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  دهیچک
شهرستان کاشان به تنش خشکی در قالب طرح پایه کامالً اطراف  برموداگراس های بومیمعیتجاین مطالعه به منظور بررسی واکنش 

روزه( و چهار تکرار صورت گرفت. بر این اساس هدف پژوهش حاضرر  10روزه و خشکی 5تیمار )آبیاری هر روزه، خشکی  3تصادفی با 
تعیرین شرد.  حلرو  و محتروای کلروفیر قنردهای م های فیزیولوژیکیگیری شاخصمعرفی جمعیتی مقاوم به شرایط خشکی با اندازه

های هرا صرورت گرفرت. شراخصآوری و پس از اعما  تیمارهای مختلف، آنالیزها بر روی برگهای طبیعی جمعها از رویشگاهجمعیت
و  5های تحت تیمارهای آبیاری هر روز، خشکی bو  aقندهای محلو  رامنوز و گلوکز و همچنین محتوای کلروفی  فیزیولوژیکی شام  

قنردهای محلرو  رامنروز و گلروکز، های ها نشان داد که اثر تنش خشکی بر شراخصروز مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه میانگین 10
با کمترین تغییررات در  M34و  A80بیشترین میزان قندهای محلو  و با  A80و  B60های دار بود و جمعیتمعنی bو  aکلروفی  

گیری شرده معرفری های اندازهبه خشکی با توجه به شاخصهای مقاوم به عنوان جمعیت بلند مدتمحتوای کلروفی  در تنش خشکی 
 شد.

 

 محتوای کلروفی ، قندهای محلو ، تنش خشکی، (Cynodon dactylonچمن مرغ )واژگان کلیدی: 
 
 
  . مقدمه1

هرای محیطری زنرده و  یرر زنرده قررار تنشای از ها به طور مداوم در معرض طیف گسرتردهبا توجه به شیوه زندگی ثابت گیاهان، آن
. [3، 15، 12]وری در منراط  خشرو و نیمره خشرو اسرت ترین عوام  کراهش بهرره. تنش خشکی یکی از مهم[26، 24] گیرندمی

ن . چمر[10]های خود پاسخ می دهنرد گیاهان در برابر خشکی بوسیله تغییرات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و متابولیکی در تمام اندام
ترین گیاه پوششی جهان نقش مهمی در کاهش آلودگی محیطی، جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش پایرداری آن نیز به عنوان مهم

که با توجه به کمبود شدید منابع آب شیرین امکان گسترش فضرای سربز در حرد  [4، 9یباسازی و ایجاد فضایی فرح دارد ]عالوه بر ز
های مناسب چمن برای هر ناحیه به خصوص نواحی خشو و نیمه خشرو . درنتیجه معرفی رقم[7]استانداردهای جهانی وجود ندارد 

هرای نرواحی گرمسریری و نیمره برگتررین باریرو که از مهم [23]. برموداگرراس یو چمن چند ساله علفی است [1]ضروری است 
 .[1]گیرد گرمسیری بوده و به طور گسترده مورد استفاده قرار می

ای را مث  تغییرات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، سلولی و مولکولی برای مقابلره برا های پیچیدهدر پاسخ به تنش خشکی، چمن مکانیسم
های فیزیولروژیکی تحمر  بره لروفی  تحت شرایط تنش از جمله شراخص. دوام فتوسنتز و حفظ  لظت ک[25]تنش توسعه داده است

. به طور کلی تأثیر تنش آب بر کلروفی  بسیار متنوع و متغیر است و بستگی به شرایط محیطی و ژنوتیپی گیاه دارد، [5]خشکی است 
بره میرزان ترنش و طرو  مردت آن  کلروفیر  برا توجرههرا تنش آب باعث کاهش و در برخی باعث افزایش محتوای در بعضی از گونه

های فتوسنتزی در جهت نسربت در شرایط تنش خشکی به واسطه تغییر در سیستم bبه  aافزایش نسبت کلروفی   [.14، 6]گردد می
. مطالعات انجام شده توسط اکثریت، افت کلروفی  در گیاهان در مقاومرت بره کمبرود [5]باشد می ɪبه فتوسیستم  ɪɪکمتر فتوسیستم 

[ 29] و همکراران Zhao. [13]های  رالف را بیران کردنردهای مزوفی  را همراه مقدار کاهش کمترر در مجموعره سرلو در سلو  آب
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اکسریدانی در های مرتبط با فتوسنتز و دفاع آنتیبا حفظ متابولیسم گزارش کردند که مقاومت برموداگراس به کمبود آب تا حد زیادی
بیان کردند که دوام فتوسنتز و حفظ  لظت کلروفی  تحت شرایط تنش از جمله [ 10]کاشانی ارتباط است. همچنین مداح و فرهنگیان

 های فیزیولوژیکی تحم  خشکی است.شاخص
ها در ط آبی وجود دارد، مقاومت به از دست دادن آب نیز وابسرته بره توانرایی سرلو از آنجا که تمام ساختارهای درون سلولی در محی

. افزایش در محتویات قندی محلو  سلو  نیز [16]ها بستگی دارد جهت حفاظت از سالمت  شاء و جلوگیری از دناتوره شدن پروتیئن
دهرد ت که مقاومت را در برابر ترنش اسرمزی بهبرود میهای تعدی  سازی دیگری اسها از مکانیسمبواسطه تجزیه برخی کربوهیدرات

توان به پرولین، قنردهای هایی که در تنظیم اسمزی برای  لبه بر آثار سوء تنش خشکی دخی  هستند میترین اسمولیت. از مهم[28]
ای از گیاهان ر طیف گسترده. اگرچه مدت زمان زیادی است که افزایش قندها د[8]های  یر آلی مث  پتاسیم اشاره کرد محلو  و یون

رشد یافته در سطوح کم رطوبت و تحت شوری شناخته شده است؛ باید توجه داشت که نرخ و میزان افزایش در محتوای قند به شرایط 
که میزان تجمرع قنردهای  گزارش کردند[ 25]و همکاران  Shi. [18]ها، و حتی در ژنوتیپ در همان گونه بستگی دارد. محیطی، گونه

های دیگر تحت شرایط کمبرود آب برارتر بروده اسرت کره داری در برموداگراس مقاوم به خشکی نسبت به واریتهحلو  به طور معنیم
[ 8]ها بوسیله تنظیم اسمزی شده است. نتایج مطالعه دیگری توسط فنرایی و همکراران منجربه بهبود یافتن مقاومت به خشکی سلو 

های کربن محلو  در برگ هر دو گونه کلزا و خرد  شد. افزایش معنی دار گلوکز، فزایش هیدراتنشان داد که تنش خشکی سبب انیز 
میروه گوجره در گزارش شد و بیان شد که تنش آبی محتوای قند را نیز ها تحت تنش آبی در گوجه فرنگی فروکتوز و سوکروز در میوه

 [.22]فرنگی افزایش داد 
هرای در برین جمعیت bو  aخشکی بر میزان قندهای محلو  رامنوز، گلوکز و مقردار کلروفیر  اثر تنش  این تحقی  به منظور بررسی

 مرغ انجام شد.بومی 
 
 مواد و روش ها. 2

هرای رویشرگاه های گیراهی ازمناط  اطراف کاشان شناسایی شرده و نمونرهاز منطقه  8حدود  های گیاهیآوری نمونهجمعبه منظور 
ها، هر جمعیت در گلدان کشت شد و به مدت سه مراه در آوری نمونهپس از جمع انجام گرفت. 1393بهار سا  طبیعی آن ها در فص  

دهی شد. سپس گیاهان به روش  یر جنسری تکثیرر و در نهایرت تب آبیاری و با محلو  هوگلند کودگلخانه نگهداری شد و به طور مر
ا شده و در گلدان های حاوی بستر کوکوپیت و پرلیت به نسبت مساوی کشت شد و به مدت سه مراه در استولون ها از هر جمعیت جد

متری از منبع نوری( و بره صرورت هفتگری محلرو  دهری سانتی 20درجه و فاصله  30)دمای  فیتوترون در شرایط ثابت نگهداری شد
مرحله بعد تیمار خشکی اعما  شد. برای هرر جمعیرت سره تیمرار شدند. در ادامه برای آزمایش نمونه های همسان انتخاب شده و در 

 روزه انجام شد و نمونه گیری انجام شد. 10روزه و تیمار خشکی  5شاهد )آبیاری هر روزه(، تیمار خشکی 
 

 هموقعیت جغرافیایی مناط  جمع آوری گیاهان مورد مطالع:  1جدو 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارتفاع )متر( مشخصات جغرافیایی محل جمع آوری کد جمعیت
تااااریم جماااع 

 آوری

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

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

1393 

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

1393 

K1 

مرکررز تکثیررر شررهرداری  -کاشرران
 E ″ 66/46 ′ 57 ° 33   N 71/955  51 ° 29 ′ 70/14 ″ کاشان

مررراه  اردیبهشرررت
1393 

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

1393 

A48 51 ° 04 ′ 62/1 اردها  -کاشان  ″E ″ 22/6 ′ 02 ° 34   N 69/1745 
اردیبهشرررت مررراه 

1393 

J25 51 ° 13 ′ 28/7 ″ استرک جوشقان -کاشان  E ″ 78/39 ′ 02 ° 34   N 03/1356 
مرررراه  فررررروردین

1393 

A80 51 ° 35 ′ 83/23 ″ ابیانه -نطنز  E ″ 59/9 ′ 35 ° 33   N 39/2226 
مرررراه  فررررروردین

1393 

T1 فررررروردین مرررراه  --------- --------------------- ---------------------- تجاری
1393 
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هرا خشرو استفاده شرد. در ایرن روش برگ Kochert [19]اسیدسولفوریو  -از روش فن به این منظور : قندهای محلو  گیریاندازه
درصد اضافه شد و به مدت یو هفته در یخچا  نگهرداری  70میلی لیتر اتانو   10و به آن  گرم از ماده خشو توزین شد 1/0و  شده

ها بره وسریله آب ها، یو میلی لیتر برداشته شد و حجم آنشد تا قندهای محلو  آن جدا شود. پس از یو هفته از محلو  رویی نمونه
 80میلی لیتر اسید سولفوریو  لیظ ) 5درصد و  5میلی لیتر فن   میلی لیتر رسانده شد. در ادامه پس از اضافه کردن یو 2مقطر به 

گیری شرد و مقردار ( نانومتر اندازه2)گلوکز 485(، 1)رامنوز 480های درصد( میزان جذب بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر در طو  موج
منحنری اسرتاندارد  یمونره برا اسرتفاده از معادلرهدر هر نها قندمقدار تر نمونه تعیین شد. قند نمونه، بر مبنای میکروگرم بر گرم وزن

 گیری شد.، اندازههای مربوطه طو  موجحاص  از جذب در 
درصد سابیده شد.  80میلی لیتر استون  5تر وزن شد و در گرم برگ 2/0ها گیری رنگیزهبرای اندازه: های فتوسنتزیگیری رنگیزهاندازه

درصد اضافه شد و به  80میلی لیتر دیگر استون  10یقه سانتریفیوژ شد و به محلو  رویی دق 15به مدت  10000محتوای هاون با دور
میلی لیتر در کووت ریخته شد و میزان جذب با استفاده از دستگاه اسرپکتروفتومتر در طرو   3میلی لیتر رسانده و در ادامه  15حجم 
های خوانرده شرده بره کمرو معرادرت ای فتوسنتزی در طو  موجهنانومتر خوانده شد. میزان جذب رنگیزه 8/646، 2/663های موج

Lichtenthaler & Welburn [20 ]تر محاسبه شد.بر اساس میلی گرم بر گرم وزن 
Ca=12.21A663-2.81A646 

Cb=20.13A646-5.03A663 

 

روزه( برا  10روزه و خشرکی 5خشکی  تیمار )آبیاری هر روزه، 3این پژوهش به صورت فاکتوری  و در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با 
دو طرفره انجرام  ANOVAو  SPSS( Version 19) و Exelها با کمو نرم افزارهرای تجزیه و تحلی  داده چهار تکرار صورت گرفت.

زار بندی و مقایسه شدند. نمودارها برا اسرتفاده از نررم افرگروه p >0.05های حاص  با کمو آزمون دانکن در سطح شد. میانگین داده
Graph pad prism .رسم شدند 

 
 نتایج و بحث .3

. [15]به خشکی، بین انواع ژنوتیپ ها و نمونه هرای آن تفراوت وجرود دارد  مرغمطالعات پیشین نشان داده است که با وجود مقاومت 
هرای روی جمعیرتجمعیرت برر ×نشان داد که سطوح خشکی، اثر جمعیت ها و اثر متقاب  خشکی 2تجزیه واریانس داده ها در جدو  

 .داشت %1داری در سطح اثر معنی bو  aقندهای محلو  گلوکز، رامنوز و کلروفی  در خصوص  مرغچمن 
 

  bو  aز و مقدار کلروفی  : نتایج تجزیه واریانس اثر خشکی، جمعیت و تالقی خشکی و جمعیت بر قندهای گلوکز، رامنو2جدو  

  میانگین مربعات 

 منابع تغییرات
درجه 
 آزادی

 bکلروفیل  aکلروفیل  رامنوز گلوکز

 **25882 **25882 33100** 61300** 2 خشکی
 8/914** 8/914** 175** 7/604** 8 جمعیت

 4/751** 4/751** 126** 7/560** 16 جمعیت×خشکی
 501/4** 501/4** 290/2** 701/5** 81 خطا
   107 کل

 
 

 %1احتمال  **: معنی دار در سطح
 

                                                 
1 Rhamnose 
2 Glucose 
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های سیتوپالسمی و واکوئلی در مسیرهای منتهری بره های کد کننده آنزیممطالعات جهانی بیان ژن نشان داده است که سطح بیان ژن
. بنابراین تجمع قندهای محلو  به نظر شراخص مفیردی بررای میرزان [21]گلوکز، فروکتوز و فروکتان تحت تنش خشکی بیشتر شد 

جمعیت بر میزان ×اثر تنش خشکی 1. بر اساس نتایج مقایسه میانگین شک  [28]اری از گیاهان عالی است مقاومت به خشکی در بسی
روز  5در ترنش  K1و  M34 ،B60هرای قند رامنوز، پس از اعما  تنش خشکی افزایش یافت که این افزایش در اثرر متقابر  جمعیت

و کمترین   48/6و  78/6با میزان افزایش رامنوز  A48و  T1های معیتروز برای ج 5دار نبود. بیشترین افزایش در تنش خشکی معنی
 10در مقایسه با شاهد مشاهده شد. پس از ترنش  415662/1و  825302/0با افزایش رامنوز  M34و  B60های افزایش برای جمعیت

برا مقردار  T1مشراهده شرد و جمعیرت  75602/63و  46686/65با مقدار افزایش  A80و  A48روز بیشترین افزایش در دو جمعیت 
 کمترین افزایش را داشت. 89157/36افزایش 

 

 
، B60جمعیرت ×روز 5ها پس از اعما  تنش خشکی جرز اثرر متقابر  ترنش در تمام جمعیت 2بر اساس نتایج مقایسه میانگین شک  

دار برود. پرس از روز معنری 5در ترنش  A80و  Kh10 ،J25 ،K70های میزان گلوکز افزایش یافت. افزایش تنها در اثر متقاب  جمعیت
و کمترین میزان گلوکز بررای جمعیرت  557048/8با مقدار افزایش  T1روز بیشترین میزان افزایش گلوکز در جمعیت  5اعما  تنش 

B69  عیت روز، اثر متقاب  تنش در جم 10دار نبود. پس از اعما  تنش کاهش در گلوکز مشاهده شد که این کاهش معنی 12584/1با
و  2433/113با مقدار افزایش  A80و  B60های ها افزایش چشمگیری داشت و بیشترین افزایش گلوکز در جمعیتبرای تمام جمعیت

های دیگر در بین دو بازه ذکر شده مشاهده شد. جمعیت 00671/46با میزان افزایش  T1و کمترین افزایش برای جمعیت  57047/80
 قرار گرفتند.

حروف . براساس آزمون دانکن صورت گرفته است جمعیت بر میزان قند محلو  رامنوز که×اثر خشکیسه میانگین : مقای1شک  
 .می باشد p<0.05 ین میانگین هادرسطح احتما  یر مشابه نشان دهنده وجودتفاوت معنی دار ب
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، B60جمعیرت ×روز 5ها پس از اعما  تنش خشکی جرز اثرر متقابر  ترنش در تمام جمعیت 3بر اساس نتایج مقایسه میانگین شک  

 T1روز در اثر متقاب  جمعیت  5گیری شده افزایش یافت. بیشترین افزایش پس از تنش خشکی وکز اندازهمجموع قندهای رامنوز و گل
برا میرزان افرزایش  A80و  B60روز بیشترین افرزایش در دو جمعیرت  10و پس از تیمار خشکی  34/15در خشکی با مقدار افزایش 

مشراهده شرد. برر ایرن اسراس دو   89/82با مقدار  T1جمعیت ×وزر 10و کمترین افزایش در اثر متقاب  خشکی  32/144و  12/170
بره  T1ها مقراومتر و جمعیرت با توجه به این شاخص نسبت به تنش خشکی بلند مدت نسبت به سایر جمعیت A80و  B60جمعیت 

 خشکی طورنی مدت حساس می باشد.

 
در  [25]و همکراران  Shi. [11]افزایش میزان قندهای محلو  تحت شرایط شروری، خشرکی،  رقرابی و سررما گرزارش شرده اسرت 

ها پرس از ی واریترهای برر روی نه واریته از چمن برموداگراس نشان دادند که محتوای قندهای محلو  تا حرد زیرادی در همرهمطالعه
های دیگرر تحرت داری در چمن مقاوم به خشکی نسبت به واریتهندهای محلو  به طور معنیتیمار خشکی القاء شده و میزان تجمع ق

. براساس آزمون دانکن صورت گرفته است جمعیت بر میزان قند محلو  گلوکز که×اثر خشکیایسه میانگین : مق2شک  
 .می باشد p<0.05 حروف  یر مشابه نشان دهنده وجودتفاوت معنی دار بین میانگین هادرسطح احتما 

براساس آزمون دانکن صورت  که گیری شدهجموع قندهای اندازهمجمعیت بر ×اثر خشکیایسه میانگین : مق3شک  
 .می باشد p<0.05 حروف  یر مشابه نشان دهنده وجودتفاوت معنی دار بین میانگین هادرسطح احتما . گرفته است
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ها بوسیله تنظیم اسمزی شده است. همچنرین نترایج فنرایی و شرایط کمبود آب بارتر بود که منجربه بهبود مقاومت به خشکی سلو 
حلو  را پس از اعما  تنش خشکی گزارش کردنرد. در های کربن مافزایش هیدرات Nahar and Gretzmacher [22]، [8]همکاران 
. بر این اساس نتایج پژوه حاضر برا نترایج مطالعرات [11]ای نیز افزایش گلوکز، مانوز و رامنوز پس از تنش خشکی گزارش شد مطالعه

 کند.ذکر شده همخوانی داشت و صحت آنها را نیز تایید می
شرایط محیطی و ژتوتیپی گیاه، خشکی تأثیری بسیار متنوع بر محتوای کلروفی  دارد با توجه به میزان و طو  مدت تنش و همچنین 

. با توجه به نتایج مقایسره میرانگین [14، 6]شود. ها موجب افزایش و در بعضی کاهش محتوای کلروفی  را موجب میو در برخی گونه
ها در مقایسه برا شراهد افرزایش داشرت کره مام جمعیتدر ت aروز در جمعیت، محتوای کلروفی   5، اثر متقاب  تنش خشکی 4شک  

 روز  5دار نبود. بیشترین افزایش پس از اعما  تنش معنی K70و  M34 ،B60های افزایش در جمعیت
 

مشاهده شد. پس از  154448/0با مقدار افزایش  K70و کمترین افزایش برای  32205/27با  Kh10در مقایسه با شاهد برای جمعیت 
محتوای کلروفی   K70و  Kh10روز اثر متقاب  تنش در جمعیت نیز در مقایسه با کنتر  متغییر بود و در دو جمعیت  10ش اعما  تن

a ها افزایش مشاهده شرد کره بیشرترین افرزایش در جمعیرت داری نشان داد و در سایر جمعیتکاهش معنیK1  برا مقردار افرزایش
 مشاهده شد. M34و  A80و کمترین افزایش در دو جمعیت  43036/27

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 K70ها جز جمعیرت جمعیت برای تمام جمعیت×روز 5( اثر متقاب  تنش 5)شک   bبا توجه به نتایج مقایسه میانگین میزان کلروفی  
و کمتررین  422808/7برا مقردار افرزایش  Kh10در مقایسه با شاهد افزایش داشت و بارترین افزایش در مقایسه با شاهد در جمعیت 

دار نبود. پرس معنی B60افزایش نسبت به کنتر  خود، مشاهده شد که افزایش مشاهده شده در  6428/0با  B60افزایش در جمعیت 
افرزایش مشراهده شرد.  K70و  Kh10هرا بجرز روز نیز در اثر متقاب  تنش در جمعیت برای تمرام جمعیت 10از اعما  تنش خشکی 

داشرتند. همچنرین بیشرترین  bسه با شاهد کاهش در کلروفیر  در مقای 66304/1و  83906/1به میزان  K70و  Kh10های جمعیت
نسربت بره شراهد و در  420883/6و  605103/6، 671823/6به ترتیب با مقردار افرزایش  K1و  B60 ،A48های افزایش در جمعیت

A80  .در واحد سطح تحرت  نیز اظهار داشتند که  لظت کلروفی  [2]تایز و زایگر کمترین میزان افزایش نسبت به شاهد مشاهده شد
تعی تحت تنش خشکی  لظت کلروفی  در پنج گیاه مرای همچنین در مطالعه یابد.تنش مالیم همراه با کاهش سطح برگ، افزایش می

افزایش  لظرت کلروفیر  و در چراودار عمردتا کراهش و بررای  44و یونجه  587های آکروپیرون و برموس و برای ژنوتیپ متفاوت بود
نیز ابتدا کاهش و با افزایش سطح تنش در مقایسه  45ابت یا تا حدی افزایش مشاهده شده است همچنین برای یونجه اسپرس تقریبا ث

به طور کلی کاهش یا عدم تغییر سطح کلروفی  در طو  تنش خشکی بسرته بره  .[10]با شاهد تقریبا میزان کلروفی  ثابت بوده است 

حروف . براساس آزمون دانکن صورت گرفته است که aجمعیت بر میزان کلروفی  ×اثر خشکیمقایسه میانگین : 4شک 
 می باشد. p<0.05  یر مشابه نشان دهنده وجودتفاوت معنی دار بین میانگین ها درسطح احتما 
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کراهش انردک  [27]ی تاتراری و همکراران. همچنین به گفته[17]شاهده شده است ها مطو  خشکی و شدت آن در بسیاری از گونه
کراهش باشرد و از طرفری های فتوسرنتزی میی توانایی حفظ ظرفیت فتوسنتز بوسریله حفرظ رنگدانرهمحتوای کلروفی  نشان دهنده

با توجه به نترایج ذکرر باشد. به طور کلی تواند با اکسیداسیون نوری بوسیله تنش اکسیداتیو مرتبط کلروفی  در طو  تنش خشکی می
ها ظرفیت فتوسنتزی را با حفرظ ، احتمار بیشتر از دیگر جمعیتکمترین تغییرات در میزان کلروفی با  M34و  A80شده دو جمعیت 

 K70در جمعیرت  bو  aهای فتوسنتزی نگه داشتند و دارای پتانسی  بارتری هستند. کاهش مشاهده شده در میزان کلروفی  رنگدانه
باشد اما ممکن است این تضاد به دلی  تفاوت در ژنوتیپ یا شرایط آزمایشی خاص ایجراد شرده بررای ایرن به طور واضح مشخص نمی

 جمعیت و همچنین میزان سنتز پرولین باشد.

دار بروده و برا گیری شده معنریشود که اثر تیمار خشکی بر صفات اندازهبه طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده چنین استنباط می
حساس بره خشرکی  به عنوان جمعیت T1 های مقاوم به خشکی و جمعیتبه عنوان جمعیت M34و  A80توجه به نتایج دو جمعیت 

 شود.معرفی می
 
  یشنهاداتپ.4

هرای شراخص گیرری . انردازه1های پژوهش حاضر، انجام مطالعات دیگرری بره عنروان پیشرنهاد مطررح میشروند: جهت تکمی  یافته
آوری . جمرع2برمروداگراس. هرای جمعیته برر روی هرای مربروط بره خشرکی در شررایط طبیعری و کنترر  نشردفیزیولوژیکی و ژن

منطقه به منظور معرفی سرایر ها با توجه به شرایط اقلیمی هر شرایط اقلیمی متفاوت و بررسی آن برموداگراس ازهای مختلف جمعیت
 برموداگراس.های فیزیولوژیکی مرتبط با تنش خشکی در گیری سایر شاخص. اندازه3اقلیم. مناسب هر های بومی جمعیت

 
 زاریگپاسس. 5

 بر نویسندگاندانشگاه کاشان انجام شده است.  یوتکنولوژیب یشگاهدر آزما یزهاسبز و آنال یفضا یرمرکز تکث یتوتروندر ف یاهانگ کشت
 همیراری و همکراری بررایمهندس صرابر  آقایو جناب  باقی مهندس آقای جنابهد، سرکار خانم مهندس اجت از دانند می رزم خود
 .  یندنما یپروژه تشکر و قدردان یندر انجام ا یمانهصم
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