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چکیده
خشکی و شوری از جمله تنشهای غیرزنده مضر برای رشد چمن در طیف گستردهای از جهان میباشند .هدد از اجدرای ا دن ازمدا شت انت دا
تودههای مقاوم به خشکی و شوری چمن جهت استفاده در برنامه مد ر ت چمن در شرا ط تنش خشکی و شوری بدود .ازمدا ش بدهصدور کدر هدای
خردشده بر پا ه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد .عوامل ازما ش شامل سه تیمار ابیاری بود که به مد  45روز اعمال گرد د )1 :گیاهان شاهد
(بدون تنش)ت  )2تنش خشکی (قطع ابیاری به مد  45روز)  )3تنش شوری (روزانه  100میلیلیتر با شوری  9دسیز منس بر متدر) .تیمارهدای ابیداری
بهعنوان فاکتور اصلی در سه سطح (شاهدت تنش خشکی و تنش شوری) و تودههای علف گندمی در شش سطح بهعندوان کدر فرعدی در نظدر گرفتده
شدند .نتا ج حاصل از ا ن تحقیق نشان داد تنش خشکی و شوری باعث کاهش کیفیت در تودههای علف گندمی تاجدار شدند و سدطح کداهش کیفیدت
بین تودهها متفاو بود .نتا ج ما نشان دادت توده سبزوار تحت تنش خشکی و شوری به ترتیبت باالتر ن ارتفدا ( 5/52و  5/86سدانتیمتدر) و بیشدتر ن
محتوی کلروفیل ( 2/85و  2/75میلیگرم برگرم وزنتر) را نشان میدهد .نتا ج بهدستامده از بررسی کربوهیدرا های محلول اندام هوا یت محتوی ا
نسبی و میزان نشت الکترولیت نشان داد که در گیاهان تحت تنش خشکی تودههای دماوند و سبزوار بیشتر ن مقدار کربوهیدرا های محلدول (332/16
و  345/14میلیگرم برگرم وزن خشک)ت بیشتر ن محتوی ا نسدبی ( 59/18و  62/18درصدد) و کمتدر ن میدزان نشدت الکترولیدت ( 48/16و 59/14
درصد) را به خود اختصاص دادند .در شرا ط تنش شوریت توده دماوند ( 322/15میلیگرم برگرم وزن خشک) بیشتر ن کربوهیدرا محلولت توده سبزوار
( 68/42درصد) و اراک ( 65/14درصد) بیشتر ن محتوی ا نسبی و توده سبزوار ( 54/17درصد) کمتر ن میزان نشت الکترولیت را نشان دادند .مطدابق
نتا ج ا ن ازما ش رتبهبندی مقاومت به تنش خشکی به صور سبزوار <دماوند <اراک < ارومیه = تاکستان < هشتگرد و رتبهبندی مقاومت به شوری
بهصور سبزوار <اراک <دماوند < هشتگرد = تاکستان <ارومیه میباشد .تودههای سبزوار و دماوند مقاومت خوبی نسبت به خشکیت و تودههای سبزوار
و اراک مقاومت خوبی نسبت به تنش شوری در مقا سه با سا ر تودههای علف گندمی تاجدار از خود نشان دادند.
واژههای کلیدی :تنشت چمنت خشکیت شوریت علف گندمی
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تغییرهای ا و هوا ی و گرمتر شددن کدره زمدین بده اهمیدت انهدا
افزودهشده است و به کی از مه تر ن مباحث در علوم ز ستی تبدد ل
گرد ده است (20ت  22و  .)27تنش خشکی و شوریت باعدث تغییراتدی
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در فرا ندهای فیز ولوژ کی گیاه میگردد .اکثر گونههای چمدن فصدل
سرد به خوبی به خشدکی و شدوری طدوالنیمدد سدازگار نیسدتند و
کاهش کیفیت از مه تر ن نگرانیهای مدد ران فضدای سدبز در ا دن
مناطق هست (9ت  35و .)42
مدیشدود کده حددود
اهمیت خشکی و شوری از انجدا مشد
کسوم از کل زمینهای دنیا به عنوان مناطق خشک و ندی خشدک
طبقهبندی میشوندت همچنین کشور ا ران در کمربندد بیابدانی جهدان
قرار دارد و  1/2درصد از خشکیهای جهان را به خود اختصداص داده
است .متوسط میزان بارندگی در کشور حدود  250میلیلیتر اسدت کده
ا ن میزان کسوم متوسط بارندگی در جهان میباشد ()48ت بندابرا ن
توسعه شیوه مد ر ت برای بهبود مقاومت به خشکی و شوری چمنها
در مناطق خشک و نیمهخشک ضروری میباشد ( 65و .)70
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ارقام و تدودههدای چمدنت پاسد هدای متفداو مورفولدوژ کی و
فیز ولوژ کی نسبت به خشکی و شوری از خود نشدان مدیدهندد کده
بررسی انها میتواند به انت ا توده مقاوم به خشکی و شوری چمن
کمک کند ( .)59تحقیقا نشدان داده اسدتت بسدیاری از گوندههدای
بومیت رشد و مقاومت نسبتاً خوبی در شرا ط خشک و شور دارند (.)43
در دهههای اخیرت بهبود قابلتوجهی در مقاومت به خشدکی و شدوری
محصوال زراعی از طر ق انت ا معمولی و پرورش انها ا جادشده
است ( 19و  .)74در اصلت شناسا ی و بررسی گونههای بومیت میتواند
کمک مهمی به افتن تودههای مقاوم به خشکی و شوری کند (.)52
علف گندمی تاجدار ( )Agropyron cristatum L.گیاهی فصدل
سرد با ارتفا متوسطت چندساله و با عاد رشد کپهای است که گاهی
اوقا تولید ر زوم نیز میکند .سیست ر شهای سر ع الرشد و گسترده
امکان استقرار سر ع گیاهچده هدای علدف گنددمی تاجددار را فدراه
میکند ( .)45ا ن گیاه در خاکهای با بافت متوسط از لومی شدنی تدا
لومی رسی بهخوبی رشد میکند .علف گندمی تاجددار بده تدنشهدای
محیطی مقاوم است و ر شه های فیبری گسترده و بسیار منشعبی دارد
و برای جلوگیری از فرسا ش خاک و تثبیت ان بسدیار مناسدب اسدت
( .)51تاکنون گزارشها ی که باعث مرگ ناشی از تنش خشکی بدوده
اندک میباشد مگر در مناطقی کده گیداه بدا ان شدرا ط ا و هدوا ی
سازگار نبوده است ( .)64پتانسیل و اصدالح چمدن علدف گنددمی بده
منظور استفاده بده عندوان چمدن طدی چندد ن مطالعده موردبررسدی
قرارگرفتده اسدت (16ت  17و  .)58روبیندز و والددرون ( )57پتانسدیل
ژنتیکی  27جمعیت علف گندمی را برای اصدالح کیفیدت چمندی بده
صور تک بوته تحت شرا ط ک نهاده مورد بررسی قرار دادند .نتا ج
نشان داد که وراثتپذ ری باال ی برای کیفیت چمنی علف گنددمی در
ماههای تابستان وجود دارد که بیانگر اجزا ژنتیکی افزا شی قوی است.
واتکینز و همکاران ( )71کیفیت گیاه علف گندمی رق رو دکرسدت را
در  3سطح سرزنی در شمال امر کا تحدت شدرا ط کد نهداده مدورد
بررسی قرار دادند و نتا ج نشان داد که ا ن گونه از کیفیت قابل قبدولی
برخوردار بود همچندین در تحقیقدی د گدر پاسد هدای فیز ولدوژ کی
چمددنهددای علددف گندددمی بیابددانی ( Agropyron desertorum
)Fischerت پوا پراتنسدیس ( )Poa pratensis L.رقد "بار مپداال" و
برومدو ا ندرمیس ( )Bromus inermis Leyssدر شدرا ط تدنش
خشکی مورد مقا سه قرار گرفت که نتا ج ا ن تحقیق نشان داد با قطع
کامل ابیاری به ترتیب چمنهای برومو ا نرمیست پوا پراتنسدیس و
علف گندمی بیابانی خشک شدندت بیشتر ن میزان پرولینت انز هدای
کاتاالز و سوپراکسید د سموتاز و کمتدر ن نشدت الکترولیدت در گیداه
علف گندمی بیابانی مشاهده شد ( .)68چمن های بومی در طول تار
کمتر بهعنوان پوشش چمن استفاده شدهاند اما بده دلیدل مقاومدت بده
تنشهای محیطی و نیاز به نگهداری کد از اهمیدت و ارزش بداال ی
برخوردار هستند و پس از استقرار نیاز کمتری به ابیاری و کدود دهدی

نسبت به ارقام وارداتی دارند ( 16و  .)17از ا ن روت مطالعهت انت دا و
اصالح چمن های بومی جهت استفاده در فضای سبز رو به گسدترش
است .با توجه به موارد فدو در مطالعده حاضدرت ارز دابی پاسد هدای
مورفولوژ ددک و فیز ولوژ ددک  6تددوده بددومی علددف گندددمی تاجدددار
( )Agropyron cristatum L.بهمنظور تعیین میزان و دامنده تحمدل
به خشکی و شوری موردبررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
بهمنظور بررسی برخی پاس های مورفوفیز ولوژ ک  6توده بدومی
علف گندمی تاجدار ( )Agropyron cristatum L.در شدرا ط تدنش
خشکی و شوریت ازما شی بهصور کر های خردشده بر پا ه طدرح
کامالً تصدادفی بدا سده تکدرار طدی سدالهدای  1394-95در محدل
گل انه های تحقیقاتی پرد س ابور حان دانشدگاه تهدران انجدام شدد.
تیمارهای ابیاری بهعنوان فاکتور اصلی در سده سدطح (شداهدت تدنش
خشکی و تنش شوری) و تدودههدای علدف گنددمی در شدش سدطح
به عنوان کر فرعی در نظر گرفته شدند .ا ن تحقیق شامل سه تیمار
ابیاری بود که به مد  45روز اعمال گرد د )1 .تیمدار شداهد (بددون
تنش خشکی)  )2تنش خشکی (قطع ابیاری به مد  45روز)  )3تنش
شوری (روزانه با  100میلیلیتر سطح شوری  9دسیز منس بدر متدر)
که بد ن منظور از نمک کلر د سد بدا درجده خلدوص  99/9درصدد
استفاده گرد د .زمان  45روز بر اسا نتا ج تحقیقا گذشته محققان
ا ن پژوهش بر روی گونه های علف گندمی انت دا گرد دد .اعمدال
شوری بهصور تدر جی انجام شدت بهطوری که از ا شور با هددا ت
الکتر کی  3دسیز منس بر متر برای شرو استفاده شد تا ا نکه سطح
شوری نها ی به  9دسیز منس بر متر رسید (.)73
بذور تودههای علف گندمی تاجدار مورد استفاده در ا ن تحقیق از
رو شگاه های مناطق م تلف کشور (جدول ک) که به صور طبیعی
رشد افته بودندت جمعاوری شدند .بدرای کشدت تدودههدای بدومی از
گلدانهدای پلدیاتیلندی بدا قطدر دهانده  16سدانتیمتدر و ارتفدا 60
سانتیمتر استفاده شد .داخل گلدانها با سنگر زه بهمنظور زهکشی پر
گرد دت سپس گلدانها با م لوط خاکی کودت ماسه و خاک باغچده بده
نسبت حجمی  3:2:1پر شدند .پس از اسدتقرار کامدل و نگهدداری در
شددرا ط مناسددب از ارتفددا  4سددانتیمتددری سددرزنی صددور گرفددت.
علف های هرز به طر ق مکانیکی کنترل گرد د و چمنها توسط کدود
نیتروژن ( 75کیلوگرم در هکتار از منبع اوره) در  3نوبت تغذ ه شددند.
پس از استقرار چمن و پوشیده شدن سطح گلددانهدا تیمارهدا اعمدال
گرد د.
اندازه گیری کیفیت از طر ق کیفی توسط ارز ابی بدا تجربده و بدا
استفاده از روش مور س انجام شد ( .)50بد ن منظور ارز دابی سداعت
 10صبح و در ک جهت انجام پدذ رفت .در ارز دابی مدذکور کده بدر
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اسا دستورالعمل  NTEPصور گرفتت امتیاز  9به رنگ سبز تیدره
چمن و امتیاز  1به رندگ زرد چمدن اختصداص داده شدد ( .)50بدرای
اندازهگیری ارتفدا در هدر گلددان از ده نقطدهی تصدادفیت ارتفدا بدا
استفاده از خط کش با دقت ک میلیمتر انددازهگیدری شدد و سدپس
میانگین انها محاسبه گرد د .جهت تعیین محتوی کلروفیلت نمونههدا
جمعاوری و به ازما شگاه انتقال داده شد و با استفاده از اسپکتروفتومتر
(مددل  uv-160 Aشددیماتزو-کیوتدو) و سددانتر فیوژ (مددل اپندددر
)5810rت توسط فرمول لیشدتنتالر محاسدبه شددند ( .)18انددازهگیدری
کربوهیدددرا هددای محلددول در اندددام هددوا ی بددا اسددتفاده از روش
اسیدسولفور ک و فنل انجام شد ( .)14محتوی نسدبی ا مطدابق بدا
دستورالعمل بارز و و ترلی ( )4و نشت الکترولیدت طبدق دسدتورالعمل
بلوم و ابرکون ( )7ت مین زده شدند .صفا مربوط بده ر شده شدامل
عمق نفوذ ر شه و عمق مؤثر ر شه مورد ارز ابی قرار گرفت .در پا دان
ازما ش ر شهها پس از خارج شدن از گلددان شستشدو شددند .سدپس
توسط خط کش با دقت  1میلیمتر عمق نفوذ ر شه (پا ینتر ن عمقی
که ر شه در ان توانسته بود قرار بگیرد) و عمق مؤثر ر شه (عمقی که
بیشتر ن تراک ر شده در ان واقدعشدده و پدا ین تدر از ان بده شدکل
معنیداری حج ر شده کداهش میابدد) انددازهگیدری گرد دد ( .)72از
نرمافزار ( SASنس ه  )9/1برای تجز ه اماری دادهها استفاده شددد و
میانگینها با ازمون حداقل تفاو معندیدار ( )LSDمقا سده شددند و
برای رس نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده شد.
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کاهش فشار تورژسانس است که منجر به کاهش ارتفا گیاه و بدرگ
از طر ق کاهش تقسی و طو ل شدن سلولها میگردد ( .)54کداهش
رشد در خشکی و شوری میتواند به دلیل کاهش انرژی موردنیاز برای
رشد درنتیجه انحرا مواد فتوسنتزی به سمت انتقدال فعدال و جدذ
ونها باشد ( .)52در شوری باال گسترش سلولی میتواند در اثر تجمع
نمکها در د واره های سلول کاهش افتده و درنتیجده باعدث کداهش
ارتفا گیاه گردد ( 29و .)75

نتایج و بحث
ارتفاع گیاه :تجز ه وار انس دادهها نشان داد تیمارهای ابیداری
و تودههای علف گندمی تأثیر معنیداری بر روی ارتفا گیاه داشتهاند.
نتا ج ا ن تحقیق نشان دادت در گیاهانی که بهخوبی ابیداری شددهانددت
تودههای سدبزوار ( 6/12سدانتیمتدر) و تاکسدتان ( 6/32سدانتیمتدر)
باالتر ن ارتفا گیاه و توده ارومیه ( 5/16سانتیمتدر) کمتدر ن ارتفدا
گیاه را دارا بودند (شکل ک .)A-نتا ج به دسدت امدده از اثدر تدنش
خشکی بر ارتفا گیاه نشان دادت تدوده سدبزوار بداالتر ن ارتفدا گیداه
( 5/52سانتیمتر) و توده تاکستان ( 3/23سانتیمتدر) کمتدر ن ارتفدا
گیاه را تحت تنش خشکی نشان میدهند (شکل ک .)B-در شدرا ط
تنش شوریت توده سبزوار ( 5/86سانتیمتدر) بیشدتر ن ارتفدا گیداه و
توده ارومیه ( 3/52سانتیمتدر) کمتدر ن ارتفدا گیداه را نشدان دادندد
(شکل دک .)C-تدأثیر تدنش خشدکی و شدوری بدر کداهش ارتفدا
گونههای چمن توسط محققان بسیاری گدزارششدده اسدت (5ت  11و
 .)24رشد سلول کی از مه تر ن فرا ندها ی است کده تحدت تدأثیر
تنش خشکی و شوری قرار میگیردت مطالعا م تلف نشدان دادهانددت
توده و ارقام مقاومت کاهش ارتفا گیاه کمتری از خود در شرا ط تدنش
خشکی و شوری نشان میدهند ( 15و  .)69اولین عالمت درک تنشت

شکل -1تأثیر تنش خشکی و شوری بر ارتفاع توده های علف گندمی
بیابانی
Figure 1- The effects of drought and salinity stress on
height of Agropyron desertorum genotypes

محتوی کلروفیل :تجز ه وار انس دادهها نشدان داد تیمارهدای
ابیاری و تودههای علف گنددمی تدأثیر معندیداری بدر روی محتدوی
کلروفیل داشته اند .نتا ج به دسدتامدده از بررسدی محتدوی کلروفیدل
(شکل دو )A-نشان داد که در گیاهان با ابیاری مناسبت توده ارومیده
( 3/14میلیگرم برگدرم وزنتدر) و سدبزوار ( 3/25میلدیگدرم برگدرم
وزنتر) بیشتر ن و توده اراک ( 2/71میلیگرم برگرم وزنتر)ت کمتر ن
محتوی کلروفیل را دارا میباشند .نتدا ج بدهدسدتامدده از اثدر تدنش
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خشکی بر محتوی کلروفیل نشان دادت کمتدر ن محتدوی کلروفیدل را
تددودههددای ارومیدده ( 2/02میلددیگددرم برگددرم وزنتددر) و اراک (2/13
میلیگرم برگرم وزنتر)ت و بیشتر ن محتوی کلروفیل را تدوده سدبزوار
( 2/85میلی گرم برگرم وزن تر) به خود اختصاص دادند (شکل دو.)B-
نتا ج بهدستامده از اثر تنش شوری بر محتدوی کلروفیدل نشدان دادت
کمتر ن محتوی کلروفیل را تودههای هشتگرد ( 1/95میلیگرم برگرم
وزنتر) و تاکستان ( 1/92میلیگرم برگرم وزنتر) و بیشتر ن محتدوی
کلروفیل را توده سدبزوار ( 2/75میلدیگدرم برگدرم وزنتدر) بده خدود
اختصاص دادند (شکل دو .)C-سو و همکاران ( )59نشدان دادندد کده
خشکی میزان انتقال الکترون فتوسنتزی و میزان کلروفیدل را کداهش
میدهد .ا شان گزارش کردند کده از دسدت دادن کلروفیدل در مدد
تنش کامل خشکی مربوط به اکسیداسیون ندوری اسدت کده حاصدل
تنش اکسا شی بوده و همراه با کاهش در فعالیت انتدیاکسدیدانهدا و
افزا ش در پراکسیداسیون اسیدهای چر است .به گزارش ارغدوانی و
همکاران ( )2با افزا ش شوری در کنتاکی بلدوگرا میدزان کلروفیدل
کاهش پیدا کرد .غلظت کلروفیل به عنوان ک شاخ برای ارز دابی
مقاومت گیاه شناخته شده است ( 21و  )25و لذا کاهش ان در شدرا ط
تنش خشکی و شوری میتواند بهعنوان ک عامل محدودکنندده غیدر
روزنهای به حسا ا د ( 41و  .)76حفظ کلروفیل تحت شرا ط تدنش
خشکی و شوریت در بسیاری از گونههای گیاهی با مقاومت بده تدنش
همبستگی دارد و بهطور عمدومی گیاهدان مقداوم نسدبت بده گیاهدان
حسا ت کاهش کلروفیل کمتری از خدود نشدان مدیدهندد ( 2و .)21
گزارششده که تنش خشکی و شوری در گیاهان باعث پیری زودر ت
شکسته شدن کلروپالست ها و تجز ه کلروفیل در اثر افزا ش فعالیت
انز کلروفیالز میگردد ( 2و  .)40ضمن انکه کاهش میزان کلروفیل
برگ در اثر تنش خشکی و شدوریت باعدث کداهش کدارا ی فتوسدنتز
میشود و گیاهانی که در شرا ط تنش میزان کلروفیل خود را در سطح
باال ی حفظ میکنند کارا ی فتوسنتزی باالتری دارند (.)40
کربوهیدرات های محلوو انوداه هووایی :نتدا ج بررسدی
کربوهیدرا های محلول انددام هدوا ی نشدان داد کده در گیاهدان بدا
ابیاری مناسب میزان کربوهیددرا هدای محلدول تدودههدای دماوندد
( 312/14میلی گرم برگرم وزن خشک) و ارومیه ( 296/24میلدیگدرم
برگددرم وزن خشددک) بیشددتر از چهددار تددوده د گددر بددودت کمتددر ن
کربوهیدرا هدای محلدول نیدز متعلدق بده تدوده اراک بدود (260/15
میلیگرم برگرم وزن خشک) (شکل سه .)A-نتدا ج بدهدسدتامدده از
بررسی کربوهیدرا های محلول اندام هوا ی نشان داد که در گیاهدان
تحت تنش خشکیت توده تاکستان کمتر ن ( 236/19میلیگرم برگدرم
وزن خشددک) و تددودههددای دماونددد ( 332/16میلددیگددرم برگددرم وزن
خشک) و سبزوار ( 345/14میلیگدرم برگدرم وزن خشدک) بیشدتر ن
مقدار کربوهیدرا های محلول را داشتند (شکل سه.)B-

شکل  -2تأثیر تنش خشکی و شوری بر کیفیت توده های علف
گندمی بیابانی
Figure 2- The effects of drought and salinity stress on turf
quality of Agropyron desertorum genotypes

در شرا ط تنش شوریت توده دماوند بیشتر ن ( 322/15میلیگدرم
برگرم وزن خشک) و تودههای ارومیه ( 211/19میلیگرم برگدرم وزن
خشک) و تاکستان ( 194/45میلیگرم برگدرم وزن خشدک) کمتدر ن
کربوهیدرا محلول را نشان دادند (شکل سده .)C-اسدمولیت هدا در
تنظی اسمزی بسیاری از گونههای گیاهی نقش مهمی دارند و عموماً
به عنوان امینواسیدهای پروتئینی و غیر پروتئیندیت کربوهیددرا هدای
محلولت اسیدهای ارگانیکت الکلها و ونهدا دسدتهبنددی مدیشدوند
( .)19در دستر بودن کربوهیدرا محلدول اصدلیتدر ن فداکتور در
تعیین توانا ی گیاه برای تجمع فعال ا غیرفعال اسمولیتهدای ازاد در
فرا ند تنظی اسمزی اسدت ( 28و  .)74تجمدع کربوهیددرا محلدول
اندام هوا ی در تنش اسمزی توسدط محمدد و همکداران ()47ت لدی و
همکاران ( 32و )33ت کار و همکاران ()30ت داسدیلوا و همکداران ()13
گزارششده است .بال و همکاران ( )3بیان کردندد کده در تدودههدای
متحمل به تنش چمن بوفالوگرا ت غلظت بیشدتر کربوهیددرا غیدر
ساختاری همراه با فعالیت بیشتر انز های انتدی اکسدیدانی مشد
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میشود .محققان بسیاری گزارش کردهاند که تجمدع قنددها در ارقدام
متحمل به خشکی و شوری بیشتر از ارقام حسا است ( 31و  .)46به
نظر میا د که تجمع بیشتر کربوهیدرا محلول میتواند باعث تنظی
و حفاظت اسمزی گردد و مقاد ر بیشتر محتوای نسبی ا و پا دداری
بهتر غشاء را به دنبال داشته باشد (.)77
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را تودههای دماوند ( 59/18درصدد) و سدبزوار ( 62/18درصدد) تحدت
تددنش خشددکی بدده خددود اختصدداص دادنددد (شددکل چهددار .)B-نتددا ج
بهدستامده از اثدر تدنش شدوری بدر محتدوی ا نسدبی نشدان دادت
کمتر ن محتوی ا نسبی را توده هشتگرد ( 19/45درصد) و بیشتر ن
محتوی ا نسدبی را تدوده سدبزوار ( 68/42درصدد) و اراک (65/14
درصد) به خود اختصاص دادند (شکل چهار.)C-
تنظی اسمزی کی از مه تر ن مؤلفههای تحمدل بده خشدکی و
شوری است ( )33که ارتباط نزد کی با محتوی ا نسدبی بدرگ دارد
( .)40کاهش میزان محتوی ا نسبی در اثر تنش خشکی و شوری در
تحقیقا سا ر محققین بر روی چمن های چمنی نیز گزارششده است
که با نتا ج حاصل از ا ن تحقیق مطابقت دارد (12ت  14و .)49

شکل  -3تأثیر تنش خشکی و شوری بر محتوی آب نسبی و نشت
الکترولیت توده های علف گندمی بیابانی
Figure 3- The effects of drought and salinity stress on
relative water content and electrolyte leakage of Agropyron
desertorum genotypes

محتوی آب نسبی :تجز ه وار انس دادهها نشان داد تیمارهای
ابیاری و تودههای علف گندمی تأثیر معنیداری بدر روی محتدوی ا
نسبی داشتهاند .نتا ج حاصل از بررسی میزان محتوی ا نسبی نشان
داد که محتوی ا نسبی در هر شش توده گیاهی که به خوبی ابیاری
شده بودندت تقر باً در ک سطح قرار دارد (شدکل چهدار .)A-بدا قطدع
کامل ابیاری و اعمال تنش شوریت میزان محتدوی ا نسدبی در هدر
شش توده گیاهی چمن روند کاهشدی داشدت .کمتدر ن محتدوی ا
نسبی را توده تاکستان ( 20/17درصد) و بیشتر ن محتدوی ا نسدبی

شکل  -4تأثیر تنش خشکی و شوری بر کربوهیدرات محلو توده
های علف گندمی بیابانی
Figure 4- The effects of drought and salinity stress on
soluble carbohydrate of Agropyron desertorum genotypes
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شکل  -5تأثیر تنش خشکی و شوری بر محتوی کلروفیل توده های
علف گندمی بیابانی
Figure 5- The effects of drought and salinity stress on
Chlorophyll of Agropyron desertorum genotypes

جیانگ و هوانگ ( )28در مطالعدهای بدر روی کنتداکی بلدوگرا
در افتند که تنش خشدکی سدبب کداهش مقددار ا نسدبی بدرگ در
گونههای مذکور می گردد کده شدد کداهش در طدول مدد تدنش
متفاو است.
بور و همکاران ( )8بیان نمودند که گیاهان متحمل به شدوری در
مقا سه با انوا حسا انت با سرعت کمتری رطوبت خود را از دسدت
میدهند و بین رطوبت برگهای جداشدهت تحمل به شوری و تواندا ی
حفظ رطوبت برگ و عملکرد رابطه معنیداری وجود دارد .بدا کداهش
محتوی ا نسبی برگت ظرفیت فتوسنتزی گیاه کاهش پیدا میکند و
در اثر اسیب به غشای کلروپالست هات منتهی به مرگ گیاه مدیشدود
( .)12محتوی ا نسبی باالتر در شرا ط تنش میتواند موجدب حفدظ
هدا ت روزنه ای و درنتیجه تعر و فتوسنتز باالتر در گیداه گدردد کده
نشان دهنده مقاومت باالتر به تنش هست ( 43و  .)53گیاهان متحمل

به خشکی و شوری در مقا سه با انوا حسا انت با سرعت کمتدری
رطوبت خود را از دست میدهند و بین رطوبدت بدرگهدای جداشددهت
تحمدل بدده تددنش و توانددا ی حفدظ رطوبددت بددرگ و عملکددرد رابطدده
معنیداری وجود دارد (.)43
نشت الکترولیت :تجز ه وار انس دادهها نشدان داد تیمارهدای
ابیاری و تدودههدای علدف گنددمی تدأثیر معندیداری بدر روی نشدت
الکترولیت داشتهاند .نتا ج نشان داد که نشت الکترولیت هر شش توده
گیاهی چمن در گیاهان شاهد تقر باً در ک سدطح قدرار دارد (شدکل
چهار .)A-در تیمار قطع ابیاری و تنش شوریت نشت الکترولیت در هر
شش توده گیاهی افزا ش پیدا کردت کمتر ن میزان نشت الکترولیت را
به ترتیب تودههای سبزوار ( 48/16درصد) و دماوند ( 59/14درصدد) و
بیشتر ن میزان نشت الکترولیت را به ترتیب تودههای ارومیده (90/12
درصد)ت تاکستان ( 88/15درصدد) و هشدتگرد ( 85/16درصدد) تحدت
تنش خشکی به خود اختصاص دادند (شکل چهار .)B-در شرا ط تنش
شوریت توده سبزوار ( 54/17درصد) و اراک ( 50/14درصد)ت کمتدر ن
میزان نشت الکترولیت و تودههای هشتگرد ( 91/24درصدد) و ارومیده
( 89/34درصد)ت بیشتر ن میزان نشت الکترولیت را نشان دادند (شکل
چهار.)C-
نشت الکترولیت کی از شاخ های میزان مقاومت گیداه اسدت
که تحت شرا ط تنش خشکی و شوری افدزا ش مدی ابدد ( 12و .)14
چای و همکاران ( )12تحمل به تنش خشدکی را در دو گونده کنتداکی
بلوگرا و رای گرا چندساله مورد بررسی قراردادند و اظهار کردند
که کنتاکی بلوگرا در مقا سده بدا رای گدرا چندسداله از کیفیدت
چمنی و کارا ی فیتوشیمیا ی برگ باالتر و نشت الکترولیت پا ینتری
در طی دوره تنش برخوردار بود و ا نطور نتیجده گرفتندد کده تحمدل
بیشتر کنتاکی بلوگرا در برابر تدنش خشدکی بده تنظدی اسدمزیت
انعطا پذ ری بیشتر د واره سلولی و پا داری بهتر غشاء سدلولی برمدی
گردد .لیون و همکاران ( )34نیز عنوان کردند کده گوندههدای گیداهی
مقاوم به شوری توانا ی بیشتری در حفظ سالمت غشات تنظی ونهدا
و درنتیجه تعادل ا سلولی دارا میباشند .در طی تنشت خسار وارده
به غشا سلول می تواند عامل محدودکننده برای سالمت سدلول باشدد
( .)53درواقع کی از دال ل مقاومت پا ین به تنش خشدکی در چمدن
های حسا ت به نشت الکترولیت بیشتر در انها نسبت داده مدیشدود
(22ت  34و  .)38افزا ش نشت الکترولیدت بدا پیشدرفت تدنش توسدط
تاتاری و همکاران ( )60در گیاه علف گندمی بیابانی گزارششده است.
شده که مؤلفه اصلی در تحمل به هدر رفت ا در چمن هدات
مش
ثبا غشای سلولی است و افزا ش نشت ونی نشاندهنده بروز اسیب
غشا ی است (.)52
صفات مربوط به ریشوه :نتدا ج ا دن تحقیدق نشدان دادت در
گیاهانی که بدهخدوبی ابیداری شدده انددت تدودههدای دماوندد (18/14
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سانتیمتر) و تاکستان ( 17/15سانتیمتر) باالتر ن عمق نفوذ ر شده و
توده تاکستان ( 15/16سانتی متر)ت باالتر ن عمق مؤثر ر شه را نشدان
دادند (شکل پنج .)A-در تیمار تنش خشکیت توده سدبزوارت بیشدتر ن
عمق نفوذ ( 30/14سانتی متر) و عمق مؤثر ر شه ( 20/26سانتیمتدر)
را نشان داد (شکل پنج .)B-نتا ج بهدستامده از اثر تنش شدوری بدر
صفا مربوط به ر شه نشان دادت توده سدبزوار بداالتر ن عمدق نفدوذ
ر شه ( 34/15سانتیمتر) و توده اراک ( 20/11سدانتیمتدر) و سدبزوار
( 24/25سانتیمتر)ت باالتر ن عمق مؤثر ر شه را نشدان دادندد (شدکل
پنج .)C-سیست ر شه بهعنوان کی از پارامترهای مه در برنامههای
اصالحی برای ا جاد مقاومت به تنش خشکی و شوری مددنظر اسدت
( .)37طول ر شه طو لتر باعث میشود که سطح و حج بیشدتری از
ر شهها در تما با خاک قرار گیرد که ا ن امر باعث تسدهیل جدذ
ا و مواد غذا ی تحت شرا ط تدنش خشدکی مدیشدود ( .)53تدنش
خشکی و شوری از طر ق کاهش پتانسدیل ا بدرگ و بده دنبدال ان
کاهش فتوسنتز باعث کاهش عمق نفوذ و تراک ر شه میشدود (.)53
ماهاجان و توتجا ( )39گزارش کردند که در زمدان بدروز تدنشت رشدد
نسبی ر شده افدزا ش مدی ابدد تدا سیسدت ر شده ا بیشدتری را از
ال ههای عمیقتر خاک است راج کند .کیدان ( )55گدزارش کدرد کده
تحت شرا ط تنش خشکیت رطوبت حجمی خاک در ال ههای سطحی
بهسرعت کاهش می ابدد درحدالیکده از محتدوای رطدوبتی خداک در
اعما پا ینتر بهکندی کاسته میگردد که در ا ن حالدت گیداه بدرای
جذ ا طول ر شه را افزا ش مدیدهدد .مکدان و هواندگ ( )44بدا
بررسی ارقام م تلف کر پینگ بنت گرا گزارش کردندد کده تدنش
خشکی طول کل ر شه و تعداد ر شده را در ارقدام م تلدف ا دن گیداه
کاهش میدهد ولی شد ا ن کاهش در ارقام متفاو بود.
نتا ج تحقیقی نشان داد بین جمعیدتهدای م تلدف مدر از نظدر
مقاومت به خشکی بر اسا طول نفوذ ر شهت تفاو های معندیداری
وجود دارد .بهگونهای که ارقام مقاوم بیشتر ن طول ر شه را نسبت بده
ارقام حسا داشتند ( .)1افزا ش عمق نفوذ ر شده در شدرا ط تدنشت
منجر به افزا ش ظرفیت جذ ا در ال ههای عمیق خاک میشود تا
میزان کاهش ا در ال ههای سطحی را جبدران کندد ( .)23در ارقدام
حسا ت خشک شدن خاک منجر به کاهش رشد و کاهش جدذ ا
در دو سطح باال ی و پا ینی خاک میشود (.)26
کیفیت :نتا ج نشان داد که کیفیدت پدنج تدوده هشدتگردت اراکت
تاکستانت دماوند و سدبزوار در گیاهدان شداهد تقر بداً در دک سدطح
قرارگرفته و توده ارومیه کیفیت پا ینتدری از خدود نشدان داد (شدکل
شش .)A-در تیمار تنش خشکی کیفیت چمن در هر شش توده چمن
کاهش پیدا کرد .کمتر ن و بیشتر ن میزان کیفیت را به ترتیدب تدوده
سبزوار و توده هشتگرد به خود اختصاص دادندد (شدکل پدنج .)B-در
شرا ط تنش شوریت کیفیت چمن در هر شش توده کاهش پیدا کدردت
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توده سبزوار و اراک بیشتر ن کیفیت و تدودههدای ارومیده و تاکسدتان
کمتر ن کیفیت را تحت تنش شوری نشدان دادندد (شدکل پدنج.)C-
کاهش کیفیت چمن تحت شرا ط تنش خشکی و شوریت توسط سو و
همکدداران ()65ت جیانددگ و هوان دگ ( )28و چددای و همکدداران ()12
گزارششده است.

شکل  -6تأثیر تنش خشکی و شوری بر عمق نفوذ و تراکم ریشه
توده های علف گندمی بیابانی
Figure 6- The effects of drought and salinity stress on
penetration and effective depth root of Agropyron
desertorum genotypes

کیفیت چمن کی از فاکتورهای اصلی بدرای نشدان دادن تحمدل
کلی چمن در برابر تنش خشدکی و شدوری اسدت ( .)10علدت اصدلی
کاهش کیفیت گیاهت کاهش میزان کلروفیل تحت شرا ط تنش خشکی
و شوری است که توسدط محققدین م تلدف در گدرا هدای چمندی
گزارششده است ( .)61در منابع متعددی گزارششده است که میزان
کاهش کیفیت در تودههای حسا بده خشدکی و شدوریت بیشدتر از
گیاهان مقاوم است (36ت  37و  .)63در بررسدی مقاومدت بده خشدکی
شددت
ارقام فسدتوکای بلندد ( )Festuca arundinacea L.مشد
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 بهطور خالصهت نتا ج حاصل از ا ن تحقیدق.تاکستان < ارومیه هست
نشان داد که توده های سدبزوار و دماوندد مقاومدت خدوبی نسدبت بده
خشکی و تودههای سبزوار و اراک مقاومدت خدوبی نسدبت بده تدنش
شوری نسبت به سا ر تودههای علدف گنددمی تاجددار از خدود نشدان
 ا ن توده ها در مجمو با بهبود صفاتی همچدون ارتفدا ت حفدظ.دادند
محتوی کلروفیلت تجمدع بیشدتر کربوهیددرا محلدولت محتدوی ا
نسبی باالتر و نشت الکترولیت کمترت افزا ش عمق نفوذ و تراک ر شه
در شرا ط تنشت مقاومت باالتری از خود نشان دادند و میتوان از ا ن
چمنها بهعنوان چمن بومی دارای پتانسیل مقاومت به تنش خشکی و
.شوری ادکرد
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کاهش رنگ ا ن چمن تحت تدأثیر تدنش خشدکی بده دال لدی چدون
.)10( کلروزت سوختگی و پژمردگی برگ مربوط میشود

نتیجهگیری
نتا ج حاصل از ا ن تحقیدق نشدان داد تدنش خشدکی و شدوری
باعث کاهش کیفیت در تودههای علف گندمی تاجدار شدهاند و سدطح
 بر اسا تجز هوتحلیدلهدای.کاهش کیفیت بین تودهها متفاو بود
مورفولوژ ک و فیز ولوژ کت رتبه بندی مقاومت به خشکی بدهصدور
سبزوار <دماوند > اراک < ارومیه = تاکستان < هشتگرد و رتبهبنددی
= مقاومت به شوری بهصور سبزوار <اراک > دماوندد > هشدتگرد

)Agropyron cristatum L.(  محل جمعآوری تودههای بومی علف گندمی تاجدار-1 جدو
Table 1- Site collection of native Iranian Crested wheatgrass genotypes (Agropyron cristatum L.)

توده

منطقه

Landrace

Region

هشتگرد

البرز-هشتگرد

Hashtgerd

Hashtgerd-Alborz

اراک

مرکزی-اراک

Arak

Arak-Markazi

ارومیه

اذربا جان-ارومیه

Urmia

Urmia-Azerbaijan

تاکستان

قزو ن-تاکستان

Takestan

Takestan-Qazvin

دماوند

تهران-دماوند

Damavand

Damavand-Tehran

سبزوار
Sabzevar

متوسط دمای

متوسط بارش

طو جغرافیایی

عرض

ارتفاع

Longitude
(E)

جغرافیایی
Latitude (N)

Altitude
(m)

Average annual
temperature
(°C)

Annual rainfall
(mm/year)

50.6846

35.9614

1175

14.6

377

49.7013

34.0954

1750

13.9

311

45.0433

37.3309

1330

10.6

555

49.7013

36.0721

1260

18.1

350

52.0631

35.5721

1903

12.1

149

57.6678

36.2152

977

18.2

330

ساالنه

ساالنه

خراسان رضوی-سبزوار
Sabzevar-Khorasan
Razavi
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Introduction: Drought and salinity are the most detrimental abiotic stresses for turfgrass growth across a wide
range of geographic locations. Most cool season grass species are not well adapted to extended periods of drought and
salinity stress. The decline in turf quality caused by drought and salinity stresses is a major concern in turfgrass
cultivation and management. Therefore, developing management practices for improving drought and salinity resistance
of turfgrasses has become imperative in arid and semiarid regions. Grass genotypes differ in their responses to drought
and salinity stresses, which involve changes in morphological and physiological aspects. Understanding of relative
involvement of each morphological and physiological characteristic in drought and salinity tolerance is important in
selecting grass genotypes to facilitate breeding of drought and salinity-tolerant genotypes. The purposes of this research
were to make selections of genotypes tolerant to drought and salinity stress for turfgrass management program.
Materials and Methods: To study some morphological and physiological responses of six Iranian crested
wheatgrasses (Agropyron cristatum L.) under drought and salinity, an experiment was conducted in the greenhouse of
College of Abureyhan, University of Tehran, Iran. Six Iranian Agropyron cristatum genotypes were collected from six
locations in Iran. Agropyron cristatum genotypes were planted in polyvinyl chloride tubes and kept in the greenhouse.
Pots were filled with sandy loam soil which had been sterilized in an oven at 160ºC for 6 h. Irrigation was applied as
needed to prevent any visible stress during grass establishment. Grasses were watered three times weekly to maintain
plants under well-watered conditions and soil moisture at field capacity. The experiment consisted of three treatments:
1) well-watered plants were irrigated three times per week with distilled water (control), 2) Drought stress was imposed
by withholding irrigation for 45 days (drought stress), and 3) plants were irrigated daily with 100 mL of 9 dS.m –1 NaCl
solution (salinity stress). To avoid primary salinity shock, the soil in each pot was drenched with 100 mL NaCl solution
at incremental electrical conductivity (EC) by 3 dS.m–1 per day until the final EC reached 9 dS.m–1. Data were subjected
to analysis based on a split-plot design with water treatments as main-plots and genotypes as sub-plots. Irrigation
treatment as the main factor in three levels (control, drought, and salinity) and crested wheatgrass at six levels were
considered as sub-plots. Studied characteristics such as height, turf quality, chlorophyll content, soluble carbohydrates,
relative water content, electrolyte leakage, root penetration, and effective root depth were recorded. Statistical
significance was tested using the analysis of variance procedure in SAS 9.1 (SAS Institute Inc., Cary, NC). Differences
between the means were determined using the Fisher’s protected LSD test at the 5% probability level.
Results and Discussion: The results of this study showed that drought and salinity stress decreased the quality of
crested wheatgrass masses, and reduced the level of quality varied among the masses. Throughout the experiment,
‘Sabzevar’ and ‘Damavand’ under drought conditions and ‘Sabzevar’, ‘Arak’ and ‘Damavand’ under salinity conditions
maintained higher Turf quality compared with other genotypes. Total chlorophyll content of ‘Sabzevar’ and
‘Damavand’ were higher than other genotypes under drought and salinity conditions. The maintenance of higher
chlorophyll content has been associated with better drought and salinity tolerance in plant. The soluble sugar content of
‘Sabzevar’ and ‘Damavand’ under drought conditions and ‘Sabzevar’, ‘Arak’ and ‘Damavand’ under salinity conditions
were higher than other genotypes during the experiment. Soluble sugar content is an important compatible osmolyte in
plants. Increased accumulation of soluble sugar content in stressed plants may be an adaptation process and resistance
strategy to abiotic stresses in plants. Throughout the experiment, ‘AEKQI’, ‘Sabzevar’ and ‘Damavand’ genotypes
under drought conditions and ‘Sabzevar’ genotypes under salinity conditions maintained higher relative water content
in compared with other genotypes. Higher RWC indicates the ability of the leaf to maintain its higher water content
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under stress conditions with the simultaneous capability of the root system to take up adequate water. Based on
morphological and physiological analysis for drought and salinity tolerance in investigated genotypes, the tolerance
ranking would appear to be ‘Sabzevar’ > ‘Damavand’ > ‘Arak’ > ‘Urmia’ = Takestan > ‘Hashtgerd’ under drought
stress and ‘Sabzevar’> ‘Arak’ > ‘Damavand’ > ‘Takestan’ = ‘Hashtgerd’> ‘Urmia’ under salinity stress. The results of
this study showed that ‘Sabzevar’ and ‘Damavand’ genotypes had good tolerance to drought stress, and ‘Sabzevar’ and
‘Arak’ genotypes had good tolerance to salt stress than other Iranian crested wheatgrass genotypes.
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