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  چكيده 
دليل توليد نسبتاً باال و قابليت پذيرش عالي  به. اي در احياء و اصالح مراتع برخوردارند از جايگاه ويژه poaهاي جنس  گونه
زني و  تيمار سرما روي خصوصيات جوانه تنش خشكي و نظور بررسي اثرم به .چراي دام دارند برايارزش خاصي  ،توسط دام

آزمايشي به صورت فاكتوريل بر پايه طرح كامالً تصادفي  ،Poa trivialis و Poa pratensis ژنوتيپ از دو گونه 6رشد گياهچه در 
 ،0(سطح  5در  6000گاليكول  اتيلن يپتانسيل اسمزي ناشي از غلظتهاي پل تيمارهاي. شددر شرايط ژرميناتور و گلخانه انجام 

درصد  20 و 40 ،60 ،80 ،100( سطح 5 و تيمارهاي تنش خشكي دردر ژرميناتور ) مگاپاسكال – 2/1 و -9/0 ،-6/0 ،- 3/0
سرعت  ،زني گيري درصد جوانه مورد اندازه ويژگيهاي. ژنوتيپ از دو گونه به اجرا درآمد 6در گلخانه بر روي  )ظرفيت زراعي

تجزيه نتايج . سبت وزن خشك به تر گياهچه بودندن و شاخص بنيه بذر ،طول گياهچه ،چه چه به ساقه نسبت ريشه ،زني جوانه
در هر دو شرايط ژرميناتور و نيز متقابل گونه در خشكي  اثر خشكي و هايتيمارين ب ،ها گونهتفاوت بين  ان داد كهفاكتوريل نش

گونه بذري جوانه نزد كه  مگاپاسكال هيچ –2/1 و - 9/0تيمارهاي در نيز در ژرميناتور . دار بود معنيصفات  گلخانه براي بيشتر
با افزايش تنش خشكي ميانگين كليه در هر دو محيط البته . باشدبه تنش خشكي  ها دهنده مقاومت كم تا متوسط اين گونه نشان

 در، زني ميانگين درصد جوانه. داشت يوند افزايشچه ر چه به ساقه كه نسبت طول ريشه در حالي ؛صفات روند كاهشي نشان داد
كاهش متر  ميلي 16و  10 ترتيب به چه چه و ساقه  طول ريشهدرصد و  11، مگاپاسكال نسبت به شاهد -3/0ژرميناتور در تنش 

با  .شاهد بوددرصد كمتر از  23و  34ترتيب  بهچه  چه و ساقه  طول ريشه FC20% ظرفيت زراعي %20 تيمار در ،در گلخانه .يافت
دهنده حساسيت بيشتر  در اثر تنشهاي خشكي شديدتر بيشتر بود كه نشان R/Sها از لحاظ نسبت  توجه به نتايج تفاوت بين گونه

 اثر ،در ژرميناتور. عنوان معياري براي مقاومت به خشكي استفاده كرد هتوان از آن ب باشد و مي اين صفت در قبال تنش خشكي مي
زني بذر  جوانه صفاتبيشتر موجب افزايش ميانگين  )مدت دو هفته به C ْ4 شرايط دماي درخيساندن بذرها ( سرمار اتيمپيش 
 بيشترشرايط ژرميناتور و گلخانه در  دو در هرآستانه اشرفيه  أبا منش Poa pratensis گونه از 24066 ژنوتيپدر مجموع . گرديد

تحقيقات  عنوان ژنوتيپ مناسب براي هو ب ه ژنوتيپ ديگر برتري داشتتيمارهاي خشكي از لحاظ شاخص بنيه بذر نسبت به س
   .بعدي و توليد بذر معرفي گرديد

  
  و سرما خشكيتنش  ،ه بذريبن ،زني جوانه ،6000گاليكول  اتيلن پلي ،Poa pratensis، Poa trivialis: كليدي هاي واژه

 
  مقدمه

گونه رويشگاهي  300با داشتن حدود  Poaجنس 
دارد و بيشتر در مناطق معتدل و كوههاي مناطق  گسترده

اين جنس ) 1374 ،صحت نياكي(رويد  گرم تروپيكال مي
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و  Poa و bluegrass، meadowgrassهاي انگليسي  با نام
 ،كريمي(شود  م شناخته ميدشل چبرو ،مورغا ،فارسي چب

گونه يكساله و  18در ايران داراي  اين جنس. )1374
مهمترين گونه اين ). 1375 ،فريانمظ(باشد  چندساله مي

كه اين گياه تعداد  طوري ، بهباشد مي Poa pratensis جنس
ريزوم ايجاد كند قادر است در محيط گرم و خشك زيادي 

و پايداري كند و يا سرد بهتر از گراسهاي ديگر رشد 
رو در تمام نقاط جهان انتشار دارد  ازاين. داشته باشد

داراي  trivialis Poaگونه ). 1374 ،صحت نياكي(
ها و  در مزرعهاين گونه باشد و  دار مي استولون خزنده برگ

هاي پست مخصوصاً خاكهاي مرطوب و  چراگاههاي زمين
هاي باير و داير زراعي در  طور فراوان در زمين غني همين

دار در  ها و گاهي در جاهاي سايه جوي ، حاشيه نهرها
آمريكا و استراليا  شمال آفريقا و ،آسياي معتدل ،اروپا

  ).  1374 ،صحت نياكي (انتشار دارد 
 در ،چمني هاي علف ساير با در مقايسه Poa جنس

ي پاخور اثر در آن تلفات مرطوب هاي دوره و بهار اوايل
 جنس اندازه به خشكي به آن مقاومت البته .است كمتر

اين گياه با گرم شدن هوا به حالت ركود . نيست بروموس
 در پاييز در اوايل مرطوب و سرد هواي شروع رود و با مي

 شود مي شروع آن مجددرشد  صورت وجود رطوبت كافي

ي چرا براي مقداري علوفهتواند  مي سال از هنگام اين در و
  .)1372 ،همكاران و كوچكي(كند  توليددام 

 ،گياهان مرتعيدر استقرار مهم هاي  عامليكي از 
زيرا گياهان . ) 1368 ، سندگل (باشد  مقاومت به خشكي مي

با و تري در مزرعه دارند  استقرار مناسب مقاوم به خشكي
مستقيم با عملكرد بيشتر  طور غير هاي قوي به توليد گياهچه

 زني جوانه. )Baalbaki et al., 1999(د نگياه ارتباط دار
سبز و مهم و حساسي در چرخه زندگي گياهان نقش 

اين ). De Villiers et al., 1994( داردشدن گياهچه 
ويژه  همرحله از رشد بشدت تحت تأثير عوامل محيطي ب

؛ ,.Seefeldt et al 2002( دارددما و رطوبت خاك قرار 
Basra et al., 2004 .( كه در  رهاييبذتحقيقات نشان داده

در مراحل  داشته باشندتري  زني مناسب جوانه شرايط تنش

اي  ريشه تميسهايي با بنيه بهتر و س گياهچه ،بعدي رشد
  ). (Opoku et al., 1996كنند ميقويتر توليد 
 زني دو گونه اثر تنش خشكي بر جوانه) 1389(صفوي 

Agropyrpn repens  وAgropyrpn tauri  را در پنج سطح
مورد ) مگاپاسكال - 2/1و  -9/0 ،-6/0 ،-3/0 ،0( خشكي

كه با افزايش  نشان داداو نتايج آزمايش . بررسي قرار داد
طول  ،زني خشكي صفات درصد و سرعت جوانه تنش
وزن تر و  ،شاخص بنيه بذر ،چه و گياهچه ساقه ،چه ريشه

چه به  نسبت ريشهدر مقابل  خشك گياهچه كاهش و
 )1380( همكاران ان ويزهتاب .چه افزايش پيدا كرد ساقه
سه  يبر رو يو خشك ياثر تنش شور يمنظور بررس به

 Avena barbata، Agropyron intermedium يگونه مرتع
كه  ندگلخانه نشان دادشرايط در  Panicum antidotale و

د ماده خشك يموجب كاهش شد يو شور يتنش خشك
ل آب برگ يپتانس و يرطوبت نسب ،)شهيبرگ و ر ،ساقه(

تأثير  در آزمايش) 1389(زاده و جعفري علي .ها شد گونه
 زني و رشد گياهچه خصوصيات جوانهر روي دهي ب سرما

در دو شرايط آزمايشگاه  )Dactylis glomerata(علف باغ 
كه واكنش اكوتيپها نسبت به سرما  ندو گلخانه نشان داد

خصوصيات  اشتنبا د ،و يكي از اكوتيپهامتفاوت بود 
عنوان  در هر دو محيط به بذرزني و بنيه  مطلوب جوانه

   .اكوتيپ برتر شناخته شد
ايران كشور در دامنه وسيعي از مراتع  Poaجنس 

پراكنش آنرا در  )Rechinger )1970 .پراكنش دارد
 ،تهران ،خراسان ،آذربايجان ،مازندران ،گرگاناستانهاي 
در سالهاي اخير . گزارش نموده است زنجانسمنان و 

 گونه از جنس 7در ارزيابي ) 1385(مرادي و جعفري 
Poa  هاي گونهنشان دادند كه Poa sterilis  وPoa 

araratica كيلوگرم در  1300تا  950 عملكرد ترتيب با به
هكتار براي توليد علوفه در ديمزارهاي كم بازده استان 

  . پيشنهاد نمودندزنجان 
كاهش نزوالت جوي و خشكساليهاي پي با توجه به 

در پي در سالهاي اخير، مطالعه تحمل خشكي در گياهان 
بررسي  تحقيق هدف از اين. مرتعي اهميت زيادي دارد
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 Poa گونه دو از ژنوتيپ 6 و بنيه بذر زني اكنش جوانهو

trivialis و Poa pratensis  و خشكي نسبت به تنش
   .بود در دو شرايط آزمايشگاه و گلخانهتيمار سرما  پيش
  

  مواد و روشها 
 Poa پ از دو گونهيژنوت 6 يرو براين تحقيق 

pratensis و Poa trivialis كه از گونه  انجام شد
P.pratensis  سه ژنوتيپ با منشأ و كد ژنوتيپ يزد

 از گونه و) 24066(  و آستانه) 18270(يزد  ،)8653(
P.trivialis  27405(سه ژنوتيپ با منشأ و كد تالش(، 

منابع از بانك ژن  )27411( و تالش) 27407(چابكسر 
مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور طبيعي وابسته به 

فاكتوريل در قالب طرح  زمايشآ صورت  به و گرديد تهيه
 تكرار در 6 ناتور ويدر ژرم تكرار 3تصادفي با  كامالً

ناتور يژرم سطوح مختلف خشكي در .انجام شد گلخانه
 -9/0 ،-6/0 ،-3/0 ،0/0(براساس خشكي سطح  5 شامل

 سطح براساس 5 در گلخانه در و )مگاپاسكال -2/1 و
 .ودب )يت زراعيدرصد ظرف 20 ،40 ،60 ،80 ،100(

وسيله  به ناتوريدر ژرم پتانسيلهاي اسمزي تنش خشكي
با استفاده از ) گاليكول اتيلن پلي( PEG 6000محلول 

   .تهيه شد )Kaufman )1973 و   Michel روش
( ) ( )

( ) ( ) T2C 7108/39CT 4102/67

2C 4101/18C 2101/18sψ

−×+−×+

−×−−×−=
 

Sψ =پتانسيل برحسب مگا پاسكال، C = غلظت
ر حسب درجه دما ب= T ،گرم در آب ربرحسب گرم ب

  گراد  سانتي
عدد بذر سالم  150براي هر تيمار تعداد  ناتوريژرم در

عدد بذر در هر  50به تعداد ( ژنوتيپو يكنواخت از هر 
×  25شده با ابعاد هاي ضدعفوني  در داخل پتري) تكرار
 ندر كف آنها كاغذ صافي استريل واتم كه متر ميلي 100

جاد پتانسيل آب از براي اي ،قرار داشت انتقال داده شد
بدين صورت كه براي تيمار . مقطر استفاده گرديد آب

 5 كدام ره) بدون تنش خشكي(سرما  تيمار شاهد و
بقيه تيمارها طبق  يبرا آب مقطر اضافه گرديد و تريل يليم

تهيه شده  اسمزي از محلولهايتر يل يليم 5 مقدار 1 جدول
. بودند محلولدر تماس با  رهاكه بذ طوري به ؛اضافه گرديد

دماي  در(سرما   تيمارو خشكي تيمارهاي پس از اعمال 
C˚4 در شرايط ها به همراه شاهد  نمونه) مدت دو هفته به

 ± C˚3زني در دستگاه ژرميناتور با دماي  استاندارد جوانه
 8لوكس المپ فلورسنت و دوره تاريكي  1000و نور  20

روز يكبار  3 به تناوب هر ها نمونه. ساعت منتقل شدند
چه  داراي طول ريشه(جوانه زده  رهايو تعداد بذبيني باز
) روز 18(در پايان دوره آزمايش  .ثبت شد) متر ميلي 2-1

  . گيري شد زني اندازه جوانهو سرعت درصد 
زني از فرمول ارائه شده  براي تعيين سرعت جوانه

  . بشرح زير استفاده شد) Maguire ،1962(توسط 
 

    روز اول شمارش هاي طبيعي درگياهچهتعداد  روز آخرهاي طبيعي در تعداد گياهچه
  زني سرعت جوانه =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ...++ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

    1روز   روز آخر

عدد گياهچه را  10 تعداد ،بعد از رشد گياهچه
انتخاب كرده ) ظرف پتري(صورت تصادفي از هر تكرار  به

طول نسبت  ،اهچهيطول گ ،چه ساقهطول  ،چه شهيو طول ر
 و شدگيري  اندازهگياهچه وزن تر  چه و چه به ساقه شهير

 در فويل آلومينيومي قرار داده وها را  گياهچهبالفاصله 

قرار  C˚80ساعت در آون در درجه حرارت  24مدت  به
تعيين وزن خشك آنها مجدد توزين پس از  و گرفتند
طول  و زني با در دست داشتن درصد جوانه. گرديد
و  Abdulbaki(شاخص بنيه بذر به روش  ،گياهچه

Anderson ،1975( آمد ها بدست براي هريك از ژنوتيپ. 

100

length Seedling%Gr
VI

×
=  
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درصد  = %Gr ،شاخص بنيه بذر = VIدر اين فرمول  
  . باشد ميگياهچه  طول Seedling lengthو زني جوانه

 .ستفاده شدپ ايژنوت 6همان  يز از بذرهايدر گلخانه ن
) 25×5×6=750( اكسشن تعداد ن صورت كه از هريبه ا

 ،انتخاب شد يطور تصادف بهعدد بذر سالم و خالص 
روش براساس  يك از سطوح خشكيهر  يسپس برا

 يت زراعيظرف %20و  % 40 ،%60 ،% 80 ،%100 يوزن
)FC( گلدان 6 عدد بذر در 25 تعداد )كاشته شد )تكرار .

عدد بذر قرار  25ك از گلدانها ي ن در داخل هريبنابرا
 و خاك ،از ماسه 1:1:1نسبت  خاك گلدانها به .گرفت

  . بودت ماس يپ
در گلخانه  ياعمال سطوح مختلف تنش خشك منظور به

ت يدن به حد ظرفيجهت رس ازيالزم است رطوبت مورد ن
ن منظور چند يبد .ديآ  گلدانها بدستدر  )FC( يا مزرعه

و با مقدار مشخص گرديد تخاب كسان انيگلدان با وزن 
ن يچند يساعت ط 24مدت  و به آب به حد اشباع رسانده

 ينان از خروج آب ثقليو پس از اطم شدن يمرحله توز
زان آب يم دنديت مزرعه رسيگلدانها به حد ظرف يوقت

 يا ت مزرعهيدن گلدانها به حد ظرفياز جهت رسيمورد ن
دار آب آمده مق و براساس اطالعات بدست آمد بدست
درصد  100و  80 ،60 ،40 ،20دن به يرس ياز برايمورد ن
 .)1جدول ( در گلدانها محاسبه شد )FC( يت زراعيظرف
 ،FC 100%(، FC80%( شاهد ماريت ين صورت كه برايبد

FC60%، FC40% و FC 20 %426 ،568 ،710ب يترت به، 
 كشت يگلدانهاسپس  .ديگرد ياريتر آبيل يليم 142 و 284
لوكس  10000نور  و C˚4 ± 20 ييط دمايشرادر  هشد

روش  .نددش ياريآب و با مقدار مشخص آب قرار گرفتند
ت مزرعه يآمده ظرف بود كه عدد بدست صورتن يكار بد

را با وزن گلدان به ) 142 ،284 ،426 ،568 ،710( يعني
بود جمع نموده كه  1900كه عدد  همراه خاك خشك

ت يدرصد ظرف 20و  40 ،60 ،80 ،100( يمارهايت يبرا
) 2042 و 2184 ،2326 ،2468 ،2610( اعداد) يزراع

روزانه گلدانها را وزن كرده و اختالف آنها را . آمد بدست
به هر روزانه  يزان آبدهيكرده كه ممقايسه با اعداد فوق 

 يشيرورشد ان دوره ياعمال تنش تا پا .آمد گلدان بدست
پس از تها در ان .داشتادامه  )اهيمرحله برداشت گ(

گيري  اندازهنيز ها  درصد سبز شدن بوته ،اهانيبرداشت گ
و وزن تر  كرده شگاه منتقليبالفاصله آنها را به آزماشد و 

شه و طول اندام ين طول ريهمچنو  ييشه و اندام هواير
سپس  .شد يريگ اهان اندازهيطول كامل گ و ييهوا

 ارتساعت در آون با حر 48مدت  ك بهيبه تفك ها گياهچه
C˚70  بالفاصله وزن  و شوند تا كامالً خشك گرفتندقرار

و  چه چه و ساقه شهيطول ر .اه محاسبه شديخشك كل گ
،  Kairwalو Lekh( به روشگياهچه خشك  وزن تر و

مشابه روش  شاخص بنيه بذرو  شد يريگ اندازه) 1993
،  Abdulbakiو Anderson( براساس روشژرميناتور 

  .محاسبه گرديد) 1975
به روش فاكتوريل تجزيه آوري شده  هاي جمع داده

به روش دانكن با ها واريانس شدند و مقايسه ميانگين
 Excel 2003و رسم نمودارها با  SAS9افزار  استفاده از نرم

  .گرديدانجام 
  

  نتايج
  ژرميناتور -الف

تفاوت نشان داد كه  ناتوريژرم درنتايج تجزيه واريانس 
طول گياهچه صفات بجز  كليهراي گونه ب بين ميانگين دو

اثر . بوددار  معنيوزن خشك به تر گياهچه  نسبت و
صفت  بجز ي كليه صفاترابنيز  ژنوتيپ در داخل گونه

 1در سطح احتمال نسبت وزن خشك به تر گياهچه 
تيمار خشكي و اثر متقابل گونه  اثر و ؛دار بود معنيدرصد 

 (P≤0.01) بودند دار يمعن ه صفاتيكل يبرا در خشكي
   ).2جدول (

ميانگين درصد  ،نتايج نشان داد با افزايش تنش خشكي
بيشترين و كمترين  .نشان دادرا زني روند كاهشي  جوانه

ترتيب  هدرصد ب 11و  74با زني در ژرميناتور  درصد جوانه
بود  -MP6/0و پتانسيل  )سرمابا (شاهد  مربوط به تيمار

هيچ  -MP2/1 و -MP9/0 هايدر پتانسيل ).4 جدول(
ها در  ميانگين ژنوتيپبين مقايسه در . بذري جوانه نزد
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و ) 24066(نشان داد كه ژنوتيپهاي آستانه نتايج ژرميناتور 
 ودرصد بيشترين  25/64و  33/66ترتيب با  به) 8653(يزد 

 .ندداشترا زني  كمترين درصد جوانهدرصد  39با چابكسر 
زني در گونه  وانهها ميانگين درصد ج در مقايسه بين گونه

P.pratensis  گونه زني  درصد جوانهدرصد از  63با
P.trivialis  درصد بيشتر بود 45با.  

زني تنها در محيط ژرميناتور مورد  جوانه سرعتالبته 
زني  باالترين ميانگين سرعت جوانه. آزمايش قرار گرفت

بذر در روز بود كه با   34/7مربوط به تيمار سرما با 
زني نيز كاهش  ن پتانسيل اسمزي سرعت جوانهتر شد منفي
بذر در روز  13/1زني با  ترين سرعت جوانه پايين. يافت

در مقايسه  ).3جدول (بود  -MP6/0مربوط به پتانسيل 
و ) 8653(يزد نتايج نشان داد كه ها  ميانگين ژنوتيپ

جوانه در روز داراي  49/3و  9/6با ترتيب  چابكسر به
). 4جدول (زني بودند  عت جوانهمترين سربيشترين و ك

 37/6با  P.pratensisزني در گونه  سرعت جوانهميانگين 
  ). 4 جدول( بيشتر بود 97/3با  P.trivialisاز گونه 

طول  ،چه آمده براي صفات طول ساقه نتايج بدست
نشان داد كه در هر سه صفت چه و طول گياهچه  ريشه

اندازه خشكي  با افزايش تنشروند تغييرات مشابه بود و 
بيشترين و كمترين طول گياهچه  .يافت كاهش آنها
پتانسيل شاهد و مربوط به متر  ميلي 28و  74ترتيب  به

 ،در مقايسه بين ژنوتيپها ).3جدول (بود  -MP6/0اسمزي 
 51با ) 27405(و تالش  متر ميلي 63با ) 24066(آستانه 
 ار ترتيب بيشترين و كمترين طول گياهچه بهمتر  ميلي

 59با  P.pratensis ،ها در مقايسه بين گونه. داشتند
ترتيب بيشترين و  متر به ميلي 52با  P.trivialis و متر ميلي

نتايج  .)4جدول ( داشتند را كمترين طول گياهچه
چه  چه به ساقه طول ريشهنسبت آمده براي صفات  بدست
(R/S)  و نسبت وزن خشك به تر گياهچه تا حدي مشابه
وند صفت رهر دو ميانگين  ،فزايش تنش خشكيبا ا. بود

 R/Sنسبت و بيشترين كمترين كه  طوري هب .تافزايشي داش
تيمار شاهد سرما و مربوط به و وزن خشك به تر گياهچه 

نسبت  ميانگين). 3جدول (بود  -MP6/0پتانسيل اسمزي 

R/S  در گونه درP.pratensis و P.trivialis ترتيب به 
   ).4دول ج(بود  97/1و  25/1

در ژرميناتور مربوط  بيشترين ميانگين شاخص بنيه بذر
فزايش تنش كه با ابود  3/54 شاخص به تيمار سرما با

 -MP6/0 مربوط به پتانسيل 58/3 به خشكي شاخص بنيه
 ،در مقايسه بين ميانگين ژنوتيپها). 3 جدول( كاهش يافت

 52/38بيشترين ميانگين شاخص بنيه بذر در ژرميناتور با 
 52/24و كمترين آن با ) 24066(مربوط به ژنوتيپ آستانه 

در مقايسه بين . بود) 27407( مربوط به ژنوتيپ چابكسر
و  P.pratensis در شاخص بنيهميانگين ها  گونه

P.trivialis 4جدول (بود  55/27 و 43/42ترتيب  به.(   
گرم  ميلي 60از لحاظ وزن تر گياهچه بيشترين مقدار با 

آمد كه از لحاظ آماري با شاهد بدون  سرما بدستدر تيمار 
روند تغييرات وزن تر . داشت يدار سرما اختالف معني

خشكي با افزايش تنش بود و مشابه صفات قبلي گياهچه 
 به ميزان كاهش يافت و به كمترين مقدار وزن تر گياهچه

كاهش يافت  –MP6/0در تيمار پتانسيل گرم  ميلي 5/13
وزن تر گياهچه تفاوت از لحاظ ين، باوجودا). 3جدول (

  .دار نبود ها معني ژنوتيپها و گونه بين
درصد نتايج اثر متقابل ژنوتيپ در محيط براي صفات 

طول  ،R/S چه چه به ساقه نسبت طول ريشه ،زني جوانه
براي . آمده است 1شكل در گياهچه و شاخص بنيه بدر 

د و زني روند تغييرات دو گونه مشابه بو درصد جوانه
 نسبت به گونهدر همه سطوح  P.pratensis ميانگين گونه

P.trivialis گونه  در. بيشتر بودP.pratensis  تيمارهاي
ولي  ،داري با يكديگر نداشتند شاهد و سرما تفاوت معني

سرما موجب افزايش درصد  P.trivialis گونهدر 
براي طول گياهچه روند  ).1 شكل( ديدرزني گ جوانه

. بودصورت منحني معكوس  بهگونه تغييرات دو 
كه با افزايش شدت تنش خشكي ميانگين طول  طوري هب

يش شدت افزبا ا البته .نشان دادرا گياهچه روند كاهشي 
 P.trivialis هكاهش طول گياهچه در گون، مقدار تنش

  . بيشتر بود
در  R/Sچه  هچه به ساق از لحاط نسبت طول ريشه
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ولي در  ،ده نشدهه مشاتنشهاي كم تفاوتي بين دو گون
وتها بيشتر بود و اين نسبت در گونه اتنش شديد تف

P.trivialis به نوعي كه گونه . بمراتب بيشتر بود
P.trivialis  در ژرميناتور در پتانسيل اسمزيMP 6/0- 

اثر متقابل  ، اما)1 شكل(بود  R/Sداراي بيشترين نسبت 
دار  نيمعذر ببراي شاخص بنيه بين گونه در تنش خشكي 

ذر مشابه درصد بشاخص بنيه روند تغييرات البته . بود
در همه  P.pratensis زني بود و ميانگين گونه جوانه

  . بيشتر بود P.trivialisسطوح از 
  گلخانه -ب

گونه  گلخانه نشان داد كه اثر نتايج تجزيه واريانس در
 ،چه شهيطول ر ،زني براي همه صفات بجز درصد جوانه

دار  معني چههنسبت وزن خشك به تر گيا طول گياهچه و
براي اثر تيمار خشكي  و اثر ژنوتيپ در داخل گونه .بود

اثر متقابل گونه البته . دار بود معني (P≤0.01)كليه صفات 
و  RSنسبت و  ،وزن تر گياهچه صفات يبرا در خشكي

 (P≤0.01)دار بودند  اهچه معنييگ نسبت وزن خشك به تر
  ).5 جدول(

ميانگين درصد سبز  ،با افزايش تنش خشكي در گلخانه
بيشترين و كمترين درصد سبز شدن با . شدن كاهش يافت

شاهد و  ترتيب مربوط به تيمار درصد به 44/50و  33/61
در مقايسه ). 6جدول (د آم دستب% FC20تيمار خشكي

و ) 27405( ژنوتيپهاي تالش ،گلخانه ژنوتيپها در ميانگين
درصد بيشترين  2/67 و 4/72ب با ترتي به) 24066(آستانه 

درصد كمترين درصد  55/36با ) 8653(و ژنوتيپ يزد 
اثر متقابل گونه در  ).7جدول ( ندداشترا سبز شدن 

هر دو و  دار نبود خشكي براي درصد سبز شدن معنيتيمار
  . )1 شكل( يكساني داشتند واكنشگونه در مقابل تنش 
طول چه و  ساقهطول ، چه ريشهطول روند تغييرات 

در مقابل تنش خشكي مشابه بود در هر دو گونه گياهچه 
كاهش  اين صفاتتر شدن تنش خشكي ميانگين  با منفيو 

 93و  151گياهچه با طول بيشترين و كمترين . يافت
ظرفيت شاهد و  ترتيب مربوط به تيمار بهمتر  ميلي

 ميانگين دومقايسه در ). 6جدول ( بود% FC 20زراعي

 ر گونهچه و  گياهچه د ريشه ،چه هطول ساقين ميانگ ،گونه
P.pratensis  وP.trivialis متر ميلي 30و  52ترتيب  هب  ،

. )7جدول (بود متر  ميلي 138و  131متر و  ميلي 100و  86
تنش خشكي افزيش گياهچه با تر روند تغييرات وزن 

با % FC20شاهد و  هايكه تيمار طوري هب ،كاهشي بود
ترتيب بيشترين و كمترين وزن تر  بهگرم  5/1و  06/9

در گونه  چهگياهوزن تر ميانگين كل . داشتندرا گياهچه 
P.pratensis و P.trivialis گرم 87/4 و 27/6ترتيب  به 

  )7جدول ( بود
در گلخانه نشان داد  R/Sنسبت آمده براي  بدستنتايج 

در تيمار شاهد  13/2به ميزان  R/S كه كمترين نسبت
در تيمار  91/2تا  آن ا افزايش تنش مقدارآمد و ب بدست

FC60 % در تيمار  40/2تا  بعدو يافت افزايشFC20 %
دار  سه بين دو گونه نيز تفاوت معنيايدر مق .كاهش يافت
 P.trivialisو  P.pratensis گونه در R/S بود و نسبت

دهنده افزايش طول  كه نشان بود 47/3و  74/1ترتيب  هب
  ). 6 جدول(بود  P.trivialisدر گونه  ريشه

نتايج نشان  ،از لحاظ نسبت وزن خشك به تر گياهچه
بيشترين نسبت وزن خشك به خشكي با افزايش تنش داد 
در  .بدست آمد FC20% تيماردر  73/0 به ميزان هگياهچتر 

ولي در  ،روند مشخصي مشاهده نشدژنوتيپها بين مقايسه 
وزن نسبت دار بود و  تفاوت معنيها  مقايسه بين گونه

از  56/0با  P.trivialisدر گونه خشك به تر گياهچه 
   ).7جدول (بيشتر بود  36/0با  P.pratensisميانگين گونه 

مربوط به  گلخانهدر  بيشترين ميانگين شاخص بنيه بذر
بود كه با افزايش تنش خشكي  92 شاخص با شاهدتيمار 

 رسيد% FC20تيمار در  41 كاهش يافت و به شاخص بنيه
بيشترين شاخص بنيه  ،در مقايسه بين ژنوتيپها). 6 جدول(

 بود) 24066(مربوط به ژنوتيپ آستانه  100به ميزان بذر 
 در شاخص بنيهميانگين  ،ها در مقايسه بين گونه و

P.pratensis و P.trivialis بود  80و  68ترتيب  هب .
   ).6جدول (

ها  هژنوتيپها و گون از لحاظ وزن تر گياهچه تفاوت بين
بيشترين وزن تر گياهچه مربوط كه  طوري به. دار بود معني
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ا، ه در مقايسه بين گونه .آستانه بود 24066پ يبه ژنوت
 P.trivialisو  P.pratensisميانگين وزن تر گياهچه در 

  .بوددر نهال گرم  87/4 و 27/6ترتيب  به
نتايج اثر متقابل ژنوتيپ در محيط براي صفات درصد 

ذر طول گياهچه و شاخص بنيه ب ،R/Sنسبت  زني، جوانه
سبز شدن ميانگين  براي درصد. آمده است 1در شكل 

 P.trivialis ميانگين در همه سطوح از P.pratensis گونه
زني  جوانهپس از اجراي تنش توجه به اينكه با . بيشتر بود
مر احل ثيري در أاعمال گرديد بنابراين تنش تها  گياهچه

تفاوت  دليلبه همين نداشت و  وتيپهاژن سبز شدناوليه 
  .نبود دار بين تيمارها معني

دار  متقابل گونه در خشكي براي طول گياهچه معني اثر
در  P.pratensisگونه طول گياهچه در ميانگين  نبود و

 در تنشاين تفاوت . بيشتر بود P.trivialisاز  تيمارهاهمه 

FC20 % نسبت  ،از لحاط نسبت .بودشديدترR/S وند ر
و  با شدت تنش افزايشي بود گونه هر دوتغييرات در 

 P.pratensisدر همه سطوح از  P.trivialisميانگين گونه 
% FC40 در ظرفيت زراعي P.trivialisو گونه  ؛بيشتر بود

  ). 1 شكل(بود  R/Sداراي بيشترين نسبت 
اثر متقابل گونه در خشكي براي شاخص بنيه بذر در 

براي شاخص البته ). 1شكل (ر بود دا محيط گلخانه معني
كاهشي ه دو گون در هربنيه بذر ت ذر روند تغييراببنيه 
با  داري معني تفاوت% FC60با وجود اين تا تيمار  ،بود

گونه هر دو دهنده آستانه تحمل  شاهد ديده نشد كه نشان
ترين شاخص بنيه بذر  پايين. باشد ميخشكي تنش به 
 بود% FC 20 فيت زراعيمربوط به ظر 08/41ميزان  به
  ). 6جدول (

  
با استفاده از روش ) گاليكول اتيلن پلي( PEG 6000وسيله محلول  نحوه ايجاد پتانسيلهاي مختلف اسمزي تنش خشكي به -1جدول 

Michel   وKaufman )1973( 

  PEG 6000غلظت محلول  پتانسيل آب
 Mpaمگا پاسكال  barبار   c˚20براي دماي ) گرم در ليتر آب(

3 –   3/0– 2/143  
6 –   6/0– 7/213  
9 –   9/0– 268  
12 -   2/1- 314  

 
تيمار تنش خشكي در  4 در P.trivialisو  P.pratensisگونه  2 گيري شده در و ميانگين مربعات صفات اندازه تجزيه واريانس -2 جدول

  محيط آزمايشگاه
        MS      منابع تغييرات

 درجه
 آزادي

درصد
 زني وانهج

سرعت
  زني جوانه

ت طولنسب
چه ريشه   

چهبه ساقه  

  طول
  گياهچه

 )mm( 

  شاخص
 بنيه بذر

  تر وزن
  گياهچه

 )Mg( 

  وزننسبت 
  خشك به 
 تر گياهچه 

3/10323/9**6013** 1گونه **1/967  3983 * 6970** 0052/0   
97/211/0**226** 4  گونه ژنوتيپ داخل **7/520 **1/506 ** 7/96   00086/0   
3/144056/0**14767** 3 تيمار خشكي **8697**9801** 5940** 0068/0 ** 

86/759/2**359** 3  گونه در خشكي **5/496 **1/358 ** 2047** 0069/0 ** 
4/3718/0020/070/1466/29 60خطا  11/46  0017/0  

25/1133/891/887/656/15  ضريب تغييرات  37/17  91/50  
  درصد 1 و 5 دار در سطح معنيترتيب  هب ** =و * 
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  زني در محيط آزمايشگاه تيمار تنش خشكي براي صفات جوانه 4مقايسه ميانگين اثرات اصلي  -3جدول 
  نسبت وزن

  خشك به 
 تر گياهچه 

 تر  وزن
 گياهچه

  )Mg( 

 شاخص
  بنيه

 بذر 

 طول
 گياهچه

 )mm( 

طولتنسب
  چه ريشه 

 چه به ساقه

طول
  چه ريشه

 )mm( 

طول
 چه ساقه

 )mm( 

سرعت
زني جوانه

 درصد
  زني جوانه

  تيمار خشكي

057/0  b 83/47  b 053/51  a 014/74  a 14/1  c 57/39  a 43/34  a 89/6  b 44/68 b شاهد 

057/0  c 44/60  a 31/54  a 20/73  a 12/1  c 78/38  a 42/34  a 34/7  a 11/74  a سرمابا(شاهد(
075/0  bc 38/27  c 09/31  b 27/47  b 88/1  b 13/29  b 13/18  b 31/5  c 94/62 c 3/0-  MP 

074/0  a 50/13  d 58/3  c 55/28  c 30/2  a 18/19  c 37/9  c 13/1  d 94/11 d 6/0-  MP 

  .داري با همديگر ندارند از لحاظ آماري اختالف معني% 5اي دانكن  ميانگين تيمارهايي كه داراي حروف مشابهي هستند براساس آزمون چنددامنه
  

گيري  براي صفات اندازه P.trivialis و P.pratensisگونه  2ژنوتيپ مورد مطالعه به تفكيك  6مقايسه ميانگين اثرات اصلي  -4جدول 
  شده در محيط آزمايشگاه

  نسبت وزن
  خشك به 
تر گياهچه 

 تر  وزن
 گياهچه

  )Mg( 

 شاخص
  بنيه

 بذر 

 طول
 گياهچه

 )mm( 

طول تنسب
  چه ريشه 

 چه به ساقه

طول
  چه ريشه

)mm( 

طول
 چه ساقه

 )mm( 

سرعت
زني جوانه

درصد
 زني جوانه

  نام
  ژنوتيپ

 نام گونه

  داخل گونهبين ژنوتيپ      
081/0  a 33/29  a 29/43  b 99/60  b 26/1  ab 31/33  b 68/27  b 90/6  a 25/64 a 8653 - يزد 
086/0  a 91/22  b 05/37  c 43/54  c 21/1  b 16/29  c 26/25  c 18/6  b 91/59 b 18270 -  يزد P.pratensis

10/0  a 83/23  b 57/46  a 08/63  a 29/1  a 77/34  a 31/28  a 023/6  b 33/66 a 24066 آستانه  
063/0  a 44/58  a 75/29  a 10/51  b 21/2  a 35/30  a 75/20  a 89/3  b 16/49 a 27405  تالش   
076/0  a 11/59  a 52/24  b 33/52  ab 87/1  b 0058/31  b 32/21  a 49/3  c 33/39 b 27407 چابكسر P.trivialis

072/0  a 75/50  b 81/27  ab 83/52  a 98/1  ab 52/31  a 30/21  a 53/4  a 16/47 a 27411  تالش 
هابين گونه       

090/0  a 36/25  b 43/42  a 44/59  a 25/1  b 38/32  a 062/27  a 37/6  a 50/63 a  P.pratensis

071/0  a 56/55  a 55/27  b 079/52  b 97/1  a 95/30  b 12/21  b 97/3  b 22/45 b  P.trivialis

  .داري با همديگر ندارند از لحاظ آماري اختالف معني% 5اي دانكن  ميانگين تيمارهايي كه داراي حروف مشابهي هستند براساس آزمون چنددامنه 
  

تيمار تنش خشكي در  4 در P.trivialisو  P.pratensisگونه  2 گيري شده در و ميانگين مربعات صفات اندازه تجزيه واريانس -5 جدول
  محيط گلخانه

      MS       منابع تغييرات
درجه 

 آزادي
درصد
 زني جوانه

 چهريشهتنسب
 چه به ساقه

 طول
  گياهچه

)mm( 

  شاخص
 بنيه بذر

  تر وزن
  )g( گياهچه

 وزن خشكنسبت 
 به تر گياهچه

82/74 8714 1گونه **11465 3/110   139/71* 48/0 * 
59/3**6706 4ژنوتيپ در داخل گونه **4775**15993** 15/55 ** 057/0 ** 

27/4**573 4 تيمار خشكي **8090**4517** 140/32**14/0 ** 
6/307 5گونه در خشكي  72/1 **5/238  1/780   22/04** 044/0 ** 

9/17622/0 200 خطا  2/292  5/464   1/14 0075/0   
34/2421/19  ضريب تغييرات  61/12  22/29  86/18  056/18   

  درصد 1 و 5 دار در سطح معنيترتيب  به= ** و  *
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  زني در محيط گلخانه تيمار تنش خشكي براي صفات جوانه 5مقايسه ميانگين  -6 جدول

  نسبت وزن
  خشك به
 تر گياهچه

 تر وزن

 گياهچه

 )gr( 

 شاخص

  بنيه
 بذر

 طول

 گياهچه

)mm( 

 طولتنسب

  چه ريشه
 چه ساقهبه 

 طول

  چه ريشه
)mm( 

 طول

 چه ساقه

)mm(  

 درصد

  سبزشدن
  تيمار خشكي

52/0  b 9/06 a 26/92  a 5/151  a 13/2  c 1/100  a 39/51  a 33/61 a شاهد 

42/0  c 5/72c 57/68  cd 7/128  b 40/2  b 33/87  b 43/41  c 88/52 b سرمابا(شاهد(  
48/0  b 6/68 b 31/82  ab 8/144  a 39/2  b 38/98  a 50/46  b 77/56 ab FC 80% 
38/0  c 5/19c 35/76  bc 9/147  a 91/2  a 7/103  a 86/42  c 55/51  b FC 60% 
43/0  c 3/33d 03/64  d 5/123  b 69/2  a 14/87  b 30/37  d 88/54 ab FC 40% 
73/0  a 1/52 e 08/41  e 93/93  c 40/2  b 071/66  c 70/28  e 44/50  b FC 20% 

  .داري با همديگر ندارند از لحاظ آماري اختالف معني% 5اي دانكن  حروف مشابهي هستند براساس آزمون چنددامنه ميانگين تيمارهايي كه داراي
  

گيري  براي صفات اندازه P.trivialisو  P.pratensisگونه  2ژنوتيپ مورد مطالعه به تفكيك  6مقايسه ميانگين اثرات اصلي  -7جدول 
  محيط گلخانه شده در

  نسبت وزن
  هخشك ب 
 تر گياهچه 

تر  وزن
 گياهچه

 )gr( 

 شاخص

  بنيه
 بذر 

 طول

 گياهچه

 )mm( 

 طولتنسب

  چه ريشه 
 چه به ساقه

 طول

  چه ريشه
 )mm( 

 طول

 چه ساقه

 )mm(  

 درصد

  سبزشدن
  نام

  ژنوتيپ
 نام گونه

 داخل گونهبين ژنوتيپ         

54/0  b 5/83b 41/46  c 4/126  b 66/1  a 28/77  b 13/49  b 55/36 b 8653 - يزد  

54/0  b 5/99b 40/58  b 6/141  a 78/1  a 64/88  a 017/53  a 11/41 b 18270- يزد  P.pratensis 

62/0  a 7/01a 8/100  a 1/148  a 78/1  a 039/94  a 078/54  a 22/67 a 24066 آستانه   

40/0  a 4/59b 84/91  a 73/123  b 86/2  b 077/92  b 61/32  a 44/72 a  27405  تالش   
36/0  ab 4/62b 93/72  b 080/126  b 85/3  a 58/97  b 49/26  b 00/56 b 27407 چابكسر P.trivialis 

33/0  b 4/31a 27/77  b 039/142  a 67/3  a 031/111  a 51/31  a 55/54 b 27411  تالش  

  بين گونه ها         

36/0  b 6/27a 56/68  b 3/131  b 74/1  b 65/86  b 075/52  a 29/48 b  P.pratensis 

56/0  a 4/87b 56/80  a 7/138  a 47/3  a 9/100  a 33/30  b 00/61 a  P.trivialis 

  .داري با همديگر ندارند از لحاظ آماري اختالف معني% 5اي دانكن  ميانگين تيمارهايي كه داراي حروف مشابهي هستند براساس آزمون چنددامنه 
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  گلخانه و ژرميناتور درزني  براي صفات جوانه نش خشكيت تيمارهايمتقابل گونه در  اثرات مقايسه -1شكل 
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   بحث
هاي متابوليسم و رشد  تنش رطوبتي بسياري از جنبه

، Davyو  Greipsson( دهد ثير قرار ميأگياه را تحت ت
براي  رهاتنش آب از مهمترين عوامل ناتواني بذ .)1996
 زيرا اين تنش سرعت ،باشد مي عرصهزني در شرايط  جوانه
دهد و در نهايت استقرار  زني را كاهش مي جوانه درصد

با . (Prisco et al., 1992) اندازد خير ميأگياهچه را به ت
كليه صفات بجز نسبت  ، ميانگينافزايش تنش خشكي

R/S  را روند كاهشي و نسبت وزن خشك به تر گياهچه
 يتنش خشك يمارهايتنشان داد و از اين نظر تفاوت بين 

شر شده در تمن هاي گزارشگيري با  ن نتيجهاي .دار بود معني
رحيميان ( مطابقت داردمورد گياهان زراعي و غيرزراعي 

 ،ظريف كتابي كوچكي و ؛1370 ،و همكاران مشهدي
1375.( Macginnies )1960( آب  نشت اي اثر در مطالعه

كه با  نشان دادرا گونه گرامينه مرتعي  6زني  بر روي جوانه
هاي چمني  زني علف جوانهد درصخشكي افزايش تنش 
اين پديده وقتي رسد  نظر مي هببنابراين  .بودكاهش يافته 

جذب آب توسط بذر دچار اختالل گردد افتد كه  اتفاق مي
 يتهايفعالو در نتيجه رد يگبصورت  يا جذب به آرامي و

انجام خواهد  يدر داخل بذر به آرام يزن جوانه يكيمتابول
 چه شهيخروج ر يالزم برا جه مدت زمانيو در نت گرفت

 ابدي يكاهش م يزن افته و سرعت جوانهيش ياز بذر افزا
)Marchner, 1995 و De & Kar, 1995(.  

چه به  با افزايش تنش اسمزي نسبت طول ريشه
يكي از داليل افزايش طول  ؛ البتهچه افزايش يافت ساقه
چه در شرايط تنش جذب بيشتر آب جهت  ريشه
ين امر خود باعث افزايش فعاليت زني است كه ا جوانه

-El)شود  زني مي جوانه برايمتابوليكي در داخل بذر 

sharkawi, et al., 1989).  در اين رابطهSharp )2002(  با
هاي هوايي ذرت در  بررسي رشد طولي ريشه و اندام

در پتانسيل آبي كه پتانسيلهاي پايين آب مالحظه نمود كه 
هاي  چه ريشه ، رشدشد چه باعث توقف كامل رشد ساقه

از اين  حكايتشواهد موجود . ذرت همچنان ادامه يافت

در پتانسيلهاي پايين آب  1زيك اسيديكه افزايش آبس دارد
هاي هوايي  اثرات متفاوتي بر رشد طولي ريشه و اندام

 ،سازد هاي هوايي را متوقف مي رشد اندامكه  طوري به .دارد
آب  جذب كاهش .دده به رشد خود ادامه ميولي ريشه 

 ترشح كاهش باعث خشكي تنش شرايط در بذر توسط

 رشد در اختالل آن نتيجه در و ها و آنزيم ها هورمون

  ).1371 ،ياصغر(گردد  يم گياهچه
طوركلي نتايج اين تحقيق نشان داد كه با افزايش  به 

كه با  درحالي ،كليه صفات كاهش يافتندتنش خشكي 
وزن خشك به تر  و نسبت R/Sافزايش تنش نسبت 

مختلف بيانگر اين  هاي آزمايش.افزايش يافتگياهچه 
چه و  مطلب است كه در اثر تنش خشكي طول ريشه

افزايش  R/Sنسبت كاهش ولي  طيدر هر دو محچه  ساقه
اين است كه در شرايط تنش كي از داليل آن ي .يابد مي

خشكي ارقام مقاوم در مراحل اوليه تنش از سرعت رشد 
در آنها  R/Sنسبت در نتيجه  ،برخوردارند ترييشريشه ب
ها از  تفاوت بين گونه. (De & Kar, 1995) شود زياد مي
بيشتر  شديدتر خشكيهاي در اثر تنش R/Sنسبت لحاظ 

دهنده حساسيت بيشتر اين صفت در قبال  بود كه نشان
عنوان معياري  هتوان از آن ب باشد و مي تنش خشكي مي

خشكي از  تنش .ستفاده كردت به خشكي اومبراي مقا
زني باعث  طريق كاهش طول گياهچه و درصد جوانه

هاي قاسمي  اين نتايج با يافته. كاهش شاخص بنيه بذر شد
) 1375( سعيديانو  )1378( طويلي ،)1380( فيروزآبادي
  .شتمطابقت دا

ط يشـرا  هـر دو  در) 24066(آسـتانه  پ يـ ژنوتنتايج به با توجه 
مـورد   مقـدار در صـفات   داشتن حـداكثر  با گلخانه وناتور يژرم

مقاومـت را از   بيشـترين ازجمله شاخص بنيه بـذر   ،گيري اندازه
اي مناسب براي احيـاء  هعنوان يكي از ژنوتيپ هو ب خود نشان داد

  .خشكي معرفي گرديد مراتع در شرايط
  

                                                 
1- ABA: Acid Absisic 
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  منابع مورد استفاده
 بافتهـاي  رشـد  و اسمزي تنظيم در اتيلن اثر .1371 ،.م، اصغري

 .تـنش خشـكي   شرايط در آفتابگردان دانه اي لپه و محوري
  .145-137ص  7ج ،كشاورزي وصنايع علوم مجله

اثــر . 1370 ،.ا  ،پاريــاب و. ع ،بــاقري ،.ح ،رحيميــان مشــهدي
گاليكول و كلـرور   اتيلن پتانسيلهاي مختلف حاصل از پلي

هـاي   زنـي در تـوده   سديم توام با درجه حرارت بر جوانـه 
 5جلــد  ،جلــه علــوم و صــنايع كشــاورزيم. گنــدم ديــم

  .36-45ص
ــان ــد ،.ر.غ ،زهتابي ــان و .ح ،آذرنيون ــريفي كاش . 1380 ،.م.م ،ش

بررسي اثر تـنش شـوري و خشـكي بـر روي سـه گونـه       
 Agropyron intermedium ،Avena barbata مرتعـي 

جلـد  ، مجله منابع طبيعي ايران. Panicum antidotaleو
  .421 -409صفحه  ،54
بررسي مقاومـت بـه خشـكي و كـارايي     . 1375 ،.ف ،سعيديان

پايـان نامـه كارشناسـي    . مصرف آب در دو گونـه مرتعـي  
  . دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران ،مرتعداري ارشد

بذر گياهان مرتعي  اصول توليد و نگهداري. 1368 ،.ع ،سندگل
انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگلهـا و مراتـع   . اي و علوفه
 .كشور
پوشش گيـاهي علوفـه ايـران در هـر     . 1374 ،.ن ،كيصحت نيا

 ،انتشارات دانشگاه شهيد چمـران اهـواز  . لندن باريوم كيو
  .صفحه 666 ،اهواز

آبي بر خصوصـيات   بررسي اثرات تنش كم. 1389 ،.ي ،صفوي
 Agropyronدو گونـه  زنـي و رشـد گياهچـه در     جوانـه 

tauri و Agropyron repens  در دو شرايط ژرميناتور و
اصالح نباتات  گروه ،ي كارشناسي ارشد پايان نامه .لخانهگ

  .دانشگاه آزاد اسالمي بروجرد
 .بررسي مقاومت به خشكي سه گونه مرتعي. 1378 ،.ع ،طويلي

دانشـكده منـابع    ،داري پايان نامه كارشناسـي ارشـد مرتـع   
  . طبيعي دانشگاه تهران

ــزاده ــري. ع.م ،علي ــرمادهي بــ  . 1389 ،.ا.ع ،و جعف ــأثير س ر ت
زني و رشد گياهچه پنج اكوتيپ علـف   خصوصيات جوانه

در دو شرايط آزمايشـگاه و   )Dactylis glomerata(باغ 

–126ص 17جلـد   ،تحقيقات مرتع و بيابان ايران. گلخانه

115. 
بررسي مقاومت در برابر شـوري  . 1380 ،.ا ،قاسمي فيروزآبادي

پايان نامـه كارشناسـي   . و خشكي بر روي دو گونه مرتعي
  .دانشگاه تهراندانشكده منابع طبيعي  ،رشدا

تعيين درجـه حـرارت   . 1375 ،.ح ،و ظريف كتابي. ع ،كوچكي
زني و بررسي اثرات شـوري و خشـكي در    مطلوب جوانه

 1شـماره   ،نشريه علمي پژوهشي بيابان. چند گونه مرتعي
  .36 -24ص 
ــوچكي ــاني ،.ع ،كـ ــرمدنيا. ح ،خيابـ ــد . 1372 ،.غ ،و سـ توليـ

 ،انتشـارات دانشـگاه فردوسـي مشـهد    . اعيمحصوالت زر
  .صفحه 638 ،مشهد

 ،مركز نشـر دانشـگاهي   .اسامي گياهان ايران. 1374 ،.ه ،كريمي
  .صفحه 416 ،تهران

مهمتـرين صـفات مـوثر در    . 1385، .ع ،و جعفـري  .پ ،مرادي
تحقيقـات ژنتيـك و اصـالح    . Poaگونه جنس  7عملكرد 

  .31-25 :14 شماره ،گياهان جنگلي و مرتعي
انتشـارات  . هاي گياهان ايـران  فرهنگ نام. 1375 ،.ا.و ،مظفريان
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Abstract 
Poa genus has important role for livestock grazing and forage production. To evaluate the effects of both 
drought and cold treatments on seed germination and seedling growth, 6 genotypes of Poa pratensis and 
Poa trivialis were examined in laboratory and greenhouse using a factorial experiment based on 
completely randomized design in three replications. Drought levels (0, -0.3, -0.6, -0.9 and -1.2 MPa), 
made by PEG 6000 solution, were related to the germinator experiment. For green house experiment, five 
drought levels of 20, 40, 60, 80, 100% field capacity (FC) were made by weighting of wet and dried soil. 
Data were collected and analyzed for seed germination percent, speed of germination, root/shoot length 
ratio, seedling length, vigor index and seedling weight. Results showed significant differences between 
drought treatments, species, genotypes within species and interaction effects between drought and species 
for most of traits. No seeds were germinated in -0.9, -1.2Mpa, indicating low to moderate resistance of 
two species to drought stress. Seed germination traits were decreased by increasing drought stress. In 
contrast, the shoot/root length ratios (R/S) and dry/fresh seedling weight ratio (D/F) were increased. For -
0.3MPa stress, the means of seed germination percent, root and shoot length were 11, 10 and 16% lower 
than those for control, respectively. In greenhouse, for 20% FC, the average values of root and shoot 
lengths were decreased by 34 and 23% than those for control. The R/S values were increased to 
maximum values by increasing drought stress. Therefore, it was suggested as a good indicator for 
screening of drought resistant genotypes. In comparison between control and cold pre treatment (4°C), 
results showed significant effects of cold treatments for some of seed germination characteristics in 
laboratory. It was concluded that genotype Astaneh (24066), belonging to Poa pratensis, had higher 
values for most of seed characteristics and vigor index than those for other five genotypes in both 
environments and it was recognized as superior genotype for breeding improved varieties.  
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