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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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چکیده
هدف از بررسی حاضر ،بررسی ویژگیهای فیزیولوژیک و فنولوژیک و تعیین روابط بین عناصر موجود گیاه دارویی مریمگلی بیابانی
 Salvia eremophila Boiss.در سه رویشگاه مرتعی استان یزد میباشد .به این منظور در سه رویشگاه دامگاهان ،تنگ چنار و
قوام آباد و در سه ایستگاه مختلف ،مقدار عناصر غذایی شامل قند محلول ،کلروفیل ،کاروتنوئید و پرولین موجود در اندام هوایی گیاه
مریمگلی بیابانی در دو مرحله فنولوژیک گلدهی و بذردهی مورد بررسی قرار گرفت .نمونهبرداری از گیاهان به روش تصادفی-
سیستماتیک و با استفاده از قطعههای یک مترمربعی در طول نوارهای (ترانسکت)  50متری انجام شد .همچنین پس از بازدیدهای
منظم میدانی ،نمودار مراحل رشد فنولوژیک مریمگلی بیابانی در محدوه مورد بررسی رسم شد .دادهها پس از جمعآوری و در سطح
خطای  %5تجزیه و تحلیل شد .نتایج نشان داد که اثر متقابل مرحله فنولوژیک ،منطقه و ایستگاه بر روی متغیرهای مورد بررسی اثر
معنی داری داشت ( .)p>0/05ایستگاه  1تنگ چنار در مرحله گلدهی از نظر مقدار کلروفیل  b ،aبیشتر از دیگر ایستگاهها و مناطق
مورد بررسی بوده و تفاوت معنیداری با آنها داشت .ایستگاه  1تنگ چنار در مرحله گلدهی و ایستگاه  3دامگاهان در مرحله بذردهی،
بیشترین مقدار کاروتنوئید را دارا بودند .مقدار پرولین در مناطق مختلف ،مراحل فنولوژیک و ایستگاههای سه گانه ،تفاوت معنیداری
نشان داد .ایستگاه  2منطقه دامگاهان در زمان گلدهی بیشترین مقدار پرولین را دارا بود .از نظر مقدار قند محلول نیز اختالف بین
ایستگاهها و مرحله فنولوژیک (به غیر از مرحله گلدهی) ،معنیدار بود .در مجموع ،به دلیل تشابه شرایط اقلیمی ایستگاههای مورد
بررسی در هر منطقه و نیز تیپ مرتع و ارتفاع از سطح دریا ،این موضوع میتواند بر بروز تغییرات اندک در عناصر غذایی گیاه مؤثر
باشد.

واژگان کلیدي :پرولین؛ قند محلول؛ کلروفیل؛ کاروتنوئید؛ مراتع مناطق خشک
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◼ مقدمه
مراتع ایران با مساحت  84/6میلیون هکتار و با بیش از
 7000گونه گیاهی ( .)1افزون بر نقشی که در تولید و
تامین علوفه دارند ،مهمترین منبع برای تولید محصوالت
فرعی و گیاهان دارویی و صنعتی محسوب میشوند .با
توجه به رشد جمعیت و محدود بودن تولید علوفه به منظور
بهبود وضعیت اقتصادی بهرهبرداران مراتع ،توجه به
محصوالت فرعی ،تولید گیاهان دارویی و صنعتی،
زنبورداری ،بومگردی و آبزیپروی الزم و ضروری بهنظر
میرسد ( .)2تیره نعناعیان ( )Lamiaceaeاز راسته المیال
( )Lamialesیکی از مهمترینو بزرگترین تیرههای گیاهی
است که دارای بیش از  4000گونه گیاهی است که در
 200جنس جای داده شدهاند .این تیره در کل کره زمین
پراکنده شده است که بیشترین مقدار انتشار آن در منطقه
مدیترانهای است (.)3
مریمگلی بیابانی ( )Salvia eremophila Boiss.گیاهی
علفی ،پایا و متعلق به شاخه گیاهان دانهدار
 ،Spermatophytesزیرشاخه نهاندانگان ،Angiosperms
رده دو لپهایها  ،Dicotyledonراسته  ،Lamialesخانواده
نعناعیان  Lamiaceaeاست و  Salviaجنس بزرگی از این
خانواده است که در سراسر جهان تقریبا  900گونه دارد و
حدودا  58گونه آن در ایران میروید که  17گونه آن انحصاری
ایران میباشند ( .)19 ،11گونه  Salvia eremophilaیکی
از هفت گونه مریمگلی است که از استان یزد گزارش شده
است .این گیاه به صورت پراکنده در مناطق مختلف استان
بهمساحت  24722 haمعادل  %0/29از کل پوششگیاهی
استان یافت میشود .دامنه ارتفاعی گسترش این گیاه از
ارتفاع  800تا  2250 mاز سطح دریا متغیر است .اقلیم
گرم و خشک بیابانی سرد ،نیمه بیابانی تا شدید با میانگین
بارندگی ساالنه در حدود  125mmو تبخیر سالیانه 1400mm
تا  1800 mmاز شرایط اقلیمی رویشگاههای این گیاه در
استان میباشد (.)30 ،26
مریمگلی بیابانی در استانهای اصفهان ،یزد ،فارس،
هرمزگان ،خوزستان و خراسان رویش دارد .گیاهی است
بوتهای به ارتفاع  15 cmتا  ،25 cmبا ساقههای منشعب،
Alpha-Pinene

1

ساقههای آن در تمام طول خود برگدار و پوشیده از
کرکهای سفید ساده بلند ،نرم و متراکم هستند ،برگها
مستطیلی شکل و سرنیزهای ،تخممرغی به طول  2 mmتا
 12mmو عرض  1 mmتا  ،2mmبا حاشیه چین خورده و
پیچیده ،رنگ گل سفید یا قرمز ،گیاه معطر بوده و دو بار در
سال گل میدهد (.)30
گزارشهای اندکی در مورد اکوفیزیولوژی و عناصر
غذایی موجود در گیاه مریم گلی بیابانی وجود دارد و غالباً
متابولیتهای ثانویه این گونه مطالعه شدهاست .عمدهترین
ترکیبات اسانس این گونه شامل آلفا پینن ،1بورنئول،
بورنیل استات و کامفن بودند ( .)30 ،21مرحله میوهدهی
کامل در آبانماه به عنوان بهترین مرحله برداشت برای
حصول بیشینه بازده اسانس پیشنهاد شده است .همچنین
این گونه بهعنوان یکی از منابع برای استخراج ترکیب آلفا -
پینن گزارش شده است (.)30
از نظر ترکیبات شیمیایی برگهای مریمگلی بیابانی
دارای اسانس روغنی فرار و ساپونین ( )21و یک ماده تلخ
به نام پیکروسالوین 2با خاصیت تسهیل کننده هضم ،مُدر،
قاعدهآور و متوقفکننده رشد باکتری و همچنین اسیدهای
آلی می باشد .اسانس مریمگلی بیابانی عنبری است و از
نظر مقدار کافور خیلی غنی است و مقدار اسانس و مقدار
ماده سینئول اسانس در دوران ظهور شکوفهها و بازشدن
گل بیشترین مقدار را داراست .مقدار سینئول موجود در
اسانس شاخههایی که تازه خشک شدهاند در حدود 0/25
میباشد (.)21
براساس بررسیهای انجام شده در مورد گیاه مریمگلی،
ویژگی های دارویی و درمانی فراوانی معرفی شدهاست که
عالوه بر کاربردهای این گیاه در درمان سرطان ،سالمونال ،گلو
درد ،چربی خون ،بیماریهای قلبی-عروقی ،بیماریهای
پوستی ،اسکیزوفرنی ،بیماریهای چشمی ،آلزایمر ،جنون،
بیماریهای التهابی و ایدز ،از این گیاه بهعنوان عامل
ضدویروس،ضدمیکروب ،ضدالتهاب ،ضدپیری و کاهشدهنده
فعالیت تومور نیز استفاده میشود ( .)20 ،5نکته جالب در
مورد گیاه مریمگلی بیابانی این است که در موارد اندکی از
مضرات آن ذکر به میان آمده است .لذا با در نظر گرفتن
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
صورت نگرفته است ،تحقیق حاضر در استان یزد بر روی این
گونه انجام گرفت .همچنین با در نظر گرفتن بهترین شرایط
اقلیمی برای افزایش و بهبود عناصر غذایی و معرفی آن در
این تحقیق ،اهمیت این مطالعه در مورد بررسی مقدار و روابط
بین عناصرغذایی موجود گیاه مریمگلی بیابانی Salvia
 eremophilaشامل قند محلول ،مقدار کلروفیل ،کاروتنوئید
و پرولین ،در سه رویشگاه مرتعی استان یزد دو چندان
میشود.
◼ مواد و روش
مناطق مورد مطالعه
موقعیت جغرافیايی و اقلیمی رويشگاه قوام آباد

رویشگاه قوامآباد در فاصله عرض جغرافیایی "31° 48' 37
تا " 31° 48' 47شمالی و طول جغرافیایی' 54° 4تا
'' 54° 4' 14شرقی و در ارتفاع  1700mاز سطح دریا در
محدوده شهرستان اشکذر است .از نظر سازندهای
زمینشناسی شامل واحدهای دوران پالئوزوئیک از قبیل
سازندهای کهر ،دولومیت سلطانیه ،باروت و آهک جهرم
دوران سنوزوئیک ،رسوبات تریاس شامل دولومیت شتری،
سازند نایبند ،شیل ماسهای و ماسه سنگ کوارتزیت
میباشند .مقدار بارندگی سالیانه منطقه بر اساس آمار
ایستگاه بارانسنجی قوامآباد 125mm ،میباشد (.)20
موقعیت جغرافیايی و زمینشناسی رويشگاه دامگاهان

رویشگاه دامگاهان در فاصله بین عرض جغرافیایی
'' 31° 32' 41تا '' 31° 32' 52شمالی و طول جغرافیایی
'' 54° 20' 32تا '' 54° 20' 34شرقی و در ارتفاع 1800m
از سطح دریا قرار گرفته است .از نظر زمینشناسی در این
منطقه تنوع لیتولوژیکی تشکیالت به چشم نمیخورد و
رخنمونهای زمینشناسی عمدتاً شامل آهکهای خاکستر
رنگ سازند تفت متعلق به کرتاسه و گرانیت شیرکوه
میباشد .مقدار بارندگی سالیانه منطقه بر اساس آمار ایستگاه
بارانسنجی مهریز 200mm ،میباشد (.)20
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رویشگاه تنگچنار در عرض جغرافیایی'' 31° 32' 22تا
'' 31° 32' 30شمالی و طول جغرافیایی'' 54° 21' 5تا
'' 54° 21'7شرقی و در ارتفاع  2000mاز سطح دریا قرار
گرفته است .از نظر زمینشناسی سازند آهک تفت در این
منطقه دیده میشود که متشکل از آهک زیاد میباشد.
مقدار بارندگی سالیانه منطقه براساس آمار ایستگاه
بارانسنجی مهریز 188mm ،میباشد (.)20
براساس بررسیهای کتابخانهای و فلور استان یزد (،)26
رویشگاههای اصلی گیاه که در بردارنده ویژگیهای مختلف
اکولوژیک و سازگار با گیاه مریمگلی بیابانی بود تعیین شد.
سپس طول و عرض جغرافیایی مناطق مورد مطالعه،
توپوگرافی ارتفاع از سطح دریا ،شیب و جهت شیب و
همچنین مشخصات اقلیمی دما و بارندگی هر رویشگاه به
تفکیک مورد بررسی قرار گرفت .با توجه خصوصیات نسبتاً
نزدیک اقلیمی و دمایی سه رویشگاه ،دیاگرام فنولوژی این
گیاه به شکل واحد ترسیم شد (شکل .)2
برای بررسی تغییرات پوشش گیاهی  3نوار (ترانسکت)
به طول  ،50mبا فاصله  25mاز همدیگر انتخاب شدند .در
هر نوار  10نقطه و با فاصله  5mاز یکدیگر و با استفاده از
قطعه (پالت) یک مترمربعی در مجموع  30پالت 1m2
یادداشت برداریها در خصوص تعداد بوته انجام پذیرفت.
باید ذکر کرد جهت مطالعات خصوصیات پوشش گیاهی از
گیاهان موجود در هر پالت استفاده شد و اطالعات آن
شامل تعداد بوته ،وزن بوته ،وزن خشک یادداشت شد .در
منطقههای مورد بررسی که  30پایه گیاهی در پالتها قرار
نداشت از گیاهان رویش یافته نزدیک به هر پالت و یا در
ادامه ترانسکت استفاده شد .عالوه بر تاج پوشش ،ارتفاع
گیاه نیز در  7منطقه با انتخاب نمودن  30پایه ،آنالیز و
ارزیابی شد .بررسیهای آزمایشگاهی بر روی قند محلول با
روش  ،)23( kochert 1987مقدار کلروفیل  aو  bو
کاروتنوئید با روش  ،)24( Lichtenthaler 1987پرولین با
روش )9( Bates 1973برای نمونههای هر یک از رویشگاهها
مورد بررسی قرار گرفت .همچنین پس از بازدیدهای منظم
میدانی ،دیاگرام مراحل رشد فنولوژیک مریم گلی بیابانی
در محدوه مورد مطالعه ترسیم گردید (شکل  .)2برای
تجزیه آماری ،در آغاز با استفاده از آزمون تجزیه واریانس
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دوطرفه اقدام به بررسی اثر متقابل متغیرها شد .در پایان با
پهرهگیریاز میانگین ،انحراف معیار و آزمون تجزیه واریانس
یک طرفه در سطح خطای  %5اقدام به تحلیل نتایج شد.
◼ نتايج
به منظور بررسی اطالعات بدست آمده ابتدا با استفاده
از آزمون تجزیه واریانس دو طرفه اقدام به بررسی تأثیر
متقابل بین متغیرهای وضعیت گیاه ،منطقه مورد بررسی و
ایستگاه مورد نظر پرداخته شد که در تمامی متغیرهای
مورد بررسی تأثیرمعناداری بین اثرمتفابل مرحله فنولوژیک
گیاه و منطقه مورد بررسی ،منطقه و ایستگاه مورد بررسی

و نیز اثرمتقابل بین مرحله فنولوژیک ،منطقه و ایستگاه
مورد بررسی مشاهده گردید (( )p<0.05جدول  .)1نتایج
آزمون تجزیه واریانس یکطرفه و تست تعقیبی دانکن نشان
داد که گیاهان مورد بررسی در ایستگاه  1تنگ چنار در
مرحله گلدهی از نظر مقدار کلروفیل  b ،aو مقدار
کارتینوئید با سایر ایستگاه های مورد بررسی و مناطق مورد
بررسی تفاوت داشتند و از نظر آماری اختالف معناداری
نشان دادند ( )p<0.05همچنین مقدار پرولین در ایستگاه
 1منطقه قوام آباد با سایر ایستگاه های مورد بررسی و
مناطق مورد بررسی تفاوت داشت ولی این اختالف منجر
به بروز اختالف معنیدار نشد.

شکل  .1موقعیت جغرافیايی منظقه مورد بررسی

شکل  .2دياگرام مراحل رشد فنولوژيک مريم گلی بیابانی در محدوه مورد مطالعه
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در مورد قند محلول نیز این مساله صادق بود .یعنی با
وجود اینکه در مرحله بذردهی در ایستگاه شماره 2
دامگاهان ،مقدار قند محلول باالتر از سایر مناطق بود،
اختالف معن ی داری بین آنها وجود نداشت .همچنین در

دیگر متغیرها براساس مرحله فنولوژیک ،منطقه و ایستگاه
مورد بررسی میانگین گروهها در زیر مجموعه های همگن
نمایش داده شد (جدول .)2

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

متغیر

F

Sig.

کلروفیل a

مرحله فنولوژیک * منطقه
منطقه * ایستگاه
مرحله فنولوژیک * منطقه * ایستگاه

9/387
5/118
3/559

0/002
0/006
0/017

کلروفیل b

مرحله فنولوژیک * منطقه
منطقه * ایستگاه
مرحله فنولوژیک * منطقه * ایستگاه

13/824
6/209
4/724

0/000
0/003
0/005

کاروتنوئید

مرحله فنولوژیک * منطقه
منطقه * ایستگاه
مرحله فنولوژیک * منطقه * ایستگاه

14/542
3/153
2/588

0/000
0/040
0/045

قند محلول

مرحله فنولوژیک * منطقه
منطقه * ایستگاه
مرحله فنولوژیک * منطقه * ایستگاه

3/785
4/244
3/511

0/042
0/028
0/031

غلظت پرولین

مرحله فنولوژیک * منطقه
منطقه * ایستگاه
مرحله فنولوژیک * منطقه * ایستگاه

4/813
4/184
4/671

0/021
0/014
0/013

جدول  .2بررسی مقدار عناصر غذاي براساس مرحله فنولوژيک ،منطقه و ايستگاه مورد بررسی
عامل تغییر
مرحله گلدهی در دامگاهان و ایستگاه 1
مرحله گلدهی در دامگاهان و ایستگاه 2
مرحله گلدهی در دامگاهان و ایستگاه 3
مرحله گلدهی در تنگ چنار و ایستگاه 1
مرحله گلدهی در تنگ چنار و ایستگاه 2
مرحله گلدهی در تنگ چنار و ایستگاه 3
مرحله گلدهی در قوام آباد و ایستگاه 1
مرحله گلدهی در قوام آباد و ایستگاه 2
مرحله گلدهی در قوام آباد و ایستگاه 3
مرحله بذردهی در دامگاهان و ایستگاه 1
مرحله بذردهی در دامگاهان و ایستگاه 2
مرحله بذردهی در دامگاهان و ایستگاه 3
مرحله بذردهی در تنگ چنار و ایستگاه 1
مرحله بذردهی در تنگ چنار و ایستگاه 2
مرحله بذردهی در تنگ چنار و ایستگاه 3
مرحله بذردهی در قوام آباد و ایستگاه 1
مرحله بذردهی در قوام آباد و ایستگاه 2
مرحله بذردهی در قوام آباد و ایستگاه 3

متغیر
کلرفیل a

کلروفیل b

4/0±94/08
3/1±93/30
c3/0±88/51
a15/3±98/90
b7/1±17/19
c4/0±70/91
c7/0±75/32
c7/2±33/40
c6/0±29/69
c5/0±96/16
b9/2±34/04
b8/1±90/90
c7/1±60/40
c6/3±77/23
c6/1±46/00
c4/1±84/34
c7/3±82/76
c4/0±54/19

0/0±44/01
0/0±36/23
c0/0±40/20
a3/0±14/74
b1/0±29/24
c0/0±61/18
c1/0±16/07
c1/0±07/55
c0/0±96/12
c0/0±67/95
b1/0±07/35
b1/0±24/39
c0/0±86/19
c0/0±74/65
c0/0±78/21
b0/0±41/89
b0/0±93/63
b0/0±38/02

c
c

کاروتنوئید

قند محلول

پرولین

0/0±85/01
0/0±84/19
c0/0±70/01
a2/0±75/49
b1/0±63/13
c1/0±08/14
c1/0±25/01
c1/0±28/32
c1/0±01/09
b2/0±06/01
b2/0±38/24
a2/0±44/46
c1/0±95/13
c2/0±00/77
c1/0±88/35
b1/0±52/17
b2/0±03/62
b1/0±40/10

63/0±05/65
60/8±58/68
c66/1±67/84
c66/0±78/90
c68/6±05/67
c72/3±35/33
c72/1±31/39
c73/0±39/09
c73/2±08/42
c72/12±01/37
a79/6±11/34
c74/4±23/08
c63/8±33/48
b75/5±33/65
c73/8±46/56
b78/3±19/34
b75/3±95/71
b74/0±94/62

1/0±59/24
2/1±44/06
c1/0±27/12
b1/0±21/25
c1/0±11/02
a1/0±41/68
c1/0±38/01
c0/0±92/22
c1/0±21/42
c1/0±50/48
c1/0±94/71
c1/0±10/06
c0/1±95/48
c0/0±66/36
c1/0±39/17
a2/0±26/29
b1/0±96/35
c1/1±30/12

c

c

c

c

c
c

c

a
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◼ بحث و نتیجهگیري
در پژوهش حاضر به منظور بررسی عناصر موجود در
گیاه مریم گلی بیابانی شامل قند محلول ،مقدار کلروفیل،
کاروتنوئید و پرولین در  3رویشگاه دامگاهان ،تنگ چنار و
قوام آباد در دو تکرار مورد بررسی قرار گرفت و مقدار عناصر
در دو فاز گلدهی و بذردهی گیاه اندازه گیری شد.
نورگرایی (فتوسنتز) فرآیندی است که انرژی نوری
بهدست آمده از خورشید را به فرمی از انرژی که میتواند
بهطور مستقیم بوسیله موجودات زنده بکار گرفته شود،
تبدیل میکند .شاخص کلروفیل برگها یک شاخص مفید
برای بهرهوری از پتانسیل فتوسنتزی و قدرت عمومی گیاه
میباشد .تغییرات در مقدار کلروفیل تحت تنش ممکن
است بخشی از پاسخ سازگاری باشد .گزارش شده است که
با افزایش تنش خشکی در مرحله رشد رویشی مقدار
کلروفیل برگ کاهش مییابد .به نظر میرسد که کاهش
غلظت کلروفیل تحت تنش بهواسطه کاهش پروتئینهای
غشایی خاص ،اثر کلروفیالز ،پراکسیداز و ترکیبات فنلی و
در نتیجه تجزیه کلروفیل باشد همچنین یکی از عواملی که
بر روی مقدار کلروفیل گیاهان تأثیر میگذارد عامل تنش
اکسیداتیو است ،لذا با بروز تنش در گیاهان به صورت
معناداری مقدار کلروفیل کاهش مییابد ( .)6کاهش مقدار
کلروفیل در طی مراحل پیری و در اثر تنش خشکی در
دیگر گونههای گیاهی نیز گزارش شده است (.)22 ،7
براساس نتایج پژوهش حاضر نمونههای مورد بررسی از نظر
مقدار کلرفیل  aو کلروفیل  ،bمابین زمان گلدهی و
بذردهی ،منطقه مورد بررسی و نیز ایستگاههای مورد
بررسی اختالف معنی داری وجود داشت .مقدار کلروفیل a
و  bدر ایستگاه  1تنگ چنار و در زمان گلدهی به نسبت
سایر ایستگاههای مورد بررسی از مقدار باالتری برخوردار
بود .البته این تفاوت در مرحله بذر دهی در دوایستگاه تنگ
چنار و قوام آباد ،معنی دار نبود .این موضوع میتواند به
سبب تشابه در وضعیت اقلیمی و نزدیک بودن شرایط
جوی ،اقلیمی و محیطی ایستگاهها و مناطق مورد بررسی
باشد .بررسی تأثیر تنش خشکی بر مقدار کلروفیل گیاه
نشان داد که مقدار کلروفیل در گیاه در دوره تنش خشکی
و پس از آن کاهش مییابد ( .)18در مطالعه دیگری که به
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منظور بررسی کلروفیل به عنوان ابزاری برای شناسایی
تنش خشکی در گیاه مورد بررسی قرار گرفت بیان شد که
مقدار کلروفیل گیاهان با بروز تنش خشکی تحت تأثیر قرار
می گیرد و منجر به کاهش معنادار سطح کلروفیل گیاه
میشود ( .)7همچنین در پژوهشهای پیشین همبستگی
مثبت و معنادار بین مقدار نیتروژن خاک و مقدار کلروفیل
 aو  bبیان شده است به صورتی که با افزایش نیتروژن خاک
مقدار کلروفیل در گیاه افزایش مییابد ( .)31شاید نزدیک
بودن مقدار کلروفیل در گیاه مریمگلی به دلیل یکسان
بودن مقدار ازت خاک در رویشگاههای مورد بررسی باشد.
همچنین در پژوهش حاضر مقدار کلروفیل  aاز کلروفیل b
به مراتب بیشتر بود .مقدار کاهش کلروفیل  bدر اثر تنش
خشکی بیشتر از کلروفیل  aمیباشد .زیرا در اثر تنش
خشکی مقدار کمپلکس پروتئینی جذب کننده نور chl a/b
موجود در فتوسیستم  IIبه شدت کاهش پیدا میکند.
بخش کلروفیل  bاین کمپلکس پروتئینی درون غشاء
سبزدیسه (کلروپالست) قرار دارد ( .)4لذا احتمال بروز
تنش خشکی در گیاه مریم در دوره رشد تا زمان برداشت
محتمل میباشد.
پس از بررسی مقدار کاروتنوئید موجود در مریمگلی
بیابانی ،بیشترین مقدار کاروتنوئید در زمان گل دهی
مشاهده گردید و اختالف معناداری بین زمان گلدهی و
بذردهی از نظر مقدار کاروتنوئید در مریمگلی مشاهده
گردید .همچنین مقدار کاروتنوئید در رویشگاه تنگ چنار
و ایستگاه  1در مرحله گلدهی و نیز ایستگاه شماره 3
دامگاهان در مرحله بذر دهی نسبت به سایر ایستگاههای
مورد بررسی بیشتر بود .بررسی ارتباط بین مقدار کلروفیل
و کاروتنوئید در گیاهان نشانداد که همبستگی مثبت و
معنیداری بین مقدار کلروفیل ،کاروتنوئید و تنش خشکی
در گیاهان وجود دارد ( .)32با در نظر گرفتن مقدار
کلروفیل بیشتر در ایستگاه  1تنگچنار نسبت به سایر
مناطق مورد بررسی ،لذا افزایش مقدار کاروتنوئید
توجیهپذیر است.
مقدار قند محلول در زمان گلدهی و بذردهی ،مناطق
مورد بررسی و ایستگاههای مختلف از نظر آماری یکسان
بود که این موضوع نزدیک بودن میانگین قند محلول را در
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شرایطمختلف را نشان میدهد .یکی از عواملتأثیرگذار بر
افزایش مقدار قند محلول گیاهان ،مقدار پتاسیم خاک
میباشد به صورتی که همبستگی مثبتی بین مقدار پتاسیم
خاک و مقدار قند محلول اندازهگیری شده در تحقیقات
مختلف بیان شده است ( .)32 ،28 ،25 ،17 ،15از
نقشهای مهم پتاسیم میتوان به افزایش مقاومت گیاهان
در برابر آفات و بیماریها ،کمآبی ،تنشهای محیطی و
بهبود کمی و کیفی ،افزایش طول عمر گلهای بریده و
تشدید فتوسنتز اشاره نمود .از طرفی کمبود پتاسیم موجب
کاهش گلچهها و همچنین کوتاهی سنبله گل ،تاخیر در
گلدهی و زردی عمومی در برگهای مسن میشود (.)32
پتاسیم به شدت در سنتز و تحرک کربوهیدراتها در
گیاهان نقش دارد ،همچنین بنظر میرسد در ضخیم شدن
دیواره سلولی و افزایش مقاومت ساختارهای گیاهی نیز
موثر است (.)15
مقدار پرولین در زمان گلدهی و بذردهی ،مناطق مورد
بررسی و ایستگاههای مختلف از نظر آماری یکسان نبود و
ایستگاه  3تنگچنار در زمانگلدهی و ایستگاه  1قوامآباد
در زمان بذردهی نسبت به دیگر ایستگاههای مورد بررسی

از مقدار پرولین بیشتری برخوردار بودند .یکی از عوامل
تأثیر گذار بر افزایش مقدار پرولین گیاهان ،مقدار پتاسیم
خاک میباشد .نتایج پژوهشهای محققان دیگر نیز نشان
میدهد که بهبود وضعیت تغذیهای گیاه از نظر مقدار
پتاسیم میتواند بر افزایش مقدار پرولین گیاه کمک کند
( .)12 ،8همچنین انباشت پرولین نقش بسیار موثری در
تطابق و سازگاری گیاه با شرایط خشکی دارد (.)29
بهطورکلی زمانگلدهی و بذردهی ،رویشگاه و ایستگاههای
مورد بررسی عوامل تأثیرگذاری بر عناصرغذایی مورد بررسی
در گیاه مریمگلی بودند .گرچه بعضاً در بین ایستگاههای
سهگانه هر منطقه ،تغییرات معنیدار نبوده و مقادیر عناصر
غذایی به هم نزدیک بودند .به بیان دیگر شرایط اقلیمی
ایستگاههای منتخب در مناطق مورد بررسی از نظر مقدار
بارش سالیانه و نیز بافت مرتع و ارتفاع از سطح دریا تقریبا
مشابه به هم بوده و این موضوع میتواند بر بروز تغییرات اندک
در عناصر غذایی گیاه موثر باشد .در تحقیقهای پیشین نیز
بیان شده است که اختالف در ساختمان خاک تیپهای
مرتعی و نیز اختالف از سطح دریا و مقدار بارش بر مقدار
عناصرغذایی و شیمیایی تأثیر میگذارند (.)27 ،13
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