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  چکیده

ها و پایش و ارزیابی تغییرات ایجاد شده امروزه استفاده از شاخصهاي اکولوژیک براي شناخت وضعیت اکوسیستم
محتویات  ،برگویژه ررسی سطح لذا هدف از این تحقیق ب .صورت امري متداول تبدیل شده استدر طی زمان، به

ض، میزان آب بافت برگ، وزن خشک در واحد سطح ، نسبت طول به عرحجم برگ، ضخامت، ماده خشک برگ
) یکی از Hypericum elongatum(چاي  . علفباشدمیسوزي تحت آتش چاي علفگیاه برگ  و سطحبرگ 

. برگ گیاه یک شاخص باشدداراي خواص دارویی میآن و گل  برگکه گیاهان دارویی پارك ملی گلستان بوده 
سوزي در سایت آتش صفات برگ گیاه تغییراتبررسی  براي ین منظوربدخوب از کارکرد گیاه است  مستقیم و

پس از جمع آوري از منطقه مورد مطالعه در و گردید برداشت  یگیاهپایه  5ده برگ از  سایت) 4( نشده و شاهد
. طبق نتایج شدو صفات آن اندازه گیري در آون قرارگرفته  ساعت 24درجه سانتی گراد و به مدت  72دماي 

وزن خشک در واحد سطح برگ، سطح برگ، نسبت طول به نشان داد که در سایت شاهد آمده از تحقیق بدست 
حجم برگ، ضخامت و سطح برگ ویژه،  و  سوزي بودبیشتر از سایت آتش ماده خشک برگعرض برگ و  محتویات 

هد که صفات برگ تا دنتایج این تحقیق نشان میسوزي بیشتر از شاهد شد. میزان آب بافت برگ در سایت آتش
  .کنندسوزي تغییر میحدودي تحت تاثیر آتش

  کارکرد گیاهعلف چاي، صفات برگ،  سطح ویژه برگ،سوزي،آتشکلمات کلیدي: 
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  :مقدمه -1

متعددي که بشر به طور مستقیم و غیر مستقیم از آنها هاي با توجه به نقش مهم گیاهان در تعادل اکوسیستم و استفاده
 فهیمی(شناخت روابط بین گیاهان با عوامل آشفتگی، جهت ثبات و پایداري آن امري اجتناب ناپذیر است  نماید، ضرورت می

بوده و  Hypericaceae یکـی از اعـضاي خانوادهی )Hypericum elongatum( چاي علفگیـاه ). 1389پور و همکاران، 
 گیاهان از استفاده ).1391مرشد لو و همکاران، (ویش مییابند گونه از آنها در ایران ر 19گونـه دارد که  469در دنیـا بـیش از 

 دلیل گل راعی به .کند می ایجاد را جانبی اثرات کمترین که است بوده ها راه ترین مفید از ها یکی بیماري درمان براي دارویی

سلطان زاده و همکاران، ( شودکار برده می به هیستري و یرقان درمان براي دانند و می صفراوي موافق مزاج را زرد،آن رنگ
ویروس و نقش  و میکروب وضد افسردگی ضد گونه وجود دارد که خاصیت خاصیت برگ و گل ترکیبات گل راعی در). 1394

 تولید میزان و هستند فتوسنتزکننده اصلی هاي اندام ها برگ ).1386جایمند و همکاران، بسیار مهمی در انواع بیماري ها دارد (
 ویژه سطحکه  يهاگونه .)1385و همکاران،  تقوي( دارد آنها برگ مساحت نتیجه در و فتوسنتز میزان با مستقیم اطارتب گیاهان

 است بیشتر برگ نیتروژن واحد یک ازاي به آنها فتوسنتز نسبت همچنین و بوده بیشتري نیتروژن داراي است، زیاد آنها برگ
 چاي علف گیاه در برگ سطح و است فیزیولوژیکی مطالعات براي لیديک متغیر یک برگ سطح ).1392پناهی و همکاران، (

 خوب و مستقیم شاخص یک و دارد زیادي اهمیت آن گیرياندازه و است گیاه این اجزاي مهمترین از دارویی گیاه یک عنوان	به
   ).1391، و همکاران فریمان کریمیان( است گیاه کارکرد از

. میکنند تغییر) 1387انی و فرحبخش، باغخ( وخشکی) 1386عباسی، ( شوري جمله از وتیمتفا هايتنش تاثیر تحت برگ صفات
 هايرژیم ناپذیر جدایی ءسوزي بعنوان جز آتش). 2004 ،همکاران و Pausas( هاستاکوسیستم از خیلی غالب فاکتور آشفتگی
 ,Bond and Keeley( دارد جهانی و یستماکوس مقیاس دو هر در را داري معنی پیامدهاي زمینی هاي اکوسیستم در آشفتگی

 همکاران و Bond( باشدمی تکاملی عامل یک بعنوان و گیاهی صفات شکل گیاهی، پوشش بر ساختار سوزيآتش ).2005
1996; Spasojevic 2010 همکاران و; Keeley ارتباط صفات کارکردي با یکدیگر می تواند براي تحلیل . )2011 همکاران و

، عابدي( گونه ها مورد استفاده قرار گیرد. این روابط اهمیت زیادي براي درك چگونگی سازگاري گونه ها دارد مکانیسم پاسخ
ثیر أتصفات آن تحت که  )2015 ،همکاران و Grootemaat( هستند سوزي	آتش در مهم صفات جمله از برگ صفات. )1394
ان که داراي اقلیم و پوشش گیاهی متفاوتی هستند هر ساله ها و مراتع ایرسوزي در جنگلآتش. کنندسوزي تغییر میآتش

مطالعه تغییرات گیاهان دارویی در . )2010و همکاران،  Banej Shafiei(شود ها توسط انسان آغاز میاتفاق افتاده که بیشتر آن
در برابر  آنهان حفاظت از همچنی .)2014، همکارانو  Adnan( است زیابی پتانسیل کشت آنها ارزشمندها براي ارمقابل آشفتگی

   ).2008، همکارانو  McGeochباشد (آشفتگی ها یک امر حیاتی براي سالمتی مردم محلی می

  هامواد و روش -2

  منطقه مورد مطالعه  -2- 1

اي کوهستانی است که در پارك ملی گلستان واقع شده است. این منطقه در منتهی الیه شرق البرز  منطقه مورد مطالعه منطقه
  47  17الی  25  43  55عرض شمالی و  35  31  37الی  43  16  37هاي شمال کشور در موقعیت جغرافیایی بین جنگلو 

56  داده بود و  رخ 1392منطقه که در تابستان  سوزي در دریکآتشمطالعات  ).1386 ،آخانی(طول شرقی واقع شده است
  صورت گرفت. سال گذشته گزارش نشده است 40حداقل تا سوزي بر اساس گزارشات پارك  سابقه آتش
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مقایسه میانگین سطح ویژه برگ سایت شاهد و آتش  :2 شکل
 سوزي

زان آب بافت برگ سایت شاهد و مقایسه میانگین می :1 شکل
 آتش سوزي

  برگ:  هايگیري شاخصاندازه -2-2

پایه گیاهی بصورت تصادفی انتخاب شد که از هر پایه  5 سایت) 4سوزي شده و شاهد (در مجمع در هریک از مناطق آتش
ت برگ بالفاصله پس از برداشت برگ از گیاه گیري ضخامت، میزان آب بافبراي اندازه گیاهی نیز دو برگ سالم برداشت گردید.

ضخامت برگ نیز با استفاده از دستگاه ریزسنج بدست  و شوندکیپی براي حفظ وزن تر به آزمایشگاه انتقال داده می در زیپ
ها با دستگاه اسکنر اسکن شد برگ )SL١برگ( سطحنسبت طول به عرض و  مانند برگ از هاییشاخص تعیین به منظور آمد.

 مانند دیگري از برگ هاییشاخصبراي بدست آوردن  .ها محاسبه گردیداین شاخص ImageJسپس با استفاده از نرم افزار و
و حجم  )LDMC٤( برگ خشک ماده محتویات )،LMA٣وزن خشک در واحد سطح برگ ( )،SLA٢سطح ویژه برگ (

            ).2015و همکاران،  Grootemaat( زیر استفاده گردیدهاي  فرمولبرگ از 

                                                                                      

  )1فرمول شماره (

 

  )2فرمول شماره (

 
SLA  )3فرمول شماره ( /١  = LMA  

سطح برگ= حجم برگ ×ضخامت برگ   )4فرمول شماره (  

  : نتایج -3

و نسبت وزن تر به وزن خشک (میزان آب بافت برگ) و حجم و  )SLAویژه برگ ( میانگین سطحطبق نتایج به دست آمده  
  ).4تا  1سوزي شده بیشتر از سایت شاهد بود (شکلسایت آتشضخامت برگ در 

 

  

                                                             
١  leaf area 
٢ Specific leaf area 
٣ Specific leaf mass  
٤ Leaf dry matter content 
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) و سطح و نسبت طول LMA) و وزن خشک در واحد سطح برگ (LDMC( برگ خشک ماده محتویات میانگین همچنین
  ).8تا 5سوزي شده بود (شکل گ در سایت شاهد بیشتر از سایت آتشبه عرض بر

برگ  وزن خشک در واحد سطحمقایسه میانگین : 6شکل  بافت برگ سایت شاهد و آتش سوزي سطحمقایسه : 5شکل 
 سایت شاهد و آتش سوزي

یت شاهد و آتش مقایسه میانگین ضخامت برگ سا :4 شکل
 سوزي

مقایسه میانگین وزن خشک برگ به وزن تازه برگ : 8شکل 
 سایت شاهد و آتش سوزي

 برگ سایت شاهد و آتش سوزي حجممقایسه میانگین  :3 شکل

سایت شاهد و  نسبت طول به عرض برگمقایسه : 7شکل 
 تش سوزيآ
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  بحث و نتیجه گیري -4

و  Ripley(یافت  افزایش )SLAرخ داده بود سطح ویژه برگ ( سوزيسایتی که آتش در کهداد آمده نشان  دستهبنتایج 
با  .)2015، همکارانو  Apaza‐Quevedo( گردد به افزایش مواد مغذي خاك بر می که این افزایش احتماالً )2015، همکاران

طبق نتایج بدست آمده کاهش سطح برگ  رود سطح نیز بزرگتر باشدتوجه به بیشتر بودن میزان طول به عرض برگ انتظار می
که بر د باشسطح برگ فاکتور تعیین کننده نفوذ نهایی نور در گیاه می. )1381عباسی، افزایش ضخامت برگ را به همراه دارد (

و عملکرد نهایی به ) LDMC(تولید ماده خشک  ).1992، همکارانو  Dwyer( تعرق و تجمع ماده خشک اثر دارد ،سنتزفتو
میزان تشعشع جذب شده و کارایی مصرف نور وابسته است و جذب نور نیز به نوبه خود به تاج پوشش و سطح برگ بستگی 

 برسوزي آتشثر تولید ماده خشک کاهش یافت . با این حال ا با کاهش سطح برگ این بنابر)200و همکاران،  Honda( دارد
تواند براي ارزیابی اثرات آن بر صفات سوزي بطور مستقل نمیو آتشبه متغیرهاي محیطی دیگري وابسته است صفات برگ 

   ).2015و همکاران،  Amesگیاه در نظر گرفته شود (

توان تري میگیري شوند به نتایج بهتر و درستمیزان عناصر خاك نیز اندازهاگر همراه با این نتایج مقدار اسانس گیاه (برگ) و 
  دست یافت که در این تحقیق بدلیل نداشتن حمایت اقتصادي صورت نگرفت.

  فهرست منابع -5

  
 ) .ص.201)، فلور مصور پارك ملی گلستان، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1383آخانی ح 

 گلرنـگ بهـاره،    رقـم  سـه  فیزیولـوژیکی  صفات برخی و عملکرد بر تنش خشکی . اثرات1387ن.، باغخانی، ف.، فرحبخش، حس
  .2 شماره  8 کشاورزي، جلد در گیاه و خاك آب،: پژوهش کشاورزي

  ،.بـاغ  در زاگـرس  بـومی  بلـوط  گونـه  سـه  بـرگ  ویـژه  سـطح  . مقایسه1392پناهی، پ.، پورهاشمیی، مهدي.، حسنی نژاد، م 
 .12دوم،  اول، شماره سال ایران جنگلهاي یگیاهشناسی، بومشناس

  .مطالعه اثرات تراکم بوته بر عملکرد دانه و برخی از صفات مورفولوژیکی 1385تقوي، د.، نورمحمدي، ق.، کریمی، م.، ولیانی، ع .
  .1، شماره 2مجله زراعت واصالح نباتات ایران، جلدارقام آفتابگردان ، 

 ،گیري میزان ترکیـب هیپریسـین    اندازه. 1386پور، م.، زاده، س.، گلیو.، آزادي، ر.، مشکیجایمند،ك.، رضایی، م ب.، مظفریان
  .1دوره  7سال ، فصلنامه گیاهان دارویی. Hypericum گونه 8در برگ و گل 

  ،.بهداشـتی  خـدمات  و پزشـکی  علوم راعی، قزوین، دانشگاه گل دارویی گیاه عصاره سرطانی ضد . خواص1393سلطان زاده، آ 
  .قزوین رمانید

  ،.ششمین همـایش ملـی مرتـع و مرتعـداري     مرتع یشناس بوم لیتحل در آن تیاهم و محور کارکرد کردیرو. 1394عابدي، م .
 ایران.

  ،.اثرات تنش شوري و آبی بر صفات فیزیولوژي گیاه 1381عباسی، پ .Aeluropus sppتهران، دانشگاه آزاد اسالمی ،. 

  ،.گیـاهی   گونه دو رشد عوامل بر شوري و خشکی متقابل . اثر1386عباسی، فAeluropus logopoides  و Aeluropus 
litttoralis66اسالمی، شماره  آزاد دانشگاه پایه علوم ، مجله. 
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 ) ،.هاي شاخص مرتعی با عوامل محیطی، مجله علمی ). بررسی ارتباط برخی گونه1389فهیمی پور، ا.، چاهوکی، م.ع.، طویلی،.ع
 .32 -23، صفحات 1، شماره 4سال  پژوهشی مرتع،

 بادرشـبی،  فصـلنامۀ   دارویـی  گیـاه  بـرگ  سـطح  سـازي  . مـدل 1391فریمـان، ز.، موسـوي بـزاز، آ.، بنایـان اول، م.،      کریمیان 
 . 176 -186صفحۀ،  ،1 شمارة ، 28 جلد ایران،  معطر و دارویی گیاهان تحقیقات پژوهشی علمی

 راعی در گل گیاه گونه سه اسانس دهنده تشکیل اجزاي . بررسی1391ر.، یزدانی، د.،  مرشدلو، م.، عبادي، ع.، فتاحی مقدم، م 
 .9 شماره نامه ویژه ،2 دوره ،11دارویی، سال گیاهان . فصلنامه.)Hypericum spp( ایران

 Dwyer, L. M., D. W. Stewart, R. I. Hamilton & L. Houwing, 1992. Ear position and vertical distribution of 
leaf area in corn. Agronomy journal, 84: 430-438. 

 Apaza‐Quevedo, A., Lippok, D., Hensen, I., Schleuning, M., & Both, S. (2015). Elevation, Topography, 
and Edge Effects Drive Functional Composition of Woody Plant Species in Tropical Montane Forests. 
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