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 در شرایط Artemesia aucheri & Artemisia siberiعملکرد  مقایسه

  آبیتنش 
   2سعیده ناطقی ،*،1 مهشید سوري

ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و  ، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلنویسنده مسوول: استادیار پژوهشی - *و  1

  souri@rifr-ac.irترویج کشاورزي، تهران، ایران، 

ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي،  ، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلاستادیار پژوهشی - 2

  rifr-ac.ir @ nateghiتهران، ایران،

   

، آگاهی از گیاهانی که داراي مقاومت و تغییر اقلیم خشک در سطح کشور زیاد مناطق خشک و نیمهبا توجه به وسعت 

زنی،  و اثر آنها بر روي جوانه یتنش آبمیزان مقاومت به  بنابراین، باشد. با اهمیت می ،باشند می یتنش آب طیشرانسبت به 

، مورد بررسی قرار Artemesia aucheri & Artemisia siberiچه دو گونه مرتعی  طول کلئوپتیل و طول ریشه

مختلف از  یتنش آبکشت گردید. براي ایجاد  گلدانتکرار در داخل  5بذر از هر گونه در 100گرفت. بدین صورت که 

نشان  تحقیق،حقیق در قالب طرح فاکتوریل با پایه تصادفی انجام شد. نتایج ت ) استفاده شد. اینPEGاتیلن گلیکول ( پلی

 یتنش آبدر  وArtemisia siberi گونه  براي شهیو طول ر افتهیاستقرار  يها تعداد بوته ارتفاع گیاه،داد که حداکثر 

بیشتر  افزایشبا ولیکن،  زارش گردید.گمتر  میلی 92گونه و  20متر،  میلی 303 به ترتیب مگاپاسکال با میانگین - 0.8

کاهش در هر دو گونه مورد بررسی  شهیو طول ر افتهیاستقرار  يها تعداد بوته ارتفاع گیاه،حداکثر ، یتنش آبمیزان 

نسبت به گونه  یتنش آبدر شرایط Artemisia siberi مشخص شد که گونه  تحقیقبا توجه به نتایج بنابراین، یافتند. 

Artemesia aucheri .عملکرد بهتري دارد  

 ،شهیطول ر ،افتهیاستقرار  يها تعداد بوته اه،یارتفاع گ، Artemesia aucheri , Artemisia siberiکلیدي:  گانواژ

  .آبیتنش 
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   مقدمه - 1

  

هاي مختلف رشد گیاه (مرفولوژي، فیزیولوژي و آناتومی) تاثیر گذاشته سبب ایجاد تغییرات متعددي  خشکی بر جنبه

خشک، افزایش رشد ریشه و....  هاي هوایی، کاهش تولید ماده زنی، کاهش رشد اندام مانند کاهش و یا به تاخیر افتادن جوانه

گیاه متفاوت  ). میزان خسارت وارده بر گیاه نیز بسته به طول مدت خشکی، وضعیت خاك، شرایط محیطی و نوع13( گردد می

ون به حالت ست که جنین گیاهی از حالت سکا  اي ترین مرحله زندگی یک گیاه مرحله ). با توجه به این که حساس1است (

این دوره نقش مهمی را در مراحل  زنی) و با موفقیت گذراندن جوانه(مرحله  دهد متابولیسمی فعال و سازنده تغییر شکل می

) با مطالعه اثر تنش آبی، مقاومت گیاه سورگوم و ذرت را 11و همکاران ( Acevedo ).7و 5 ( دیگر استقرار گیاه خواهد داشت

) نشان داد که تنش رطوبتی شدید باعث کاهش 12و همکاران ( Bahreininejadمطالعه نموده و تاثیر منفی را نشان داند. 

با قرار دادن  و همکاران نیز Sgherriشود.  درصد می 59و  49وزن خشک اندام هوایی و میزان سطح برگ به ترتیب به میزان 

گزارش کردند که رقم مقاوم به تنش از فعالیت باالتر آنزیم اسکوربات  یدو رقم گندم در معرض تنش خشک يها گیاهچه

بدین منظور تحقیق حاضر ). 14(کند  و در کل عملکرد گیاه کاهش پیدا می اکسیداز در مقایسه با رقم حساس برخوردار بود پر

 Artemesia aucheriعملکرد  مقایسه وآرتمیزیا بدلیل اهمیت آنها در بین گیاهان مرتعی  بر روي دو گونه مرتعی از جنس

& Artemisia siberi انجام شد. آبیتنش  در شرایط  

  

  ها   مواد و روش - 2

در طی  Artemesia aucheri & Artemisia siberiدو گونه مرتعی  عملکردبر روي  هاي آبی مختلف تنشاثر 

تعیین  1ابتدا قوه نامیه بذرها پس از گذراندن یک دوره سرما، به روش بین دو کاغذ صافی. بررسی قرار گرفتتحقیقی مورد 

سه تکرار و  5تحقیق در ، )Artemesia aucheri & Artemisia siberi(هاي  گونه گردید. پس از تعیین قوه نامیه بذر

بذر  100 گلداندر هر  هر گونه انجام گردید.براي گلدان  15 سطح خشکی براي هر گونه انجام شد. با این حساب در مجموع

سپس با  دقیقه در محلول ضد عفونی کننده قرار داده شدند و دو، ابتدا به مدت گلدانسالم کشت شدند. بذرهاي مربوط به هر 

هاي  مساوي از محلول ها به مقدار گلدانشدند، در هر یک از  گلدانها کشتآب مقطر شستشو داده شدند. سپس، بذرها در داخل 

هاي  رمتغی سه ماهدر نهایت پس از . مگاپاسکال) بود -1.6، -0.8 ،-0.4( تنش آبی) که معادل سطوح PEG  6000مختلف (

هاي حاصل از  تجزیه وتحلیل آماري داده .گیري شدند اندازههاي استقرار یافته و طول ریشه دو گونه  ارتفاع گیاه، تعداد بوته

  انجام شد SPSS به کمک  تحقیق

  ایجنت - 3

 فاکتوریل طرحبا  هاي مورد بررسی متغیرتجزیه واریانس  -

  با آزمایش فاکتوریل ارتفاع گیاهتجزیه واریانس  -1جدول

  داري سطح معنی F میانگین مربعات  منبع

 01/0** 46 112 گونه

 01/0** 21 324 تنش آبی

 09/0 5 78 تنش آبی * گونه

 13/0 2 34 تکرار

     15  خطا

  با آزمایش فاکتوریل افتهیاستقرار  يها تعداد بوتهتجزیه واریانس  -2جدول

                                                 
1 Between paper 
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  داري سطح معنی F میانگین مربعات  منبع

 01/0** 4 276 گونه

 01/0** 14 578 تنش آبی

 2/0 3 111 تنش آبی * گونه

 1/0 1 49 تکرار

     41  خطا

  

  با آزمایش فاکتوریل شهیطول رتجزیه واریانس  -3جدول

  داري سطح معنی F میانگین مربعات  منبع

 01/0**  24 718 گونه

 05/0* 4 122 تنش آبی

 3/0 31 917 تنش آبی * گونه

 1/0 18 534 تکرار

     29  خطا

  

نشان  3تا  1بر اساس جداول  SPSSبا استفاده از بسته نرم افزاري  تحقیقهاي حاصل از  تجزیه وتحلیل آماري داده

در هر  هاي استقرار یافته و طول ریشه دو گونه ارتفاع گیاه، تعداد بوتههاي  رمتغیبر  تنش آبیدهد که اثر تیمارهاي مختلف  می

 چمورد هیدر  بررسیهاي مورد  و گونه تنش آبیاثر متقابل تیمارهاي مختلف  دار بوده است. معنی%  5 و %1دو سطح احتمال 

  .دار نبوده است معنی متغیري

 ین متغیرهاي مورد بررسیمیانگ - 

 

  
  Artemesia aucheri & Artemisia siberi   متر) ان (به میلیاهیارتفاع گ مختلف آبی بر تغییرات هاي تنشاثر  -1شکل

  
   Artemesia aucheri & Artemisia siberi متر) (به میلی شهیطول ر مختلف آبی بر تغییرات هاي تنشاثر  -2شکل
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   Artemesia aucheri & Artemisia siberi  یافتههاي استقرار  مختلف آبی بر تغییرات تعداد بوته هاي تنشاثر  -3لشک

براي  شهیو طول ر افتهیاستقرار  يها تعداد بوتهنشان داد که حداکثر ارتفاع گیاه،   3تا  1هاي  تحقیق بر اساس شکلنتایج 

متر  میلی 92گونه و  20متر،  میلی 303میانگین به ترتیب  مگاپاسکال با - 0.8 یتنش آبو در Artemisia siberi گونه 

در هر  شهیو طول ر افتهیاستقرار  يها تعداد بوتهی، حداکثر ارتفاع گیاه، تنش آبگزارش گردید. ولیکن، با افزایش بیشتر میزان 

  .دو گونه مورد بررسی کاهش یافتند

  گیري یجهنت - 3

که با  یابد کاهش میمیزان متغیرهاي مورد بررسی ، یآب افزایش تنشدهد که با  نتایج حاصل از این تحقیق نشان می

. ) مطابقت دارد14( و همکاران Sgherriو )12و همکاران ( Bahreininejad ،)11و همکاران ( Acevedoنتایج تحقیقات 

 تنش آبیدر تیمار  طول ریشه دو گونههاي استقرار یافته و  ارتفاع گیاه، تعداد بوتههاي  رمتغیترین مقادیر بیشبه طوري که 

نین افزایش چاتیلن گلیکول و هم توان نتیجه افزایش غلظت محلول پلی شدند. علت وقوع این امر را میگزارش مگاپاسکال  -6/1

همچنین مانع از ادامه  جذب آب توسط بذرها شده و که منجر به کاهش فشار و پتانسیل اسمزي محیط کشت دانست

گونه مرتعی از جنس سالسوال به این نتیجه  سه) طی تحقیقی بر روي 1382گردد. جوادي نیز ( چه می یعی گیاههاي طب فعالیت

). همچنین 3( یابد چه کاهش می زنی و طول کلئوپتیل و ریشه رسید که با افزایش میزان تنش خشکی, مقادیر درصد جوانه

چه را با کاهش پتانسیل آب  زنی، طول کلئوپتیل و تعداد ریشه کوچکی و ظریف کتابی نیز در مطالعه خود کاهش مقدار جوانه

 یتنش آبدر شرایط Artemisia siberi بنابراین، با توجه به نتایج تحقیق مشخص شد که گونه  ).8( مورد تایید قرار دادند

هم غلظت باالي  سیبريتوجه به اینکه گونه  د که باگرد می توصیهعملکرد بهتري دارد.  Artemesia aucheriنسبت به گونه 

قرار  استفاده خشک مورد نیمهبا اقلیم طق ابه عنوان یک گونه اصالحی در من کند، آبی را تحمل میهاي زیاد  شوري و هم تنش

  گیرد.
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Abstract  
Due to the vast amount of arid and semi-arid areas in the country and climate change, 
awareness of plants that are resistant to water stress conditions is important. Therefore, 
the resistance to water stress and their effect on germination, coleoptile length and root 
length of both species of Artemesia aucheri & Artemisia siberi were investigated. So 
100 seeds of each seed were cultured in 5 replicates. Polyethylene glycol (PEG) was 
used to create different water stress. This was done in a randomized factorial design. 
The results showed that maximum plant height, number of bushes and root length for 
Artemisia siberi species were reported in water stress of 0.8 MPa with a mean of 303 
mm, 20 species and 92 mm respectively. However, with further increase in water stress, 
maximum plant height, number of bushes and root length in both studied species 
decreased. Therefore, according to the results of the study, the Artemisia siberi species 
showed better yield than Artemesia aucheri under water stress conditions.  
Keywords: : Artemesia aucheri ,Artemisia siberi height, number of bushes, root 
length, water stress. 


