
بر کشاورزي و محیط زیستآن دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر

92تابستان  –ارومیه 

3070

Lallemantia(هاي مختلف بالنگو بررسی عملکرد فتوسنتزي گونه sp.(تحت تنش خشکی

زاده قورت تپهمینا عبدالهی، سعیده ملکی فراهانی، محمد حسین فتوکیان و عبداهللا حسن

دانشکده کشاورزي، دانشگاه شاهد، تهراندانشجوي کارشناسی ارشد زراعت، 

استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شاهد، تهران

دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شاهد، تهران

شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیهاستادیار گروه زیست

چکیده

هاي خرد شده هاي مختلف بالنگو، آزمایشی به صورت کرتبررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد فتوسنتزي گونهبه منظور 

هاي کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی گیاهان دارویی دانشگاه شاهد در سال زراعی در قالب طرح بلوك

درصد تخلیه آب قابل استفاده خاك،  60درصد و 40عامل اول سیستم آبیاري در دوسطح . انجام شد 1390-1391

و عامل سوم منشأ توده در دو  Lallemantia. Royleanaو Lallemantia. ibericaهاي بالنگو در دو سطح عامل دوم گونه

. داري بر عملکرد دانه داشتخشکی اثر معنینتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که . سطح ارومیه و مشهد بود

وط به ـــــدرصد تخلیه آب قابل استفاده خاك ومرب 40ار در تیمار ــکیلوگرم در هکت 4/208لکرد دانه با بیشترین عم

L. iberica  بین دو گونه مورد مطالعه عملکرد دانه در . کیلوگرم در هکتار بود 4/189با میانگینL. iberica03/28 

اثر متقابل گونه در اکوتیپ از نظر عملکرد . هش یافتدرصد کا L. royleana11/11درصد کاهش یافت در حالی که در 

وجود داشت و اکوتیپ مشهد بیشترین  L. ibericaهاي مربوط به داري بین اکوتیپتفاوت معنی ، دار بوددانه معنی

 0088/0با  L. royleanaگونه  .دیده نشد L. royleanaهاي مربوط به عملکرد دانه را داشت، اما هیچ تفاوتی بین اکوتیپ

تنش . میلی گرم بر گرم نشان داد L. iberica008/0را در مقایسه با  aمیلی گرم بر گرم بیشترین مقدار کلروفیل 

-دار داشت و با افزایش درصد تخلیه آب قابل استفاده خاك درصد روزنههاي باز و بسته اثر معنیخشکی بر درصد روزنه

.اي باز کاهش یافتههاي بسته افزایش یافت اما درصد روزنه

تنش خشکی، عملکرد فتوسنتزي، کلروفیل، روزنه: هاي کلیديواژه

مقدمه

تنش خشکی،  .)5(ترین تنش محیطی است سر جهان و شایعتاکننده رشد گیاهان در سرخشکی مهمترین عامل محدود

عاقب آن غلظت ـشوند و متبسته میها هـبا ایجاد شرایط تنش، روزن). 3(شود سبب ایجاد تنش اکسیداتیو در گیاه می
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-و منجر به شکلشده هاي تاریکی مختل یابد و به دنبال این وضعیت واکنشاکسیدکربن در بافت مزوفیل کاهش میدي

2O(گیري رادیکال سوپراکسید 
OH(و رادیکال هیدروکسیل (H2O2)، پروکسیدهیدروژن )-

. )19و 10و  9(گردد می)-

به دنبال این تخریب گیاه رنگی به نظر . یکی از صدمات اکسیداتیو مهم در شرایط تنش استتخریب مولکول کلروفیل 

و ) گزانتوفیل، کاروتن، لیکوپن(هاي محافظ مانند کارتنوییدها رسد که دلیل آن، افزایش و قابل رویت شدن رنگیزهمی

 Phragmites australisدر گیاهان  bو  aها حاکی از کاهش کلروفیل نتایج برخی گزارش )11(باشد آنتوسیانین می

همچنین در بررسی اثر تنش خشکی بر  .).باشدتحت تنش خشکی می )20(Aeluropus lagopoidesو ) 22(

، به این نتیجه رسیدند که بیشترین Nigella sativa L)(عملکرد دانه و روغن و کارایی مصرف آب در زیره سیاه 

درصد نیاز آبی گیاه، و کمترین مقدار آن مربوط به تیمار  100مصرف آب مربوط به تیمار عملکرد دانه، روغن و کارایی 

بذر . شود بالنگو به خاطر دانه هایش که از آن روغن استخراج می شود کاشته می ).12(باشد درصد نیاز آبی گیاه می 40

ر پردازي در تئاتر و سینما، براي تهیه که براي شیده افکنی و نو ،روغن داردوزن خشک خود  درصد 30هاي بالنگو تا 

روغن آن همچنین می . الك الکل، روغن جالء، استفاده در رنگ پردازي و به عنوان گریس مورد استفاده قرار می گیرد

باشد که بذرهاي بالنگو داراي موسیالژ می). 24(تواند به عنوان روغن طباخی و یک عامل دباغی مورد استفاده قرار گیرد

ان اختالالت گوناگون نظیر برخی اختالالت عصبی، کبدي و بیماري هاي کلیوي به کار می روند و همچنین به در درم

.)4(ك جنسی و خلط آور در بین داروهاي محلی ایران شناخته شده است عنوان یک داروي محرّ

هامواد و روش

هاي مختلف گیاه دارویی گونهفیزیولوژیک هايویژگیو برخی  فتوسنتزيتنش خشکی بر عملکرد  اثربه منظور بررسی 

مشخصات . انجام شد 1390-1391بالنگو، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی گیاهان دارویی دانشگاه شاهد طی سال زراعی 

هاي خرد شده در قالب کرتآزمایش به صورت . آورده شده است 2و  1در جدول محل آزمایش و خاك  مزرعه جغرافیایی

معیار انتخاب تیمارهاي بود، که عامل اول، سیستم آبیاري . در سه تکرار انجام گرفت کامل تصادفی هايطرح بلوك

زمان هاي آبیاري مزرعه  .هاي اصلی قرار گرفتو در کرت آبیاري، درصد تخلیه آب قابل استفاده از عمق توسعه ریشه بود

توسعه ریشه در تیمارهاي مختلف و  عمقك در با اندازه گیري رطوبت خاك به روش وزنی از طریق نمونه گیري خا

درصد آب قابل  40تخلیه   -1لذا بر این اساس دو سطح آبیاري شامل . رسیدن به رطوبت مورد نظر تعیین گردید

ريـدر این آزمایش با نمونه گی. شداعمال ) تنش(درصد آب قابل استفاده خاك  60تخلیه   -2و ) شاهد(استفاده خاك 

پس از رسیدن رطوبت خاك هر تیمار به مقدار مورد نظر، . مان رسیدن به تیمار مورد نظرمشخص شدهاي مکرر خاك، ز

مقادیر رطوبت وزنی خاك در نقطه ظرفیت زراعی و پژمردگی دائم با استفاده از صفحه فشاري . آبیاري تیمار ها انجام شد
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 .LوL. royleanaگو شامل ـــهاي بالندوم گونهعامل . گیري شددر موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزي کرج اندازه

iberica و  پس از استقرار گیاهان، تیمارهاي تنش اعمال شدند.بودو عامل سوم، منشا توده در دو سطح ارومیه و مشهد

. گیري شدندو عملکرد دانه اندازه) 2(، درصد روزنه هاي باز و بسته )6(صفاتی از جمله غلظت رنگیزه هاي فتوسنتزي 

انجام شد و  SASافزار گیري پارامترهاي الزم، با استفاده از نرمبرداري و اندازهتجزیه و تحلیل داده ها، پس از نمونه

انجام  Excelفزار رسم نمودارها، توسط نرم. اي دانکن مورد مقایسه قرار گرفتندمیانگین تیمارها توسط آزمون چند دامنه

.گرفت

جغرافیایی مزرعهمشخصات   -1جدول

میانگین سالیانه دما

)درجه سانتی گراد(

)متر(ارتفاع از سطح دریا  طول جغرافیایی عرض جغرافیایی میانگین سالیانه بارندگی

)میلی متر(

1/17 1190 8 و  51  34 و  35  216

سانتی متر 30مشخصات خاك مزرعه در عمق  -2جدول

رسبافت خاك

(%)

سیلت

(%)

شن

(%)

ظرفیت زراعی

(%)

نقطه پژمردگی 

دائم

(%)

پتاسیم قابل 

جذب

(mg/kg)

فسفر قابل 

جذب

(mg/kg)

نیتروژن کل

(%)

کربن آلی

(%)

اسیدیته

(pH)

شوري

(dS/m)

1824585/1309/73823/2208/077/01/875/3سیلتی لوم

نتایج و بحث

هاي فتوسنتزيرنگیزه

-فتوسنتز گیاه با ایجاد تغییراتی در مقدار کلروفیل و تاثیر بر اجزاي فتوسنتزي میتنش خشکی باعث محدودیت 

. اثر معنی داري نداشت aنشان داد که کاهش آب آبیاري بر میزان کلروفیل ) 3جدول (جدول تجزیه واریانس ).19(شود 

نیز به اندازه  aزان کلروفیل درصد ظرفیت مزرعه، می 60تا  40که با افزایش درصد تخلیه رطوبت خاك از به طوري

از لحاظ مقدار کلروفیل تفاوت  L. royleanaو  L. ibericaدو گونه . دار نبودکاهش یافت اما این کاهش معنی% 63/14
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 aگرم بر گرم بیشترین مقدار کلروفیل میلی 0088/0با  L. royleanaگونه . نشان دادند% 1داري در سطح احتمال معنی

طبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس . نشان داد aگرم برگرم کلروفیل میلی 0080/0با  L. ibericaگونه را در مقایسه با 

اما طبق جدول مقایسه میانگین ) 3جدول (تحت تاثیر تنش خشکی قرار نگرفت  a/b، و کلروفیل کل گیاه و bکلروفیل 

تواند نشان افزایش محسوس نبود و خود می که این) 4جدول (افزایش یافت  bبا افزایش شدت تنش میزان کلروفیل 

ها و به طور کلی کمبود آب سبب آسیب رنگدانه. دهنده توانایی گیاه جهت حفظ فتوسنتز در شرایط تنش باشد

داري بر میزان کلروفیل کل نداشتند تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهاي تنش خشکی، اثر معنی. گرددپالستیدها می

تواند داللت بر ا افزایش شدت تنش میزان کلروفیل کل به صورت نامحسوسی افزایش یافت که میاما ب). 3جدول (

افزایش ظرفیت گیاه جهت به دام اندختن نور باشد و نوعی خود تنظیمی گیاه در برابر تنش خشکی باشد، چرا که با 

هایی از اکسیژن فعال شده ه تولید گونهکاهش محتواي کلروفیل گیاه و افزایش جذب نور توسط اجزاي فتوسنتزي منجر ب

).17(شوندهاي دخیل در جذب نور میکه خود منجر به تجزیه رنگیزه

هاي باز و بستهرصد روزنهد

≥p(هاي باز و بسته اثر معنی دار هاي آبیاري بر درصد روزنهتجزیه واریانس نشان دادکه رژیم با ). 3(داشت جدول ) 0.01

). 4جدول(هاي باز کاهش یافت هاي بسته افزایش و در مقابـل درصد روزنهخشکی، درصد روزنهافزایش شدت تنش 

هاي باز درصد تخلیه آب قابل استفاده خاك و بیشترین درصد روزنه 60هاي بسته مربوط به تیمار بیشترین درصد روزنه

هاي باز و بسته، ها از نظر درصد روزنهکوتیپبین ا). 4جدول(درصد تخلیه آب قابل استفاده خاك بود  40مربوط به تیمار 

و همچنین بر ) 1شکل(هاي باز اثر متقابل تنش خشکی و گونه بر درصد روزنه). 3جدول(داري مشاهده نشد تفاوت معنی

ده خاك ادرصد تخلیه آب قابل استف 40در شرایط تنش L. ibericaگونه . دار شدمعنی) 2شکل (هاي بسته درصـد روزنه

)40I(  نسبت به گونهL. royleana  ت تنش خشکیا با افزایش شددرصد روزنه باز بیشتري داشت، ام)60I(درصد روزنه- 

آب یکی از فاکتورهاي بسیار مهم . کاهش یافت L. royleanaبا شدت بیشتري نسبت به گونه L. ibericaهاي باز در گونه 

هاست که از تبادل گازي اولین پاسخ گیاهان به خشکی بستن روزنهباشد و جهت فرایندهاي فیزیولوژیکی در گیاهان می

اکسید کربن در گیاهان کند، که خود هدف اصلی براي تنظیم رابطه آب و جذب ديداخل برگ و اتمسفر ممانعت می

شتر گیاهان، در بی. داري وجود داردهاي تبادل گازي ارتباط معنیهاي آناتومیکی برگ و ویژگیبین ویژگی.)17(باشد می

ها شده و موجب کاهش تبادل شود که منجر به بسته شدن روزنهتنش خشکی منجر به کاهش پتانسیل آب برگ می

.Lرسد که گونه چنین به نظر می .)13(شود گازي می iberica  توانایی بیشتري جهت سازگار کردن خود به شرایط تنش

هاي خود حداکثر فتوسنتز را دارد باز نگه داشتن تعداد زیادي از روزنهخشکی دارد، چرا که این گونه در شرایط مطلوب با 
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هاي خود ازتلفات آب ناشی از تعرّق ممانعت و پتانسیل آب درون اما با وقـوع تنش خشـکی با بستن هرچـه بیشتر روزنه

اي ادامه حیات ضروري هاي فیزیولوژیکی داخل سلولی، که برسلولی خود را حفظ کرده و باعث حفظ بسیاري از فرایند

به همین توان سازگاري و رفتار L. royleanaرا نسبت به  L. ibericaشاید بتوان یکی از علل عملکرد باالي . شوداست می

نتایج متعددي مطابق با نتایج این آزمایش گزارش شده است، از جمله کاهش تعداد روزنه با  .اي این گیاه ارتباط دادروزنه

این در ). 21( E. argopholiaو  E. cloezianaو همچنین در )E. globules)7کی در افزایش تنش خش

)1(نمودند حالیست که با مطالعه تنش خشکی بر روي زیتون، افزایش تعداد روزنه تحت شرایط تنش خشکی مشاهده 

هاي بازاثر متقابل تنش خشکی و گونه بر درصد روزنه  -1شکل هاي بستهاثر متقابل تنش خشکی و گونه بر درصد روزنه   -2شکل

عملکرد دانه

دار بود درصد ، معنی 1خشکی، بر عملکرد دانه تولیدي با سطح احتمال مطابق جدول تجزیه واریانس، اثر سطوح تنش 

درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاك با میانگین  40بیشترین عملکرد دانه تولیدي، مربوط به تیمار ). 3جدول(

 60با تیمار  سهکه در مقای بود، ر هکتارد کیلوگرم 14/189میانگین  با L. ibericaکیلوگرم در هکتار و گونه  40/208

علّت باالتر بودن ). 4جدول (درصد عملکرد بیشتري به دست آمد  84/43درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاك، حدود 

توان به اثر مثبت میزان آب درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاك در طول فصل رشد را می 40عملکرد دانه در تیمار 

 60رسد در تیمار به نظر می. یاه و قابلیت جذب باالي عناصر غذایی نسبت دادقابل دسترس بر رشد رویشی و زایشی گ

درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاك، تجمع امالح در محیط ریشه، باعث کاهش پتانسیل اسمزي محیط ریشه و بروز 

از مواد پرورده را به ریشه آبی بخشی گیاه جهت مقابله با کم .)14(شود هاي غذایی میسمیت ویژه یونی و کمبود یون

محققّان ). 23(شود جهت توسعه سیستم ریشه منتقل نموده و در نتیجه سهم اختصاص یافته به تولید دانه کاسته می

همچنین بین دو ). 15و  10( اندآبی، گزارش کردهاي را در مورد کاهش عملکرد دانه در شرایط کمزیادي نتایج مشابه
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کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه بیشتري نسبت به  69/182مشاهده شد، اکوتیپ مشهد با  دارياکوتیپ تفاوت معنی

اثرات متقابل تنش خشکی در گونه معنی دار شد، با افزایش شدت استرس خشکی ). 4جدول(اکوتیپ ارومیه داشت 

 L. ibericaبیشتــر از گونه L. royleanaعملکرد دانه در هردو گونه کاهش یافت، اما میزان کاهش عملــکرد در گونه

، اکوتیــــپ مشهد داراي بیشترین L. ibericaدر گونه ،اثر متقابل گونه و اکوتیپ نیز معنی دار شد) 3شکل(بود 

تفاوت محسوسی بین دو اکوتیپ از نظر عملکرد دانه مشاهده  L. royleanaکه در گونه عملــــکرد دانه بود، در حالـــی

). 4شکل(نشد 

اثر متقابل تنش خشکی و گونه بر عملکرد دانه  -3شکل

اثر متقابل گونه در اکوتیپ بر عملکرد دانه  -4شکل
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هاي بالنگوگونه و اکوتیپهاي فیزیولوژیک و عملکرد دانه ویژگیتجزیه واریانس اثر تنش خشکی بر   -3جدول 

میانگین مربعات

درجه آزادي

عملکرد دانه%هاي بستهروزنه%هاي بازروزنهa/bکلروفیل کلbکلروفیل aکلروفیلمنابع تغییرات

220/4بلوك ×10-7 n.s 

.

02/1 ×10-5

n.s.

02/1 ×10-5 n.s.132/0
n.s

26/2 n.s26/2 n.s1/1941 n.s

120/9تنش خشکی ×10-7 n.s67/4 ×10-5 n.s.67/4 ×10-5 n.s.182/0
n.s

50/9841 *50/9841 *2/50087 *

251/1خطا ×10-720/1 ×10-520/1 ×10-5074/065/18365/1831/2674

130/3گونه ×10-6**45/1 ×10- 5n.s45/1 ×10-5 ns  063/0
n.s

88/26 n.s88/26 n.s7/16758 **

150/3اکوتیپ ×10-7 n.s.10/6 ×10-6 n.s.10/6 ×10-6 ns069/0
n.s

68/17 n.s68/17 n.s9576 *

150/1گونه* تنش  ×10-7 n.s.0/1 ×10-5n.s.08/1 ×10-6 ns00/0 n.s88/554 **88/554 **7/5274 n.s

108/1اکوتیپ* تنش  ×10-6 n.s.47/9 ×10-6n.s.0/9 ×10-6 ns.077/0
n.s

93/79 n.s93/79 n.s8932 *

160/2اکوتیپ* گونه ×10-7 n.s.0/3 ×10-7 n.s.0/3 ×10- 6 n.s01/0 n.s82/92 n.s82/92 n.s15606 *

170/5اکوتیپ*گونه*تنش ×10-7 n.s.76/1 ×10-6 n.s.76/1 ×10-5 n.s.102/0
n.s

94/2 n.s94/2 n.s3730 n.s

127/2خطا ×10-742/1 ×10-619/6 ×10-6 n.s.089/037/3237/324/1787

23کل

37/610/2410/2448/3382/1222/1098/25ضریب تغییرات

n.s ،*  درصد 1و  5دار، معنی دار در سطح معنیبه ترتیب غیر **و
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بالنگو فیزیولوژیک و عملکرد دانههايبر ویژگی گونه و اکوتیپ اري،آبی هايرژیممقایسه میانگین اثرات  -4جدول

درصد  5احتمال اي دانکن در سطح ها بر اساس آزمون چند دامنهدار در تفاوت میانگینحروف مشترك نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی

باشدمی

منابع

 Olea(اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی، ریخت شناسی و بیوشیمیایی برخی از ارقام زیتون . 1382. ارجی، ع.1

europae L.( . ،صفحه 213رساله دکتري علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزي.

هاي ، تنوع ریختی روزنه1390.اچاپالق پریدري،. قنبري، ا .بابایی سوستانی، ف. ستاریان، ع. زرافشان، م. نیا، ماکبري.2

. در اکوسیستم خزري).Castanea sativa Mill(هاي پوششی برگ شاه بلوط اروپایی هاي همراه و کرك سلول

32 -23): 7(3تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 

اکسیدان در گیاه دارویی آنتی هايسی اثر تنش خشکی بر ترکیبررب .1390.اذاکري،. ر. بخشی خانیکی، غ. قربانلی، م.3

.658 -647): 49(27، گیاهان دارویی و معطر ایران، ).Linum Usitatissimum L(کتان 

شناسایی گیاهان دارویی و صنعتی جنگلی و مرتعی و موارد مصرف آنها، جلد سوم، موسسه پژوهشی . 1378. عماد، م.4

کاریز

aکلروفیلتیمار

)گرم برگرممیلی(

bکلروفیل 

)گرم برگرممیلی(

کلروفیل کل

)گرم برگرممیلی( 

a/bهاي بستهروزنه

)درصد( 

هاي بازروزنه

)درصد( 

عملکرد دانه

کیلوگرم در (

)هکتار

تنش

درصد تخلیه آب قابل  40

استفاده

0086/0 a0098/0 a0175/0 a98/0 a11/24 b88/75 a40/208 a

درصد تخلیه آب قابل  60

استفاده

0082/0 a0117/0 a0199/0 a8/.0 a61/64 a38/35 b03/117 b

گونه

L. iberica0080/0 b011/0 a0191/0 a84/0 a42/45 a57/54 a14/189 a

L. royleana  0088/0 a009/0 a0183/0 a94/0 a30/43 a69/56 a29/136 b

اکوتیپ

0083/0ارومیه a0098/0 a0181/0 a94/0 a22/42 a49/56 a74/142 b

0085/0مشهد a010/0 a0194/0 a84/0 a50/43 a54/77 a69/182 a
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Abstract 

To evaluate the effect of drought stress on photosynthetic yield and some physiological 

characteristics of Lallemantia sp, an experiment was conducted as split plot in 

randomized complete block design with three replications at the Research Farm of 

medicinal plants, Shahed University, Tehran, in 2011-2012. The first factor was irrigation 

system in two levels including 40 % and 60% depletion of available soil water (ASW), 

the second factor was Lallemantia species including, Lallemantia. iberica and 

Lallemantia. royleana and the third factor was the origin of ecotypes, at two levels, 

Urmia and Mashhad. The results showed drought had significant effect on grain yield. 

The highest grain yield with an average of 208.4 kg per hectare obtained at 40% 

depletion of available soil water and related to L. iberica with an average of 189.4 kg per 

hectare. Between two species, grain yield decreased 28.03 percent in L. iberica species 

but 11.11 percent in L. royleana species. Interaction between species and ecotype on 

grain yield was significant and significant difference was seen between L. iberica

ecotypes and Mashhad ecotype showed the highest grain yield but any significant 

changes was seen in ecotypes of L. royleana. L. royleana with 0.0088 mg.g
-1

, had the 

highest chlorophyll a content compared to L. iberica with 0.008 mg.g
-1 

chlorophyll a 

content. Drought had a significant effect on the percentage of open and closed stomata. 

By increasing severity of drought stress, percentage of open stomata decreased but the 

percentage of closed stomata increased but the percentage of closed stomata increased. 

Key words: drought stress, photosynthetic yield, chlorophyll, stomata


