف شدت نور
شدتهای نور

طول روزنه ()µm

عرض روزنه ()µm

طول منفذ روزنه ()µm

عرض منفذ روزنه ()µm

T1

21/99a

11/41b

15/91b

1/54d

T2

24/39b

15/19b

15/91a

5/41bc

T3

25/15a

11/94ab

15/55a

5/19b

T4

15/55a

19/45a

15/15a

9a

جدول  .1مقایسه تغییرات نسبی میانگین خصوصیات روزنه کاهو در چهار سطح مختلف شدت نور
شدتهای نور

طول روزنه

عرض روزنه

طول منفذ روزنه

عرض منفذ روزنه

T1

-2/15

-13/5

+2/45

-15/11

T2

+91/92

- 1/ 2

-1/31

-5/44

(T3شاهد)

3

3

3

3

T4

-91/55

+1/11

+3/11

+12/99
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عرض روزنه.

بیانگر تفاوت معنیدار در سطح احتمال  0درصد دارای

براساس نتایج بهدستآمده در جدول تجزیه واریانس

تفاوت بین تیمارها بود (جدول  .)0عالوه بر این ،بر

دادههای مربوط به عرض روزنه در شدتهای مختلف

اساس نتایج جدول مقایسات میانگین بیشترین و کمترین

نور مشخص شد که تیمارها در سطح احتمال  0درصد

گشودگی دهانه روزنه بهترتیب در تیمار  T4و  T2بهدست

دارای تفاوت معنیدار هستند (جدول  .)0نتایج مقایسات

آمد .این در حالی بود که دو تیمار نوری دیگر با اختالف

میانگین نشان داد که بیشترین عرض روزنه در تیمار نور

اندکی در یک گروه آماری قرار گرفتند (جدول  .)0با

 T4و در تیمارهای  T1و  T2کمترین عرض روزنه

افزایش شدت نور ،عرض منفذ روزنه نیز افزایش یافت

بهدست آمد ،این در حالی بود که در تیمار شاهد حالت

بهطوریکه در تیمار  T4نسبت به تیمار شاهد  05درصد

بینابین داشت (جدول  .)0براساس نتایج جدول (،)5

افزایش در عرض روزنه داشته است (جدول  .)5در تأیید

عرض روزنه در دو تیمار  T1و  T2بهترتیب  07و 0

مطالعات گذشته ،نتایج مطالعه حاضر نیز نشاندهنده

درصد کاهش و در تیمار  7/05 ،T4درصد افزایش داشت.

تناوب در خصوصیات روزنهای در محیطهایی با شدت-
های نوری متفاوت بود .همچنین نتایج مطالعه حاضر

طول منفذ روزنه.

نشاندهنده یک افزایش تدریجی در عرض منفذ روزنه با

نتایج بهدستآمده نشان دادند که طول منفذ روزنه در

افزایش شدت نور بود که این افزایش در گشودگی دهانه

سطح  0درصد دارای تفاوت معنیدار بین تیمارها بود

روزنه منجر به افزایش هدایت هیدرولیکی برگ در گیاهان

(جدول  .)0همچنین نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که

میشود ( .)04درحالیکه با کاهش شدت نور گشودگی

طول منفذ روزنه در تیمار  T1کمترین اندازه را داشت این

دهانه روزنه نیز کاهش مییابد و در نتیجه هدایت روزنه-

در حالی بود که طول منفذ روزنه در سایر تیمارها در یک

ای و در نهایت جذب دیاکسیدکربن محدودشده و در

گروه آماری قرار گرفتند (جدول  .)0با افزایش شدت نور،

نتیجه فتوسنتز گیاهان نیز کاهش مییابد ( .)00تغییر در

طول منفذ روزنه افزایش یافت بهطوریکه در تیمار  T1به

خصوصیات روزنهای منجر به ایجاد تغییر در کارایی

میزان  5افزایش و در تیمار  T2میزان  0درصد کاهش را

مصرف آب در گیاهان میشود ( .)5در مطالعه حاضر،

نشان داد و در تیمار  T4طول منفذ روزنه  7/05درصد

کارایی مصرف آب با افزایش شدت نور نیز افزایش یافت

نسبت به تیمار شاهد افزایش داشت (جدول  .)5وانگ و

که بیانگر نقش تعیینکننده شدت نور و روزنهها در

همکاران ( )54اظهار داشتند که با افزایش شدت نور طول

بهدستآمدن کارایی مصرف آب باالتر است.

و عرض دهانه روزنه افزایش مییابد که راستای نتیجه این
تحقیق میباشد.

نتیجهگیری
نتایج این آزمایش نشان داد با افزایش شدت نور ،میزان

عرض منفذ روزنه.

آب مصرفی و تبخیر -تعرق در کاهو افزایش پیدا میکند.

عرض منفذ روزنه بهعنوان مهمترین خصوصیت روزنهای

با افزایش شدت نور کارایی مصرف آب روند صعودی را

نشاندهنده میزان باز بودن دهانه روزنه است .براساس

نشان داد .وزن خشک در تیمار  T4بیشتر بوده است و

نتایج بهدستآمده از جدول تجزیه واریانس دادهها ،نتایج

کارایی مصرف آب در  T4بیشترین بوده است اما بین
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