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بررسی اثر تنش خشکی بر رفتار جوانه زنی و 
ويژگي هاي مورفولوژيکي گياه چه درمنه 

)Artemisia sieberi Besser.(دشتی

چكيد ه 
گياه درمنه دش�تی متعلق به خانواده Asteraceae بوده كه در مناطق خش�ک و نيمه خش�ک انتشار می يابد، اين گونه به خشكی 
مقاوم بوده و نقش مهمی را در حفاظت  خاك در مناطق بيابانی و خش�ک دارد. هدف از اين مطالعه، بررس�ی تنش خش�كی بر رفتار 
جوانه زنی و ويژگي هاي مورفولوژيكي گياه چه درمنه دشتی ).Artemisia sieberi Besser( می باشد. به منظور ارزيابی اثر تيمار 
خشكی بر جوانه زنی و ويژگي هاي مرفولوژيكي گياه چه گياه درمنه، ابتدا براي سپري شدن دوره خواب، بذور 9 روز در دماي صفر 
تا 5 درجه س�انتي گراد پيش س�رمادهي شدند. جوانه زني در پتري ديش با تيمار تنش خشكی در سطوح خشكي صفر )شاهد(، 2-، 
4- و 6- بار با اس�تفاده از محلول پلي اتيلن گليكول، در قالب طرح كاماًل تصادفي آزمايش ش�ده و با نرم افزار آماري SAS صفات 
جوانه زني و ويژگي هاي مرفولوژيكي گياه چه تجزيه و تحليل شد. نتايج اين آزمايش نشان داد كه پتانسيل آب بر سرعت و درصد 
جوانه زنی، طول س�اقه چه و ضريب آلومتري تأثير معنی داری در س�طح يک درصد دارد، به طوری كه با كاهش پتانس�يل آب در اثر 
تنش خش�كي، درصد و س�رعت جوانه زنی به ترتيب 45 و 25 درصد كاهش و طول س�اقه چه 0/6 س�انتي متر و ضريب آلومتريک 
0/13 نسبت به شاهد كاهش يافت، ولی طول ريشه چه نسبت به ساير صفات اندازه گيري شده از حساسيت كمتری نسبت به تنش 
خشكی برخوردار بود و در سطح 5 درصد معنی دار می باشد، به طوری كه با افزايش تنش تا 6- بار طول ريشه چه افزايش می يابد 

و بعد از آن كاهش می يابد.

كلمات كليد ی: Artemisia sieberi، تنش خشكی، درصد و سرعت جوانه زني، طول ساقه چه و ريشه چه، ضريب آلومتري.
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Watershed Management Research (Pajouhesh & Sazandegi) No 92 pp: 65-71

The effect of drought stress on germination behavior of Artemisia sieberi Besser.
By: M. Bagheri, Young Research Club, Ardestan Branch, Islamic Azad University, Ardestan, Iran (Corresponding 
Author; Tel: +989361291592) H. Yeganeh, Young Research Club, Ardestan Branch, Islamic Azad University, Ardestan, 
Iran A. Jabarzare, Young Research Club, Ardestan Branch, Islamic Azad University, Ardestan, Iran,R. Yari, Student of 
Range Management/ University of Tehran.
Artemisia sieberi a permanent wooden plant expands in arid margins. It is a resistance plant to aridity in dry land and 
desert margins, which plays an important role in preservation and keeping soil. The aim of this research was assessing 
effect of drought stress on germination behavior of Artemisia sieberi. To pass the dormant period, seeds were pre-
chilled for 9 days at zero to 50 C. Germination in a petri dish with two experiments under the effects of A: drought 
stress treatment carried out at drought levels of zero (Control), -2, -4 and -6 Bars using PEG solution and B: a 12-hour 
alternate light and dark and 24 hours dark treatments were tested in a complete randomized factorial design, was used 
to analyze results SAS statistical software. Results indicated that an increase of drought level leads to a decrease in the 
percentage and rate of germination, plumule length, and allometry factor priority 45 and 25 % , 0.6 Cm and 0.13 toward 
cotrol. But radicle length than the other traits measured by less sensitive to drought stress had a significant level is 5 
percent, So that with increasing stress up to -6  bars radicle length increases and then decreases.   

Keywords: Artemisia sieberi, Drought stress, Percentage and rate of germination, Plumule and radicle length, 
Allometry factor.

مقد مه 
 قس��مت اعظ��م ف��الت اي��ران را نواحي خش��ک و نيمه خش��ک در بر 
مي گيرد و داراي آب و هواي گرم و خش��ک و زمس��تان هايي ماليم تا سرد 
با نزوالت آس��ماني اندك در طول س��ال و پوش��ش گياهي فقير تا بس��يار 
فقير مي باش��د. حفظ و توسعه پوش��ش گياهي مراتع و مناطق بياباني يكي 
از راه ه��اي بيولوژيكي بيانزدايي و از راهكاره��اي مديريتي مراتع به عنوان 
اكوسيس��تم هاي طبيعي است. مناس��ب ترين گونه ها براي احيای اين مراتع 
گونه هاي بومي س��ازگار با ش��رايط محيط، داراي ارزش علوفه اي باال، موثر 
در تثبيت خاك و حفظ محيط زيس��ت مي باش��ند. متاسفانه اين گونه ها در 
اثر بهره برداري غير اصولي مراتع كش��ور به ش��دت رو به نابودي گذاشته اند 
)آذرنيون��د، 1382(. بدين لحاظ اصالح و احياي مناط��ق بياباني كه داراي 
ش��رايط اكولوژيک س��خت مي باش��ند، ضروري به نظر مي رسد. خشكي از 
مهمترين مش��كالت مناطق خشک و نيمه خش��ک است و در نقاط خشک 
و نيمه خش��ک، تنش  خش��كي ش��روع جوانه زن��ي را به تعوي��ق انداخته و 
مي��زان جوانه زني را كند مي كند. خش��كي بر جنبه هاي مختلف رش��د گياه 
اثر گذاش��ته و موجب كاهش رش��د اندام هاي هواي��ي و كاهش توليد ماده 
خش��ک مي گردد)Hoekstra،Golovia و Buitink. 2001(. در نتيجه 
اس��تقرار و توس��عه گي��اه در اين گونه مناطق با مش��كل مواجه مي ش��ود. 
جهت اص��الح و احياء مناطق بياباني، بكارگيري گونه هاي بومي نس��بت به 
 گونه هاي وارداتي از نظر نوسانات دمايي، خشكي، شوري آب و خاك، آفات و 
بيم��اري ها، رقاب��ت با ديگر گونه هاي موجود در عرصه و بس��ياري از موارد 
ديگر برتري دارند )مقيم��ي، 1384(. جنس درمنه )Artemisia( از تيره 
كاسني با حدود 34 گونه در ايران يكي از با اهميت ترين جنس هاي گياهي 
كشور پس از گون )Astragalus( از نظر ايجاد پوشش و تراكم و گسترش 

گياهي اس��ت. درمنه از ذخاير ژنتيكي كش��ور است كه نحوه تكثير آن تنها 
توس��ط بذر صورت مي گيرد. گونه A. sieberi يكي از با ارزش ترين آنها از 
نظر تغذيه دام و از گياهان بردبار مناطق بياباني و نيمه بياباني ايران اس��ت 
و در عرصه هاي وس��يعي از دشت هاي بياباني كشور به صورت درمنه زارهاي 
خال��ص و يا با گونه غالب در تركيب تيپ هاي مرتعي ديده مي ش��ود. درمنه 
دش��تي از جمله بوته هاي بس��يار سازگار با شرايط س��خت بيابان محسوب 
مي ش��ود كه عالوه بر مصارف علوفه اي در مراتع قش��القي، در مقابل گرما، 
خش��كي و فرس��ايش مقاومت زيادي دارد )مظفري��ان، Zheng .)1368 و 
 Artemisia sphaerocephala همكاران  )2005( بي��ان مي كند گونه
در احي��ای مناطق نيمه خش��ک چين بكار م��ي رود ول��ي جوانه زني آن با 
بذرپاش��ي هوايي، پايين است. در شرايط خشكي جوانه زني كم است و بذور 
كمي در 1/4- مگاپاس��كال جوانه زدند. مناس��ب ترين زمان بذرپاشي از نظر 
اقليمي، اواس��ط ماه مي  اس��ت. نور محدود كننده جوانه زني بود در حاليكه 
دم��ا با جوانه زني رابطه مس��تقيم دارند. در مطالعه اي ش��هرياري و جوادي 
 )1384( اث��ر تنش خش��كي با پلي اتيل��ن گليك��ول )PEG( روي دو گونه

Agropyron  cristatum و Agrophyron afghanicum انج��ام 
دادند، نتايج آنها نش��ان داد كه PEG اثر منفي در جوانه زني دو گونه مورد 
 Pelaez و Villalobos .مطالعه داش��ته و مقاومت كمي به خش��كي دارد
)2001( در تحقيق��ي اثرات تنش خش��كي را بر جوانه زني و اس��تقرار گياه 
Prosopis caldenia مطالعه كردند. آنها نش��ان دادند بيشترين سرعت 
جوانه زني در تيمار شاهد در دماي 30 درجه سانتي گراد و كمترين سرعت 
جوانه زني در تيمار 1-  مگاپاس��كال در دماي 35 درجه س��انتي گراد اتفاق 
افتاد. همچنين نتايج آنها نشان داد درصد جوانه زني در تيمار 1- مگاپاسكال 
در رژي��م دمايي متغير از 20 تا 35 درجه س��انتي گراد در س��طح احتمال 
 Lange، ،كمتر از 5 درصد به طور قابل مالحظه كاهش يافته اس��ت.كاپن
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Evenari و Buschbom )1972( تن��ش ه��اي رطوبت��ي و فعاليت هاي 
فتوس��نتزي گياه Artemisia herba alba را در طي فصل خش��ک در 
بيابان نقب مورد بررس��ي قرار دادند. آن ها ذكر كردند در طي فصل خشک 
 گياه درمنه در زيس��تگاه طبيعي خود ميزان آب بس��يار كم��ي دارد و اين 
نش��ان دهنده ميزان فش��ار هيدرواس��تاتيک منفي در ح��دود 163- بار در 
آوندهاي چوبي و پتانس��يل اس��مزي برگ ها در حدود 92- بار اس��ت. آنها 
نشان دادند كه تنش آبي روزانه به طور قوي در شب كاهش مي يابد و تحت 
چنين ش��رايطي درمنه هنوز براي س��اعات كمي در طي روز در تمام دوره 
خشک س��ال فعاليت فتوس��نتزي دارد. بذرها تا يک حد آستانه می توانند 
خش��كی را تحمل كنند و بعد از آن با افزايش خش��كی مقدار جوانه زنی به 
 ص��ورت خطی كاهش می يابد از اين رو شناس��ايی اين حد آس��تانه كمک 
م��ی كند كه بذرها را در مناطقی اقدام به كش��ت كنيم كه خش��كی از آن 
حد باالتر نرود تا به جوانه زنی مطلوب برس��يم. با توجه به اينكه زندگي هر 
گياهي از جوانه زني بذر آغاز مي شود، موفقيت در اين مرحله حساس، نقش 
مهمي در ادامه زندگي و بقاي گونه ها دارد. تاكنون تحقيقات منس��جمي در 
مورد جوانه زني درمنه دش��تی جهت توسعه پوشش گياهي مناطق بياباني 
و حفظ رويش��گاه هاي اين گي��اه صورت نگرفته اس��ت، در نتيجه كمتر در 
امر مبارزه با بيابان زدايي و احياي مناطق اس��تفاده ش��ده اس��ت. با در نظر 
 گرفتن اقليم خش��ک و ش��رايط س��خت بيابان هاي كش��ور به خصوص در 
خشكس��الي هاي اخير، آگاهي از رفتارهاي جوانه زني و تعيين مقاومت گونه 
به خش��كي، امري ضروري محسوب مي شود. بنابراين رفتار جوانه زنی گونه 

درمنه دشتی تحت شرايط تنش خشكی مورد بررسی قرار گرفت. 

 مواد و روش ها
به منظور بررس��ی ميزان تاثير تيماره��ای مختلف روی صفات  جوانه زنی 
بذر گياه درمنه، در س��ال 1385 جمع آوري و آزمايش��ی ب��ا 4 تكرار در قالب 
طرح كاماًل تصادفی در آزمايش��گاه گروه زراعت دانشگاه آزاد اسالمی اردستان 
انجام ش��د. در آزمايشات جوانه زني صفات زير اندازه گيري و مطالعه شد: درصد 
جوانه زن��ي: از تقس��يم تعداد ب��ذور جوانه زده بر تعداد كل ب��ذور ضربدر 100 
محاس��به گرديد )Hartmann و Kester، 1983(. بذر جوانه زده آن هايي 
 .)2004 ،Tao و Ren(بودند كه طول ريشه چه در آنها به 2 ميلي متر رسيد

∑ محاسبه  شد كه 
∑=

N
ND

V
.

سرعت جوانه زني با استفاده از فرمول 
D زم��ان )چندمي��ن روز جوانه زني( و N تعداد ب��ذر جوانه زده در روز Dاُم 
است )سرمدنيا، 1376(. اندازه گيري طول ساقه چه و ريشه چه پس از ظهور 

اولين دو برگ چه جديد )ژمول(. ضريب آلومتري يا ميزان رشد نهال ها كه 
با محاسبه نسبت طول ساقه چه به ريشه چه اندازه گيري شد. اين ضريب در 

مورد گياهان مناطق خشک بسيار مهم مي باشد )خوازه، 1378(. 
از آنجا كه بذر درمنه دشتی براي جوانه زني نياز به يک دوره سرمادهي 
 دارد، بذره��اي چه��ار پاي��ه انتخابي در ح��دود 9 روز در دماي 5- 0 درجه 
س��انتي گراد پيش س��رمادهي مي ش��ود )خوازه، 1378؛ مدرس هاش��مي، 
1382(. تمام وسايل كار از جمله محيط انكوباتور، پنس ها و ظروف با الكل 
و بذر با محلول قارچ كش ويتاواكس 2 در هزار ضد عفوني ش��د. براي بررسي 
اثر پتانس��يل هاي مختلف خشكي بر جوانه زني گياه، آزمايش در چهار تكرار 
25تايي بذر )هر پتري به عنوان يک تكرار( A. sieberi در قالب طرح كاماًل 
تصادفي و در انكوباتور با دماي 19 تا 23 درجه س��انتي گراد و نور متناوب 
12 س��اعته اجرا گرديد. بذر با فاصله مناس��ب روي كاغذ صافي واتمن 40  
قرار داده ش��د. با تهيه محلول پلي اتيلن گليكول1 6000 س��طوح خش��كي 
ش��اهد )0(، 2- ، 4- و 6- بار ايجاد ش��د )Burlyn و Merril، 1973(. به 
اين ترتيب تعداد 16 ظرف پتري براي 4 تكرار و 4 س��طح خشكي استفاده 
ش��د. به منظور جلوگي��ري از تبخير آب، پتري ها داخل نايلون پالس��تيكي 
قرار داده ش��د. براي جلوگيري از تجمع غلظت پلي اتيلن گليكول هر چند 
روز يكب��ار محل��ول داخل پتري تخليه ش��ده و مجدداً آبياري مي ش��د. در 
بازديد هاي روزانه تعداد بذر جوانه زده در همان روز ثبت گرديد. براي تجزيه 
و تحليل داده ها، ابتدا داده ها جهت آزمون نرمال بودن با آماره كلموگروف-

اسميرنوف2 و همگنی واريانس ها با آزمون ليون )Levene Test( ارزيابي 
  )ANOVA( ش��دند. در نهايت داده ها با آزمون تجزيه واريانس يک طرفه
و با اس��تفاده از نرم افزار SAS تحليل ش��دند و مقايسه ميانگين ها به دليل 
اي��ن كه كليه تيمارها با  تيمار ش��اهد )كنترل( مقايس��ه ش��دند، از آزمون 
حداقل اختالف معنی دار )LSD( در س��طح p >0/01 اس��تفاده شد. براي 

رسم نمودارها نيز از نرم افزار Excell استفاده شد. 

نتايج 
نتايج آزمايش تاثير تيمار تنش خشكي بر جوانه زني 

در اي��ن آزمايش تاثير محلول پلي اتيلن گليكول با غلظت هاي 6- بار، 
4- ب��ار، 2- ب��ار و غلظت صفر )تيمار ش��اهد( بر صفات جوانه زني بررس��ي 
ش��د. نتايج جدول تجزيه واريانس آزمايش تنش خش��كي جدول 1 نش��ان 
مي دهد همه سطوح تيمار خشكي از نظر صفات درصد و سرعت جوانه زني، 
طول س��اقه چه و ضريب آلومتري در س��طح احتمال 1 درصد و از نظر طول 

ريشه چه در سطح احتمال 5 درصد داراي اختالف معني دار مي باشند. 

ميانگين مربعات صفات مورد بررسي

ضريب آلومتريطول ساقه چه )cm(طول ريشه چه )cm(سرعت جوانه زنيدرصد جوانه زنيدرجه آزاديمنابع تغييرات

**0/01**0/27*2/50**573/89**31168/52تيمار

1257/076/390/500/010/0004خطا

cv-12/2911/3114/7114/3117/56

R2-0/830/960/560/920/91

جدول 1- تجزيه واريانس ارزيابي صفات مرتبط با جوانه زني در گياه درمنه در شرايط تنش خشكي

* و ** به ترتيب احتمال معني دار بودن در سطح 5 درصد و 1 درصد 
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مقايسه ميانگين ها براي تاثير سطوح مختلف تيمار خشكي بر كليه 
صفات مورد مطالعه

با توجه به شكل 1، مقايسه ميانگين ها به روش LSD بيانگر اين مطلب 
اس��ت كه بيش��ترين درصد جوانه زني مربوط به تيم��ار 2- بار  با مقدار 94 
درصد مي باش��د. با افزايش غلظت محلول خشكي درصد و سرعت جوانه زني 
كاهش مي يابد. در تحقيق حاضر بيشترين ميزان سرعت جوانه زني در تيمار 
ش��اهد با مق��دار 36/64  و كمترين آن در تيمار 6- ب��ار در حدود 11/67 

مشاهده شد )شكل2(. 
ش��كل 3 ميانگي��ن تجمعی درصد جوانه زن��ی را در تيمارهای مختلف 
در روزهای مورد آزمايش نش��ان می ده��د كه در تيمار 2- بار درصد جوانه 
زنی نس��بت به بقيه تيمارها به وضوح افزايش يافته است. همچنين روز اول 

جوانه زنی با افزايش تنش خش��كی، افزايش می يابد و كمترين مقدار تعداد 
روزهای نخس��ت جوانه زنی در تيمار ش��اهد و 2- بار مش��اهده شده است. 
همانطور كه از  ش��كل 4  بر می آيد، از نظر طول ريش��ه چه تيمار ش��اهد، 
2- و 4-  ب��ار، و تيمارهای ش��اهد، 2- و 6-  بار اخت��الف معني دار ندارند. 
ام��ا تيماره��اي 4- و 6- ب��ار از نظر آماری داراي تفاوت معني دار هس��تند. 
در غلظت 6- بار ميزان طول ريش��ه چه نس��بت به س��ه تيمار ديگر كاهش 
يافته اس��ت. با افزايش خشكي از صفر به 2- بار طول ريشه چه افزايش پيدا 
مي كند. افزايش خشكي باعث كاهش طول ساقه چه و ضريب آلومتري شده 
است. با توجه به شكل های 5 و 6، مقايسه ميانگين ها به روش LSD بيانگر 
اين مطلب اس��ت كه بيشترين طول س��اقه چه و ضريب آلومتري مربوط به 

تيمار شاهد  و كمترين آن در تيمار 6- بار مي باشد.

شكل3- نمودار ميانگين درصد جوانه زنی روزانه در تيمارهای شاهد،2-، 4- و 6- بار در 
گونه درمنه دشتی

شكل2- مقايسه ميانگين سرعت جوانه زنی گياه درمنه دشتي تحت تنش خشكي شكل 1- مقايسه ميانگين درصد جوانه زنی گياه  درمنه دشتي تحت تنش خشكي       

بررسی اثر تنش خشكی ...
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شكل5- مقايسه ميانگين طول ساقه چه گياه درمنه دشتي تحت تنش خشكي
شكل4- مقايسه ميانگين طول ريشه چه گياه  درمنه دشتي تحت تنش خشكي                

شكل6- مقايسه ميانگين ضريب آلومتريک گياه درمنه دشتي تحت تنش خشكي             

بحث و نتيجه گيري
ب��ا توجه به يافته های اي��ن تحقيق با افزايش غلظت محلول خش��كي، 
درص��د و س��رعت جوانه زني ب��ه ترتي��ب 45 و 25 درصد كاه��ش مي يابد 
 ك��ه اين نتاي��ج با يافته ه��اي Zheng و هم��كاران )2005( در مورد گونه

Artemisia sphaerocephala مطابقت دارد. آنها بيان مي كنند تحت 
ش��رايط تنش خش��كي س��رعت و درصد جوانه زني كاه��ش مي يابد و بذور 
كم��ي در تيمار 1/4- مگاپاس��كال جوانه مي زند ك��ه در دماهاي خيلي باال 
يا پايين اين مس��ئله واضح تر اس��ت. تحقيقات ديگري در اين زمينه انجام 
ش��ده اس��ت كه با نتايج ما مطابقت دارد. از اين جمله مي توان به تحقيقات 
Villalobos و Pelaez  )2001( و Horak و Sweat )1994( در مورد 
 Pelaez و Villalobos .اش��اره كرد Cucurbita foetidissima گياه
)2001( در تحقيق��ي اثرات تنش خش��كي را بر جوانه زني و اس��تقرار گياه 

Prosopis caldenia مطالعه كردند. آنها نش��ان دادند بيشترين سرعت 
جوانه زني در تيمار شاهد در دماي 30 درجه سانتي گراد و كمترين سرعت 
جوانه زني در تيمار 1-  مگاپاس��كال در دماي 35 درجه س��انتي گراد اتفاق 
افتاد. همچنين نتايج آنها نشان داد درصد جوانه زني در تيمار 1- مگاپاسكال 
در رژيم دمايي متغير از 20 تا 35 درجه سانتي گراد در سطح احتمال كمتر 
از 5 درصد به طور قابل مالحظه كاهش يافته اس��ت كه با نتايج اين تحقيق 
 Willenberg، Wildenman، Miller، Rossnagel .مطابق��ت دارد
و Shirtliffe )2005( اظهار داش��تند افزايش س��طح خش��كی از صفر به 
4- مگاپاسكال منتهی به كاهش معنی دار ميزان و سرعت جوانه زنی يوالف 
می گردد. در غلظت 6- بار ميزان طول ريش��ه چه نسبت به سه تيمار ديگر 
كاهش يافته اس��ت كه نش��ان مي دهد اين گياه به خش��كي 6- بار و بيشتر 
حساسيت نشان مي دهد. با افزايش خشكي از صفر به 4- بار طول ريشه چه 
افزايش پيدا مي كند، مي توان چنين بيان كرد كه اين گياه در شرايط كمی 
خش��ک تا 4- بار رش��د ريش��ه خود را افزايش مي دهد، ش��ايد بتوان گفت 
اين گياه براي بهبود رش��د ريش��ه احتي��اج به كمي خش��كي دارد. در اين 
 Pancratium 2004( بر روي گياه( Cinelli و Balestri زمينه نتاي��ج
maritimum نش��ان دادند خش��كي عام��ل بازدارنده جوانه زني اس��ت و 
در غلظ��ت كمتر از 0/6- مگاپاس��كال جوانه زني در اين گي��اه بهبود يافت. 
Huang و Gao )2000( و Pande و Singh )1981( بي��ان م��ی كنند 
يكي از مهم ترين عوامل تحمل به تنش خشكي، سيستم ريشه مي باشد كه 
مي تواند از طريق توس��عه ريشه، افزايش حجم ريشه و زنده ماني و افزايش 
نسبت ريشه به ساقه تحمل به خشكي را افزايش دهد. افزايش خشكي باعث 
كاهش طول ساقه چه شده است و گياه در شرايط خشک براي بدست آوردن 
آب بيش��تر طول ريشه چه خود را نسبت به ساقه چه بيشتر افزايش مي دهد. 
اي��ن نتايج با نتايج مطالع��ات Seong و Park )1990( بر روي يک گونه 
 )2001( Rowse و Finch، Phelps، Steckel، Whaler ،گون مرتعي
 در م��ورد گياه Dacus carota و ش��هرياري و ج��وادي )1384( در مورد 
گونه هاي  Agropyron cristatum و A.afghanicum مطابقت دارد. 
آنها بيان مي كنند با افزايش تنش خشكي ميزان طول ساقه چه گياه به دليل 
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 Turk، .كاهش فعاليت هاي متابوليكي و س��وخت و سازي كاهش مي يابد
Tahawa و Lee )2004( نيز بيان می دارند كه رش��د س��اقه چه نس��بت 
به ريش��ه چه به تنش حساس��يت بيش��تری دارد. غني، عزيزي و تهراني فر 
)1388(، در مطالعات خود به بررسي عكس العمل گونه هاي مختلف جنس 
بومادران )Achillea( به تنش خشكي ناشي از پلي اتيلن گليلول در مرحله 
جوان��ه زني پرداختند. نتايج حاكي از آن اس��ت ك��ه در گونه هاي بومادران 
طول ريش��ه چه كمتر تحت تاثير پتانس��يل خش��كي ق��رار گرفته و درصد 
جوانه زني نسبت به ديگر مؤلفه هاي جوانه زني فاكتور بهتري براي ارزيابي 
مقاومت به خش��كي اين گونه ها مي باش��د. به طور كلی نتايج آزمايش��ات 
جوانه زني نش��ان می دهد با افزايش غلظت محلول پلی اتيلن گليكول درصد 
و س��رعت جوانه زني، طول س��اقه چه و ضريب آلومتري به ترتيب 45 و 25 
درصد، 0/6 س��انتي متر و 0/13 كاهش مي يابد و جهت سازگاري با محيط 
كم آب وخش��ک، كاهش��ي در اندام هاي هوايي توده زنده ديده مي ش��ود. 
اهمي��ت اكولوژيک آب در واقع به دليل ضرورتي اس��ت كه اين ماده از نظر 
فيزيولوژيكي دارا مي باشد. تنها راهي كه يک عامل محيطي مانند آب بتواند 
اثري بر رشد گياه داشته باشد اين است كه فرايند ها و شرايط فيزيولوژيكي 
داخ��ل گياه را تحت تاثير ق��رار مي دهد و بيش��تر فرايندهايي كه در گياه 
ص��ورت مي پذيرد، چه بطور مس��تقيم و چه به طور غير مس��تقيم به وجو 
آب بس��تگي دارد. آب در بسياري از فرايندها مانند فتوسنتز و واكنش هاي 
ش��يميايي مانند هيدروليز شدن نشاسته به قند در هنگام جوانه زدن بذرها 
 ش��ركت كرده و از اين طريق بر درصد و س��رعت جوانه زني اثر گذاش��ته و 
آن ها را تحت تاثير قرار مي دهد. يكي ديگر از وظايف آب ايجاد آماس سلولي 
است كه براي بزرگ شدن و رشد سلول و حفظ شكل ظاهري گياهان علفي 
و بوته اي ضروري مي باش��د. كمبود آب به نحوي كه نتواند آماس س��لولي 
 را تامين كند از طريق پتانس��يل اسمزي باعث كاهش رشد گياه و گياه چه 

مي شود )عليزاده، 1389(.
در مديريت مراتع به عنوان اكوسيس��تم هاي طبيعي، حفظ و توس��عه 
پوشش گياهي از پارامترهاي عمده و مهم مي باشد. درمنه از گونه هاي بومي 
مناطق استپي و از ذخاير ژنتيكي اين مناطق است كه داراي گستره وسيع و 
خصوصيات و ارزش هاي بارز علوفه اي، دارويي و حفاظتي مي باشد. با توجه به 
اينكه تاكنون تحقيقات منسجمي در مورد استقرار آن جهت توسعه پوشش 
گياه��ي مناطق بياباني ب��ا توجه به وجود تنش خش��كي و كم آبي و حفظ 
رويش��گاه هاي اين گياه صورت نگرفته اس��ت، در نتيجه كمتر در امر مبارزه 
با بيابان زدايي و احياي مناطق اس��تفاده شده اس��ت. لذا مطالعه اكولوژي و 
تكثير اين گياه و آگاهي از رفتارهاي جوانه زني و اس��تقرار آن امري ضروري 
محس��وب مي شود. در طي دهه اخير، اهميت اكولوژيكي گونه درمنه دشتي  
با ارزش در عرصه هاي بياباني تا حدودي مش��خص ش��ده و دستگاه اجرايي 
كشور )منابع طبيعي(، مراتع قشقالقي را توسط اين گياه بذركاري مي كنند. 
مي توان با اجراي برنامه هاي بذركاري، بوته كاري و ميان كاري مراتع، پوشش 
گياهي رويش��گاه هاي درمنه دش��تي را احيا كرد. بقاء گونه درمنه در مراتع 
خشک و نيمه خشک تنها به سازگاري هاي گياه در برابر عوامل غير زيستي 
مربوط نمي ش��ود، بلكه عوامل حياتي بويژه انس��ان و گياه خواران نيز در اين 
امر تاثير به س��زايي دارد. با پيگيري تجربيات صحرايي در جريان سال هاي 
متم��ادي و اس��تفاده از نتايج اي��ن تحقيق مي توان اطالع��ات مفيدي براي 

حفاظت و معرفي اين گونه فراهم نمود. 

پاورقی ها
1- Polyethylene Glycol 6000 or PEG
2- Kolomogrov Smirnov
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