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پيچک ايراني يا پيچک خزري  Convolvulus persicusاز تيره  Convolvulaceaeگياهي
بوتهاي ،ماسهرست و يکي از گونههاي معمول بازمانده در تپههاي ماسهاي ساحلي ميباشد که در
ماسههاي خشک و مناطق آفتابي رشد ميکند ( .)Atamov, 2008; Naqinezhad, 2012نام اين
گياه برگرفته از زيستگاهي است که براي اولين بار در آن گزارش شدهاست .زيستگاه C. persicus
فقط در سواحل شني درياي خزر و درياي سياه ميباشد .متاسفانه طبق گزارشات متعدد ،اين گونه
گياهي با ارزش در معرض خطر انقراض قرار دارد (صفوي .)1395 ،امروزه در ساحل درياي سياه فقط
در مناطق حفاظت شدهاي در روماني ،بلغارستان و ترکيه وجود دارد .در کشورهاي روماني و بلغارستان
از  C.persicusدر ليست قرمز ملي نام برده مي شود در حاليکه در گرجستان به عنوان گونه منقرض
نام برده مي شود ( .)Strat and Holobiuc., 2018در ايران در گذشته نه چندان دور پايههاي
متعددي از آن از شرق تا غرب سواحل درياي خزر مشاهده ميشد اما امروزه عرصه رويشي اين گياه به
شدت محدود شدهاست (عاشقيان و همکاران.)1398 ،
از بين عوامل محيطي ،خاک يکي از مهمترين عواملي است که در پراکنش و تراکم پوشش هاي
گياهي نقش عمدهاي دارد (اصالني .)1392 ،عناصر معدني موجود در خاک توسط گياهان براي
فرايندهاي متابوليکي متنوع استفاده ميشود .فقدان اينگونه عناصر جوانهزني ،رشد و بلوغ گياه را تحت
تاثير قرار ميدهد .بررسي خاک اطالعات مفيدي درباره در دسترس بودن مواد مغذي خاک را فراهم
ميکند (رضانژاد و همکاران Convolvulus persicus .)1397 ،در مناطقي که خاک آن داراي درصد
ماسه بيشتري است و در نزديکترين فاصله به خط ساحلي استقرار يافتهاست (سعيدي مهرورز،
 .)1394گياهان ماسهرست دائما با شن و ماسه و آسيبهايي که از آن ميرسد در تماس هستند،
دانههاي برخي از گياهان ماسهرست زمان زيادي را به حالت خفته سپري ميکند اين عمل به آنها
کمک ميکند تا از شرايط غيرقابل پيشبيني محيط اطرافشان دور بمانند و مانند يک بانک بذر عمل
کنند .جوانهزني و استقرار جوانه در گياهان ماسهرست نياز به حد متوسطي از دفن شدن در ماسه را
دارد .دفن شدن بيش از حد مانع جوانهزني و خروج جوانه از دانه اين گياهان ميشود همچنين موجب
کاهش و در برخي اوقات توقف هميشگي رشد جوانه ميشود (.)Zhu et al., 2006
قربانلي و همکاران ( )1387به مطالعه اکومورفولوژي و اکوفيزيولوژي دو گونهي ماسهرست
 Convolvulus persicus Lو  Cakile maritima Scopپرداختند .بررسيها نشان داد که گياه
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 Convolvulus persicus Lبراي حفظ بقاي و بردباري و سازگاري با فاکتورهاي تنشزاي محيط
خود تغييرات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي از جمله گوشتي شدن ساقه و برگ ،وجود ريزوم ،وجود کرک
در ساختار مورفولوژي و همچنين افزايش ترکيبهاي اسموليتي مانند پرولين ،کربوهيدارتهاي محلول
و پروتئيينها ،را نشان ميدهد (قربانلي و همکاران .)1387 ،استرات و هولوبيوک (Strat and
)Holobiuc., 2018در مقالهاي به بررسي وضعيت حفاظت از  C.persicusدر منطقه ساحلي روماني
کشور در درياي سياه ،پرداختند و تهديدات اصلي و استراتژيهايي را که براي حفاظت از آن در نظر
گرفته شده ارزيابي کردند و دريافتند که ساحل دلتاي دانوب زيستگاه بهينه براي اين گونه گياهي
است .ايرانا و همکاران ) (Irina et al., 2015در پژوهشي در مورد حفاظت در شرايط آزمايشگاهي گونه
 C. persicusدر روماني به اين نتيجه رسيدند که باالترين ميزان باززايي در محيط کشت  Chuبا
کينتين ،اسيد ايندول استيک و زغال فعال حاصل مي شود.
بطور کلي مطالعات انجام شده در مورد اين گونه با ارزش بسيار محدود است .با استناد به کتاب
ليست قرمز ايران به تاليف جليلي و جمزاد ) (Jalili and Jamzad, 1999اين گياه هنوز در ليست
قرمز ايران قرار نگرفته است و متاسفانه هيچ گونه اقداماتي نيز براي حفظ اين گونه گياهي با ارزش
نشده است .چون حفاظت از تمام گونههاي کمياب و نادر به منظور حفظ اکوسيستم و حفظ ذخيره
ژنتيکي گياهان بسيار مهم است ،هدف از اين پژوهش شناخت و ارزيابي ويژگيهاي مختلف
بومشناختي و زيستشناسي گونه در معرض خطر پيچک ايراني به منظور ارائه اطالعات پايهاي از گياه
که در نهايت به درک شرايط کنوني آن ميانجامد مدنظر است تا بتوان قدمي در جهت شناخت بهتر و
حفظ اين گونه گياهي با ارزش و در خطر انقراض برداشت .فرض براين است که عالوه بر شرايط سخت
و تنشي زيستگاه ساحلي ،عوامل ديگري از جمله زيست شناسي گل و ضعف توان تکثير نيز در کاهش
جمعيتهاي گونه  C. persicusتاثيرگذار باشند.
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در اين پژوهش ابتدا محدوده رويشگاه گونه پيچک ايراني با توجه به منابع موجود شناسايي و
نمونهبرداري به روش تصادفي در نوار ساحلي سه منطقه از استان مازندران شامل گهرباران ساري،
نفتچال بابلسر و رستمرود نور به شرح جدول 1انجام شد .همزمان با جمعآوري نمونههاي گياهي
اطالعات اکولوژيکي هر کدام از جمعيتها شامل عوامل خاکي و اقليمي از سه منطقه جمعآوري شدند.
 5نمونه خاکي از عمق  40-30سانتيمتري هر منطقه برداشت و به آزمايشگاه خاكشناسي نارنج
اسپاداناي اصفهان انتقال داده شد .براي تعيين ويژگيهاي اقليمي هر سه منطقه دادههاي نزديکترين
ايستگاههاي هواشناسي (بندر اميرآباد ،بابلسر و نوشهر) به مناطق مورد مطالعه مربوط به سالهاي 1393
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تا  1396مورد بررسي قرار گرفت .از هر منطقه  20گياه به عنوان نمونه انتخاب و به آزمايشگاه منتقل
شد .اندازه گيري صفات رشد با استفاده از کاغذ ميليمتري و کوليس با دقت  0/02ميليمتر و ترازوي
 0.001گرم انجام شد .براي اندازهگيري طول و عرض برگ از برگ هاي شماره  15و ،16براي
اندازهگيري قطر ريزوم فاصله  2سانتيمتري از ابتداي ريزوم و جهت تعيين ضخامت ساقه ،قطر ساقه در
طول ساقه در سه ميانگره تقريبا راسي ،مياني و قاعده اي يعني در ميانگرههاي هفتم ،چهاردهم و
قاعدهاي اندازهگيري شد .جهت بررسي مراحل فنولوژيکي گياه با مراجعاتي که طي دو سال متوالي 96
و  97از هر سه منطقه صورت گرفت ،زمانبندي مراحل اصلي زندگي گياه در هر مراجعه يادداشت شد.
در بهار  96پس از جمعآوري گلها ريختشناسي آن به کمک استروميکروسککو  Nikonو کاغکذ
ميليمتري مطالعه شد .براي تعيين زيست پذيري گکرده ،گلهکا بکا بسکاک شککوفا از هکر سکه منطقکه
جمعآوري شد .رنگ آميزي با رنگ استوکارمن  0/02درصد و مشکاهده الم هکا بکا ميکروسککو نکوري
المپيوس مدل  CXH-40انجام شد .براي هر منطقه 5 ،اساليد و از هکر اسکاليد 100 ،دانکه گکرده و در
مجموع  500دانهگرده براي هر منطقه شمارش شد (.)Diamantino et al., 2016

m2
بابلسر ،نفتچال
ساري ،گهرباران
نور ،رستمرود

A
B
C

۵۲۴۷/۶۶۰۲
۵۳۱۲/۹۶۸۱
۵۲۵/۲۹۸۴

۳۶۴۴/۰۳۱۱
۳۶۵۰/۰۵۴
۳۶۳۵/۵۱۴۹
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مطالعه توان تکثير جنسي با بازديد از هر سه منطقه در تيرماه دو سال متوالي  96و  97انجام شکد.
در دوره بذردهي از هر جمعيت  50گياه براي شمارش تعداد گلهاي بارور شده ،تعداد ميوههکا و بکذرها
انتخاب شد .در اين مرحله چون گل هاي نابارور به علت وجود کاسبرگهاي پايا ،با تخمدان لقاح نيافته،
بصورت چروکيده و خشکيده باقي ميمانند قابل شمارش هستند .در نهايکت ميکانگين توليکد ککل گکل،
گلهاي نابارور ،توليد ميوه و توليد دانه براي هر پايه از گياه در بين سه جمعيت مقايسه شد .براي تسکت
جوانه زني در اوايل تير  1396بذرها به طور جداگانه از هر  3منطقه جمکعآوري و تکا زمکان مطالعکه در
دماي  5درجه سانتيگراد نگهداري شدند .پس از انجام مراحل الزم آزمکون جوانکه زنکي در انکوبکاتور بکا
دماي  20درجه سانتيگراد با  6تکرار  20بذري (ضمن درنظر گرفتن محدوديت برداشت بذر به دليل در
معرض خطر بودن اين گونه) انجام شد .جوانه زني بذرها روزانه بکه مکدت يکک مکاه بررسکي و اطالعکات
مربوط ثبت شد .درصد جوانهزني مطابق رابطه 1محاسبه شد .در رابطکه زيکر  Gpدرصکد جوانکهزنيni ،
تعداد بذرهاي جوانه زده و  Nتعداد کل بذر است.
رابطه 1
تفاوت صفات براي هر ويژگي در بين جمعيتها از طريق آناليز
واريانس يک طرفه  ANOVAو آزمون  Posthocدر سطح احتمال  5درصد انجام شد .آناليز آماري
دادههاي اين پژوهش به کمک نرمافزار آماري  SPSSنسخه  22صورت گرفت.
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آناليز خاک :نتايج خصوصيات فيزيکوشيميايي خاک سه منطقه مورد مطالعه که در جداول  2آمکده
است تفاوت چنداني بين آنها نشان نمي دهد .از نظر فيزيکي بافت خاک تفاوت معني داري را بکين سکه
منطقه نشان نداد و در هر سه منطقه خاک سبک و از نوع ماسه بادي با  %93ماسکه و بکدون سکنگريزه
سطحي است .درصد ماده آلي نيز فاقد تفاوت معنيداري بين سه منطقه و به ميزان کم بين  0.3تا 0.7
درصد بود .درصد کربن آلي بسيار ناچيز اما با تفاوت معني دار بکين سکه منطقکه گکزارش شکد بکه ايکن
صورت که در بابلسر با  0.57درصد از بکاالترين مقکدار و در سکاري بکا  0.21درصکد از کمتکرين مقکدار
برخوردار بود .درصد آهک خاک بين سه منطقه از تفاوت معني داري برخکوردار و در منطقکه سکاري بکا
43درصد در باالترين مقدار بود .سه منطقه مورد مطالعه از نظر  ECاز يکديگر متمايز شدند و بکاالترين
ميزان آن متعلق به ساري  0.62دسيزيمنس بر متر و کمترين آن متعلق به بابلسکر 0.42دسکيزيمنس
بر متر بود pH .خاک فاقد تفاوت معني دار و در هر سه منطقه مورد مطالعکه تقريبکا  7/4گکزارش شکد
(جدول.)2
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در بين عناصر پرمصرف تنها ميزان پتاسيم محلول و پتاسيم قابل جذب و کلسيم محلکول بکين سکه
منطقه تفاوت معني داري داشتند که ميزان پتاسيم محلول و قابل جذب در منطقکه سکاري از بکاالترين
مقدار و ميزان کلسيم قابل جذب در منطقه بابلسکر از بکاالترين مقکدار برخکوردار بودنکد .از عناصکر ککم
مصرف تنها ميزان روي قابل جذب بين سه منطقه تفاوت معني داري نشان داد که بکاالترين ميکزان آن
متعلق به منطقه ساري بود (جدول .)3
ANOVA
pH

سايت

ماسه ()%

سيلت ()%

رس ()%

ماده آلي ()%

کربن آلي ()%

آهک ()%

اشباع ()%

بابلسر

93±0.8a

4±0.40a

2.5±0.6a

0.73±0.2a

0.58±0.02a

32±1.1b

25±1.3a

EC
)(dS/m
0.42±0.01c

7.4±0.01a

ساري

93±0.9a

3.7±0.47a

2.5±0.5a

0.37±0.01a

0.22±0.01c

43±3.2a

24±1.7a

0.62±0.01a

7.4±0.01a

نور

93 ±0.8a

3.7±0.25a

3±0.7a

0.66±0.02a

0.38±0.00b

33±0.9b

27±2.9a

0.5±0.02b

7.4±0.01a

F

0.08

0.14

0.21

2.38

12.95

8.96

0.36

79.61

0.27

Sig

0.93

0.87

0.81

0.15

0.00

0.01

0.71

0.00

0.77

مقادير ذکرشده ميانگين ±خطاي استاندارد است .ميانگينهاي با حداقل يک حرف مشترک در هر ستون فاقد اختالف
معنيدار در سطح پنج درصد ميباشند.
ANOVA
K sol
)(mg/kg

سايت
بابلسر

c

ساري

. ± .9 a

نور

b

±.

±.

.

.

Mg sol
)(mg/kg

Ca sol
)(mg/kg

K Ava
)(mg/kg

P Ava
)(mg/kg

N
)(mg/kg

Cu Ava
)(mg/kg

Zn Ava
)(mg/kg

Mn Ava
)(mg/kg

Fe Ava
)(mg/kg

. ± . a

±. a

±. c

. ±. a

. ±. a

. ±. a

. ±. b

a

. ±.

. ±. a

. ±. a

± .1 b

±. a

±. a

.

. ±. a

. ±. a

. ±. a

a

. ±.

. ±. a

. ±. a

± .1a

±. b

. ±. a

. ±. a

. ±. a

. ±. b

a

. ±.

. ±. a

F
Sig
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پتاسيم محلول K Sol :و منيزيم محلول Mg Sol:و کلسيم محلول Ca sol :و پتاسيم قابل جذب K Ava :و فسفر قابل
جذب PAva:و نيتروژن کل Nو و مس قابل جذب Cu Ava :و روي قابل جذب  Zn Avaو منگنز قابل جذب Mn Avaو
آهن قابل جذب . Fe Ava :مقادير ذکرشده ميانگين  ±خطاي استاندارد است .ميانگينهاي با حداقل يک حرف مشترک در
هر ستون فاقد اختالف معنيدار در سطح پنج درصد ميباشند.
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عوامل اقليمي :نتايج پارامترهاي اقليمي نشان داد که متوسط بارندگي ساالنه در نور بيشتر از دو منطقه
ديگر است .جمع ساعت آفتابي در ساري از بيشترين و در نور از کمترين مقدار برخوردار است.همچنين
تبخير ساالنه در منطقه ساري بيشتر از دو منطقه ديگر است .نتايج ساير عوامل اقليمي شامل ميانگين
حداقل دماي ساالنه ،ميانگين حدکثر دماي ساالنه ،ميزان رطوبت نسبي و سرعت باد فاقد تفاوت
معنادار در بين سه منطقه مورد مطالعه بود (جدول .)4

ANOVA

سايت

متوسط
بارندگي
ساالنه()m.m

ميانگين
حداکثر دماي
ساالنه( )C

ميانگين
حداقل دماي
ساالنه( )C

ميانگين
رطوبت
نسبي()%

تبخير
ساالنه
()m.m

جمع ساعت
آفتابي

سرعت
باد()K/h

بابلسر

826±100b

21/6±0/37a

14/76±0/29a

78/33±0/3a

1000±24b

2185±428b

19±0/3a

ساري

555±51b

21/8±0/31a

14/06±0/24a

79/33±0/3a

1213±46a

2373±12a

23±5a

نور

1375±126a

20/5±0/35a

13/80±0/32a

79±0/5a

991±32b

2003±31c

24±2a

F
Sig
مقادير ذکرشده ميانگين ±خطاي استاندارد است .ميانگينهاي با حداقل يک حرف مشترک در هر ستون فاقد اختالف
معنيدار در سطح پنج درصد ميباشند.

349

] [ Downloaded from pec.gonbad.ac.ir on 2023-01-09

صفات رشد :نتايج آناليز  ANOVAو  Post hocنشان ميدهد صفات طول و قطر ساقه هوايي ،قطر
ريزوم ،طول برگ و عرض برگ  C .persicusدر سه جمعيت مورد مطالعه داراي اختالف معنادار است
در حاليکه تعداد ميانگرهها در بين سه جمعيت از تفاوت معني داري برخوردار نبود .طويلترين طول
ساقه هوايي در گياهان ساري مشاهده شد .قطر ساقه در هر سه ميانگره در جمعيت ساري از بيشترين
مقدار ودر بابلسر از کمترين مقدار برخوردار بود (جدول  .)5قطر ريزوم در ساري بيشترين و در بابلسر
کمترين مقدار بود .طول و عرض برگ در گياهان ساري از بيشترين و بابلسر کمترين مقدار برخوردار
بودند (جدول  .)6وزنتر و خشک در گياهان سه منطقه داري اختالف معني دار با يکديگر بود .بيشترين
وزن تر و خشک برگ و وزنتر ساقه متعلق به منطقه ساري و نور ميباشد .وزن خشک ساقه سه منطقه
با هم اختالف داشته و بيشترين وزن متعلق به ساري و کمترين متعلق به بابلسر بود(جدول 5و .)6
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Post hoc ANOVA

سايت

طول ساقه
هوايي()cm

تعداد ميانگره

قطر ميانگره
هفتم()mm

قطر ميانگره
چهاردهم()mm

قطر ميانگره
قاعدهاي()mm

وزن تر
()g

وزن خشک
()g

بابلسر

16/7±0/34b

24±0/4b

1/4±0/05c

2/2±0/05c

2/8±0/05c

1/3±0/08b

0/45±0/02c

ساري

18/8±0/68a

26/8±0/9a

2/5±0/12a

3±0/1a

4/07±0/12a

2/05±0/09a

0/75±0/06a

نور

14/1±0/29b

25/2±0/4a

2/01±0/08b

3±0/08a

3/5±0/06b

1/9±0/06a

0/61±0/03b

F

۹/۰۴

۴/۴۶

۳۱/۸۹

۲۸/۴۹

۵۱/۵۵

۱۹/۳۱

۱۲/۰۳۹

Sig

۰/۰۰۱

۰/۰۱۹

۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

مقادير ذکرشده ميانگين ±خطاي استاندارد است .ميانگينهاي با حداقل يک حرف مشترک در هر ستون فاقد اختالف
معنيدار در سطح پنج درصد ميباشند.
Post hoc ANOVA

سايت

طول پهنک()cm

عرض پهنک()cm

وزن تر برگ()g

وزن خشک برگ ()g

قطر ريزوم ()mm

بابلسر

3/91±0/08b

2/32±0/06c

0/3±0/018b

0/13±0/043b

2/72±0/11c

ساري

4/41±0/06a

2/90±0/05a

0/45±0/014a

0/195±0/005a

4/43±0/23a

نور

4/49±0/07a

2/60±0/03b

0/4±0/013a

0/19±0/005a

3/41±0/08b

F

۱۷/۳۷

۲۷/۳۸

۴۴/۲۹

۴۲/۵۷

۳۰/۱۷

Sig

۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

مقادير ذکرشده ميانگين ±خطاي استاندارد است .ميانگينهاي با حداقل يک حرف مشترک در هر ستون فاقد اختالف
معنيدار در سطح پنج درصد ميباشند.
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مطالعات فنولوژي :بررسي مراحل مختلف رشد گياه طي دو سال متوالي  96و  97در هر سه منطقه
نشان داد که شروع رشد از اواخر اسفند با فعال شدن جوانههاي منشا گرفته از ريزوم آغاز ميشود .رشد
اين جوانه ها و ايجاد ساقههاي برگدار و پايههاي جديد سبب افزايش رشد جمعيت گياه ميشوند.
پيدايش برگها و رشد رويشي از اواخر اسفند آغاز و تا خرداد ماه ادامه دارد .در اواسط ارديبهشت گلها
ظاهر ميشوند .به طور متوسط طول گلدهي يک ماه است .از نيمه دوم خرداد ظهور ميوهها اتفاق
ميافتد و رسيدن ميوه تقريبا تا پايان تيرماه کامل ميشود .پس از مرحله رسيدن ميوهها و خروج بذرها
گياه به تدريج دچار خشکي و پژمردگي ميشود و طي پاييز و زمستان گياه در مرحله خفتگي به سر
ميبرد و فاقد هر گونه فعاليت رويشي و زايشي خواهد بود.
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زيست شناسي گل :گونه پيچک ايراني با گلهاي کامل و اکتينومورف و آرايش چرخهاي است
(شکل .)3-1-Bکاسهگل پايا (شکل )4-3و جداکاسبرگي و با  5کاسبرگ است (شکل.)3-2-A
پوشآذين در مورد پيرامون کاسبرگي به مدل پنج تايي نزديک است .بدين صورت که دو کاسبرگ
خارجيتر و بزرگتر (1و )2از دو طرف پوشاننده هستند .سه قطعه کاسبرگي درونيتر و کوچکتر
هستند که يکي از آنها از دو طرف پوشاننده ( ،)3قطعه ديگر از دو طرف پوشيده ( )4و قطعه پنجم
( )5از يک طرف پوشاننده و از طرف ديگر پوشيده هستند (شکل .)3-1-Dجامگل پيوسته گلبرگي با5
گلبرگ است (شکل Aو  .)3-2-Bنافه گل پلياندروس 5 ،پرچمي و از نوع ايزوستموني است (.)3-2-A
پرچمها اپيپتالوس و بازي فيکس هستند .طول پرچمها کوتاهتر از طول خامه و جام گل و حالت
درونگشا دارند ( .)3-2-Cشکوفايي بساک از نوع طولي است و دانههاي گرده داراي پالن کيت
ميباشند (شکل .)3-3-Bدستگاه مادگي گاموکارپوس و متشکل از دو برچه است .تخمدان فوقاني با
نکتار ديسکي بزرگ در قاعده و دو خانهاي متصل به خامه به نسبت بلند که به کالله خطي و
دوشاخهاي ختم ميشود ( .)3-3-A, Dميوهها از نوع کپسول جداربندي شده که در سراسر طول از
چهار جهت شکوفا شده و دانههاي بزرگ  ،سياه رنگ تا قهوهاي تيره نمايان ميشوند (شکل .)3-4
زيستپذيري دانه گرده :دانههاي گردهاي با توان زيستپذيري بزرگتر و پررنگتر از دانههاي
غيرزيستپذير مشاهده ميشوند (شکل  .)2مقايسه توان زيستپذيري دانههاي گرده بين سه منطقه
نتايج نشان داد که در هر سه منطقه دانههاي گرده از توان زيستپذيري بااليي در حدود  95%برخوردار
بودند و بين سه منطقه اختالف معني داري از نظر زيستپذيري دانههاي گرده وجود ندارد (جدول.)7
توان تکثير جنسي :نتايج آناليز  ANOVAدر سال  96نشان داد که جمعيت نور و جمعيت بابلسر به
ترتيب داراي بيشترين و کمترين تعداد گل ميباشند .از طرفي باالترين ميزان توليد گلهاي نابارور نيز
متعلق به جمعيت نور بود .در حاليکه بين دو جمعيت ساري و بابلسر تفاوت معني داري مشاهده نشد.
اما از نظر تعداد ميوه و تعداد دانه توليد شده بين سه جمعيت تفاوت معني داري مشاهده نشد (شکل
 .)4در سال  97مانند سال  96جمعيت نور داراي بيشترين تعداد گل و همچنين بيشترين تعداد گل
نابارور بود .برخالف سال  97تفاوت معني داري از نظر ميزان توليد ميوه و دانه بين سه جمعيت مورد
مطالعه مشاهده شد .نتايج نشان داد که برخالف اينکه تعداد کل گلها در منطقه نور از باالترين مقدار
برخوردار بود اما منطقه ساري هم از نظر تعداد توليد ميوه و هم از نظر تعداد توليد دانه باالتر از
جمعيت نور قرار گرفت (شکل.)5
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جوانهزني بذر :نتايج تست جوانهزني بيانگر درصد بسيار پايين جوانهزني بذرهاي  C. persicusدر هر
سه منطقه است .پس از گذشت چهار هفته درصد جوانهزني در دو منطقه ساري و بابلسر بسيار پايين و
در حد  10درصد بود در حاليکه درصد جوانهزني در جمعيت نور صفر بود و هيچ بذري از اين منطقه
پس از گذشت چهار هفته جوانه نزد (شکل .)6

فائزه عاشقيان و همکاران

-

ANOVA

سايت

بابلسر

ساري

نور

F

Sig

زيست پذيري گرده ()%

93/86±1/14a

93/88±1/71a

95/44±0/78a

0/503

0/617

B

A 10X

C

D
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در خاکهاي شني با کاهش درصد رس ،بافت خاک سبکتر مي شود و چون اين خاک ها فاقد مواد
سيماني کنندهي خاک يعني رس و سيلت هستند به همين دليل بيشتر مستعد فرسايش بادياند که
يکي از داليل فقر خاکهاي ساحلي فرسايش بادي است (رفاهي .)1385 ،در هر سه منطقه pH ،خاک
 7/4بود .حد بهينه  pHبا توجه به نوع گياه متفاوت است اما بررسيهاي انجام شده مناسبترين مقدار
 pHبين  7-5.5نشان ميدهد .زيرا  pHخاک بر قابليت حل شدن نمکها اثر ميگذارد و بيشتر نمکها
در محيط اسيدي بهتر از قليايي حل ميشوند ( .)McCauley., 2017مقدار  ECدر سه منطقه بين
 0/44تا  0/62دسيزيمنس بر متر بود که بيانگر خاک غيرشور است .دلبري و همکاران که ويژگيهاي
رويشگاهي گياه  Stipagrostis pennataرا مورد مطالعه قرار دادند  ECتپهها و اراضي ماسهاي را
بين  0/15تا  0/55دسي زيمنس بر متر گزارش کردند (دلبري .)1394 ،ساجيتا و همکاران ( Sajitha
 )et al., 2017در بررسي  10سايت از نوار ساحلي غربي کشور هندوستان  ECخاک  6سايت را زير 1
و در بازه  0/6تا  0/9گزارش کردند .با توجه به شني و سبک بودن خاک ،فرسايش بادي و فقر مواد
غذايي ميزان  ECپايين خاک قابل توجيه است .ميزان ماده آلي در خاک محل رويش گياه پيچک
ايراني در هر سه منطقه کمتر از حد مطلوب و زير 1درصد است .ميزان مطلوب ماده آلي در خاک بين
 1/5تا  2درصد است (جهانتيغ .)1395 ،خاک هر سه منطقه از نظر ميزان عناصر ماکرو ضعيف است.
ميزان پتاسيم محلول و قابل جذب در منطقه ساري از باالترين مقدار و ميزان کلسيم قابل جذب در
منطقه بابلسر از باالترين مقدار برخوردار بودند .ميزان ازت ،فسفر و پتاسيم در خاک بسيار کمتر از حد
مطلوب بود .باد ذرات رس و مواد آلي موجود در خاک را به صورت معلق منتقل ميکند .بدين ترتيب
موجب از دست رفتن مواد آلي ميشود به دليل همراه بودن قسمت اعظم نيتروژن ،فسفر و پتاسيم به
همراه ذرات رس ،اين عناصر در خاکهاي ماسهاي کاهش مييابد .اين تغييرات فيزبکي و شيميايي در
نهايت موجب کاهش حاصلخيزي و قدرت توليدي خاک و تخريب پوشش گياهي ،در اين مناطق
ميشود (ساداتي نژاد و همکاران .)1391 ،از نظر عناصر ميکرو تنها ميزان روي قابل جذب بين سه
منطقه تفاوت معني داري نشان داد که باالترين ميزان آن متعلق به ساري بود .بطور کلي ميزان
پتاسيم ،منگنز و روي در خاک هر سه منطقه ناچيز است .از ويژگيهاي خاک ماسهاي ميتوان به تهويه
مناسب ،توانايي باالي جذب آب اما قابليت نگهداري کم آب ،فقدان عناصر غذايي و قابليت نگهداري
آنها اشاره کرد .نتايج مطالعات بيانگر کاهش غناي گونهاي همراه با افزايش ميزان ماسه است
( .)Redelstein et al., 2018ضعف غناي گونهاي خود دليلي بر شرايط نامطلوب خاکهاي ساحلي
خواهد بود چرا که افزايش غناي گونهاي در خاکهاي ماسهاي خود سبب بهبود ساختار خاک و در
نتيجه منجر به بهبود شرايط رويش ميشود چون گياهان انواعي از ترکيبات آلي را از طريق ريشههاي

نشريه حفاظت زيست بوم گياهان /دوره نهم ،شماره هجدهم ،بهار و تابستان 1400

356

] [ Downloaded from pec.gonbad.ac.ir on 2023-01-09

خود آزاد ميکنند که ممکن است سبب افزايش قابليت باروري خاک شود بنابراين با افزايش بيومس
گياهي ،خواص فيزيکي و شيمايي خاک در جوامع ساحلي به تدريج بهبود مييابد ( Pan et al.,
.)2016
در بررسي عوامل اقليمي در سه سال  95 ،94و  96تنها سه عامل ميزان بارندگي ساالنه ،تبخير
ساالنه و تعداد ساعت آفتابي در بين سه منطقه از تفاوت معني داري برخوردار بود و در ساير عوامل
تفاوت قابل مالحظهاي بين سه جمعيت نميتوان يافت .سواحل شني به علت اثرات متقابل عوامل
اقليمي ،خاکي و پوشش گياهي محيطي پويا هستند .به علت گسترش سواحل در تمام عرضهاي
جغرافيايي ممکن است سواحل مختلف در شرايط آب و هوايي متفاوتي قرار بگيرند مثال در مناطق
گرمسيري يا معتدل ،مرطوب يا خشک قرار داشته باشد .در نتيجه اين مناطق از نظر فاکتورهاي اقليمي
نيز مي توانند متفاوت باشند (.)Miller et al., 2010
نتايج آناليز دادههاي صفات رشد نشان داد که ماکزيمم مقدار طول ساقه در جمعيت ساري مشاهده
ميشود اما با توجه به اينکه سه منطقه از نظر تعداد ميانگرهها تفاوت معني داري نشان ندادند مشخص
ميشود که افزايش طول ساقه در جمعيت ساري در مقايسه با دو جمعيت ديگر ناشي از افزايش طول
ميانگرهها است نه افزايش تعداد آنها .ماکزيمم طول ساقه ،قطر ساقه در هر سه ميانگره ،قطر ريزوم و
طول پهنک و از طرفي باالترين ميزان وزن تر و خشک برگ و ساقه در جمعيت ساري يافت شد که
تمامي اين موارد مي تواند دليلي بر موفقيت رشد گياهان باشد درنتيجه مي توان بيان کرد که گياهان
جمعيت ساري از باالترين مقدار رشد برخوردار بودند .همچنين در مطالعه سه جمعيت در دو سال
متوالي  96و  97مشخص شد که وسعت اشغال شده توسط جمعيت ساري نيز در مقايسه با دو جمعيت
ديگر بيشتر بود .از طرفي نتايج مطالعه عاشقيان و همکاران در سال  98به سازگاريهاي ساختاري
بيشتري در گياهان پيچک خزري منطقه ساري نسبت به دو منطقه ديگر اشاره دارد (عاشقيان و
همکاران .)1398 ،مجموع اين نتايج ما را ترغيب ميکند تا به دنبال ارتباط اين نتايج با شرايط محيطي
حاکم بر جمعيت ها باشيم.
از ويژگيهاي گل در اين گونه کوتاه بودن طول پرچمها نسبت به کالله است که بيانگر هتروگامي
است .يعني کالله يک گل توسط دانههاي گرده همان گل بارور نميشود .از طرفي وجود ويژگيهايي
چون جام گل بزرگ و رنگين ،گلبرگهاي به هم پيوسته ،وجود نکتار ديسکي بزرگ ترشح کننده شهد
در قاعده تخمدان و دانههاي گرده چسبناک بيان ميکند که شايد حشرات در گردهافشاني گلهاي
پيچک ايراني دخالت دارند (محمودي و حسن نژاد .)1393 ،زيستپذيري گرده در حد  95درصد در هر
سه منطقه بيانگر اين است که موفقيت توليدمثلي پايين در گياه پيچک ايراني به قابليت زيستپذيري
دانههاي گرده آن مربوط نميشود .در تست زيستپذيري دانههاي گرده پالن کيتها در سطح دانههاي
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گرده تشخيص داده شد .پالن کيتها ترکيبات چسبندهاي هستند که تقريبا به دور دانههاي گردهي
تمام نهاندانگاني که توسط حيوانات بهويژه حشرات گردهافشاني ميشوند حضور دارند ( Pacini.,
 .)1996بدين ترتيب حضور پالن کيتها دليل ديگري براي دخالت حشرات در گردهافشاني گلهاي
پيچک ايراني است .پالن کيتها حاصل از تجزيه سلولهاي تپتوم ميباشند به زيستپذيري بهتر
دانههاي گرده کمک ميکند (.)Pacini and Hesse., 2005
نتايج بررسي توان تکثير جنسي گياهان پيچک ايراني در سه جمعيت طي دو سال متوالي  96و 97
نشان داد که بهطورکلي گياهان منطقه نور قادر به توليد گلهاي بيشتري هستند اما نظر درصد توليد
گلهاي نابارور يعني گلهاي لقاح نيافته در دو سال  96و ( 97به ترتيب  88/8درصد و  94/2درصد)
نيز باالتر از دو منطقه ديگر قرار ميگيرند .نکته قابل توجه اين است که گياهان منطقه ساري با وجود
تعداد گلهاي کمتر قادر به توليد ميوه و دانه بيشتري هستند .طوريکه درصد توليد دانه در سال  96و
 97درجمعيت ساري به ترتيب  41درصد و  30/3درصد بود اين درحالي است که درصد توليد دانه در
جمعيت نور با توليد گلهاي بيشتر در دو سال  96و  97به ترتيب  11/1درصد و  5/75درصد گزارش
ميشود .اين نتايج نشان ميدهد که در گياه پيچک ايراني لزوما تعداد زياد گل و يا پايههاي گلدار
بيانگر موفقيت توليدمثلي آنها نيست .وقتي در جمعيت نور تشکيل گل به خوبي صورت ميگيرد يعني
عوامل الزم براي تشکيل گل که شامل عوامل محيطي و عوامل دروني گياه ميباشد به خوبي فراهم
شدهاست ( عطري . )1375 ،اما اينکه در جمعيت نور درصد توليد ميوه و دانه بسيار پايين است و
همچنين در جمعيتهاي ساري و بابلسر ( )1396نيز درصد توليد گلهاي نابارور قابل توجه است و
درصد توليد دانه در آنها از  40درصد تجاوز نميکند بايد به دنبال عوامل موثر در اين مسئله بود که
چرا تعداد قابل توجهي از گلها بارور نميشوند .داليل متعددي چون فقدان و يا کاهش گردهافشانها،
عدم همزماني درآمادگي کالله و شکوفايي بساک يعني وقايع پروتوژني و پروتواندري  ،عدم پذيرش
کالله به دليل ساختار و ترکيبات ترشحي آن ،عدم رويش لولهگرده و غيره باشد .ويژگيهاي تراکم گل
و زمان گلدهي از فاکتورهاي اصلي تشريح کننده در ميان کنشهاي بين گردهافشانها و گلها است.
زمان شکوفايي گل بسيار مهم است .زماني که گلها فراوان هستند احتماال عوامل گردهافشاني مانند
حشرات گردهافشان کم و نادر هستند و وقتي حشرات فراوان ميشوند تعداد گلهاي کمي در دسترس
ميباشند .بهطورکلي شکل گل ،رنگ و بوي گل ،دانههاي گرده مغذي و شهد و درمجموع ميزان و
کيفيت پاداش گل و دسترسي آن برحسب زمان شکوفايي براي جذب گردهافشانها مهم است
( .)Primante., 2015مطالعات انجام شده بر روي برخي گياهان تيره پيچ اناري از جمله Crescentis
 cujeteنشان داد که با توجه به اينکه اين گياهان بهطور عادي گل ميدهد اما تشکيل ميوه در آنها
مهار ميشود .عوامل محيطي بر ساختار گرده و کالله و ترکيبات آن اثر دارند (رضانژاد .)1397 ،از
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طرفي تکه تک شدن زيستگاه گياهان توسط انسان ،گونههاي گياهي را که داراي جمعيت کوچکتر و
ايزوله هستند بيشتر مورد تهديد قرار ميدهد زيرا تنوع ژنتيکي در جمعيتهاي کوچک کمتر است و
البته به علت کوچکتر بودن جمعيتها گردهافشانهاي کمتري بهديدن گلها ميآيند ( Matthies et
.)al., 2004
اگر بقاي يک گونه در معرض تهديد باشد يکي از مواردي که بايد براي درک داليل کاهش جمعيت
و موفقيت توليدمثلي آن گونه مورد مطالعه قرار گيرد جوانهزني است ( .)Woolhouse., 2012بذرهاي
پيچک خزري از قدرت جوانهزني بسيار پاييني برخوردار بودند .نتايج مطالعات متعدد درصد پايين
جوانهزني و بقاي دانهرستها را در زيستگاههاي ساحلي نشان داد .يکي از داليل عدم جوانهزني بذر در
اين زيستگاهها ،خاک شني و بدون ثبات است که ذخيره دانه در خاک به خوبي صورت نمي گيرد
( )Guja., 2010مطالعات جوانهزني بذر توسط  Torres-Reanoو همکارانش بر روي  19گونه از
گياهان تيره  Convolvulaceaeنشان داد که اين تيره يکي از پيشرفتهترين تيرههاي گياهي است که
دانههايي با اليه محافظ غير قابل نفوذ در برابر آب توليد ميکند (.)Torres-Reano et al., 2017
مشاهدات منطقهاي ما نشان داد که تکثير پيچک ايراني عمدتا از طريق غيرجنسي و توسط جوانههاي
موجود بر روي ريزومها است و در بررسي هاي انجام شده در فصل رويش با دانهرستهاي حاصل از
رويش دانه مواجه نشديم و ميتوان گفت که تکثير آن از طريق بذر به ندرت امکان پذير است .درنتيجه
با توجه به درصد پايين جوانهزني بذر اين گونه و وجود کلنيهايي که اين گياه در ساحل تشکيل
ميدهد ميتوان اين گونه استنباط کرد که گياه پيچک ايراني بيشتر موفقيت توليدمثلي خود را مديون
ريزومها و توليدمثل رويشي خود است .يکي از مکانيسمهاي سازگاري گياهان ماسهرست در برابر تنش
دفن شدن توسط ماسه ،توليدمثل غير جنسي است (.)Liu et al., 2014
با توجه به توان تکثير پايين گونه  C.persicusو همچنين زيستگاه سخت ساحلي آن و تخريب و
حضور هر چه بيشتر انسان در سواحل که مهمترين تهديد براي بقا و زندگي اين گياه ارزشمند است،
الزم است اين گونه تحت کنترل و حفاظت اداره منابع طبيعي در آمده تا از تخريب وکاهش بيشتر آن
جلوگيري شود .در اين راستا اقدامات حفاظتي اداره منابع طبيعي و محيط زيست مانند بررسي
رويشگاهي و سيستماتيکي گونه پيچک ايراني ،شکست خواب بذر و کشت بافت اين گونه پيشنهاد
ميشود و از آنجاييکه بهترين روش در حفاظت از تنوع زيستي ،حفظ اکوسيستم آن مي باشد ،شناخت
و حفاظت اصولي از رويشگاههاي طبيعي اين گونه در معرض خطر با همکاري مردم و فرهنگ سازي
الزم در جلوگيري از نابودي بيشتر آن مي تواند موثر باشد .همچنين پژوهشهاي گستردهتري در راستاي
اين مطالعه پيشنهاد ميگردد.
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در مجموع جمعيت پيچک ايراني در گهرباران ساري با ويژگيهايي چون رشد بيشتر ،توان تکثير
باالتر از طريق درصد بيشتر توليد دانه در مقايسه با نفتچال بابلسر و رستمرود نور نشان ميدهد که
اين منطقه زيستگاه بهتري براي اين گونه محسوب ميشود .به نظر مي رسد تعداد زياد گلهاي لقاح
نيافته که احتماال ناشي از ساختار خاص اجزاي گل و همچنين کاهش گردهافشانها يا عدم همزماني
بين حضور گردهافشانها و فراواني گلها است به همراه ميزان پايين توليد دانه و درصد جوانهزني بسيار
پايين و شرايط سخت زيستگاه ساحلي و همچنين دخالت انسان در تخريب سواحل به منظور
جادهسازي و ايجاد مکانهاي تفريحي و توريستي عوامل اصلي در کاهش جمعيتهاي گونه
 C.persicusهستند.
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اردکاني ،م .1385 .اکولوژي ،انتشارات دانشگاه تهران 340 ،صفحه.
اصالني ،ف ،.نيک نهاد ،ح ،.فتاحي ،ب ،.اکبرلو ،م .1392 .بررسي اثرات برخي پارامترهاي خاکي بر پراکنش و
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همدان .حفاظت زيست بوم گياهان.43-58: )2( 1 .
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.75-86
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فرسايش محيطي.53-62 :)1(5 .
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