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Abstract 
The present study was aimed at studying the physiological and phonological characteristics of 

Salivia eremophila Boiss. as a native and medicinal species in three rangeland sites in Yazd 

province, Iran. For this perpose three areas (Damaghan, Tange-Chenar and Ghavam abad) and 

three sites in each area, were investigated in terms of soulobe carbohydrates, proline, chlorophyll 

and carotenoids in aerial parts of Salivia eremophila in two phonological stages of flowering and 

seeding. Plant sampling was done based on randomized-systematic method in 1m2 plots, along 

with 50 m2 transects. Phenolocical diagram of Salivia eremophila was drived based on 

consecutive field investigations. The results showed that there are significant differences in the 

interaction effects between phonological stage, site and area. Site #1 of Tange-Chenar had 

significant difference in Chlorophyll (a and b) with the other sites (p<0.05). For carotenoids, there 

was a significant difference between sites and areas where Damgahan Site #3 at the seeding stage 

and Tange-Chenar Site #1 had the highest rates.  Proline levels at Damgahan Site #1 (at the 

flowering stage) were higher than at other sites and areas, and showed a significant difference. 

The amount of soulobe carbohydrates showed a significant difference in sites and phonological 

stages in general (except the flowering stage). In overall, the climate conditions of the studied 

sites are nearly similar in terms of annual rainfall, as well as rangelans type and altitude, and this 

can affect the occurrence of low changes in plant nutrients. 
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 .Salvia eremophila Boiss ی بیابانیگل ميمر اهیگفیزيولوژيک و فنولوژيک  هايويژگیبرخی مطالعه 

  زدياستان  یمرتع شگاهيدر سه رو

 2حمید ترنج زر، 4نوراله عبدی، 3ینیحس نیالعابد نیز، *2یعباس احمد، 1یراحمدیمسارا 

 .رانیا، اراک، یدانشگاه آزاد اسالم، واحد اراک، یعیگروه منابع طب، ی علوم مرتعدکتر یدانشجو. 1

 . رانیا، اراک، یدانشگاه آزاد اسالم، واحد اراک، یعیگروه منابع طب، استادیار. 2

 ایران.، یزد، یزد دانشگاه کویرشناسی و طبیعی منابع دانشکده، استادیار. 3

 .رانیا، اراک، یدانشگاه آزاد اسالم، واحد اراک، یعیگروه منابع طب، دانشیار. 4

 a-ahmadi@iau-arak.ac.irمسئول:  نویسندۀ* 

 09/01/1401تاريخ پذيرش:          20/09/1400تاريخ دريافت: 

 چکیده
ی بیابانی گلمیمردارویی  اهیعناصر موجود گ نیروابط ب نییو تع فیزیولوژیک و فنولوژیک هایویژگی، بررسی حاضر بررسیهدف از 

Boiss. Salvia eremophila و  تنگ چنارن، دامگاهامنظور در سه رویشگاه ه این اشد. ببیم زدیاستان  یمرتع شگاهیدر سه رو

 اهیگدر اندام هوایی موجود  نیپرول و دینوئتوکار ل،یقند محلول، کلروفشامل  ییغذا عناصر قدارم و در سه ایستگاه مختلف، قوام آباد

 -برداری از گیاهان به روش تصادفیدر دو مرحله فنولوژیک گلدهی و بذردهی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ی بیابانیگلمیمر

همچنین پس از بازدیدهای . شدمتری انجام  50 (ترانسکتنوارهای )های یک مترمربعی در طول قطعهسیستماتیک و با استفاده از 

سطح  در آوری وها پس از جمعد. دادهشرسم  بررسیگلی بیابانی در محدوه مورد مراحل رشد فنولوژیک مریم نمودارمنظم میدانی، 

اثر  یمورد بررس یرهایمتغ یستگاه بر رویمنطقه و ا ک،یاثر متقابل مرحله فنولوژتجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که  %5خطای 

ناطق و م هاستگاهیا دیگراز  بیشتر a ،b لیکلروف قداراز نظر م یتنگ چنار در مرحله گلده 1 ستگاهیا (.p<05/0داشت ) یدار یمعن

دامگاهان در مرحله بذردهی،  3در مرحله گلدهی و ایستگاه تنگ چنار  1 ستگاهیا. داشت اری با آنهادیمعن تفاوتی بوده و مورد بررس

داری های سه گانه، تفاوت معنیو ایستگاه فنولوژیکمناطق مختلف، مراحل  در نیپرول مقدارکاروتنوئید را دارا بودند.  قدارشترین میب

قند محلول نیز اختالف بین  مقدارپرولین را دارا بود. از نظر  مقداردامگاهان در زمان گلدهی بیشترین طقه من 2 ستگاهیا نشان داد.

مورد  هایایستگاه یمیاقل طیشرادار بود. در مجموع، به دلیل تشابه )به غیر از مرحله گلدهی(، معنی فنولوژیکها و مرحله ایستگاه

ثر ؤم اهیگ ییدر عناصر غذااندک  راتییتواند بر بروز تغیموضوع م نیا ،ایمرتع و ارتفاع از سطح در تیپ زیو نی در هر منطقه بررس

 باشد.

 مراتع مناطق خشک ؛یدوئنتوکار ؛لیکلروف ؛محلول قند ؛نیپرولواژگان کلیدي: 
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 مقدمه ◼

میلیون هکتار و با بیش از  6/84با مساحت  مراتع ایران

(. افزون بر نقشی که در تولید و 1گونه گیاهی ) 7000

مهمترین منبع برای تولید محصوالت ، تامین علوفه دارند

شوند. با فرعی و گیاهان دارویی و صنعتی محسوب می

توجه به رشد جمعیت و محدود بودن تولید علوفه به منظور 

توجه به ، برداران مراتعدی بهرهبهبود وضعیت اقتصا

، تولید گیاهان دارویی و صنعتی، محصوالت فرعی

نظر پروی الزم و ضروری بهگردی و آبزیبوم، زنبورداری

( از راسته المیال Lamiaceae(. تیره نعناعیان )2رسد )می

(Lamialesیکی از مهمترین )های گیاهی و بزرگترین تیره

گونه گیاهی است که در  4000است که دارای بیش از 

اند. این تیره در کل کره زمین جنس جای داده شده 200

انتشار آن در منطقه  مقداراست که بیشترین  پراکنده شده

 (.3ای است )مدیترانه

 یاهیگ( .Salvia eremophila Boissی بیابانی )گلمیمر

 دارگیاهان دانه و متعلق به شاخه ایپا، یعلف

Spermatophytes ،نهاندانگان شاخه ریزAngiosperms ،

خانواده ، Lamialesراسته ، Dicotyledon هایارده دو لپه

 نیاز ا یجنس بزرگ Salviaاست و   Lamiaceaeانینعناع

گونه دارد و  900 بایخانواده است که در سراسر جهان تقر

 یانحصار آنه گون 17که  دیرویم رانیدر ا آن گونه 58حدودا 

 یکی Salvia eremophila گونه(. 19، 11)باشند یم رانیا

 شده گزارش یزد استان از که است گلیمریم گونه هفت از

 استان مختلف مناطق در پراکنده به صورت گیاه است. این

 گیاهیپوشش کل % از29/0 معادل ha24722 احت مسبه

 از گیاه این گسترش ارتفاعی دامنه .شودمی یافت استان

 است. اقلیمسطح دریا متغیر  از m 2250 تا 800 ارتفاع

 میانگین با شدید تا بیابانی نیمه، سرد بیابانی خشک و گرم

 mm1400و تبخیر سالیانه  mm125 حدود در ساالنه بارندگی

 در گیاه این هایاز شرایط اقلیمی رویشگاه mm 1800تا 

 (. 30، 26باشد )می استان

، فارس، یزد، اصفهان هایاستان گلی بیابانی درمریم

 است گیاهی رویش دارد. خراسان و خوزستان، هرمزگان

، منشعب هایساقه با، cm 25تا  cm 15ارتفاع  به ایبوته
 

1 Alpha-Pinene 

 از برگدار و پوشیده تمام طول خود در های آنساقه

 هابرگ، نرم و متراکم هستند، بلند ساده سفید هایکرک

 تا mm2  به طول مرغیتخم، ایسرنیزه مستطیلی شکل و

mm12 عرض و  mm1  تا mm2 ،و چین خورده حاشیه با 

 در بار دو و معطر بوده گیاه، قرمز یا سفید گل رنگ، پیچیده

 (.30دهد )می گل سال

اکوفیزیولوژی و عناصر در مورد  یاندک هایگزارش

غالباً  و وجود داردی بیابانی گل میمرغذایی موجود در گیاه 

ترین است. عمدهاین گونه مطالعه شده هیثانو یهاتیمتابول

، بورنئول، 1پینن آلفا این گونه شامل اسانس کیباتتر

 دهیمیوه مرحله (.30، 21بودند ) کامفن و استات بورنیل

 برای برداشت مرحله بهترین عنوان به ماهآبان در کامل

 همچنین است.ده شپیشنهاد  اسانس بازده بیشینه حصول

 - آلفا ترکیب استخراج برای منابع از یکی عنوانبه این گونه

 .(30شده است ) گزارش پینن

 ی بیابانیگلمیمر یهابرگ ییایمیش باتیاز نظر ترک

ماده تلخ  کیو ( 21) نیفرار و ساپون یاسانس روغن یدارا

، درمُ، کننده هضم لیتسه تیبا خاص 2نیکروسالویبه نام پ

 یدهایاس نیو همچن یرشد باکتر کنندهآور و متوقفقاعده

 زاست و ا یعنبر ی بیابانیگلمیباشد. اسانس مر یم یآل

و مقدار اسانس و مقدار  است یغن یلینظر مقدار کافور خ

شدن ها و بازاسانس در دوران ظهور شکوفه نئولیماده س

 موجود در نئولیمقدار را داراست. مقدار س نیشتریگل ب

 25/0اند در حدود که تازه خشک شده ییهاسانس شاخها

  (.21) باشدیم

، گلیهای انجام شده در مورد گیاه مریمبراساس بررسی

است که ویژگی های دارویی و درمانی فراوانی معرفی شده

گلو ، سالمونال، عالوه بر کاربردهای این گیاه در درمان سرطان

های بیماری، عروقی-قلبیهای بیماری، چربی خون، درد

، جنون، آلزایمر، های چشمیبیماری، اسکیزوفرنی، پوستی

عنوان عامل از این گیاه به، های التهابی و ایدزبیماری

دهنده ضدپیری و کاهش، ضدالتهاب، ضدمیکروب،ضدویروس

نکته جالب در (. 20، 5) شودفعالیت تومور نیز استفاده می

این است که در موارد اندکی از  بیابانی گلیمورد گیاه مریم

لذا با در نظر گرفتن  .مضرات آن ذکر به میان آمده است

2 picrosalvin 
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اهمیت این گیاه از نظر دارویی و خواص بی نظیر آن و 

همچنین به لحاظ بومی بودن و نظر به اینکه در زمینه تعیین 

و  شناسایی عناصر غذایی موجود در این گیاه مطالعه خاصی 

تحقیق حاضر در استان یزد بر روی این ، صورت نگرفته است

گونه انجام گرفت. همچنین با در نظر گرفتن بهترین شرایط 

اقلیمی برای افزایش و بهبود عناصر غذایی و معرفی آن در 

روابط اهمیت این مطالعه در مورد بررسی مقدار و ، این تحقیق

 Salvia ی بیابانیگلمیمر اهیموجود گ ییغذاعناصر نیب

eremophila  دینوئتوکار، لیمقدار کلروف، قند محلولشامل 

دو چندان  زدیاستان  یمرتع شگاهیدر سه رو، نیپرول و

 شود.می
 

 مواد و روش ◼

 مطالعه مورد مناطق
 موقعیت جغرافیايی و اقلیمی رويشگاه قوام آباد

 31° 48' 37"آباد در فاصله عرض جغرافیایی رویشگاه قوام

 تا 54° 4'شمالی و طول جغرافیایی 31° 48' 47"تا 

از سطح دریا در  m1700  شرقی و در ارتفاع °54 4 '14''

 سازندهایمحدوده شهرستان اشکذر است. از نظر 

شناسی شامل واحدهای دوران پالئوزوئیک از قبیل زمین

باروت و آهک جهرم ، دولومیت سلطانیه، سازندهای کهر

، دولومیت شتریرسوبات تریاس شامل ، دوران سنوزوئیک

ای و ماسه سنگ کوارتزیت شیل ماسه، سازند نایبند

بارندگی سالیانه منطقه بر اساس آمار  مقدارباشند. می

 (.20باشد )می mm125، آبادسنجی قوامایستگاه باران

 
 شناسی رويشگاه دامگاهانموقعیت جغرافیايی و زمین

 رویشگاه دامگاهان در فاصله بین عرض جغرافیایی

شمالی و طول جغرافیایی  31° 32' 52''تا  °31 32' 41''

 m1800شرقی و در ارتفاع  54° 20' 34 ''تا  °54 20' 32''

شناسی در این از سطح دریا قرار گرفته است. از نظر زمین

خورد و منطقه تنوع لیتولوژیکی تشکیالت به چشم نمی

های خاکستر شناسی عمدتاً شامل آهکهای زمینرخنمون

کوه گ سازند تفت متعلق به کرتاسه و گرانیت شیررن

باشد. مقدار بارندگی سالیانه منطقه بر اساس آمار ایستگاه می

 (. 20باشد )می mm200، سنجی مهریزباران

 

 موقعیت جغرافیايی و اقلیمی رويشگاه تنگ چنار

تا  31° 32' 22''چنار در عرض جغرافیاییرویشگاه تنگ

تا  54° 21' 5''شمالی و طول جغرافیایی °31 32' 30''

از سطح دریا قرار  m2000شرقی و در ارتفاع  °54 21'7''

شناسی سازند آهک تفت در این گرفته است. از نظر زمین

باشد. شود که متشکل از آهک زیاد میمنطقه دیده می

بارندگی سالیانه منطقه براساس آمار ایستگاه  مقدار

 (.20باشد )می mm188، سنجی مهریزباران

، (26) زدیو فلور استان  یاکتابخانه هایبررسیاساس رب

مختلف  یهایژگیکه در بردارنده و اهیگ ی اصلیهاشگاهیرو

. شد نییتعگلی بیابانی بود و سازگار با گیاه مریم کیاکولوژ

، مناطق مورد مطالعه ییایسپس طول و عرض جغراف

و  بیو جهت ش بیش، از سطح دریا ارتفاع یتوپوگراف

به   شگاهیهر روی دما و بارندگ یمیمشخصات اقل نیهمچن

با توجه خصوصیات نسبتاً گرفت.  قرار یمورد بررس کیتفک

دیاگرام فنولوژی این ، نزدیک اقلیمی و دمایی سه رویشگاه

 (.2گیاه به شکل واحد ترسیم شد )شکل 

 (ترانسکتنوار ) 3 یاهیپوشش گ راتییتغ بررسی برای

در  .شدندانتخاب  گریاز همد m25 با فاصله، m50 به طول

و با استفاده از  گریکدیاز  m 5هنقطه و با فاصل 10 نوارهر 

 2m1پالت  30در مجموع  یمربعمتر کی (پالتقطعه )

. رفتیانجام پذدر خصوص تعداد بوته  هایبردار ادداشتی

از  یاهیگ پوشش اتیذکر کرد جهت مطالعات خصوص دیبا

موجود در هر پالت استفاده شد و اطالعات آن  اهانیگ

. در شد ادداشتوزن خشک ی، وزن بوته، شامل تعداد بوته

 قرار هادر پالت یاهیگ هیپا 30که  های مورد بررسیمنطقه

در  ایبه هر پالت و  کینزد افتهی شیرو اهانگی از نداشت

ارتفاع ، ادامه ترانسکت استفاده شد. عالوه بر تاج پوشش

و  زیآنال، هیپا 30منطقه با انتخاب نمودن  7در  زین اهیگ

آزمایشگاهی بر روی قند محلول با  هایبررسی شد. یابیارز

و  bو  aکلروفیل  مقدار، kochert 1987 (23)روش 

پرولین با ، Lichtenthaler 1987 (24)کاروتنوئید با روش 

ها رویشگاه های هر یک از( برای نمونه9) Bates 1973روش

مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پس از بازدیدهای منظم 

مریم گلی بیابانی  فنولوژیکدیاگرام مراحل رشد ، میدانی

 برای(. 2در محدوه مورد مطالعه ترسیم گردید )شکل 

یه واریانس با استفاده از آزمون تجز در آغاز، آماری تجزیه
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با  پایاندوطرفه اقدام به بررسی اثر متقابل متغیرها شد. در 

انحراف معیار و آزمون تجزیه واریانس ، میانگین گیریازپهره

 % اقدام به تحلیل نتایج شد.5 یک طرفه در سطح خطای

 

 نتايج ◼

ابتدا با استفاده  آمدهبه منظور بررسی اطالعات بدست 

 تأثیراز آزمون تجزیه واریانس دو طرفه اقدام به بررسی 

منطقه مورد بررسی و ، متقابل بین متغیرهای وضعیت گیاه

ایستگاه مورد نظر پرداخته شد که در تمامی متغیرهای 

 فنولوژیکمعناداری بین اثرمتفابل مرحله تأثیرمورد بررسی 

منطقه و ایستگاه مورد بررسی ، گیاه و منطقه مورد بررسی

منطقه و ایستگاه ، فنولوژیکو نیز اثرمتقابل بین مرحله 

(. نتایج 1( )جدول p<0.05مورد بررسی مشاهده گردید )

آزمون تجزیه واریانس یکطرفه و تست تعقیبی دانکن نشان 

تنگ چنار در  1داد که گیاهان مورد بررسی در ایستگاه 

 مقدارو  a ،bکلروفیل  مقدارحله گلدهی از نظر مر

کارتینوئید با سایر ایستگاه های مورد بررسی و مناطق مورد 

بررسی تفاوت داشتند و از نظر آماری اختالف معناداری 

پرولین در ایستگاه   مقدار( همچنین p<0.05نشان دادند )

منطقه قوام آباد با سایر ایستگاه های مورد بررسی و  1

ق مورد بررسی تفاوت داشت ولی این اختالف منجر مناط

دار نشد.یبه بروز اختالف معن

 

 

 
 . موقعیت جغرافیايی منظقه مورد بررسی1شکل 

 

 
 مريم گلی بیابانی در محدوه مورد مطالعه فنولوژيکدياگرام مراحل رشد  .2شکل 
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مساله صادق بود. یعنی با در مورد قند محلول نیز این 

 2وجود اینکه در مرحله بذردهی در ایستگاه شماره 

، قند محلول باالتر از سایر مناطق بود مقدار، دامگاهان

اختالف معنی داری بین آنها وجود نداشت. همچنین در 

 ستگاهیمنطقه و ا، فنولوژیکمتغیرها براساس مرحله  دیگر

 همگن یمجموعه ها ریها در زگروه نیانگیمی مورد بررس

 (.2شد )جدول داده  شینما

 
 و ايستگاه مورد بررسی براساس متغیرهاي مطالعه، منطقه، فنولوژيک. بررسی اثر متقابل مرحله 1جدول 

 .F Sig اثر متقابل متغیر

 aکلروفیل 

 0/ 002 9/ 387 * منطقه فنولوژیکمرحله 

 0/ 006 5/ 118 ایستگاهمنطقه * 

 0/ 017 3/ 559 * منطقه * ایستگاه فنولوژیکمرحله 

 bکلروفیل 

 0/ 000 13/ 824 * منطقه فنولوژیکمرحله 

 0/ 003 6/ 209 منطقه * ایستگاه

 0/ 005 4/ 724 * منطقه * ایستگاه فنولوژیکمرحله 

 کاروتنوئید

 0/ 000 14/ 542 * منطقه فنولوژیکمرحله 

 0/ 040 3/ 153 ایستگاهمنطقه * 

 0/ 045 2/ 588 * منطقه * ایستگاه فنولوژیکمرحله 

 قند محلول

 0/ 042 3/ 785 * منطقه فنولوژیکمرحله 

 0/ 028 4/ 244 منطقه * ایستگاه

 0/ 031 3/ 511 * منطقه * ایستگاه فنولوژیکمرحله 

 غلظت پرولین

 0/ 021 4/ 813 * منطقه فنولوژیکمرحله 

 0/ 014 4/ 184 ایستگاهمنطقه * 

 0/ 013 4/ 671 * منطقه * ایستگاه فنولوژیکمرحله 

 
 منطقه و ايستگاه مورد بررسی، فنولوژيکعناصر غذاي براساس مرحله  مقدار. بررسی 2جدول 

 عامل تغییر
 متغیر

 پرولین قند محلول کاروتنوئید bکلروفیل  aکلرفیل 

  0/4c 01/44±0/0c 01/85±0/0c  65/05±0/63c  24/59±0/1c±08/94 1ایستگاه مرحله گلدهی در دامگاهان و 

  1/3c 23/36±0/0c 19/84±0/0c  68/58±8/60c  06/44±1/2a±30/93 2مرحله گلدهی در دامگاهان و ایستگاه 

  0/3c 20/40±0/0c 01/70±0/0c  84/67±1/66c  12/27±0/1c±51/88 3مرحله گلدهی در دامگاهان و ایستگاه 

  3/15a  74/14±0/3a  49/75±0/2a  90/78±0/66c  25/21±0/1b±90/98 1مرحله گلدهی در تنگ چنار و ایستگاه 

  1/7b  24/29±0/1b  13/63±0/1b  67/05±6/68c  02/11±0/1c±19/17 2مرحله گلدهی در تنگ چنار و ایستگاه 

  0/4c  18/61±0/0c  14/08±0/1c  33/35±3/72c  68/41±0/1a±91/70 3مرحله گلدهی در تنگ چنار و ایستگاه 

  0/7c  07/16±0/1c  01/25±0/1c  39/31±1/72c  01/38±0/1c±32/75 1مرحله گلدهی در قوام آباد و ایستگاه 

  2/7c  55/07±0/1c  32/28±0/1c  09/39±0/73c  22/92±0/0c±40/33 2مرحله گلدهی در قوام آباد و ایستگاه 

  0/6c  12/96±0/0c  09/01±0/1c  42/08±2/73c  42/21±0/1c±69/29 3مرحله گلدهی در قوام آباد و ایستگاه 

  0/5c  95/67±0/0c  01/06±0/2b  37/01±12/72c  48/50±0/1c±16/96 1مرحله بذردهی در دامگاهان و ایستگاه 

  2/9b  35/07±0/1b  24/38±0/2b  34/11±6/79a  71/94±0/1c±04/34 2مرحله بذردهی در دامگاهان و ایستگاه 

  1/8b  39/24±0/1b  46/44±0/2a  08/23±4/74c  06/10±0/1c±90/90 3مرحله بذردهی در دامگاهان و ایستگاه 

  1/7c  19/86±0/0c  13/95±0/1c  48/33±8/63c  48/95±1/0c±40/60 1مرحله بذردهی در تنگ چنار و ایستگاه 

  3/6c  65/74±0/0c  77/00±0/2c  65/33±5/75b  36/66±0/0c±23/77 2بذردهی در تنگ چنار و ایستگاه مرحله 

  1/6c  21/78±0/0c  35/88±0/1c  56/46±8/73c  17/39±0/1c±00/46 3مرحله بذردهی در تنگ چنار و ایستگاه 

  1/4c  89/41±0/0b  17/52±0/1b  34/19±3/78b  29/26±0/2a±34/84 1مرحله بذردهی در قوام آباد و ایستگاه 

  3/7c  63/93±0/0b  62/03±0/2b  71/95±3/75b  35/96±0/1b±76/82 2مرحله بذردهی در قوام آباد و ایستگاه 

  0/4c  02/38±0/0b  10/40±0/1b  62/94±0/74b  12/30±1/1c±19/54 3مرحله بذردهی در قوام آباد و ایستگاه 
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 گیرينتیجهبحث و  ◼

عناصر موجود در  یحاضر به منظور بررس پژوهشدر 

، لیکلروف مقدار، قند محلولی بیابانی شامل گل میمر اهیگ

تنگ چنار و ، دامگاهان شگاهیرو 3در  نیپرول و دینوئتوکار

عناصر  مقدار و قرار گرفت یمورد بررس در دو تکرارقوام آباد 

 شد.  یریاندازه گ اهیگ یو بذرده یدر دو فاز گلده

 ینور یاست که انرژ یندیفرآ (فتوسنتز) نورگرایی

تواند یکه م یاز انرژ یرا به فرم دیدست آمده از خورشهب

، موجودات زنده بکار گرفته شود لهیبوس میطور مستقهب

 دیشاخص مف کیها برگ لیکند. شاخص کلروفیم لیتبد

 اهیگ یو قدرت عموم یفتوسنتز لیاز پتانس یوربهره یبرا

تحت تنش ممکن  لیدر مقدار کلروف راتییباشد. تغیم

باشد. گزارش شده است که  یاز پاسخ سازگار یاست بخش

 مقدار یشیدر مرحله رشد رو یتنش خشک شیبا افزا

که کاهش  رسدی. به نظر مابدییبرگ کاهش م لیکلروف

 یهانیواسطه کاهش پروتئهتحت تنش ب لیغلظت کلروف

و  یفنل باتیو ترک دازیپراکس، الزیاثر کلروف، خاص ییغشا

که  یاز عوامل یکی نیباشد همچن لیکلروف هیتجز جهیدر نت

گذارد عامل تنش یم تأثیر اهانیگ لیکلروف مقدار یبر رو

به صورت  اهانیبا بروز تنش در گ الذ، است ویداتیاکس

(. کاهش مقدار 6) ابدییکاهش م لیکلروف مقدار یمعنادار

کلروفیل در طی مراحل پیری و در اثر تنش خشکی در 

(. 22، 7) های گیاهی نیز گزارش شده استگونه دیگر

های مورد بررسی از نظر حاضر نمونه پژوهشبراساس نتایج 

مابین زمان گلدهی و ، bو کلروفیل  aکلرفیل  مقدار

های مورد منطقه مورد بررسی و نیز ایستگاه، بذردهی

 aکلروفیل  مقداربررسی اختالف معنی داری وجود داشت. 

تنگ چنار و در زمان گلدهی به نسبت  1در ایستگاه  bو 

باالتری برخوردار  مقدارهای مورد بررسی از سایر ایستگاه

هی در دوایستگاه تنگ بود. البته این تفاوت در مرحله بذر د

تواند به این موضوع می . معنی دار نبود، چنار و قوام آباد

سبب تشابه در وضعیت اقلیمی و نزدیک بودن شرایط 

ها و مناطق مورد بررسی اقلیمی و محیطی ایستگاه، جوی

کلروفیل گیاه  مقدارتنش خشکی بر  تأثیرباشد. بررسی 

کلروفیل در گیاه در دوره تنش خشکی  مقدارکه  داد نشان

(. در مطالعه دیگری که به 18یابد )و پس از آن کاهش می

 ییشناسا یبرا یبه عنوان ابزار لیکلروف منظور بررسی

گیاه مورد بررسی قرار گرفت بیان شد که در  یتنش خشک

قرار  تأثیرکلروفیل گیاهان با بروز تنش خشکی تحت  مقدار

اهش معنادار سطح کلروفیل گیاه می گیرد و منجر به ک

پیشین همبستگی  هایپژوهش(. همچنین در 7شود )می

کلروفیل  مقدارنیتروژن خاک و  مقدارمثبت و معنادار بین 

a  وb  بیان شده است به صورتی که با افزایش نیتروژن خاک

(. شاید نزدیک 31یابد )کلروفیل در گیاه افزایش می مقدار

گلی به دلیل یکسان گیاه مریم کلروفیل در مقداربودن 

های مورد بررسی باشد. ازت خاک در رویشگاه مقداربودن 

 bاز کلروفیل  aکلروفیل  مقدارحاضر  پژوهشهمچنین در 

در اثر تنش  bکاهش کلروفیل  قدارمبه مراتب بیشتر بود. 

باشد. زیرا در اثر تنش می aاز کلروفیل  بیشترخشکی 

 chl a/bخشکی مقدار کمپلکس پروتئینی جذب کننده نور 

کند. به شدت کاهش پیدا می IIموجود در فتوسیستم 

این کمپلکس پروتئینی درون غشاء  bبخش کلروفیل 

لذا احتمال بروز  (.4قرار دارد ) (کلروپالستسبزدیسه )

داشت تنش خشکی در گیاه مریم در دوره رشد تا زمان بر

 باشد.محتمل می

گلی مریمموجود در  دینوئتوکار مقدار یپس از بررس

زمان گل دهی  در دینوئتوکار مقدار نیشتریب، بیابانی

دهی و مشاهده گردید و اختالف معناداری بین زمان گل

گلی مشاهده کاروتنوئید در مریم مقداربذردهی از نظر 

تنگ چنار  کاروتنوئید در رویشگاه مقدارگردید. همچنین 

 3در مرحله گلدهی و  نیز ایستگاه شماره  1و ایستگاه 

های نسبت به سایر ایستگاه دامگاهان در مرحله بذر دهی

کلروفیل  مقدارمورد بررسی بیشتر بود. بررسی ارتباط بین 

همبستگی مثبت و  داد کهنشانو کاروتنوئید در گیاهان 

کاروتنوئید و تنش خشکی ، کلروفیل مقدارداری بین یمعن

 مقدار(. با در نظر گرفتن 32در گیاهان وجود دارد )

چنار نسبت به سایر تنگ 1کلروفیل بیشتر در ایستگاه 

کاروتنوئید  مقدارلذا افزایش ، مناطق مورد بررسی

 پذیر است.توجیه

مناطق ، مقدار قند محلول در زمان گلدهی و بذردهی

ف از نظر آماری یکسان های مختلمورد بررسی و ایستگاه

بود که این موضوع نزدیک بودن میانگین قند محلول را در 
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گذار بر تأثیراز عوامل یکدهد. ینشان می مختلف راشرایط

خاک  میپتاس مقدار، اهانیگ محلول قند مقدار شیافزا

 میپتاس مقدار نیب یبتمث یکه همبستگ یباشد به صورتیم

ات قیدر تحق شده یریگاندازه محلول قند مقدارخاک و 

از  .(32، 28، 25، 17، 15بیان شده است )ختلف م

 اهانیمقاومت گ شیتوان به افزایم میپتاسمهم  یهانقش

و  یطیمح یهاتنش، یآبکم، هایماریدر برابر آفات و ب

و  دهیبر یهاطول عمر گل شیافزا، یفیو ک یبهبود کم

 موجب میکمبود پتاس یفتوسنتز اشاره نمود. از طرف دیتشد

در  ریتاخ، سنبله گل یکوتاه نیها و همچنکاهش گلچه

(. 32د )شویمسن م یهادر برگ یعموم یو زرد یگلده

در  هادراتیبه شدت در سنتز و تحرک کربوه میپتاس

شدن  میرسد در ضخیبنظر م نیهمچن، نقش دارد اهانیگ

 ی نیزاهیگ یمقاومت ساختارها شیو افزا یسلول وارهید

 (.15موثر است )

مناطق مورد ، مقدار پرولین در زمان گلدهی و بذردهی

های مختلف از نظر آماری یکسان نبود و بررسی و ایستگاه

آباد قوام 1 دهی و ایستگاهگلچنار در زمانتنگ 3ایستگاه 

های مورد بررسی ایستگاه دیگردر زمان بذردهی نسبت به 

از عوامل  یکپرولین بیشتری برخوردار بودند. ی مقداراز 

 میپتاس مقدار، اهانیگ پرولین مقدار شیگذار بر افزا تأثیر

ن دیگر نیز نشان امحقق هایپژوهش. نتایج باشدیخاک م

 مقدارنظر  زا اهیگ یاهیتغذ تیکه بهبود وضعدهد می

کمک کند  اهیگ نیپرول مقدار شیتواند بر افزایم میپتاس

در  یموثر ارینقش بس نیانباشت پرول نی(. همچن12، 8)

 (.29دارد ) یخشک طیبا شرا اهیگ یتطابق و سازگار

 هایو ایستگاه رویشگاه، و بذردهی گلدهیطورکلی زمانبه

گذاری بر عناصرغذایی مورد بررسی تأثیرمورد بررسی عوامل 

های بودند. گرچه بعضاً در بین ایستگاهگلی در گیاه مریم

 دار نبوده و مقادیر عناصرتغییرات معنی، گانه هر منطقهسه

دیگر شرایط اقلیمی  بیان هم نزدیک بودند. به به غذایی

های منتخب در مناطق مورد بررسی از نظر مقدار ایستگاه

بارش سالیانه و نیز بافت مرتع و ارتفاع از سطح دریا تقریبا 

تواند بر بروز تغییرات اندک ه به هم بوده و این موضوع میمشاب

های پیشین نیز در عناصر غذایی گیاه موثر باشد. در تحقیق

های بیان شده است که اختالف در ساختمان خاک تیپ

مرتعی و نیز اختالف از سطح دریا و مقدار بارش بر مقدار 

  (.27، 13گذارند )می تأثیرغذایی و شیمیایی عناصر
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