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 Stachysمرتعیمورفوفیزیولوژیکی گونه  خشکی بر خصوصیاتتنش یبی بافت خاک و ترکاثر  

multicaulis    

 1، علی طویلی1، محمد جعفری1حبیب یزدانشناس

 گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج1

 

 Stachysمرتعی  گونه مورفوفیزیولوژیکی خصوصیات بر خشکی و خاک بافت ترکبیبی در این مطالعه اثر :چکیده

multicaulis    مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظوربا انتقال و تغییر درصد اجزای خاک از رویشگاه اصلی گیاه، سه بافت

های شتنمتفاوت خاک شامل سبک، متوسط و سنگین تهیه شد و قلمه گیاه مورد نظردر آن کشت شد. پس از گذشت دو ماه، 

( و به صورت 3همراه با نمونه کنترل )سطح  (روزه 15، 12، 9، 6، 3های سطح )دوره 5تنش خشکی با شامل مورد آزمایش 

 )سبک، متوسط،خاک های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در رابطه با سطوح مختلف بافت متقاطق در کرت

گیاه  شامل ارتفاع، زاویه و طول و عرض برگها،  فاصله مینگره،   وفیزیولوژیکیمورفخصوصیات  بر روی گیاه انجام شد. (سنگین

، تراکم کرک، بایومس، تعداد گلچه و خصوصیات ریشه مورد ارزیابی قرار گرفت. SPADسبزینگی نسبی با استفاده از دستگاه 

و در سطوح باالتر با شدت  اندای گیاه نداشتهنتایج نشان داد تنشهای اعمال شده در سطوح پایین تاثیر معناداری بر روی ویژگیه

اثر معناداری بر خصوصیات مورد ارزیابی گیاه داشت  بافت خاک همچنین تنش باال تغییرات مشاهده شده قابل توجه و معنادار بود.

را نشان داد. چنین  به طوریکه ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی گیاه در خاکی با بافت سنگین مقادی باالتری نسبت به دو بافت دیگر

میتوان بیان نمود که گیاه استاخیس مولتیکالیس به عنوان یک گونه مقاوم به خشکی و در بافت خاک سنگین باالترین عملکرد و 

 .یایایی را دارد

 Stachys multicaulisتنش خشکی، خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی، گیاه مرتعی  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه 

هـای طبیعـی هـر کشور محسوب حال از گرانبهاترین سـرمایهـرین منـابع تجدیدشـونده و درعینمراتـع یکـی از مهـمت

)اکبر  خاک دارند و های دامی، داروئی، صنعتی، تلطیف هوا، حفاظت آبای در تولید فرآوردهنقش بسـیار ارزنـده کهمیشوند 

گیاهی آن به عنوان مهمترین اجزای ارزشمند در این های ( و گونه1394و جهانتاب و همکاران  1381زاده و همکاران، 

ها نقش مهم و اثرگذاری بر سایر اجزای موجود مانند خاک، آب و جوامع انسانی موجود را دارا میباشند و بهبود اکوسیستم

و ازدیاد آنها، های بومی شرایط گیاهی، ارتقای کیفی و کمی سایر اجزاء را در پی خواهد داشت. از طرفی با شناخت بهتر گونه

( را 1386برداری از مراتع )آژیر و شاهمرادی، های احیاء و اصالح و مدیریت و بهرهها در برنامهامکان استفاده از این گونه

-شود. بدین ترتیب شناسایی گونهموجب شده و نیز بررسی و امکان استفاده به منظور خدمات برون رویشگاهی را هم منجر می

فیزیولوژیکی آنها به مدیریت مرتع و نیز  -(  مورفولوژیکی1392یات اکولوژیکی )کریمیان و همکاران، های مرتعی و خصوص

های مختلف کشور های مرتعی در عرصهاستفاده در خارج از رویشگاه کمک شایانی میکند. اما با توجه به پراکندگی گونه
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ای اقدام شود که ( به صورت منطقه1386آژیر و شاهمرادی ضروری است تا نسبت به شناخت عوامل اکولوژیکی موثر بر آنها ) 

اطالع از خصوصیات رویشگاهی، نحوه زادآوری طبیعی، نقش و اهمیت آنها در تثبیت خاک، بررسی ویژگیهای رویشی )سیستم 

 (. 1391باشد )بتولی و شاهمرادی، ای( و تقویم حیات گیاهی از اهداف شناخت اکولوژیک گیاهان میریشه

های طبیعی گوناگون که از لحاظ فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی با شرایط کمبود های گیاهی در محیطبا توجه به اینکه گونهلذا 

 گونه یگمختلف از  یهاتیجمع ( باید مورد بررسی قراگیرند چراکه2015و همکاران،  1اسکانلوناند )آب و تنشها سازگار شده

( و نهایتاً گیاهان از نظر اهمیت و 2015و همکاران،  اسکانلونو فیزیولوژی داشته باشند ) یمورفولوژ دری راتییتغ دنتوانیم هم

جا و دگرجای گیاهان مرتعی ضروری است تا نیازها و خدمات گوناگون مورد بررسی قرار گیرند. برای انتخاب و استفاده درون

ند خشکی و شوری مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین هایی مانخصوصیات رویشگاهی آنها و نیز مقاومت آنها در برابر تنش

های محیطی بر روی خصوصیات گیاهی میباشد که موجب شناسایی مطالعات اکوفیزیولوژی شامل شناخت محیط و اثر تنش

های تحت تنش و نیز خصوصیات دیرزیستایی و تکثیر و رویش گیاهان مورد نظر را نشان مقاومت واکنش گیاهان در محیط

 (.1392ند )غفاری و همکاران، میده

 

های برداری و افزایش عملکرد در زمینهای موثر در بهرهیکی از مهمترین روش خشکیدر حال حاضر استفاده از ارقام مقاوم به 

شود. انتخاب گیاهان مقاوم به شوری و خشکی در تمامی مراحل خشک جهان محسوب میشور و کم شور نواحی خشک و نیمه

در این میان گیاهان مقاوم در استفاده برای تولیداتشان در اولویت قرار میگیرند  زنی اهمیت دارد.یژه مرحله جوانهزندگی به و

)عبداهلل  طور خاصی تحت تأثیر ژنتیک، عوامل محیطی و اثر متقابل این دو عامل استگیاهان بهتولید کیفیت و کمیت چراکه 

 (.2007،  2و خوشبین

با نیاز آب پایین و تحمل باال به تنشهای محیطی که در عین اینکه توانایی حفاظت آب و خاک باالیی دارند استفاده از گیاهانی 

تولیدات خود را نیز حفظ نمایند به عنوان راه حل اساسی در این حیطه مد نظر میباشد، اغلب چنین گیاهانی بومی و به 

های طبیعی ساختارهایی د یابی شوند.  این گیاهان در محیطهای طبیعی وجود دارند و باید استعداصورت وحشی در عرصه

در اثر مواجه شدن با تنشهای (  و 2000و همکاران،  3دارند تا با شدیدترین تنش خشکی کمترین آسیب را ببینند )یوردانو

ایط تنش داشته د تا سازگاری بیشتری به شرنمحیطی بویژه خشکی، تغییرات متفاوتی در مراحل فنولوژیکی خود ایجاد نمای

 (.1381و همکاران،  4کاالتایود)( و موجب تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر فوتوسنتز گیاهان میشود 2011)احمدیان،  باشد

ثر در تثبیت ؤای باال، مهای بومی سازگار با شرایط محیط، دارای ارزش علوفهها برای احیاء این مراتع گونهترین گونهمناسب

به نابودی  شدت روهبرداری غیر اصولی مراتع کشور بها در اثر بهرهسفانه این گونهأباشند. متست میخاک و حفظ محیط زی

 (.2004)آذرنیوند،  اندگذاشته

جهانی مبارزه با بیابانزایی، فرسایش خاک یکی از مهمترین عوامل بیابانزایی است  اتحادیه گزارش اساس برهمچنین از طرفی 

و گیاهان به عنوان اجزایی . 5گذاردمی اثر ایدن مردمدرصد از  25دهد و بر معیشت می کاهش را رزیکشاو محصوالت دیتول که

                                                           
1 - Scalon 
2 - Abdalla & Khoshiban 

3 - Yordanov 
4 - Calatayud 
5 - Millennium Ecosystem Assessment, 2005 
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(.  لذا سازگاری و امکانسنجی برای 2001و همکاران،  1باشند )بینزراهبردی برای تضمین پایداری و حفاظت آب مهم می 

( که در قالب کشت گیاهان مقاوم و 2010و همکاران،  2همگام نمودن کشاورزان با خشکی بسیار ضروری و نیاز است )بنایان

های محیطی قرار دارند. چنین گیاهانی از جوانب گوناگونی از جمله حفاظت آب و خاک، تولید مستمر برای سازگار به تنش

وانند در پی تجوامع بشری، تولید از نظر دارویی، ارزشمندی از نظر مباحث اکولوژیکی و حتی اکوتوریسم و کسب ثروت را می

 های محیطی را به خوبی تحمل کنند و تولیدات و پایداری خود را حفظ نمایند. داشته باشند که باید چنین گیاهانی تنش

(. شوری شدید از 1990، 3کشور این مشکل وجود دارد )گودی 75 در حداقل گسترده دارد که پوشش شوری چنان مشکل

و همکاران،  4شود )یلدریمب اثر در پراکنش و نیز تغییر تولیدکنندگی گیاهان میباشد که موجزیستی میهای غیرجمله تنش

، 6( که به دنبال آن تغییرات اکوفیزیولوژیک را مانند تغییر در رشد گیاه )مدان و مکانازا2010و همکاران،  5: کین2009

، 8های فتوسنتزی گیاه )اشرف و شهباز(، ویژگی2010و همکاران،  7های حفاظتی )ووهای آنزیم(، تغییر در فعالیت2008

( 2010و همکاران،  11( و تراوایی گیاه )دوگان2008و همکاران،  10(، توزیع مواد معدنی )یانگ2003و همکاران،  9: کائو2003

 شود. را شامل می

خیر افزایش یاقته نیاز به توسعه و مطالعه پایداری تولیدات و محصوالت به تنش شوری به دلیل مشکالت شوری در دهه های ا

بنابراین در مناطق خشک و نیمه خشک با افزایش جمعیت و مشکالت کمبود  (.2010و همکاران،  12است )ازکان سیوریتپ

که نیاز به دانستن  است، نیاز مورد شدت به خشکی شوری و به متحمل محصوالت بهبود مانند مشکالت این برای حل راه آب،

از طرفی تنش خشکی موجب تغییرات متفاوت زیادی بر روی  (.2011)احمد و همکاران، باشد ها در گیاهان میمکانیسم

 (.2014و همکاران،  13شود )موراندیگیاهان دارد که بسته به یکدیگر متفاوت و موجب تغییر در تولیدات آنها می

پوشانند )فولی و را می اراضی خشکی سطحدرصد از  40مرتع به عنوان جزعی از اکوسیستم های تولید کننده غذا حدود 

های تولیدی موجب کاهش تنوع های برداشت از اکوسیستمرداری و روش(. تغییات اخیر در خصوص بهره2005همکاران، 

ها و تغییر عملکرد سرزمین به های بایومس اکوسیستمزیستی در ارتباط با مصارف آب و نیز موجب تغییر در سیر و چرخه

                                                           
1 - Binns 

2 - Bannayana 

3 - Goudie 

4 - Yildirim 

5 - Qin 

6 - Maeda and Nakazawa 

7 - Wu 

8 - Ashraf and Shahbaz 

9 - Kao 

10 - Yang 

11 - Dogan 

12 - sivritepe 
13 - Morandi 
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و همکاران،  2جوردن :2005: فولی، 2005، 1ها منجر شده است )کرمنمات و تولیدات اکوسیستمموجب تغییر در اهداف و خد 

2010 .) 

های طبیعی بوده است، اما این یک حرکت راکد و ثابت و ایستا نبوده و اگرچه منبع اصلی تمام گیاهان زراعی کنونی از عرصه

نظر اکوسیستمی و چه از نظر انسانی قرار خواهد گرفت. و بدین  ادامه خواهد داشت و قطعا تحت تاثیر تغییرات محیطی چه از

های طبیعی را شناسایی نمود و در زیستگاه و یا خارج از آن به های گیاهی متعددی را از عرصهتوان گونهتریتب پیوسته می

: 2010و همکاران،  3ن)مارتی آرتمیسیا هایی از جنسمانند جمعیت منظورهای متعددی مورد استفاده قرار داد. گیاهانی

اند. شده سازی بومی استفاده شده و مورد منظوره چند اهداف ( برالی2013و همکاران،  5: بیلن2012و همکاران،  4کانزالنز

های محیطی دارند که این سازگاری ها بسته به گیاهان متناسب با شرای محلی خود سازگاری پایداری با شرایط و تنش

قبل از هر اقدامی در خصوصیات حفاظت از گیاهان و  (.2016و همکران،  6باشد )وارسچفیت میفنوتیپ گیاه نیز متفاو

(. در این رابطه کشت و 2014و همکاران،  7شان اطالعاتی داشت )وورنترجانوران وحشی باید از خصوصیات آنها و رویشگاه

(؛  1996) 8سط افرادی گوناگونی چون کوپر و همرارزیابی خصوصیات گیاهان وحشی در شرایط تحت تنش برای ارزیابی آنها تو

 (؛  توصیه شده است.2001و همکاران ) 10(؛ نوسبرگر1996) 9نیلسون و ارکات

. به نظر ایی میباشدخانواده نعنائیان با توجه به کاربردهای بسیار متنوع، دارای اهمیت بسز از Stachys multicaulisگونه 

یی و هی و زیباگاای، تفرجهای سخت، و خصوصیات دارویی، علوفهبه رویش در محیطمیرسد که این گونه گیاهی با توجه 

از  و یا خارج در درون های اکومورفوفیزیولوژیک دارد تا به تناسب نیازگیحافظ آب و خاک، نیاز به مطالعاتی در خصوص ویژ

ی ز جمله خشکحیطی اهای ماومت در برابر تنشرویشگاه اصلی خود تکثیر و مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تکثیر آن و مق

وششی و با یاهی پو تنش شوری بر روی این گیاه مطالعه شود و هم در درون رویشگاه و نیز در خارج رویشگاه به عنوان گ

 ینتی مورد استفاده قرار گیرد.ز -اهداف گوناگون مانند دارویی

-سانتیمتر، با ساقه 40تا  20ای متعدد و در قاعده  چوبی، به ارتفاع های سبزرنگ  با ساقهاستاخیس مولتیکالیس گیاهی بوته

های ساده و بلند و یا در قسمت راس بدون کرک یا نسبتا کمانی، ساده یا از قاعده ساقه منشعب، پوشیده از کرک های افراشته

های قاعده باریک و نوک تیز با رگبرگ میلیمتر، در 5تا  2و عرض  35تا  20باشد. برگها صاف و روی ساقه خوابیده به طول می

میلیمتر، زمان گلدهی تابستان، پراکنش در مناطق ایران  15موازی. چرخه های گل دارای دو گل.  جام گل زرد به طول 

ها(، چهارمحال بختیاری، همدان، کرمانشاه، ایالم، تهارن، مرکزی، لرستان و اصفهان که های کردستان )شهرستانتورانی استان

 (.: فلور چتریان ایران1386مظفریان، گزارش شده است ) 3400تا  1700ر دامنه ارتفاعی د

                                                           
1 - Kremen 

2 - Gordon 

3 - Martín 

4 - Gonzalez-Coloma 

5 - Bailen 

6 - Warschefsky 

7 - Wuerthner 

8 - Cooper and Hammer 

9 - Nilsen and Orcutt 

10 - Nosberger 
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متاسفانه اطالعات بسیار کمی و تحقیقات بسیار کمی در خصوص عملکردهای زیستگاهی و اکولوژیکی و موارد کاربرد و موارد  

از متون دانشگاهی نامی از این گیاه برده نشده لذا  رسد به دلیل اینکه در بسیاریاستفاده از این گیاه وجود دارد. به نظر می

باشد. تنها یک مورد مطالعه در خصوص جنبه سمت و سوی علوم و بررسی های محیطی بر روی این گیاه بسیار نادر می

کنند، پوشش متراکم روی سطح خاک دارویی این گیاه مشاهد شد. اگرچه به صورت طبیعی دامها از این گیاه استفاده می

ای که های خشک دارد. این گونه به عنوان گیاهی اسانس دار بوده به گونهکند، و دوره رویش بسیار طوالنی در محیطایجاد می

درصد بیان نمودند. ترکیباتی چون  11( محتوای را در ترکیب اسانس گساه معادل 2016و همکاران ) 1مطالعات جم زاده

caryophyllene oxide ، spathulenol ،bicyclogermacrene  و germacrene  و thymolمیزان را دارا  بیشترین

 بوده است. 

 

 مطالعات مورفومتری

و همکاران،  2ضخامت برگ )گونلز و برگ سطح کاهش یا افزایش }الف{: جمله از مورفولوژیکی تغییرات از طیف وسیعی

 یا نسبت ساقه کاهش افزایش یا (، و2004مکاران، و ه 4گیاه )سانتوز ارتفاع کاهش (، }ب{2004و همکاران،  3؛ هیالل2002

(، }د{ افزایش تراکم غدد و کرک 2003و همکاران،  6ها )کاکانی(، }ج{ انشعابات شاخه2002، 5ریشه )فورنس و آپادهیایا

 یا شپیچ (، }ر{ آغاز2008و همکاران،  8مومی )فوکودا ساختارهای از (، }ذ{ رسوب2006و همکاران،  7ها )لیپوپولوسبرگ

 ساقه به و لپه زیر محور (، }ز{ مهار و ممانعت از2005و همکاران،  10و بارنس 2001و همکاران،  9لپه )بوکاالندرو زنی حلقه

 13( و نیز }س{ موجب پیری زودرس برگ )پرادهان2005و همکاران،  12؛ گرهارت2004و همکاران،  11تبدیل شدن )شینکل

 شود. ( می2006و همکاران، 

 ولوژیکیمطالعات فیزی

گیرد که عمده تحقیقات مطالعات فیزیولژیکی معموال در شرایط مصنوعی و کشت گیاهان تحت تنش مورد بررسی قرار می

ی نیاز آبی را با استفاده از ظرفیت زراعی و یا اعمال مقدار مشخصی آب در دوره های آبیاری بدست آورده اند. سطح بهینه

                                                           
1 - Jamzad 
2 - González  

3 -Hilal 

4 - Santos 

5 - Furness and Upadhyaya  

6 - Kakani 

7 - Liakopoulos 

8 - Fukuda 

9 - Boccalandro   

10 - Barnes 

11 - Shinkle 

12 - Gerhardt 

13 - Pradhan 
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از جنس آرتمیسیا را مورد کشت )اهلی سازی( قرار دادند و خصوصیات فیزیولوژیکی و ( گونه هایی 2015و همکاران ) 1جولیو 

ظاهریی آنها را مورد ارزیابی و مقایسه قرار دارند و بیان نمودند که خصوصیاتی مانند بایومس باالیی نسبت به شرایط طبیعی 

( به طور 1391بوده است. تجملیان و همکاران )تولید شده اما خصوصیات مانند ترکیبات گیاهی نسبت به شرایط طبیعی کمتر 

اند که تحت تنش آب قرار گرفته ( تحت تنش مطالعاتی انجام دادهFortuynia bungeiاختصاصی بر روی گیاه مرتعی قلم )

اران ( بر روی تولید گیاهان دارویی انجام دادند. فوادالدینی و همک1393بودند. همچنین مطالعاتی توسط احمدیان و نورزاد )

( نیز طی تحقیقی اثر تنش آبی را بر خصوصیات رویشی در گیاه مورد نظر را بررسی نمودند و نشان دادند که چکونه 1394)

ویژگیهای گیاهی مانند اندام ریشه و اندام هوایی تحت تنش خشکی قرار گرفته و رشد ریشه تحت تنش بیشتر از سایر 

( مشخص گردید که تنش خشکی بر خصوصیات 2007) 2ت عبداهلل و خوشبیناتیمارهای مورد مقایسه بوده است. در مطالعا

( در 2000و همکاران ) 3مورد مطالعه بسیاری از خصوصیات فیزیولوژیکی و رشد گیاه را متاثر نموده است.  میسرا گونه

باشد(  اثر قابل توجهی روی مطالعات خود بیان نمودند که تنش خشکی بر روی گیاه نعنا )که از تیره گیاه مورد مطالعه ما می

خصوصیات گیاه داشت است. این خصوصیات شامل ویژگیهای مورفولوژیکی و ترکیبات گیاه که نشان دهنده اثرات فیزیولوژیک 

 آنغوزه یصنعت یدارو اهیگ یبر رو یاریآب یدوره ها یاثرگذار یبر رو یشی( آزما1394) یرمرادیپآن را بیان نموده است. 

(Ferula assa-foetida) چگونههفته یکبار(  4و  3، 2، 1.، /5ی )اریآب یهاانجام داد و نشان داد که تنش و دوره 

تغییرات موفوفیزولوژیکی نیز بین گیاهان تحت تنش در مطالعات الپورت  .دهدیقرار م ریر را تحت تاثظمورد ن اهیگ اتیخصوص

 .( گزارش شده است2014( و جیانگ و همکاران  )1996) 4و دلف

( به این Plantago ovateزنی اسفرزه )در بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه (1385حسینی و رضوانی مقدم )

 چهساقه و چهریشه طول زنی،جوانه درصد و سرعت از دارمعنی طور به خشکی و شوری تنش افزایش بانتیجه رسیدند که 

 خشکی و شوری تنش به نسبت باالتری حساسیت از صفات یرسا بین در چهساقه طول رسد کهشد. به نظر می کاسته

 خشکی شرایط از هترب را شوری تنش شرایط تاحدودی اسفرزه بذرهای زنیجوانه که گردید مشاهده آن بر عالوه بود. برخوردار

 ،Haloxyion aphullumزنی سه گونه یازده تیمار شوری را بر جوانه ( اثر1385)  همکاران و آذرنیوندکند. می تحمل

Seidlitzia rosmarinus  و  Hammada salicornica نی زرا بررسی نمودند و نشان دادند که از نظر درصد جوانه

ن شوری فزایش میزااداری وجود دارد. البته با چه بین سه گونه اختالف معنیچه و طول ریشهزنی، طول ساقهسرعت جوانه

 Hammada salicornicaچه کاهش یافت. بطوریکه گونه چه و طول ریشهاقهزنی، طول سزنی، سرعت جوانهدرصد جوانه

 مقاومت بیشتری را نسبت به دو گونه دیگر از خود نشان داد. 

 

 

                                                           
1 - Julio 

2 - Abdalla & Khoshiban 
3 - Misra 

4 - Laporte and Delph 
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 مواد و روشها 

 موقعیت منطقه انتخابی مورد مطالعه

ه از نظر اقلیمی و ت. ککیلومتری غرب استان اصفهان واقع اس 70منطقه مورد نظر برای مطالعه، شهرستان تیران و کرون در 

 2050فاع سط ارتجغرافیای بین منطقه خشک استپی و نیمه خشک )نیمه استپی( قرار دارد. محدوده نمونه گیری دارای متو

رابر بساالنه منطقه  باشد. متوسط بارندگیدرصد در منطقه دشتی و در مناطق کوهستانی متغیر می 2متر و دارای شیبی برابر

 د. باشگراد میدرجه سانتی46/17رد گردیده است. این منطقه دارای متوسط درجه حرارت متر برآومیلی 250

برداشت خاک در منطقه مورد مطالعه به طور یکنواخت در کنار پایه های گیاه مورد مطالعه انجام شد بطوری که در هر قسمت 

ر( نمونه برداری شد. پروفیل خاک در سانتیمت 20 -40و  0-20)شیب مشخص شده( دو پروفیل حفر و از دو عمق خاک )

های خاک برای بررسی خصوصیاتی از آن شامل شد. نمونهسانتیمتر با بستر هوازده منطبق می 40اغلب موارد بعد از 

(، هدایت الکتریکی، اسیدیته، آهک و بافت مورد بررسی و برداشت شدند و از همان نمونه N.P.Kفاکتورهای حاصلخیزی )

 شت گیاه در گلدان استفاده شد که سه بافت مجزا برای این منظور تهیه شد.های خاک برای ک

شتند، ونه را نداگر این با توجه به اینکه هیچ کدام یک از مراکز تجاری و تحقیقاتی در کشور و حتی بانک ژن منابع طبیعی بذ

کشت از  د. برایشمتفاوت خاک انجام به ناچار از طریق تکثیر پاجوش گیاه مورد کشت قرار گرفت. کشت در درون سه بافت 

  د.شمشکی استفاده  نایلون از جنس سانت15قطردهانه  سانت 20 ارتفاع گلدانهای استاندارد مخصوص نهال با

باشد. خاک پایه برای گلدانها از می سطح بافت خاک 3کیلوگرم خاک شامل  5/1کشت درون گلدانهای استاندارد محتوی 

( سه نوع بافت خاک مورد 2010و همکاران ) 1درصد( استفاده و به روش پراکاش 2-15اول )شیب منطقه نزدیک به رویشگاه 

 5نیاز با استفاده از تغییر در اجزا و ترکیب خاک از جمله افزودن رس و یا شن به خاک اصلی به بوجود آمد. خاک سبک دارای 

 درصد رس 40رای و خاک سنگین بافت دا رس درصد 15و همچنین بافت متوسط حدود  درصد شن 70درصد رس و بیش از 

عدد مربوط به هر یک بافت سبک، متوسط و  100و  100، 100انتخاب شد.  تعداد گلدان اولیه مورد کشت به ترتیب شامل 

ها ها محیطی بین تمام گلدانگلدان شد. شرایط مزرعه کنترل شده و از نظر ویژگی 300بافت سنگین کشت شد که مجموعًا 

های محیطی ها برای اعمال تنشداری و آبیاری یکسانی تا مرحله آماده شدن گیاهچهبود )به غیر از بافت( و عملیات نگهمشابه 

 شامل خشکی و شوری را شامل بود.

به ( و 3نترل )سطح کهمراه با نمونه  روزه( 15، 12، 9، 6، 3های سطح )دوره 5تنش خشکی با های مورد آزمایش شامل تنش 

، )سبکاک خهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در رابطه با سطوح مختلف بافت قاطق در کرتصورت مت

 . خواهد بود متوسط، سنگین(

                                                           
1 - Prakash 
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 4طح خشکی و س 4سطح شوری،  5سطح بافت خاک،  3های الزم شامل: عدد بود و تعداد نمونه 300مجموع گلدانها اولیه  

گلدان محتوی گیاه به  150ها حدود )گلدان( بود. از ابتدای شروع کشت تا زمان آغاز تنش نمونه 120تکرار که نهایتا مجموعا 

 گلدان باقی ماند و برای آزمایش کفایت نمود. 150دالیلی خشک شد و از بین رفت، اما 

ود که آرایش آنها به بسانتیمتر، کمتر و یا بیشتر شده  10ها  در حدود روز از زمان کشت، ارتفاع گیاهچه 90بعد از گذشت 

دامیک . ابتدا از هر کقرار داده شدند تا بر اساس آن تنش شوری و خشکی برایشان اعمال شود 4صورت کامال تصادفی با تکرار 

شاهد قرار داده شد.  لدان به عنوانگ 12عدد گلدان به عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته شد که مجموعا  4نمونه بافت خاک، 

 ( آبیاری شدند. 8/6. و اسیدیته /3های شاهد با آب خالص )هدایت الکتریکی نمونه

 

 فاکتورهای مورد مطالعه در گلدانهای کشت شده:

تحت  هایهی بوتیولوژیکشناسی و فیزهای ریختعامل هایی مورد اندازه گیری به شرح زیر مورد ارزیابی قرار گرفتند تا تفاوت

اویه فاع گیاه، زارت :ندبودهای مورد ارزیابی به شرح زیر تیمارهای گوناگون خشکی  نیز نمونه شاهد به خوبی بیان شود. عامل

 خشک، درصد وزن تر وبرگها، طول برها، عرض برگها،  فاصله مینگره )میانبندها(،  سبزینگی نسبی،  تراکم کرک، طول برگ، 

 هابه نسبته محاسد گلچه،  طول ریشه،  حجم ریشه، وزن تر و خشک ریشه، رطوبت ریشه، و در ادامرطوبت تعداد جست، تعدا

 به عرض برگ. مانند نسبت طول  برگ

گیری ساده ارزیابی شدند. سبزینگی نیز برای فاکتورهای از جمله تعداد جست و گلچه و طول و حجم ریشه از طریق اندازه

اریها خشکی و شوری و نمونه های شاهد انجام شد. درصد یا میزان سبزینگی با متد تصویر های کشت شده تحت تیمتمام بوته

و  1( انجام شد )یاداوSPADEبردای، تفکیک ترکیب رنگی برگ و در نهایت کالیبراسیون با استفاده از دستگاه اسپد )

به عنوان  RGBه از سه ترکیب رنگی به عنوان یک روش بسیار سریع و کم هزین ،(SPAD) متر (. کلروفیل2010همکاران، 

 ( معرفی شده است. 2005) 3( و کارچر و ریچاردسون1998) 2ارزانترین روش توسط کاششینا و ناکاتانی

 نتایج 

های باشد که با نمونهای از آنالیز آماری و تجزیه واریانس خصوصیت ارتفاع گیاه در گلدانهای تحت تنش خشکی میخالصه

اند. سپس در ادامه نموار مربوط به گروهبندی تیمارها )بافت+ تنش اعمالی( به مورد مقایسه قرار گرفته شاهد )بافت مربوطه(

های مربوطه ارائه شده اند. حروف مشبه در خصوص یک بافت تحت تیمارهای گوناگون اختالف معناداری را در صورت شکل

سایر  تجزیه واریانسهیز از تکرار جداول مشابه در خصوص دهد. برای پرخصوص آن فاکتور در تیمارهای گوناگون نشان نمی

                                                           
1 - Yadav 
2 - Kawashima and Nakatani 
3 - Karcher and Richardson 
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خصوصیات در این قسمت، از آوردن پی در پی آنها خوداری شده و تمام جداول مربوط به هر عامل در تیمارهای مختلف در  

 اند. قسمت پیوست ارایه شده

 

 مقایسه ارتفاع 

بافتهای  کیک برایت شده در گلدانهای تحت تنش خشکی به تفهای کشچهنتایج اولیه در خصوص تجزیه واریانس ارتفاع گیاه

 مختلف مورد ارزیابی و در جدول زیر بیان شده است.  

 

 : نتایج اولیه تجزیه واریانس ارتفاع گیاه استاخیس مولتیکالیس تحت تنش خشکی.1 جدول

 .Sig مربعات نیانگیم مربعات مجموع یآزاد درجه منابع تغییر مورد آزمون

 بکبافت س

 01/0** 17/22 70/88 4 هابین گروه

 - 69/5 43/85 15 هاگروهدرون

 - - 13/174 19 کل

 بافت متوسط 

 02/0 * 82/5 30/23 4 هابین گروه

 - 700/3 500/55 15 هاگروهدرون

 - - 80/64 19 کل

 بافت سنگین

 01/0 ** 71/15 45/62 4 هابین گروه

 - 24/7 68/109 15 هاگروهدرون

 - - 13/182 19 کل

 

 

در  ها و حتیدهد که بافت متوسط تحت تمام تیمارهای درون گلدان تحت تنش خشکی در شکل زیر نشان میارتفاع بوته

 تیمار شاهد مقادیری کمتر را به خود اختصاص داده است.
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 مختلف. تحت تنش خشکی در خاکهایی با بافت St. multicaulis یاه: مقایسه ارتفاع گ1 شکل

 

 تعداد جست و مقایسه تعداد گل

نش تنها در دو ده و تبافت سنگین از نظر تعداد گلچه ظهور یافته تحت تیمارهای خشکی گوناگون مقادیر باالتری را نشان دا

ق تفایز این انها افتبرسد که گیاه تحت تنش خشکی توان تولید گلچه را از دست داده که البته در سایر انتهایی به نظر می

لی برای کا به طور زایی بوته تقریباً روند مشخص و خاصی را نداشته است امهای جانبی و جستتولید شاشخه افتاده است.

 بافت سبک این تعداد کمتر از دو بافت دیگر بوده است.

 

ی با بافت هایتحت تنش خشکی در خاک St. multicaulisیاه تعداد گل و شاخه زایی اندام هوایی گ : مقایسه2جدول

 مختلف.

 
آبیاری )روز( دوره  

)شاهد( 3  6 9 12 15 

 تعداد گل

 a3±1 ab2±1 b1±1 b1±1 b1±1 بافت سبک

 a2±1 b1±1 b1±1 b1±1 b1±1 بافت متوسط 

 a5±2 a5±2 b2±1 b2±1 b2±1 بافت سنگین

 تعداد جست

 b3±1 a2±1 a2±1 a2±1 a2±1 بافت سبک

 a2±1 a2±1 a2±1 a2±1 a2±1 بافت متوسط 

 a3±2 a3±2 b2±1 b2±1 a3±1 بافت سنگین
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 مقایسه زاویه برگ ها 

ه که با ( به طوریک15-4ها مشابه آنچه در رویشگاه اصلی مشاهده شد روند منظمی را دنبال نموده است )شکل زاویه میانرگ

ظ ورشید و حفنور خ بر کاهش دریافتافزایش تنش زاویه بین برگ و ساقه گیاه کم میشود که یک مکانیسم دفاعی گیاه در برا

 باشد.ها میرطوبت درون بافت و برگ

 

 ختلف.تحت تنش خشکی در خاکهایی با بافت م St. multicaulisیاه : مقایسه زاویه استقرار برگ بر روی گ2شکل 

 

 طول برگ به عرض برگ –مقایسه نسب برگ 

ستثنی ین قاعده ماگها از های خود ایجاد نمایند و برغییر در اندامبا توجه به اینکه گیاهان تحت تنش در اغلب موارد باید ت

مورد  ند بسیارهایی که تحت تنش شدید خشکی قرار گرفتهای گیاهان گداننیستند لذا نسبت طول به عرض برگ برای برگ

 (.16-4ل ست )شکده اباشد به طوریکی تقریباً در سه بافت خاک مورد نظر این تغییرات و نسبت افزایش نشان داتوجه می
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 لف.تحت تنش خشکی در خاکهایی با بافت مخت St. multicaulisیاه : مقایسه نسبت طول به عرض برگ در گ3شکل 

 

 

 مقایسه خشک اندام هوایی گیاه

فت سنگین از با تولید گیاه استاخیس مولتیکالیس در بین سه بافت خاک متفاوت بوده و در بافت خاک متوسط و سبک کمتر

 .داده است ا نشانرکاهش چشمگیری  تولید بایوس گیاه از فکتورهایی میباشد که به شدت تحت تنش قرار گرفته و ده است.بو

ان تری را نشام باالاز طرفی مواد غذایی و بافت خاک نیز عامل مهمی در خصوص این گیاه بوده که بافن سنگین اعداد و ارق

 داده است.
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 تحت تنش خشکی در خاکهایی با بافت مختلف. St. multicaulisیاه هوایی گ: مقایسه بیومس اندام 4شکل 

 مقایسه سبزینگی نسبی گیاه

ل و د. این عامغییر یاببایست تحت تاثیر تنش خشکی تباشد که قطعًا میسبزینگی معیار دیگری از فتوسنتز و عملکرد گیاه می

مل ی در تحداده است که احتمالن این گونه توان باالیهای خشکی شدید تغییرات شدیدی را نشان نخصوصیات در تنش

 (. 20-4شکل خششکی و نگهداشتن حالت سبزی و فوتوسنتز را داشته باشد اگرچه تغییراتی هرچند اتقاق افتاده است )

 

 

 

 

 

تحت تنش خشکی در  St. multicaulisیاه گ میزان سبزینگی: مقایسه 5شکل 

 خاکهایی با بافت مختلف.
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 مقایسه طول ریشه گیاه 

ل زایش طونشان میدهد که این گیاه تحت تنش خشکی با افاثر تنش خشکی بر روی ریشه گیاه استاخیس مولتیکالیشس 

ت به سم ریشه و کاهش عمومی حجم ریشه خود همراه بوده است. احتماالً تنش خشکی و کاهش رطوبت در پروفیل خاک

. این فوذ کنندهای اصلی عمیق شده و به عمق نهای جانبی و کوچک کم شوند و تک ریشه و ریشهعمق باعث شده که ریشه

 ایج و تغییرات ریشه در شکل نشان داده است.نت

 

 

 

 

 

 مقایسه حجم ریشه گیاه

ارتباط  ها درشهرسد حجم کلی ریهای اعمالی به سمت تنش بیشتر و شدیدتر کاهش یافته که به نظر میحجم ریشه در تنش

امه عرچه در با بافت سنگین کمتر مشاهده شده است. اگکامل با رطوبت دسترس در خاک هستند. این تغییرات در خاکی 

ول ریشه ررسی طبتحقیقات افزایش حجم کلی ریشه در تنشها بیان شده است اما احتماال به دلیل دوره کوتاه تن در این 

 .ریشه کاهش نشان داده استافزایش یافته اما حجم کلی 

تحت تنش خشکی در خاکهایی  St. multicaulisیاه گ طول ریشه: مقایسه 6شکل 

 با بافت مختلف.
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 طول کرک و مقایسه تعداد کرک

های خشکی به صورت محسوس و معناداری تفاوت تعداد کرک روی سطح برگ گیاه استاخیس مولتیکالیس تحت تیمار 

یز همانند ل کرک نطو ای در سطوح باالتر خشکی نشان داده شد.افزایش نشان نداد. با این حال تغییرات مثبت و افزاینده

م چنین در هبود.  تر خواهندتمال زیاد این تغییرات با گذشت زمان محسوسخصوصیت تعداد کرک با نوساناتی همراه و به اح

 .بافت خاک مورد بررسی مشاهده نشد ای بین سهرابطه با این فاکتور تغییرات مشخص و قابل مالحظه

 

 تلف.هایی با بافت مختحت تنش خشکی در خاک St. multicaulisیاه مقایسه تعداد و طول کرک اندام هوایی گ :3ول جد

 
آبیاری )روز( دوره  

)شاهد( 3  6 9 12 15 

 طول کرک

 b55/50±0/1 a60/25±0/2 a70/25±0/2 a65/75±0/2 a75/25±0/2 بافت سبک

 b70/50±0/1 ab65/75±0/1 b75/50±0/1 b75/00±0/2 a80/25±0/2 بافت متوسط 

 b650/75±0/1 b55/75±0/1 a65/50±0/2 ab60/00±0/2 ab75/00±0/2 بافت سنگین

 تعداد کرک

 b0/0±1/2 b0/0±1/2 a0/0±1/2 a0/0±1/3 a0/0±1/3 بافت سبک

 a0/0±1/2 a0/0±1/2 a0/0±1/2 a0/0±1/2 a0/0±1/2 بافت متوسط 

 b0/0±1/2 b0/0±1/2 b0/0±1/2 a0/0±1/3 a0/0±1/3 بافت سنگین

تحت تنش خشکی در خاکهایی  St. multicaulisیاه گ حجم ریشهایسه : مق7شکل 

 با بافت مختلف.
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ر ددیر مشابه ، مقاررسی دبودن فاکتور مور مقایسه میانگین ها انجام شده، ولی با توجه به گرد شدگی اعداد و قابل شماش 

 باشد.درصد خطا می 5جدول وارد شده اند. معناداری مقادیر در سطح 

 

 بحث و نتیجه گیری 

 کاهش یا افزایش گیاه تحت تاثیر تنش محیطی مطالعه و گزارش شده است. مورفولوژیکی تغییراتدر بسیاری از مطالعات 

و همکاران،  3گیاه )سانتوز ارتفاع (، کاهش2004و همکاران،  2؛ هیالل2002همکاران، و  1ضخامت برگ )گونلز و برگ سطح

(، 2003و همکاران،  5ها )کاکانی(، انشعابات شاخه2002، 4ریشه )فورنس و آپادهیایا یا نسبت ساقه کاهش افزایش یا (، و2004

(، 2008و همکاران،  7مومی )فوکودا ساختارهای از (، رسوب2006و همکاران،  6ها )لیپوپولوسافزایش تراکم غدد و کرک برگ

  باشند.نمونه هایی از این مطالعا می

گیرد که عمده تحقیقات مطالعات فیزیولژیکی معموال در شرایط مصنوعی و کشت گیاهان تحت تنش مورد بررسی قرار می

آب در دوره های آبیاری بدست آورده اند.  ی نیاز آبی را با استفاده از ظرفیت زراعی و یا اعمال مقدار مشخصیسطح بهینه

( گونه هایی از جنس آرتمیسیا را مورد کشت )اهلی سازی( قرار دادند و خصوصیات فیزیولوژیکی و 2015و همکاران ) 8جولیو

طبیعی ظاهریی آنها را مورد ارزیابی و مقایسه قرار دارند و بیان نمودند که خصوصیاتی مانند بایومس باالیی نسبت به شرایط 

( به طور 1391تولید شده اما خصوصیات مانند ترکیبات گیاهی نسبت به شرایط طبیعی کمتر بوده است. تجملیان و همکاران )

اند که تحت تنش آب قرار گرفته ( تحت تنش مطالعاتی انجام دادهFortuynia bungeiاختصاصی بر روی گیاه مرتعی قلم )

( بر روی تولید گیاهان دارویی انجام دادند. فوادالدینی و همکاران 1393و نورزاد ) بودند. همچنین مطالعاتی توسط احمدیان

( نیز طی تحقیقی اثر تنش آبی را بر خصوصیات رویشی در گیاه مورد نظر را بررسی نمودند و نشان دادند که چکونه 1394)

و رشد ریشه تحت تنش بیشتر از سایر ویژگیهای گیاهی مانند اندام ریشه و اندام هوایی تحت تنش خشکی قرار گرفته 

( مشخص گردید که تنش خشکی بر خصوصیات 2007) 9تیمارهای مورد مقایسه بوده است. در مطالعات عبداهلل و خوشبینا

( در 2000و همکاران ) 10مورد مطالعه بسیاری از خصوصیات فیزیولوژیکی و رشد گیاه را متاثر نموده است.  میسرا گونه

باشد(  اثر قابل توجهی روی ان نمودند که تنش خشکی بر روی گیاه نعنا )که از تیره گیاه مورد مطالعه ما میمطالعات خود بی

خصوصیات گیاه داشت است. این خصوصیات شامل ویژگیهای مورفولوژیکی و ترکیبات گیاه که نشان دهنده اثرات فیزیولوژیک 
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 آنغوزه یصنعت یدارو اهیگ یبر رو یاریآب یدوره ها یاثرگذار یروبر  یشی( آزما1394) یرمرادیپآن را بیان نموده است.  

(Ferula assa-foetida) چگونههفته یکبار(  4و  3، 2، 1.، /5ی )اریآب یهاانجام داد و نشان داد که تنش و دوره 

ش در مطالعات الپورت تغییرات موفوفیزولوژیکی نیز بین گیاهان تحت تن .دهدیقرار م ریر را تحت تاثظمورد ن اهیگ اتیخصوص

 ( گزارش شده است.2014( و جیانگ و همکاران  )1996) 1و دلف

( به این Plantago ovateزنی اسفرزه )( در بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه1385حسینی و رضوانی مقدم )

 چهساقه و چهریشه طول ی،زنجوانه درصد و سرعت از دارمعنی طور به خشکی و شوری تنش افزایش بانتیجه رسیدند که 

 خشکی و شوری تنش به نسبت باالتری حساسیت از صفات سایر بین در چهساقه طول رسد کهشد. به نظر می کاسته

 خشکی شرایط از بهتر را شوری تنش شرایط تاحدودی اسفرزه بذرهای زنیجوانه که گردید مشاهده آن بر عالوه بود. برخوردار

 ،Haloxyion aphullumزنی سه گونه یازده تیمار شوری را بر جوانه ( اثر1385)  همکاران و کند. آذرنیوندمی تحمل

Seidlitzia rosmarinus  و  Hammada salicornica زنی را بررسی نمودند و نشان دادند که از نظر درصد جوانه

ود دارد. البته با افزایش میزان شوری داری وجچه بین سه گونه اختالف معنیچه و طول ریشهزنی، طول ساقهسرعت جوانه

 Hammada salicornicaچه کاهش یافت. بطوریکه گونه چه و طول ریشهزنی، طول ساقهزنی، سرعت جوانهدرصد جوانه

اثر تنش خشکی بر گیاه را در قسمت  (2010) و همکاران 2مقاومت بیشتری را نسبت به دو گونه دیگر از خود نشان داد. همول

اند در صورتی که این آزمایش نتایجی عکس را نمایان ساخت و مشاهده نمودیم که ه نسبت به ریشه بیشتر بیان نمودهساقه گیا

 تنش خشکی تاثیر بیشتری بر رشد ریشه گیاه داشته است.
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