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 چکیده

فاکتوریل در  آزمایشی به صورت ،.Allium L های پنج گونه  گیاهچهمورفولوژیکی و مقادیر پرولین صفات  بر منظور بررسی اثر تنش خشکی به

عامل اول گونه در پنج سطح  .اجرا شد 1398 ها و مراتع کشور در سال مؤسسه تحقیقات جنگلدر تصادفی در شرایط گلخانه  قالب طرح کامالً

(.Bertollongisepalum  Allium ،Bieb. M.A. rubellum  ،RegelA. giganteum  ،Regel stipitatum A.، etPopov M. vavilovii . A

Vved.   ) تنش خشکی اثر نتایج نشان داد  .بودند (درصد ظرفیت زراعی 3۵، ۵۵ ،۷۵ )شاهد(، 100) سطح چهارخشکی در  عامل دوم تنشو

 ای،  دار بود. نتایج تجزیه خوشه و میزان پرولین برگ معنی سوخ، وزن خشک و درصد ماده خشک سوخبر طول ریشه، طول و قطر 

A. rubellum  وA. vavilovii  تر و سنگین بزرگسوخ که دارای  و   در یک خوشه بود تنش خشکی در شرایطترA. longisepalum،  

A. giganteum و stipitatum A.  های  دوم قرار داد. نتایج حاکی از واکنش متفاوت گونه  در خوشهدر همین شرایط ریشه بیشتر  طول با

Allium های طوریکه در گونه به ،به تنش خشکی بود A. giganteum  وA. longisepalum روز پس  20و  24، که عالیم پژمردگی به ترتیب

توان برای اصالح ژنتیکی و یا  می سی بودند کههای مورد برر ترین گونه ، متحملشد% ظرفیت زراعی( ظاهر 3۵از اعمال تنش خشکی شدید )

 .کاشت در فضای سبز استفاده نمود

 

 Bertol A. longisepalum ،.M. Bieb A. rubellum ،Regel A. giganteum ،Regel stipitatum A. ،A. vavilovii. :کلیدی  های واژه

Popov et Vved.. 
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ABSTRACT 
To investigate the effect of drought stress on morphological traits and proline values seedling establishment in five 
species of Allium, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design in greenhouse conditions 
at the Research Institute of Forests and Rangelands of Iran in 2019. The first factor was species in five levels (Allium 
longisepalum Bertol., A. rubellum M. Bieb., A. giganteum Regel, A. stipitatum Regel, A. vavilovii Popov & Vved.) 
and the second factor was drought stress at four levels (100% (control), 75%, 50% and 35% field capacity). The 
results showed that effect of drought stress was significant on root length, bulb length and diameter, bulb dry weight, 
bulb dry matter (%) and leaf proline content. The results of cluster analysis put A. rubellum and A. vavilovii with a 
larger and heavier bulb due to drought stress in one cluster and A. longisepalum, A. giganteum and A. stipitatum with 
longer root length in the second cluster. The results showed different responses of Allium species to drought stress, as 
in A. giganteum and A. longisepalum, which showed signs of wilting 24 and 20 days after severe drought stress (35% 
of field capacity), respectively, were the most tolerant species, which can be used for genetic modification or planting 
in green space. 
 
Keywords: A. longisepalum Bertol., A. rubellum M. Bieb., A. giganteum Regel, A. stipitatum Regel, A. vavilovii 
Popov et Vved. 
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 مقدمه

سوم سطح  یکاز  بیشو  یراندو سوم سطح کل ا

 می دهد تشکیلخشک نیمه جهان را مناطق خشک و 

(Ghasriani, 1993).  ینمهمتردر چنین شرایطی 

 ،یمحصوالت کشاورزتولید عامل محدودکننده 

که  باشد یمخصوص تنش خشکی  به محیط یها تنش

 گیاهان در بیوسفربا محدودکردن رشد، نمو و پراکنش 

 (.Sanchez et al.,1998عهده دارد ) نقش مهمی را به

های مقاوم و متحمل به خشکی  انتخاب و توسعه گونه

است که با  تنش خشکیبهترین روش برای مقابله با 

های زیستی گیاهان مختلف در تنش  شناخت واکنش

 ;Rampino et al., 2006آید ) دست می خشکی به

Cicevan et al., 2016 .)باعث  تنش خشکی به نوعی

و در چنین شرایطی ه خاک شدپتانسیل آب  کاهش

 باتواند  گیاه به منظور حفظ و ادامه جذب آب می

 Farooq etکند )آبی را تحمل  تنش کمتنظیم اسمزی 

al., 2012). گیری وضعیت آبی گیاه  اندازه برای

پتانسیل اسمزی و محتوی  ،از پتانسیل آبیتوان  می

رابطه  استفاده کرد.آب در حالت اشباع )آماس کامل( 

وجود دارد و میزان فتوسنتز  RWCدار قوی بین  معنی

یا کمبود  RWCتحت عنوان میزان آب نسبی  که

و   RWC. بینشود نام برده می MSDاشباع آب 

ها در مقابل  پتانسیل آب برای برآورد مقاومت بافت

به طوری  ،وجود داردارتباط و همبستگی دهیدراسیون 

ظ مقادیر ها با کاهش پتانسیل آب قادر به حف بافتکه 

ت دهیدراسیون مقاوم در برابر و هستند RWCباالی 

همچنین با  .(Bajji et al., 2001) کنند بیشتری می

 فشار حفظ منجر به پرولین آمینه توجه به اینکه اسید

شود،  می گیاهان غشاء خسارت بر کاهش و تورژسانس

 تحمل افزایش برای سازگار یک عامل اسمزی تنظیم در

، اما Naseri et al., 2011)باشد ) می به خشکی

 در پرولین تجمع با ارتباط در های متناقضی گزارش

 است شده گزارش مثال عنوان به وجود دارد. گیاهان

 بروز مفید پرولین اثرات مدت طوالنی تنش در که

رشد  بر نیز منفی اثر حتی آن تجمع و کرد نخواهد

 گیاه یفتوسنتز منابع زیرا گذاشت، خواهد گیاه مطلوب

 رشد در دخیل موارد از غیر سمت فرایندهایی به را

 Sanchezکند ) می باالتر منحرف یسازگار و تر مطلوب

et al.,1998های بسیاری مبنی  (. با این وجود، گزارش

 خشکی در تحمل به تنش تجمع پرولین نقش بر

-Poa ((Jinهای  به گونهتوان  گیاهان وجود دارد که می

fang et al., 2007 پیاز  رقم های، برخی از

( و نیز به Cebeci, Hanci &  (2015 ,2014خوراکی

 اشاره نمود.  ( (Wang & Dong, 2012سه گونه زنبق

رویش دارد که بیشتر  آلیوم گونه 120 ایران در

بصورت وحشی در مناطق خشک، نیمه خشک و 

(. Fritsch & Maroofi, 2010) کنند معتدل رشد می

 روزانه غذایی رژیم اجزای ترین موسیر مهم و سیر ،پیاز

 دور بسیار زمانهای از گیاهان این. هستند جهان مردم

 تب، سردرد، چون هایی بیماری سنتی درمان برای

 استفاده تومور و اسهال وبا، روده، کرم گزش،

 .Aپیاز خوراکی )(. Iciek et al., 2009) اند شده می

cepa L. با قرابت به گونه اندمیک )A. vavilovii 

Popov et Vved  (Wendelbo, 1971 و )یها پیژنوت 

 میانگین بیشترین )تنوع ژنتیکی فراوان(، بومیمتعدد 

را دارد  ربذ مستقیم کشتدر روش  بالغیزود  صددر

(Mobli & Aslani, 2018.) گونه 50 جهان سراسر در 

 محلی بصورت یا و گسترده طور به آلیوم جنس از مهم

 ;Fritsch & Abbasi, 2013) شوند می کار و کشت

Aryakia et al., 2016; Baghalian et al.,. 

2005;.Naderian et al., 2013,  .)بسیاری وجود این با 

 ای، ادویه کاربردهای برای وحشی آلیوم های گونه از

 گردآوری محلی مردم توسط زینتی یا و دارویی سبزی،

 ایران شمالی مناطق برخی در که طوری به. شوند می

 عنوان به گونه شش سبزی، عنوان به آلیوم گونه سیزده

 استفاده ادویه عنوان به گونه پنج و دارویی گیاه

 در آمارها براساس(. Fritsch et al., 2006) شوند می

ای  سطح تولید در هکتار محصوالت گلخانه 13۹۷ سال

 از تن، بیش ۹/5۷۷15با تولید  6/514)سبزیجات( 

 ۷۷/2038زینتی با  گیاهان و گل لیدکنندهتو هزار 10

و گیاهان  تن 06/1801سطح در هکتار و تولید 

 فعالیت ایران تن در ۷/240806دارویی با تولید 

سطح زیر کشت  هکتار 8۷/۷05۷۹ حدود که داشتند

 Statistics ofاند ) در ایران را به خود اختصاص داده

Agricultural Jihad, 2018 .) 

همانند سایر گیاهان، خشکی باعث بروز تغییرات 
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 طوریکه در اثر شود. به ها و پیازها می مورفولوژیکی در غده

 خشک و تر وزن برگ، تعداد بوته، ارتفاع از خشکی، تنش

 ، وزن(Samvati, 2014خوراکی ) پیاز گیاه و پیاز برگ

 ,.Saravia et alزمینی  سیب کل گیاه تودهزیست و غده

اند وجود اندام  شد. مطالعات نشان داده کاسته ((2016

برای تجمع آب و تحمل  Alliumپیاز در گیاهان جنس 

. (Quan-lin et al., 2008)سزایی دارد  هآبی اهمیت ب کم

 A. ampeloprasum Tareh) یرانیتره ارشد رویشی 

group) با آن  یسازگار رغم یعلآبی  نیز در اثر تنش کم

 ,Dashtiکاهش یافت ) رانیا ییآب و هوا طیانواع شرا

 موسیر ایرانیی خصوصیات رویشگاه(. با بررسی 2003

(Allium hirtifolium Boiss.)  در گلستان کوه خوانسار

موسیر  ترین خاستگاه دریافتند که مناسبتاستان اصفهان 

تا خیلی مرطوب معتدل با نیمه استپی سرد در نواحی 

میانگین بارندگی  ،متر از سطح دریا 2850-2400ارتفاع 

خاک  pHبافت خاک لوم تا لوم رسی و  ،متر میلی 400

نوع (. تNaderian et al., 2013) باشد می ۷/3-۷/6بین 

 ی( وحش.A. hirtifolium Boiss) ریموس ةتود 21 یکیژنت

با  رانیاز مناطق جنوب، جنوب غرب، غرب و مرکز ا رانیا

، AFLP یو نشانگرها یکیاستفاده از صفات مورفولوژ

بود و  ییایبا پراکنش جغراف دهنده تطابق نشان

و  بارزتر یکیژنت یها مناطق سردتر تفاوتهای  توده

 یتر جنوب گرم ۀمنطقتری از  صفات مورفولوژی مناسب

(. نتایج مطالعات Ebrahimi et al., 2014داشتند )

نشان داد که این گونه  رسفا نستادر انی ایرا موسیر

افزایش و  داده ترجیح رطوب راو م رشو غیر یها کخا

شود  خشکی موجب کاهش رشد رویشی گیاه می

(Allahmoradi et al., 2013.)  سهیمقاهمچنین با 

خراسان  ریموس یکیمورفولوژ ی وکیآناتوم اتیخصوص

لرستان، مشخص گردید عملکرد و صفات رویشی  و

 ییآب و هوا طیشرا)با  موسیر لرستان بر خراسان

 ,Sabzevariآبی شدیدتر( برتری دارد ) و کم نامساعد

مختلف  یها شگاهیرو یمیاقل طیشرا(. با بررسی 2015

 .A. akaka S.G) یرانیدو گونه والک ا و مزرعه

Gmelin  وA. elburzense W. ) دریافتند که با افزایش

، مقدار ییارزش غذا ،و کاهش دما ایاز سطح درارتفاع 

 آنمختلف  یها اندام میآهن و پتاس ،یعناصر رو

 .(Jafari et al., 2018یابد ) می شیافزا

 بخش در خشکی تنش بررسی اهمیت به توجه با

 دارویی و به دلیل گیاهان کشت اهمیت، کشاورزی

 دارویی جنس های گونه بر روی محدود تحقیقات

Allium L.تنش تأثیر مطالعه هدف با حاضر ، پژوهش 

مقادیر پرولین پنج خشکی بر صفات مورفولوژیکی و 

 این گونه دارویی آلیوم بومی ایران انجام گردید. در

این  العملمورد عکس در مفیدی اطالعات پژوهش

 امکان بدست آمد، بطوریکهخشکی  تنش به ها گونه

حفاظت، کاشت در  برای مؤثر های برخی استراتژی ارائه

سازی و اصالح برای افزایش  اهلی فضای سبز و یا

 این گیاهان را پایدار تولیدآبی و  کمبه شرایط تحمل 

 .کندمی حاصلپالسم موجود  ژرم منابع با استفاده از

 

 ها روشمواد و 

در شرایط گلخانه در مؤسسه تحقیقات پژوهش این 

جنگلها و مراتع کشور اجرا شد. مواد گیاهی مورد 

 شاملبذرهای پنج گونه  تحقیق شامل استفاده در این

(، پیاز .Bertol. longisepalum Aسیرک گل بزرگ )

 .A)آسا  پیاز غول، .A. rubellum M. Bieb)صورتی )

)Regelgiganteum موسیر ، (Regel stipitatum A.) ،
بودند. ( .A. vavilovii Popov et Vved) پیاز خودروی

تا  1360های  در سالهای مورد بررسی  پیاز گونه

آوری و در این  جمع های مختلف از استان 1380

داری گردیدند و طی سالهای متمادی با  مجموعه نگه

  (.1شناسی سازش یافتند )جدول  اقلیم باغ گیاه

باغ مترمربع در  2112به وسعت باغ پیازی 

 اکولوژیکی و ویژگیشناسی ملی ایران با  گیاه

 شرقی، 51°/1۹´ جغرافیایی طول :اقلیمی مشخصات

 سطح از ارتفاع شمالی، 35°/41´ جغرافیایی: عرض

 ترسیم آمبروترمیک باشد. منحنی می متر 1320 دریا:

 خشک و گرم ای مدیترانه هوای و آب نشانگر شده

 یاد جغرافیایی موقعیت در خشک فصل طول است.

 بارندگی متوسط. باشد می سال در ماه هفت شده

 در بارش نزول حداکثر متر، میلی 5/230 ساالنه

 در آن حداقل و متر میلی ۹/3۹ میزان به اسفندماه

 دمای حداقل متر، میلی 1/1 مقدار به ماه شهریور

درجه  43 دما حداکثر ،درجه سانتی گراد -10 مطلق

 ،درصد 54 نسبی رطوبت مطلق حداقل ،سانتی گراد
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 روزهای تعداد سال، در روز 32 یخبندان روزهای تعداد

 ایستگاه از شده استخراج) سال در روز 124 آفتابی

 خاک. (1 شکل) است( مهرآباد فرودگاه هواشناسی

 کود ،(1) ماسه نسبت: به شنی لوم بررسی مورد

 پودر که باشد می( 2) زراعی خاک ،(1) گاوی پوسیده

 مترمربع، 100 هر ازای به( جوجه و مرغ) استخوان

 pH. گردد می اضافه خاک به سال هر کیلوگرم یک

 خاک و 2۷/8( متری سانتی 30 تا 5) سطحی خاک

 مطلق حداقل ،42/8( متری سانتی 50 تا 30) عمقی

 مطلق حداکثر ،درجه سانتی گراد -6 خاک دمای

 . (2 جدول) باشد میدرجه سانتی گراد  48خاک  دمای

آبی بر  رای انجام آزمون اثرات تنش کمب

 کش با قارچ بذرها ابتدا ،خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه

 مقطر( به آب لیتر میلی 1000 در گرم ویتاواکس )یک

 کامالً مقطر آب با سپس و ورغوطه دقیقه 5 مدت

 شوند. ضدعفونی و شسته ویتاواکس تا نموده آبکشی

در داخل  یمتریسانت 5/2در عمق  عدد بذر 50سپس 

 20به قطر  ،یکیپالست یها )گلدان هر گلدان

یک شامل  با خاکیمتر(  یسانت 15متر و ارتفاع  یسانت

یک چهارم کود و دو چهارم خاک مزرعه  ،چهارم ماسه

 خاک متر سانتی یک ارتفاع به و شد پوسیده کاشته

شد و در سرمای پنج  ریخته آنها روی نرم شده الک

روز تا  10گراد برای رفع خفتگی بذرها )از  درجه سانتی

سن به گلخانه با  های هم ماه( قرار گرفتند. گیاهک 3

مان استقرار )به مدت آبیاری منظم دو روز در هفته تا ز

، از هر گونه در . در این آزمایشروز( منتقل شدند 60

نمونه گیاهک سالم و مستقر  120مرحله سه برگی )

ارزیابی مورد شده( با چهار تیمار و سه تکرار )گلدان( 

 Bajji)( RWC)در روش میزان آب نسبی . قرار گرفت

et al., 2001)،  به دست آمد زراعی خاکظرفیت ابتدا 

درصد ظرفیت  ۷5و  55، 35 و نسبت به آن تیمارهای

شدید( با روش وزنی بر  و متوسط زراعی )تنش کم،

ای دو بار تنش انجام شد(  )هفته عمال گردیدها ا گلدان

در  .درصد ظرفیت زراعی( مقایسه شد 100شاهد ) و با

ها را وزن  روز یکبار گلدان دوطول مدت آزمایش هر 

% 35پژمردگی در تنش  اولیه معالئ مشاهده و باکرده 

 برای بررسی برگ و پیاز های  ظرفیت زراعی، نمونه

 Bates) هیدرین نین روش از استفاده غلظت پرولین با

et al., 1973شامل مورفولوژیکی شد. صفات ( برداشت 

طول ریشه، طول و قطر پیاز، وزن تر و وزن خشک، 

 اولین با درصد ماده خشک و درصد آب پیاز بود که

گیری و  اندازه برداشت، پژمردگی عالیم مشاهده

های  داده. (Hanci & Cebeci, 2015) گردید محاسبه

 در قالب طرح کامالًدست آمده به روش فاکتوریل  به

ها به  تجزیه واریانس شدند و مقایسه میانگینتصادفی 

افزار  روش دانکن انجام گرفت. در تجزیه آماری از نرم

SAS 9 وMinitab 17  ای  رای مقایسه و تجزیه خوشهب

 .استفاده گردید

 
 .شناسی ملی ایران مورد مطالعه در باغ گیاه Alliumهای  پراکنش گونه .1جدول 

Table 1. Distribution of Allium species study in National Botanical Garden of Iran. 

Species Geographical distribution in Iran Altitude of habitat (m) 

A. longisepalum Bertol. Kurdistan. Kermanshah, Khuzestan, Sistan and Baluchestan. 450-1700 

A. giganteum Regel Khorasan. 300-1800 

A. stipitatum Regel 

Kurdistan, Kermanshah, Hamedan, Nahavand, Fars, West 

Azarbaijan, Lorestan, Isfahan, Khansar, Chaharmahal and 

Bakhtiari, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, Arak, Yasouj, 

Borujerd. 

1800-3600 

A. rubellum M. Bieb. 
Khorasan, Arak, Mazandaran, Qazvin, Golestan, Tehran, 

Azerbaijan. 
900-2600 

A. vavilovii Popov et Vved. Khorasan, Central Alborz of Iran. 1200-1600 

 

 .ایرانی پیازهای باغ خاک های ترکیب. 2 جدول

Table 2. Soil composition of Iranian Bulb Garden. 
Organic matter (%) Silt (%) Sand (%) Clay (%) pH Type of tissue Soil type 

2.48 18 74 8 8.27 Sandy loam Surface soil 

1.31 12 76 12 8.42 Sandy loam Deep soil 
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 .ایران یمل یشناس باغ گیاه ییایجغراف تیآمبروترمیک در موقع یمنحن. 1شکل 

Table 1. Ambrothermic curve in the geographical location of the National Botanical Garden of Iran. 

 

 نتایج و بحث

 اثرنشان داد  Alliumهای  نتایج آنالیز واریانس بین گونه

دار بود )جدول  مطالعه معنی تمامی صفات مورد برگونه 

 مقدار و ابعاد صفات استثنای به ،تنش خشکی اثر(. 3

(. 3)جدول  بود داری معنی صفات سایر بر سوخ، پرولین

 و تر وزن استثنای بهخشکی،  اثر متقابل گونه و تنش 

 بررسی مورد صفات سایر بر سوخ، پرولین خشک و مقدار

 (. 3دار بود )جدول  معنی

که معیار این تحقیق برای برداشت نمونه و  از آنجایی

 های مورفولوژی و پرولین گیاه، مشاهده بررسی ویژگی

،  % ظرفیت زراعی بود35 در تنش پژمردگی اولیه عالئم

 A. rubellumشش روز، در  A. stipitatumاین عالئم در 

 A. longisepalumروز، در  A. vavilovii 14روز، در  10

عمال تنش روز پس از ا A. giganteum 24روز و در  20

 (.2شدید مشاهده گردید )شکل

ها  مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه بین گونه

 ن مقادیر طول ریشه در نشان داد بیشتری

A. giganteum قطر پیاز در ،A. vavilovii سوخ، طول 

، وزن تر و خشک A. rubellumو  A. vaviloviiدر 

 در  سوخ، درصد ماده خشک A. vaviloviiدر  سوخ

stipitatum A. در  سوخ، پرولین برگ وA. giganteum 

 بررسی مورد صفات میانگین مقایسه(. 4است )جدول 

 داد نشان خشکی تیمارهای در Allium پنج گونهبین 

بیشترین و کمترین طول ریشه به ترتیب در تنش 

قطر  % ظرفیت زراعی و شاهد، بیشترین و کمترین۷5

% ظرفیت ۷5% و 35های   به ترتیب در تنش سوخ

% ۷5در تنش  سوخزراعی، بیشترین و کمترین وزن تر 

% ظرفیت زراعی، بیشترین و کمترین درصد 100و 

% ظرفیت 100% و 35به ترتیب در  سوخ ماده خشک

زراعی، بیشترین و کمترین مقادیر پرولین برگ به 

 % ظرفیت زراعی بدست100% و 35  ترتیب در تنش

داری مقدار  (. علی الرغم عدم معنی5آمد )جدول  

% 35تنش خشکی تا ، روند افزایشی در سوخپرولین 

 (.5ظرفیت زراعی مشاهده شد )جدول 

 یربر مقاد یاثر سطوح مختلف تنش خشک بررسی

 نشان Allium یها گونه صفات مورفولوژیکی مورد مطالعه

 شروع با A. giganteum سوخ و وزن  یشهر که طول داد

% ظرفیت زراعی( ۷5خشکی در شیب مالیم ) تنش

که  کاهش یافت. درحالیافزایش و سپس با افزایش تنش 

که یک ویژگی مهم برای  سوخمقدار پرولین برگ و 

% ظرفیت 35آبی است حتی در تنش شدید ) تحمل کم

ای نشان داد. عالیم  زراعی( نیز افزایش قابل مالحظه

روز پس از اعمال تنش خشکی شدید  24پژمردگی 

% ظرفیت زراعی( در این گونه مشاهده شد که 35)

 a-e3های  های مورد بررسی بود )شکل ترین گونه متحمل

روز  20، عالیم پژمردگی A. longisepalum(. در a, b4و 

پس از تنش شدید ظاهر گردید. در این گونه طول ریشه 

% ظرفیت زراعی(، کاهش 35آبی شدید ) در اثر تنش کم

که  (. در حالیa - e3های  افزایش یافت )شکل سوخو وزن 

ر این گونه در پاسخ به تنش د سوخمقادیر پرولین برگ و 

 (.a, b4آبی کاهش یافت )شکل  کم

روز پس از  14که عالیم پژمردگی  A. vaviloviiدر 

تر
یم

میل
ه 

ش ب
بار

 

راد
یگ

انت
 س

 به
دما
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و  سوختنش شدید مشاهده شد، مقادیر طول ریشه، ابعاد 

% ظرفیت زراعی( کاهش 55پرولین در تنش متوسط )

% ظرفیت زراعی( افزایش 35ولی با افزایش تنش ) ،یافت

(. a, b4و  a - e3های  ی نشان دادند )شکلا قابل مالحظه

تا تنش  سوخطول ریشه و مقدار پرولین  A. rubellumدر 

و  سوخمتوسط افزایش یافت، ولی افزایش وزن خشک 

 ,a, dهای  پرولین برگ تا تنش شدید ادامه یافت )شکل

e3  وa, b4یک از   در هیچ سوخکه ابعاد  (. در حالی

(. در این b, c3ها تغییر چندانی نشان ندادند )شکل  تنش

پس از تنش شدید ظاهر  روز 14گونه عالیم پژمردگی 

خشکی  تنش تا .stipitatum Aریشه  گردید. طول

% ظرفیت زراعی( افزایش و سپس در 55متوسط )

در این  سوخکه وزن  تنش شدید کاهش یافت. درحالی

داری نشان  شدید نیز افزایش معنیگونه حتی در تنش 

داد و با توجه به اینکه عالیم پژمردگی سریعتر از سایر 

آبی کمتر از  ها ظاهر شد، تحمل آن به تنش کم گونه

 طورکلی گیاهان (. بهa-e3های  ها است )شکل سایر گونه

 های متنوعی مکانیسم از خشکی منفی اثرات کاهش برای

تغییرات  طریق از خشکی مقابل در و کرده استفاده

پاسخ  تنش به متابولیکی و فیزیولوژیکی مورفولوژیکی،

نظر  بنابراین به .(Castrillo & Calcargo, 1989دهند ) می

برای  A. giganteumرسد که ویژگی سازشی در  می

تحمل تنش خشکی، منجر به افزایش طول ریشه و مقدار 

ر د و بوده منظوره چند پرولین گیاه که یک متابولیت

 Nanjoشود ) دارد، می بسزایی گیاه نقش اسمزی تنظیم

et al., 1999.)  
 

 .Allium های گونه صفاتخشکی بر برخی  اثر تنش واریانس تجزیهنتایج  .3جدول 
Table 3. Results of variance analysis effect of drought stress on some traits of Allium species.  

Mean of squares 

df Source of variation Leaf  
proline 

Bulb  
proline df 

Dry matter  
(%) 

Bulb dry  
weight 

Bulb fresh  
weight 

Bulb  
length 

Bulb  
diameter 

Root  
length 

70216.24** 5571.14** 3 1800.24** 0.004** 0.04** 0.84** 0.7** 55.39** 4 Species 
8737.427** 21740.89ns 3 222** 0.001* 0.005ns 0.056ns 0.01ns 13.18** 3 Drought stress 
7628.801** 13885.06 ns 9 159.54** 0.0003ns 0.004ns 0.099** 0.06** 11.14** 12 Species × drought stress 
609.1369 1123.18  64.34 0.0004 0.004 0.02 0.008 3.902  Error 
25.64273 86.94769  18.69 88.43 109.55 28.79 23.02 31.13  C. .V% 

 .دار معنی تفاوتدرصد و نبود  5و  1احتمال در سطح دار  معنی به ترتیب تفاوت: nsو *   ،**
**, *, ns: Significantly difference at 1 and 5% of probability level and non-significantly differences, respectively.  

 
 . Alliumهای  صفات گونهخشکی بر برخی  اثر تنشمیانگین  مقایسه .4جدول 

Table 4. Mean comparison effect of drought stress on some characteristics of Allium species. 

Species 
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A. longisepalum Bertol. 6.65b 0.349c 0.493b 0.047bc 0.019b 38.729c 43.5b 48.65b 

A. giganteum Regel 7.823a 0.244d 0.489b 0.031c 0.011b 37.382c 231.62a 208.66a 

A. stipitatum Regel 6.85b 0.371c 0.397c 0.036c 0.018b 52.663a -- -- 
A. rubellum M. Bieb. 4.762d 0.491b 0.682a 0.07b 0.033a 47.178b 209.5a 46.15b 

A. vavilovii Popov et Vved. 5.638c 0.586a 0.743a 0.114a 0.037a 38.592c 107.21ab 25.96b 

 .ندارند دار معنی تفاوت درصد 5 احتمال سطح در مشترک، حرف یک حداقل دارای های میانگین ستون هر در

Means within a column followed by the same letter, are not significantly different at probability 5% level.  
 

 . Alliumهای  گونه اثر تنش خشکی بر برخی صفاتمیانگین  مقایسه. 5جدول 
Table 5. Mean comparison effect of drought stress on some traits of Allium species.  

Treatment 
Root length 

(cm) 
Bulb diameter 

(cm) 
Bulb length 

(cm) 
Bulb fresh 
weight (g) 

Bulb dry 
weight (g) 

Dry 
matter% 

Bulb Proline 
(µg.g-1DW) 

Leaf Proline 
(µg.g-1DW) 

100FC% 5.7836c 0.4116ab 0.5257b 0.044a 0.019b 45.163a 108.92a 53.45c 

75FC% 6.9146a 0.3866b 0.6002a 0.065a 0.025ab 40.999b 78.53a 101.96b 

55FC% 6.616ab 0.4074ab 0.5416ab 0.063a 0.02b 41.231b 137.03a 69.18 c 

35FC% 6.066bc 0.4282a 0.577ab 0.066a 0.03a 44.242ab 170.24a 205.79a 

  .ندارند دار معنی تفاوت درصد 5 احتمال سطح در مشترک، حرف یک حداقل دارای های میانگین ستون هر در

Means within a column followed by the same letter, are not significantly different at probability 5% level.  
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 FC ۷5% (b ،)FC(، aدر شرایط گلخانه: شاهد ) RWCبه روش  Alliumهای  گونه سوخاثر تنش خشکی بر مورفولوژی  .2شکل 

55% (c ،)FC 35% (d.) 
Figure 2. The effect of drought stress on bulb morphology of Allium species by RWC method in greenhouse 

conditions: control (a), 75% FC (b), 55% FC (c), 35% FC (d). 



 ...  ییدارو  گونه پنج نیپرول ریمقاد و یکیمورفولوژ صفات بر یخشک تنش ریتأثرحمانپور و همکاران:  508

 
 

    

   

 
 سوخ(، وزن خشک d) سوخ(، وزن تر c) سوخ(، طول b) سوخ(، قطر aاثر تنش خشکی بر طول ریشه )مقایسه میانگین . 3شکل 

(eگونه )  هایAllium. 
Figure 3. Mean comparison effect of drought stress on root length (a), bulb diameter (b), bulb length (c), bulb fresh 

weight (d), bulb dry weight (e) of Allium species. 

 

 ,.Poa (Jin-fang et alنتایج مشابهی در سه گونه 

 ( وDong, 2012 & Wang(، سه گونه زنبق )2007

 & Hanci 2015 ;2014پیاز خوراکی ) های رقم

Cebeci,.همچنین نتایج نشان داد واکنش  ( مشاهده شد

های مورد مطالعه متفاوت  آبی در گونه سازگاری به کم

افزایش وزن  A. longisepalumکه برای  باشد. آنچنان می

 .A و A. vavilovii، برای دو گونه سوخ خشک

rubellum  و برای  سوخافزایش قطر و وزن خشکA. 

stipitatum  سوخافزایش طول ریشه و وزن خشک 

 تنش اثر مطالعهباشد. در توافق با نتایج حاضر،  می

، Allium (, 2007 et al. Csiszár) های گونه بر آبی کم

A. mongolicum (Quan-lin et al., 2008) ، سیر

(Bideshki & Arvin, 2010; 2012; Akbari et al., 

2017; Arvin et al., 2011تره ایرانی ،) (Darabi et al., 

 (،Estrada et al., 2015(، پنج رقم پیاز خوراکی )2011

، انگور پیوندی بی Farahdost et al., 2016) اسپرس )

این گیاهان  که دادند نشان( Madadi et al. 2021دانه )

 تنش مختلف آبی بوده و سطوح مقاوم به تنش کم

 گیاهان مورفولوژی و عملکرد بر متفاوتی تأثیر خشکی

 دارد.  مطالعه مورد
 

b-d 

ab 

bc 

cd 

bc 

a 
a 

ab 

d 

bc 

ab ab 
a 

b-d 

cd 

b-d 

ab 

bc 
b-d 

bc 

0

4

8

12

R
o

o
t 

le
n

g
th

 (
c
m

) 
 

Drought  stress (FC%) 

a 
treatment

100
treatment

75

e-g 

h 

de 

bc 

a 

de 

fg 
d-f 

bc 
b 

cd 

gh 

cd 

b bc 

d-f d-f 
cd 

b b 

0

0.4

0.8

1.2

B
u

lb
 d

ia
m

e
te

r
 (

c
m

) 

Drought stress (FC%) 

b 

fg 

h 

f-h 

b-e 

a 

c-f 

ab 

hg 

b-d a-d 

f-h 
e-g 

f-h 

a-c 
b-d 

d-g 
fg 

f-h 

ab 

ab 

0

0.4

0.8

1.2

B
u

lb
 l

e
n

g
th

 (
c
m

) 

Droyght stress (FC%) 

c 

d d d 

b-d 
b-d 

cd cd 
d 

b-d 

ab 

d 
d 

cd 

b-d 

a 

b-d 

d 

cd 

b-d 

a-c 

0

0.06

0.12

0.18

B
u

lb
 f

r
e
sh

 w
e
ig

h
t 

(m
g

) 

Drought stress (FC%) 

d 

de de 

b-e 

a-e 
a-e 

b-e c-e 
de 

a-c 

a 

e 
de 

b-e 

a-e a-d 

ab 

e 

a-e 

ab 
a 

0

0.02

0.04

0.06

B
u

lb
 d

ry
 w

ei
g

h
t 

(m
g

) 

Drought stress (FC%) 

e 



 50۹ 1400 تابستان، 2 ة، شمار52 ة، دورایران باغبانیعلوم  

 
 

 

 

 

 
 .Allium های ( گونهbو برگ ) (a) سوخپرولین  تنش خشکی برمقایسه میانگین اثر  -4 شکل

Figure 4- Mean comparison effect of drought stress on bulb (a) and leaf (b) proline of Allium species. 

 

 .A های بعالوه افزایش وزن پیاز مشاهده شده در گونه

rubellum، A. vavilovii ،A. longisepalum و  

stipitatum A.  سازشی مهم برای تحمل نیز یک ویژگی

دهد که با  اجازه میتنش خشکی شدید بوده و به گیاه 

آبی را تحمل نماید. این  ی آب و ماده غذایی کم ذخیره

هایی مبنی بر تأثیر تنش  نتیجه در تایید با گزارش

 2014پیاز خوراکی ) آبی بر افزایش رشد و وزن تر کم

et al., Addai گل  رقم های( و افزایش رشد رویشی

باشد. نتایج  ( میet al., Kamali 2018اطلسی )

توان به کاهش رشد  مغایری نیز وجود دارد که می

 (A. ampeloprasum Tareh group) یرانیتره ارویشی 

با انواع آن  یسازگار رغم یعلآبی  در اثر تنش کم

اشاره کرد.  (Dashti, 2003) رانیا ییآب و هوا طیشرا

 A.hirtifoliumنی )ایرا موسیربررسی اثر خشکی 

Boiss. )و مرطوب را رشو غیرهای  هیشگاروغالباً  که 

داده، نیز حاکی از کاهش رشد در این گیاه  ترجیح

 سهیمقا(. Allahmoradi et al., 2013است )

در  ریموسی کیمورفولوژ ،یکیآناتوم اتیخصوص

داد که   لرستان نشان وهای خراسان  رویشگاه

های رشدی در لرستان با شرایط آب و هوایی  ویژگی

آب و  طیشرا)با  بیشتر از گیاهان خراسان مساعدتر

باشد  آبی شدیدتر( می و کم نامساعد ییهوا

(Sabzevari, 2015همچنین تأثیر کم .) آبی بر چهار 

-Abbey & Joyce, 2004  Kazemiخوراکی ) پیاز رقم

Pour, 2003; 2004;&Arvin )، ( گیاه سیرMousavi 

et al., 2018) نرگس گل و (Narcissus tazetta L.) 

(Naseri Moghadam et al., 2020 ) نشان داد که

باعث کاهش داری  معنی ربه طوافزایش تنش خشکی 

 یمیاقل طیشراشود. مطالعه   حجم و وزن پیاز می

 .A) یرانیدو گونه والک ا مختلف و مزرعه یها شگاهیرو

akaka S.G. Gmelin  وA. elburzense W. ) بیانگر

آهن و  ،یمقدار عناصر رو، ییارزش غذاافزایش 

از دو گونه با افزایش ارتفاع  مختلف یها اندام میپتاس

عبارتی مناطق گرم و  بود و به و کاهش دما ایسطح در

 ,.Jafari et alخشک موجب کاهش وزن پیاز شد )

2018).  

های  بررسی ضرایب همبستگی بین صفات گونه

با وزن تر و  سوخمختلف نشان داد که قطر و طول 

% و 1دار در سطح  رابطه مثبت و معنی سوخک خش

نیز  سوخ(. وزن تر با وزن خشک 6% داشتند )جدول 5

% نشان دادند. 5دار در سطح  همبستگی مثبت معنی

همبستگی منفی و  سوخطول ریشه با وزن خشک 

(. به عبارت 6% داشتند )جدول 5دار در سطح  معنی

و در  سوخدیگر تنش خشکی موجب تغییر قطر، طول 

که طول  شده، درحالی سوخنهایت وزن تر و خشک 

داری در رابطه با تغییر قطر و طول  ریشه تفاوت معنی

 (. 6نداشت )جدول  سوخ

در دندروگرام بدست آمده از صفات مورفولوژی، 

بندی شدند.  خوشه گروه در دو Alliumپنج گونه 

که در خوشه  A. vaviloviiو  A. rubellumهای  گونه

آبی دارای قطر، طول،  ر گرفتند، در پاسخ به کمیک قرا

بیشتری بودند به عبارت دیگر  سوخوزن تر و خشک 
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(. در ۷، جدول 5بزرگتری بودند )شکل  سوخدارای 

 A. longisepalum ،A. giganteumهای   که گونه حالی

با طول ریشه بیشتر به تنش خشکی  .stipitatum Aو 

، 5رفتند )شکل پاسخ داده و در خوشه دوم قرار گ

نشان داد که  یبه روشن (. نتایج مطالعات۷جدول 

متفاوت  یآب به کم آلیوممختلف  یها العمل گونه عکس

مشابه این تحقیق با تجزیه همبستگی و  .است

ترین رقم پیاز  ای با هدف دستیابی به مقاوم خوشه

 Guo etگونه زنبق ) 10(، Metwally, 2011خوراکی )

al., 2013 واریته برنج ،)et al., 2014) Lum ،)

( به تنش Bo et al.2017 ,های زنبق آلمانی ) واریته

 طبیعی انجام شد. های خشکی در عرصه

 بندی گروه از آمده بدست با توجه به اطالعات

 یک اجرای برای توان می آبی، کم شرایط در ها گونه

در شرایط های مقاوم  از گونه مدت دراز اصالحی برنامه

 ,Halluaerاکولوژیکی تنش خشکی انتخاب نمود )

معیارهای  گزینش(. موفقیت انتخاب بستگی به 1981

مناسب برای بهبود صفت مورد نظر دارد. اجزاء عملکرد 

طور غیرمستقیم و از  طور مستقیم بلکه به نه تنها به

صورت مثبت یا منفی  طریق تأثیر متقابل بر یکدیگر به

(. با Walton, 1980رند )گذا بر عملکرد تأثیر می

گزینش و ترکیب متفاوت صفات، امکان بهبود عملکرد 

های رویشی این  در برابر تنش خشکی و کیفیت اندام

 آید. دست می گیاهان به
 

 .Alliumهای  بررسی همبستگی بین صفات مورد بررسی در گونه .6جدول 

Table 6. Investigating the correlation between the characteristics of Allium species. 
Characteristics Root length Bulb diameter Bulb length Bulb fresh weight Bulb dry weight Dry matter % 

Root length 1      

Bulb diameter -0.86 ns      

Bulb length -0.77 ns 0.83 ns     

Bulb fresh weight -0.71 ns 0.93** 0.91*    

Bulb dry weight -0.9* 0.98** 0.9* 0.93*   

Dry matter % -0.26 ns 0.1ns -0.3ns -0.22ns 0.47ns  

 دار.  معنی تفاوتنبود و  درصد 5و  1احتمال در سطح  دار معنی به ترتیب تفاوت :nsو  *  ،** 
**, *, ns: Significantly difference at 1 and 5% of probability level and non-significantly difference, respectively. 

 
 .Alliumهای  گونه بندی های گروه خوشهمورد مطالعه در هر یک از  اتصف مقایسه میانگین. ۷جدول 

Table 7. Comparison of mean traits in each cluster of Allium species. 
Cluster Root length Bulb diameter Bulb length Bulb fresh weight Bulb dry weight Dry matter % 

1 5.2b* 0.53a* 0.71a* 0.09a* 0.035a* 42.88b* 

2 7.1a* 0.32b* 0.46b* 0.038b* 0.016b* 42.92a* 

 باشد.  درصد می 5دار در سطح احتمال  معنی تفاوت* حروف مختلف در ستون، نشان دهنده 
 * Different letters in the column indicate a significant difference at the 5% of probability level. 

 

 

 .Alliumهای  گونه در Wardبه روش  ها میانگین داده ای خوشهدندروگرام حاصل از تجزیه  .5شکل 
Figure 5. Dendrogram from Ward's mean data cluster analysis in Allium species. 
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 گیری کلی نتیجه

 Alliumهای  در این پژوهش مشخص شد که گونه

های  مکانیسم از خشکی منفی اثرات کاهش برای

 و  A. rubellumکنند.  می استفاده متفاوتی

A. vavilovii  و سوخشدن  تر نیتر و سنگ بزرگبا  

A. longisepalum، A. giganteum و A. stipitatum  با

دادند. بعالوه  پاسخی تنش خشکافزایش طول ریشه به 

به تنش  Alliumهای  نتایج نشان دادند پاسخ گونه

 . عالیم پژمردگی در بودخشکی متفاوت 

A. giganteum  وA. longisepalum و  24، به ترتیب

% 35روز پس از اعمال تنش خشکی شدید ) 20

های  ترین گونه و لذا متحمل ظرفیت زراعی( ظاهر شد

که  A. rubellumو  .stipitatum A  بررسی بودند. مورد

آبی  روز پس از اعمال تنش کم 10به ترتیب شش و 

ترین  شدید، عالیم پژمردگی را نشان دادند کم تحمل

 باشند.  آبی شدید می ها به تنش کم گونه

 بنابراین با توجه به قرابت باالی پیاز خوراکی به 

A. vavilovii، توان از پتانسیل تحمل خشکی می  
A. vavilovii  زراعی مانند موسیر،  رقم هایدر اصالح

. به دلیل بردسیر، تره ایرانی و پیاز خوراکی بهره 

با هر  A. longisepalumپراکنش وسیع و سازگاری 

برای تحمل  A. giganteumنوع اقلیم در ایران و نیز 

سازی،  های اهلی در برنامهنیز توان از آنها  آبی، می کم

در  های زینتی آلیوم برای کاشت اصالح ژنتیکی گونه

 فضای سبز استفاده نمود.
 

 سپاسگزاری

ها و مراتع  سسه تحقیقات جنگلؤاز مسئوالن محترم م

نمودن امکانات الزم برای انجام  سبب فراهم کشور به

این پژوهش و همکاران محترم بانک ژن منابع طبیعی 

تشکر اند،  که در انجام این پژوهش با ما همکاری نموده

 گردد. و قدردانی می
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