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علوم باغبانی ایران
)11-71  (ص1931  بهار،1  شمارة،84 دورة

 درصد اسانس و برخی عنصرهای درمنهدشتی تحت تأثیر تغییر،بررسی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک
) منطقۀ دریاچۀ حوض سلطان استان قم:خاک رویشگاه (بررسی موردی
*3

 و بهلول عباسزاده2 معظم حسنپور اصیل،1معصومه الیق حقیقی
 ایران، تهران، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، کارشناس ارشد.۱
 ایران، رشت، دانشگاه گیالن، دانشکدۀ علوم کشاورزی، گروه علوم باغبانی، استاد.۲
 ایران، تهران، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، استادیار.۳
)۱۳91/۱۲/۱9 : تاریخ پذیرش- ۱۳9۳/۱1/9 :(تاریخ دریافت

چکیده
 کیلومتری شمال۳3  از،در این پژوهش صفات مورفولوژیک درمنه دشتی برداشتشده از سه نقطۀ رویشگاه طبیعی دارای خاک متفاوت
، میزان قندهای محلول، طول و وزن ریشه، قطر بزرگ و کوچک تاج پوشش، شمار پنجه، ارتفاع گیاه:قم در مرحلۀ گلدهی کامل شامل
 بین نقاط، نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد. آهن و درصد اسانس اندازهگیری و مقایسه شد، کلر، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم،پرولین
،a سبزینۀ، سبزینۀ (کلروفیل) کل، پرولین، قندهای محلول، وزن کل مادۀ خشک، وزن ریشه، وزن ساقه،برداشت در سرشاخۀ گلدار
 مقایسه میانگین نمونهها نشان داد که حداکثر. و کلسیم اختالف آماری معنیدار مشاهده شدb  سبزینۀ، کلر، منیزیم، پتاسیم،سدیم
 گرم بر بوته و وزن کل ماده خشک71/۲  وزن ریشه، گرم بر بوته۱7۳/3  وزن سرشاخه کل، گرم بر بوته14/۳ عملکرد سرشاخه گلدار
 میلیگرم بر۱/۱7  پرولین، میلیگرم بر لیتر1/64  حداکثر قندهای محلول.درصد بود1/73  گرم بر بوته و حداکثر درصد اسانس۲1۳/6
 پیپیام و کلر۲۲/46  کلسیم، پیپیام1/7  منیزیم، پیپیام۱3/7  پتاسیم، پیپیام4/4  سدیم، میلیگرم بر لیتر1/4۱  سبزینۀ کل،لیتر
 نتایج همبستگی صفات نشان داد که قندهای محلول با پرولین و کلر همبستگی مثبت معنیدار داشت و با. پیپیام بودند۳33۱6/۲
 نتایج نشان.) همبستگی مثبت معنیدار داشتr=1/4۲**(  پرولین با کلر. همبستگی منفی معنیدار داشتb  و سبزینۀa  سبزینۀ،سبزینۀ کل
 نسبت به شوری تحمل نشان داده و،داد که درمنه دشتی گیاهی متحمل به شوری کم بوده و با افزایش اسمولیتهای تنظیمکننده
.عملکرد اندامهای هوایی با افزایش شوری بهشدت کاهش مییابد
.ICP ، عنصرهای کانی، قندهای محلول، پرولین، درمنه دشتی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this research, the plant samples of Artemisia were collected at full flowering stage from three natural habitats in North of
Qom province, Iran. Morphological characters were plant height, the number of tiller, large and small diameter of canopy,
root length, root weight. The samples were analyzed for their soluble sugars, proline, chlorophyll, Na, K, Mg, Ca and Cl
content and percentage of essential oil. Analysis of variance indicated that habitats significantly influenced flowering shoot,
stem weight, root weight, total dry matter weight, soluble sugars, proline, chlorophyll a, Na, K, Mg and Cl at P≤ 0.01, and
chlorophyll b and Ca at P ≤ 0.05. The means of traits indicated that flowering shoot yield with 48.3 g/plant, root weight with
70.2 g/plant, total dry matter yield with 234.6 g/plant and the percentage of essential oil with 0.75% were maximum. The
highest soluble sugars, proline, Na, K, Mg, Ca and Cl with 0.68 mg/lit, 1.17 mg/lit, 8.8 ppm, 15.7 ppm, 4.7 ppm, 22.86 ppm
and 35516.2 ppm means were observed. The results showed that Artemisia is an endurable plant in a low salty conditions
and it can increase regulator osmolytes and reduce yield to suffer salty conditions.
Keywords: Artemisia sieberi, ICP, mineral elements, proline.
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مقدمه
از جنس  Artemisiaدر ایران  98گونۀ گزارش شده که
گونۀ  Artemisia sieberi Bessدر مناطق بيابانی ایران
گسترش دارد ) (Mozaffarian, 1996پراکنش
درمنهدشتی افزون بر ایران در آسياي مرکزي گزارش
شده است ) .(Farzaneh et al., 2006انتشار جغرافيایی
آن ،شمالغربی ،غرب ،بخش مرکزي ،جنوب،
جنوبشرقی ،شمالشرقی ،جنوبشرقی ایران است
( .)Ghahremasn, 1987تأثير ضد انگلی درمنهدشتی
در درمان عفونت کرمهاي رودهاي و همچنين بيماري
ماالریا و عفونتهاي قارچی مشاهده شده است
( .)Negahban, 2006; Giao et al., 2001درمنهدشتی
بهطور گسترده در معالجۀ بيماريهایی مانند دیابت و
یرقان بهکار میرود و اثرگذاري ليپوگليسميک آن گزارش
شده ( .)Marrif et al., 1995در طب سنتی ایرانی از
درمنهدشتی بهعنوان ضدعفونیکننده و ضداسپاسم
استفاده میکردند ( Zargari, 1996; Ramezani et al.,
 .)2004ترکيبهاي عمدة اسانس آن شامل ،Comphor
 1-8-cineoleو  bornyl aceateگزارش شده است
( .)Sefidkon et al., 2002تحقيقات نشان داد ،اسانس
 Artemisia sieberi L.در تنظيم ضربان قلب ،کاهش
قند خون و افزایش توليد انسولين در بيماران دیابتی
نوع  ІІدر موشها اثر مثبت داشت ( & Mansi
.)Lahham, 2008
بيش از  488ميليون هكتار از اراضی جهان تحت
تأثير پدیدة شوري قرار دارند و برآورد خاکهاي شور
ایران حدود  68الی  62ميليون هكتار یعنی 12درصد
از اراضی کشور است ( )Jafari, 1993و در برخی منابع
نيز خاکهاي شور و قليا را تا  88/2ميليون هكتار
گزارش کردهاند ( .)Banaei et al., 2005امروزه گياهان
سازگار به شوري سهم اندکی در کشاورزي و تغذیۀ دام
بر عهده دارند ( .)Munns, 2002زیرا شوري ،همۀ
مراحل رشد ،از جوانهزنی تا توليد زیستتودة گياه را
تحت تأثير قرار میدهد و پاسخ گياهان به شوري نيز
بسته به نوع گياه ،مرحلۀ نموي گياه ،شدت و مدت
تنش متفاوت است (.)Manchanda & Garg, 2008
تنش شوري به دليل افزایش پتانسيل اسمزي محلول
خاک موجب کاهش توانایی جذب آب توسط ریشهها و

بر هم زدن تعادل یونی در محيط خاک و نيز باعث
اختالل در تعرق و تنفس گياه و به دليل اثر سميت
یونی موجب تغيير در فرآیندهاي فيزیولوژیكی و تغيير
در عنصرهاي کانی میشود ( ;Naeini et al., 2006
 .)Lacan & Durand, 1996بهطوريکه با دخالت در
فعاليت ناقلها و مسير (کانال)هاي یونی در ریشه
مانند مسيرهاي انتخابی ( K+رقابت سدیم با پتاسيم)،
مهار رشد ریشه توسط اثرگذاري اسمزي  Na+و یا با
تأثير  Na+بر ساختار خاک موجب کاهش جذب آب و
مواد کانی میشود ( ;Tester & Venport, 2003
 )Parida & Das, 2005از سوي دیگر ،شوري با
جایگزینی  Na+بهجاي  Ca2+در غشاء ،نفوذپذیري غشا
را تحت تأثير قرار میدهد (.)Sairam et al., 2005
انباشت عنصرهایی مانند  Na+در مناطق شور براي
محافظت گياه از آسيبهاي شوري محيط در تحقيقات
 (2002) Shiro et al.گزارش شده است .تنش شوري
باعث افزایش برخی پروتئينها مانند پروتئينهاي
تكانۀ (شوک) گرمایی ،چپرونها و دیگر پروتئينهاي
سمزدا میشود ( .)Sudhakar et al., 2001گياه براي
حفظ آماس (تورژسانس) در تنش شوري موادي به نام
اسموليت میسازد که باعث منفیتر شدن پتانسيل آبی
1
درونیاختهها شده و به گياه اجازة حفظ فشار آماس
را میدهد ( )Ashraf & Foolad, 2007اسموليتها در
تنظيم اسمزي نقش دارند (.)Orcutt & Nilsen, 2000
یكی از این اسموليتها ،قندها هستند که باعث
منفیتر کردن پتانسيل اسمزي در سيتوپالسم و نيز
موجب تنظيم اسمزي میشوند ( Orcutt & Nilsen,
 .)2000در مجموع ،گياهان سازوکارهاي متفاوتی براي
مقاومت در برابر تنش شوري دارند که شامل تنظيم
ميزان  Na+ورودي به اندامهاي هوایی ،ترشح و دفع
نمک در سطح برگ و القاي ساخت (سنتز) برخی
پروتئينهاست ( Munns, 2002; Mahajan & Tuteja,
 .)2005گياهان در شرایط تنش با توليد و ذخيرة مواد
تنظيمکنندة اسمزي با تنش رویارویی میکنند.
انباشت پرولين بهعنوان یک محافظ در حفظ تعادل
اسمزي در برنج ( )Kumar et al., 2007و آفتابگردان
1. Turgor pressure
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( )Mutlu & Bozcuk, 2005گزارش شده است.
همچنين تجمع قندهاي محلول در شرایط تنش سبب
تنظيم اسمزي و کاهش از دست دادن آب یاخته و
حفظ آماس یاختهاي میشود (.)Kumar et al., 2007
برخی گياهان نمک را با غلظت باال از محيط رشد خود
جذب کرده اما در واکوئلهاي یاختههاي خود انباشته
میکنند و در نتيجه از آسيبهاي نمک اضافی مصون
میمانند ( .)Shiro et al., 2002برگهاي گياهانی که
در شرایط شوري رشد میکنند کوچکتر و ضخيمتر
میشوند ( Ashraf & Orooj, 2006; Andriolo,
 ،)2005در نتيجه تجمع سبزینه (کلروفيل) در سطح
کمتري از برگ است ( El-Keltawi & Croteau,
 .)1987در تحقيقی ضمن بررسی تأثير تنش شوري
روي مرزنجوش و گونهاي از نعناع مالحظه کردند که
در هر دو گياه ارتفاع گياه و سطح برگ بهطور
معنیداري کاهش یافت .تأثير زیانآور شوري باال روي
گياهان را میتوان در سطح کل گياه ،مانند مرگ گياه
و یا کاهش محصول مشاهده کرد ( & Kumar
 ،(2008) Montanari et al. .)Bandhu, 2005گزارش
کردند که شوري ناشی از کلرور سدیم باعث کاهش
رشد در گياه  Echinacea angustifoliaشد .کاهش
ميزان اسانس در اثر تنش شوري در رازیانه ( Ashraf
 ،)& AKhtar, 2004زنيان ( )Ashraf et al., 2004نيز
گزارش شده است .در سویا مشاهده شد که تنش
شوري باعث کاهش محتواي سبزینهها و کاروتنوئيدها
میشود ( ،(2000) Bagheri .)Sheteawi, 2007در
تحقيقی که در رابطه با ارتباطات متقابل ویژگیهاي
فيزیكی و شيميایی خاک با گياه درمنهدشتی انجام
داد ،مشاهده کرد ،درصد تاجپوشش اینگونه با
ویژگیهاي افق سطحی خاک بهویژه با هدایت
الكتریكی ( )%24و درصد شن ( )٪8/91همبستگی
مثبت معنیدار داشت و با درصد سيلت ( )-8/91و
ضخامت افق سطحی ( )-8/81همبستگی منفی
معنیداري نشان داد .همچنين اینگونه با ميزان
اسيدیته ( )%64همبستگی مثبت معنیدار داشت.
 ،(1994) Bashari et al.وزن شاخه و برگ
درمنهدشتی گردآوريشده از رویشگاههاي قم را
 11/29گرم بر بوته ،وزن متوسط ریشه را نيز 88/31
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گرم بر بوته گزارش کرد ،همچنين نامبردگان عمق
تقریبی ریشه را  81سانتیمتر و بلندترین طول ریشه
را  162سانتیمتر گزارش کردندAbbaszadeh .
) ،(2011با استفاده از آمارهاي چند متغيره صفات مؤثر
بر درمنهدشتی در شرایط رویشگاهی را بررسی و
گزارش کرد که بيش از  26درصد از تغييرپذیري کل
واریانسها مربوط به ارتفاع گياه ،شمار پنجه ،قطر تاج
پوشش ،عملكرد سرشاخۀ گلدار و عملكرد سرشاخۀ
کل بود ،همچنين طول ریشه ،ميزان سدیم و منيزیم
جذبشده بيش از  63درصد تغيير و نيز وزن ریشه و
کلسيم جذبی ،بيش از  4درصد تغييرپذیري را توجيه
کرد.
مواد و روشها
استان قم به دليل موقعيت اکوتونی (مقاطع ناحيۀ
کوهستانی ایران مرکزي در غرب و جنوب استان با
کویر مرکزي در شرق استان) تنوع بومنظامی
(اکوسيستمی) باالیی دارد ( .)Mehrabian, 2007یكی
از مهمترین عاملهاي وجود چنين شرایطی پيدایش
ناحيه (زون)هاي اکوتون است .که به معناي منطقهاي
بين دو اجتماع که در آن فرآیند تبادلها یا رقابت بين
ریختارهاي مجاور مشاهده میشود .از ویژگیهاي
آشكار این نواحی ،تغييرپذیري پوشش گياهی ،مانند
تغيير ریخت رویشی ( )Shmida & Burguess, 1988و
تنوع گونهاي ( )Whittaker, 1977است که در مناطق
گذرهاي مختلف بررسی شدهاند .استان قم از نظر
جغرافيایی در تقاطع بخش شمالی کوههاي ایران
مرکزي و بخش شمال غربی کویر مرکزي ایران در
طول جغرافيایی  28درجه 4 ،دقيقه تا  26درجه و 4
دقيقه و عرض جغرافيایی  98درجه و  4دقيقه تا 92
درجه و  3دقيقه واقع شده است .منطقۀ مورد نظر در
حوضۀ آبریز قمرود و دریاچۀ حوض سلطان از توابع
حوزة آبریز مرکزي واقع شده است .بر مبناي اقليم
نماي دومارتن اقليم این منطقه از فراخشک سرد تا
مدیترانهاي گرم متغير است (.)Darvishzadeh, 2004
در این تحقيق از رویشگاه طبيعی درمنهدشتی در سال
 1936از منطقۀ دریاچۀ حوض سلطان در مرحلۀ
گلدهی کامل با استفاده از پالت گذاري ،نمونهبرداري
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شد .از رویشگاه  3پالت  18مترمربعی به فاصلههاي
 188تا  288متر از یكدیگر با در نظر گرفتن
ناحيههاي اکوتون انتخاب و از هر پالت  68تا  88گياه
(کل گياهان موجود در پالتها بين  68الی  88گياه
بود) برداشت شد .براي انتخاب محل پالتها ،محلی
که به دليل باال بودن امالح ،کمترین پوشش گياهی
وجود داشت بهعنوان منطقۀ 1انتخاب و در امتداد
بستر دریاچه به فاصلههاي  188متر تكرارهاي آن
منطقه پالتگذاري شد ،در جهت عمود بر منطقۀ  1در
نظر گرفتن ناحيههاي اکوتون مناطق با امالح متوسط
(منطقۀ )6و مناطق با امالح کمتر (منطقۀ )9نامگذاري
شد .تكرارهاي منطقۀ  6و  9نيز مانند منطقۀ1
مشخص شد .در مرحلۀ گلدهی کامل در آغاز صفات
ریختشناختی (مورفولوژیک) مانند ارتفاع گياه ،شمار
پنجه ،قطر بزرگ و کوچک تاج پوشش اندازهگيري
شد ،آنگاه سرشاخۀ گلدار و دیگر سرشاخهها بهصورت
جداگانه برداشت و پس از کدگذاري به آزمایشگاه
منتقل شد .براي اندازهگيري طول و وزن ریشه از هر
پالت ،هشت بوته با ریشه برداشت شد که پس از
اندازهگيري طول ریشه ،نمونهها در دماي  72درجۀ
سلسيوس بهمدت  84ساعت خشک شدند
( .)Ghazanshahi, 1999وزن خشکریشهها نيز
اندازهگيري شد .در رویشگاه ،نمونههایی براي
اندازهگيري ميزان سبزینه ،از گياهان برداشتشده جدا
و بیدرنگ به درون نيتروژن مایع منتقل شد.
باقیماندة سرشاخههاي کل بوتۀ برداشتی را در
پاکتهاي کاغذي قرار داده و به آزمایشگاه منتقل
کرده و پس از خشککردن ،وزن خشک آنها تعيين

شد .ميزان قندهاي محلول ،پرولين ،سدیم ،پتاسيم،
منيزیم ،کلسيم ،کلر و آهن هر پالت با استفاده از
روشهاي مختلف اندازهگيري شد .به هنگام
نمونهبرداري از گياهان ،از عمق توسعۀ ریشۀ گياهان
نمونۀ خاک برداشت و در آزمایشگاه بررسی شد
(جدولهاي  1و  .)6برخی از عنصرهاي جذبشدة
گياه (سدیم ،پتاسيم ،منيزیم ،کلسيم و آهن) با
استفاده از دستگاه جفتشدة القایی ( )ICPاندازهگيري
شدند .کلر با استفاده از روش عيارسنجی (تيتراسيون)
با محلول نيترات نقره اندازهگيري شد .پرولين و
قندهاي محلول با استفاده از روش Irrigoyen et al.
) (1992اندازهگيري شد.
سبزینههاي  b ،aو مجموع با استفاده از روش
 (1989) Porra et al.اندازهگيري شدند.
براي اندازهگيري کلسيم و منيزیم خاک از روش
عيارسنجی (تيترومتري) ،نيتروژن کل از روش
کجلدال ،سولفات از روش کدورت سنجی ،کربن آلی از
روش والكی بالک ( ،)Ghazanshahi, 1999آهک کل
از روش حجمی ،بافت خاک از روش آبسنجی
(هيدرومتري) ،سدیم و پتاسيم از روش نورسنج
شعلهاي (فليم فتومتري) ،بيكربنات از روش عيارسنجی
و با استفاده از معرف متيل اورنژ استفاده شد
( .)Ghazanshahi, 1999اسانسگيري از سرشاخههاي
گلدار خشک با استفاده از روش تقطير با آب در مدت
چهار ساعت به عمل آمد (.)Mirza et al., 1996
دادههاي بهدستآمده ،از برنامۀ آماري SAS
تجزیهوتحليل شده و ميانگينها از راه آزمون چند
دامنهاي دانكن مقایسه شدند.

جدول .1نتایج تجزیۀ واریانس تجزیۀ فيزیكی  -شيميایی خاک مناطق نمونهبرداري
(آزمایشگاه خاکشناسی مؤسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع کشور)
Table 1. Variance analysis of physical and chemical analysis of soil sampling areas
)(Soil Laboratory Research Institute of Forests and Rangelands
Na
4876875ns
**1609509475
2144425
Sand
5.3ns
**256
9.3

Mg
*5478305
*6459568
475766
silt
8.4ns
52.7ns
24.4

Ca
28188821ns
*255201796
27086834
Clay
8.4ns
122.1ns
34.4

Mean of squares
Cl
K
77205987ns
**11907
11860537ns
**8113
16270219
133
N
SO4-2
0.004ns
96.3ns
**0.28
*2452
0.003
186.3

df
P
**14.96
**23.88
0.2
OC
**0.048
**0.037
0.002

EC
**41.1
1.48ns
0.27
HCO3—2
1925.3ns
*199389
12940

pH
**17.3
*3.99
0.52
ESP
32.67ns
**1367.53
19.1

2
8
4
df
2
8
4

S.O.V
Repeat
Area
error
S.O.V
Repeat
Area
error

 * ،nsو ** به ترتيب نشاندهندة نبود اختالف معنیدار و وجود اختالف معنیدار در سطح  2و  1درصد است.
ns, * , **: non significant and significant at 5% and 1% level, respectively.
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جدول .6نتایج مقایسۀ ميانگين تجزیۀ فيزیكی  -شيميایی خاکهاي منطقۀ نمونهبرداري
Table 2. Mean comparison of physical and chemical analysis of soil sampling areas
)(Soil Laboratory Research Institute of Forests and Rangelands
Na
)(ppm
49761a
11246b
8211b
7.2
Sand
)(%
37a
37a
21b
66.3

Ca
)(ppm
73824a
69840a
56234b
6.6
Clay
)(%
43.7a
36a
31a
66.3

Mg
)(ppm
14274a
12698b
11342b
3.1
Silt
)(%
32a
27a
35.3a
66.3

Mean of squares
Cl
K
)(ppm
)(ppm
21642a
601a
19375a
572b
17679a
500c
7.2
591
N
SO4-2
)(%
0.6a
187a
0.5a
169a
0.03b
131b
0.3
33.1

P
)(ppm
19a
16.8b
13.4c
4.16
OC
)(%
0.59a
0.44b
0.37b
0.4

EC
)(ds
12.6a
12ab
11.2b
12
HCO3—2
)(ppm
932a
897a
469b
766

Areas

pH
)(mmhos
7.3b
9a
9.5a
6.8
ESP
)(%
98.4a
76.8b
55.7c
96.76

)Area 1 (High salt
)Area 2 (medium salt
)Area 3 (low salt
Areas
)Area 1 (High salt
)Area 2 (medium salt
)Area 3 (low salt

حرفهاي همسان در هر ستون نشاندهندة نبود اختالف معنیدار بين ميانگينها است.
Means with the same letter in the column are not significantly different.

نتایج
نتایج تجزیۀ واریانس (جدول )9نشان داد ،بين تكرارها در
صفات ارتفاع گياه ،طول ریشه ،شمار پنجه ،قطر تاج
پوشش ،1قطر تاج پوشش ،6شاخۀ جانبی ،سرشاخۀ
گلدار ،وزن ساقه و وزن کل در سطح احتمال خطاي
1درصد اختالف معنیدار بود .بين مناطق نمونهبرداري از
نظر ارتفاع گياه ،شمار پنجه ،قطر تاج پوشش ،1قطر تاج
پوشش ،6شاخۀ جانبی ،سرشاخۀ گلدار ،وزن ساقه ،وزن
ریشه و وزن کل مادة خشک در سطح احتمال خطاي 1
درصد اختالف معنیدار مشاهده شد.

نتایج تجزیۀ واریانس (جدول )8نشان داد ،بين
تكرارها از لحاظ ميزان سدیم ،پتاسيم و منيزیم در
سطح احتمال خطاي 1درصد و از لحاظ ميزان قندهاي
محلول ،سبزینۀ  ،aکلسيم و کلر در سطح احتمال
خطاي  2درصد اختالف معنیدار مشاهده شد .بين
نقاط نمونهبرداري در قندهاي محلول ،پرولين،
سبزینۀ کل ،سبزینۀ  ،aسدیم ،پتاسيم ،منيزیم و
کلر در سطح احتمال 1درصد و سبزینۀ  bو کلسيم
در سطح احتمال 2درصد تفاوت معنیدار مشاهده
شد.

جدول  .9تجزیۀ واریانس بين مناطق نمونهبرداري بر ویژگیهاي درمنه دشتی ،استان قم
Table 3. Analysis of variance between areas sampled on Artemisia sieberi, Qom
Total
weight
**444.52
**18842
13
2.3

Root
weight
18.77ns
**303
12.4
5.7

Stem
weight
**310.52
**15818
0.23
0.53

Flowering
shoot
**271.03
**761
2.45
5.1

Mean of squares
Canopy
Branch
Diameter2
**343.11
**331
**189.77
**1021
4.94
0
5.88
0

Canopy
Diameter1
**310.11
**64.11
0.44
9.41

Tillers
**108.11
**61.77
0.27
9.28

Plant
height
**192
**244
0.11
8.9

Root
lenght
**333.44
6.77ns
1.77
7.9

df

S.O.V

2
2
4

Block
Area
Error
CV%

 nsو ** :به ترتيب نشاندهندة نبود اختالف معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  1درصد است.
ns, **: non significant & Significant at 1% level, respectively.

جدول  .8تجزیۀ واریانس بين مناطق نمونهبرداري بر ویژگیهاي درمنه دشتی ،استان قم
Table 4. Analysis of variance between areas sampled on Artemisia sieberi, Qom
Cl

Ca

Mg

K

Na

*2079847
**40438407
126845
1.12

*2.15
*2.7
0.42
2.96

**3.44
**0.78
0.02
3.58

**2.51
**4.10
0.11
2.4

**6.53
**5.46
0.13
4.97

Mean of squares
Chlorophyll Chlorophyll
a
b
*0.003
0.0003ns
**0.03
*0.03
0.0002
0.004
5.4
18.02

Chlorophyll

Proline

Soluble sugars

0.004ns
**0.12
0.004
11.16

0.01ns
**0.4
0.01
15.3

*0.006
**0.05
0.0006
4.8

Essential oil
percentage
0.01ns
0.01ns
0.01
18.12

S.O.V df
2
2
4

Block
Area
Error
CV%

 * ،nsو ** :به ترتيب نشاندهندة نبود اختالف معنیدار ،معنیدار در سطح  2و  1درصد است.
ns, * , **: non significant, significant at 5% and 1% level, respectively.

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،84شمارة  ،1بهار 1931
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نتایج مقایسۀ ميانگين نقاط نمونهبرداري (جدول)2
نشان داد ،منطقۀ ( 9امالح کم) با ميانگين 88
سانتیمتر بيشترین و منطقۀ ( 1امالح باال) با ميانگين
 91/9سانتیمتر کمترین ارتفاع گياه را داشت .منطقۀ
( 1امالح باال) و ( 6امالح متوسط) با ميانگين  87/9و
 88/9سانتیمتر به ترتيب بيشترین و کمترین ميزان
طول ریشه را داشتند .شمار پنجه در منطقۀ ( 9امالح
کم) با ميانگين  61/11عدد بيشترین و در منطقۀ 1
(امالح باال) با ميانگين هجده عدد کمترین ميزان بود.
منطقۀ ( 9امالح کم) و منطقۀ ( 1امالح باال) با
ميانگين  96/1و  69/1سانتیمتر به ترتيب بيشترین و
کمترین ميزان قطر تاج پوشش  1را داشتند .همچنين
منطقۀ ( 9امالح باال) با ميانگين  81/1سانتیمتر
بيشترین و منطقۀ ( 1امالح باال) با ميزان 91/9
سانتیمتر کمترین ميانگين قطر تاج پوشش  6را

داشت .شمار ساقۀ فرعی منطقۀ ( 9امالح کم) با
ميانگين  169/7عدد بيشترین و منطقۀ ( 1امالح باال)
با ميانگين  47/7عدد کمترین ميزان را داشتند .از
سویی منطقۀ ( 9امالح کم) با ميانگين  84/9گرم بر
بوته بيشترین و منطقۀ ( 1امالح باال) با ميانگين 17/9
گرم بر بوته کمترین عملكرد سرشاخه گلدار بودند.
وزن ساقه در منطقۀ ( 9امالح کم) با ميانگين 179/8
گرم بر بوته بيشترین و منطقۀ ( 1امالح باال) با
ميانگين  93/89گرم بر بوته کمترین ميزان بود .وزن
ریشه در منطقههاي ( 9امالح کم) و ( 6امالح متوسط)
با ميانگين  78/6و  28/12گرم بر بوته به ترتيب
بيشترین و کمترین ميزان بودند .همچنين منطقۀ 9
(امالح کم) با ميانگين  689/7گرم بر بوته بيشترین و
منطقۀ  1با ميانگين  189/1گرم بر بوته کمترین وزن
کل مادة خشک را داشتند.

جدول  .2مقایسۀ ميانگين نقاط نمونهبرداري بر ویژگیهاي درمنه دشتی ،استان قم
Table 5. Mean comparison of areas sampled on Artemisia sieberi, Qom
Total
weight
)(g/p
103.6b
109.3b
243.7a

Root
weight
)(g/p
64.6a
50.65b
70.2a

Stem
weight
)(g/p
39.03c
58.6b
173.5a

Flowering shoot
)weight (g/p
17.3c
26.3b
48.3a

Mean of squares
Canopy
Branch
Diameter2
)(n/p
)(cm
31.3b
87.7c
35.3b
98.7b
46.7a
123.7a

Canopy
Diameter1
)(cm
23.6c
26.3b
32.6a

Tillers
)(n/p
18c
24.6b
26.6a

Root
length
)(cm
47.3a
44.3a
45.6a

Plant
height
)(cm
31.3c
36.3b
44a

Areas

1
2
3

حرفهاي همسان در هر ستون نشاندهندة نبود اختالف معنیدار در بين ميانگينها است.
Means with the same letter in the column are not significantly different.

نتایج مقایسۀ ميانگين تأثير نقاط نمونهبرداري
(جدول  )1نشان داد که منطقۀ ( 1امالح باال) با
ميانگين 8/72درصد بيشترین و منطقۀ ( 9امالح کم)
با ميانگين 8/1درصد کمترین اسانس گلدهی را داشت.
از سویی منطقۀ ( 1امالح باال) با ميانگين 8/14
ميلیگرم بر ليتر بيشترین و منطقۀ ( 9امالح کم) با
ميانگين  8/86ميلیگرم بر ليتر کمترین ميزان
قندهاي محلول را داشت .ميزان پرولين در منطقۀ 1
(امالح باال) با ميانگين  1/17ميلیگرم بر ليتر بيشترین
و منطقۀ ( 9امالح کم) با ميانگين  8/81ميلیگرم بر
ليتر کمترین ميزان بود .سبزینۀ کل در منطقۀ 9
(امالح کم) و ( 1امالح باال) با ميانگين  8/41و 8/83
ميلیگرم بر ليتر به ترتيب بيشترین و کمترین ميزان
بودند .سبزینۀ  aدر منطقههاي ( 9امالح کم) و 1
(امالح باال) با ميانگين  8/94و  8/17ميلیگرم بر ليتر

به ترتيب بيشترین و کمترین ميزان بود .سبزینۀ  bدر
منطقههاي ( 9امالح کم) و ( 1امالح باال) با ميانگين
 8/89و  8/69ميلیگرم بر ليتر به ترتيب بيشترین و
کمترین ميزان بود .منطقۀ ( 1امالح باال) با ميانگين
 4/77قسمت در ميليون (پیپیام) بيشترین و منطقۀ
( 9امالح کم) با ميانگين  11/11قسمت در ميليون
کمترین ميزان سدیم را داشتند .منطقۀ ( 9امالح کم)
با ميانگين  12/11قسمت در ميليون بيشترین و
منطقۀ ( 6امالح متوسط) با ميانگين  19/86قسمت در
ميليون کمترین پتاسيم را داشت .منيزیم در منطقۀ 1
(امالح باال) با ميانگين  8/71قسمت در ميليون
بيشترین و منطقۀ ( 9امالح کم) با ميانگين 9/4
قسمت در ميليون کمترین ميزان بودند .منطقۀ 1
(امالح باال) با ميانگين  66/41قسمت در ميليون
بيشترین و منطقۀ ( 9امالح کم) با ميانگين 68/34

الیق حقيقی و همكاران :بررسی ویژگیهاي مورفوفيزیولوژیک ،درصد اسانس و برخی ...

قسمت در ميليون کمترین کلسيم را داشتند .منطقۀ 1
(امالح باال) و منطقۀ ( 9امالح کم) با ميانگين
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 92211/6و  64662/9قسمت در ميليون به ترتيب
بيشترین و کمترین ميزان کلر را داشتند.

جدول  .1مقایسۀ ميانگين نقاط نمونهبرداري بر ویژگیهاي درمنه دشتی ،استان قم
Table 6. Mean comparison of areas sampled on Artemisia sieberi, Qom
Cl
)(ppm
35516.2a
31115.7b
28225.3c

Ca
)(ppm
22.8a
21.7
20.9b

Mg
)(ppm
4.7a
3.8b
3.8b

K
)(ppm
13.9b
13.4b
15.6

Na
)(ppm
8.77a
7.01b
6.11c

Chlorophyll
)b (mg/l
0.23b
0.4a
0.43a

Mean of squares
Chlorophyll Chlorophyll
)(mg/l
)a (mg/l
0.4b
0.17a
0.6a
0.28b
0.8a
0.38c

Proline
)(mg/l
1.17a
0.81b
0.41c

Soluble sugars
)(mg/l
0.68a
0.51b
0.42c

Essential oil percentage
)(%
o.75a
0.7a
0.6a

Areas
1
2
3

حرفهاي همسان در هر ستون نشاندهندة نبود اختالف معنیدار در بين ميانگينها است.
Means with the same letter in the column are not significantly different.

تاج پوشش 1با تاج پوشش  )r=8/31**( 6و سرشاخۀ
گلدار (** )r=8/46همبستگی مثبت معنیدار داشت.
تاج پوشش  6با سرشاخۀ گلدار (** ،)r=8/38وزن ساقه
(* )r=8/13و وزن کل زیستتوده (بيوماس) (*)r=8/14
همبستگی مثبت معنیدار داشت .سرشاخۀ گلدار با
وزن ساقه (** )r=8/38و وزن کل (**)r=8/43
همبستگی مثبت معنیدار داشت .وزن ساقه با وزن
کل زیستتوده (** )r=8/33همبستگی مثبت معنیدار
داشت .وزن ریشه با وزن کل زیستتوده (*)r=8/14
همبستگی مثبت معنیدار داشت.

نتایج همبستگی صفات در جدول  7نشان میدهد،
ارتفاع گياه با شمار پنجه (** ،)r=8/39تاج پوشش1
(** )r=8/31و تاج پوشش  ،)r=8/31**( 6سرشاخۀ
گلدار (** ،)r=8/37وزن ساقه (** )r=8/48و وزن کل
(* )r=8/74همبستگی مثبت معنیدار داشت .طول
ریشه با شمار پنجه (* ،)r=8/13تاج پوشش1
(** )r=8/48و تاج پوشش  )r=8/76*( 6همبستگی
مثبت معنیدار داشت .شمار پنجه با تاج پوشش1
(** ،)r=8/38تاج پوشش  )r=8/39**( 6و سرشاخۀ
گلدار (** )r=8/42همبستگی مثبت معنیدار داشت.

جدول .7همبستگی سادة صفات مورفولوژیک درمنه دشتی منطقۀ قم
Table 7. The simple correlation between morphological traits of Artemisia sieberi, Qom
Branch

Essential oil
percentage
)(11

Total
weight
)(10

Root
weight
)(9

Stem
weight
)(8

Flowering
shoot
)(7

)(6

1

1
-0.47ns

1
*0.68
-0.29ns

1
0.59ns
**0.99
-0.47ns

1
**0.9
0.5ns
**0.89
-0.26ns

1
0.36ns
0.07ns
-0.09ns
0.05ns
0.55ns

Tillers

Canopy
diameter2
)(5

Canopy
diameter1
)(4

)(3

1
0.6ns
**0.9
*0.69
0.41ns
*0.68
0.01ns

1
**0.96
0.63ns
**0.82
0.53ns
0.35ns
0.53ns
0.15ns

1
**0.94
**0.93
0.62ns
**0.85
0.57ns
0.12ns
0.53ns
0.04ns

Root
weight
)(2
1
*0.69
**0.84
*0.72
0.64ns
0.44ns
0.1ns
0.22ns
0.12ns
0.38ns

Plant
height
)(1
1
0.75ns
**0.93
**0.91
**0.96
0.48ns
**0.97
**0.8
0.39ns
*0.78
0.12ns

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

 * ،nsو ** :به ترتيب نشاندهندة نبود اختالف معنیدار ،معنیدار در سطح  2و  1درصد است.
ns, * , **: non significant, significant at 5% and 1% level, respectively.

نتایج همبستگی صفات جدول  4نشان داد ،قندهاي
محلول با پرولين (** )r=8/43و کلر (**)r=8/29
همبستگی مثبت معنیدار و با سبزینۀ کل (**،)r=-8/36
سبزینۀ  )r=-8/32**( aو سبزینۀ )r=-8/46**( b
همبستگی منفی معنیدار داشت .پرولين با کلر
(** )r=8/46همبستگی مثبت معنیدار و با سبزینۀ کل
**
**
(  ،)r=-8/31سبزینۀ  )r=-8/31 ( aو سبزینۀ b

(* )r=-8/73همبستگی منفی معنیدار داشت .سبزینۀ
کل با سبزینۀ  )r=8/32**( aو سبزینۀ )r=8/32**( b
همبستگی مثبت معنیدار و با سدیم (* )r=-8/71و کلر
**
(  )r=-8/37همبستگی منفی معنیدار داشت .سبزینۀ a
با سبزینۀ  )r=8/49**( bهمبستگی مثبت معنیدار و با
سدیم (* )r=-8/17و کلر (** )r=-8/31همبستگی منفی
معنیدار داشت .سدیم با منيزیم (** ،)r=8/31کلسيم
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(** )r=8/48و کلر (* )r=8/73همبستگی مثبت معنیدار
داشت .پتاسيم با کلسيم (** )r=8/36همبستگی مثبت

معنیدار داشت .کلسيم با کلر (* )r=8/76همبستگی
مثبت معنیدار داشت.

جدول .4همبستگی سادة صفات فيزیولوژیک درمنه دشتی منطقۀ قم
Table 8. The simple correlation between physiological traits of Artemisia sieberi, Qom
Cl
)(10

Ca
)(9

Mg
)(8

1

1
*0.72

1
0.65ns
0.57ns

Na
)(6

Chlorophyll b
)(5

Chlorophyll a
)(4

Chlorophyll
)(3

Proline
)(2

1

1
*-0.68

1
**0.83
*-0.67

1
**0.95
**0.95
*-0.71

1
**-0.91
**-0.96
*-0.79
0.58ns

Soluble sugars
)(1
1
**0.89
**-0.92
**-0.95
**-0.82
0.56ns

K
)(7

1
2
3
4
5
6

1

0.11ns

0.33ns

0.43ns

0.4ns

-0.57ns

0.42ns

7

0.42ns
-0.17ns
-0.36ns

**0.91
**0.8
*0.79

-0.47ns
*-0.67
**-0.89

0.44ns
-0.53ns
**-0.96

-0.48ns
-0.63ns
**-0.97

0.3ns
0.5ns
**0.92

0.43ns
0.53ns
0.53ns

8
9
10

 * ،nsو ** :به ترتيب نشاندهندة نبود اختالف معنیدار ،معنیدار در سطح  2و  1درصد است.
ns, * , **: non significant, significant at 5% and 1% level, respectively.

بحث
همانطوري که در جدول  9مشاهده میشود ،بين
تكرارهاي داخل یک منطقه در صفات ریختشناختی و
فيزیولوژیک اندازهگيري شده اختالف آماري وجود
دارد ،وجود اختالف آماري در بين گياهان یک منطقه
میتواند ناشی از تغييرپذیري ژنتيكی ،سن گياهان و
تأثير عاملهاي محيطی از جمله رقابت با دیگر گونهها،
هرچند به ميزان کم باشد .زیرا به لحاظ عاملهاي
محيطی بهویژه عاملهاي خاکی (جدول  )6و نيز شمار
گونههاي همراه (نتایج نيامده است اما در چگونگی
پالتگذاري به تغيير پوشش گياهی اشاره شده است)،
تغييرپذیري زیادي درون پالتها و تكرارهاي مربوطه
میتوان مشاهده کرد (جدولهاي  2 ،8 ،9 ،6 ،1و،)1
در بررسیهاي  ،(2011) Abbaszadehبر گياه کافوري
اثر تغيير ناشی از عاملهاي ژنتيكی و سن گياه بيشتر
از عاملهاي محيطی گزارش شد.
همچنين در جدولهاي  9و  8مشاهده شد که
بين ناحيههاي نمونهبرداري نيز اختالف آماري وجود
داشت که این اختالف آماري میتواند افناحيه بر
مسائل ژنتيكی و سن گياه به عاملهاي محيطی از
جمله شوري خاک (جدولهاي  1و  )6و رقابت بين
گونهها مرتبط باشد ،زیرا در جدول  2مشاهده شد که
با فاصله گرفتن از محل تجمع امالح از منطقۀ 1
(جدول  )6و حرکت به سمت امالح کم در منطقۀ 9

(جدول  )6ارتفاع گياه ،شمار پنجه ،رشد شاخ و برگ و
اندامهاي هوایی (قطر تاج پوشش) ،شمار ساقۀ فرعی،
وزن سرشاخۀ گلدار و در نتيجه وزن کل مادة خشک
تک بوتهها افزایش یافت .پس بنابراین میتوان نتيجه
گرفت که شوري و امالح باال باعث کاهش عملكرد در
گياه درمنهدشتی میشود .شاید دليل اصلی کاهش
عملكرد را بتوان در جدول  1مشاهده کرد .زیرا در
جدول  1مشاهده میشود که در منطقۀ  1با امالح باال
(جدول )6که نزدیک به حوزة نمک است ،ميزان
اسموليتهاي تنظيمکننده مانند قندهاي محلول و
پرولين افزایشیافته بنابراین مسير عادي رشد گياه
دچار اختالل شده است .ميزان سبزینهها که موتور
محرک نورساخت (فتوسنتز) و جذب نور هستند
کاهشیافته و برعكس جذب عنصرهایی مانند سدیم،
منيزیم ،کلسيم و کلر افزایش پيدا کرده است .کاهش
صفات ریختشناختی از جمله ارتفاع ،طول و عرض
برگ ،قطر تاج پوشش و سطح تاجپوشش گياهان در
تحقيقات Kumar ،(1987) Croteau & El-Keltawi
 (2005) & Bandhuو (2004) Ashraf & Akhtar
تائيد شده است.
توليد سرشاخۀ گلدار بين  17الی  84گرم بر بوته و
مادة خشک کل بين  189الی  689گرم بر بوته ،هرچند
به لحاظ عددي با نتایج تحقيقات  (2000) Bagheriو
 (1994) Bashari et al.متفاوت است که این تفاوتها
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میتواند ناشی از سن گياهان (در رویشگاه گياهان با
سنهاي متفاوت وجود دارند) ،مرحلۀ رشدي گياه
(هرچند گياهان در مرحلۀ گلدهی برداشت شدند ،اما
ميزان گلدهی درون گياهان پالتها نيز با توجه به سن
گياه ،موقعيت مكانی اعم از شيب ،یال و پستیوبلندي
زمين و گونههاي همراه کم و بيش متفاوت بودند) ،شدت
(در یک رویشگاه و حتی درون یک پالت شدت تنش نيز
با توجه به نزدیكی یا دوري گونههاي همراه ،محل قرار
گرفتن گياه در یالها و شيبهاي مختلف و غيره میتواند
متفاوت باشد) و مدت تنش ( Manchanda & Garg,
 )2008باشد .اما نشاندهندة سازگاري گياه در منطقه و
قابليت رشد و نمو آن است که با توجه به اهميت مناطق
شور و گياهان شورروي بهرهبرداري و پایداري از
محيطزیست ( )Abbaszadeh, 2011بررسی هرچه بيشتر
این گياه مرتعی و دارویی مهم را بيشتر نمایان میکند.
کاهش عملكرد اندامهاي هوایی ،تغيير در جذب
عنصرهاي کانی ،همسو با نتایج تحقيقات Naeini et al.
)Tester & ،(1996) Lacan & Durand ،(2006
 (2003) Venportو  (2005) Parida & Dasبود.
بين نقاط مختلف تغيير معنیدار در درصد اسانس
مشاهده نشد که علت این تغيير نكردن میتواند ناشی
از نوع واکنش گياه و مسيرهاي انتخابی براي رویارویی
با تنش و دیگر عاملهاي محيطی باشد که در این
زمينه  (2011) Abbaszadehمشاهده کردند که با
افزایش شدت تنش مسيرهاي مختلفی براي رویارویی
با شوري توسط گياه اتخاذ میشود و در تنش شوري و
خشكی کم درصد اسانس در گياه درمنه و کافوري در
آغاز افزایش و با افزایش شدت آنها ميزان اسانس در
یک محدودة ثابتی باقی ماند و افزایش نيافت و
درحالیکه دیگر اسموليتهاي تنظيمکننده و از جمله
پرولين افزایش پيدا کرد .نتایج این بخش از تحقيق
همخوانی با نتایج تحقيقات Ashraf & Akhtar
) (2004و  (2007) Sheteawiداشت زیرا آنان نيز
کاهش درصد اسانس را در اثر شوري گزارش کردند.
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نتایج این تحقيق به لحاظ تغيير در ميزان پرولين
و قندهاي محلول با نتایج تحقيقات & Mahajan
Kumar et al. ،(2002) Munns ،(2005) Tuteja
) (2007و  (2005) Mutlu & Bozcukهمخوانی دارد.
همچنين انباشت عنصرهایی مانند  Na+در مناطق شور
براي محافظت گياه از آسيبهاي شوري محيط در
تحقيقات  (2002) Shiro et al.نيز تأیيد شده است.
بين اندامهاي هوایی با زیرزمينی همبستگی مثبت
وجود داشت .همبستگی نشاندهندة این است ،گياهان
در شرایط رویشگاهی براي رشد و نمو و گسترش
اندامهاي هوایی نياز به رطوبتی دارند که از راه ریشه
تأمين میشود .همچنين وجود تغيير معنیدار در بين
پالتهاي مختلف نشان داد ،جذب امالح متأثر از
وضعيت امالح خاکی است که در آن رشد میکند ،و
نيز وجود تغيير زیاد در بين عملكرد بوتهها و
ویژگیهاي اندامهاي مختلف بيانگر تأثير مستقيم بر
رشد و نمو این گياه و نيز نشاندهندة قابليت بالقوه
باالي درمنهدشتی براي زراعت بوده و میتوان با اعمال
تيمارهاي مناسب زراعی عملكرد باالیی را به دست
آورد .رشد گياهان در  pHمتوسط  4/1ميلیموس و
 ECمتوسط  16دسیزیمنس نشان داد که
درمنهدشتی یكی از گياهان به نسبت متحمل به
شوري بوده و احتمال دارد دليل گسترش این گياهان
در مناطق بيابانی و مناطق خشک کشور مربوط به
همين همبستگی مثبت بين ميزان قندهاي محلول با
پرولين و کلر باشد که در شرایط خاک شور براي
رویارویی با تنش شوري و خشكی قندهاي محلول و
پرولين گياه افزایش مییابد .به عبارتی ورود کلر به
درون گياه موجب افزایش توليد تنظيمکنندة اسمزي
یاختههاي گياهی میشود ( .)Sairam et al., 2005با
توجه افزایش ميزان مصرف درمنهدشتی در صنایع
دارویی و نتایج این تحقيق میتوان امكان زراعت گياه
درمنهدشتی را در مناطق خشک و لب شور توصيه
کرد.
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