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چکیده
در اسپرس بومی استان فارس به تنش خشکی زیر گونه2و گونه4به منظور تعیین واکنش 

قالب طرح بلوك کامل تصادفی به صورت فاکتوریل بادرمرحله رشد رویشی، آزمایشی 
اسپرسگونه4تیمارهاي آزمایش شامل . انجام گرفت1381تکرار در سال 4

O .melanotricha, O. crista-galli, O. viciaefolia وO. sojakiiدو زیر گونهو
O. aucheri ssp. tehranicaوO. aucheri ssp. Psamophillaسطح خشکی چهارو

عواملاین آزمایش در گلخانه انجام و . بود) .F.Cدرصد ظرفیت مزرعه 100و75، 50، 25(
خشک ریشه و اندام وزن وساقهبهریشهطول نسبت ، ساقهوریشهطول مطالعه شاملمورد 

در داري نتایج نشان داد تنش خشکی بر کلیه صفات فوق تأثیر منفی معنی. بودها هوایی گونه
شترین بیO. sojakiiو O. melanotrichaهايگونهدر این مطالعه . درصد داشت1طح س

گونه. هاي مقاوم معرفی نمودتوان آنها را جزء گونهه و میمقاومت را از خود نشان داد
O. viciaefolia و زیر گونهO. aucheri ssp. tehranicaهاي نیمه مقاوم و گونهجزء گونه

O. crista-galliو زیر گونهO. aucheri ssp. psamophillaترین توان حساسرا می
رشد و نمو، ترین میزان زیرا در اکثر عوامل مورد آزمایش پایینبه تنش خشکی دانست، گونه
.مشاهده شدو زیر گونه این گونه در 
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مقدمه
ه محصوالت کشاورزي و منابع طبیعی تنشهاي محیطی مهمترین عامل محدود کنند

زیرا بیش از ،باشداز مهمترین این تنشها، شرایط کم آبی یا تنش خشکی می. باشدمی
دو سوم سطح کل ایران و بیش از یک سوم سطح جهان را مناطق خشک و نیمه خشک 

صد کل در36به طور کلی مناطق گرم و خشک را ). 1371،قصریانی(دهدتشکیل می
5/6الی 6خشک با مساحت شدتبهاند که شامل مناطق دهزخشکیهاي زمین تخمین 

5/43الی 40مساحت حدود با نیمه خشک میلیون کیلومتر مربع و مناطق خشک و
جنس . در نیم کره شمالی قرار دارندندرصد آ75باشد که میلیون کیلومتر مربع می

گونه اسپرس از 100تاکنون . باشداي میفهاسپرس از گیاهان با ارزش مرتعی و علو
اسپرس داراي . اي داردسراسر جهان گزارش شده است و در ایران تنوع قابل مالحظه

گونه و زیر 29داراي Onobrychisدو زیر جنس است که در فالت ایران زیر جنس 
و رغم پراکنش وسیع به). 1375، کریمی(باشدگونه می48داراي Sisyrosemaجنس 

گونه اسپرس که در اکثر مناطق ایران به صورت خودرو رویش دارند، 70وجود بیش از 
ها و ارقام زراعی اسپرس انجام شده و مطالعات گونهدربارهتاکنون عمده تحقیقات 

اسپرس اولین لگوم دائمی است که در . ي بومی بعمل آمده استهااندکی در مورد گونه
د و به طورکلی رشد آن در اوائل بهار و اواخر پاییز کنبهار شروع به رشد مجدد می

از این رو اسپرس اغلب در مناطق سرد با زمستانهاي سخت ،بیشتر از یونجه است
40و 30، 20، 10اثر دورهاي آبیاري ) 1363(کوچکی ). 1366،امیدي(شودمیهشتاک

اسپرس مطالعه ارقام زراعیروز و بدون آبیاري را در شرایط آب و هوایی مشهد روي 
درصد و از 20روز تا 20روز به 10کرده و نتیجه گرفت که کاهش عملکرد از دور 

روز از 20بنابراین دور ،درصد بوده است40روز و بیشتر حدود 30روز به 20دور 
30و 20فاصله بین دور کهرسدبه نظر می. باشدروز می10تر از نظر اقتصادي مناسب

،بوده و گیاه اسپرس پس از آن کاهش محصول نداشته و با رکود خودروز مرز بحرانی 
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افت محصول اسپرس ) 1359(کوچکی و کهربایی. آیدمقابله با خشکی بر میدصددر
چون آبیاري زیاد ،حساسیت اسپرس به آبیاري زیاد دانستندبه دلیل روز را 10در دور 

محلی ارقامسی و مقایسه عملکرد در برر) 1381(مهرانی . شودباعث تنک شدن گیاه می
اسپرس زراعی تحت شرایط تنش خشکی مشاهده نمود که طوالنی شدن دور آبیاري 

همچنین عدم پنجه زنی . شودباعث کاهش ارتفاع و کاهش سرعت رشد مجدد گیاه می
. افتدمناسب و کاهش نسبت سطح برگ به ساقه نیز تحت شرایط کم آبی اتفاق می

Koch 180از عمق که نشان دادند که اسپرس قادر است ) 1972(و همکاران
هاي این گیاه در این سانتیمتري خاك رطوبت جذب نماید که حاکی از گسترش ریشه

نشان دادند که نسبت سطح برگ به ) 1981(انو همکارSheehy. باشدخاك میق اعما
بودن سطح نصف یونجه است و این نکته بیانگر کموزن خشک برگ در اسپرس تقریباً

در ) 1371(آبادي میرحسینی ده. باشدمیتبخیر اسپرس با وزن مساوي نسبت به یونجه 
هنگامی کهبررسی تحمل سه رقم اسپرس با یک رقم یونجه به کمبود آب مشاهده نمود

ثانیه بر 10اي یونجه درصد است مقاومت روزنه12ی خاك حدود مجحکه رطوبت 
دهد که ثانیه بر سانتیمتر است که نشان می2اسپرس اي سانتیمتر و مقاومت روزنه

.دهداسپرس نسبت به کمبود آب دیرتر از یونجه واکنش نشان می

مواد و روشها
در این پژوهش چهار گونه اسپرس و دو زیر گونه که پراکنش : هاانتخاب گونه-1

ش در گلخانه این آزمای.وسیعی در سطح استان فارس دارند مورد استفاده قرار گرفتند
ماه 5/2آغاز و به مدت اسفند25و از مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی فارس

ع وتکرار و در مجم4سطح خشکی و در 4اسپرس با اي هکه طی آن گونهادامه داشت 
.تیمار مورد مطالعه قرار گرفت96
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و قطر 20ع در گلخانه گلدانهاي پالستیکی به ارتفا:آماده کردن خاك و گلدان-2
تا شرایط یکنواختی شد ی در کنار هم قرار داده یتا24سانتیمتر انتخاب و به صورت 15

خاك مورد نیاز ترکیبی از خاك مزرعه، کود حیوانی و خاك منطقه . براي آنها ایجاد شود
کردن و همگن پس از مخلوط . بود)خاك حاوي ریزوبیوم(آوري گیاه اسپرسجمع

بافت، هدایت تا آزمایشگاه خاك ارسال گردید گرم بهکیلو1زن واي بهخاك، نمونه
کف در  در مرحله بعد به منظور ایجاد زهکش مناسب، .آن تعیین شودpHالکتریکی و 

و سپس گلدانها به وسیله خاك پر شد سانتیمتر سنگریزه ریخته 5/1گلدانها به ارتفاع 
سانتیمتر سبوس برنج پوشانیده 1شده و جهت جلوگیري از تبخیر، روي سطح خاك با 

.گرم رسانده شد1200در پایان همه گلدانها توزین شده و وزن آنها به . شد
به وسیله هیپوکلریت ،کنیاي اسپرس پس از غالفهبذر گونه:کاشت بذر-3
ثانیه 30در هزار هر کدام به مدت 2کش بنلیت چو قار) درصد10وایتکس (سدیم

هر گلدان سه عدد بذر سالم و سپس در . ب مقطر شستشو شدندبا آآنگاهعفونی و ضد
گلدانها به گلخانه ه و بالفاصله اسپرس کاشته شدهاي و زیر گونههایکنواخت از گونه

بعد . شدندمنتقل درجه سانتیگراد در روز 23درجه سانتیگراد در شب و 18در دماي و 
و سپس هدشنتخاب و بقیه حذف سبز شدن نهالها، در هر گلدان یک نهال مناسب ااز 

با توجه به اینکه این آزمایش از اوائل فصل .سطوح مختلف تیمار خشکی اعمال گردید
بهار آغاز شد بنابراین در طول مدت آزمایش، طول مدت روز هماهنگ با شرایط طبیعی 

.بود
اي مزرعهظرفیت حدبه منظور تعیین :اعمال سطوح مختلف تنش خشکی-4

)Field Capacity( گرم آب به حد اشباع رسیدند510با گلدان انتخاب و6، تعداد،
مرحله توزین شده و پس از اطمینان از خروج 6ساعت گلدانها در 24سپس طی مدت 
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320اي ار آب الزم براي رسیدن به حد ظرفیت مزرعهدآب ثقلی، مشخص گردید که مق
:سطوح مختلف تنش به شرح زیر بود.باشدسی میسی

D1 = 100%  F.C.     D2 = 75%  F.C.     D3 = 50%  F.C.     D4 = 25%  F.C.

به ترتیب ،رسیدن به حد مورد نظرپس از اضافه کردن آب و بنابراین وزن گلدانها 
جهت اعمال تنش خشکی، ابتدا کلیه تیمارهاي . گرم بود1280و 1360، 1440، 1520

گلدانها توزین و پالتهاي آزمایش در بعدنیده و اي رساآزمایش به حد ظرفیت مزرعه
هاي مورد نظر تا پایان دوره رشد اعمال تنش. سطح تنش مورد نظر تنظیم گردید

از ) طور تصادفیهب(اي سه مرتبه تعدادي گلدان بدین منظور هفته. رویشی ادامه داشت
اقدام به هر تیمار وزن شده و در صورت کاهش وزن از حد ظرفیت گلدانی مربوطه،

.شده تا به وزن مورد نظر برسندافزایش آب به گلدانها 
. در پایان دوره رویشی کلیه گیاهان مورد آزمایش برداشت گردید: بردارينمونه-5

با به آرامی ،آنهااطراف پس از گذاشتن در ظرف آب و جدا شدن خاك نهایاریشه گ
مانند هایی مؤلفهشد سپسکن گرفته آب شسته و آب اضافی به وسیله کاغذ خشک

جهت تعیین وزن خشک . گیري گردیداندازهبا خط کش هاي هوایی و اندامطول ریشه
درجه سانتیگراد 70ساعت در آون 48ها را به مدت ها، نمونهقسمتهاي مختلف گونه

) گرم001/0(با ترازوي حساس هاي هوایی و اندامریشهخشک وزن و قرار داده 
.شدگیري اندازه
ها از طرح جهت تجزیه و تحلیل داده: هاطرح آزمایش و تجزیه و تحلیل داده–6

گونه4اول عاملآماري بلوك کامل تصادفی با آزمایش فاکتوریل استفاده شد که 
O. melanotricha, O. crista-galli, O. viciaefoliaوO. sojakiiدو زیر گونهو

O. aucheri ssp. tehranicaوO. aucheri ssp. Psamophilla دوم شامل عاملو
در چهار تکرار بود که ) ايدرصد ظرفیت مزرعه100، 70، 50، 25(چهار سطح خشکی 

و MSTAT-Cبا استفاده از نرم افزارهاي آماري در پایان تجزیه و تحلیل.اجرا گردید
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به برنامه هآمدبدستو سپس نتایج هاساس آزمون دانکن مقایسه شدبرها میانگین
Excelانتقال و نمودارها رسم گردیدند.

و بحثنتایج
O. melanotricha،O. viciaefoli ،O. crista-galli،O. sojakiiگونه4در این مطالعه 

O. aucheriو دو زیر گونه  ssp. tehranicaوO aucheri ssp. psamophilla مورد
اسی نشان داد که خاك مورد استفاده داراي خاکشنهاينتایج آزمایش. بررسی قرار گرفت

8/7pH= و بافتموس میلی6/0، هدایت الکتریکیSilty – Clay - Loamنتایج . بود
:باشدتنش خشکی به شرح زیر میهايآزمایش
ها با افزایش تنش خشکی، طول ریشه گونه: تأثیر تنش خشکی بر طول ریشه-1

%) FC100(ول ریشه در حالت شاهد بیشترین طکه طوريهب،کاهش پیدا کرد
تفاوتی بین شاهد و تیمار O. crista-galliو O. viciaefoliaهاي در گونه. شدمشاهده 

)FC75 (% وجود نداشت و در گونهO. melanotrichaطول ریشه در حالت
)FC75 (%در تنش. بیشتر از شاهد است)FC50 (% بیشترین طول ریشه مربوط به

.Oهايگونه aucheri ssp. Tehranica وO. crista- galliاست که در مورد
O. crista-galliن تیمار شاهد، ایمداري تفاوت معنیFC50 % وFC75  % مشاهده

وO. sojakii،O. melanotrichaهاي کمترین طول ریشه در مربوط به گونه. نشد
O. viciaefoliaدر تنش . باشدمی)FC25 (%دیدي در طول ریشه اگر چه کاهش ش

ها مشاهده ن طول ریشه گونهایمداري ولی تفاوت معنی،ها مشاهده گردیدونهگکلیه 
).1ةشمارنمودار (نشد 
%) FC75(و %) FC100(در سطوح اگر چه:تأثیر تنش خشکی بر طول ساقه–2

ح در سط. بیشتر بود%) FC75(ولی طول ساقه در تنش ،داري مشاهده نشدتفاوت معنی
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)FC50 (% ولی این کاهش قابل توجه نبود،ه طول ساقه کاهش پیدا کردچنیز اگر،
در. ها مشاهده گردیدتفاوت زیادي در طول ساقه گونه%) FC25(ولی در سطح 

وO. sojakiiهاي این رابطه بیشترین طول ساقه به ترتیب مربوط به گونه
O. melanotrichaگونه و کمترین طول ساقه مربوط بهO. crista-galliنمودار(بود

).2ةشمار
بیشترین تفاوت در نسبت :تأثیر تنش خشکی برنسبت طول ریشه به ساقه–3

-O. cristaهاي طول ریشه به ساقه به ترتیب مربوط به گونه galli وO. aucheri ssp.

psamophilla و کمترین تفاوت به ترتیب مربوط به دو گونهO. sojakiiو
O. melanotrichaهاي هوایی به است که نشان دهنده بیشترین تعادل در نسبت اندام

).3ةشمارنمودار (باشدریشه در این دو گونه می
: وزن خشک ریشه و اندام هواییتأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر-4

و O. melanotrichaو O. sojakiiبیشترین وزن خشک ریشه مربوط به دو گونه 
O. cristaوزن خشک ریشه مربوط به گونه کمترین - galliهمچنین بیشترین وزن .بود

بوده % FC100و % FC50و پس از آن به ترتیب سطوح % FC75خشک ریشه در سطح 
در رابطه با تأثیر خشکی بر . باشدمی% FC25و کمترین وزن ریشه مربوط به تیمار 

دو بعدو O. sojakiiایی مربوط به گونه باالترین وزن خشک اندام هوهاي هوایی،اندام
ترین وزن خشک اندام هوایی مربوط و پایینO. viciaefoliaو O. melanotrichaگونه 

O. aucheriهاي به گونه ssp. psamophillaوO .crista-galliبیشترین وزن . باشدمی
مترین وزن اتفاق افتاد و ک% FC100و % FC75خشک اندام هوایی به ترتیب در سطوح 

).5و 4ةشمارنمودارهاي (بود % FC25خشک در سطح 
هاي اسپرس مورد مطالعه در تیمار گیري کرد که گونهتوان نتیجهبه طورکلی می

FC75 %هاي هوایی، ریشه و وزن داشتند و بعد از آن بیشترین رشد و نمو اندام
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ي هانکه اگر چه گونهاز نکات قابل توجه ای. قرار دارند% FC50و % FC100تیمارهاي 
اي در کلیه عوامل مورد مطالعه نشان کاهش قابل مالحظه% FC25اسپرس در سطح 

ها در تمام سطوح اعمال شده به رشد و نمو خود ادامه دادند که نشان ولی گونه،دادند
.Oهايدر این مطالعه گونه. باشدها به تنش خشکی میدهنده مقاومت گونه

melanotricha وO. sojakii در اکثر عوامل مورد آزمایش با اختصاص باالترین
هاي توان آنها را جزء گونهها بیشترین مقاومت را از خود نشان دادند و میشاخص

O. aucheriو O. viciaefoliaهاي همچنین گونه.مقاوم معرفی نمود ssp. tehranica

O. aucheriهاي نیمه مقاوم و دو گونه جزء گونه ssp. Psamophilla وO. crista -

galliزیرا در اکثر عوامل مورد ،ترین گونه به تنش خشکی دانستتوان حساسرا می
. ترین میزان رشد و نمو در این دو گونه مشاهده شدآزمایش پایین



4373شمارة 12فصلنامۀ پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران جلد 

هاي اسپرستأثیر سطوح مختلف خشکی بر طول ریشه گونه-1ةنمودار شمار
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هاي اسپرسوح مختلف خشکی بر طول ساقه گونهتأثیر سط-2ةنمودار شمار
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تأثیر سطوح مختلف خشکی بر نسبت طول ریشه-3ةمودار شمارن
هاي گونه به ساقه 

اسپرس

تأثیر سطوح مختلف خشکی بر وزن خشک -4ةنمودار شمار
هاي اسپرسگونهریشه



...گونه اسپرسشش بر رشد رویشی ) خشکی(اثرات فیزیولوژیکی تنش کم آبی مطالعه 376

تلف خشکی بر وزن خشک اندام هواییتأثیر سطوح مخ-5ةنمودار شمار
هاي اسپرسگونه
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