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 1 (.Arundo donax Lقمیش )نی گیاه  توسعهمحیطی بر رشد و  هایتنش تأثیربررسی 

 2 

 3 رضا توکل افشاری -قربانعلی اسدی -محسن الهی نژاد

 4 فردوسی مشهددانشگاه 
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 8 چکیده:

 9آزمایشی در سال  Arundo donaxقمیش  نی ریزوم گیاه استقرارمنظور بررسی اثر تیمار خشکی و شوری بر رشد و به

 10کامل  یهابلوکفاکتوریل در قالب طرح صورت گرگان و به شهر شده از اکوتیپآوریجمع هایریزومبا استفاده از  1400

 11 تنش مختلف سطوح شامل آزمایش تیمارهایانجام شد.  مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد تکرار در 3در  تصادفی

 12دسی زیمنس  12و  8، 4)آب مقطر(،  0ظرفیت زراعی{ و سطوح مختلف تنش شوری } %50و  %75، %100خشکی }

 13یانس این آزمایش نیز نشان داد تیمار شوری و خشکی و اثر متقابل آن دو منجر به ایجاد نتایج تجزیه واربر متر{ بود. 

 14 هااخصشدر شاخص سطح برگ و قطر ساقه در سایر  جزبهبا تیمار شاهد گردید. اثر ساده تیمار شوری  دارمعنیاختالف 

 15شده  یریگاندازه هایشاخصخشکی در تمامی اثر ساده تیمار  وجودباایننشان داد  دارمعنینسبت به تیمار شاهد اختالف 

 16 هایشاخصشوری و خشکی هر دو باعث کاهش  هایتنشوجود نتایج کلی آزمایش نشان داد که ی را نشان داد. دارمعنی

 17 تودهزیستاندام هوایی،  تودهزیست هایشاخص توانستو وجود این دو تنش محیطی  شدنداین گیاه  ایتوسعهرشد و 

 18 هایشاخص. تأثیر تنش شوری بر کاهش ی، ارتفاع گیاه، قطر ساقه و شاخص سطح برگ را کاهش دهداندام زیرزمین

 19اختالف بین سطوح تنش شوری در سطوح مختلف تنش خشکی  کهنحویبهشده کمتر از تنش خشکی بود  گیریاندازه

 20ر ا یکدیگر داشتند ولی در مقایسه اثاندام هوایی اختالف ناچیزی ب تودهزیست جزبهشده  گیریاندازه هایشاخصدر همه 

 21 هایاخصش دارمعنیمنجر به کاهش  تنهاییبهتنش خشکی شوری با یکدیگر، تنش خشکی در سطوح مختلف سطح 

 22 2840اندام هوایی در شرایط بدون تنش )شاهد( به میزان  تودهزیست. حداکثر میزان گردیدرشد نسبت به تیمار شاهد 

 23در واحد گرم  988در شرایط تنش خشکی و شوری حداکثری به میزان  تودهزیستمقدار کمترین  و در واحد سطح گرم

 24اندام هوایی نی قمیش در طول زمان در سطوح مختلف تنش شوری و خشکی افزایش پیدا  تودهزیست حاصل شد.سطح 
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 25 2500تا  1000ش از در ابتدای فصل رشد در همه سطوح تنش به بی در واحد سطح گرم 300از کمتر از  مقدار آن و کرد

 26شوری و خشکی بر قطر ساقه، ارتفاع  هایتنشپارامترهای حاصل از اثر فصل رشد رسید؛  در پایان در واحد سطح گرم

 27در  اما دهدمیمقاومت نشان  یحد تاجزئی خشکی  هایتنشگیاه و سطح برگ نی قمیش نشان داد که این گیاه در 

 28  شدید پیدا کرد. کاهش پارامترهااین تنش شدید خشکی مقدار 

 29 

 30  کلمات کلیدی:

 31 محیطی، خشکی، رشد، گیاه مهاجم، نی قمیش. هایتنش

 32 

 33 

 34 مقدمه:

 35ترین های ضخیم و چندساله است و یکی از بزرگعلفی بزرگ، با ساقه گونهکینی قمیش یا  .Arundo donax L گیاه 

 36های گوشتی ای بسیار قوی دارد که با غالفهمتر رشد کند. ساختار ریش 10-2تا ارتفاع  تواندمیگیاهان علفی است که 

 37ا ت شودمیپوشیده شده است. ریزوم های آن قدرت نفوذ عمیقی در خاک دارد. رشد افقی ریزوم های این گیاه باعث 

 38 هایادهد، اما شودمیبومی شرق آسیا محسوب  این گیاه های بزرگ و زیادی از آن در سراسر منطقه تشکیل شود.کلنی

 39نی قمیش هزاران سال  (.Lambert et al., 2010) باشدمیکه این گیاه بومی منطقه مدیترانه نیز  دهدمیاخیر نشان 

 40عنوان یک گیاه چندمنظوره برای مصارف کشاورزی، بهاست که در سراسر آسیا، منطقه مدیترانه، شمال آفریقا و خاورمیانه 

 Postgate, 41) است شدهکشتالح ماهیگیری و شکار، پزشکی، ماده سوختنی و سایر مصارف وساز، سخوراک دام، ساخت

 42 (. 2010et alLambert ,.)و در قرن نوزدهم در سراسر آمریکای شمالی و جنوبی و همچنین استرالیا کاشته شد  ؛ (1980

 43طبیعی استقرار پیدا کرد و به یک علف هرز مضر در آن منطقه تبدیل شد  طوربهکه معرفی شد  اییهرجدر  قمیشنی 

(Bell, 1997; Lambert et al., 2010; Mariani et al., 2010.) 44 



 

3 

 

 Poaceae 45نشان داد که گیاه نی قمیش در مقایسه با سایر گیاهان مشابه خانواده  (2011) جورجنسن یهاشآزماینتایج 

 46زنده و متحمل به تنش دارد و با توجه به پتانسیل رشد این گیاه احتمال اینکه در  هایریزومپتانسیل بیشتری در تولید 

 47 پیدا کند وجود دارد.  کوتاهی اکوسیستم منطقه تغییر زمانمدت

 48 یتهاجم گسترش موجب احتماالً مدیترانه یوهواآب در یارودخانه یهاستمیسدر  طبیعی یهامیرژدر پویایی  اختالل

 49این مناطق را به سمت ایجاد یک  و ،(Gasith and Resh, 1999) شوندمی هاسیستم این طریق از گیاهی هایگونه

 50 قادر لفیع نمایند؛ گیاهان پذیرآسیبنطقه تهاجم پذیر که عمدتاً تهاجم گیاهان علفی است سوق دهند و این مناطق را م

 51 تغییراتی را در دریافت آب، نور و مواد غذایی توانندمیهستند و اغلب  باز ناشناخته مناطق این در سریع رشد و ایجاد به

 52  (.Baker, 1974نمایند ) جادیا منطقهبرای گیاهان بومی 

 53در   شودیم بینیپیشگیاهان در سراسر جهان است.  وریبهرهبر رشد و  مؤثرتنش خشکی یکی از عوامل محیطی اصلی 

 54دا کند افزایش پی توجهیقابل طوربهشدید  سالیخشک هایدورهافزایش امواج گرمایی شدید  جهدرنتینزدیک  یاندهآی

(Trnka et al., 2011; Beringer et al., 2011.)  55تولیدات پیش روی  هایچالش ترینمهماز دیگر یکی نیز شوری 

 56 س، همچنین درجه و زمان قرار گرفتن در معرض استرآیدمیتأمین غذا برای جمعیت جهان در آینده به شمار کشاورزی و 

 57  (.Chavez et al, 2009)نماید  تررنگکمیا  ترپررنگاین چالش را  تواندمینیز 

 58گیاه و همچنین توسط صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی،  هایژنمحیطی معموالً توسط  هایتنشتحمل گیاهان به 

 59این صفات در گیاهانی که  گیریاندازهبنابراین  ، (Grzesiak et al., 2013) شودمیو بیوشیمیایی تعیین  فیزیولوژیکی

 60اکولوژیکی هستند بسیار مهم است، زیرا که واکنش فیزیولوژیکی گیاه به تنش آبی و  شدهتخریبقادر به رشد در مناطق 

 61 (.Munns, 2002) شودمیه اولین گام در فرآیند سازگاری آن با استرس محیطی شناخت عنوانبهشوری 

 62ش اطالعات به تن فرآیندهای فیزیولوژیکی در طی واکنش گیاه بر رشد، نمو و عملکرد گیاه در مؤثرمحیطی  هایمحدودیت

 63 .ستامفید بافت های گیاهی  مضر استرس در که برای حذف یا کاهش اثرات دهدمیمهمی در مورد مکانیسم گیاه ارائه 

 64 هایمینزشور شدن  عالوهبه(، گرم شدن زمین و سطح دریا ، افزایشسالیخشکمانند )اثرات منفی تغییرات آب و هوایی 

 FAOSTAT; 65)است  شدهعنوان( FAOسازمان کشاورزی جهانی ) معضالت ترینمهمیکی از  عنوانبهکشاورزی 

2013.) 66 



 

4 

 

 67 اب رقابت و زیستگاه شرایط مناسب دادن دست از طریق از تهاجمی، گیاهان سایر مانند A. donax که رسدمی نظر به

 68 از A. donax این، بر عالوه (.Czech and Krausman, 1997) گذارد منفی تأثیر زیستی تنوع بر بومی، هایگونه

 69 ریانج در سطحی آب سطح کاهش زیرزمینی، هایآب سطح کاهش دمانن رودخانه، طبیعی توالی روند بر  تأثیر طریق

 70ومی گیاهان ب سوزیآتشگردد و همچنین با ایجاد پتانسیل برای  هارودخانه اکوسیستم و غیره موجب تهدید هارودخانه

 71 موجب کاهش تنوع زیستی گیاهان و حیوانات این مناطق شود.

 72هایی از اسووتان خوزسووتان و مازندران و گیالن( و همچنین بخش های گلسووتان،در ایران سووواحل دریای خزر )اسووتان

ستان آلوده به      ستان و بلوچ ستند. اما بااین قمیش سی شی در مورد ژنوتیپ، نح حال تاکنون هیچه  73وه گونه تحقیق و پژوه

 74گی چگون نشوده اسوت و  ورود، خصووصویات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی و سوایر موارد در مورد این گیاه در ایران انجام   

 75 گیاه مهاجم در ایران مجهول مانده است.  نیتوسعه ازنی، رشد و جوانه

شرایط محیطی و تغییر اقلیم و   بین رابطه شناخت  سبت قمیش نی تغییرات   76و همچنین  احلیس  بومی هایگونه رشد  به ن

 77رایط کنونی که این گیاه در شوو  حذف برای سوواحلی  بومی گیاهان با مقایسووه  در توسووط این گیاه  آبهدر رفت  درک

شک  ست  در اکثر مناطق وجود دارد سالی خ شناخت    .(Abichandani, 2007) حیاتی ا شرایط   78 تأثیر چگونگی در این 

شکی، دما،    سطوح  محیطی مانند مختلف عوامل شد  در آتش و نور مغذی، موادشوری، خ  79 کنترل برایقمیش  تهاجم و ر

 80اکوتیپ های موجود گیاه  رشد و توسعه  هدف این پژوهش آن است تا نحوه   .است  ضروری  بزرگ قیاسم در و درازمدت

 81 ازییزی برای بازسربرنامهزنی، رشد و باروری این گیاه در جهت عوامل مختلف محیطی بر جوانه تأثیردر ایران و قمیش 

ستفاده بهینه ا ی برای صحیح  یزیربرنامه و به دست آید  ایرودخانه هایاکوسیستم   مدتیطوالن  82ز کنترل و مبارزه و یا ا

 83 صورت پذیرد.آن 

 84 

 85 :هاروشمواد و 

شد و عملکرد گیاه قمیش     سی مراحل ر شده یتکثبرای برر سن به طول  هایریزوماز طریق قطعات ریزوم،  ر  86 10-5ی هم 

 87زراعی هزار پیچ گرگان  مزرعه مختلف از اکوتیپ منطقه کوهسووتانی و 10بوته از حاشوویه  50متر از بین بیش از سووانتی

 88تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشوگاه   3های کامل تصوادفی در  در قالب طرح بلوک فاکتوریلصوورت  و به شوده آوریجمع

سال       ستان  شهد در بهار و تاب سی م شامل       1400فردو صلی  شد. فاکتور ا شت  شوری می   4ک سطح اول یا   سطح  شد،   89با
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 8 90(، 2Sدسی زیمنس بر متر )  4ری آب آبیاری و سطوح دیگر شوری شامل    ( بدون اعمال تنش شوری و با شو  1Sشاهد ) 

 91 ؛خالص در آب آبیاری اعمال گردید NaCl( با حل کردن نمک 4Sدسی زیمنس بر متر )  12( و 3Sدسی زیمنس بر متر ) 

 92یاری به که آب موردنیاز هر تیمار مشوووخص گردید و پس از وزن کردن نمک موردنیاز و حل کردن آن با آب آب     نحویبه 

شامل  شد روش معمول مزرعه آبیاری  سطح آبیاری تا حد ظرفیت زراعی      مارهایت. فاکتور فرعی نیز  سه  شکی در   93ی خ

 94ظرفیت  %50( و آبیاری تا رسیدن به حد 2Iظرفیت زراعی ) %75(، آبیاری زمین تا رسیدن به حد 1Iعنوان تیمار شاهد )به

 95 ( اعمال شد.3Iزراعی )

 96 تعیین جهت نخوردهدست  و خوردهدست  یهانمونه مختلف عمق و مزرعه در نقطهسه  از ت،کاش  عملیات شروع  از قبل

صوص  جرم خاک، بافت صاره  ، هدایت1ظاهری مخ شباع  الکتریکی ع  97 ،4دائم پژمردگی و حد ،3زراعی ظرفیت رطوبت ،2ا

 ds/m 23/1 ،98کی ، هدایت الکتری5/7خاک مزرعه  pHصووورت لومی رسووی ) خاک مزرعه محل آزمایش به .گردیدتهیه 

 99پتاسووویم  mg/kg 108جذب و فسوووفر قابل mg/kg 4/61درصووود کربن آلی و  77/0درصووود نیتروژن،  081/0دارای 

شباع و ظرفیت مزرعه به ترتیب برابر  قابل صد   33و  47جذب( بود. همچنین مقادیر رطوبت حجمی در نقاط رطوبتی ا 100در  

101 آمد.  به دستدرصد  5/1و مقادیر کربن آلی برابر   

صل    4و در هر کرت  بود مترمربع 2*2 هاکرتدازه ان شت به فوا شد. به جهت کاهش بروز  سانتی  50ردیف ک 102متر ایجاد   

103متر و فاصووله   1ها از یکدیگر های مجاور، فاصووله کرت و حرکت آب و امالح به کرت هاکرتخطای ناشووی از آبیاری    

104 .شدمتر در نظر گرفته  5/2ها از یکدیگر بلوک  

شترین تراکم   خاک سانتیمتری  35 تا 20 عمق از شهای قمی ریزوم 105که با توجه به نحوه رویش گیاه و منابع تحقیقی بی  

106شد. سپس    جدا ریزوم ها دور غالف آوری وجمع کشت در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد     انجام را دارند جهت  

شد و با محلول بنومیل     ریزوم سته  ش صد به مدت   5/0 5ها  ضدع  15در Juneau and Tarasoff, 107)فونی گردید دقیقه   

2013.) 108  

                                                           
1- Bulk density 

2- Electrical conductivity of the saturation extract 

3- Field capacity moisture 

4- Permanent wilting point 
5- Benzimidazole, Benomyl 
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شت   صل منظم   20در هر ردیف ک شت گردید مترسانتی  10عدد ریزوم قمیش با فوا 109بوته در  10)تراکم  ی از یکدیگر ک  

110ها مراحل آبیاری کرت . پس از آبیاری اول، سایر شد مترمربع( و آبیاری اولیه با آب غیر شور جهت رویش ریزوم ها انجام    

111بار و با آب معمول مزرعه روز یک 4متری برسند، به فواصل منظم   سانتی  20-10اندازه تقریبی ها بهتا زمانی که گیاهچه  

(EC=1/2 ds/m)  112گردید و شوری و خشکی انجام    هایتنش. پس از رسیدن گیاهچه به ارتفاع مذکور اعمال  شد انجام  

شد ادامه دا  پایان دوره تا شت  به مانده هفته دو تقریباً و شت ر شدن   الزم شرایط  تا شد قطع  بردا 113و  هابوته برای خشک   

114  .شود فراهم نهایی هایگیریاندازه و برداشت انجام عملیات  

115در برخی از تیمارها برای جلوگیری  NaClهای مختلف موردنظر اعمال تیمار تنش شوری و خشکی با آب حاوی غلظت    

116و غلظت بیشتر به ترتیب  شروع شددسی زیمنس(  2از شوری آب آبیاری از کمترین مقدار )نمک از شوک ناگهانی ناشی   

117 و در طی چند روز تدریجاً به مزرعه داده شد.  

118نش که اعمال ت صورتنیبددر مطالعه حاضر، تنش شوری با استفاده از افزودن مقادیر معین نمک به آب ایجاد گردید.   

119آب آبیاری با اضافه  EC مخزنیک در  ذکرشده نجام شد. برای اعمال تنش در سطوحا مزرعهآب  لهیوسبهکرت شاهد   

120ر نمک د ازحدشیبجلوگیری از تجمع  منظوربهرسید. همچنین در هر دور آبیاری  موردنظرکردن نمک به سطح شوری   

121آب مزرعه وارد  EC درصد آب اضافی با 25محاسبه و حدود  موردمطالعهعمق توسعه ریشه، ضریب آبشویی برای خاک   

122برای هر کرت محاسبه و با استفاده از کنتوری  یاریآبمترمربع بود، حجم آب  4مساحت هر کرت  ازآنجاکهکرت گردید.   

123و مقدار آب آبیاری از  ازیموردن. نحوه محاسبه میزان نمک وارد کرت شد ازیموردنبود، آب  شدهنصبکه بر سر هر کرت   

124 (Allen et al., 2000). صورت پذیرفت 1 طریق معادله  

V = dg × A 125                                                                                                                 (1) معادله   

dg = ρb (θfc – θ2) D/E                                                                                                                  126  

=dg   ،)عمق ناخالص آبیاری )سانتیمتر=ρb (جرم مخصوص ظاهری خاک )گرم بر سانتیمتر مکعب ،=θfc 127 رطوبت  

128 )سانتیمتر(، عمق توسعه ریشه D=رطوبت جرمی خاک در روز قبل از آبیاری،  θ2=جرمی خاک در حد ظرفیت مزرعه،   

=E درصد( ،  80اندمان آبیاری )ر=V   ،حجم آب آبیاری =A( 4مساحت کرت )129 مترمربع  

ضرایب هر      ساس کمبود رطوبت خاک و با معیار قرار دادن تیمار بدون تنش آبی و اعمال  شکی بر ا 130برای اعمال تنش خ  

131 استفاده گردید: 2 تیمار از معادله  
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D.Cs)AiW-fcSMD=(W  132.                                                                                                    (2) معادله  

133به ترتیب درصوود وزنی رطوبت در ظرفیت  iWو  fcW ، مترمیلی برحسووب، کمبود رطوبت خاک SMDدر معادله فوق   

C 134و  مترمیلی برحسووبعمق توسووعه ریشووه  D(، g3cm/وزن مخصوووص ظاهری خاک )، sA، در خاکزراعی و موجود   

135 اعشار است.  صورتبهضرایب مربوط به هر تیمار   

ستفاده   2PRسنج  های مختلف از دستگاه رطوبت گیری رطوبت خاک در عمقبرای اندازه ستفاده از   شد ا 136. این دستگاه با ا  

137گیری مسوووتقیم از خاک و اعمال اصوووالحات، صوووورت نمونههای مختلف خاک بهگیری حجمی رطوبت در عمقاندازه  

سنج  ستگاه رطوبت    وا ستفاده از د شد. قبل از هر بار آبیاری، رطوبت خاک با ا 138، 3/0، 2/0، 1/0های در عمق 2PRسنج  ی   

139( 3و در هر بار آبیاری مقدار کمبود آب خاک برای هر یک از تیمارها، با اسوووتفاده از معادله ) متر قرائت گردید 5/0و 4/0  

140 .شدزیر تعیین   

d                                                                     (                      3معادله ) = ∑ (θfi − θi)
n
i=1 Δz 141  

142به ترتیب رطوبت  θiو m،θfiعمق آب آبیاری برحسووب  dشووماره هر الیه،  iها تا عمق ریشووه، تعداد الیه nکه در آن   

m 143ضخامت الیه برحسب    Δzو  iدر الیه  m-3 m3رحسب  ای و رطوبت موجود در داخل قبل از آبیاری بظرفیت مزرعه  

144 %50و  %25، حجم آب سایر تیمارها با در نظر گرفتن  1Iباشند. با توجه به متوسط مقدار آب موردنیاز برای تیمارهای   می  

145 د. حجم آب موردنیاز هر تیمار نیز با استفاده از یک کنتور در حین تحویل آبیاری مشخص شد.یگردکاهش، تعیین   

146 با و شد  داده انتقال بزرگ مخزن به سپس  و شد  حل آب در مدرج کوچک در ظروف ابتدا نمک در این آزمایش مقادیر  

147 .گردید هاکرت وارد آب همراه به نیز شوری مقدار آبیاری، تیمارهای مخزن برای به حجم رساندن  

شد و تعیین    به سی روند ر سبز    فیزیولوژیکی  هایشاخص منظور برر شت و  148 شدن قمیش، قبل و بعد از اعمال پس از ک  

149طور بوته به 3های هوایی و زیرزمینی ، تمامی قسمتطی پنج مرحله بار(به فواصل زمانی منظم )هر دو هفته یک هاتنش  

150وادرات ای و با استفاده از یک ک صورت تصادفی با حفظ اثر حاشیه   برداری به)نمونهصورت تخریبی تصادفی از هر کرت به   

151 توده یسلل گییی میزان ی فصلل ب بیای اندا هدر انتهاهای باقیمانده و بوته برداشووت شوود  تری( مسووانتی 50*50  

شدند.    ش   شده به گیاهان نمونه بیدا شکب به مدت  بیداری  152 70ساع  در آونی با دمای   48منظور تعیین و ن خ  
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153ن و همچنی اندام زیرزمینی، ییاندام هواتقال به آزمایشووگاه، وزن خشووک ازآنپسگیاد قیار داده شللدند و درجه سللانتی  

سطح برگ تعیین   شدن    د. بهیگردارتفاع گیاه، قطر گیاه و  سبز  154یش از خاک، نی قم هایریزوممنظور تعیین نیاز حرارتی   

شت ریزوم ها در خاک تا    شد از ابتدای کا ستفاده از معادله       50درجه روزر شدن ریزوم ها با ا سبز  صد  شد    4در سبه  155محا  

(Soterre et al.,1996.) 156متری خاک و درجه سانتی 20گیری دمای روزانه عمق برای محاسبه نیاز حرارتی گیاه از اندازه  

157 . شدحرارت محیط استفاده   

نیاز حرارتی                                     ( 4معادله ) = ∑
(درجه حرارت حداقل+درجه حرارت حداکثر)

2
− 158 دمای پایه جوانه زنی  

159از یک مدل لجستیک  قمیش  تودهزیست رشد و  منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری و خشکی بر درصد      همچنین به  

160 :(Steinmaus And Norris, 2002) شداستفاده ( 5)معادله سه پارامتر   

)/)0/(exp(1 bXX

A
Y




161                                                                                        (                      5معادله )   

162زیست در آن: بیانگر تعداد روزی است که 0Xخط و : شیبb، توده زیست، حداکثر A : متغیر وابسته،Yکه در این معادله،   

163 .رسدمیدرصد خود  50به توده   

164 5 احتمال سطح  در LSDو مقایسه میانگین با آزمون   تصادفی  های کاملبلوک حطر صورت به آزمایش واریانس تجزیه  

165 2016اکسوول  افزارنرمبا  نمودارهاانجام شوود و  Sigma plot.14 افزارنرمبا  هامدلدرصوود انجام شوود. همچنین برازش   

adj هایسنجهبر اساس  هامدلرسم گردید. مقایسه 
2R ( و ریشه میانگین مربعات خطاot mean square RMSE=Ro166  

root)  .167 انجام شد  

 168  

169 و بحث: نتایج  

170 هایشتنکه وجود  دهدمیتوسوعه گیاه نی قمیش نشوان     رشود و محیطی بر  هایتنشنتایج کلی آزمایش بررسوی اثر    

171 نتایج تجزیه واریانس کهنحویبه شوند میاین گیاه  ایتوسعه رشد و   هایشاخص شوری و خشکی هر دو باعث کاهش     

172با تیمار  دارمعنی( نشووان داد تیمار شوووری و خشووکی و اثر متقابل آن دو منجر به ایجاد اختالف  1-جدولاین آزمایش )  

شوری      ساده تیمار  سایر       جزبهشاهد گردید. اثر  ساقه در  شاخص سطح برگ و قطر  شاهد    هاشاخص در  سبت به تیمار  173ن  
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174ان ی را نش دارمعنیشده   گیریاندازه هایشاخص ی اثر ساده تیمار خشکی در تمام   وجودباایننشان داد   دارمعنیاختالف   

175مامی . اثرات متقابل شوری و خشکی نیز در تکندمیداد که این مسئله تأثیر این تنش نسبت به شوری را تا حدی عنوان   

176محیطی حساس است و وجود    هایتنشکه گیاه نی قمیش نسبت به   دهدمیشد، که این امر نشان    دارمعنی هاشاخص   

177 روند رشد و گسترش آن را مختل نماید. تواندمیی و شوری تنش خشک  

    178  

179 ( Arundo donaxقمیش ) محیطی بر رشد و توسعه گیاه هایتنشاثر بررسی  : جدول تجزیه واریانس آزمایش1-جدول  

Table-1: Variance analysis for the study of the effect of environmental stresses on the growth and development of Arundo 180  
donax. 181  

F منابع تغییر 

(Sources of 

variance) 

 سطح برگ
Leaf Surface 

 قطر ساقه
Stem Diameter 

 ارتفاع
Plant Height 

 وزن خشک اندام زیرزمینی
Dry Weight of Rhizome 

 وزن خشک اندام هوایی
Dry Weight of Aerial Parts 

 (Rep) تکرار 146.81 53.45 9.34 6.73 0.13

 (Salinity)شوری  *194.4 *76.6 *13.8 9.16 0.21

 (Drought)خشکی  **202.46 *89.4 **23.6 **19.23 *0.43

 (S*D)شوری*خشکی  **112.38 *61.42 **11.73 *6.51 *0.16

 (Errorخطا ) 21.89 12.34 3.46 1.73 0.03

2.12 2.16 3.38 3.76 6.90 CV% 

And **: Significant at 5% and 1% of probability levels. 182 *                                                                   و یک درصد. پنج در سطحدار * و **: معنی  

 183  

صل از این اعمال   شان داد که       هایتنشپارامترهای حا شکی بر روی نی قمیش ن 184گیاه به هر دو تنش این شوری و خ  

ست       ست  هایشاخص  تواندمیو وجود این دو تنش محیطی شوری و خشکی حساس ا ست اندام هوایی،  تودهزی 185 دهتوزی  

186تنش شوووری و خشووکی  دیگرعبارتبه(؛ 2-کاهش دهد )جدولاندام زیرزمینی، ارتفاع گیاه، قطر سوواقه و سووطح برگ را   

187این گیاه شوود.  منجر به کاهش رشوود و میزان پارامترهای رشوودی در نی قمیش نسووبت به شوورایط عدم وجود تنش در   

188 دهدمیرا نشووان  تودهزیسووتکاهش  سووالیخشووکو در شوورایط  مدتکوتاهنی قمیش در که  دهدمیتحقیقات نشووان   

(Haworth et al., 2017،)     شکی در شوری و خ ست،  که  هاییمکانتنش  شتر در فیزیولوژی  تبخیر و تعرق غالب ا 189بی  

شرایط دیم که      حالبااین  (Wilhelm, 2014) شوند می گیاهان پدیدار شد کرده در  سایر گیاهان ر 190نی قمیش برخالف   

191ولید جزئی خشووکی در ت هایتنشی را با دارمعنی، اختالف کنندمیکمتری را نسووبت به گیاهان آبی تولید  تودهزیسووت  

192 (.Cosentino et al., 2016; Haworth et al., 2017; Curt et al., 2018) دهدمینشان ن تودهزیست  

 193  

 194  
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195نی  هایریزوم رکشتد سطح برگو  ارتفاع گیاه، قطر ساقه، زیرزمینیوزن خشک اندام ، وزن خشک اندام هواییسطوح مختلف شوری و خشکی بر  تأثیر: 2-جدول  

196 قمیش   
Table 2: The effect of different levels of salinity and dryness on the dry weight shoot, dry weight root, plant height, stem 197  

diameter and leaf surface in A.donax rhizome. 198  

 سطح برگ

(2m) 

Leaf Surface 

 قطر ساقه

(mm) 

Stem 

Diameter 

 ارتفاع

(cm) 

Plant Height 

وزن خشک اندام 

)گرم بر واحد زیرزمینی 

 سطح(

Dry Weight 

Root 

وزن خشک اندام 

گرم بر واحد )هوایی 

 (سطح

Dry Weight Shoot 

سطح شوری )دسی 

 زیمنس بر متر(

Salinity 

level(dS.m) 

سطح خشکی 

 (ظرفیت زراعی)

Drought 

level(FC) 

1.28 (0.001)a 21.16 (0.11)a 130.08 (1.4)a 281.83 (4.1) a 1551.16 (21) a 0 100 

1.27 (0.001)a 20.5 (0.11)a 126.16 (1.3)a 273.33 (3.8) a 1503.5 (16) ab 4 100 

1.25 (0.001)b 19.66 (0.11)a 120.33 (1.2)ab 259.83 (3.3) b 1428.66 (20) b 8 100 
1.21 (0.001)cd 17.66 (0.09)b 109.91 (1.1)b 238.66 (3.2) bc 1312 (19) c 12 100 

1.23 (0.001)c 19.78 (0.10)a 110.56 (1.1)b 240.66 (3.2) bc 1322.83(16) c 0 75 

1.23 (0.001)c 18.72 (0.10)b 106.75 (1.06)b 232.43 (3.3) c 1277.53 (19) cd 4 75 
1.21 (0.001)cd 18.16 (0.10)b 100 (1.01)bc 217.5 (3.14) cd 1196.38 (18) d 8 75 

1.19 (0.001)d 14.31 (0.07)d 91.91 (0.92)c 200.65 (2.13) d 1102.5 (15) e 12 75 
1.13 (0.001)f 16.5 (0.08)c 60.16 (0.82)d 130.5 (2.01) g 709.86 (16) fg 0 50 

1.12 (0.001)fg 15.5 (0.04)cd 56.25 (0.81)de 122.33 (1.82) hi 665.16 (13) g 4 50 

1.10 (0.001)g 13.53 (0.03)de 49.58 (0.63)e 108.46 (1.77) i  585.34 (12) h 8 50 
1.09 (0.001)gh 10.33 (0.01)ef 41.08 (0.63)ef 90.73 (1.54) j 489.81 (13) i 12 50 

199 .باشدمیداخل پرانتز خطای معیار میانگین  هایدادهی دارند. دارمعنیدرصد اختالف  5در سطح احتمال  LSDآزمون  بر اساسدرون هر ستون که حروف متفاوت دارند،  هایمیانگین  
The means within the column followed by different letters differ significantly at p≤0.05 level (LSD test). The values in parenthesis are standard 200  
error of the means. 201  

 202  

203اندام زیرزمینی، ارتفاع گیاه، قطر ساقه و سطح  تودهزیستاندام هوایی،  تودهزیست( 2نتایج حاصل از جدول ) بر اساس  

204ی بر کاهش ر تنش شوربرگ با افزایش میزان تنش شوری و خشکی نسبت به شرایط بدون تنش کاهش پیدا کرد. تأثی  

205اختالف بین سطوح تنش شوری در سطوح مختلف  کهنحویبهشده کمتر از تنش خشکی بود  گیریاندازه هایشاخص  

206اندام هوایی اختالف ناچیزی با یکدیگر داشتند ولی  تودهزیست جزبهشده  گیریاندازه هایشاخصتنش خشکی در همه   

207منجر  تنهاییبهکه تنش خشکی  میرسیمسطح با یکدیگر به این نتیجه در مقایسه اثر تنش خشکی در سطوح مختلف   

208وری اثر تنش خشکی نسبت به تنش ش دیگربیانبه، گرددمیرشد نسبت به تیمار شاهد  هایشاخص دارمعنیبه کاهش   

209 قمیش نیآزمایشات صحرایی در دریای مدیترانه نشان داده است که است.  ترپررنگدر رشد و توسعه گیاه نی قمیش   

(Arundo donax)  210صوالت سایر مح بهتر از شرایط آبی و دیم در هر دو تودهزیستاز نظر متابولیسم اولیه، رشد و عملکرد  

211میت است که مقاومت این ( اما این نکته حائز اهAngelini et al., 2009; Mantineo et al., 2009) کندمیعمل   

212که به  رهرچقدرشد دانست و طبیعتاً گیاهان  هایشاخصعدم کاهش  منظوربهمحیطی را نباید  هایتنشگیاه نسبت به   

213را هرچقدر اندک کاهش دهد  هاآنرشد و توسعه  هایشاخص تواندمیمحیطی مقاوم باشند اما وجود تنش  هایتنش  

(Zub and Brancourt-Hulmel, 2010.)  214  
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215اندام هوایی نی قمیش در طول فصل  تودهزیستبر سطح را  3در خشکی تنش و سطح  4در  شوریتنش  اثر( 1شکل )  

216اندام هوایی نی قمیش در طول زمان در سطوح مختلف تنش شوری  تودهزیستبا توجه به این شکل . دهدمیرشد نشان   

217در ابتدای فصل رشد در همه  در واحد سطح گرم 300اندام هوایی از کمتر از  تودهزیستو  کندمیو خشکی افزایش پیدا   

218 .رسدمیدر پایان فصل رشد در سطوح مختلف تنش  در واحد سطح گرم 2500تا  1000سطوح تنش به بیش از   

 219  

 220  

221  
222  اندام هوایی نی قمیش در طول فصل رشد تودهزیستسطوح مختلف شوری و خشکی بر  تأثیر: 1-شکل  

Figure 1: The effect of different levels of salinity and dryness on the shoot biomass of A.donax during the growing season 223  

 224  

225 50اندام هوایی نی قمیش در سطوح مختلف تنش در ابتدای فصل رشد تا حدود  تودهزیست( اختالف 1به شکل ) با توجه  

226ح در سطو دارمعنیمنجر به اختالف  شدهاعمال هایتنشتأثیر  ازآنپسبود و  دارعنیمروز پس از کاشت ناچیز و غیر   

227که  رسدنمینی قمیش تحت شرایط تنش خشکی تا مدتی زنده باقی ماندند اما به نظر  هایریزومتنش خشکی شد.   

228 هاییزومرایسه عملکرد و رشد خوبی را داشته باشند زیرا که نتایج آزمایش مق زیست تودهگیاهان حاصل از این ریزوم ها   

229حاصل از شرایط نرمال  هایریزومتحت شرایط غرقاب و بدون استرس با این ریزوم ها همگی نشان از برتری محسوس   

230    (.Angelini et al., 2009)و غرقابی گیاه نی قمیش بود   
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231دسی زیمنس در سطوح مختلف خشکی اختالف  4سطح شوری اثر تنش شوری در تیمار شاهد )بدون شوری( با    

232بیان  طوراین توانمیگردید، به عبارتی  دارمعنیی را نشان نداد اما در سطوح بیشتر تنش شوری این اختالف دارمعنی  

233 کرد که تحمل نی قمیش نسبت به تنش شوری بیش از تنش خشکی است.  

 234  

235 خشکی بر وزن خشک اندام هوایی گیاه قمیش بر اساس مدل لجستیک سه پارامتری  : پارامترهای تأثیر سطوح مختلف شوری و3-جدول  
Table-3: The parameters of the influence of different levels of salinity and dryness on the dry weight shoot of A.donax on the 236  

three-parameter logistic model 237  

RMSE adj
2R *** b 

**
0 X 

(Day) 
*A 

(g/a) 
 سطح شوری )دسی زیمنس بر متر(

Salinity level(dS.m) 
 سطح خشکی )ظرفیت زراعی(

Drought level(FC) 
1.48 0.97 1.34 62 (0.8)b 2840 (1)a 0 100 

1.37 0.97 1.36 61 (0.6)bc 2784 (2)ab 4 100 

1.36 0.96 1.37 62 (0.5)b 2636 (4)b 8 100 
1.35 0.96 1.32 61 (0.3)bc 2418 (4)c 12 100 

1.29 0.94 1.30 64 (0.3)b 2416 (3)c 0 75 

1.28 0.95 1.32 62 (0.4)b 2363 (1)cd 4 75 
1.26 0.95 1.33 63 (0.8)b 2241 (1)d 8 75 

1.19 0.96 1.34 65 (0.6)ab 2032 (2)e 12 75 

1.17 0.96 0.65 67 (0.5)ab 1317 (4)gh 0 50 
1.15 0.96 0.69 70 (0.3)a 1259 (4)h 4 50 

1.08 0.96 0.67 72 (0.3)a 1178 (3)hi 8 50 

1.07 0.95 0.68 73 (0.4)a 988 (1)ij 12 50 

238 توده     ***: شیب منحنیزیست %50**: زمان رسیدن به      در واحد سطح توده*: حداکثر میزان زیست  
239 باشد.های داخل پرانتز خطای معیار میانگین میداری دارند. دادهدرصد اختالف معنی 5در سطح احتمال  LSDهای درون هر ستون که حروف متفاوت دارند، بر اساس آزمون میانگین  

 *:maximum amount of biomass      **: time to reach 50% of biomass      ***: slope of the curve 240  
The means within the column followed by different letters differ significantly at p≤0.05 level (LSD test). The values in parenthesis are standard 241  
error of the means. 242  

 243  

244( نشان داد که 3شوری و خشکی بر وزن خشک اندام هوایی نی قمیش )جدول هایتنشپارامترهای حاصل از تأثیر    

245گرم ایجاد شد و با افزایش سطوح  2840اندام هوایی در شرایط بدون تنش )شاهد( به میزان  تودهزیستحداکثر میزان   

246ی و در شرایط تنش خشک تودهزیستکمترین مقدار  هکنحویبه کندمیتنش شوری و خشکی این مقدار کاهش پیدا   

247گرم حاصل شد. اختالف سطوح تنش شوری با یکدیگر در هر سه سطح تنش خشکی بر  988شوری حداکثری به میزان   

248نی قمیش نسبت به تنش شوری حساسیت دارد و وجود  دهدمیبود که نشان  دارمعنیتولیدی  تودهزیستحداکثر میزان   

249سطح تنش شوری  4در هر  تنش خشکی. اثر سطوح اندام هوایی آن گردد تودهزیستمنجر به کاهش  ندتوامیاین تنش   

250( 2I) %75و   (1I) %100تولیدی گیاه گردید اما اختالف بین سطح آبیاری  تودهزیستدر  دارمعنینیز منجر به اختالف   

251زراعی این اختالف شدیدتر شد که این امر ( ظرفیت 3I) %50ظرفیت زراعی مقدار کمتری را داشت ولی در سطح خشکی   

252اما با افزایش تنش خشکی این مقاومت  دهدمیکه نی قمیش تا حدی به تنش خشکی مقاومت نشان  دهدمینشان   

253 .گیردمیگیاه تحت تأثیر تنش قرار  تودهزیستشکسته شده و   
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254چالش  انی است که در اثر تنش خشکی بهکاهش فتوسنتز پاسخ اولیه گیاهدانشمندان در تحقیقات خود عنوان کردند که   

255 درنتیجه(، Lawlor and Cornic, 2002; Munns, 2002; Signarbieux and Feller, 2011) اندشدهکشیده   

Cornic, 2000; Centritto et al., 2003 Flexas et al., 2004; Chaves 256انتشاری و متابولیکی ) هایمحدودیت  

; et al., 2011) ،  ایروزنهکاهش رسانایی (gs )و ( مزوفیلgm به )2CO 257 سالیخشکنتز را در مراحل اولیه عمدتاً فتوس  

Loreto and 258)تا روبیسکو کاهش یابد  شودمیباعث  یهاتسایدر  2CO، زیرا در دسترس بودن کندمیمحدود   

Fineschi, 2015; Flexas et al., 2004.) 259  

Long and Bernacchi, 260) شوندمی ترمرتبطدر محدود کردن فتوسنتز  دریجتبهتنش خشکی و اختالالت متابولیکی   

2003; Chaves et al., 2011 )،  261شدید، نرخ انتقال الکترون ممکن است تا حد زیادی از تقاضای  سالیخشکدر شرایط  

262( را با سرعت زیاد ROS) اکسیژن فعال هایگونهبرانگیخته،  هایالکترون ازحدشبیچرخه کالوین فراتر رود، و عرضه   

263کاهش  را تا حد زیادی هاآن تودهزیستو  دهدمی، بنابراین گیاهان را در معرض استرس اکسیداتیو نور قرار کندمیتولید   

264 (.Silva et al., 2010; Hernández et al., 2012خواهد داد )  

265نشان داد که اختالف بین سطوح مختلف شوری معنی ندارد نبود و در مورد  تودهزیست %50یا زمان رسیدن به  0Xپارامتر   

266ظرفیت زراعی با  %50تنش خشکی نیز همین شرایط در سطوح تنش جزئی وجود داشت، اما اختالف بین سطح خشکی   

267اما  کندیمآن است که گیاه نی قمش در مراحل اولیه تنش خشکی با آن مقابله  دهندهنشانبود که  دارمعنیسایر سطوح   

268یب منحنی . شکندمیآن کاهش پیدا  تودهزیستخشکی منجر به شکسته شدن مقاومت این گیاه شده و  ازحدبیشتنش   

269 جزئی خشکی دارد و در تنش خشکیبی به تنش که نی قمیش تحمل نس باشدمی( حاکی از این مسئله Bنیز )پارامتر   

270 . دهدمیافزایش تدریجی را در طول فصل رشد نشان  تودهزیستشدید شیب منحنی   

271شدید کمترین  سالیخشککه نی قمیش تحت  دهدمینشان  ، (Mann et al., 2013)نتایج تحقیقات مان و همکاران   

272های این گیاه تحت این شرایط کمترین میزان رویش را نسبت به گیاهان شاهد مستقر و ریزوم دهدمیمیزان بقا را نشان   

273ه، ، تعداد گره ساقتودهزیستدارند؛ همچنین افزایش تنش خشکی منجر به کاهش مقدار  هارودخانهو حاشیه  هاتاالبدر   

Decruyenaere and Holt, 274 ؛Zub and Brancourt-Hulmel, 2010)تعداد برگ، ارتفاع گیاه و میزان فتوسنتز شد   

2005 .) 275  



 

14 

 

276( نشان 2-زیرزمینی گیاه نی قمیش در طول فصل رشد )شکل هایاندام تودهزیستشوری و خشکی بر  هایتنشتأثیر   

277کثر حدا کهنحویبه شودمیاندام زیرزمینی  ودهتزیستشوری و خشکی منجر به کاهش  هایتنشکه افزایش  دهدمی  

278ی قمیش ن زیرزمینیاندام  تودهزیستی را با تیمار شاهد داشتند. دارمعنیتولیدی در هریک از تیمارها، اختالف  تودهزیست  

279ان شی را نسبت به یکدیگر ندارمعنیروز پس از کاشت اختالف  45حدود  نیز در همه سطوح تنش در ابتدای فصل رشد تا  

280ایان ی را در پدارمعنیدر هر یک از تیمارها تغییر پیدا کرد و اختالف  تودهزیستزمان روند افزایش  ازاینپسندادند اما   

281روز از کاشت اتفاق افتاد که این  50اندام هوایی پس از  تودهزیستهمین شرایط در فصل رشد نسبت به یکدیگر داشتند.   

282و  دهدمیواکنش نشان  هاتنشاز اندام هوایی آن به  ترسریعزیرزمینی نی قمیش  اندام دهدمینشان  چندروزهاختالف   

283 . گیردمیرشد آن تحت تأثیر قرار   

 284  

285  
286 اندام زیرزمینی نی قمیش در طول فصل رشد  تودهزیست: تأثیر سطوح مختلف شوری و خشکی بر 2-شکل  

Figure 2: The effect of different levels of salinity and dryness on the root biomass of A.donax during the growing season 287  

 288  

289( نشان داد اختالف بین 4-پارامترهای تأثیر سطوح مختلف شوری و خشکی نیز بر وزن خشک اندام زیرزمینی )جدول  

290وح طگردید اما در مقایسه س دارمعنیسطوح مختلف شوری در هر سه سطح تنش خشکی کم بود و گاهاً این اختالف   

291 ( مشهودتر بود. 3Iبود و این امر در تنش خشکی شدید ) دارمعنیمختلف تنش خشکی با تیمار شاهد اختالفات   

 292  
 293  

294 سطوح مختلف شوری و خشکی بر وزن خشک اندام زیرزمینی گیاه قمیش بر اساس مدل لجستیک سه پارامتری  تأثیر: پارامترهای 4-جدول  
Table-4: The parameters of the influence of different levels of salinity and dryness on the dry weight root of A.donax on the 295  

three-parameter logistic model. 296  
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RMSE adj
2R ***b  

**
0 X 

(Day) 
*A 

(g/a) 
 سطح شوری )دسی زیمنس بر متر(

Salinity level(dS.m) 
 سطح خشکی )ظرفیت زراعی(

Drought level(FC) 
1.58 0.98 1.46 60 (0.8)bc 516 (1)a 0 100 
1.07 0.98 1.38 61 (0.6)bc 506 (2)a 4 100 

1.36 0.97 1.27 60 (0.5)bc 479 (4)ab 8 100 

1.45 0.97 1.22 61 (0.3)bc 440 (4)b 12 100 
0.99 0.96 1.35 63 (0.3)b 439 (3)b 0 75 

0.84 0.97 1.32 64 (0.4)b 430 (1)bc 4 75 

0.67 0.95 1.30 65 (0.8)ab 407 (1)c 8 75 
0.93 0.96 1.27 65 (0.6)ab 370 (2)cd 12 75 

0.71 0.97 0.61 68 (0.5)ab 239 (4)g 0 50 

0.58 0.96 0.59 68 (0.3)ab 229 (4)gh 4 50 
0.88 0.98 0.57 73 (0.3)a 215 (3)h 8 50 

0.76 0.97 0.58 74 (0.4)a 180 (1)i 12 50 

297 ***: شیب منحنی     تودهزیست %50**: زمان رسیدن به      در واحد سطح تودهزیست*: حداکثر میزان   
298 باشد.های داخل پرانتز خطای معیار میانگین میداری دارند. دادهدرصد اختالف معنی 5در سطح احتمال  LSDهای درون هر ستون که حروف متفاوت دارند، بر اساس آزمون میانگین  

 *:maximum amount of biomass      **: time to reach 50% of biomass      ***: slope of the curve 299  
The means within the column followed by different letters differ significantly at p≤0.05 level (LSD test). The values in parenthesis are standard 300  
error of the means. 301  

 302  

303از تأثیر تنش  و شیب منحنی نمودار همگی نشان تودهزیستتولید  %50تولیدشده، زمان رسیدن به  تودهزیستحداکثر   

304 یارامترهاپشدید شوری و خشکی منجر به کاهش  هایتنشو  قمیش دارد یشدید شوری و خشکی بر رشد و توسعه گیاه ن  

305را نسبت به تنش شدید شوری  %280در تیمار شاهد اختالف  زیرزمینیاندام  تودهزیستشده گردید. حداکثر  گیریاندازه  

306 %100کی در سطح خش تولیدشده زیرزمینیاندام  تودهزیستری در حداکثر و خشکی داشت. اختالف بین سطوح تنش شو  

307افزایش پیدا  %30این اختالف به ظرفیت زراعی  %50بود اما در سطح تنش خشکی  %20باً تقریظرفیت زراعی  %75و   

308 کرد.   

309یمارها اختالف سایر تو شیب نمودار نیز در تنش شدید خشکی نسبت به  تولیدشده تودهزیستحداکثر  %50زمان رسیدن به   

310اما  ودشمیش شدید با رشد کندی مواجه ی داشت و نشان داد که اندام زیرزمینی نی قمیش در شرایط وجود تندارمعنی  

311شکی شوری و خ هایتنشکه این گیاه به  دهدمیکه همین امر نشان  شودنمیحتی در این شرایط نیز متوقف  هاآنرشد   

312ن دارد تا با رشد هرچند حداقلی با این شرایط مقابله نماید تا به شرایط مساعد برسد که و سعی در آ دهدمیواکنش نشان   

313در مطالعات خود روی  (2011)گوردن و همکاران به خاصیت تهاجم پذیری این گیاه بیافزاید.  تواندمیهمین مسئله   

314ت کم خشک با رطوب هایاکوسیستمف به این نتیجه رسیدند که ماندگاری ریزوم نی قمیش در شرایط محیطی مختل  

315ممکن است در فصل تابستان در برابر استقرار نی قمیش مقاومت نمایند اما پتانسیل رشد سریع و تحمل این گیاه به   

316 منجر به تهاجم پذیری آن گردد. وی همچنین اظهار کرد که کمبود تواندمیمحیطی مختلف در سایر فصول  هایتنش  

317تیکی و جهش با تغییرات ژن تواندمیبلکه  شودنمی هازیستگاهنی قمیش در  نفوذناپذیریعاملی برای  تنهانهرطوبت خاک   

318ممکن است  درنهایتشود که  هازیستگاهمنجر به تولید ژنوتیپ هایی با تحمل باال به تنش گردد و موجب استقرار در این   
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319طغیان کند. نی قمیش مادری با استفاده از آبیاری تکمیلی در طول زمان باعث شود که این گیاه در اکوسیستم جدید   

320که  شودمیمتر نیز تولید کند که همین امر موجب  3تا عمق  هاییریشه تواندمیآبرفتی  هایخاکاستقرار در مناطقی با   

321 (.Mann et al., 2013)حتی در فصل تابستان و در شرایط عدم حضور آب زنده بماند و دچار تنش نگردد   

322 تواندمی هایتنش( نشان داد که این 3-شوری و خشکی بر ارتفاع نی قمیش در طول فصل رشد )شکل هایتنشتأثیر   

323اندام هوایی نی قمیش تحت تأثیر تنش با توجه به اینکه این گیاه  تودهزیستکاهش منجر به کاهش ارتفاع گیاه گردد.   

324و سطح برگ زیادی را در مقایسه با سایر گیاهان ندارد، حکایت از کاهش  شودمییک برگ محسوب جزء گیاهان بار  

325 ارتفاع گیاه و وزن ساقه در شرایط تنش شدید شوری و خشکی است.   

326  
327 : تأثیر سطوح مختلف شوری و خشکی بر ارتفاع نی قمیش در طول فصل رشد 3-شکل  

Figure 3: The effect of different levels of salinity and dryness on the height of A.donax during the growing season 328  

 329  

330 دهندهنشان( 5-در نی قمیش در تیمارهای مختلف و در سطوح مختلف تنش )جدول شدهتشکیلپارامتر حداکثر ارتفاع   

331د یا به عبارتی رش دهدمیست تا حد زیادی ارتفاع خود را از د گیردمیآن است که وقتی این گیاه در معرض تنش قرار   

332آن ارتفاع گیاه در این شرایط نسبت به شرایط بدون تنش اختالف زیادی را  تبعبهو  کندمیاندام هوایی آن کاهش پیدا   

333هر در شرایط بدون تنش در شرایط آب و هوایی ش شدهتشکیلدیگر اینکه حداکثر ارتفاع  تأملقابل. نکته دهدمینشان   

334 (مترسانتی 350) بود که در مقایسه با میانگین ارتفاع این گیاه در شرایط آب و هوایی شمال ایران ترمسانتی 237مشهد   

335و پتانسیل رشد این گیاه، رشد و توسعه آن در شرایط آب و هوایی شهر مشهد حتی در شرایط نرمال نیز نسبت به سایر   
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336ته است محیط مناسبی برای رشد این گیاه را فراهم مناطق کاهش داشته است و طبیعتاً این شرایط آب و هوایی نتوانس  

337 کند.   

338 بر اساس مدل لجستیک سه پارامتری : پارامترهای تأثیر سطوح مختلف شوری و خشکی بر ارتفاع گیاه قمیش5-جدول  
Table-5: The parameters of the influence of different levels of salinity and dryness on the height of A.donax on the three-339  

parameter logistic model. 340  

RMSE adj
2R *** b 

**
0 X 

(Day) 
*A 

(cm) 
 سطح شوری )دسی زیمنس بر متر(

Salinity level(dS.m) 
 سطح خشکی )ظرفیت زراعی(

Drought level(FC) 
1.38 0.94 1.64 61 (0.8)bc 237 (1)a 0 100 

1.07 0.94 1.58 61 (0.6)bc 232 (2)a 4 100 
1.16 0.93 1.67 61 (0.5)bc 220 (4)ab 8 100 

1.25 0.94 1.62 60 (0.3)bc 202 (4)b 12 100 

0.89 0.92 1.53 63 (0.3)b 200 (3)b 0 75 
0.74 0.93 1.43 63 (0.4)a 197 (1)b 4 75 

0.67 0.92 1.43 64 (0.8)b 188 (1)bc 8 75 

0.73 0.91 1.37 65 (0.6)b 169 (2)c 12 75 
0.61 0.92 0.83 68 (0.5)ab 110 (4)f 0 50 

0.58 0.92 0.79 67 (0.3)ab 105 (4)fg 4 50 

0.68 0.94 0.75 72 (0.3)a 98 (3)g 8 50 
0.66 0.94 0.78 75 (0.4)a 82 (1)gh 12 50 

341 ارتفاع    ***: شیب منحنی %50*: حداکثر میزان ارتفاع     **: زمان رسیدن به   
342 باشد.های داخل پرانتز خطای معیار میانگین میداری دارند. دادهدرصد اختالف معنی 5در سطح احتمال  LSDحروف متفاوت دارند، بر اساس آزمون  های درون هر ستون کهمیانگین  

 *:maximum amount of height      **: time to reach 50% of height      ***: slope of the curve 343  
The means within the column followed by different letters differ significantly at p≤0.05 level (LSD test). The values in parenthesis are standard 344  
error of the means. 345  

 346  

347به آب  باال دسترسی باقابلیت یهایخاک که هاییمکانو  هارودخانه اغلب در مجاورت نی قمیش دهدمیتحقیقات نشان   

348ب خشکی بیشتر آسیب ببینند و در شرایط آ هایتنشگیاهان در معرض  گونهاینکه  شودمیمین موجب و ه کندمیرشد   

349و هوایی که میزان در دسترس بودن آب محدودتر است و شرایط غرقاب وجود ندارد منجر به کاهش رشد آنان گردد   

(Danin, 2004; Watts and Moore, 2011 نی قمیش در .)350هستند با  سالیخشککه مستعد  ایحاشیه هایزمین  

351( کمتری را نسبت به همتایان Gs) ایروزنه( و هدایت PNها یا واریته ها نرخ فتوسنتز ) گونهاین، اما کندمیموفقیت رشد   

352 عنوانبه ساقه پارامترهای مورفولوژیکیهمچنین  .(Lauteri et al., 2014)دارند  اندکردهخود که در شرایط بهینه رشد   

353 به خشکی تحمل هایویژگیاساس عملکرد و  بر را A.donaxممکن است توسعه واریته های  A.donaxدر صفات ارثی   

354محیطی بر رشد و توسعه ساقه و اندام زیرزمینی  هایتنشر اث دیگرعبارتبه (Haworth et al., 2017)د کن پذیرامکان  

355گیاه  کثیرشدهت هایساقهبر روی نسل بعدی این گیاه که حاصل از ریزوم ها و  تواندمینی قمیش که قابلیت تکثیر دارند   

356وایی جدید همادری تحت تیمار تنش بوده است اثر گذاشته و نسلی بعدی را متحمل به تنش و یا سازگار با شرایط آب و   

357 نماید.  
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358( نشان داد که این گیاه در 6-و خشکی بر قطر ساقه نی قمیش )جدول شوری هایتنشپارامترهای حاصل از اثر    

359 ، اما در تنش شدید خشکی اینکندنمیمقاومت نشان داده و قطر ساقه آن کاهش پیدا  تا حدیجزئی خشکی  هایتنش  

360در سطوح مختلف زیمنس ساقه در شرایط تنش سطح شوری صفر دسی قطر حداکثر کهنحویبهمقدار کاهش پیدا کرد   

361بود. نتایج تحقیقات نیز نشان  مترمیلی 24و  33، 36( به ترتیب برابر ظرفیت زراعی %50و  %75و  %100تنش خشکی )  

362و همین دلیل باعث کاهش  کندمیکه گیاه نی قمیش تحت شرایط تنش خشکی قطر ساقه آن کاهش پیدا  دهدمی  

363گیاه نی عنوان کردند که  (2017)والی و همکاران . (Pilu et al., 2014) گرددمیی و ارتفاع گیاه هایاندام تودهتزیس  

364ین ه همک وسکانی قطر آوند چوبی کمتری داشتت هایجنگلقمیش تحت تنش خشکی در مقابل اکوتیپ های موجود در   

365بالقوه مقاومت به آمبولیسم آوند چوبی در طول دوره تنش خشکی بود که  طوربهامر موجب کاهش هدایت هیدرولیکی و   

366 .باشدمیفزایش نرخ تبخیر و تعرق ناشی از ا  

 367  

368 بر اساس مدل لجستیک سه پارامتری سطوح مختلف شوری و خشکی بر قطر ساقه گیاه قمیش تأثیر: پارامترهای 6-جدول  
Table-6: The parameters of the influence of different levels of salinity and dryness on the stem diameter of A.donax on the 369  

three-parameter logistic model. 370  

RMSE adj
2R *** b 

**
0 X 

(Day) 
*A 

(mm) 
 سطح شوری )دسی زیمنس بر متر(

Salinity level(dS.m) 
 (سطح خشکی )ظرفیت زراعی

Drought level(FC) 
1.62 0.96 1.56 61 (0.8)a 36 (1)a 0 100 

1.57 0.96 1.48 61 (0.6)a 34 (2)a 4 100 
1.56 0.95 1.37 60 (0.5)a 32 (4)ab 8 100 

1.55 0.94 1.32 60 (0.3)a 29 (4)ab 12 100 

1.49 0.93 1.45 59 (0.3)ab 33 (3)a 0 75 
1.48 0.96 1.42 61 (0.4)a 31 (1)ab 4 75 

1.46 0.96 1.41 60 (0.8)a 29 (1)ab 8 75 

1.39 0.96 1.37 60 (0.6)a 23 (2)bc 12 75 
1.27 0.93 1.41 48 (0.5)ab 24 (4)bc 0 50 

1.22 0.94 1.29 45 (0.3)b 22 (4)c 4 50 

1.18 0.96 1.08 46 (0.3)b 19 (3)c 8 50 
1.16 0.93 0.68 46 (0.4)b 14 (1)d 12 50 

371 قطر ساقه     ***: شیب منحنی  %50ر قطر ساقه     **: زمان رسیدن به *: حداکث  
372 باشد.های داخل پرانتز خطای معیار میانگین میداری دارند. دادهدرصد اختالف معنی 5در سطح احتمال  LSDهای درون هر ستون که حروف متفاوت دارند، بر اساس آزمون میانگین  

 *:maximum amount of stem diameter      **: time to reach 50% of stem diameter      ***: slope of the curve 373  
The means within the column followed by different letters differ significantly at p≤0.05 level (LSD test). The values in parenthesis are standard 374  
error of the means. 375  

 376  

377شده که در آن نی قمیش تحت  گیریاندازهسایر پارامترهای  برخالفحداکثر قطر ساقه نی قمیش  %50ه زمان رسیدن ب  

378شدید شوری  هایتنشدر  0X، در این شاخص مقدار کردمیپیدا  افزایششدید شوری و خشکی مقدار آن  هایتنشتأثیر   

379حداکثر  %50به  ترسریعشوری خیلی  و خشکی کاهش پیدا کرد؛ به عبارتی نی قمیش در شرایط تنش شدید خشکی و  

380محیطی  هایشتنکه نسبت به  باشدمی ایشاخصهکه قطر ساقه گیاه اولین  دهدمید و این نشان قطر ساقه دست پیدا کر  

381 . نمودار افزایششودمیدچار تغییر  گیردمیو از همان ابتدای فصل و زمانی که تحت تنش قرار  دهدمیواکنش نشان   
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382روز پس از کاشت قطر  50( نیز نشانگر این موضوع است که تا حدود 4-یش در طول فصل رشد )شکلقطر ساقه نی قم  

383ری در شرایط تنش شدید شو ازآنپسو  ساقه نی قمیش در تمامی شرایط تنش روند یکسان و سرعت رشد زیادی را دارد  

384 .کندمیو خشکی این روند کاهش پیدا   

385  
386 بر قطر ساقه نی قمیش در طول فصل رشد : تأثیر سطوح مختلف شوری و خشکی 4-شکل  

Figure 4: The effect of different levels of salinity and dryness on the stem diameter of A.donax during the growing season 387  

 388  

389 ردر شاخص قطر ساقه نی قمیش در طول فصل رشد نیز حکایت از آن دارد که قطر ساقه این گیاه د Bشیب نمودار   

390 کندمیروز پس از کاشت با سرعت بیشتری افزایش پیدا  50ابتدای فصل رشد و تا حدود شرایط تنش شدید خشکی در   

391 بیان کرد که نی قمیش در ابتدای فصل رشد بیشترین تمرکز طوراین توانمی درنهایت. شودمیاین روند ثابت  ازآنپس و  

392محیطی این رشد تا حد  هایتنشی این گیاه دارد و در زمان ظهور عضو اصل عنوانبهخود را بر روی افزایش قطر ساقه   

393 .  شودمیزیادی متوقف   

394 ( نشان داد که سطح برگ7-رگ نی قمیش )جدولشوری و خشکی بر سطح ب هایتنشپارامترهای حاصل از تأثیر   

395در سطوح  دهایجادشح برگ حداکثر مقدار سط کهطوریبه گیردنمی توسط این گیاه تحت تأثیر تنش شوری قرار ایجادشده  

396ی را نسبت به یکدیگر نشان نداند و فقط در دارمعنیاختالف  مختلف تنش شوری در هر یک از تیمارهای تنش خشکی  

397بود. به عبارتی تنش شوری تأثیر چندانی بر کاهش سطح برگ نی قمیش  دارمعنیشرایط تنش شدید خشکی این مقدار   
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398تنش شوری با حفظ سطح برگ خود سعی بر افزایش فتوسنتز و تولید انرژی برای  و این گیاه در شرایط کندنمیایجاد   

399 عبور از این شرایط دارد.  

400 سطوح مختلف شوری و خشکی بر سطح برگ گیاه قمیش بر اساس مدل لجستیک سه پارامتری  تأثیر: پارامترهای 7-جدول  
Table-7: The parameters of the influence of different levels of salinity and dryness on the leaf surface of A.donax on the 401  

three-parameter logistic model. 402  

RMSE adj
2R *** b 

**
0 X 

(Day) 
*A 

(2m) 
 سطح شوری )دسی زیمنس بر متر(

Salinity level(dS.m) 
 سطح خشکی )ظرفیت زراعی(

Drought level(FC) 
1.58 0.96 1.44 60 (0.8)b 1.52 (1)a 0 100 

1.47 0.93 1.36 60 (0.6)b 1.5 (2)a 4 100 
1.36 0.94 1.35 64 (0.5)ab 1.48 (4)ab 8 100 

1.45 0.93 1.30 61 (0.3)b 1.4 (4)b 12 100 

1.09 0.93 1.33 62 (0.3)b 1.44 (3)ab 0 75 
1.08 0.94 1.29 62 (0.4)b 1.43 (1)ab 4 75 

1.06 0.91 1.28 64 (0.8)ab 1.4 (1)b 8 75 

1.03 0.93 1.25 65 (0.6)ab 1.37 (2)bc 12 75 
0.87 0.94 1.19 62 (0.5)b 1.24 (4)d 0 50 

0.85 0.92 1.17 63 (0.3)ab 1.22 (4)d 4 50 

0.88 0.91 1.18 69 (0.3)a 1.21 (3)de 8 50 
0.76 0.90 1.15 71 (0.4)a 1.18 (1)e 12 50 

403 سطح برگ     ***: شیب منحنی  %50*: حداکثر سطح برگ     **: زمان رسیدن به   
404 باشد.های داخل پرانتز خطای معیار میانگین میداری دارند. دادهدرصد اختالف معنی 5در سطح احتمال  LSDهای درون هر ستون که حروف متفاوت دارند، بر اساس آزمون میانگین  

 *:maximum amount of LS      **: time to reach 50% of LS      ***: slope of the curve 405  
The means within the column followed by different letters differ significantly at p≤0.05 level (LSD test). The values in parenthesis are standard 406  
error of the means. 407  

 408  

409که  دهدمی( نشان 5-)شکل نمودار تأثیر سطوح مختلف شوری و خشکی بر سطح برگ نی قمیش در طول فصل رشد  

410شیب افزایش سطح برگ این گیاه در سطوح مختلف تنش شوری و خشکی در طول فصل رشد روند یکسانی را دارد و   

411 .یردگمیی و خشکی قرار کمتر تحت استرس شورشده  گیریاندازه هایشاخصنسبت به دیگر این شاخصه گیاه   

412  
413 نی قمیش در طول فصل رشد  برگ سطح: تأثیر سطوح مختلف شوری و خشکی بر 5-شکل  

Figure 5: The effect of different levels of salinity and dryness on the leaf surface of A.donax during the growing season 414  
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 415  

416ان فراو هایی با زهکشی خوب که رطوبتنتایج تحقیقات سایر دانشمندان نیز بر این مسئله تأکید دارد این گیاه در خاک  

417سط ای که قبالً تواز لبه آب به سمت سواحل و بسیار فراتر از منطقه تواندمیدر دسترس است، بهترین رشد را دارد و   

418است که قمیش  شدهمشاهده. همچنین (Springer, 2005)شده بود گسترش یابد پوشش گیاهان چوبی ساحلی اشغال  

419لت آن که شاید ع کندمیخوبی رشد سطح آب نزدیک به سطح خاک یا در نزدیکی آن قرار دارد، بهبیشتر درجاهایی که   

420د را تحمل ازحتوانند شوری بیشهای کوچک این گیاه میحساسیت این گیاه به تنش خشکی باشد و از طرفی کلونی  

Zuniga et 421) کندمیان کاهش پیدا در یک منطقه میزان تحمل به شوری در آن هاآناما در شرایط حضور گسترده  کنند  

al., 1983.) 422 دهندهشانناستقرار این گیاه در مناطق خشک و آبرفتی مرکز کالیفرنیا تحت شرایط تنش خشکی  حالبااین  

423اه پس از در این گی را هاتنشسازگاری این گیاه با این شرایط پس از استقرار است و این موضوع احتمال تحمل به سایر   

424 .   (Angelini et al., 2009) دهدمیاستقرار در مکان جدید افزایش   

 425  

426 :گیرینتیجه  

427 نشان داد کهشوری و خشکی  هایتنششرایط آب و هوایی شهر مشهد تحت در قمیش نتایج حاصل از کشت ریزوم   

428ر دافزایش میزان تنش منجر به کاهش وارده قرار گرفت و  هایتنش رتأثیتحت  شدتبهگیاه  توسعه اینرشد و   

429توسط این گیاه و همچنین ارتفاع و قطر  تولیدشده زیرزمینیاندام هوایی و  تودهزیستمیزان گردید.  رشد هایشاخص  

430این گیاه تی ه عباررا تحت تأثیر قرار دهد، ب پارامترهااین  تواندمیساقه نشان داد که تنش خشکی بیشتر از تنش شوری   

431به تنش خشکی حساسیت باالتری دارد و تا حدودی به تنش شوری مقاوم است و شاید به همین علت است که فراوانی   

432 . باشدمیاین گیاه در نواحی شمالی ایران بیشتر از سایر مناطق   

 433  

 434  
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 563  

 564  

 565  

Investigating the effect of environmental stresses on the growth and 566  

development of Giant reed (Arundo donax L.) 567  

 568  

Introduction: 569  

Drought stress is one of the main environmental factors affecting the growth and productivity 570  

of plants around the world. Periods of severe drought are predicted to increase significantly in 571  

the near future, particularly as a result of extreme heat waves. Salinity is also one of the most 572  

important challenges facing the food supply for the world's population in the future, and the 573  

degree and time of exposure to stress can make this challenge stronger or weaker. 574  

Environmental limitations affecting plant growth, development and performance in 575  

physiological processes during plant response to stress provide important information about 576  

the plant mechanism, which is useful for eliminating or reducing the harmful effects of stress 577  

in plant tissues. The negative effects of climate change (such as drought, sea level rise, and 578  

global warming), as well as the salinization of agricultural land, and have been cited as one of 579  

the most important problems of the World Agriculture Organization (FAO). 580  

Understanding the relationship between changes in environmental conditions and climate 581  

change and Arundo donax with regard to the growth of coastal native species and also 582  

understanding the water wastage by this plant compared to coastal native plants is vital to 583  

remove this plant in the current situation where there is drought in most areas. 584  

In this situation, it is necessary to know how different environmental factors such as salinity 585  

levels, dryness, temperature, nutrients, light and fire affect the growth and invasion of Arundo 586  

donax for long-term and large-scale control. The purpose of this research is to obtain valuable 587  

information about the growth and development of existing ecotypes of the Arundo donax plant 588  

in Iran and the effect of various environmental factors on the germination, growth and fertility 589  

of this plant in order to plan for the long-term restoration of river ecosystems and how to control 590  

and The fight or its optimal use should be determined. 591  

  592  

Materials and Methods:  593  
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In order to investigate the effect of drought and salinity treatment on the growth and 594  

establishment of the rhizome of Arundo donax, an experiment was conducted in 2021 using 595  

rhizomes collected from the ecotype of Gorgan city and factorially in the form of a randomized 596  

complete block design in 3 replications in the research farm of Ferdowsi University of 597  

Mashhad. The experimental treatments included different levels of drought stress {100%, 75% 598  

and 50% of crop capacity} and different levels of salinity stress {0 (distilled water), 4, 8 and 599  

12 dS/m}. 600  

Results and Discussion: 601  

The general results of the experiment showed that the presence of salinity and drought stresses 602  

both decrease the growth and development indicators of this plant, and the presence of these 603  

two environmental stresses can increase the indicators of biomass of aerial organs, biomass of 604  

underground organs, plant height, and stem diameter. And reduce the leaf area index. The effect 605  

of salinity stress on the reduction of the measured indices was less than that of drought stress, 606  

so that the difference between the levels of salinity stress at different levels of drought stress 607  

in all the measured indices, except the shoot biomass, had insignificant differences with each 608  

other, but in the comparison of the effect Drought stress at different levels of the surface 609  

together we come to the conclusion that drought stress alone leads to a significant decrease in 610  

growth indicators compared to the control treatment. The maximum amount of shoot biomass 611  

in non-stress conditions (control) was 2840 (g/a), and with the increase of salinity and drought 612  

stress levels, this value decreases, so that the lowest amount of biomass in drought stress and 613  

maximum salinity conditions was 988 (g/a). Was obtained. The biomass of the aerial parts of 614  

Arundo donax increased over time in different levels of salinity and drought stress, and its value 615  

was from less than 300 (g/a) at the beginning of the growing season in all stress levels to more 616  

than 1000 to 2500 (g/a) at the end of the growing season in different stress levels.  617  

Conclusions:  618  

The parameters obtained from the effect of salinity and drought stress on the stem diameter, 619  

plant height and leaf surface of Arundo donax showed that this plant showed some resistance 620  

in minor drought stress and these indicators decrease less in it, but in severe drought stress this 621  

amount decreased sharply. The results of analysis of variance of this experiment also showed 622  

that salinity and drought treatment and their interaction led to a significant difference with the 623  

control treatment. The simple effect of salinity treatment showed a significant difference in 624  

other indices compared to the control treatment, except for the index of leaf area and stem 625  
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diameter, however, the simple effect of drought treatment showed significance in all the 626  

measured indices. 627  

Key words: 628  

Arundo donax, Drought, Environmental stress, Growth, Invasive plant.  629  
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