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 چکیده

 5.5، 1، 3 دماییتیمار آزمایش اولدرطراحی گردید. ها در چند رقم رز زنی و رشد قلمهبا بررسی جوانهدو آزمایش در ارتباط        

رز در قالب گیاهقلمه های زنی جوانهروی رشد و  الیه باالیی، الیه میانی، الیه پایینیمل الیه شاخه شامل و عا سلسیوسدرجه  9و 

شامل  . در طول آزمایش، صفات رویشیبررسی گردید نمونهسه تکرارودرهرتکرار 4ترکیب تیماری، 37امل تصادفی، با ک طرح بلوک

آزمایش اول نشان داد وزن تر مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج  ، تعداد برگ و قطر جوانه، طول جوانهتا جوانه زنی، الزم زمان 

دما و الیه شاخه هردو در صفات زمان الزم تا جوانه زنی و طول و قطر جوانه رشد کرده تاثیر معنی دار داشتند، بطوریکه  عامل

کوتاهترین زمان الزم تا جوانه زنی در الیه باالیی گردید.  ای حاصل از الیه میانی مشاهدههقلمهبیشترین طول و قطر جوانه در 

 1درجه سلسیوس مدت زمان الزم تا جوانه زنی بیشترین بود در صورتیکه طویلترین رشد جوانه در دمای  3در دمای  .رویت شد

، 0، -33ر دمایی)تیما 5فاکتور که فاکتور اول شامل تصادفی با دوبلوک کاملطرح قالب در آزمایش دومدرجه سلسیوس بدست آمد. 

 R. hybrida' Blue moon', R. damascene, R. hybrida 'Tuscany)رز و گونه  رقم 4( و فاکتور دوم سلسیوسدرجه 75، 30، 5

superb', R. hybrida 'Fiesta',) اثر دما در صفات رنگی برگبرای تشخیص  بهترین مولفه آزمایش مشخص کرد گردید. این اجرا ،

قابلیت باالیی در تشخیص زودهنگام و سریع در مقایسه با رنگ آبی این دو رنگ باشد. می های سبز و قرمزنگ رتوجه به تغییرات 

 تنش های ناشی از تغییرات دمایی را نشان دادند.

 

 الیه شاخه ، رقم رز، ها جوانه زنی جوانه، دما عاملآنالیز تصویر، : کلیدی واژه های
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Abstract 

      Two experiments were conducted to evaluate budding strength of cuttings and imaginary differences of 

rose leaves as a result of different temperature treatments. In the first trial four different temperatures (1, 3, 

5.5 and 80c) along with 3 different layers of stems from which cuttings had been taken were used in a 

factorial randomized complete block design. The experiment was composed of 12 treatments, 4 replications 

each one containing 3 samples. Budding features of cuttings which were measured and recorded were: days 

to budding, sprout diameter and length, number of leaves and sprout fresh weight. Results of this experiment 

indicated that both temperature and stem layer affected days to budding, sprout length and diameter 

significantly with middle layer showing maximum sprout length and diameter when compared with the two 

other layers. To reach the budding stage the top layer was the fastest. Second experiment was designed using 

two factors in which 5 levels of temperature (-11, 0, 5, 10, 250c) were used to treat leaf samples taken from 4 

different cultivars and species of roses (Rosa hybrida 'Blue moon', R. damascene, R. 'Tuscany superb', R. 

'Fieta') based on factorial randomized complete block design. According to the results it was determined that 

green and red color parameters of leaf images could be used as a scale to evaluate the effect of temperature 

variations on rose leaf. Comparing with blue color, these two colors showed high potential in quick and 

earlier detection of stresses imposed by environmental temperature variations. 
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 مقدمه

که  ممکن است شد و عملکرد گیاهان ر

-طبیعی از جمله تنش شرایط نامناسببرخی معرض در

وری، تنش اکسیداتیو های دمای پایین، گرما، ش

عنوان مانعی درراستای ها به. تمامی تنشگیردقرار

ژنتیکی خود و محدود نمودن لگیاهان به پتانسیرسیدن

تنش سرما در مناطق سرد کشور از  کنند.تولید عمل می

جمله آذربایجان معمول بوده و می تواند مشکالت 

 این زیادی را برای محصوالت کشاورزی تولید کند. 

نبوده و ممکن بینی پیشقابلبطور دقیق جوی  پدیده 

-رزله جمزینتی ازبه گیاهان خسارات است باعث ایجاد

در پژوهشی که (. 3790 )لوایتگردد ی اباغچههای

بر روی رزهای قرار   (7039ت ولترینگ و پایالر)توسط 

داده شده در انبار سرد انجام شد معلوم گردید که 

دماهای پایین موجبات عملکرد ضعیف روزنه های برگی 
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و همچنین تاثیر پذیری منفی انتقال آب در آوندهای 

 در در همین حال دمای پاییندارد.  چوبی را به همراه

موثر است،اغلب مناطق معتدله گیاهان  رفع نیاز سرمایی

ها جهت خارج زو ر خزان دار مناطق معتدله درختان

در برای مدت مشخصی  شدن از حالت رکود بایستی

این خاصیت یکی از  قرار گیرند. پایین هایدما معرض

ی که بدون به طور مهم در سیکل زندگی  بوده، مراحل

تکمیل نشده و قادر به گیاهان این مرحله، چرخه سالیانه 

در  سرمایی نیاز  ( 3777)فنل  رشد طبیعی نخواهند بود

ارقام مختلف رز متفاوت است، ارقام قدیمی حدود یک 

نیاز دارند تا  لسیوسدرجه س 30زیر ماه به دمای

کنند، ولی ارقام مدرن بتوانندگلهای باکیفیت تولید

 یتفاوت بارز .ی از این لحاظ نشان نمی دهندحساسیت

مشاهده می های مختلف یک گیاه در نیاز سرمایی جوانه

 شاخه های رویشی انتهایجوانه بطوریکه معموال ،شود

و کمتر از  را نشان می دهندکوتاهترین نیاز سرمایی 

متاثر از انبی های رویشی جهای گل و جوانهجوانه

نشان  عه راویو و همکاران مطال.تغییرات دمایی هستند

داد که عالوه بر جوانه ها، سایر اندام های رزهای 

نیز نیازهای  گلخانه ای مثل برگ های جوان و ریشه ها

برای رشد و نمو را نشان می دهند و  دمایی اختصاصی

)راویو و این نیاز بین ارقام مختلف متفاوت است

 اختالف. بررسی دیگر نشان می دهد (7030همکاران 

های انتهایی، میانی، و پایینی جوانه بین وضعیت رشدی

تفاوتهایی را  های انتهایی نیز جوانهشاخه ثابت نبوده و 

انتهایی به  دهند، جوانهاز نظر میزان درمانسی نشان می

ای جانبی رشد هقبل از جوانهخفتگی کوتاه دوره علت 

( 3727ن ویلیامز و همکارا) ند شوو طویل می کرده

دوره های  ای بههای گلخانهزربرخی از  نهمچنی

سرمایی جهت تولیدگل های مرغوب واکنش مثبت نشان 

 صدمات از ارقام رز به تعدادیدر عین حال  می دهند.

در ژنتیک نقش عالوه براینکه  .هستند ا حساسسرم

که از  یبخش گیاهسن ، غیر قابل انکار استرشد جوانه 

شرایط محیطی گیاه تهیه شده است به همراه آن قلمه 

نیز در آن موثر  های مادریموقعیت شاخهو  مادری

در آزمایشی اثر  (.7004ن بردموس و نیلسی) است

دمای  ین بکار رفته در تکثیر قلمه ها،غلظت اکس متقابل

از شاخه چنین محل گرفتن قلمه محیط، طول قلمه و هم

جوانه زنی و سرعت رشد قلمه ها  در صفتمادری 

 (.7004ن بردموس و همکارا)ارش شد معنی دار گز

بخشی از این تفاوت ها در سرعت رشد جوانه ها می 

 .باشد رز درونی جوانه های ند ناشی از مورفولوژیتوا

 نهای پاییجوانه یپریموردیامشخص شده است که 

ساقه های رز نسبت به جوانه های باالیی به کندی 

تاخیر تکامل می یابند و این یکی از عوامل موثر در 

طوالنی آنها در جوانه زنی در کنار عوامل دیگر مثل 

غالبیت انتهایی و دمای محیط است که ممکن است حتی 

خیاط و )شودنیز ها سقط گلدر برخی شرایط منجر به 

 (.3791ن همکارا

توان با را میسرما بارزترین عالمت خسارت 

های خسارت دیده، چشم غیرمسلح مشاهده کرد که برگ

 پیدا می کنندخورده زتیره و ظاهری خیسرنگی سب

 تالپردازش تصویر دیجی (. 3721ن ویلیامز و همکارا(

کارگیری تجهیزات در روشی غیر مخرب است که با به

، کامپیوتر، اسکنر و دیجیتال مانند دوربین دسترس

تواند تصاویر دیجیتال را می آنالیز تصویریهای برنامه

پارسونز و )قرار دهد ذخیره و مورد پردازش و بررسی

به کمک آنالیز رنگ پردازش تصویر  (. 7007ن همکارا

برای مثال،رنگ برگ نشانه خوبی از قابل انجام است، 

-روش امروزه در کنار باشد کهمیزان کلروفیل گیاه می

 تخریبی استخراج و اندازه گیری مستقیم کلروفیلهای 

ل استفاده از کلروفی مورد استفاده قرار می گیرد.

غیر  هایروشاز جمله  و آنالیز تصویری( SPAD)متر

بسیار  که بدلیل سهولت و سرعت عملهستند  تخریبی

آنالیز (. 7037ن آل انی و همکارا)هستند مورد توجه 

تصویری بعنوان یک روش کارآمد از طریق تصویر 

 برداری فلورسانس کلروفیل برگ می تواند جهت

 (،7030ی پات و لیو)گیاهان یفتوسنتزارزیابی وضعیت 

و شدت ( 7030ن )یاداوا و همکاراآنها محتوای کلروفیل

مورد  (.7001ن همکارا)کورکید و بیماری  گسترش
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 استفاده قرار گیرد. در روش دیگر با کمک

میزان تنش وارده توان برگ میتصویربرداری حرارتی

جونز و )بر گیاهان را مورد پردازش و بررسی قرار داد

 شده استدر مطالعه حاضر کوشش  (.7007ن همکارا

در کنار بررسی تفاوت های نیاز سرمایی جوانه های 

واقع در موقعیت های مختلف شاخه، توانایی آنالیز 

تصویری در تشخیص تنش های ناشی از سرما بر برگ 

 چند رقم رز باغچه ای نیز مطالعه گردد. 

 

 هامواد و روش

 نمونه برداری و اعمال تیمار

 آزمایش اول

متر از بوته سانتی 30به طول  های تک جوانهقلمه          

 رزباغ  واقع در R.hybrida' Blue moon'رز رقمهای  

هایی دانشگاه تبریز گرفته و در آزمایشگاه، داخل گلدان

(  کشت 3به 3با بستر کوکوپیت و پرالیت )به نسبت 

شاخه رز شامل: الیه باالیی،  ها از سه بخشقلمه  .شدند

(. 3795انی، پایینی گرفته شدند )زیسلین و همکاران می

 کلرکاشت با محلول از قبل  ،برای جلوگیری از آلودگی

های پالستیکی کاشته و درگلداندرصد ضدعفونی  5/0

( با نایلون %90شدند وجهت حفظ رطوبت نسبی)

 9 و5/5، 1،3پوشانده و در طبقات یخچال با دماهای 

جهت  نگهداری شدند وروز  20درجه سلسیوس به مدت 

رشدی بصورت مرتب مورد  آبیاری و ثبت صفات

 هایزمان تا سبز شدن جوانهگرفتند. بازدید قرار می

رشد تیمار ، بر اساس تعداد روز، ثبت شد. وقتی  تحت

ثبت جوانه زنی  زمان، رسیدمتر یک سانتیجوانه ها به 

-جوانهو قطر  طول .(7004ن گردید) بردموس و همکارا

روز بعد از  20در انتهای آزمایش)رشد کرده  های

گیری توسط کولیس دیجیتالی اندازهشروع آزمایش( 

هر قلمه  در های رشدکردهو جوانه هاگچهتعداد بر شد.

 20های رشد کرده بعد از گیاهچه.و ثبت گردیدشمارش 

گیری و روز، توسط ترازوی دیجیتال یک صدم اندازه

 ثبت شدند.

 

 آزمایش دوم

-میانی بوتهای از قسمتبالغ پنج برگچههایبرگ           

 .R. hybrida' Blue moon', Rرز)های چهاررقم

damascene, R. hybrida 'Tuscany superb', R. 

hybrida 'Fiesta', ) از باغ رز واقع 3175در بهار سال ،

های دمایی در دانشگاه تبریز تهیه و جهت اعمال تیمار

 به( لسیوسدرجه س75، 30، 5،  0، -33) مصنوعی

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زینتی انتقال داده شدند. 

داخل )چهار تکرار(  در دسته های چهار عددی هابرگ

در درصد  90های نایلونی با رطوبت نسبی حدود کیسه

در شرایط دمایی تیمار آزمایش به مدت  خچالداخل ی

عکس  ساعت در شرایط تاریکی قرار گرفتند. 27حدود 

اعمال تیمار از  قبل و بعداز نمونه های برگی  برداری

 .انجام گرفتدمایی 

تصاویر نمونه ها در یک زمینه سیاه مات تهیه شدند. 

ه با زاویه بدون سایانتشاری برای این منظور از نور 

دوربین تابش چند جهته استفاده شدتصاویر توسط  

ی میلی متر 39-55لنز  با (CANON D550دیجیتالی)

 fو  700متر، سرعت شاتل میلی 15در فاصله کانونی 

ها برداشت، و با فرمت بصورت عمود بر نمونه 5.6

JPEG  ذخیره شد. تصاویر تهیه شده در دو زمان )قبل

-و بعد اعمال تیمار دمایی( پس از طی مراحل پیش

پردازش شامل عملیات حذف زمینه تصویر و باینری 

های و تجزیه و تحلیل Image jافزار کردن توسط نرم

 SPSSافزاربدست آمده از برنامه، با استفاده از نرم

بررسی گردیدند. همچنین رسم نمودارها توسط برنامه 

Excel .انجام شد 
 

 نتایج و بحث

 زمان تا جوانه زنی

( نشان داد 3ها)جدولنتایج تجزیه واریانس داده            

طح احتمال یک که اثر دما بر زمان تا جوانه زنی در س

درصد معنی دار بود. اختالف معنی داری بین الیه 

تا جوانه زنی در سطح احتمال یک الزم و زمان شاخه 

درصد وجود داشت. اثر متقابل دما و الیه معنی دار 



 852                                                                   بررسی جوانه زنی و رشد قلمه ها و آنالیز تصویر در چند رقم رز تحت تاثیر عامل دمایی

در این آزمایش به موازات افزایش میزان دما تعداد نبود. 

به طوری که سریع ترین  .روز تا جوانه زنی کاهش یافت

و الیه  درجه سلسیوس 9ان جوانه زنی در دمای زم

درجه  3باالیی و دیرترین زمان جوانه زنی در دمای 

و  7و الیه پایینی مشاهده گردید)جدولسلسیوس 

هفته( موجب  71سرمادهی طوالنی مدت)حدود  (1جدول

-های سبز شده قلمهبرابری در تعداد جوانه 1افزایش 

 شده است که مشخص (.3750 اسچواب های رز گردید)

سن و های رز تحت تاثیر  ونمو جوانه پتانسیل رشد

 در این خصوص ،قرار می گیردموقعیت جوانه 

-های قرارگرفته در موقعیتبازدارندگی در بین جوانه

-نمو جوانه حکایت از آن دارد کههای مختلف شاخه رز 

نسبت به جوانه های پایین شاخه سریعتر و های باالیی 

 زیسلین و همکاران)نجام می گیرد با شدت بیشتری ا

( با اشاره به تاثیر 3779بریس و همکاران ) (.3721

پارادورمنسی و اندو دور منسی در فعال شدن و رشد 

جوانه های رز آنرا متاثر از مجموعه ای از عوامل 

بیرونی می دانند که با کنترل عوامل درونی درجه 

 فعالیت جوانه ها را کنترل می کنند. 
 

 

 های قلمه رزتجزیه واریانس اثر دما و الیه بر صفات کیفی جوانهنتایج  -1لجدو

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

زمان تا 

 جوانه زنی
 وزن تر تعداد جوانه تعداد برگ طول جوانه قطر جوانه

 034/0ns **231/337 **227/335 *709/771 **017/19 **717/7103 1 دما

 **320/3ns 915/79* 123/0 **177/4974 **715/43 **712/150 7 الیه

 714/47ns 722/73** 494/499ns 977/44** 237/41** 430/0ns 1 الیه×دما

 073/0 190/1 710/1 427/170 071/4 907/17 347 خطای آزمایش

 1/74 17/31 13/73 2/39 01/70 94/9  )%( ضریب تغییرات
                      ns: میباشد.%3داری در سطح احتمال : معنی**، 5دار در سطح احتمال %عنیم *دار، :عدم اختالف معنی 

 

 و قطر جوانهطول 

درجه حرارت محیط موفقیت جوانه زنی و رشد           

کند و بر ظرفیت و سرعت جوانه گیاهچه را تعیین می

-می حد بهینه های زیره دماژگذارد، بویزنی تاثیر می

با  .(7001 یونوشوند)توانند باعث جوانه زنی ضعیف 

یه ( ال3جدولتوجه به نتایج جدول تجزیه واریانس)

 درصد یکسطح احتمال در  بصورت معنی دارشاخه 

 .را تحت تاثیر قرار دادطول و قطر جوانه در حال رشد 

الیه و  سلسیوسدرجه  1دمای  ول جوانه درط بیشترین

درجه  9و دمای الیه باالیی  در میانی و کمترین طول

-بیشترین قطرجوانه در قلمه مشاهده گردید. وسسلسی

و  سلسیوسدرجه  3الیه میانی و دمای  برگرفته ازهای 

درجه  9های الیه باالیی و دمایدر قلمه آن کمترین

داری الیه شاخه معنی .(4جدول ) دشمشاهده  سلسیوس

دارد که  مطابقت (3795زیسلین و همکاران)با نتایج 

های گرفته قلمهسرعت رشد و طول میانگرهنشان دادند 

به طور قابل توجهی  مختلف شاخههای از موقعیت شده

کوتاه  .وابسته به محل گرفتن قلمه از گیاه مادری است

درجه سلسیوس احتماال به  9بودن طول جوانه در تیمار 

دلیل محدودیت ناشی از تبخیر باال و تنش ناشی از آن 

نشان می  در مقایسه با دماهای دیگر است. بررسیها

دهد عملکرد روزنه های رز در دماهای پایین دچار 

 .(7039 اختالل می شود )ولترینگ و پایالرت
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 مقایسه میانگین اثر دما بر صفات اندازه گیری شده -2جدول

 دما
 زمان تا جوانه زنی

(day) 

 جوانهطول 

(mm) 

 750/11a 143/73b 3دمای 

 477/59b 704/79a 1دمای

 312/45c 705/74a 5/5دمای

 425/75d 137/32b 9دمای

 باشددرصد می 5هایی که دارای حروف مشترک هستند فاقد تفاوت معنی دار به روش دانکن در سطح احتمال میانگین

 

 مقایسه میانگین اثرالیه بر صفات اندازه گیری شده -3جدول

 الیه شاخه
 زمان تا جوانه زنی

(day) 

 طول جوانه

(mm) 

 وزن تر

(mg) 

 727/47b 943/31c 340/0b باالیی یهال

 250/41a 775/13a 711/0a میانی الیه

 125/42a 137/77b 702/0ab پایینی الیه

 باشد.درصد می 5دارای حروف مشترک هستند فاقد تفاوت معنی دار به روش دانکن در سطح احتمال  هایی کهمیانگین

 

   

 و تعداد جوانه تعداد برگ

تعداد  نتایج جدول تجزیه واریانس با توجه به         

حالی که اثر ، درقرار نگرفتالیه شاخه تحت تاثیر برگ 

در  یک درصددر سطح  دما و اثر متقابل دما و الیه 

نیز تعداد جوانه . در این میان دار بودمعنی تعداد برگ

بیشترین تحت تاثیر دو فاکتور مورد مطالعه قرار گرفت. 

درجه  9دمای و باالییدرالیه  و تعداد جوانه تعداد برگ

و دمای  الیه باالیی آنها در کمترینو سلسیوس

 با تحقیقی که در رابطه .بدست آمد سلسیوسدرجه 5/5

نشان داد که وزن گیاه، تعداد برگ و  گردیدسویا انجام 

می سطح برگ با کاهش دمای منطقه ریشه، کاهش 

ل تعداد برگ در طو (.3775 همکاران نگ و اسمیسز)بدیا

تشکیل جوانه جانبی به شرایط گیاه مادری بستگی 

مو و کریستوفرسون  (.3775 )مارسلیس و همکاراندارد

و ( مشخص کردند بهترین کیفیت از نظر طول 3717)

درجه سلسیوس  39و سطح برگ در دمای ساقهقطر 

ایجاد می شود و همچنین معلوم شد تنوع زیادی در 

قبال   سطح برگ در دماهای  یکسان وجود دارد.

مشخص شده است که جوانه های الیه باالیی از نوع  

هستند . جوانه هایی با این مشخصات  به  3سیلپتیک

 آیند تکامل آماده جوانه زنی بودهمحض  کامل شدن فر

رمنسی هستند  )زیسلین و همکاران و تقریبا بدون دو

 . (3779و  بریس و همکاران  3795

 

 شاخه جوان وزن تر

( 3جدولبا توجه به نتایج جدول تجزیه واریانس)        

در تغییرات وزن تر جوانه معنی داری  اثرالیه شاخه 

، در نشان دادسطح احتمال یک درصد در  رشد کرده

با الیه شاخه در این  و رابطه متقابل آنحالی که اثر دما 

وزن ( بیشترین 1جدول). طبق صفت غیر معنی دار بود

الیه باالیی مشاهده  آن در تر درالیه میانی و کمترین

از  ی، هر چند تفاوت بین الیه پایینی و الیه باالیگردید

رفتار رشدی . بررسی لحاظ آماری معنی دار نبود

ها و رشد جوانه  حاکی از آنست که پتانسیلها جوانه

بیوماس تولید  شده بسیار متاثر از دمای محیط و 

                                                           
Sylleptic-1 
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میزان  موقعیت جوانه بر روی شاخه مادری است.

بعنوان ها در جوانه، ساقه و برگتولید شده بیوماس 

مورد ارزیابی قرار می های کیفیت یکی از شاخص

تحقیقات بردموس و  (.5991مارسلیس و همکاران (گیرد

پتانسیل و توان رشد  ( مشخص ساخت  4002همکاران )

و نمو شاخه ها در رز متاثر از مکان نمایی است، به 

الیه  جوانه های نحوی که شاخه های  تولید شده از

میانی به دلیل مورفولوژی خاص خود نسبت به الیه 

  برخوردارهستند. باالیی از قدرت باالی رشد

 
 
 

 گیری شدهصفات اندازهدما در الیه بر  ترکیبات تیماریمقایسه میانگین  -4جدول

 تعداد جوانه تعداد برگ قطر جوانه اثر متقابل

 734/1abc 911/1bcd 112/7e 3دمای×باالیی  الیه

 571/5a 135/7cde 177/3de 3دمای×میانی الیه

 141/7c 312/5b 250/4b 3دمای×پایینی الیه

 777/5a 791/7de 141/3de 1دمای×باالیی الیه

 172/4abc 109/4bcd 135/3de 1 دمای×میانی الیه

 197/4ab 312/7de 312/3e 1دمای×پایینی الیه

 019/1bc 713/3e 354/3e 5/5دمای×باالیی الیه

 377/5a 413/4bc 022/7cde 5/5دمای×میانی الیه

 332/1bc 250/4bc 250/1bcd 5/5دمای×پایینی الیه

 030/3d 000/7a 000/7a 9دمای×باالیی الیه

 247/1abc 952/5b 523/1bcd 9دمای×میانی الیه

 773/1bc 477/5b 000/4bc 9یدما×پایینی هالی

 .باشددرصد می 5هایی که دارای حروف مشترک هستند فاقد تفاوت معنی دار به روش دانکن در سطح احتمال میانگین          

 

 آنالیز تصویری

قرمز، که مولفه رنگداد بررسی تصاویر نشان          

هایی که دچار خسارت دمای پایین برگ برای تشخیص

دما، طوری که با کاهشهبکند. اند، بهتر عمل میشده

قرمز افزایش یافت که باالترین مقدار در  مقادیر مولفه

 شکل) آمد بدستhybrida'Tuscanysuperb'. R  رقم 

که  در برخی تحقیقات قبلی هم مشخص شده است (.3

ان یک نشانگر مناسب عنوتواند بهمی قرمزمولفه رنگ

-هایی که دچار کمبود نیتروزن شدهبرای تشخیص برگ

 (0.882R=کند) های سبز و آبی عملاند بهتر از مولفه

در مورد ذرت بهترین  (.7004)لیانگ لیانگ و همکاران 

مولفه برای تخمین مقدار کلروفیل برگ، مولفه رنگ قرمز 

 .(7007تشخیص داده شده است )پیترینی و همکاران 

که ( 7003) هاوایکس و کلوپستچهای براساس یافته

از دستگاه  آنتوسیانین های رنگدانهعنوان می کنند 

فتوسنتزی برگ در دمای پایین محافظت می کنند این 

 نتیجه دور از انتظار نیست.

با توجه به نقش محافظتی آنتوسیانین ها در دمای پایین 

 رقمو نتایج بدست آمده در این مطالعه بتوان 

 R hybrida'Fiesta'  رقم حساس یک بعنوان را

احتمالی جهت آزمایش های تکمیلی آتی مورد توجه قرار 

د که ندهنشان می 7 و 3. شکل های (5)شکل داد 

رقم دیگر  سه قرمز و آبی  در رنگ 7باالترین ارزش

 مکمترین مقدار آن در رق بدست آمده است در حالیکه

R. hybrida'Fiesta' مولفه آبی . شده می شود شاهدهم

ی قرار نور منبعرنگی به شدت تحت تاثیر در تصاویر 

کاهش مولفه آبی از تصویر به  ر این اساسب ،می گیرد

                                                           
Color value -2 
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 خواهد کردهای ناشی از تغییرات نور کمک کاهش نویز

 (.3779ی شیگتو و ناکاتان (

های گردو با استفاده از در فرآیند شناسایی ژنوتیپ      

های رنگی و فاکتور پردازش تصویر از کانالهای تکنیک

استفاده از اجزای  .استفاده شد (R+B(/)R-B)رنگ 

 مناطق آلوده بهدرصد برآورد  ،رنگ آبی تصویر

کانتراس و  (شودمی امکان پذیر لکه سفید بیماری

 .( 7037 همکاران
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  P<0.05  ارزش رن  آبی ایمقایسه میانگین رقم بر -2شک 

 

 دماییقب  و بعد اعمال تیمار ارزش رن  قرمز اختالف -5جدول

75 30 5 33- 0 

 

 تیمار دمایی       

 

 رقم

-7.439ns -1.112ns -0.243ns -7.217ns -0.049ns R. hybrida'Fiesta 

1.935* -4.490ns 0.751ns 5.541ns 5.153* R. Damascene 

3.371ns 7.171ns -4.170* -9.250** -7.157ns R.hybrida'Tuscany superb' 

3.119ns -1.441ns -3.570ns -0.949ns 7.943* R. hybrida' Blue moon' 

                     :ns  % های قبل و بعد از تیمار دماییبین داده3 ، **: معنی داری در سطح احتمال %5عدم اختالف معنی دار، :* معنی دار در سطح احتمال 

 

 

شاخص مفیدی برای تعیین  ،کلروفیل برگمحتوای

) جیانگ و پتانسیل فتوسنتزی و قدرت عمومی گیاه است

 (.7003هیانگ 

بیان کردند که پس از اعمال  (3777 فوسر و همکاران)

رقم حساس کاهش،  هایکلروفیل در برگتنش، محتوای

در این ارتباط ، دهداما در ارقام مقاوم افزایش نشان می
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با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایش کنونی می توان 

در بین ارقام  R. hybrida'Fiesta رقمنتیجه گرفت که 

باالترین مقدار  .ترین رقم می باشدمطالعه شده حساس 

 'R. hybrida' Blue moonسبز در رقم  ارزش رنگ

شده مشاهده  R. hybrida'Fiestaآن در رقم وکمترین

بدست آمده تقریبا نتایج ارزش رنگ سبز  .(1)شکل است

 (SPADکلروفیل متر) از دستگاه با نتایج حاصل

 .(5و  4و  1شکل های  )همخوانی دارد
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 (P<0.05) (G-B)اختالف رن  سبز و آبیای مقایسه میانگین رقم بر -5شک 

 

 نتیجه گیری

ارزش رنگ های بدست آمده از آنالیز تصویری         

عد از تیمار دمایی نتایج درخشان و در شرایط قبل و ب

امیدوار کننده ای را از لحاظ تشخیص زود هنگام ارقام 

حساس به سرما ارائه داد. در روش های مزرعه ایی 

سنتی تشخیص ارقام حساس ومقاوم به سرما بسیار 
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زمان بر و همراه با صرف انرژی و هزینه باال است. 

ن با استفاده نتایج این آزمایش نشان می دهد که می توا

از روش آنالیز تصویری و تنها با استفاده از نمونه های 

برگی در شرایط حداقل امکانات آزمایشگاهی به 

تشخیص زودهنگام و سریع ارقام حساس به سرما در 

پتانسیل جوانه زنی و رشد جوانه های رز دست یافت. 

قلمه های رز متاثر از دمای تیمار و محل گرفتن قلمه از 

 ،ادری است. در این خصوص الیه میانی شاخهشاخه م

تولید کردند که ی را جوانه هایی با طول و قطر بیشتر

حاکی از تکامل کافی و رشد مناسب بافت های داخلی 

جوانه در طول دوره تیمارسرمایی است. از طرف دیگر 

سلسیوس در مقایسه با  درجه 5/5 ی سه ودماها

وانه زنی دماهای یک و هشت درجه سلسیوس سرعت ج

را بیشترافزایش دادند که نشان دهنده اثر مثبت دمای 

درجه سلسیوس( در  4نزدیک به دمای بهارش )حدود 

نتیجه ایی که در  رفع نیاز سرمایی جوانه ها می باشد.

مجموع از دو آزمایش فوق  بدست  می آید رفتار 

متفاوت ارقام رز در دماهای متفاوت است، بطوریکه این 

ت نه تنها در پتانسیل رشد جوانه ها بلکه در رفتار متفاو

 .ز مشاهده می شودرنگ سنجی  برگها نی
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