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 نشريه مرتعداري

3333سال اول، شماره سوم،   
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  Chrysopogon zizanioidesبررسی برخی صفات رشد و فیزیولوژیکی گیاه 

 ی شور )در شرایط گلخانه ای(هادر خاک
 

 1، داود اخضری3پرست ، بهروز محمد 1بهناز عطائیان*، 2طیبه ملکی
ارشد مرتعداری، گروه مرتع دانشجوی کارشناسی2، اری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مالیراستادیار، گروه مرتع و آبخیزد1

 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مالیر3، و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مالیر

  22/12/1333 تاریخ پذیرش: 31/11/1333تاریخ دریافت: 

 چکیده

ی طبیعتی بتا هامعضالت زیست محیطی در مناطق خشک و نیمه خشک تقابل اکوسیستت  یکی از

کته بقتا و  استتتنش شوری است. در حقیقت، تنش شوری از  جمله عوامل محیطی بازدارنده مراتع 

مین دلیل مطالعه راهکارهای احیا و اصتال  ه و بهکند شدت تهدید میه را ب هاسیست اکوپایداری این 

( بر NaCl) بررسی تاثیر شوری هدف با آزمایش . ایناستیکی از تصمیمات مه  مدیریتی مراتع شور 

 و مورفولتوژیکی کاروتنوئیتد((، RWC) ، رطوبتت نستبی بتر bو  aکلروفیتل ) فیزیولوژیکیصفات 

 تکترار سه با تصادفی بلوککامل طر  قالب در Vetiver zizanioides گونه گیاهی (ارتفاع  و تعداد پایه)

مالیتر انجتام شتد. تیمتار  دانشگاه ،و محیط زیستطبیعی منابع  دانشکده تحقیقاتی آموزشی لخانهگ در

و  32، 12، 8، 4( صفر )شاهد(، ECالکتریکی )آزمایشی شامل شوری در شش سطح مختلف با هدایت

ورد در پارامترهای مورفولتوژیکی مت هرچندنشان داد که این تحقیق نتایج دسی زیمنس بر متر بود.  44

شدت تحت تاثیر تیمار شتوری قترار ه دار مشاهده نشد، پارامترهای فیزیولوژیکی بمطالعه تفاوت معنی

و  حداکثریافته و  دارمعنیبا افزایش شوری افزایش  b و a هر دو کلروفیلکاروتنوئید و غلظت گرفتند. 

شتوری تیییترات تتنش  .تدستت آمتده استبته dS / m 32و  12برای سطو   ،ترتیببه مقدار حداقل

در سطو  شوری کمتتر  میزان آن ،کهطوریایجاد کرد به بر  رطوبت نسبیمحتوای  میزان در دارمعنی

                                                             
  attaeian@malayeru.ac.irنویسنده مسئول: *

 

mailto:attaeian@malayeru.ac.ir
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 23/33بته مقتدار آن  dS/m 41 و با افزایش شوری در ستطح  کاهش قابل توجهی دارد dS/m  32از 

 نداشته دارلف تاثیر معنیسطو  مخت در گونه گیاهی تعداد پایه و ارتفاع شوری بر چنین تیمار رسید. ه 

 4 حاصله از این تحقیق بیانگر تحمل باالی گیاه وتیور گراس در سطو  شورینتایج طورکلی، هاست. ب

دسی زیمنس بر متر و سازگاری مجدد و سریع  32دسی زیمنس بر متر، اثر کاهشی سطح شوری  12تا 

ی هایل استفاده از این گونه در پروژهمین دله دسی زیمنس بر متر بود. به 44این گونه در سطح شوری 

 . شوداصالحی مراتع شور پیشنهاد می 
 

 Chrysopogon، ، مراتع شور، تنش شوری(Vetiverzizanioides) وتیور گراس :ی کلیدیهاواژه

zizanioides 
 

 مقدمه

 و خشتکی مفتر،، چترای ماننتد محیطی غیر و محیطی فشارهای با همواره مرتعی یاهاکوسیست 

 در پایتداری و بقا جهت اکوسیست این  یهاتالش نتیجه مراتع امروز وضعیت. هستند تقابل در شوری

 وجتود مراتتع بتویهه و طبیعتی اکوسیستت  در عمتده معضالت از یکی. است فشارها این با رویارویی

 هااختاك ایتن(. 2111همکتاران، و آباده ایزدی) است شور غیر یاهخاك شدن شور و شور یهاخاك

ی هانمک. هستند( منیزی  و کلسی  سدی ، یاهسولفات و کلرید) خنثی محلول نمک زیاد مقادیر دارای

غلظت   که( 2113، 1می شود )مانوس تعادل یونیاز بین رفتن تنش اسمزی، و  سببمحلول در خاك 

 ایتدنم ایجاد گیاه رشد برای را ییاهمحدودیت تواندمی ریزوسفر ناحیه در ی محلولهاباالی این نمک

 منفتی(. شوری اثترات 2112 جعفری،) دهد کاهش را گیاه و عملکرد (2111 همکاران، و خاکساران)

 انرشد و توستعه گیاهتبر به شدت ( و 1331، 2و اپستاینالوچلی  ان دارد )بهره وری گیاه بسیاری بر

، 3و شتاو روت) شودمر  گیاه  و حتی تولید گیاهد منجر به کاهش توانکه میطوریبه تاثیر گذار است.

و خشتک  رتتوده تت زیستاند که افزایش غلظت نمک نشان داده، (2114) و همکاران 4اشرف .(2111

 روی شوری تنش اثر بررسی با (،2112) جعفری و حسینیدهد. ی کاهش میدارمعنیطور هرا ب گیاهان

بتا  زنتی جوانه درصد و چه، سرعتچه، ریشهساقه که طول بیان کردند ایران بومی بلند گندمی سه گونه

                                                             
1- Munns 

2- Lauchli & Epstein 

3- Rout & Shaw 

4- Ashraf 
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در میزان  که است محیطی یهاتنش جمله از . در حقیقت، شورییابد می کاهش شوری غلظت افزایش

؛ 2111، 2نتینت ؛ 1381؛ شتارپ و دیتویس، 1333، 1)شارپ و دیتویس جذب مواد میذی، رشد گیاه

 و قتادری) استت رتاثیرگتذا گیاهتان بذر بانک پایداری و جوانه زدن گیاه (،2112و همکاران،  3بروس

 (.2112 همکاران،

 اغماض غیرقابل ،اندشدهواقع نهاج خشکی کمربند بر ایران مانند که ییهاکشور در شوری معضل

 یهااکوسیست  به متعلق آن از ایعمده بخش که کشورمان، مساحت از درصد 1/12 حدود. است

 و خشک منطقه در گرفتن قرار لدلیبه ما شورک است. شدهواقع شور یاهخاكروی  بر است، مرتعی

 و رفیعی) کندمی نرم پنجه و دست هاخاك در قلیائی و شوری مشکالت با طبیعی طوربه ،خشکنیمه

 نشان کشورمان در شور یهاخاك سطح برآورد در را اختالفی اندك ،آمار که هرچند(. 2111 همکاران،

 21 از بیش ایران در آن به وابسته یاهخاك و شور یهاخاك مساحت متوسط طوربه اما ،دهدمی

اصال  و احیاء اصولی،  برداریبهرهمین دلیل مدیریت، ه به .است گزارش شده هکتار میلیون

به دلیل عدم وجود  متأسفانهکه  ی مرتعی شور از جمله مسائل مدیریتی کشور استهااکوسیست 

های مناسب، آگاهی از ناخت گونهاست. شبوده ای همیشه با مشکل مواجه مطالعات پایه و منطقه

 هاین مطالعه نحوه استقرار آنچنهای کشت و تکثیر این گیاهان جهت معرفی در مراتع شور و ه روش

 است. تأثیرگذارهای اصال  و احیاء مراتع بسیار در مراحل ابتدایی رشد در موفقیت پروژه ویههبه

 شدهشناخته  Vetiver zizanioides نام علمیبه که امروزه ،روتیو، گونه مرتعی 1381از اواخر دهه 

اصال  در  ایویهه. و امروزه جایگاه توسط بانک جهانی معرفی شدحفاظت آب و خاك   ، جهتاست

تحت  (.2112 ؛ شوشتریان و همکاران،2113و همکاران، 4)تران  دارد شور و احیاء مراتع و اراضی

، گیاه وتیور یگر گیاهان قادر به تولید و بقا نیستندکه دو در شرایطی ی شدید شوری و خشکی هاتتش

فراشته متعلق به خانواده و برا دائمی گیاهی ٬تیورو (. 2112، 1)لوچ کندمیپوشش گیاهی مناسبی ایجاد 

( با 2112آوند، ؛2112،و همکاران )شوشتریان  Andropogoneae( و قبیله Graminaceae) گندمیان

های افشان، بسیار ریشهاست که دارای  مترسانتی 31و به گستردگی متر سانتی 111تا  11ارتفاع 

                                                             
1- Sharp &  Davies 

2- Netting 

3- Bruce 

4- Truong 

5- Loch 
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حیاتی ؛ 2112 شوشتریان و همکاران،) کنندمتر در خاك نفوذ می 2-4منشعب و حجی  بوده و تا عمق 

آب و هر شرایط اقلیمی و وتیور با گیاه  (.2111 ؛ شاه بندری قوچانی و همکاران،2118 ،شاکری و

های دراز خشکسالی، نتسبت به تیییرات اقلیمی شدید آنو دامنه تحتتمل  دهدیی خود را وفق میهوا

 )تران  و همکاران، است محیطی شامل دما و شوری باالهای مدت، سیل، شرایط ماندابی و تنش

تحقیقات انجام شده در بررسی (. 2112پور و همکاران، ؛ جاللی2118، شاکری حیاتی و ؛2113

ی شور هانسبت به تنش شوری بیانگر عملکرد مناسب این گونه در خاكمقاومت این گونه گیاهی 

دسی زیمنس بر  21تا  4بین ( EC)ی شور با هدایت الکتریکی هاگیاه وتیور در خاك مثال طوربهاست. 

در برخی مطالعات تحمل این گیاه (. 2113 بیدگلی، یو دهقانمتر رشد مناسبی داشته است )اخضری 

همین دلیل  (. به2112 همکاران، و گزارش شده است )ترون  بر متردسی زیمنس   8 به شوری معادل 

همکاران،  و شور نقشی کلیدی ایفا کند )محمدی و شدهتخریبدر احیاء اراضی و مراتع  تواندمی

  (.1333شارپ و دیویس، ؛  2112

و تا کنون  در حال توسعه استگیاه وتیور در اراضی شور کاشت و استقرار در زمینه مطالعات 

 تران  و همکاران،؛ 2112شده است )لوچ، موفقیت آمیز گزارش استقرار این گیاه در اراضی شور  

در کشور ما مطالعات انجام شده جهت بررسی اثرات تنش شوری بر عملکرد این گونه گیاهی  (.2113

گیاهی در اراضی  ، مطالعات پایه در زمینه عملکرد این گونهست کها و این در حالیمحدود می باشد 

 ی مرتعی و شور است. بههاشور پیش نیاز هر گونه تصمی  مدیریتی صحیح در زمینه اصال  اکوسیست 

مین دلیل، مطالعه رفتارهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی این گیاه تحت تنش شوری امری ضروری ه

ر شوری یاثبه بررسی ت حاضر عهمطالدر الحی مراتع می باشد.  ی اصهافاده از این گیاه در پروژهدر است

، b، کلروفیل a کلروفیل شامل؛، Vetiver zizanioidesفیزیولوژیکی گیاه وتیور صفات  وبر رشد 

 ی گیاهی وتیور پرداخته شد.ها(، ارتفاع  و تعداد پایهRWC) رطوبت نسبی بر 

 

 هامواد و روش
کلروفیل،  شاملمورفولوژیکی  و فیزیولوژیکیصفات بررسی تاثیر شوری بر  هدف با تحقیق  این

 با تصادفی کامالا  یهابلوك طر  قالب در ی گیاهی ها(، ارتفاع  و تعداد پایهRWC) رطوبت نسبی بر 

 ) طول مالیر دانشگاه و محیط زیستمنابع طبیعی   دانشکده تحقیقاتی آموزشی گلخانه در تکرار سه

 و 1381 دریا سطح از ارتفاع دقیقه، 13 و درجه 34 جیرافیایی عرض دقیقه،43 و درجه48 جیرافیایی
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انجام شد. تیمار آزمایشی شامل شش سطح  1333-34متر( در سال میلی 242 ساالنه متوسط بارندگی

برای اعمال ( بود. dS/m 44و  32، 12، 8، 4( صفر )شاهد(، ECمختلف شوری با هدایت الکتریکی )

گرم  12/28، 48/21، 24/11، 12/1، 12/2لف ی مختهابا غلظت سطو  مختلف شوری از کلرید سدی 

خاك، ماسه و کود دامی  مخلوطی از گلدان با هر آذر ماه( در12) کاشت زمان دراستفاده گردید.  بر لیتر 

سی  211 ، جهت اعمال تیمار شوری هاگیاهچه استقرار از شد. بعد پایه گیاهی وتیور کشت 1(، 1:1:3)

بار تا دهه اول های بعدی هر چهار روز یکلدان داده شد. آبیاریسی آب با تیمار مورد نظر به هر گ

های نمک به صورت دی( انجام شد. برای جلوگیری از شوك اسمزی، افزایش غلظت 3دی ماه )

های آزمایشبرداشت پایه گیاهی انجام و  شوری تنش آغاز از پس هفته سهتدریجی صورت گرفت، 

 زیر انجام شد.

بدین ( انجام شد. 8313) 1لیتچر و کاروتنوئید با استفاده از روش bو  aیل سنجش محتوای کلروف (1

لیتر میلی 11ون چینی حاوی هادرتوزین شده را  (با دقت ده هزارم ازو)تروزن تر بر   1/1منظور، ابتدا 

 محلول بدست آمده با استفاده از کاغذ واتمنسپس، سائیده تا محلول یکنواختی حاصل گردد.  %81استون 

مدل  2با دستگاه اسپکتروفتومتریشدت جذب نوری  هاشد. برای سنجش میزان رنگدانهشماره یک صاف 

JENUS UV-1200 نانومتر خوانده شد.  431و  8/242 ،2/223ی هادر طول موج 

 و شده جدا یافته توسعه بر  اولین بافت از گرم 1/1(، RWC) 3بر  رطوبت نسبی بررسی منظور به (2

 شناور مقطر آب در دربسته طرف یک در ساعت 24مدتبه هانمونه (،تر وزن) بر  مودنن وزن از پس

 درجه 31 دمای با آون به هاسپس، بر  (.اشباع وزن) شد گیری اندازه مجدداً هاآن وزن و شده

 آب نسبی محتوی درصد .شد گیریاندازه آنها خشک وزن و شدند منتقل ساعت 24مدتبه گرادسانتی

 (.2113همکاران،  و 4ایس )ک شد محاسبه 1 رابطه ساسا بر بر 

  wD– w/ S wD – wRWC= F 100×                                                                       1 رابطه

 

 نظر در آن باالیی حد تا گیاه پوشش تاج در جاری سال رشد حد ترین پایین ارتفاع، گیریاندازه ( برای3

 حدفاصل یعنی ،متوسط عبود ارتفا سطح ه  غیر یا نامتقارن گیاه پوشش که تاج مواردی در شد. گرفته

                                                             
1- Lichtenthaler 

2- Spectrophotometry 

3- Relative Water Content 

4- Qaism 
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 مجموع از منفرد، ساقه چند یا یک ای، پایه در اگر چنین ه  اندازه گیری شد. پایین، و باال یهاقسمت

 )گلرن  و شد تهگرف نظر در متوسط ارتفاع همان بود، بلندتر دارند، قرار سطح یک در که هاساقه بقیه

 .(2118همکاران، 

 از استفاده با  LSDبا استفاده از روش هاو مقایسه میانگین( ANOVAتجزیه وتحلیل واریانس )

 شد. انجام SAS v.9.1 افزارنرم

 

 نتايج

 Vetiver zizanioides در گونه گیاهی  aسطو  مختلف شوری بر غلظت کلروفیل : aغلظت کلروفیل 

گیاه  aغلظت کلروفیل  مقایسه میانگین چنین  ه  (.1)جدول  (>P 111/1) شته استی دادارمعنیتاثیر 

این پتارامتر  دارمعنیاختالف یانگر بLSD (11/1P≤ )بر اساس آزمون  وتیور در سطو  مختلف شوری

 12در ستطح شتوری  aترین غلظتت کلروفیتل  (. بیش1 شکلتحت تیمارهای شوری متفاوت است )

. (1 شتکلدسی زیمنس بر متر مشاهده شتد ) 32ترین آن در سطح شوری  ک دسی زیمنس بر متر و 

یک رابطه یکنواخت خطی نیوده استت.  aکلی، اثر افزایش سطح شوری بر میزان تجمع کلروفیلطوربه

و  aغلظتت کلروفیتل  دارمعنتیدسی زیمنس بر متر موجب کاهش  4افزایش سطح شوری از صفر به 

زیمنس بر متتر گشتت. دسی( T3) 12و  (T2) 8آن در سطو  شوری  دارمعنیسپس منجر به افزایش 

را نسبت به  aی غلظت کلروفیل دارمعنی طوربه (T4) دسی زیمنس بر متر 32افزایش شوری به سطح 

(. 1 شتکلدرصد کتاهش داشتته استت ) 11و  21میزان ه ترتیب به سطح شوری سوم و تیمار شاهد ب

درصتدی تجمتع  31منجتر بته افتزایش  (T5) منس بر متتردسی زی 44افزایش تنش شوری به سطح 

 (. 1 شکلشده است ) T4نسبت به سطح  aکلروفیل 
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حروف . Vetiver zizanioidesتحت تاثیر سطوح مختلف شوری در گیاه  aتغییرات میزان تجمع کلروفیل  -1 شکل

 باشند.می دارمعنیالتین بیانگر تغییرات 

 

 ،a لیکلروف تجمع زانیم بر یشور مختلف سطوح اثر مطالعه جهت ANOVA انسیوار هیتجز جینتا خالصه -1 جدول

b، برگ ینسب رطوبت د،یکاروتنوئ (RWC) یاهیهگ گونهه در بوتهه ارتفاع و هیپا تعداد یشیرو یپارامترها وVetiver 

zizanioides. اعداد پررنه  شهده بیهانگر اخهتالف اندشدهایش داده نم استاندارد یخطا±نیانگیم صورته ب هاادهد .

 باشند. می دارمعنی

 Pr > F متیییرها
 هاتیمار

 ds/m 4 ds/m 8 ds/m 11 ds/m 23 ds/m 44 شاهد

 a 1111/1> 113/1±23/1 111/1±41/1 113/1±81/1 111/1±13/2 112/1±81/1 12/1±41/1کلروفیل 

 b 1111/1> 112/1±32/1 112/1±18/1 112/1±81/1 113/1±34/1 113/1±41/1 113/1±84/1کلروفیل

 31/2±13/1 23/1±114/1 33/2±114/1 23/2±111/1 38/1±113/1 31/2±11/1 <1111/1 کلکلروفیل

 13/2±113/1 83/3±112/1 13/3±111/1 31/2±118/1 12/1±12/1 18/2±12/1 <1111/1 کاروتنوئید

RWC 1111/1> 2/1±13/31 13/1±24 21/1±32/13 18/1±12/12 12/1±12/13 141/1±23/33 

 22/3±41/1 8±33/1 33/11±13/3 22/3±3/2 22/11±13/3 11/3±24/2 34/1 تعداد پایه

 1/23±22/2 21±23/1 33/28±2/3 12/23±12/3 12/22±18/3 42/21±28/3 81/1 بوتهارتفاع

 

در  Vetiver zizanioides گونته b کلروفیتل، غلظتت در ایتن آزمتایش  کلیطوربه: bغلظت کلروفیل 

نشان نیز  هانتایح حاصله از آنالیز واریانس داده. قرار داشت aمیزان کلروفیل  سطح پایین تری نسبت به

)جتدول  (>P 111/1) داشته است دارمعنیتیییرات شوری تیمار تحت تاثیر  bغلظت کلروفیل  داد که

در ستطو  مختلتف  bکلروفیتل  ی غلظتتهتامیانگیناد کته نشان دLSD (11/1P≤ )نتایج آزمون (. 1
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در ستطح شتوری  bترین غلظت کلروفیل  (. بیش2 شکلاند )داشته دارمعنیشوری با یکدیگر تفاوت 

(. 2 شکلدسی زیمنس بر متر مشاهده شد ) 32ترین آن در سطح شوری  دسی زیمنس بر متر و ک  12

و  bغلظتت کلروفیتل  دارمعنتیمتر موجب کاهش  دسی زیمنس بر 4افزایش سطح شوری از صفر به 

. شتددسی زیمتنس بتر متتر ( T3) 12و  (T2) 8آن در سطو  شوری  دارمعنیسپس منجر به افزایش 

درصتدی  13منجر به کتاهش  (T4) دسی زیمنس بر متر 32در سطح شوری  تنش افزایشهرچند که 

 شتکل) دسی زیمنس بر متر شتد 12سطح شوری غلظت این کلروفیل در نسبت به  bغلظت کلروفیل 

درصدی در غلظت این کلروفیل نسبت به  114یک افزایش  (T5) دسی زیمنس بر متر 44در تیمار  (.2

 (. 2 شکل)مشاهده شد   T4سطح 

 
حروف . Vetiver zizanioidesتحت تاثیر سطوح مختلف شوری در گیاه  bتغییرات میزان تجمع کلروفیل  -3 شکل

  می باشند.  دارمعنیات التین بیانگر تغییر

 

ی دارمعنتیتتاثیر  Vetiver zizanioidesمیزان کاروتنوئیتد در بتر  گونته  شوری بر تنش: میزان کاروتنوئید

میتزان کاروتنوئیتد  دارمعنیدسی زیمنس بر متر منجر به کاهش  4تنش شوری در سطح  (.1داشت )جدول 

دسی زیمنس بر متر، میتزان کاروتنوئیتد  12سپس و  8که با افزایش تنش شوری به سطح  هرچندبر  شد، 

  (. 3 شکلدرصد افزایش یافت ) 18و  4حدود ترتیب هببر  نسبت به سطح شاهد 
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حروف . Vetiver zizanioides اهیگ در یشور مختلف سطوح ریتاث تحت کاروتنوئید برگ زانیم راتییتغ -2 شکل

  می باشند.  دارمعنیت التین بیانگر تغییرا

 

همانند غلظت کلروفیل بر ، حداقل و حداکثر میزان کاروتنوئید بر  بترتیب در سطو  شوری 

(. در مقایسه با حداقل میزان مشاهده شده در سطح 3 شکلدسی زیمنس بر متر مشاهده شد ) 12و  32

 18منجر به افزایش دسی زیمنس بر متر  44دسی زیمنس بر متر، افزایش تنش شوری به سطح  32

صفر برابر میزان مشاهده شده در تیمار شاهد )  درصدی میزان کاروتنوئید بر  شد که این میزان تقریباا

ی در میزان کاروتنوئید بر  در دارمعنیعبارت دیگر تفاوت ه (. ب3 شکل) دسی زیمنس بر متر( بود

 دسی زیمنس بر متر مشاهده نشد. 44سطح شوری صفر و 

شدت تحت تاثیر تنش شوری قرار گرفت ه رطوبت نسبی بر  ب(: RWC) بت نسبی برگمیزان رطو

دسی  12منجر به کاهش رطوبت نسبی بر  تا سطح که، افزایش تنش شوری یطوربه(. 1)جدول 

که این روند افزایش در سطو  باالتر شوری منجر به افزایش رطوبت نسبی  هرچندزیمنس بر متر شد. 

(، 4 شکلدسی زیمنس بر متر مشاهده شد ) 12در سطو  شاهد و  ،RWCاکثر بر  شد. حداقل و حد

تر از میزان مشاهده  درصد ک  31دسی زیمنس حدود  12که میزان رطوبت نسبی در سطح شوری 
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دسی زیمنس  44و این در حالیست که رطوبت نسبی بر  در سطح شوری شده در تیمار شاهد بود. 

 زان مشاهده شده در تیمار شاهد بود.تر از می درصد ک  3بر متر تنها 

  

A

C

B
E

F

D

0

10

20

30

40

50

60

70

80

T0 T1 T2 T3 T4 T5

                                                

 
حروف . zizanioides  Vetiverاهیگ در یشور مختلف سطوح ریتاث تحت برگ رطوبت نسبی زانیم راتییتغ -4 کلش

 باشند. می دارمعنیالتین بیانگر تغییرات 

  

سانتی  3)با سطح حدود هر گلدان گیاهی در  تعداد پایه :Vetiver zizanioides گیاهیی هاتعداد پایه

 44و  4در سطو  شوری  هرچندی نسبت به تنش شوری نشان نداد. دارمعنیتیییرات  متر مربع(

ترتیب حداکثر و حداقل تعداد پایه گیاهی در سطح مشاهده شد، اما این تیییرات هزیمنس بر متر بدسی

 شکلمشاهده نشد ) هانی بین آدارمعنیظ آماری تفاوت لحانبوده و از  دارمعنینسبت به تیمار شاهد 

  (. 1( )جدول 1
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حروف التین  .zizanioides  Vetiverهایگ در یشور مختلف سطوح ریتاث تحت تعداد پایه گیاهی راتییتغ -5 شکل

 می باشند.  دارمعنیبیانگر تغییرات 

  

همانند دیگر خصوصیت مورفولوژیکی این گونه :  Vetiver zizanioidesگونه گیاهیارتفاع حداکثر 

 ی مورد مطالعههای گیاهی در گلدانهاارتفاع متوسط پایهی در دارمعنیتیییرات  تنش شوری ،گیاهی

زیمنس بر دسی 44و  12در سطو  شوری حداکثر ارتفاع گونه گیاهی  هرچند(. 1)جدول  ایجاد نکرد

، اما این تیییرات متر شامل بودندسانتی 1/23 و 33/28برابر  ترتیبهبو کمترین ارتفاع را  بیشترین ،متر

 شکلمشاهده نشد ) هانی بین آدارمعنیلحاظ آماری تفاوت نبوده و از  دارمعنینسبت به تیمار شاهد 

پراکندگی آن  متر بود کهسانتی 28تا  21متوسط ارتفاع این گونه گیاهی حدود  طوربه(. 1( )جدول 2

 .(2 شکلیکنواخت بود ) در تیمارهای شوری تقریباً
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ی. حروف شور مختلف سطوح ریتاث تحتVetiver zizanioides   یاهیگ یهاهیپا ارتفاع حداکثر راتییتغ -1 شکل

  می باشند.  دارمعنیالتین بیانگر تغییرات 

 

 گیريو نتیجه بحث 

ی فیزیولوژیکی و مورفولوؤیکی گیاه وتیور نستبت بته تتنش شتوری، بیتانگر هاواکنش کلیطوربه

 32ی بتاالتر از هاتحمل باالی این گیاه به تنش شوری و سازگاری رفتارهای فیزیولوژیکی آن در تنش

 شدهتخریبتوان این گونه گیاهی را جهت احیاء مراتع شور و که میدسی زیمنس بر متر بود. به نحوی

 تر در منطقه مورد نظر می باشد.ی بیشهاشنهاد نمود که البته مستلزم بررسیپی

تیییترات  تواندمیاین آزمایش نشان داد که تنش شوری  نتایج: تغییرات غلظت کلروفیل و کاروتنوئید

 نمتک فیزیولوژیک تحمل پارامترهای عنوانبهو کاروتنوئید  a b,کلروفیل میزان ی دردارمعنیافزایشی و 

شتاهده شتده یتک رابطته مافزایشتی رونتد  کته البتتهایجاد کند  Vetiver zizanioides ر گونه گیاهید

از  .تری مشتاهده شتدبا شیب ک در سطو  باالتر شوری  هاافزایش میزان این رنگیزهو غیرخطی بوده 

میتزان  را به ( و کاروتنوئیدa,b) کلروفیل غلظت دسی زیمنس بر متر 44 تا سطح شوری افزایش طرفی،

مشاهده نشتد و تتنش  دسی زیمنس بر متر 32که این روند در سطح هرچندقابل توجه ای افزایش داد 

 کتاهش هاپهوهش اغلب در شوری در این سطح منجر به کاهش محتوای کلروفیل و کارتنوئید گشت.
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 (.1،3211)جامپتونت  و بتریکس است شده گزارش شوری هنگام محتوای کلروفیل و میزان فتوسنتز به

 طترف دیگتر از .استت فعتال اکسیهن وسیله به هاآن تخریب ،هاکاهش کلروفیل دالیل ترینمه  از یکی

 آنتزی  از تنش شتوری هنگام پرولین( به )آنزی  کاتالیز کننده کیناز گلوتامین آنزی  گرفتن پیشی و رقابت

 ستاز گلوتامتات )پتیش ساز شپی تا شودمی کلروفیل( باعث بیوسنتز مسیر آنزی  لیگاز )اولین گلوتامات

 محتدودیت بتا کلروفیل بیوسنتز یناو بنابر برسد پرولین مصرف به بیشتر پرولین( و سنتز کلروفیل مسیر

 یهتایون کمبتود دلیتلبته تواندمی بر  کلروفیل محتوای ه  چنین (.2،2111)بایبوردی شودمی مواجه

 تخریب نیز و سدی  به پتاسی  نسبت کاهش و ل(کلروفی سنتز در اصلی عنوان عناصر)به پتاسی  و منیزی 

 بررستی با نیز (،2113) همکاران و 4زاوو (.2113 و همکاران، 3)اورایی یابد کلروفیل کاهش ساختمان

 ستبب بتر ، محتیط در ستدی  یتون غلظت دلیل افزایش به شوری تنش که دادند گزارش یوالف ارقام

که در این آزمایش واکنش گیاه وتیور نستبت  هرچند .دشو می گیاه فتوسنتز و کلروفیل دارمعنی کاهش

تر و حتی در تنش  ی ک هاکاهشی بود و در تنشزیمنس بر متر دسی 32سطح به تنش شوری تنها در 

این رونتد افزایشتی متفاوت و افزایشی در این گیاه مشاهده شد.  دسی زیمنس بر متر رفتاری کامالً 44

زگاری در گیاه وتیور باشد که تحمل گیاه بته شتوری را بتا افتزایش ی ساهاناشی از مکانیس  تواندمی

 شتود تتنش محیط به گیاه تحمل سبب در نتیجه و  دهدمیافزایش  (پرولین ) اسمزی کننده تنظی  میزان

و عملکترد  دسی زیمنس بر متر منجر به کاهش 32سطح در نتیجه، تنش شوری در (. 1332، 1)گزیک

رسد این گیاه با سرعت سازگاری  نظر میه بمی شود. هرچند که شوری  گیاه نسبت به تنشسازگاری 

در ستطح  حتتی طور کته مشتاهده شتد عملکرد خود را بهبود ببخشد و همان تواندمیسرعت ه باال ب

 هترسازگار شود و با تنش شوری مقابله کنتد.  امجدد ، چیزی حدود شوری آب دریا،شوری بسیار باال

تحتت   Vetiver zizanioidesداخلی و خارجی در زمینته ستازگاری گیتاه که مطالعات انجام شده چند

اما همین تعداد محدود نیز برقدرت سازگاری باال در این گونه گیاهی  انگشت شمار استتنش شوری 

ایتن گونته گیتاهی  و فیزیولتوژی بتر رشتدرا تنش شوری  راث(،  2111) همکاران و 2مان. تاکید دارند

                                                             
1- Jampeetong   & Brix 

2- Bybordi  

3- Oraei 

4- Zhao 

5- Gzik 

6- Mane 
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را جهت بررسی رفتارهای فتوستنتزی ایتن گونته متورد  هاکلروفیلپلی فنل و  رادیمقمطالعه نمودند و 

 311ی بتاال حتدود هابه ریشه در غلظت ساقه. با افزایش غلظت نمک، نسبت رشد ارزیابی قرار دادند

و  هتامانند کلروفیل ی فتوسنتزیهارنگدانهچنین،  ی داشته است. ه دارمعنیموالر شوری افزایش میلی

شوری نشان دادند. در کل نتایج این تحقیتق  تر را در سطو  پائینافزایشی یک روند ئید بر  کاروتنو

این نتایج بتا میلی موالر می باشد.  211بیانگر سازگاری گونه گیاهی وتیور به شرایط شوری در حدود 

ی تحقیق حاضر هماهن  بوده هرچنتد کته در تحقیتق حاضتر، ستازگاری مجتدد و بازستازی هایافته

در ایتن تحقیتق،  .شاهده شتدچیزی معادل شوری آب دریا، م، 44ds/mلکرد گیاه در سطح شوری عم

بته ( 44ds/mمختل شد که بالفاصله در سطح باالتر شوری ) ds/m 32فعالیت فتوسنتزی گیاه صرفا در 

( بیتانگر رونتد 2113اخضری ودهقتانی بیتدگلی) مشاهداتکه  سطح فعالیت اولیه بازگشت. در حالی

بتود. تفتاوت شترایط گلخانته ای،  ds/m 21تتا ستطح  عملکرد فتوسنتزی با افزایش تنش شوری کاهشی

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مانند ظرفیت نگهداری آب، نفوذپذیری، اسیدیته و عوامل محیطی دیگتر 

سازگاری در گونه  این روندی هانتایج این تحقیق با یافتهکلی، طورهبمیتواند بر این نتایج تاثیر گذار باشد. 

( و 2113 همکاران، کلزا،  سالیکورنیا )درویشی وی مرتعی و زراعی مانند؛ هاگیاهی وتیور و سایر گونه

که تحت شرایط شوری قرار گرفته اند مشاهده شده استت،  (2111های تیره اسفناجیان )جعفری، گونه

  شوری قابل تحمل در گیاهان مختلف متفاوت است.  حکه سط هرچند

 محتوی بر شوری تنش دارمعنی اثر براین آزمایش  حاصله از نتایج(: RWC) میزان رطوبت نسبی برگ

ی طوربهیابد. با افزایش تنش شوری کاهش می هامحتوای نسبی آب بر . تاکید دارندبر   آب نسبی

 بر متردسی زیمنس  32 به سطح شاهد از شوری افزایش باVetiver zizanioides گونه گیاهی  که در

 همکاران و 1س یاک و (2114) سیوسمارده. پوستینی و یافته است بر  کاهش آب نسبی محتوی میزان

 شوری تنش تأثیر تحت کلزا و گندم زراعی ارقامرا در  بر  آب نسبی حتویروند کاهشی در م( 2113)

گونه ( بر روی 2113مطالعات انجام شده توسط آقاله و همکاران )همچنین  .نمودند مشاهده

Salicornia persica  وSalicornia europe  با افزایش تنش  هانشان داد که محتوای نسبی آب بر

ل آبی، پتانسیل اسمزی و محتوای نسبی آب تحت تنش یشوری کاهش می یابد. کاهش پتانس

گزارش  S.maritima و S.europaea ی گیاهی هانیز در مطالعات انجام شده بر گونهی باال هاشوری

                                                             
1- Qaism 
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 تنش اثر در   RWCبنابراین کاهش (.2113، و همکاران 2؛ آقاله2114و همکاران،  1)موقیب شده است

دهقانی  اخضری و؛ 2111و همکاران،  3)سیدیکیو دارد دنبال به در فتوسنتز منفی، تأثیراتی رطوبتی

 44طح ی تحقیق حاضر نشان داد میزان رطوبت نسبی بر  در سهاکه یافته هرچند .(2113 بیدگلی،

رسد و قدرت سازگاری باالیی در این به سطح اولیه در تیمار شاهد می تقریبا دسی زیمنس بر متر

در  هامیزان رطوبت نسبی بر  در گیاه وتیور با دیگر یافته کلی، روند کاهشی درطوربهسطح دارد. 

فزایش فشار گیاهان زراعی و مرتعی تحت تنش شوری هماهن  بود. که این روند کاهشی ناشی از ا

   باشد.ی محلول میهااسمزی در اثر افزایش غلظت نمک

در این تحقیق بر خالف دیگر مطالعات انجام شده شوری بر : گونه گیاهی تعداد پایه و ارتفاع

ی نداشته است. در اکثر مطالعات انجام شده بر دارمعنیپارامترهای مورفولوژیکی وتیور گراس تاثیر 

در برخی سطو  شوری ر گیاهان شورپسند روند کاهشی عملکرد گیاهان روی گیاه وتیور و دیگ

 که باشد گیاه کاهش انرژی دلیل به تواند می شوری تنش تحت گیاهان رشد کاهشگزارش شده است. 

و همکاران،  4)هو ایجاد می شود گیاه در متابولیسمی و زیستی یهافعالیت اختالل و کاهش نتیجه در

حداکثر رشد  Chenopodium albumو  .Salicornia sppتیره اسفناجیان مانند  لوفیتهاگیاهان (.2113

که میزان رشد گیاه در سطو  شوری کمتر و حتی میلی موالر نشان دادند  311تا  111را در شوری 

یکی از دالیل عدم مشاهده کاهش عملکرد  (.2111و همکاران،  1)آمورآبهای غیر شور کاهش می یابد 

کوتاه تواند می( 2113اخضری ودهقانی بیدگلی،تحقیق بر خالف دیگر تحقیقات )مانند وتیور در این 

تعداد پایه و ارتفاع وتیور گراس  دارمعنیتلقی شود. بطورکلی، عدم تیییرات مدت بودن این آزمایش 

باشد. در این تحقیق یکی از دالیل سازگاری این گیاه به شرایط شوری حداقل در کوتاه مدت می

مدت و در شرایط عرصه در بلندتنش شوری پیشنهاد می شود سازگاری وتیور گراس به ن دلیل، بهمی

مورد بررسی قرار گیرد که در صورت مشاهده عملکرد مناسب و تحمل تنش شوری گیاه وتیور یکی 

 ی اصالحی مراتع بشمار خواهد رفت. های مناسب در پروژههااز گزینه

 

                                                             
1- Moghaieb 

2- Aghaleh 
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4- Hu 
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