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چکیده
پيامد تغيير اقليم در رویشگاههای طبيعی مناطق خشک و نيمهخشک کاهش تنوع گونهای است که ضرورت اهلیسازی و کشت گونههای
عرصههای طبيعی را در سيستمهای کشاورزی آشکار میکند .گياه دارویی کَوَر ( ،)Capparis spinosa L.یکی از گياهان ارزشمند بومی
عرصههای طبيعی است که میتوان با شناخت الگوها و مراحل رشد آن در رویشگاههای طبيعی و نسخهبرداری از آن ،نسبت به کشت آن
اقدام کرد .به همين منظور ،برای بررسی نيازهای اکولوژیک ،مراحل فنولوژیک و عادات رشدی گياه دارویی ارزشمند کور ،رویشگاه طبيعی
این گياه واقع در بخش مزداوند شهرستان سرخس انتخاب شد و مطالعات در سال  0533انجام گردید .بهمنظور مطالعه مراحل فنولوژیک گياه،
فاصله زمانی برای هر مرحله فنولوژیک براساس تعداد روز و درجه روز رشد محاسبه و ثبت گردید .ویژگیهای رشد (مساحت کانوپی ،طول
قطر بزرگ و قطر کوچک کانوپی و تعداد شاخه) اندازهگيری شد و روند تغييرات با مدلهای سيگموئيدی ،درجه دو ،توانی و خطی مورد
مقایسه قرار گرفت .نتایج بررسی اکولوژیک رویشگاه نشان داد که رویشگاه مورد مطالعه بيشتر ماههای سال تحت تأثير خشکی بوده ،همچنين
تجزیه خاک نشان داد که بافت خاک ،سيلتی لوم و اسيدیته خاک در محدوده قليایی بوده و مقادیر باالی هدایتالکتریکی خاک در اعماق
مختلف نيز نشانگر وجود مقادیر زیاد امالح در خاک بود .خاک رویشگاه از نظر عناصر اصلی (نيتروژن ،فسفر و پتاس) و کربن آلی فقير بوده
و مقادیر این عناصر بسيار پایينتر از حد مطلوب خاکهای زراعی برآورد شد .بررسی مراحل فنولوژیک گياه کور نشان داد که این گياه برای
طی مراحل رشدی خود به  100روز و  1443/5درجه روز رشد نياز دارد .بررسی روند تغييرات رشدی در رویشگاه نشان داد که گياه در سه
ماه اول ،سرعت رشد نسبتاً باالیی از نظر گسترش سطح کانوپی داشته و با گذشت زمان از سرعت رشد آن کاسته میشود و مدل سيگموئيدی
بهخوبی این الگوی رشدی را پيشبينی میکند .طبق نتایج بررسی عادات رشدی گياه کور در رویشگاه طبيعی و با الگوبرداری از نحوه
گسترش این گياه در سطح زمين و نيز با توجه به چندساله بودن آن ،توصيه میشود آرایش کاشت کور در سيستمهای زراعی به گونهای
طراحی شود که بوتهها فضای کافی برای گسترش کانوپی داشته باشند.
واژههای کلیدی :اهلیسازی ،درجه روز رشد ،فنولوژی ،گياه دارویی ،مدلسازی.
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مقدمه

مراحل فنولوژی در گياهان مختلف مانند پنيرباد ( Withania

نقش گياهان بومی و نيمهاهلی شده در ایجاد تنوع در
نظامهای سنتی کشاورزی ،از اهميت باالیی برخوردار بوده و
بسياری از این گونهها بهدليل داشتن خواص دارویی و
صنعتی ،بهعنوان گياهان جدید مطرح شدهاند ( Koocheki et
 .)al., 2003بهمنظور کشت و اهلی کردن گياهان دارویی و
معطر نياز است تحقيقات مرحلهای و گام به گام انجام شود.
در این مورد بررسی نحوه استقرار و رفتار اکوفيزیولوژیک
یک گونه دارویی که از یک رویشگاه طبيعی به یک
اکوسيستم زراعی انتقال یافته بسيار درخور توجه است.
شناخت اندک از ویژگیهای فنولوژیک بيشتر گياهان بومی
عرصههای طبيعی باعث شده که این گونهها با داشتن
توانمندیهای فراوان برای کشت و توسعه در سيستمهای
زراعی ،ناشناخته باقی بمانند .پژوهش در زمينه مراحل
فنولوژیک این گياهان ،درک وسيعی از پاسخهای گياه را به
تغييرات محيطی فراهم میکنند که برای کشت این گونهها
مفيد خواهند بود ( .)Rawal et al., 2015مطالعه ویژگیهای
اکولوژیک گونههای وحشی بهمنظور شناخت روشهای
مؤثر حفاظت و جلوگيری از انقراض آنها ضروری به نظر
میرسد ( )Noedoost et al., 2018و اولين گام در راستای
توسعه کشت و بهرهبرداری وسيع این گياهان است ( Nosrati
 .)et al., 2018مراحل فنولوژی در گياهان از یک الگوی
منظم و قابل پيشبينی پيروی میکند .در بين فاکتورهای
محيطی ،درجه حرارت بيشترین اثر را بر روی رشد گياه و
مراحل مختلف آن دارد و تعيين درجه حرارتهای کاردینال
برای پيشبينی مراحل نموی و محاسبه نياز گرمایی هر
مرحله ضروریست ( .)Ritche & Nesmith, 1991با تعيين
مراحل فنولوژی گياه در هر منطقه و دانستن نياز حرارتی هر
مرحله فنولوژی و کل دوره رشد گياه میتوان اقدامات الزم
را برای بهبود رشد گياه در بهترین زمان انجام داد ( Mirhaji
 .)et al., 2010تغيير شرایط محيطی منجر به واکنشهای
مختلف رشد و نموی در گياهان خواهد شد که این واکنشها
بهدليل نيازهای حرارتی مختلف مورد نياز برای رسيدن به
هر مرحله فنولوژیک است ( .)Anwar et al., 2015تعيين

Valizadeh et al., ( )coagulans (Stocks) Dunal.
 )2015و جنس آویشن (Zarezadeh et al., ( )Thymus sp.

 )2015مورد بررسی قرار گرفته ،همچنين نيازهای حرارتی
(درجه-روز رشد) گياهان متعددی مانند چای ترش
( )Javadzadeh et al., 2018( )Hibiscus sabdariffa L.و
گلمحمدی (Khoshhal et al., ( )Rosa damacsena Mill.
 )2014نيز محاسبه شده است Hasanvand .و همکاران
( )1101با برآورد نياز درجه-روز رشد مراحل فنولوژیک و
رشد گل گاوزبان ( )Borago officinalis L.نشان دادند که
تنظيم تاریخ کاشت برای دریافت واحد حرارتی برای تکميل
مراحل رشد و نمو از اهميت ویژهای برخوردار است.
شناخت ویژگیهای زیستی و کمّیسازی الگوهای رشدی
گياهان بومی و یافتن روابط ریاضی بين پارامترهای رشدی
و سن گياه برای پيشبينی ابعاد رشدی گياه ،برای توسعه و
گسترش کشت آنها در سيستمهای زراعی ضروریست.
اطالعات پایه درباره معماری گياه و فنولوژی آن برای تعيين
تراکم ،برداشت ،هرس و … الزم بوده و در طراحی آرایش
کشت نقش اساسی دارد ( .)Vogel et al., 2014عالوهبراین،
عوامل محيطی تأثيرگذار بر رویشگاههای طبيعی شامل
عوامل اقليمی و خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک
هستند که در استقرار ،پراکنش و رشد و نمو گياهان نقش
اساسی داشته و در مطالعههای متعددی مورد بررسی قرار
گرفتهاند (Haukka et al., 2013؛ Mahdizadeh et al.,
2016؛ Pasandi Pour et al., 2018؛ .)Rad et al., 2006
گياه کَوَر (کبر یا لگجی) ( )Capparis spinosa L.از
خانواده  Capparidaceaeبوده که در عرصههای طبيعی رشد
میکند .گياه کور چندساله بوده ،با سيستم ریشه عميق و فرم
رشد خوابيده سطح خاک را میپوشاند و بوتههای آن
 13-51سال قدرت باردهی خود را حفظ میکنند و بهنظر
میرسد توسعه کشت آن در مناطقی که کاشت دیگر گياهان
زراعی متداول ،سودبخش نبوده و یا با شکست مواجه
خواهد شد ،میتواند عالوهبر اثرهای سودمند بومشناختی،
بهعنوان یک درآمد جانبی برای کشاورزان و نيز راهبردی
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برای توسعه کشاورزی بومشناختی ،بهویژه کشاورزی
کمنهاده مطرح شود ( .)Jami Al-Ahmadi et al., 2008این
گياه با دارا بودن ویژگیهای خاص آناتوميکی ،گياهی
سازگار به شرایط خشک و نيمهخشک بهشمار میرود
( .)Gan et al., 2013کور همچنين برای ارزش دارویی خود
و بهویژه خصوصيات آنتیاکسيدانی شناخته میشود
( .)Lansky et al., 2014خاصيت ضدسرطانی
( ،)Matsuyama et al., 2009آنتیاکسيدانی ( Bhoyar et
 ،)al., 2011ضدآفتاب سوختگی و نيز ضدباکتریایی
( )Lansky et al., 2014در گياه کور به آلکالوئيدها
فالونوئيدهای شناسایی و استخراج شده از برگ این گياه
نسبت داده میشود .همچنين خاصيت ضد رماتيسمی گياه
کور به ترکيب بتا-سيتوسترول ( )β-sitosterolنسبت داده
میشود ( .)Lansky et al., 2014کاربرد گياه کور در درمان
دیابت ،تسکين درد و تب و درمان هموروئيد ( Jiang et al.,
 )2007نيز گزارش شده است .از دیگر خواص دارویی گياه
کور میتوان به درمان آرتروز ،خاصيت ضدميکروبی،
ایمنسازی ،بازسازی استخوان و ضداسپاسم اشاره کرد
( .)Nabavi et al., 2016بخش خوراکی و قابل فرآوری
گياه کور ،غنچه باز نشده و ميوه آن است که در تهيه ترشی،
شور و سس کاربرد فراوانی دارد ( Jami Al-Ahmadi et
 .)al., 2008با وجود اینکه پژوهشهای متعددی در زمينه
شناخت خصوصيات دارویی و فيتوشيميایی گياه کور انجام
شده ،اما اطالعات زیادی از الگوهای رشدی گياه کور در
عرصههای طبيعی و نيازهای اکولوژیک آن در سيستمهای
زراعی در دست نيست .شناخت مراحل فنولوژیک گياه کور
و عوامل محيطی مؤثر بر آن (بهویژه دما و تغييرات رطوبتی)،
در تعيين بهترین زمان کاشت و نيز در تعيين بهترین زمان
جمعآوری و بهرهبرداری از اندامهای مختلف گياه کور در
عرصههای طبيعی و زراعی حائز اهميت است .همچنين
انتخاب محل کشت و طراحی صحيح آرایش کشت (براساس
الگوهای رشدی گياه) گامی مهم در استقرار مطلوب آن در
سيستمهای کشاورزی است .هدف از این تحقيق بررسی
نيازهای اکولوژیک ،مراحل فنولوژیک و عادات رشدی گياه

الگوبرداری از رشد گیاه دارویی ...

دارویی ا رزشمند کور در رویشگاه طبيعی آن در بخش
مزداوند شهرستان سرخس میباشد.

مواد و روشها
رویشگاه طبيعی گياه کور واقع در کيلومتر  011جاده
مشهد -سرخس در عرض جغرافيایی  14درجه و  56دقيقه
شمالی و طول جغرافيایی  61درجه و  40دقيقه شرقی و
ارتفاع  410متر بهعنوان سایت مطالعاتی این پژوهش
انتخاب شد .بهمنظور شناخت خاک رویشگاه مورد مطالعه،
نمونهبرداری از دو عمق  1-11سانتیمتر (خاک سطحی) و
بيش از  11سانتیمتر (با توجه به عميق بودن ریشه گياه
کور) انجام شد و نمونهها برای بررسی خصوصيات فيزیکی
و شيميایی خاک ،به آزمایشگاه خاک شرکت زرآوند
خراسان منتقل شدند .همچنين با استفاده از دادههای اداره
کل هواشناسی کشور ،شرایط اقليمی رویشگاه (بارندگی و
درجه حرارت) بهصورت ساالنه و نيز در فاصله زمانی سال
 1111تا سال  1101مورد مطالعه قرار گرفت و منحنیهای
آمبروترميک (بارش-دما) با مراحل فنولوژی گياه تطبيق
داده شد .رویشگاه طبيعی مورد مطالعه در ارتفاع  410متر از
سطح دریا واقع شده و از نظر اقليمی متفاوت با شهرستان
سرخس (واقع در ارتفاع  110متری از سطح دریا) بوده و
بر این اساس ،آمار هواشناسی ایستگاه مشهد (که تطبيق
بيشتری با شرایط اقليمی رویشگاه مورد مطالعه داشت) مورد
استفاده قرار گرفت.
بهمنظور بررسی مراحل فنولوژیک گياه کور در سایت
مطالعاتی ،تعداد  3ترانسکت به طول  111متر قرار داده شد.
در امتداد هر ترانسکت چهار بوته بهطور تصادفی انتخاب
شد .بهمنظور ثبت مراحل فنولوژیک بازدیدهای منظم از
عرصه طبيعی از ابتدای فروردین سال  0533با فاصله هر
 04روز تا مهرماه همان سال انجام شد .مراحل فنولوژیک
براساس مقياس Biologische Bundesanstalt, ( BBCH
Munger ( )Bundessortenamt and CHemical industry
et al., 1998؛  )Legua et al., 2013و با کمی تغييرات در
 3مرحله بهشرح زیر ثبت شد.
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 :1شروع رشد رویشی :آغاز فعاليت جوانههای ساقه
 :0توسعه برگ :مشاهده توسعه برگ در  %31بوتهها
 :1شروع غنچهدهی :مشاهده  %01غنچه گل در  %31بوتهها
 :5غنچهدهی کامل :مشاهده  %31غنچههای گل در بوتهها
 :4شروع گلدهی :مشاهده  %01گلهای باز شده در هر بوته
در  %31بوتهها
 :3گلدهی کامل :مشاهده  %31گل در بوتهها
 :6شروع تشکيل ميوه :مشاهده  %01ميوههای تشکيل شده
در  %31بوتهها
 :4رسيدن ميوه :مشاهده  %31ميوههای رسيده در بوتهها
 :1توقف چرخه حيات و خزان :خشک شدن کامل بوته
همراه با ریزش بذر
سپس فاصله زمانی برای هر مرحله فنولوژیک براساس
تعداد روز و درجه-روز  GDDمحاسبه و ثبت گردید
(.)McMaster & Wilhelm, 1997
GDD = ∑[(T max + T min) / 2] - Tb

 :T maxحداکثر درجه حرارت روزانه
 :T minحداقل درجه حرارت روزانه
 :Tbدرجه حرارت پایه برابر با  3/3درجه سانتیگراد
(.)Agah, 2019
بهمنظور الگوبرداری از ویژگیهای رشدی گياه کور و
استفاده از آن در طراحی سيستمهای کشت زراعی گياه ،از
روابط ریاضی بين ویژگیهای رشدی و تعداد روز از آغاز
رشد استفاده شد .در سایت مطالعاتی ،تعداد پنج ترانسکت به
طول  111متر و یک بوته بهصورت تصادفی در امتداد هر
ترانسکت در نظر گرفته شد و از آغاز فصل رویش تا پایان
دوره زندگی (خزان) با فاصله زمانی  04روزه ،ویژگیهای
رشدی شامل مساحت کانوپی (برحسب سانتیمتر مربع)،
قطر بزرگ و کوچک کانوپی (برحسب سانتیمتر) و تعداد
شاخه در بوته اندازهگيری و ثبت شد .برای اندازهگيری
مساحت کانوپی ،شکل تقریبی بوته دایره یا بيضی در نظر
گرفته شد (با توجه به فرم کلی بوته) و مساحت طبق فرمول
و برحسب سانتیمتر مربع محاسبه گردید.

0113

A1=πr2
A2=π×a×b

 A1و  A2بهترتيب مساحت دایره و بيضی r ،شعاع دایره و
 aو  bبهترتيب نصف قطر بزرگ و کوچک بيضی.
سپس با استفاده از مدلهای ریاضی ،ميزان رشد تخمين زده
شد ( .)Karimian et al., 2014با استفاده از نرمافزار SigmaPlot
 11.0انواع مدلهای ریاضی (خطی ،درجه دو ،توانی و
سيگموئيدی) برازش داده شده و مورد مقایسه قرار گرفتند.

نتایج
خصوصیات خاک
خصوصيات شيميایی و فيزیکی خاک رویشگاه مورد
مطالعه در جدول  0آورده شده است .نتایج نشان داد که اسيدیته
خاک در دو عمق مورد مطالعه بهترتيب  4/13و  1/04بوده و
ميزان هدایتالکتریکی خاک نيز در عمق صفر تا  11سانتیمتر و
عمق باالتر از  11سانتیمتر بهترتيب برابر با  3و  3دسیزیمنس
بر متر بود که نشانگر وجود مقادیر زیاد امالح در خاک است.
درصد اشباع خاک در عمق  1تا  11برابر با  44/46و در عمق
بيشتر از  11برابر با  46/4بود .ميزان آهک کل خاک در این
اعماق بهترتيب به مقدار  %4و  %3/46بود .خاک مورد آزمایش
از نظر عناصر اصلی (نيتروژن ،فسفر و پتاس) فقير بوده و مقادیر
این عناصر بسيار پایينتر از خاکهای زراعی بود .در سطوح
باالیی خاک درصد ازت  %1/111بود که با افزایش عمق ميزان
آن کاهش یافت ( .)%1/141مقادیر فسفر و پتاسيم خاک نيز در
عمق صفر تا  11سانتیمتر خاک بهترتيب  6/4ppmو 141ppm
بوده که با افزایش عمق مقادیر آنها بهترتيب به  4/4ppmو
 111ppmرسيد .ميزان کربن آلی خاک نيز با افزایش عمق خاک
از  %1/143به  %1/140کاهش یافت .همچنين نتایج آزمایش
خاک نشان داد که بافت خاک سيلتی لوم و نسبت شن ،ماسه و
رس در عمق  1تا  11سانتیمتر بهترتيب  44 ،44و  01درصد
بوده و در اعماق پایينتر از  11سانتیمتر ،درصد شن کاهش و
درصد رس و سيلت افزایش یافت.

جدول  -1مشخصات خاک رویشگاه طبیعی گیاه کور در بخش مزداوند شهرستان سرخس
فسفر

کربن

شن

سیلت

رس

*()5/50-2

()5/50-5/552

()>5/552

141

1/143

44

44

01

1/636

16

34

04

>0/3

41

41

11

عمق خاک ()cm

اسیدیته

هدایت الکتریکی ()dS/m

درصد اشباع

آهک ()%

نیتروژن ()%

5-25

4/13

3

44/46

4

1/111

6/4

>25

1/04

3

40.46

3/43

1/140

4/4

111

6/3-4/3

<4

53-43

<03

1/0-1/1

13

531

حد متعادل

**

* :قطر ذرات به ميلیمتر :** ،منظور از حد متعادل ،آنچه در خاکهای زراعی مطلوب است.

()mg/kg

پتاسیم ()mg/kg

آلی
()%
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خصوصیات اقلیمی
براساس دادههای هواشناسی ،اقليم این رویشگاه براساس
طبقهبندی اقليمی دومارتن ،خشک طبقهبندی میشود .منحنی
آمبروترميک سالهای  1111تا ( 1101شکل  )0نيز نشان
میدهد که رویشگاه بيشتر ماههای سال تحت تأثير خشکی
میباشد .مجموع بارش ساالنه در سال  0533برابر با
 146ميلیمتر بوده که نزوالت جوی اغلب در ماههای اسفند تا
اردیبهشت رخ داده است .متوسط ساالنه بيشينه درجه حرارت
برابر با  51/5درجه سانتیگراد بود که بيشترین درجه حرارت
در ماههای خرداد و تير رخ داد .متوسط ساالنه کمترین درجه
حرارت نيز برابر با  5/4درجه سانتیگراد در سال  0533بود
که کمترین دما در ماههای آبان و آذر مشاهده شد.

گونههای همراه
گونههای همراه گياه کور در رویشگاه مورد مطالعه
شامل اسپند ،آفتابپرست ،گلرنگ وحشی ،خارشتر ،خار
مغيالن و اسفناج وحشی بود (جدول .)1
مراحل فنولوژیک
بررسی تقویم زمانی فنولوژی پایههای کور در رویشگاه
مورد مطالعه در سال  0533نشان داد که گياه کور برای طی
دوره مراحل رشدی خود به  100روز و  1443/5درجه
روز رشد نياز دارد (جدول .)5

درجه حرارت متوسط (سانتی گراد)

25

50

20

40

15

30

10

20

5

10

0

0

بارندگی (ميلی متر)

30

60

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تير

خرداد

اردیبهشت

فروردین

شکل  -1منحنی آمبروترمیک از سال  1331تا  1313ایستگاه مشهد
جدول  -2گونههای همراه گیاه کور در رویشگاه طبیعی آن در بخش مزداوند شهرستان سرخس
ردیف

نام فارسی

نام علمی

خانواده

0

اسپند

Peganum harmala L.

Zygophyllaceae

1

آفتابپرست

Heliotropium ramosissimum L.

Boraginaceae

5

گلرنگ وحشی

Carthamus tinctorius L.

Asteraceae

4

خارشتر

Alhagi camelorum L.

Fabaceae

3

خار مغيالن

Xanthium spinosum L.

Asteraceae

6

اسفناج وحشی

Chenopodium album L.

Chenopodiaceae

جدول  -3تقویم زمانی فنولوژی پایههای کور در رویشگاه طبیعی آن در بخش مزداوند شهرستان سرخس در سال 1310
شروع رشد

شروع تشکیل

توسعه برگ

شروع غنچهدهی

غنچهدهی کامل

شروع گلدهی

گلدهی کامل

توسعه برگ

شروع غنچهدهی

غنچهدهی کامل

شروع گلدهی

گلدهی کامل

شروع تشکیل میوه

رسیدن میوه

33/0/01

33/0/11

33/1/00

33/1/16

33/5/4

33/5/10

33/4/0

33/3/5

33/0/11

33/1/00

33/1/16

33/5/4

33/5/10

33/4/0

33/3/5

33/4/3

33/1/4

تعداد روزها

1

11

03

01

04

00

55

61

11

تعداد روزهای تجمعی

1

51

43

34

40

11

003

015

100

1/4

044/3

064/4

063/1

141/1

044/1

601/5

0110/4

054/6

1/4

036/1

511/3

431/4

455/3

301/4

0313

1601/4

1443/5

مرحله رشدی

تاریخ

درجه روز رشد
(روز درجه)
درجه روز رشد تجمعی
(روز درجه)

جوانههای رویشی

میوه

رسیدن میوه

شروع خزان

شروع خزان

خزان کامل
33/4/3
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رشد رویشی از نيمه اول فروردین  0533با افزایش
دما شروع شده و آغاز فعاليت جوانه های ساقه و رشد
ساقه های جدید از محل این جوانهها مصادف با
 01فروردین بود (شکل  .)1توسعه برگ ها به فاصله
زمانی  1روز و  1/4درجه روز رشد در تاریخ
 11فروردین رخ داد .غنچه دهی در  00اردیبهشت شروع
شد ،فاصله زمانی و انرژی گرمایی مورد نياز برای رسيدن
4

0113

به این مرحله به ترتيب برابر  51روز و  036/1درجه روز
رشد تجمعی بود .غنچه دهی کامل در تاریخ  16اردیبهشت
و فاصله زمانی و انرژی گرمایی مورد نياز برای رسيدن به
این مرحله به ترتيب برابر  43روز و  511/3درجه روز
رشد تجمعی بود .گلدهی در تاریخ  4خرداد آغاز شد و
تعداد روز تجمعی برای شروع این مرحله برابر با  34روز
و  431/4درجه روز رشد تجمعی بود.
3

2

1

0

شکل  -2تطبیق منحنیهای دمای روزانه (میانگین ،بیشینه و کمینه) و بارندگی روزانه با مراحل فنولوژی گیاه کور
در سال  :5( 1310رشد رویشی :1 ،غنچهدهی :2 ،گلدهی :3 ،میوهدهی :4 ،خزان)

0101

گلدهی کامل در تاریخ  10خرداد با گذشت  40روز
و صرف انرژی گرمایی برابرر  455/ 3درجره روز رشرد
تجمعی از شروع رشد رویشری رخ داد .شرروع تشرکيل
ميوه با گذشت  11روز تجمعی و انرژی گرمایی تجمعی
برابر  301/ 4درجه روز رشرد تجمعری از شرروع رشرد
آغاز شد .مرحله رسيدن ميروه در تراریخ  5مررداد رخ
داد .کررور برررای رسرريدن ميرروه برره  003روز زمرران و
 0313درجه روز رشرد تجمعری انررژی گرمرایی نيراز
داشت .خشک شدن کامل بوته همراه با ریرزش برذرها،
مرحله پایانی چرخه حياتی گياه و آغاز دوره خزان بود
که این مرحله در  3مهر با گذشرت  100روز تجمعری و
صرف  1443/ 5درجه روز رشد تجمعری از آغراز دوره
رشد رخ داد.
ویژگی های رشدی
بررسی شاخهدهی گياه کور نشان داد کره ایرن گيراه در
طی فصل رشد خود ،شاخه فراوانی توليد کرده و در ادامره،
افزایش رشد طولی شاخهها منجر به افزایش سطح کرانوپی
آن شد .بهطوری که سطح کرانوپی در برين  3پایره گيراهی
مورد بررسی از  5/461سانتیمتر مربع در آغاز دوره رشد
به ميانگين تقریبی  61013/15سانتی مترر مربرع در پایران
دوره رشد گياه و آغاز مرحله خزان رسيد.

الگوبرداری از رشد گیاه دارویی ...

معادالت رگرسيونی براسراس ضرریب تبيرين ( )R2و
خطای استاندارد ( )SEمورد مقایسه قرار گرفتند (جدول
 .)4در بين مدل های برازش داده شده ،براالترین مقردار
ضریب تبيين به ترتيب در مدل سريگموئيدی ،درجره دو،
توانی و خطی مشاهده شد ،درنتيجه مردل سريگموئيدی
به عنوان مناسب ترین مدل برای تخمرين سرطح کرانوپی،
تعررداد شرراخه ،طررول قطررر بررزرگ و کوچررک کررانوپی
(به ترتيرب  R2=0.9979 ،R2= 0.9849 ،R2= 0.9985و
 )R2= 0.9987در طی فصل رشد بوته کور در نظر گرفته
شد.
بررسی روند تغييرات مساحت کانوپی گيراه کرور در
رویشگاه مورد مطالعه نشان داد که گياه در سه مراه اول
فصل رشد ،سرعت رشد نسبتاً براالیی از نظرر گسرترش
سطح کانوپی داشته و به تدریج با گذشت زمان از سرعت
رشد آن کاسته می شود و مدل سيگموئيدی به خوبی ایرن
الگوی رشدی را پيش بينی می کند (شکل  - 5الف) .تعداد
شاخه در بوته های گياه کور با شيب صرعودی تنردی از
آغاز فصل رشد تا گذشت دو ماه از آغاز فصل رشد رو
به افزایش بوده و از ماه دوم تا پایان رشرد ثابرت براقی
ماند (شکل  - 5ب) .طول قطر بزرگ و طول قطر کوچک
رونرردی مشررابه بررا تغييرررات م سرراحت کررانوپی داشررت
(شکل  - 5پ و ت).

0100
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800

200

پ يش ب ي ني شده

0

م شاهده شده
250

150

200

100

0

50

ت عداد روز پ س از شروع ر شد روي شي

12
10
8
6
4

پ يش ب ي ني شده
م شاهده شده
250

ال ف

2

200

بوته ه
در ب وت
شاخه در
تعداد شاخه
ت عداد

400

مربع)
مرب ع)
متر تر
(سانتیيم
کانوپیسان ت
مساحتوپ ي (
م ساحت ک ان

600

14

0

100

150

0

50

ب

ت عداد روز پ س از شروع ر شد روي شي

300
350

150
100
50

پ يش ب ي ني شده
م شاهده شده
250

200

150

0

100

50

طول ق طر ب زرگ ( سان ت يم تر)

200

150

100

پ

50

پ يش ب ي ني شده
م شاهده شده
250

0

ت عداد روز پ س از شروع ر شد روي شي

طول قطر بزرگ (سانتیمتر)

250

200

200

150

0

100

50

ت عداد روز پ س از شروع ر شد روي شي

طول قطول
متر)تر)
(سانتیيم
قطرکوچک سان ت
طر ک وچک (

300

250

0

ت

شکل  -3برازش مدل سیگموئیدی برای تخمین مساحت کانوپی (الف) ،تعداد شاخه در بوته (ب) ،طول قطر بزرگ
(پ) و طول قطر کوچک (ت) در گیاه کور

بحث
بررسی ویژگیهای خاک رویشگاه طبيعی گيراه کرور در
این پژوهش نشان داد که بافت خاک ،سيلتی -لوم و اسيدیته
خررراک در محررردوده قليرررایی بررروده و مقرررادیر بررراالی
هدایتالکتریکی خاک در اعماق مختلف نيز نشرانگر وجرود
مقادیر زیاد امالح در خراک برود .خراک رویشرگاه از نظرر
عناصر اصلی (ازت ،فسفر و پتاس) و کربن آلی فقير بروده و
مقادیر این عناصر بسيار پایينتر از حد متعادل برآورد شرد.

رشد گياه کور بهصورت خودرو در خراکی برا ویژگریهرای
یادشده ،بيانگر توقع و نياز بسيار کم آن بره عناصرر غرذایی
است .بنابراین در کاربرد نهادههای مختلف کودی ،تيمارهایی
موفقترند که بر بهبود خصوصيات خاک مؤثر باشندFakhri .
و همکاران ( )1111با بررسی ویژگیهای اکولوژیک کور در
استان بوشهر نشان دادند کره مرؤثرترین عوامرل در انتشرار،
فراوانی و تراکم این گونه ،بهترتيب بافرت خراک ،زهکشری،
رطوبت خاک ،بارندگی و شوری خاک میباشد.

جدول  -4برازش روند تغییرات ویژگیهای رشدی گیاه کور در روزهای پس از رویش در رویشگاه آن در بخش مزداوند شهرستان سرخس
ویژگی رشدی

مساحت کانوپی

تعداد شاخه در بوته

طول قطر بزرگ

طول قطر کوچک

مدل

رابطه

x0

y0

a

b

R2

خطی

f = y0+ax

-

(14/36 )63/1

(4/11 )1/36

-

1/41

درجه دو

f = y0+ax+bx^2

-

(-041/04 )61/3

(3/10 )0/31

(-1/11 )1/11

1/31

توانی

f = ax^b

-

-

(01/41 )01/4

(1/41 )1/06

1/11

سيگموئيدی

f = a/(1+x/x0) ^b

-

(611/35)4/3

(-4/63 )1/41

1/33

خطی

f = y0+ax

-

(3/40 )0/4

(1/14 )1/10

-

1/35

درجه دو

f = y0+ax+bx^2

-

(1/35 )0/0

(1/01 )1/11

(-1/110 )1/1110

1/14

توانی

f = ax^b

-

-

(1/34 )0/1

(1/51 )1/11

1/44

سيگموئيدی

f = a/(1+x/x0) ^b

(55/46 )0/03

-

(05/06 )1/03

(-4/11 )1/31

1/31

خطی

f = y0+ax

-

(60/16 )51/64

(0/65 )1/1

-

1/45

درجه دو

f = y0+ax+bx^2

-

(-44/53 )15/1

(4/14 )1/3

(-1/10 )1/110

1/35

توانی

f = ax^b

-

-

(04/11 )3/1

(1/31 )1/00

1/11

سيگموئيدی

f = a/(1+x/x0) ^b

(34/00 )1/33

-

(514/30 )1/5

(-3/14 )1/1

1/33

خطی

f = y0+ax

-

(14/33)14/3

(0/44 )1/11

-

1/43

درجه دو

f = y0+ax+bx^2

-

(-34/14 )15/3

(5/31 )1/30

(-1/10 )1/111

1/30

توانی

f = ax^b

-

-

(1/00 )3/1

(1/61 )1/04

1/11

سيگموئيدی

f = a/(1+x/x0) ^b

(60/31 )1/44

-

(164/41 )0/6

(-6/30 )1/11

1/33

*(64/45 )1/30

* :مقادیر داخل پرانتز ،خطای استاندارد هر پارامتر میباشد.
 :xروزهای پس از رویش :f ،ویژگی رشدی a ،y0 ،x0 ،و  :bضرایب معادالت رگرسيونی مربوطه و  R2ضریب تبيين مدل رگرسيونی میباشد.
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عالوهبر خاک ،تطبيق منحنیهای آمبروترميک
(بارش-دما) با مراحل فنولوژی گياه نشان میدهد که
نزوالت جوی و دمای هوا نيز از عوامل عمدهای بودند که
فنولوژی گياه کور را تحت تأثير قرار میدهند .نتایج
 Keneshlooو همکاران ( )1104نيز نشان داد که بارشهای
تابستانه ،پراکنش بارندگی ،رطوبت نسبی هوا و شدت
خشکی از عوامل عمده مؤثر بر فنولوژی گياه کلير
( )Capparis decidus (Forssk.) Edgew.بودند .وقوع
بارندگیهای اردیبهشت در رویشگاه مورد مطالعه در این
پژوهش ،نياز آبی گياه کور را برای شروع مرحله زایشی
تأمين میکند .با توجه به دمای باال و بارندگی پایين طی
ماههای تير تا شهریور ،آبياری برای بهبود توان باردهی مفيد
بهنظر میرسد .طبق دادههای هواشناسی بلندمدت ،متوسط
بارندگی در این دوره حدود  1ميلیمتر با دمای باالی
 13درجه سانتیگراد همراه است و گياه کور قادر به تحمل
این شرایط است .بررسی مراحل فنولوژیک گياه کور نشان
داد که این گياه برای طی مراحل رشدی خود به  100روز و
 1443/5درجه روز رشد نياز دارد Javadzadeh .و همکاران
( )1101با برآورد نياز درجه-روز رشد مراحل فنولوژیکی
چایترش ( )Hibiscus sabdariffa L.نشان دادند که دما
اساسیترین عامل اقليمی است که بر سرعت رشد و نمو و
ظهور مراحل فنولوژیک مؤثر است .بررسی مراحل فنولوژی
همچنين نشان داد که در رویشگاه مورد مطالعه ،فروردینماه
فصل شروع دوره زندگی گياه ،اردیبهشت و خرداد بهترین
زمان برداشت غنچههای گل و ماههای تير و مرداد بهترین
زمان برداشت ميوه گياه کور است.
بررسی روند تغييرات ابعاد گياه کور در رویشگاه نشان
داد که گياه در سه ماه اول فصل رشد سرعت رشد نسبتاً
باالیی از نظر گسترش ابعاد رشدی داشته و با گذشت زمان
از سرعت رشد آن کاسته میشود و مدل سيگموئيدی
بهخوبی این الگوی رشدی را پيشبينی میکند Karimian .و
همکاران ( )1104نيز برای پيشبينی ميزان رشد ابعاد
مختلف زیتون تلخ و توت زینتی در فضای سبز ،تجزیه
رگرسيونی را بکار بردند Peper .و همکاران ( )1110a,bنيز
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برای پيشبينی قطر ،ارتفاع ،عرض تاج و مساحت برگ
گونههای فضای سبز از معادالت رگرسيونی و مقایسه
معادالت براساس  R2استفاده کردند .آرایش کشت با توجه
به قدرت پایه گياهی ،حاصلخيزی خاک ،ماشينآالت مورد
استفاده و روش آبياری تعيين میشود ( .)Sozzi, 2001با
توجه به روند رشد پایههای گياهی چندساله کور و گسترش
کانوپی آنها تا پایان فصل در رویشگاه طبيعی مورد مطالعه،
در این پژوهش و الگوبرداری از عادت رشدی گياه ،حداقل
فاصله کشت پيشنهادی  5/3در  5/3متر توصيه میشود .در
مطالعه  )1110( Sozziنيز فواصل کشت رایج در بين
بيوتایپهای مختلف گياه کور  1در  1/3متر و نيز  1/3در
 1/3متر و برای خاکهای لومی حاصلخيز  4×4متر و
 3×3متر بيان شده است .با توجه به نتایج این پژوهش و
الگوبرداری از طبيعت ،پيشنهاد میشود آرایش کاشت گياه
کور در سيستم زراعی به گونهای طراحی شود که بوتهها
فضای کافی برای گسترش کانوپی داشته باشد Rad .و
همکاران ( )1116نيز با بررسی عوامل بومشناختی
جنگلهای طبيعی و مقایسه آن با جنگلهای دستکاشت
دریافتند که بهرهگيری از الگوی طبيعی و آنچه طبيعت نشان
میدهد برای استفاده در جنگلکاری سایر اراضی بسيار مهم
و راهگشا خواهد بود .با توجه به اهميت دارویی گياه کور و
نيز بهمنظور کاهش و جلوگيری از برداشت بیرویه و
بهرهبرداری از رویشگاههای طبيعی این گياه در کشور،
ضرورت دارد تحقيقات بيشتری در زمينه امکانسنجی
اهلیسازی این گياه ارزشمند انجام شده و اقدام به کشت این
گياه در نظامهای زراعی شود.
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Abstract
The consequence of climate change in the natural habitats of arid and semi-arid regions is the
reduction of species diversity which highlights the necessity of domestication and cultivation of
wild species in agricultural systems. The medicinal plant caper (Capparis spinosa L.) is one of
the valuable native plants in the natural arena that can be cultivated by recognizing patterns and
stages of its growth in natural habitats and copying it .For this purpose, in order to study the
ecological needs, phenological stages and growth habits of the valuable medicinal plant caper,
the natural habitat of this plant in Mazdavand section of Sarakhs was selected and studies were
conducted during 2016. The time interval for each phenological stage was calculated based on
the number of days and growth degree day. Growth characteristics (canopy area, large and small
canopy diameter and number of branches) were measured and the trend of changes was
compared with sigmoid, quadratic, power and linear models. The results of ecological study
showed that the habitat studied was affected by drought most of the year. Also, soil analysis
showed that soil texture was silty loam, and soil acidity was in the alkaline range, and high
amounts of EC at different soil depths also indicated high levels of salts in the soil. The habitat
soil was poor in terms of macroelements (N, P and K) and organic carbon, and the amount of
these elements were much lower than the optimum level in agricultural soils. Results showed
that caper needs 211 days and 2745.3 degree days to complete its growth stages. Investigating
the trend of growth changes in the habitat showed that the plant had a relatively high growth
rate for canopy expansion in the first three months and after that growth rate decreased over
time. Its growth pattern was best predicted by the sigmoid model. According to the results of the
study on the growth habits of caper in the natural habitat and considering how it is spread on the
land surface and its perennial life, it is recommended that the planting arrangement for caper in
agricultural systems be designed so that the plants have enough space for canopy expansion.
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