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( به تنش خشکی .Cynodon dactylon Lهای بومی مرغ )پاسخ جمعیت
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  دهیچک
های مرغ بومی اطراف شهرستان کاشان به تنش خشکی در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با این مطالعه به منظور بررسی واکنش چمن

روزه( و چهار تکرار صورت گرفت. بر این اساس هدفف پدهوهش ضا در معرفدی  10روزه و خشکی 5)آبیاری هر روزه، خشکی تیمار  3
های فیزیولدوییکی تعیدین شدف. گیری شاخصجمعیتی مقاوم به شرایط خشکی با کاربرد اضتمالی برای استفاده در فضای سبز با انفازه

های ها صدورت گرفدت. شداخصو پس از اعمال تیمارهای مختلف، آنالیزها بر روی برگآوری های طبیعی جمعجمعیت ها از رویشگاه
( تحدت تیمارهدای MDAآلفئیف )دی( و غلظت مالونEL(، میزان نشت الکترولیت )RWCفیزیولوییکی شامل مقفار آب نسبی برگ )

های نشان داد که اثدر تدنش خشدکی بدر شداخص هاروز مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه میانگین 10و  5های آبیاری هر روز، خشکی
RWC ،EL  وMDA های دار بود و جمعیتمعنیA80  وM34  با کمترین کاهش درRWC کمتدرین افدزایش در ،EL  وMDA  بده

، بیشترین افدزایش در RWCبا بیشترین کاهش در  KH10و  T1های های مقاوم و مناسب کشت در منطقه و جمعیتعنوان جمعیت
EL  وMDA های ضساس در نظر گرفته شفنف.ه عنوان جمعیتب 

 

 آلفئیفدی، تنش خشکی، محتوای نسبی آب، نشت الکترولیت، مالون(Cynodon dactylonرغ )چمن م کلیدی: کلمات
 
 
  . مقدمه1

در مندازل،  چمن به عنوان یکی از مهم ترین گیاهان پوششی در ایجاد فضای سبز جفا از کاربرد وسیعی که بدرای ایجداد سدطوح زیبدا
پارک ها، مناطق تجاری، مکان های تفریحی، فرودگاه ها، بزرگ راه ها و زمین های ورزشی دارد، نقش مهمدی را در تولیدف اکسدیهن و 

= 36[. چمن مرغ بدا برمدوداگراس )1جذب گازهای مضر و تصفیه هوا، جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش پایفاری آن ایفا می کنف ]
x4 =n2 های فصل گرم می باشف که با داشتن تنوع زیاد در رنگ، انفازه برگ، تراکم، سازگاری و قفرت رشف زیاد در منداطق ( از چمن

 [.12گرمسیری و نیمه گرمسیری کشت می شود ]
خشکی و کم آبی از جفی ترین مشکالت سراسر جهان است که بقای موجودات زنفه از جمله گیاهان را تحت تدثثیر قدرار مدی دهدف و 

دهدف [. خشکی زمانی رخ می18ب کاهش عملکرد و ایجاد تغییرات مختلفی در سطح فیزیولوییکی، متابولیکی و سلولی می شود ]موج
 [.6که سطح رطوبت خاک و رطوبت نسبی هوا پایین است در ضالی که درجه ضرارت باالست ]

کنف؛ خشکی پایفاری خود تحت شرایط نامناسب معین میارائه مشخص و متمایز و یا ترکیبی از تغییرات مرتبط، ظرفیت گیاه را برای 
(، نشدت RWCبر روی طیف وسیعی از تنظیمات فیزیولوییکی و بیوشیمیایی در گیاه از جمله تغییرات در محتدوای نسدبی آب بدرگ )

ام سلول را تحت تدثثیر ( و خسارت غشاء اثر گذاشته و در نتیجه قابلیت دوROSهای اکسیهن فعال )[، تولیف گونه7(، ]ELالکترولیت )
[. مکانیسم های فیزیولوییکی و بیوشیمایی گیاهان در پاسخ به محتوی نسبی آب، منعکس کننفه فعالیدت متابولید  16دهف ]قرار می

آبدی داری بدرای تحمدل در برابدر کمباشف و به عنوان شاخص بسیار معنیدر بافت ها و تعادل بین عر ه آب به برگ و میزان تعرق می
و  Shi[. 9گیدرد ]های ضساس و مقاوم به خشکی مورد استفاده قدرار می[، همچنین این ویهگی برای تمایز ینوتیپ9، 6، 17باشف ]می

واریته برموداگراس میزان آب نسبی برگ و بقاء در تمدام  9ای گزارش کرد که پس از اعمال تنش خشکی در [ در مطالعه18همکاران ]
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یافت و این کاهش در رقم مقاوم نسبت به رقم ضساس کمتر بوده است. غشاء سلولی نیدز یکدی از اولدین  ها تا ضف زیادی کاهشواریته
های گیاهی است و به طور کلی پذیرفته شفه است که ضفاظت از یکپدارچگی و ثبدات تحدت شدرایط تدنش آبدی جدزء های تنشهفف
سیب پذیری غشای سیتوپالسدمی محتویدات سدلول بده بیدرون [. در اثر آ5و  8های اصلی مقاومت به خشکی در گیاهان است ]مؤلفه

تر باشف نشانه گیری مقفار نشت یونی تعیین نمود. بفین ترتیب هرچه مایع غلیظتوان با انفازهتراوش کرده که مقفار این خسارت را می
ای بر روی [ در مطالعه14ران ]و همکا Hu[. 2های بیشتری تخریب شفه و آن رقم مقاومت کمتری به خشکی دارد ]آن است که سلول

هدای برمدوداگراس مدورد مطالعده در تدنش خشدکی در تمدام رقم ELهای برموداگراس هیبریف و رایج اظهار داشتنف که سطح ینوتیپ
 ها متفاوت بوده است و افزایش مشاهفه شفه در رقم مقاوم نسبت به رقم ضساس کمترافزایش داشته است اما میزان افزایش در ینوتیپ
( نیز رویفادی اولیه از پاسخ دفاعی گیاه به تنش آبی است و همچنین به عندوان ید  ROSبوده است. تولیف گونه های فعال اکسیهن )

تواندف باعدت تدنش می ROS[. تولیدف بدیش از ضدف 7کندف ]اندفازی میپیام رسان ثانویه ی  واکنش دفاعدی پی در پی در گیاه را راه
[. از اثرات بارز رادیکال های آزاد اکسیهن، تخریب غشداءهای سدلولی 19ها شود ]لکردهای طبیعی سلولاکسیفاتیو و اختالل جفی عم

است. با توجه به اینکه ترکیب مالون دی آلفئیف تحت تثثیر تخریب و پراکسیفه شفن غشاء سلولی آزاد می شود، بررسی غلظت مدالون 
را در  MDA[ نیدز میدزان غلظدت 18و همکداران ] Shi[. 3غشاء سلولی باشف ]دی آلفئیف بافت گیاهی می توانف بیانگر میزان تخریب 

 ینوتیپ مقاوم نسبت به رقم ضساس برموداگراس تحت تنش خشکی، کمتر گزارش کرده انف. 
و  RWC ،ELاین تحقیق به منظور بررسی پاسخ جمعیت های بومی چمن مرغ به تنش خشکی و مقایسه شاخص های فیزیولدوییکی 

MDA سخ به تنش در بین جمعیت های مورد مطالعه انجام شف.در پا 
 
 مواد و روش ها. 2

رویشدگاه هدای  های گیداهی ازمناطق اطراف کاشان شناسایی شفه و نمونهاز منطقه  8ضفود  جمع آوری نمونه های گیاهیبه منظور 
یت در گلفان کشت شف و به مفت سه ماه در آوری نمونه ها، هر جمعپس از جمع انجام گرفت. 1393بهار سال طبیعی آن ها در فصل 

گلخانه نگهفاری شف و به طور مرتب آبیاری و با محلول هوگلنف کود دهی شف. سپس گیاهان به روش غیر جنسدی تکییدر و در نهایدت 
مداه در استولون ها از هر جمعیت جفا شفه و در گلفان های ضاوی بستر کوکوپیت و پرلیت به نسبت مساوی کشت شف و به مفت سه 

سانتی متری از منبع نوری( و به صدورت هفتگدی محلدول دهدی  20درجه و فاصله  30فیتوترون در شرایط ثابت نگهفاری شف )دمای 
شفنف. در ادامه برای آزمایش نمونه های همسان انتخاب شفه و در مرضله بعف تیمار خشکی اعمال شف. برای هدر جمعیدت سده تیمدار 

 روزه انجام شف و نمونه گیری انجام شف. 10روزه و تیمار خشکی  5ار خشکی شاهف )آبیاری هر روزه(، تیم
 

 هموقعیت جغرافیایی مناطق جمع آوری گیاهان مورد مطالع:  1جفول

 تاریخ جمع آوری ارتفاع )متر( مشخصات جغرافیایی محل جمع آوری کد جمعیت

Kh10 51 ° 22 ′ 49/9 ″ روستای خنب -کاشان   E ″ 88/25 ′ 52 ° 33    N 85/1482  اردیبهشددددت مدددداه
1393 

M34 51 ° 9 ′ 33/21 ″ روستای مرق -کاشان  E ″ 27/26 ′ 54 ° 33   N 16/1753 
اردیبهشددددت مدددداه 

1393 

B60 52 ° 0 ′ 89/29 ″ بادرود -نطنز  E ″ 46/28 ′ 41 ° 33   N 15/988 1393ماه  فروردین 

K1 51 ° 29 ′ 70/14 ″ مرکز تکییر شهرداری کاشان -کاشان  E ″ 66/46 ′ 57 ° 33   N 71/955 
مدددداه  اردیبهشددددت

1393 

K70 52 ° 06 ′ 33/35 ″ کویر کرشاهی -کاشان  E ″ 74/58 ′ 55 ° 33   N 79/1460 
مدددداه  اردیبهشددددت

1393 

A48 51 ° 04 ′ 62/1 اردهال -کاشان  ″E ″ 22/6 ′ 02 ° 34   N 69/1745 
اردیبهشددددت مدددداه 

1393 

J25 51 ° 13 ′ 28/7 ″ رکجوشقان است -کاشان  E ″ 78/39 ′ 02 ° 34   N 03/1356 1393ماه  فروردین 

A80 51 ° 35 ′ 83/23 ″ ابیانه -نطنز  E ″ 59/9 ′ 35 ° 33   N 39/2226 1393ماه  فروردین 

T1 1393فروردین ماه  --------- --------------------- ---------------------- تجاری 
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 (RWCت نسبی آب برگ )انفازه گیری ظرفی
اندفازه گیدری شدف. بدفین  3(DWو وزن خشد  ) 2(TW، وزن آمداس )1(FWبرای تعیین میزان نسبی آب برگ، سه پارامتر وزن تر )

منظور، از هر جمعیت برگ ها جفا شفه و به سرعت وزن شف )وزن تر(. در مرضله بعف نمونه هدای برگدی در لولده آزمدایش ضداوی آب 
 80ساعت برگ ها دوباره توزین شف )وزن آماس(. در مرضله سوم نمونه های برگدی در آون بدا دمدای  24و پس از  مقطر قرار داده شف

ساعت قرار داده شف و نمونه ها خش  شفه و ی  بار دیگر توزین شف )وزن خشد (. در نهایدت درصدف  48درجه سانتی گراد به مفت 
 محاسبه شف. 100×(TW-DW)/(FW-DW)محتوای آب نسبی با استفاده از فرمول 

 4(ELانفازه گیری نشت الکترولیت )
سداعت روی شدیکر قدرار داده شدف و سدپس  6سی آب مقطر استریل به مفت سی 15های هر گیاه در گرم از برگ 1/0به این منظور، 

سط اتدوکالو لده شدفه و ( محلول ضاوی برگ بوسیله هفایت سنج انفازه گیری شف. در ادامه، بافت برگ توiCمیزان هفایت الکتریکی )
 ( محاسبه شف.max/CiC)×100از طریق فرمول  EL( ی  بار دیگر انفازه گیری می شود. میزان maxCهفایت الکتریکی )

 5(MDAانفازه گیری غلظت مالون دی آلفئیف )
میلدی لیتدر تدری  3گدرم بدرگ تدوزین شدف و بده آن  MDA ،1/0برای انفازه گیری میزان پراکسیفه لیپیفها و انفازه گیدری غلظدت 

 Eppendorfی ضاصدل بدا اسدتفاده از سدانتریفیوی )درصف ا افه شف و برگ ها در هاون ساییفه شدف و عصداره 1/0کلرواستی  اسیف 
5415R 5/0میکرولیتدر تیوباربیتورید  اسدیف  500میکرولیتر از محلول رویی سانتریفیوی شدفه بده  500(، سانتریفیوی گردیف؛ سپس 

درجه سانتی گراد قرار داده شف و بالفاصله در یخ سرد  95دقیقه در ضمام آب گرم در دمای  30ن مخلوط به مفت درصف ا افه شف. ای
ندانومتر توسدط دسدتگاه  532( تولیف شفه در طول مدو  MDA-TBAشف. ماده صورتی رنگ مالون دی آلفئیف تیوباربیتوری  اسیف )

نانومتر تعیدین و از ایدن مقدفار کدم شدف  600های غیر اختصاصی در طول مو  اسپکتروفتومتر انفازه گیری شف و جذب سایر رنگیزه 
[21.] 

MDA (mM) = (A532 - A600)/155 
روزه( بدا  10روزه و خشدکی 5تیمار )آبیاری هر روزه، خشکی  3این پهوهش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با 

دو طرفده انجدام  ANOVAو  SPSS( Version 19) و Exelها با کم  نرم افزارهدای ادهتجزیه و تحلیل د چهار تکرار صورت گرفت.
بنفی و مقایسه شفنف. نمودارها بدا اسدتفاده از ندرم افدزار گروه p >0.05های ضاصل با کم  آزمون دانکن در سطح شف. میانگین داده

Graph pad prism .رسم شفنف 
 
 نتایج و بحث .3

[. 12ه است که با وجود مقاومت مرغ به خشکی، بین انواع ینوتیپ ها و نمونه هدای آن تفداوت وجدود دارد ]مطالعات پیشین نشان داد
جمعیت بدر روی جمعیدت هدای ×نشان داد که سطوح خشکی، اثر جمعیت ها و اثر متقابل خشکی 1تجزیه واریانس داده ها در جفول 
 داشته است. %1سطح  اثر معنی داری در MDAو  RWC ،ELچمن برموداگراس در خصوص 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Fresh Weight 
2 Turgid Weight 
3 Dry Weight 
4 Electrolyte Leakage 
5 Malondialdehyde 
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: نتایج تجزیه واریانس اثر خشکی، جمعیت و تالقی خشکی و جمعیت بر شاخص های فیزیولوییکی محتوای نسبی آب، نشت 1جفول 
 الکترولیت، مالون دی آلفئیف 

  میانگین مربعات 

درجه  منابع تغییرات
 آزادی

محتوای نسبی آب برگ 
(RWC) 

نشت الکترولیت 
(EL) 

 (MDAی آلفئیف )مالون د
 

 e716/5-006**  14825** ** 25882 2 خشکی
 e 896/3-007** 1411**  8/914** 8 جمعیت
 e 173/3-007** 7/947** 4/751** 16 جمعیت×خشکی

 e 076/3-009** 581/1** 501/4** 81 خطا

    107 کل

 %1**: معنی دار در سطح اضتمال 
 

باشدف، در نتیجده ها و تعادل میان عر ده آب بده بدرگ و تعدرق میالیت متابولی  در بافتمنعکس کننفه فع RWCبا توجه به اینکه 
( پس از اعمال 1[. بر اساس نتایج مقایسه میانگین )شکل 9و  7، 17باشف ]شاخص بسیار معنی داری برای تحمل در مقابل خشکی می

در  T1و  Kh10 ،K70کاهش جز در سه جمعیدت  مشاهفه شفه است که این RWC روز در تمام جمعیت ها کاهش  5تنش خشکی 
جمعیت، در مقایسه با شاهف خدود، در سده ×روز 5سایر جمعیت ها از لحاظ آماری معنی دار نبود. بیشترین کاهش در اثر متقابل تنش 

 A80 کاهش، مشاهفه شفه است و کمترین کاهش در جمعیدت % 08/9و  % 74/9، % 66/19به ترتیب با  Kh10و  T1 ،K70جمعیت 
 % 30/89به ترتیب بدا  T1و  Kh10روز، بیشترین کاهش در دو جمعیت  10کاهش مشاهفه شفه است. پس از اعمال تنش  % 72/1با 
کداهش در مقایسده بدا  % 60/23و  % 20/10بده ترتیدب بدا  M34و  A80کاهش و کمترین کداهش نیدز در دو جمعیدت  % 75/85و 

 شاهفهای خود مشاهفه شفه است. 

براساس آزمون دانکن صورت گرفته  ( کهRWCجمعیت بر میزان محتوای نسبی آب )×اثر خشکیمقایسه میانگین : 1شکل 
 .می باشف p<0.05 سطح اضتمال در تفاوت معنی دار بین میانگین ها ضروف غیر مشابه نشان دهنفه وجود. است
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Zhou [، 22کاران ]و همShi [ 18و همکاران ،]Du [ و 11و همکاران ]Zhang [ نیز نتدایج مشدابهی را در مدورد ایدن 23و همکاران ]
کاهش یافته اما مقفار  RWCهای برموداگراس بفست آوردنف و بیان کردنف که با تنش خشکی میزان شاخص با مطالعه بر روی ینوتیپ

م کمتر از ینوتیپ های ضساس بوده است. بر این اساس صحت نتایج بفست آمفه تاییف می کاهش مشاهفه شفه برای ینوتیپ های مقاو
را  Kh10و  T1به عنوان جمعیت های مقاوم به خشکی و دو جمعیت  RWCرا با کمترین کاهش در  M34و  A80شود و دو جمعیت 

 جمعیت های ضساس به خشکی می توان معرفی کرد.
[. بدر اسداس 5سلولی به عنوان شاخص میزان سازگاری به تنش خشکی در شرایط کمبود آب در نظر گرفته می شدود ]پایفاری غشاء 

اخدتالف معندی داری  ELجمعیت بدر میدزان ×روز 10جمعیت و خشکی ×روز 5بین اثر متقابل خشکی  2نتایج مقایسه میانگین شکل 
روز در جمعیدت   5شاهف افزایش داشته است بیشترین افزایش در خشدکی در مقایسه با  ELروز،  10و  5وجود دارد. در سطح خشکی 

T1  افزایش درصفی و کمترین افزایش در جمعیت  00/6باM34  روز نیدز  10درصدفی مشداهفه شدف. در خشدکی  34/1بدا افدزایش
و  Kh10و  T1هدای  درصدفی در جمعیدت 70/60و  21/74جمعیت به ترتیب با افزایش × 10بیشترین افزایش در اثر متقابل خشکی 

 درصف مشاهفه شف.  96/5و  97/3به ترتیب با افزایش  A80و  M34کمترین افزایش در جمعیت 

 
Zhou[ 22و همکاران ،]Shi [ 18و همکاران ،]Hu [ نیز نتایج مشابهی را در مورد این شاخص گزارش کردندف و بیدان 14و همکاران ]

و همکاران  Duکه میزان این افزایش در رقم های مقاوم کمتر از ارقام ضساس بوده. افزایش یافته  ELکردنف که با تنش خشکی میزان 
کمتر و در  ELبلو گراس، برموداگراس را تحت تنش خشکی با افزایش [ نیز با مطالعه بر روی دو گونه چمن برموداگراس و کنتاکی11]

روز  10و  5عات ذکر شفه مطالقت داشته و پس از اعمدال تدنش نتیجه مقاوم تر بیان کردنف. بر این اساس نتایج پهوهش ضا ر با مطال
بدا  A80و  M34با بیشترین میزان نشت الکترولیت به عندوان جمعیدت هدای ضسداس و دو جمعیدت  Kh10و خنب  T1دو جمعیت 

ه خشکی با توجه کمترین افزایش در نشت الکترولیت نسبت به شرایط کنترل پس از اعمال تنش را می توان به عنوان جمعیت مقاوم ب
 به این شاخص معرفی کرد و به طور کلی نتایج بفست آمفه صحت مطالعات آن ها را تثییف می کنف.

[. میزان مدالون دی آلفئیدف بوسدیله 4( را تولیف می کنف ]MDAپراکسیفاسیون لیپیفهای غشایی آلفئیفهایی میل مالون دی آلفئیف )
[. بدر 7سعت پراکسیفاسیون لیپیف در غشاء سلولی تحت شرایط تنش مدی باشدف ]نشان دهنفه ی و MDAخشکی افزایش می یابف و 

در تمام جمعیت هدا  MDAجمعیت بر ×روز 10جمعیت و خشکی ×روز 5بین اثر متقابل خشکی  3اساس نتایج مقایسه میانگین شکل

براساس آزمون دانکن صورت گرفته  ( کهELجمعیت بر میزان نشت الکترولیت )×اثر خشکیگین مقایسه میان: 2-3شکل 
 .می باشف p<0.05 ضروف غیر مشابه نشان دهنفه وجودتفاوت معنی دار بین میانگین هادرسطح اضتمال. است
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، پس از اعمال MDAزان غلظت جمعیت بر می×اثر تنش خشکی 3اختالف معنی داری مشاهفه شفه است.  با توجه به شکل  A80جز 
افدزایش، در سدایر جمعیدت هدا  000115/0و  0001145/0بدا  T1و  J25روز در مقایسه با شرایط کنترل جز در دو جمعیت  5تنش 

جمعیت برای تمام جمعیت هدا ×روز 10روز اثر متقابل خشکی  10تغییرات معنی داری از لحاظ آماری مشاهفه نشف. در تنش خشکی 
 0001799/0بدا میدزان  T1اما میزان افزایش در بین جمعیت ها متفاوت بود به طوری که بیشترین افزایش در جمعیت  افزایش یافت

 000129/0به ترتیب بدا  M34و  A80افزایش نسبت به شرایط آبیاری هر روزه و کمترین افزایش مالون دی آلفئیف، برای دو جمعیت 
روزه مشاهفه شفه است. و جمعیت های دیگر با توجه به میزان افزایش مالون دی آلفئیف در مقایسه با شرایط آبیاری هر  000247/0و 

 در بین این دو بازه قرار گرفته انف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shi  و همکاران نتایج مشابهی را برای غلظتMDA  چمن برموداگراس در تنش خشکی گزارش کردندف و بیدان داشدتنف کده پدس از
افزایش یافته که میزان این افزایش برای رقم های مقاوم کمتر از رقم های ضساس بوده است. نتایج  MDAغلظت اعمال تنش خشکی 

و  MDAبدا بداالترین میدزان محتدوای  Kh10و  T1را در تنش خشکی نشان داد و جمعیت  MDAپهوهش ضا ر نیز افزایش غلظت 
بدا کمتدرین میدزان  M34و  A80جمعیدت هدای ضسداس و دو جمعیدت  درنتیجه باالترین پراکسیفاسیون غشاء را می توان به عنوان

MDA  و در نتیجه کمترین میزان پراکسیفاسیون غشاء را به عنوان جمعیت های مقاوم در نظر گرفت. همچنین نتایج مطالعاتJiang 
and Zhou [15 ،]Dacosta and Huang [10 ، ]Fu and Huang [13 و ]Xu and Zhou [20بر روی رقم ه ] ،ای مختلدف چمدن

را در تنش خشکی و همچنین افزایش کمتر آن را در رقم های مقاوم تاییف کردنف و بر این اساس صدحت نتدایج  MDAافزایش غلظت 
 بفست آمفه در پهوهش ضا ر نیز تثییف می شود. 

دار بدوده و بدا گیری شفه معندیزهشود که اثر تیمار خشکی بر صفات انفابه طور کلی با توجه به نتایج بفست آمفه چنین استنباط می
هدای بده عندوان جمعیت Kh10و  T1های های مقاوم به خشکی و جمعیتبه عنوان جمعیت M34و  A80توجه به نتایج دو جمعیت 

 برای کشت در منطقه مناسب هستنف. M34و  A80های شود و جمعیتضساس به خشکی معرفی می
 
 

مون دانکن صورت براساس آز ( کهMDAجمعیت بر میزان مالون دی آلفئیف )×اثر خشکیمقایسه میانگین : 3-3شکل 
 .می باشف p<0.05 ضروف غیر مشابه نشان دهنفه وجودتفاوت معنی دار بین میانگین هادرسطح اضتمال. گرفته است
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 پیشنهادات: .4
. اندفازه گیدری شداخص هدای 1هش ضا ر، انجام مطالعات دیگری بده عندوان پیشدنهاد مطدرح میشدونف: های پهوجهت تکمیل یافته
هدای مختلدف آوری جمعیت. جمدع2های مربوط به خشکی در شرایط طبیعی و کنترل نشفه بر روی برمدوداگراس. فیزیولوییکی و ین

هدای بدومی ط اقلیمی هر منطقه به منظور معرفی سدایر جمعیتها با توجه به شرایبرموداگراس از شرایط اقلیمی متفاوت و بررسی آن
 های فیزیولوییکی مرتبط با تنش خشکی در برموداگراس.گیری سایر شاخص. انفازه3مناسب هر اقلیم. 

 
 :سپاسگزاری. 5

 بر نویسنفگانشفه است.  دانشگاه کاشان انجام یوتکنولوییب یشگاهدر آزما یزهاسبز و آنال یفضا یرمرکز تکی یتوتروندر ف یاهانگ کشت
 همیداری و همکداری بدرایمهنفس صدابر  آقایو جناب  باقی مهنفس آقای جنابسرکار خانم مهنفس اجتهف،  از داننف می الزم خود
 .  ینفنما یپرویه تشکر و قفردان یندر انجام ا یمانهصم
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