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چکیده
ايران يکی از کشورهاي داراي اراضی خشک میباشد .خشکی خاک از جمله عوامل تنشزاي محيطی میباشد که عالوه بر کاهش
قابليت جذب آب توسط ريشهها ،گياهان را نيز از نظر تغذيهاي و فرايندهاي متابوليکی دچار مشکل مینمايد .در بسياري از موارد
به دليل کمبود آب يا خشکی خاک امکان ايجاد فضاي سبز با گونه هاي رايج امکان پذير نمیباشد .بنابراين ،معرفی گياهان کم
ويژگیهاي مورفولوژيکی و

توقع در فضاي سبز ،کمک شايانی به بهينهسازي مصرف آب خواهد کرد .اين مطالعه با هدف بررسی
فيزيولوژيکی دو گياه پوششی  Phyla nodiflora L. 6و Frankenia thymifolia Desf.تحت تاثير تيمارهاي مختلف آبياري و
شوري جهت تعيين آستانه تحمل گياهان مورد بررسی به تنش شوري و خشکی انجام شد .آزمايش به صورت فاکتوربل در قالب
طرح پايه کامال تصادفی با  62تيمار و  5تکرار انجام گرديد .تيمارها شامل  2سطح شوري ( 3/5شاهد) 1 ،1 ،و  3دسیزيمنس بر
متر و  1سطح آبياري به ترتيب شامل ( %633شاهد) %55 ،و  %53ظرفيت مزرعه بود .نتايج نشان داد که صفات کيفيت ظاهري،
طول شاخساره ،سطح برگ ،وزن تر و خشک ،ميزان کلروفيل و فتوسنتز ،تحت تأثير تنش کم آبی و شوري کاهش يافتند.
خصوصيات مورفولوژيکی مورد مطالعه در گياهان پوششی فيال و فرانکنيا تحت تاثير تيمارهاي مختلف مشابه هم عمل کردند.
اگرچه کيفيت ظاهري هر دو گياه پوششی در اثر تيمارهاي مختلف تحت تأثير قرار گرفته بود ،اما گياه پوششی فيال نسبت به
فرانکنيا تحمل بيشتري به تنشهاي شوري و کمآبی نشان داد .ميزان کلروفيل و فتوسنتز با کاهش درصد آب ظرفيت مزرعه و
افزايش ميزان شوري ،روند کاهشی داشت .بيشترين ميزان کلروفيل و فتوسنتز در تيمار آبياري  %633ظرفيت مزرعه و 3/5دسی
زيمنس بر متر تنش شوري و کمترين ميزان در تيمار آبياري  %53ظرفيت مزرعه و  3دسی زيمنس بر متر تنش شوري بود .نتايج
بيانگر آن است که گياهان پوششی فيال و فرانکنيا تحمل چندانی در شرايط تنش شوري و خشکی شديد ندارند.
کلمات کلیدی :نياز آبی ،درصد نمک ،خشکسالی ،فضاي سبز
. Turf
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 arundinaceaeو همچنين  ،Poa pratensisرقم

مقدمه

 Nuggetو يا گونه  Lolium prenneرقم  Preludeبهره-

اولين بار استفاده از گياهان پوششی در باغهاي ايران و

برداري کرد (مرتضايی نژاد و اعتمادي  .)6135چمن

سپس در باغهاي يونان و روم پيش از ميالد انجام شده است

آگروستيس بيشترين تحمل به شوري را در بين سه گونۀ

(اکبري  .)6131گياهان پوششی گروهی از گياهان باريک

چمن سردسيري آگروستيس ،آگروپايرون و فستوکا نشان

برگ و پهن برگ میباشند که در تيرههاي مختلف گياهی

داد (رسولی و همکاران .)6131 .به طور کلی وقتی گياهان

قرار دارند و بهطور معمول با سرزنی در مرحله رويشی نگه

در برابر تنش خشکی و شوري قرار میگيرند ،رشد آنها

داشته میشوند (نادري و کافی ( )6132شکل  .)6تا  25سال

کاهش میيابد .وجود نمک و امالح مختلف در خاکهاي

گذشته اثرهاي مربوط به خشکی و شوري تنها محدود به

شور و آب باعث کاهش پتانسيل اسمزي میشود که باعث

نواحی خشک يا نيمه خشک بود ،ولی در حال حاضر بنا به

پتانسيل کمآبی در گياهان میشود و گياهان را در برابر تنش

داليل زيادي در بسياري از نواحی ،کمبود آب تأثير مهمی

ثانويه اسمزي يا تنش خشکی قرار میدهد .بنابراين بين

بر اقليم گذاشته است (.)Rose-Fricker & Wipff 2001

تنش شوري و خشکی رابطهاي مستقيم وجود دارد (بهادران

بهتازگی برخی از دولتها خواهان استفاده از منابع ثانويه

 .)6133تنش شوري از رشد گياهان میکاهد و توليد

آب مانند آب شور ،آب بازيافتی و غيره براي آبياري گياهان

محصول هم در نتيجه بر هم خوردن تعادل در جذب عناصر

پوششی میباشند .به همين دليل ،گياهان پوششی متحمل به

ضروري و آب و تنش اکسيداتيو کاهش میيابد ( & Parida

خشکی و شوري از اهميت بااليی برخوردار است

 .)Das 2005; Mollassiotis et al. 2006اگرچه رشد

( .)Pessarakli et al. 2007در کشوري مانند ايران که

گياه در نتيجه فرآيندهاي فيزيولوژيکی منظم و کامل است و

زادگاه چمن و چمن کاري است ،میتوان با رعايت نکات

مهار رشد گياه توسط عوامل محيطی را نمیتوان تنها به يک

فنی ،گزينش گونههاي مقاوم به خشکی و مديريت صحيح

فرآيند فيزيولوژيکی خاص نسبت داد ،اما پديده

از نقش اين گياهان سودمند بهره برد ( Roohollahi et al.

فيزيولوژيکی غالب فتوسنتز است (.)Parida & Das 2005

 .)2007به اين منظور میتوان از گونههاي باريک برگ

رشد گياه و توليد بيومس به ميزان فتوسنتز خالص بستگی

مقاوم به خشکی که قابليت استفاده به عنوان چمن مقاوم به

دارد و تنش نمک بسته به شدت آن بر فتوسنتز تاثير

خشکی را دارند ،استفاده نمود .چمنی که نياز به نگهداري و

میگذارد .طبق گزارشات تنش نمک بسته به شدت آن بر

آبياري کمی دارد ،در اقليمهاي نيمه خشک معتدله کشت

فتوسنتز تاثير میگذارد ( .)Parida & Das 2005تنش

میشود ( .)Koski et al. 1999شوري آب و خاک در

خشکی به علت تأثير در بسته شدن روزنهها و در نتيجه

مناطق خشک و نيمه خشک از عوامل تاثيرگذار در رشد و

کاهش دسترسی به ،CO2باعث کاهش فتوسنتز گياه میشود

نمو گياهان است و استفاده از چمنهاي مقاوم به شوري

( .)Yordanov et al. 2001به طور واضح بسته شدن

يکی از راه حلهاي ايجاد فضاهاي سبز درون شهري و

روزنهها يکی از پاسخهاي اوليه به خشکی خاک است و

برون شهري در اين مناطق است .در خاکهاي شور در کنار

کاهش موازي در فتوسنتز و هدايت روزنهاي تحت استرس

جادهها ،فرودگاهها و جهت جلوگيري از فرسايش میتوان

خشکی گزارش شده است ( .)Lawler 1995تنش خشکی

از  Agropyron elongatumاستفاده نمود و در مناطق با

متابوليسم مزوفيل را متأثر و از طريق کاهش سنتز RUBP

شوري کمتر جهت چمنهاي تزيينی از Festuca
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( )Ribulose 1,5-bisphosphateو کاهش فعاليت

میباشد ( .)Fu et al. 2001نقصان در فتوسنتز خالص در

روبيسکو و يا هر دو ظرفيت فتوسنتزي را کاهش میدهد

اثر تنش خشکی بيشتر به بسته بودن روزنه يا همان کاهش

( .)Parida & Das 2005جلوگيري از رشد همراه با بسته

هدايت روزنهاي مربوط است ( .)Bertrand 1998هدف از

شدن روزنهها جزء اولين پاسخهاي گياهان به خشکی است

انجام اين مطالعه ،بررسی ويژگیهاي رويشی دو گياه

( .)Pessarakli 2007مکانيزم فتوسنتزي در کلروپالستها

مختلف فيال و فرانکنيا تحت تاثير رژيمهاي مختلف آبياري

عمدتاً پيچيده است و در طی مراحل اوليه خشکی

و تنش شوري جهت تعيين گياه مناسب متحمل به تنش

محدوديت عمده در فتوسنتز ناشی از بسته شدن روزنهها

شوري و خشکی بود.

Frankenia thymifolia Desf

Phyla nodiflora L.

شکل  -9دو گياه پوششی مورد مطالعه در ابتداي اين آزمايش

کاربرد تیمار شوری :پس از استقرار گياهان پوششی،

مواد و روشها

تيمارهاي شوري با استفاده از نسبت  6:6کلسيم و سديم

اين تحقيق در قالب دو آزمايش جداگانه بر روي دو گياه

کلريد اعمال گرديد .فاکتورهاي شوري شامل  2سطح ،3/5

فيال و فرانکنيا ،انجام شد .گياهان پوششی در گلدانهاي سايز

 1 ،1و  3دسیزيمنس بر متر بود.

 2حاوي خاک لومی رسی کاشته شدند .ميزان بذر مورد

تیمارهای سطوح مختلف آبیاری :براي انجام تيمار آبياري

استفاده برحسب ميزان توصيه شده در مترمربع براي هر

از گلدانهاي پالستيکی استفاده گرديد .فاکتورهاي آبياري 1

گلدان محاسبه شد و بهترتيب براي فيال در هر گلدان 3/162

سطح به ترتيب شامل ( %633شاهد) %55 ،و  %53ظرفيت

گرم و فرانکنيا  6/3گرم بذر در هر گلدان استفاده شد.

مزرعه در هر کدام از گياهان پوششی بود .ميزان رطوبت

تيمارها پس از استقرار گياهان پوششی به مدت سه ماه بر

ظرفيت مزرعه و نقطهي پژمردگی دائم در  253گرم از خاک

روي گياهان اعمال شد.

مورد نظر بستر کشت اندازهگيري شد .ظرفيت مزرعه  %23و
نقطه پژمردگی دائم  %63بود .دور آبياري بهصورت ثابت و
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مقدار آب محاسبه شده هر سه روز يکبار به گلدانها اضافه

گرديد .پس از استقرار گياهان پوششی تيمارهاي آبياري

همزمان با تيمارهاي شوري به کار گرفته شد.

کلروفیل :براي اندازهگيري ميزان کلروفيل از روش مکسول

مراحل آمادهسازی و کاشت گیاهان پوششی :خاک را الک

و جانسون ( )2333استفاده شد .يک گرم برگ تازه با

کرده ،گلدانها وزن شده و به مقدار  5کيلوگرم خاک زراعی

مقداري استون  %33له شده و عصاره حاصل درون تيوپ

به آنها افزوده شد ،بذرها وزن شده و به مقدار محاسبه شده

سانتريفيوژ ريخته شد .پس از سانتريفيوژ ،محل رويی از

بهطور يکنواخت روي سطح گلدانها پاشيده شد ،يک اليه

مواد رسوب يافته جدا و در بالنهاي حجمی  25ميلیليتر با

3/5

استون  %33به حجم رسانده شد .سپس ميزان کلروفيل

سانتیمتر روي بذرها پخش شد .مراقبتهاي الزم در طول

نمونهها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مدل -623-23

فصل رشد شامل آبياري منظم گلدانها و مبارزه با علفهاي

 UVدر دو طول موج  125و  111نانومتر خوانده شد ،که

هرز انجام شد.

براي اين کار ابتدا دستگاه اسپکتروفتومتر با استون %33

صفات مورد بررسی و روشهای اندازهگیری

کاليبره گرديد .سپس ،با فرمول زير ميزان کلروفيل کل برگ

کیفیت ظاهری :با توجه به رنگ ،يکنواختی ،تراکم و غيره با

محاسبه شد.

کود دامی پوسيده سرند شده به ضخامت حدود

= )Chlorophyll (mg/g F.W.

دادن شماره بيان شد .با مشاهده گياهان پوششی موجود در

)(20.2 (A645) + 8.02(A663) x V/(W x 1000

هر گلدان با توجه به ويژگیهاي بيان شده ،در محدوده  3تا

 :Aميزان جذب در طول موج مورد نظر

 3نمرهدهی انجام شد ،نمره صفر به بدترين و  3به بهترين

 :Vحجم نهايی عصاره و استون

سبزفرش داده شد.

 :Wوزن تازه برگ

طول شاخساره :از محل طوقه تا انتهاي آخرين برگ
برحسب سانتیمتر در پايان آزمايش اندازهگيري انجام شد.

اين آزمايش بهصورت فاکتوربل در قالب طرح پايه کامال

وزن تر و خشک ریشه و شاخساره :پس از شستشوي

تصادفی انجام گرديد .آزمايش شامل  62تيمار و  5تکرار

ريشه و شاخساره از گلوالي ،وزن تر آن در پايان آزمايش

بود .تجزيه آماري دادهها با نرمافزار آماري  SASنسخه

اندازهگيري شد (برحسب گرم در گلدان) .وزن خشک پس

9.1و واکاوي دادهها و مقايسه ميانگينها با آزمون  LSDدر

از  23ساعت ماندن در آون  13درجه سلسيوس اندازهگيري

سطح  %5صورت پذيرفت.

وزن خشک کل :از طريق محاسبه مجموع وزن خشک

نتایج

(برحسب گرم در گلدان) شد.
شاخساره و ريشه محاسبه گرديد.

سطوح آبياري اثر معنیداري بر کيفيت ظاهري گياهان

سطح برگ :با دستگاه اندازهگيري سطح برگ مدل Lpi220

پوششی نشان داد (جدول  .)6بهترتيب کيفيت ظاهري در

در پايان آزمايش اندازهگيري شد (برحسب سانتیمتر مربع).

سطوح  %55 ،%633و  %53کاهش نشان داد .سطوح مختلف

فتوسنتز :توسط دستگاه فتوسنتزمتر ايرگا مدل ( LCI.

شوري نيز بر ميزان کيفيت هر دو گياه پوششی تأثيرگذار

 ،)ADC.Co.UKبرحسب ميکرومول دياکسيدکربن در

بوده و بهترتيب بيشترين کيفيت ظاهري در تيمار  3/5و

مترمربع در ثانيه اندازهگيري گرديد (.)fischer et al. 1998

کمترين آن در تيمار  3دسیزيمنس بر متر مشاهده
شد(جدول  .)6نتايج بيانگر اين است که گرچه کيفيت
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گياه پوششی فيال از اين نظر در سطحی باالتر از فرانکنيا

ظاهري هر دو گياه پوششی در اثر تيمارهاي مختلف شوري
و کم آبی تحت تأثير قرار گرفته و کاسته شده است ولی
قرار دارد که خود حاکی از تحمل بيشتر اين گياه پوششی

هر دو گياه پوششی گرديد ،بهطوريکه بهترين کيفيت در

نسبت به فرانکنيا میباشد .برهمکنشهاي مختلف شوري و

گياه پوششی فيال و تيمار  %633ظرفيت مزرعه و شوري

کم آبی نيز خود سبب کاهش شديدي در کيفيت ظاهري در

 3/5دسیزيمنس بر متر مشاهده گرديد (جدول  ،6شکل .)2

دسیزيمنس بر متر مشاهده گرديدس بر متر مشاهده گرديد

شکل  -2دو گياه پوششی مورد مطالعه بعد از اعمال تنش شوري الف"فيال" و ب"فرانکنيا" ،بعد از اعمال تنش خشکی ج"فيال"
و د"فرانکنيا"

طول شاخساره در تيمار  %53ظرفيت مزرعه در هر دو گياه

طول شاخساره در فرانکنيا در اثر تيمارهاي بهکار رفته بهطور

پوششی کمترين مقدار را داشت که البته اين ميزان تفاوت

معنیداري نسبت به فيال کاهش نشان داد .نتايج برهمکنش

بين هر سه سطح تيمار آبياري معنیدار بود (جدول .)6

سطوح آبياري و سطوح شوري نشان داد که بيشترين طول

نتايج نشان میدهد که طول شاخساره بهطور معنیداري

شاخساره مربوط به فيال و تيمار  %633ظرفيت مزرعه و

تحت تأثير سطوح شوري قرار گرفته است ،بهطوريکه

شوري  3/5دسیزيمنس بر متر و کمترين آن مربوط به

کمترين طول شاخساره در  3و بيشترين آن در 3/5

فرانکنيا در  %53ظرفيت مزرعه و  3دسیزيمنس بر متر

دسیزيمنس بر متر ديده شد (جدول  .)6بر اساس نتايج

میباشد (جدول .)6
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نتايج نشان داد تنش کمآبی سبب کاهش سطح برگ شد،

مزرعه و بيشترين ميزان سطح برگ در تيمار  %633ظرفيت

بهنحوي که کمترين ميزان سطح برگ در  %53ظرفيت

مزرعه بهدست آمده است (جدول  .)6سطوح مختلف

شوري نيز همانند سطوح مختلف آبياري ميزان سطح برگ

سطح  3/5دسیزيمنس بر متر در سبزفرش فرانکنيا و سطح

را تحت تأثير قرار داده است و کمترين ميزان سطح برگ در

آبياري  %53ظرفيت مزرعه و سطح شوري  3دسیزيمنس

شوري  3دسیزيمنس بر متر مشاهده شد (جدول .)6

بر متر در گياه پوششی فرانکنيا کمترين سطح برگ را ايجاد

برهمکنش سطوح آبياري و شوري نيز نشان میدهد که

کرد (جدول .)6

تيمار سطح آبياري  %633ظرفيت مزرعه و تيمار شوري
جدول  -6اثر برهمکنش فاکتورهاي مورد مطالعه بر صفات کيفيت ظاهري ،طول شاخساره و سطح برگ گياهان پوششی  Phylaو
Frankenia
Irrigation
)levels (%

Salt
levels
)(dSm-1

Visual quality

Phyla
%100

%75

%50

0.5
3
6
9
0.5
3
6
9
0.5
3
6
9

9.0 a
8.7 ab
6.2 cd
1.5 h
8.2 ab
6.7 c
4.0 e
1.2 hi
4.2 e
2.7 g
2.5 g
1.0 hi

Leaf area
)(cm2/pot

Shoot lenght
()cm
Phyla

Frankenia

a

ab

11.9
10.9 bcd
10.2 c-f
9.3 fgh
10.6 b-e
9.4 fgh
9.4 fgh
8.3 ijk
9.5 e-h
9.4 fgh
7.6 kl
6.6 M

8.7
8.2 ab
5.5 b
1.5 h
8.0 b
5.5 b
3.0 fg
1.0 hi
3.7 ef
2.5 g
1.0 hi
0.5 i

Frankenia
ab

11.4
10.1 bcd
9.9 d-g
9.1 ghi
11.0 abc
9.0 g-j
8.7 hij
8.0 jk
8.9 g-j
8.6 h-k
6.9 lm
6.0 M

Phyla
dc

8.8
7.2 e-h
6.7 f-i
5.1 jk
8.4 de
5.4 ijk
5.3 ijk
4.5 ijk
5.9 g-j
5.8 hij
4.5 jk
4.7 jk

Frankenia
a

12.2
9.9 dc
8.8 dc
5.0 jk
11.0 a
9.2 dc
8.0 def
5.4 ijk
7.9 def
8.6 efg
6.9 ijk
6.0k

* حروف مشترک نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار بين ميانگينها براساس آزمون ( )LSDدر سطح  %5است.

سطوح مختلف آبياري اثر معنیداري بر وزن تر و خشک

تيمار شاهد سطوح  1 ،1و  3دسیزيمنس بر متر داراي

شاخساره داشت (جدول  .)2با کاهش در ميزان درصد

بيشترين وزن تر و خشک شاخساره بودند .نتايج اختالف

ظرفيت مزرعه وزن تر و خشک شاخساره روند کاهشی را

معنیداري را بين دو گياه پوششی نشان داد و گياه پوششی

نشان داد .بيشترين وزن تر و خشک شاخساره مربوط به

فيال ،وزن تر شاخساره بيشتري را داشت .برهمکنش

تيمار  %633و کمترين آن مربوط به تيمار  %53ظرفيت

سطوح آبياري و شوري نيز نشان داد که با کاهش سطح

مزرعه بود .سطوح مختلف شوري نيز تأثير معنیداري را در

آبياري و افزايش ميزان شوري وزن تر شاخساره روند

وزنتر و خشک شاخساره نشان داد .تمامی تيمارهاي شوري

کاهش را نشان داد .بهگونهاي که سطح آبياري  %633ظرفيت

وزن تر و خشک شاخساره کمتري نسبت به گياهان شاهد

مزرعه و تيمار شوري سطح  3/5دسیزيمنس بر متر (تيمار

( 3/5دسیزيمنس بر متر) ايجاد کردند و به ترتيب پس از

شاهد) در گياه پوششی فرانکنيا ميانگين با ميزان  23گرم
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بيشترين و سطح آبياري  %53ظرفيت مزرعه و سطح شوري

وزن خشک شاخساره بيشتري با ميانگين  3/1گرم نسبت

 3دسیزيمنس بر متر در فرانکنيا با ميانگين  5/3گرم

به فرانکنيا نشان داده و اين تفاوت معنیدار بود (جدول .)2

کمترين وزن تر شاخساره را نشان داد .گياه پوششی فيال

شاخساره اين تفاوت معنیدار بوده است( .جدول .)2

جدول  -2اثر برهمکنش فاکتورهاي مورد مطالعه بر وزن خشک و تر شاخساره گياهان پوششی  Phylaو Frankenia
Irrigation
)levels (%

Salt levels
)(dSm-1

Shoot dry weight
()g/pot
Phyla

%100

%75

%50

0.5
3
6
9
0.5
3
6
9
0.5
3
6
9

Frankenia
a

20.0 d
16.5 c
14.0 de
11.2 g-j
17.3 c
14.5 d
11.9 f-i
9.9 jk
12.9 d-g
12.4 e-h
10.6 h-k
9.1 m

23.7
16.5 c
13.9 de
10.3 ijk
16.8 c
13.4 def
11.4 g-j
8.7 kl
12.4 e-h
10.7 h-k
10.3 ijk
7.8 l

Shoot wet weight
)(g/pot
Phyla
a

13.2
10.9 cde
10.1 d-g
8.8 g-j
11.8 abc
9.9 e-h
8.2 i- l
7.9 i-l
8.5 hi
8.1 i-l
7.6 i-l
7.1 kl

Frankenia
ab

11.3
11.6 bcd
10.0 d-h
7.6 i-l
10.5 c-f
9.2 f-h
8.6 g-k
9.6lm
8.1 i-l
7.8 i-l
7.6 jkl
5.5 m

* حروف مشترک نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار بين ميانگينها براساس آزمون ( )LSDدر سطح  %5است.

با توجه به دادههاي جدول  ،1سطوح مختلف شوري بهطور

اين نظر بين سطوح  3/5و  1دسیزيمنس مشاهده نشد.

کلی سبب کاهش وزنتر ريشه در هر دو جنس گرديده

برهمکنش سطوح آبياري و شوري نشان داد که روند

است بر اساس نتايج مقايسه ميانگين دو گياه پوششی

کاهشی وزن خشک ريشه با کاهش سطوح آبياري و افزايش

مشخص شد که وزن تر ريشه در فيال به ميزان  %62بيشتر

ميزان شوري نشان داده شد (جدول  .)1بررسی اين شاخص

از فرانکنيا است .از برهمکنش سطوح آبياري و شوري چنين

از جدول  2نشان میدهد که وزن تر کل با کاهش درصد

میتوان نتيجه گرفت که فيال در سطح آبياري  %633ظرفيت

ظرفيت مزرعه روند کاهشی نشان داد .بيشترين وزن تر کل

مزرعه و سطح شوري  3/5دسیزيمنس بر متر با  656گرم

شاخساره در تيمار  %633ظرفيت مزرعه و کمترين وزن تر

بيشترين و فرانکنيا در سطح آبياري  %53ظرفيت مزرعه و

کل شاخساره در تيمار  %53ظرفيت مزرعه ديده شد .نتايج

سطح شوري  3دسیزيمنس برمتر با  55گرم کمترين ميزان

نشان داد که سطوح شوري بهترتيب  1 ،1 ،3و 3/5

وزن تر ريشه را داشتند .گرچه در سطوح آبياري  %633و

دسیزيمنس بر متر باعث بيشترين کاهش در وزن تر کل

 %55ظرفيت مزرعه ميزان وزن خشک تفاوت معنیداري را

هر دو گياه پوششی گرديدند که همه تيمارها با تيمار 3/5

نشان نداد ،ولی تيمار  %53ظرفيت مزرعه از اين نظر کاهش

دسیزيمنس بر متر اختالف معنیداري را نشان دادند.

معنیداري را نسبت به دو تيمار ديگر نشان داد .بيشترين

بيشترين وزن تر کل شاخساره در گياه پوششی فيال و

کاهش در وزن خشک ريشه بهترتيب در تيمارهاي  3و 1

کمترين آن در گياه پوششی فرانکنيا مشاهده شد .برهمکنش

دسیزيمنس بر متر مشاهده گرديد و تفاوت معنیداري از

سطوح آبياري و شوري نيز نشان داد که وزن تر کل
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آبياري و شوري قرار گرفت و کاهش يافت (جدول .)2

شاخساره نيز مانند ديگر صفات ظاهري تحت تأثير تنش کم

جدول  -3اثر برهمکنش فاکتورهاي مورد مطالعه بر وزن خشک و تر ريشه گياهان پوششی  Phylaو Frankenia
Irrigation
)levels (%

Salt levels
)(dSm-1

Root dry weight
)(g/pot
Phyla

%100

%75

%50

0.5
3
6
9
0.5
3
6
9
0.5
3
6
9

81.8 a
78.2 ab
70.0 bcd
8.5 d-g
78.2 ab
78.2 ab
66.8 b-e
59.3 d-g
55.2 fgh
54.5 ghi
49.9 g-j
48.9 g-i

Root wet weight
)(g/pot

Phyla

Phyla

Phyla

a

a

a

15.5
147.2 a
137.5 abc
110.3 d-g
150.1 a
149.5 a
129.2 a-d
117.2 b-e
97.5 e-i
97.1 e-j
91.5 f-j
88.3 g-j

15.5
147.2 a
137.5 abc
110.3 d-g
150.1 a
149.5 a
129.2 a-d
117.2 b-e
97.5 e-i
97.1 e-j
91.5 f-j
88.3 g-j

15.5
147.2 a
137.5 abc
110.3 d-g
150.1 a
149.5 a
129.2 a-d
117.2 b-e
97.5 e-i
97.1 e-j
91.5 f-j
88.3 g-j

* حروف مشترک نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار بين ميانگينها براساس آزمون ( )LSDدر سطح  %5است.

نتايج حاکی از اين است که با کاهش سطوح آبياري ميزان

 1 ،1 ،3/5و  3دسیديمنس بر متر باعث کاهش ميزان

وزن خشک کل شاخساره کاهش میيابد و اين ميزان کاهش

کلروفيل هر دو گياه پوششی گرديد ،که برخی تيمارها با

در تيمار  %53ظرفيت مزرعه به تقريب  %65تيمار شاهد

تيمار  3/5دسیزيمنس بر متر اختالف معنیداري را نشان

میباشد (جدول  .)2وزن خشک کل شاخساره نيز به ميزان

دادند .بيشترين مقدار کلروفيل در گياه پوششی فرانکنيا و

زيادي تحت تأثير غلظتهاي مختلف شوري قرار گرفت و

کمترين آن در گياه پوششی فيال مشاهده شده و اين تفاوت

کمترين ميزان آبی آن در تيمار  3دسیزيمنس بر متر

معنیدار بود .نتايج نشان میدهد که فعاليت فتوسنتزي در هر

مشاهده گرديد (جدول  .)2برهمکنش سطوح آبياري و

دو گياه پوششی تحت تأثير تنش ناشی از سطوح مختلف

شوري نشان داد که وزن تر و خشک ريشه نيز به مانند ساير

آبياري قرار گرفته است و کمترين ميزان فتوسنتز در %53

ويژگیهاي بررسی شده تحت تأثير تنش آبياري و شوري

ظرفيت مزرعه مشاهده گرديد (جدول  )5که اين ميزان به

قرار گرفت و کاهش يافت (جدول  .)1اثر برهمکنش

تقريب  %11کمتر از تيمار  %633ظرفيت مزرعه بود .بههمين

سطوح آبياري و شوري بر وزن خشک کل روند کل کاهشی

ترتيب ،تفاوتی ميان سطوح  %633و  %55مشاهده نگرديد

را در هر دو گياه پوششی فيال و فرانکنيا نشان داد (جدول

(جدول  .)5سطوح شوري نيز بر ميزان فتوسنتز مؤثر بوده و

 .)2بررسی جدول  5نشان میدهد که ميزان کلروفيل با

کمترين ميزان فتوسنتز در شوري  3دسیزيمنس مشاهده

کاهش درصد ظرفيت مزرعه روند کاهشی نشان داد.

گرديد (جدول  .)5نتايج نشان میدهد که ميزان فتوسنتز در

بيشترين مقدار کلروفيل در تيمار  %633ظرفيت مزرعه و

گياه پوششی فيال بهطور ميانگين از فرانکنيا بيشتر بوده و

کمترين آن در تيمار  %53ظرفيت مزرعه ديده شد (جدول

کمتر تحت تأثير تنشهاي بکار رفته قرار گرفته است و اين

 .)5نتايج نشان میدهد که افزايش سطوح شوري به ترتيب

ميزان افزايش در فتوسنتز فيال به تقريب  %63میباشد
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(جدول  .)5ميزان فتوسنتز در برهمکنش موارد ياد شده در

فرانکنيا و سطح شوري  3دسیزيمنس بر متر مشاهده شد

تيمارهاي مختلف کمآبی و شوري تحت تأثير قرار گرفت به

(جدول  .)5الزم به ذکر است که سطح شوري 3

صورتی که بيشترين ميزان فتوسنتز در گياه پوششی فيال و

دسیزيمنس بر متر و  %53ظرفيت مزرعه ميزان فتوسنتز فيال

سطح آبياري  %633ظرفيت مزرعه و شوري 3/5

را همانند فرانکنيا تحت تأثير قرار داده و از ميزان آن کاست

دسیزيمنس بر متر و کمترين ميزان آن در گياه پوششی

(جدول .)5

جدول  -4اثر برهمکنش فاکتورهاي مورد مطالعه بر صفات مختلف گياهان پوششی  Phylaو Frankenia
Irrigation levels
)(%

Salt levels
)(dSm-1

Total wet weight
)(g/pot
Phyla

Total dry weight
)(g/pot

Frankenia

45.6 a
36.4 bc
31.8 d-h
27.7 hij
36.7 bc
33.2 c-f
30.4 fgh
27.7 hij
32.1 d-g

Phyla

b

Frankenia

a

39.7
35.7 bcd
31.0 e-h
25.3 ijk
35.2 cde
30.8 fgh
28.5 ghi
25.6 ijk
27.7 hij

a

26.1
23.9 ab
21.9 b-d
19.0 g-j
22.5 bcd
21.2 c-g
19.8 e-i
18.2 hij
18.1 hij

25.4
22.3 bcd
21.4 c-f
20.3 d-h
22.9 bc
21.3 c-g
19.1 f-j
18.8 hij
19.1 g-j

0.5
%100
3
6
9
0.5
3
%75
6
9
0.5
17.8 ij
18.8 hij
26.0 ijk
30.5 fgh
3
%50
jk
ij
kl
f-i
17.2
17.8
29.9
29.3
6
15.3 k
17.2 Jk
20.3 l
24.1 jki
9
* حروف مشترک نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار بين ميانگينها براساس آزمون ( )LSDدر سطح  %5است.
جدول  -5اثر برهمکنش فاکتورهاي مورد مطالعه بر صفات مختلف گياهان پوششی  Phylaو Frankenia
Irrigation levels
)(%

Salt levels
)(dSm-1

Cholorophyl
)(mg g-1f180

Phyla
%100

%75

%50

0.5
3
6
9
0.5
3
6
9
0.5
3
6
9

0.53bc
0.50 bcd
0.26 f-i
0.19 ghi
0.31e-h
0.31e-h
0.20ghi
0.13hi
0.1 i
0.13hi
0.11i
0.1 i

Frankenia
a

0.76
0.50 bcd
0.26 f-i
0.19 ghi
0.51bed
0.49cde
0.36c-g
0.29e-i
0.25 f-i
0.21f-i
0.12 hi
0.12hi

Photosantesis
)(μmolCO2m-25-2

Phyla
a

9.8
8.4 cd
6.4 gf
4.1 l-o
9.5 ab
8 ed
5.4 g-j
3.9 m-o
6 g-f
5.2 h-k
3.4 op
3.5 op

Frankenia
abc

8.9
7.7 ed
5.8 hi
3.6 n-p
8.5 bed
7.1 ef
1.9 j-m
3.4 op
5 j-k
4.5 k-n
4 m-o
2.9 p

* حروف مشترک نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار بين ميانگينها براساس آزمون ( )LSDدر سطح  %5است.
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برگ میشود ( .)Pessarakli 2007تنش شوري با تغيير در

بحث

فرايندهاي کليدي متابوليکی سبب کاهش فتوسنتز مایگاردد

تيمارهاي خشکی و شوري در گياهان پوششی آروا

که ادامه اين روند منجر باه کااهش ساطح بارگ مایگاردد

( ،)Agrostis stoloniferaفريژ کنتاکی ( )Poa trivialisو

( .)Flowers et al. 2010کاااهش وزن تاار و خشااک

چاوي چند ساله ( )Lolium perenneنشان داد که تمام

شاخساره بهدليل محدوديت در جذب آب ،بهدليل تنشهاي

صفات مورد بررسی کاهش يافت و به ترتيب بيشترين و

اعمال شده و از طرف ديگر بهواسطه کاهش ميزان فتوسانتز

کمترين تأثير را بر دو گياه پوششی فريژ کنتاکی و آروا

و کاهش بيومس گياه رخ میدهد .در بررسی چند رقم فايال

داشته است ( .)Pessarakli & Kopec 2008علت کاهش

در ميزان مقاومت به کمآبای ،کااهش در وزن تار و خشاک

کيفيت ظاهري در تنش اسمزي از دست رفتن آب بافت و

شاخساره گزارش شد که نتايج ما با يافتههااي آنهاا همساو

ياختههاي گياهی ،کمبود جذب مواد غذايی و همچنين بسته

اسات ( .)Atif et al. 2010نتاايج باهدسات آماده دربااره

شدن روزنهها ،کاهش جذب دياکسيدکربن و ضعف گياه

کاهش وزن تر شاخساره با يافتاههااي  Akramو همکااران

می باشد ( .)Kramer & Boyer 1995نتايج در اين مورد

در سال ( )2331مبنای بار تاأثير شاوري بار شااخصهااي

با يافتههاي  Bartleyو همکاران در سال ( )2333مبنی بر

مورفوفيزيولوژيااک فاايال و همچنااين يافتااههاااي  Uddinو

بررسی ميزان تحمل نسبی  62دو رگه فيال سازگار است.

همکاران در سال ( )2333مبنی بر تأثير شوري بر رشد شش

همچنين  Marcumو  Murdochدر سال ( )6332با مقايسه

گونه گياه پوششی سازگاي دارد .در پژوهشی بار روي چناد

 2گياه پوششی از جمله فيال عنوان کردند با افزايش شوري

رقم از گياه پوششی فيال تحت شرايط کمآبای دريافتناد کاه

کيفيت ظاهري در تمام گياهان پوششی بهشدت کاهش

کم آبی سبب کاهش طول و وزن تر ريشه شده است (2010

يافت.

 )Atif et al.و همچنين نتاايج ايان تحقياق باا يافتاههااي

اثر کم آبی بر دو گونه گياه پوششی فصل سرد نشاان داد کاه

Shefferو همکاران در سال ( )6335مبنی بر اين که طاول

کمآبی خفيف اثر چندانی بر ارتفاع شاخساره ندارد ،ولای در

و وزن ريشه در گياهان پوششی چااوي و فرياژ کنتااکی در

تنش شديد سبب کاهش رشد شاخساره میشود (Fu 2001

شرايط خشکی نسبت به شاهد کاهش داشته است سازگاري

 .)& Huangهمچنين شوري در ارقام مختلف فريژ کنتااکی

دارد .در پژوهشای غرباالگري ارقاام مختلاف چااوي بااراي

باعث کاهش ارتفاع شاخسااره گردياد (; James & 2010

تحمل به شوري انجام شد و گزارش کردند کاه ميازان وزن

Walterعليزاده و همکاران  .)1388يافتههاي ما با نتايج فاو

تر و خشک ريشه در تمامی ارقام با افزايش شاوري کااهش

و همچنين با گزارشات  Uddinو همکااران در ساال ()2333

يافته است ( .)Pessarakli & Kopec 2009سالحورزي و

که پاسخهاي رشدي هشت گونه گياه پوششی گرمسايري را

همکاران در سال ( )6135در بررسی واکانش دو گوناه گيااه

در ارتباط با تنش شوري نشاان دادناد همسوسات .کااهش

پوششی فرانکنيا و چاوي به تنش خشکی نشان دادند کاه باا

سطح برگ در گياه پوششی اروا به علت جلوگيري از تبخيار

افزايش شدت خشکی وزن خشک ريشه کاهش مایياباد و

و تعر و مکانيسم گياه براي مقاومت به کمآبی مایباشاد (

همچنين مقاومت به خشکی فرانکنيا بيشتر از چاوي اسات.

 .)Atif et al.2010يکی از راهکارهاي گياهان براي تحمال

نتايج اين پژوهش با يافتههااي  Uddinو همکااران در ساال

کردن شرايط شور آب و خاک ،کاهش سطح برگ از طرياق

( )2362مبنی بر تأثير شوري بر رشد شش گونه گياه پوششی

پير شدن سريع برگها میباشد که سبب محدود کردن سطح
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همسويی دارد .تنش خشکی بر چهاار گوناه گيااه پوششای

ريبولوز بيس فسفات وکاهش انتقال الکترون فتوسانتزي باه

انجام شد ،گونه فرانکينيا کمترين ميزان کلروفيل را باه خاود

فتوسيساتم دو مایباشاد ( .)Pagter et al. 2005افازايش

اختصاص داد .همچنين کمترين ميزان کلروفيال مرباوط باه

فتوسنتز در رقم مقاومتر نشان دهنده مکانيسمهاي سازگاري

تيمارهاي  %55و  %53تنش آبی باود (ساميعانی و همکااران

با تنش در جهات جلاوگيري از کااهش فتوسانتز و تحمال

 .)6132محتواي کلروفيال بارگ باه افازايش ساطوح تانش

بيشتر اين رقم در برابر تنش خشاکی اسات ( Ganjeali et

خشکی واکنش نشان می دهد .به طوري که کمتارين مقادار

 .)al. 2011برخی مطالعات گزارش کردند کاه ممانعات از

کلروفيل در تيمار تانش شاديد خشاکی باه دسات مایآياد

فتوسنتز در شرايط تانش خشاکی باا افازايش غلظات CO2

( .)Jiang & Huang 2001فتوسنتز به دو شکل تحت تاثير

محيط بهبود میيابد که اين امر تعياين کنناده نقاش کليادي

تنش خشکی قرار میگيرد :يکی بسته شادن روزناههاا ،کاه

روزنهها در کاهش فتوسنتز است (.)Armand et al. 2015

منجر به تأمين نشدن  CO2الزم باراي فعاليات کلروپالسات

دستورالعمل ترویجی

میشود و ديگري اثر مستقيم خشاکی باه صاورت تخرياب
کلروفيالهاا اسات ( .)Smirnoff 1993کااهش ساطوح

جهت استفاده از اين دو گياه پوششی موارد ذيل پيشنهاد

کلروفيل در گياهان تحت تنش میتواند به افازايش فعاليات

میشود:

آنزيم تخرياب کنناده کلروفيال (کلاروفيالز) مرباوط باشاد

 - 6گياه پوششی فيال و فرانکنيا در شرايط شديد تنش

( .)Bertrand & Schoefs 1998کاااهش مياازان کااارايی

شوري ( 3دسیزيمنس بر متر) و خشکی شديد

فتوسيستم ها در شرايط تنش خشکی و شوري ،نشان دهناده

( %53ظرفيت مزرعه) دچار افت کيفيت میشوند.

کاهش ميزان انتقال الکترون از فتوسيساتم دو باه فتوسيساتم

 - 2از لحاظ حفظ خصوصيات مورد نظر براي گياهان

يک است ( .)Zaltev & Yordanov 2004اين نوع تنشها

پوششی در شرايط تنش خشکی و شوري ،گياه

باعث کاهش محتوي رنگدانههاي فتوسنتزي در اثار افازايش

پوششی فيال نسبت به گياه پوششی فرانکنيا گزينه

گونههاي واکنشگر اکسيزن و ايجاد تنش اکسيداتيو میشاود

مناسبتري میباشد.

( .)Armand et al. 2015از مهمترين عوامل محدود کننده

سپاسگزاری :اين پژوهش کامال توسط بنياد ملی

فتوسنتز در شرايط تنش خشکی عبارتناد از :عوامال محادود

نخبگان حمايت گرديد .همچنين نويسندگان مقاله از

کننده روزنهاي و عوامل محدود کننده غير روزنهاي که شامل

مرکز تحقيقاتی باغ گياهشناسی ارم براي فراهم کردن

کاهش رنگدانههاي فتوسنتزي میباشد ( Hosseinzadeh et

گياهان و امکانات گلخانهاي کمال تشکر را دارند.

 ،)al. 2014کااهش فعاليات آنازيم روبيساکو ،مهاار سانتز
منابع

اکبري م ( .)6131مقايسه جنسهاي سبزفرش  Cynodonو  Poaو آميختههاي بذري آنها .پاياننامه کارشناسی ارشد.
دانشگاه شيراز.
بهادران باغبادرانی م ( .)6133اثرهاي تنش خشکی و شوري به ويژگیهاي رويشی و زايشی دو رقم گل مريم .پاياننامه
کارشناسی ارشد .دانشگاه شيراز.
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Abstract
Iran is one of the countries which have dry lands. Soil dryness is one of the environmental stresses,
which, decreases water absorption by roots, also causes problem in plants nutrition and metabolic process.
In many cases, due to lack of water or soil moisture, it is not possible to create a landscape with common
species. Therefore, the introduction of low-expected plants in the landscape will help to optimize the
water useage. Therefor, the research was planed to investigate the morphological and physiological
parameters of green covers (Phyla nodiflora L. and Frankenia thymifolia Desf.) under different
treatments of irrigation and salt stress to determine their tolerance to drought and salt stress. The
experiment was conducted in the form of factorial using completely randomized design, with 12
treatments in 5 replications. Treatments contained 4 salt levels (0.5 ds/m as control, 3, 6&9dSm-1) and 3
irrigation levels (100% as control, 75% & 50% of field capacity). Results indicated that different
characteristics, including visual quality, shoots length, leaf area, fresh and dry weights, amount of
chlorophyll and photosynthesis, were decreased under water and salt stress. Morphological characteristics
of Phyla and Frankenia were similar under different treatments of low irrigation and salt stress. Although
visual quality of both green covers was affected under different salt and water stresses, but Phyla was
more tolerant compared to Frankenia. Amount of chlorophyll and photosynthesis were decreased with
reducing water percentage of field capacity and increasing salt stress.Highest amount of chlorophyll and
photosynthesis were in 100% of field capacity and 0.5 dSm-1 of salt stress and lowest amounts were in
50% of field capacity and 9 dSm-1 of salt stress. Results showed that Phyla and Frankenia green covers
are not high tolerant to sever drought and salt stress.
Keywords: Drought, Landscape, Salt Percentage, Water Requirement.
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