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 بر رشد رويشي ) خشكي( اثرات فيزيولوژيكي تنش كم آبي مطالعه

 )Onobrychis (گونه اسپرسشش 

 
 3آباد  حسين حيدري شريف و2 مجيد خرم شكوه،1عبدالرضا نصيرزاده

 

 چكيده

در  اسپرس بومي استان فارس به تنش خشكي  زير گونه2 و  گونه4به منظور تعيين واكنش 

  قالب طرح بلوك كامل تصادفي به صورت فاكتوريل بادرمرحله رشد رويشي، آزمايشي 

 اسپرس  گونه4تيمارهاي آزمايش شامل .  انجام گرفت1381 تكرار در سال 4 

  O .melanotricha, O. crista-galli, O. viciaefolia و O. sojakiiدو زير گونه  و 

  O. aucheri ssp. tehranicaو  O. aucheri ssp. Psamophilla سطح خشكي  چهارو  

 عواملاين آزمايش در گلخانه انجام و . بود) .F.C درصد ظرفيت مزرعه 100  و75، 50، 25(

خشك ريشه و اندام  وزن  و ساقهبه ريشهطول نسبت ،  ساقه وريشهطول  مطالعه شاملمورد 

در داري  نتايج نشان داد تنش خشكي بر كليه صفات فوق تأثير منفي معني. بودها  هوايي گونه

شترين بي O. sojakii و O. melanotricha هاي گونهدر اين مطالعه .  درصد داشت1طح س

 گونه. هاي مقاوم معرفي نمود توان آنها را جزء گونه ه و ميمقاومت را از خود نشان داد

 O. viciaefolia  و زير گونهO. aucheri ssp. tehranicaهاي نيمه مقاوم و گونه  جزء گونه 

O. crista-galli  و زير گونه  O. aucheri ssp. psamophilla ترين  توان حساس را مي

رشد و نمو، ترين ميزان  زيرا در اكثر عوامل مورد آزمايش پايين به تنش خشكي دانست،  گونه

 .مشاهده شدو زير گونه اين گونه در 

 
  و رشد رويشي تنش خشكي، اسپرس:يكليدي ها واژه

 

                                                           
 ،71555-617: صندوق پستي،  فارس استانت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعيأعضو هي -1

E-mail:Nasirzadeh@Farsgres.ir 
 .، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ارسنجان ارشد زراعتي كارشناسالتحصيل  فارغ-2

 .13185 – 116سسه تحقيقات جنگلها و مراتع، تهران، صندوق پستي ؤت علمي مأ هيعضو -3
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366  ...گونه اسپرسشش بر رشد رويشي ) خشكي( اثرات فيزيولوژيكي تنش كم آبي مطالعه

 مقدمه

ه محصوالت كشاورزي و منابع طبيعي تنشهاي محيطي مهمترين عامل محدود كنند

 زيرا بيش از ،باشد از مهمترين اين تنشها، شرايط كم آبي يا تنش خشكي مي. باشد مي

دو سوم سطح كل ايران و بيش از يك سوم سطح جهان را مناطق خشك و نيمه خشك 

صد كل  در36به طور كلي مناطق گرم و خشك را ). 1371 ،قصرياني( دهد تشكيل مي

 5/6 الي 6خشك با مساحت  شدت بهاند كه شامل مناطق  دهزخشكيهاي زمين تخمين 

 5/43 الي 40مساحت حدود با نيمه خشك  ميليون كيلومتر مربع و مناطق خشك و

جنس .  در نيم كره شمالي قرار دارندن درصد آ75باشد كه  ميليون كيلومتر مربع مي

 گونه اسپرس از 100تاكنون . باشد اي مي فهاسپرس از گياهان با ارزش مرتعي و علو

اسپرس داراي . اي دارد سراسر جهان گزارش شده است و در ايران تنوع قابل مالحظه

 گونه و زير 29 داراي Onobrychisدو زير جنس است كه در فالت ايران زير جنس 

و رغم پراكنش وسيع  به). 1375، كريمي( باشد  گونه مي48داراي  Sisyrosemaجنس 

 گونه اسپرس كه در اكثر مناطق ايران به صورت خودرو رويش دارند، 70وجود بيش از 

ها و ارقام زراعي اسپرس انجام شده و مطالعات   گونهدربارهتاكنون عمده تحقيقات 

اسپرس اولين لگوم دائمي است كه در . ي بومي بعمل آمده است ها اندكي در مورد گونه

د و به طوركلي رشد آن در اوائل بهار و اواخر پاييز كن بهار شروع به رشد مجدد مي

 از اين رو اسپرس اغلب در مناطق سرد با زمستانهاي سخت ،بيشتر از يونجه است

 40 و 30، 20، 10اثر دورهاي آبياري ) 1363(كوچكي ). 1366 ،اميدي( شود  ميهشتاك

اسپرس مطالعه  ارقام زراعيروز و بدون آبياري را در شرايط آب و هوايي مشهد روي 

 درصد و از 20 روز تا 20 روز به 10كرده و نتيجه گرفت كه كاهش عملكرد از دور 

 روز از 20 بنابراين دور ، درصد بوده است40 روز و بيشتر حدود 30 روز به 20دور 

 30 و 20 فاصله بين دور  كهرسد به نظر مي. باشد  روز مي10تر از  نظر اقتصادي مناسب

 ،بوده و گياه اسپرس پس از آن كاهش محصول نداشته و با ركود خودروز مرز بحراني 
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367 4 شمارة 12فصلنامة پژوهشي تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ايران جلد 

افت محصول اسپرس ) 1359( كوچكي و كهربايي. آيد  مقابله با خشكي بر ميدصد در

 چون آبياري زياد ،حساسيت اسپرس به آبياري زياد دانستندبه دليل  روز را 10در دور 

 محلي ارقامسي و مقايسه عملكرد در برر) 1381(مهراني . شود باعث تنك شدن گياه مي

اسپرس زراعي تحت شرايط تنش خشكي مشاهده نمود كه طوالني شدن دور آبياري 

همچنين عدم پنجه زني . شود باعث كاهش ارتفاع و كاهش سرعت رشد مجدد گياه مي

. افتد مناسب و كاهش نسبت سطح برگ به ساقه نيز تحت شرايط كم آبي اتفاق مي

Koch  180از عمق كه نشان دادند كه اسپرس قادر است ) 1972(و همكاران 

هاي اين گياه در اين  سانتيمتري خاك رطوبت جذب نمايد كه حاكي از گسترش ريشه

نشان دادند كه نسبت سطح برگ به ) 1981 (انو همكار Sheehy. باشد خاك ميق اعما

 بودن سطح  نصف يونجه است و اين نكته بيانگر كموزن خشك برگ در اسپرس تقريباً

در ) 1371(آبادي  ميرحسيني ده. باشد ميتبخير اسپرس با وزن مساوي نسبت به يونجه 

 هنگامي  كهبررسي تحمل سه رقم اسپرس با يك رقم يونجه به كمبود آب مشاهده نمود

 ثانيه بر 10اي يونجه   درصد است مقاومت روزنه12ي خاك حدود مجحكه رطوبت 

دهد كه   ثانيه بر سانتيمتر است كه نشان مي2اسپرس اي  سانتيمتر و مقاومت روزنه

 .دهد اسپرس نسبت به كمبود آب ديرتر از يونجه واكنش نشان مي

 

 مواد و روشها

در اين پژوهش چهار گونه اسپرس و دو زير گونه كه پراكنش : ها  انتخاب گونه-1

ش در گلخانه اين آزماي .وسيعي در سطح استان فارس دارند مورد استفاده قرار گرفتند

 ماه 5/2آغاز و به مدت   اسفند25 و از مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس

ع و تكرار و در مجم4 سطح خشكي و در 4اسپرس با اي ه كه طي آن گونهادامه داشت 

 . تيمار مورد مطالعه قرار گرفت96
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368  ...گونه اسپرسشش بر رشد رويشي ) خشكي( اثرات فيزيولوژيكي تنش كم آبي مطالعه

 و قطر 20ع  در گلخانه گلدانهاي پالستيكي به ارتفا: آماده كردن خاك و گلدان-2

تا شرايط يكنواختي شد ي در كنار هم قرار داده ي تا24 سانتيمتر انتخاب و به صورت 15

خاك مورد نياز تركيبي از خاك مزرعه، كود حيواني و خاك منطقه . براي آنها ايجاد شود

كردن و همگن پس از مخلوط .  بود)خاك حاوي ريزوبيوم (آوري گياه اسپرس جمع

بافت، هدايت تا  آزمايشگاه خاك ارسال گرديد گرم به  كيلو1زن  واي به خاك، نمونه

كف در   در مرحله بعد به منظور ايجاد زهكش مناسب، . آن تعيين شودpHالكتريكي و 

و سپس گلدانها به وسيله خاك پر شد سانتيمتر سنگريزه ريخته  5/1گلدانها به ارتفاع 

سانتيمتر سبوس برنج پوشانيده  1شده و جهت جلوگيري از تبخير، روي سطح خاك با 

 . گرم رسانده شد1200در پايان همه گلدانها توزين شده و وزن آنها به . شد

 به وسيله هيپوكلريت ،كني اي اسپرس پس از غالفه  بذر گونه:كاشت بذر -3

 ثانيه 30 در هزار هر كدام به مدت 2كش بنليت چو قار)  درصد10وايتكس ( سديم

هر گلدان سه عدد بذر سالم و سپس در . ب مقطر شستشو شدند با آآنگاهعفوني و  ضد

گلدانها به گلخانه ه و بالفاصله اسپرس كاشته شدهاي   و زير گونه ها يكنواخت از گونه

بعد . شدندمنتقل  درجه سانتيگراد در روز 23 درجه سانتيگراد در شب و 18در دماي و 

 و سپس هدشنتخاب و بقيه حذف سبز شدن نهالها، در هر گلدان يك نهال مناسب ااز 

 با توجه به اينكه اين آزمايش از اوائل فصل .سطوح مختلف تيمار خشكي اعمال گرديد

بهار آغاز شد بنابراين در طول مدت آزمايش، طول مدت روز هماهنگ با شرايط طبيعي 

 .بود

 اي  مزرعه ظرفيت حد به منظور تعيين : اعمال سطوح مختلف تنش خشكي-4

)Field Capacity( گرم آب به حد اشباع رسيدند510با   گلدان انتخاب و6، تعداد ، 

 مرحله توزين شده و پس از اطمينان از خروج 6 ساعت گلدانها در 24سپس طي مدت 
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369 4 شمارة 12فصلنامة پژوهشي تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ايران جلد 

 320اي  ار آب الزم براي رسيدن به حد ظرفيت مزرعهدآب ثقلي، مشخص گرديد كه مق

  :سطوح مختلف تنش به شرح زير بود .باشد سي مي سي
D1 = 100%  F.C.     D2 =  75%  F.C.     D3 =  50%  F.C.     D4 =  25%  F.C. 

 به ترتيب ،رسيدن به حد مورد نظرپس از اضافه كردن آب و بنابراين وزن گلدانها 

جهت اعمال تنش خشكي، ابتدا كليه تيمارهاي .  گرم بود1280 و 1360، 1440، 1520

 گلدانها توزين و پالتهاي آزمايش در بعدنيده و اي رسا آزمايش به حد ظرفيت مزرعه

هاي مورد نظر تا پايان دوره رشد  اعمال تنش. سطح تنش مورد نظر تنظيم گرديد

از ) طور تصادفي هب(اي سه مرتبه تعدادي گلدان  بدين منظور هفته. رويشي ادامه داشت

 اقدام به هر تيمار وزن شده و در صورت كاهش وزن از حد ظرفيت گلداني مربوطه،

 .شده تا به وزن مورد نظر برسند افزايش آب به گلدانها 

. در پايان دوره رويشي كليه گياهان مورد آزمايش برداشت گرديد: برداري  نمونه-5

با به آرامي  ،آنهااطراف  پس از گذاشتن در ظرف آب و جدا شدن خاك نهاياريشه گ

مانند هايي   مؤلفهشد سپسكن گرفته  آب شسته و آب اضافي به وسيله كاغذ خشك

جهت تعيين وزن خشك . گيري گرديد اندازهبا خط كش هاي هوايي   و اندام طول ريشه

 درجه سانتيگراد 70 ساعت در آون 48ها را به مدت  ها، نمونه قسمتهاي مختلف گونه

)  گرم001/0(با ترازوي حساس هاي هوايي   و اندام ريشهخشك وزن و قرار داده 

 .شدگيري  اندازه

ها از طرح  جهت تجزيه و تحليل داده: ها  طرح آزمايش و تجزيه و تحليل داده–6

  گونه4 اول عاملآماري بلوك كامل تصادفي با آزمايش فاكتوريل استفاده شد كه 

 O. melanotricha, O. crista-galli, O. viciaefolia وO. sojakiiدو زير گونه  و 

  O. aucheri ssp. tehranicaو O. aucheri ssp. Psamophilla دوم شامل عامل و 

در چهار تكرار بود كه ) اي  درصد ظرفيت مزرعه100، 70، 50، 25(چهار سطح خشكي 

و  MSTAT-C با استفاده از نرم افزارهاي آماري  در پايان تجزيه و تحليل .اجرا گرديد
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370  ...گونه اسپرسشش بر رشد رويشي ) خشكي( اثرات فيزيولوژيكي تنش كم آبي مطالعه

 به برنامه ه آمد بدست و سپس نتايج ه اساس آزمون دانكن مقايسه شدبرها  ميانگين

Excelانتقال و نمودارها رسم گرديدند . 

 

  و بحثنتايج

  O. melanotricha،O. viciaefoli  ،O. crista-galli،O. sojakii  گونه4در اين مطالعه 

 مورد  O aucheri ssp. psamophilla و O. aucheri ssp. tehranicaو دو زير گونه 

اسي نشان داد كه خاك مورد استفاده داراي  خاكشنهاينتايج آزمايش. بررسي قرار گرفت

8/7 pH= و بافتموس  ميلي 6/0، هدايت الكتريكيSilty – Clay - Loam نتايج .  بود

 :باشد  تنش خشكي به شرح زير ميهايآزمايش

ها  با افزايش تنش خشكي، طول ريشه گونه:  تأثير تنش خشكي بر طول ريشه-1

 %) FC100(ول ريشه در حالت شاهد بيشترين طكه  طوري هب ،كاهش پيدا كرد

 تفاوتي بين شاهد و تيمار O. crista-galli و O. viciaefoliaهاي  در گونه. شدمشاهده 

)FC75 (%  وجود نداشت و در گونهO. melanotrichaطول ريشه در حالت   

)FC75 (% در تنش. بيشتر از شاهد است)FC50 (%  بيشترين طول ريشه مربوط به

  است كه در موردO. crista- galliو O. aucheri ssp. Tehranica  هاي گونه

 O. crista-galliن تيمار شاهد، ايمداري   تفاوت معنيFC50 % وFC 75  % مشاهده

  وO. sojakii، O. melanotrichaهاي  كمترين طول ريشه در مربوط به گونه. نشد

 O. viciaefoliaدر تنش . باشد  مي)FC25 (% ديدي در طول ريشه اگر چه كاهش ش

ها مشاهده  ن طول ريشه گونهايمداري   ولي تفاوت معني،ها مشاهده گرديد ونهگكليه 

 ).1 ةشمارنمودار (نشد 

 %) FC75(و  %) FC100(در سطوح  اگر چه  : تأثير تنش خشكي بر طول ساقه–2

ح در سط. بيشتر بود%) FC75 ( ولي طول ساقه در تنش ،داري مشاهده نشد تفاوت معني
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371 4 شمارة 12فصلنامة پژوهشي تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ايران جلد 

) FC50 (%  ولي اين كاهش قابل توجه نبود،ه طول ساقه كاهش پيدا كردچنيز اگر ، 

 در. ها مشاهده گرديد تفاوت زيادي در طول ساقه گونه%) FC25 (ولي در سطح 

  وO. sojakiiهاي   اين رابطه بيشترين طول ساقه به ترتيب مربوط به گونه

 O. melanotrichaگونه  و كمترين طول ساقه مربوط به O. crista-galliنمودار(  بود 

 ).2 ةشمار

بيشترين تفاوت در نسبت   : تأثير تنش خشكي برنسبت طول ريشه به ساقه–3

 .O. aucheri ssp و O. crista- galliهاي  طول ريشه به ساقه به ترتيب مربوط به گونه

psamophilla و كمترين تفاوت به ترتيب مربوط به دو گونه O. sojakiiو  

 O. melanotrichaهاي هوايي به   است كه نشان دهنده بيشترين تعادل در نسبت اندام

 ).3 ةشمارنمودار ( باشد ريشه در اين دو گونه مي

: وزن خشك ريشه و اندام هوايي  تأثير سطوح مختلف تنش خشكي بر-4

 و O. melanotrichaو O. sojakii بيشترين وزن خشك ريشه مربوط به دو گونه 

 همچنين بيشترين وزن . بودO. crista - galli وزن خشك ريشه مربوط به گونه كمترين

بوده % FC100و % FC50و پس از آن به ترتيب سطوح  % FC75خشك ريشه در سطح 

در رابطه با تأثير خشكي بر . باشد مي % FC25و كمترين وزن ريشه مربوط به تيمار 

 دو بعد و O. sojakiiايي مربوط به گونه  باالترين وزن خشك اندام هو هاي هوايي، اندام

ترين وزن خشك اندام هوايي مربوط   و پايينO. viciaefolia و O. melanotrichaگونه 

بيشترين وزن . باشد  ميO .crista-galliو O. aucheri ssp. psamophillaهاي  به گونه

مترين وزن اتفاق افتاد و ك% FC100و % FC75خشك اندام هوايي به ترتيب در سطوح 

 ).5 و 4 ةشمارنمودارهاي (بود % FC25 خشك در سطح 

هاي اسپرس مورد مطالعه در تيمار  گيري كرد كه گونه توان نتيجه به طوركلي مي

FC75 %هاي هوايي، ريشه و وزن داشتند و بعد از آن  بيشترين رشد و نمو اندام

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

372  ...گونه اسپرسشش بر رشد رويشي ) خشكي( اثرات فيزيولوژيكي تنش كم آبي مطالعه

ي  ها نكه اگر چه گونهاز نكات قابل توجه اي. قرار دارند% FC50و % FC100تيمارهاي 

اي در كليه عوامل مورد مطالعه نشان  كاهش قابل مالحظه % FC25 اسپرس در سطح 

ها در تمام سطوح اعمال شده به رشد و نمو خود ادامه دادند كه نشان   ولي گونه،دادند

 .O هاي در اين مطالعه گونه. باشد ها به تنش خشكي مي دهنده مقاومت گونه

melanotricha و O. sojakii در اكثر عوامل مورد آزمايش با اختصاص باالترين 

هاي  توان آنها را جزء گونه ها بيشترين مقاومت را از خود نشان دادند و مي  شاخص

 O. aucheri ssp. tehranicaو O. viciaefolia هاي   همچنين گونه.مقاوم معرفي نمود

 - O. cristaو  O. aucheri ssp. Psamophillaهاي نيمه مقاوم و دو گونه  جزء گونه

galliزيرا در اكثر عوامل مورد ،ترين گونه به تنش خشكي دانست توان حساس  را مي 

 . ترين ميزان رشد و نمو در اين دو گونه مشاهده شد آزمايش پايين
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 هاي اسپرس  تأثير سطوح مختلف خشكي بر طول ريشه گونه-1 ةنمودار شمار
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 هاي اسپرس وح مختلف خشكي بر طول ساقه گونه تأثير سط-2 ةنمودار شمار
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  تأثير سطوح مختلف خشكي بر نسبت طول ريشه-3 ةمودار شمارن
هاي  گونه به ساقه 
 اسپرس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  تأثير سطوح مختلف خشكي بر وزن خشك -4 ةنمودار شمار

 هاي اسپرس  گونه ريشه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

376  ...گونه اسپرسشش بر رشد رويشي ) خشكي( اثرات فيزيولوژيكي تنش كم آبي مطالعه

 تلف خشكي بر وزن خشك اندام هوايي تأثير سطوح مخ-5 ةنمودار شمار

 هاي اسپرس  گونه

 منابع

 دانشگاه صنعتي ،پايان نامه كارشناسي ارشد.  كشت بافت اسپرس.1366 ،. اميدي، م-1

 .اصفهان

 . صفحه408. انتشارات دانشگاه تهران.  مرتعداري.1372 ،. كريمي، ه-2

 در شرايط ديم ساله هاي چند مقايسه عملكرد يونجه. 1371 ،.صرياني، ف ق-3

 .عت مؤسسه تحقيقات جنگلها و مرا،85 ةنشريه شمار). كردستان(

 اثر تاريخ كاشت بر روي محصول، ارزش .1359 ،. ع،يانئكهرباو .  كوچكي، ع-4

مجله علمي . ي و بعضي از خصوصيات زراعي اسپرس در منطقه مشهديغذا

  .22-23 صفحات ،7 ةشمار. كشاورزي دانشگاه جندي شاپور

 اثر دور آبياري بر عملكرد و بعضي از خصوصيات زراعي .1363 ،. ع،كوچكي -5

 .4 و 3 ، 2، 1هاي   شماره،15 جلد ،مجله علوم كشاورزي ايران. اسپرس

هاي محلي اسپرس زراعي تحت پملكرد اكوتيع بررسي و مقايسه .1381 ،. ا، مهراني-6

.  و اصالح نباتاتخالصه مقاالت هفتمين كنگره علوم زراعت. شرايط تنش خشكي

 . مؤسسه اصالح و توليد نهال و بذر–كرج 

 بررسي تحمل سه رقم اسپرس و يك رقم يونجه به .1371 ،. ر،آبادي  ميرحسيني ده-7

 .26 – 28 صفحات ،17 ة شمار،مجله پژوهش و سازندگي. كمبود آب
8- Koch, D.W., Detaenko, D. and Hinze, G.D. 1972. Influence of three 

cuting systems on the yield, water use efficiency and forage quality of 
sainfoin. Agron. J. 64: 463 – 467.   

9- Sheehy, J.E. and Popple S.C. 1981, Photosynthesis water relations 
temperature and canopy structure as factors influenceing the growth of 
sainfoin and lucerne. Annals of Botany.82:315-319. 
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