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 چكيده
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 محتنوای  حفنظ  سبب هخزند گراس بنت در اما داد، كاهش مجدد رشد ةمرحل در همچنين ی،خشک تنش روز پنجاه انيپا در را برگ آب

 شاخسناره،  طول كاهش ريشه، طول افزايش با شده تيمار پيش گياهان كه رسد می نظر به مجموع، در شد. شاهد سطح تا برگ آب نسبی
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 مقدمه .1

 است، مشکل سبز فضای برای آب تأمين كه ای نواحی در

 ستها چمن رشد ةمحدودكنند عامل ترين مهم خشکی تنش

 و خشک مناطق در آبياری آب كمبود ،واقع در .[١]

 صنعت روی پيش مشکالت ترين بزرگ از خشک نيمه

 یها گونه شيافزا تنش، طيشرا در .[٣] است كاری چمن

 ويداتياكس ةيثانو تنش موجب (ROS) 1ژنياكس فعال

 اهانيگ در ها بيآس انواع و یا ياخته راتييتغ به كه شود یم

 مقاومت افزايش برای مختلفی تيمارهای .[27] انجامد می

 كاربرد است. شده گزارش خشکی تنش برابر در گياهان

 برابر در برموداگراس قاومتم افزايش سبب دياس کيزيآبس

 با پاشی محلول ،همچنين .[22] است شده یخشک تنش

 خشکی تنش برابر در ذرت مقاومت ميزان اسيد آسکوربيک

 هايی تکنيک ةتوسع اكنون هم .[2] است داده افزايش را

 پژوهش اصلی موضوعات از آبی كم به تحمل افزايش برای

 .[2١] است كاری چمن صنعت در

 زانيم شيافزا و بهبود یبرا هزينه كم و هساد راهکار

 معرض در گياهان قراردادن گياهان در یخشک به مقاومت

 ةدور در 2(یخشک ماريت شي)پ یخشک ميمال های تنش

 راتييتغ یسر يک جاديا با كه طوری هب ،است یمعين یزمان

 و بافت در يیايميوشيب و یکيولوژيزيف ،یکيمورفولوژ

  .[١٩] ابدي می افزايش خشکی به تحمل یاهيگ سلول

 است ماليم خشکی تنش دوره يک خشکی تيمار پيش

 خفتگی ايجاد گياه، نمو و رشد كردن محدود سبب كه

 به و شود می گياه در مصرفی آب ميزان كاهش و موقت

 خشکی برابر در طوالنی ةدور يک تا دهد می اجازه گياه

 در و كم تکرار با آبياری ،روش نيا در .[20] بماند زنده

 ايجاد و شهير ستميس ةتوسع منظور به ،یطوالن فواصل

                                                           
1. Reactive oxygen species 

2. Drought pre- conditioning (DP) 

 از مؤثری طور  هب كه است بيشتر يکنواخت پوشش با چمنی

 گياهی های ياخته بر اكسيداتيو های تنش از ناشی های آسيب

 یخشک یبعد های تنش برابر در را ها چمن و جلوگيری

 چمن مختلف ارقام در ماريت نيا .[2٣] كند می متحمل

 شتريب اي هفته پنج تا چهار مدت به خسارت جاديا نبدو

 .[20] شود می انجام

 چمن )یا چندساله ومیلول چمن در یخشک ماریت شیپ

 شده، خبندانی به مقاومت افزایش سبب 3باکنر رقم یارندی(

 نداشته 4سیسانک رقم خبندانی به مقاومت بر یریثأت اما

 سبب وآپ چمن در یخشک ماریت شیپ ،همچنین .[11] است

 میتنظ شه،یر شدن تر لیطو گرما، به مقاومت شیافزا

 حفاظت و یدانیاکس یآنت تیفعال شیافزا شتر،یب یاسمز

 ،13] است شده ییگرما تنش از یناش یسلول بیآس از اهیگ

 را نشاها مقاومت یخشک ماریت شیپ یفرنگ گوجه در .[19

 این .[16] است دهیبخش بهبود یخشک های تنش به

 چمن مختلف های گونه واکنش که دهند می شانن تحقیقات

  .است متفاوت خشکی تیمار پیش به

 ماریت شیپ اثر بررسی ،حاضر پژوهش انجام از هدف

 گونه دو در یخشک تنش به تحمل شیافزا در یخشک

 یفستوکا و "پالوستریس" رقم هخزند گراس بنت چمن

 .است "استون گری" رقم پابلند

 

 ها روش و مواد .2

 یقاتيتحق ةگلخان در ١٣٩١ سال خرداد در شيماآز نيا

 یبرا شد. انجام النيگ دانشگاه یكشاورز علوم ةدانشکد

 و 5خزنده گراس بنت شامل چمن گونه دو بذور ،منظور نيا

 ١:١:٣ یحجم نسبت با یخاك مخلوط در 6پابلند فستوكای

                                                           
3. Buccaneer 

4. Sunkissed  

5. Agrostis stolonifera cv. Palustris 

6. Festuca arundinacea cv. Greystone 
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 قطر با يیها گلدان در یدام كود و ماسه ،یسطح خاك از

 و رشد از پس شد. كشت متر یسانت 27 ارتفاع و 2٣

 اعمال منظور به روز، شصت یط ها اهچهيگ كامل استقرار

 گروه شد. ميتقس گروه دو به ها چمن ،یخشک ماريت شيپ

 مرتب و سبک طور به بار يک روز دو هر )شاهد( اول

 تيظرف حد در خاك رطوبت كه طوری هب ،[١١] شد یاريآب

 ماريت شيپ های )چمن دوم گروه در ،اما .شد حفظ یزراع

 صورت یزمان یاريآب ،یساز مقاوم منظور به شده(

 ،١١] داد یم نشان را موقت یپژمردگ ميعال كه گرفت یم

 براساس گروه اين در گلدان هر مصرفی آب ميزان [.١٣

 سی مدت به عمل نيا بود. ها گلدان زهکش از آب خروج

 .[20] گرفت صورت طوالنی فواصل در و كم دور با روز

 و شاهد اهانيگ ،یخشک ماريت شيپ روز سی از پس

 یخشک تنش تأثير تحت روز پنجاه مدت به شده ماريت شيپ

  ،2٣-20) خاك مکش نيروی مختلف سطوح براساس

 تانسيومتر دستگاه با بار( یسانت 7٣-70 و 50-5٣ ،40-4٣

 پس ١مجدد رشد منظور به دوره، نيا انيپا در قرارگرفتند.

 تيظرف حد در روز پانزده مدت به كخا رطوبت تنش، از

 دستگاه اب خاك یرطوبت سطح كنترل شد. حفظ یزراع

 حد تا خاك ،یاريآب نوبت هر در گرفت. انجام ومتريتانس

 هر در كه یاريآب آب مقدار .[4] شد یاريآب یزراع تيظرف

 ١ روابط از استفاده با شد یم داده ها گلدان به یاريآب نوبت

 با یزراع تيظرف حد در خاك رطوبت زانيم و محاسبه 2 و

 .شد یريگ اندازه تيپل پرژر دستگاه از استفاده

(1) × Dr  × MAD 
FC  - ɵv 

Dn= 
100 

V = dn  × A (2)  

Dn یاريآب نوبت هر در كه است یاريآب آب مقدار 

 تيظرف در خاك رطوبت مقدار FC شد، می ها گلدان وارد

 مؤثر عمق Dr خاك، یحجم رطوبت درصد ɵv ،یزراع

 مساحت متوسط A آبياری، مديريت ضريب MAD ريشه،

 گلدان( هر به شده هداد) آب حجم V و گلدان در خاك

 در استفاده مورد یخاك مخلوط یها ويژگی یبرخ .است

 است. آمده ١ جدول در پژوهش اين

 از یبردار نمونه ،یخشک تنش اعمال روز پنجاه از پس

 شاخساره طول شامل یصفات یریگ هانداز منظور به ها چمن

 با) شاخساره خشک و تر وزن مدرج(، کش خط ا)ب شهیر و

 و (EL) 2الکترولیت نشت (،001/0 دقت با حساس ترازوی

 به ،نیهمچن شد. انجام (RWC) 3برگ آب نسبی محتوای

 ،یاریآب از بعد روز پانزده مجدد، رشد یبررس منظور

 شد. یریگ اندازه RWC و ELدوباره

 

 123آزمایش این در استفاده مورد خاكی مخلوط شیمیایی و فیزیکی خصوصیات .1 جدول

 هدايت

 الکتريکی
(ds/m) 

 اسيديته
 آلی كربن

)%( 

 نيتروژن

)%( 
 فسفر

(ppm) 
 پتاسيم

(ppm) 

 رس

)%( 

 سيلت

)%( 

 شن

)%( 

 نوع

 بافت

 مخصوص وزن

 (g/cm3ظاهری)

 05/١ لومی 48 40 ١2 ١87 74/١ ١٣2/0 /0١٩ 28/7 ١/26

                                                           
1. Recovery 

2. Electrolyte leakage 

3. Relative Water Content (RWC) 



 نسب و همکاران ن امیریكامرا

 

 1393پاییز   3 شماره  16دوره 
602 

 آزمایشی طرح .1. 2

 كامالً یطرح قالب در ليفاكتور صورت به آزمايش اين

 سطح دو در یخشک ماريت شيپ شامل فاكتور دو با یتصادف

 فاكتور و شاهد( های چمن و شده ماريت شيپ یها )چمن

 و 5٣-50 ،4٣-40 ،2٣-20) سطح چهار در یخشک تنش

 با چمن گونه دو یرو جداگانه طور به بار( یسانت 70-7٣

 شد. انجام تکرار چهار

 

  (EL) الكتروليت نشت گيری اندازه .2. 2

 برگ عدد نه گلدان هر از الکتروليت نشت نييتع منظور به

 هيته متر ميلی 4 طول به يیها برش ها آن از و یبردار نمونه

 ١0 و گرفتقرار شيآزما یها لوله در ها برش ،سپس شد.

 با ها لوله شد. اضافه ها آن به زهيونيد مقطر آب تريل یليم

 ةدرج 25 ثابت یدما در و شد بسته یکيپالست سرپوش

 تيهدا ساعت دوازده از پس قرارگرفت. گراد یسانت

 سنجEC دستگاه از استفاده با (EC1) طيمح ةياول یکيالکتر

 ،سپس شد. یريگ اندازه (Milwaukee Mi 306 )مدل

 قهيدق يستب مدت به گراد یسانت ةدرج ٩5 یدما در ها نمونه

 ها وني ةهم و بيتخر كامل طور به ها بافت تا شد جوشانده

 گراد یسانت ةدرج 25 یدما تا ها نمونه ،سپس شوند. آزاد

 .شد یريگ اندازه (EC2) هيثانو یکيالکتر تيهدا و خنک

 تيهدا ميتقس از و درصد صورت به تيالکترول نشت

 شد محاسبه هيثانو یکيالکتر تيهدا بر هياول یکيالکتر

[22.] 

(3)                      EL = (EC1 / EC2) 100              

 

 برگ آب نسبی محتوای گيری اندازه .3. 2

(RWC) 

 اساس بر و درصد صورت به ها برگ آب نسبی محتوای

 شد محاسبه 4 فرمول طبق و همکاران و شايون روش

[22].  

(4)    (wf wd)
RWC 100

(ws wd)


 


  

WF چيده از بعد بالفاصله برگی های نهنمو تر وزن 

 ساعت 24 مدت به خيساندن از بعد ها برگ وزنWS شدن،

 از بعد ها برگ خشک وزن WD و اتاق دمای و آب در

 ةدرج 75 دمای در ساعت 24 مدت به نخشکاند

 .است آون در گراد سانتی

 صفات از حاصل های داده آماری ةتجزي ،نهايت در

 ،SAS (9.1) آماری افزار نرم از تفادهاس با شده گيری اندازه

 نمودارها رسم و MSTAT-C افزار نرم با ها ميانگين ةمقايس

 .گرفت انجام اكسل افزار نرم از استفاده با

 
 بحث و نتایج .3

 تنش روز پنجاه انیپا در صفات یابیارز .1. 3

  خشكی

 شاخساره خشک و تر وزن .3.1.1

 و تر وزن خاك مکش نيروی شيافزا با كه داد نشان جينتا

 كاهش یدارامعن طور به چمن گونه دو ةشاخسار خشک

 تنش، سطوح از كدام هر در ساقه خشک وزن و كرد دايپ

 داشت. شاخساره تر وزن به نسبت بيشتری كاهش

 شاهد، با سهيمقا در گونه دو هر هشد ماريت شيپ های چمن

 تر وزن خاك مکش نيروی سطوح از كدام هر در

 ب(2 و ١ های  )شکل خشک و الف(2 و ١ های  )شکل

 داشت. كمتری ةشاخسار

 رفتن باالتر با چمن، در آب یباال مصرف به توجه با

 و تر وزن كاهش خاك، مکش نيروی مختلف سطوح

 آثار جمله از شد. مشاهده چمن گونه دو در خشک

 به رويشی رشد كاهش گياهان، روی خشکی فيزيولوژيکی

 .ستها سلول شدن يلطو كاهش و شاخساره رشد ويژه

 خشکی تنش معرض در گياهان در برگ سطح كاهش

 را فرايند اين انجامد. می تعرق كاهش به زيرا است، سودمند

 .[١8] نامند می برگ سطح تنظيم
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 مختلف سطوح در شاهد و شده تیمار پیش ةخزند گراس بنت چمن ةشاخسار )ب( خشك وزن و )الف( تر وزن تغییرات .1 شکل

 نداد. نشان را دانکن آزمون درصد 5 احتمال سطح در داریامعن تفاوت مشابه حروف دارای های ستون خاک. مکش نیروی

 

 
 مختلف سطوح در شاهد و شده تیمار پیش پابلند فستوكای چمن ةشاخسار )ب( خشك وزن و )الف( تر وزن تغییرات .2 شکل

 نداد. نشان را دانکن آزمون درصد 5 احتمال سطح در داریامعن تفاوت مشابه حروف دارای های ستون خاک. مکش نیروی
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 (cbar) خاک مکش نیروی مختلف سطوح
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 است شده گزارش چمن بر آبياری مديريت تأثير مورد در

 كاهش باعث طوالنی فواصل در و زياد مقدار به آبياری كه

 افزايش و سربرداری از حاصل خشک مواد كاهش رشد،

 تحقيق نتايج مطابق ،بنابراين .[8] شود می چمن ظاهری كيفيت

 آب پتانسيل كاهش و تنش ايجاد با ا،ه گزارش ديگر و حاضر

 زيادی ميزان به سلولی رشد و گسترش گياهی بافت در

 خود پذيری انعطاف گياهان سلولی های ديواره و افتي كاهش

 اندام خشک و تر وزن كاهش سبب امر اين كه داد دست از را

 و سيمتق برگان باريک در آنکه به باتوجه ،همچنين شد. هوايی

 اثر در [،5] گيرد می صورت ها برگ ةقاعد در سلولی ةتوسع

 كه است تر كوچک برگ ةقاعد در رشد ةمنطق خشکی تنش

 و وزن كاهش نهايتاً و سلولی رشد كاهش به منجر امر اين

 .[5] شود می گياهی بافت در رشد ارتفاع

 

 شاخساره و ریشه طول .2. 1. 3

 دو در خاك مکش ینيرو افزايش با كه داد نشان جينتا

 و افزايش بيترت به شاخساره و شهير طول چمن، گونه

 شده ماريت شيپ گياهان .(4 و ٣ های )شکل كرد دايپ كاهش

 طول در یشتريب كاهش شاهد اهانيگ با سهيمقا در

 هر در شهير طول در بيشتری شيافزا عکس،رب و شاخساره

  (.4 و ٣ های )شکل داد نشان خشکی تنش سطوح از کي

 

 
 

 

 
 

 مختلف سطوح در شاهد و شده تیمار پیش )ب( پابلند فستوكای و )الف( خزنده گراس بنت چمن ةریش طول تغییرات .3 شکل

 نداد. نشان داریامعن تفاوت دانکن آزمون درصد 5 احتمال سطح در مشابه حروف دارای های ستون خاک. مکش نیروی
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 سطوح در شاهد و شده تیمار پیش )ب( پابلند فستوكای و )الف( خزنده گراس بنت چمن ةگون ةشاخسار طول تغییرات .4 شکل

 نداد. نشان داریامعن تفاوت دانکن آزمون درصد 5 احتمال سطح در مشابه حروف دارای های ستون خاک. مکش نیروی مختلف

 

 طول نيكمتر و نيشتريب كه داد نشان جينتا ،همچنين

 بار سانتی 4٣-40 وحسط به مربوط بيترت به شاخساره

 شده تيمار پيش گياهان بار سانتی 7٣-70 و شاهد گياهان

 بيترت به نيز شهير طول نيكمتر و نيشتريب (.4 )شکل بود

 خشکی تنش بار سانتی 2٣-20 و 7٣-70 سطوح به مربوط

 كه حدی تا آبياری ساختن محدود بنابراين، (.٣ )شکل بود

 های روش ترين همم از يکی نشود، اهيگ رفتن نيب از سبب

 و سبز فضای در آب تيمحدود با مقابله برای مديريتی

 .است مطرح كاری  چمن در خصوص به

 رشد كاهش صورت به همواره خشکی تنش آشکار اثر

 كه داد نشان تحقيقات .[6] شود یم ظاهر گياه هوايی بخش

 یخشک تنش تحت 1’شرب‘ رقم بلند یفستوكا یطول رشد

                                                           
1. Schreb 

 به شاهد تيمار با سهيمقا در خاك كامل یخشک و یسطح

 یخشک در كاهش نيا مقدار و افتي كاهش یدارامعن طور

 ةنيزم در ها پژوهش جينتا ،همچنين .[٩] بود شتريب كامل

 نيا انگريب خزنده گراس بنت چمن سبز پوشش تيريمد

 اي روز هر یاريآب به نسبت یطوالن فواصل با یاريآب كه بود

 با كه داشت همراه به تریبيش ةشير طول ،بار کي روز دو

 .[١5] دارد مطابقت حاضر قيتحق از آمده دست به جينتا

 یيک شهير عمق و اندازه شيافزا اثر در آب جذب شيافزا

 یبرا یخشک به تحمل مطلوب هایسازوكار نيتر مهم از

 در آب منابع از استفاده ةاجاز چمن به كه هاست چمن

 یاريآب هب ازين زمان مدت و دهد می را خاك دسترس

 جينتا با مطابق ،همچنين .[2١] كند یم تر یطوالن را یليتکم

 در یخشک ماريت شيپ كه است شده گزارش ،پژوهش نيا
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 ی)دما گرما به مقاومت شتريب شيافزا سبب 1سيپراتنس پوآ

 اندام رشد كاهش ای، شهير سيستم شدن تر ليطو باال(،

 نتايج مطابق .[١٣] شود یم شتريب یاسمز ميتنظ و هوايی

 كاهش سبب خشکی تنش ،پيشين های گزارش و موجود

 شد ها برگ آب نسبی محتوای كاهش و گياهی بافت وزن

 دنبال به را ريشه طول افزايش و ساقه رشد كاهش كه

 تنش به گياه پاسخ در صفات ترين مهم از يکی كه داشت

 سبب خشکی تيمار پيش كاربرد ،بنابراين است. خشکی

 شاخساره طول كاهش با چمن و شود می 2سازگاری ايجاد

 سمت به را شاخساره به ريشه نسبت ريشه طول افزايش و

 آبی مطلوب تعادل حفظ برای را گياه توانايی و داده ميل ١

 افزايش طريق از را تکميلی آبياری به نياز و كرده حفظ

 .است هرساند حداقل به خشکی به مقاومت
 

 (EL) الکترولیت نشت .3. 1. 3

 نيروی افزايش با چمن گونه دو هر در كه داد نشان جينتا

 ماريت شيپ اهانيگ در الکتروليت نشت زانيم خاك، مکش

 (.5 )شکل يافت شيافزا شاهد اهانيگ در اما كاهش، شده

 چمن، گونه دو هر در یخشک ماريت شيپ كاربرد ن،يبنابرا

 با درمقايسه یدارامعن طور به را الکتروليت نشت زانيم

 نشت زانيم كمترين و شترينيب داد. كاهش اهدش یها چمن

 سطح به مربوط بيترت به چمن، گونه دو هر در الکتروليت

 7٣-70 سطح و شاهد اهانيگ یاريآب بار یسانت 70-7٣

 (.5 )شکل بود شده ماريت شيپ اهانيگ یاريآب بار یسانت

 و بافت شدن مقاوم به توان یم را الکتروليت نشت كاهش

 كه داد نسبت یخشک تنش اعمال از بلق یبرگ های اختهي

 در ها چمن تحمل تيظرف شيافزا سبب یخشک ماريت شيپ

 های بافت ،واقع در شد. یخشک یبعد های تنش برابر

 برابر در را خود ،یخشک ماريت شيپ اعمال با یاهيگ

 .[١٩] اند كرده سازگار یخشک یبعد های تنش

                                                           
1. Poa pratensis 

2. Acclimation 

 شيافزا سبب سيپراتنس پوآ در یخشک ماريت شيپ

 تيفعال شيافزا طريق از باال( ی)دما گرما به قاومتم

 و اكسيژن فعال های گونه توليد كاهش ،یدانياكس یآنت

 شده يیگرما تنش از یناش یسلول بيآس از اهيگ حفاظت

 پوآ چمن رقم پنج در الکتروليت نشت شيافزا .[١٩] است

 شده گزارش خشکی و گرما زمان هم تنش تحت سيپراتنس

 ثبات مقاوم ارقام خشکی، تنش رايطش در .[١7] است

 با كه دارد حساس ارقام به نسبت بيشتری سلولی یغشا

 بيشترين .[2١] شود می مشخص كمتر الکتروليت نشت

 ترين پايين در برگی سلول یغشا الکتروليت نشت ميزان

 اتفاق خاك خاك( مکش نيروی )باالترين آبياری سطح

 تقويت طريق از کیخش تيمار پيش ،بنابراين .[١2] افتد می

 های گونه از ناشی خسارت سلول، اكسيدانی یآنت سيستم

 یغشا ديدگی آسيب ميزان و دهد می كاهش را اكسيژن فعال

 كمتری الکتروليت نشت ميزان جهينت در و كمتر را سلولی

 به مقاومت افزايش سبب ،طريق اين از و دهد می نشان را

 شود. می خشکی
 

 (RWC) برگ آب نسبی محتوای .4 .1. 3

 یمحتوا خاك، مکش نيروی افزايش با كه داد نشان نتايج

 كمترين و بيشترين كرد. پيدا كاهش برگ آب ینسب

 2٣-20 سطوح به مربوط ترتيب به برگ آب ینسب یمحتوا

 در (.7 )شکل بود خشکی تنش بار سانتی 7٣-70 و

 آب ینسب یمحتوا شده تيمار پيش گياهان پابلند یفستوكا

 (،7 )شکل داشت شاهد گياهان با مقايسه در كمتری برگ

 در داریامعن اختالف گونه هيچ خزنده گراس بنت در اما

 شده تيمار پيش و شاهد گياهان بين برگ آب ینسب یمحتوا

 كه گفت توان می ،بنابراين .(6 )شکل نشد مشاهده

 حفظ سبب خزنده گراس بنت در خشکی تيمار پيش

 از ميزان و شد دشاه سطح تا برگ آب ینسب یمحتوا

 مقاومت ،طريق اين از و داد كاهش را برگ آب دادن دست

 .داد افزايش را خشکی تنش از ناشی ةصدم مقابل در گياه
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 نیروی مختلف سطوح )ب(در بلند فستوكای و )الف( خزنده گراس بنت ةگون برگ (EL) الکترولیت نشت میزان تغییرات .5 شکل

 نداد. نشان داریامعن تفاوت دانکن آزمون درصد 5 احتمال سطح در مشابه حروف یدارا های ستون خاک. مکش

 

 
 خزنده گراس بنت چمن برگ (RWC) آب نسبی محتوی یرو یخشک ماریت شیپ اثر .6 شکل
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 های ستون خاک. مکش نیروی مختلف سطوح در پابلند فستوكای ةگون (RWC) برگ آب نسبی محتوی میزان تغییرات .7 شکل

 .نداد نشان داریامعن تفاوت دانکن آزمون درصد 5 احتمال سطح در مشابه حروف رایدا

 
 رشد از پس خاک مکش نیروی مختلف سطوح در پابلند فستوكای ةگون برگ (RWC) آب نسبی محتوی میزان تغییرات .8 شکل

 .نداد نشان ریداامعن تفاوت دانکن آزمون درصد 5 احتمال سطح در مشابه حروف دارای های ستون مجدد.

 

 خشکی ’شرب‘ رقم بلند فستوكای و پوآ چمن در

 برگ آب ینسب یمحتوا شديد كاهش به منجر خاك كامل

 اتيلن پلی توسط شده ايجاد خشکی تيمار .[٩] است شده

 متحمل رقم در برگ آب ینسب یمحتوا روی اثری گليکول

 برگ آب ینسب یمحتوا ميزان اما نداشت، لوبيا خشکی به

 در تدريجی كاهش .[24] داد كاهش را لوبيا اسحس رقم

 به حساس و مقاوم ارقام در برگ آب ینسب یمحتوا

 شده ديده خشکی تنش مختلف سطوح در شبدر خشکی

 آب ینسب یمحتوا حفظ به قادر مقاوم رقم هرچند است،

 .[26] است بوده حساس رقم با مقايسه در بيشتری برگ

 یمحتوا كاهش سبب خشکی تنش ا،ه گزارش ديگر طبق

 مطابقت حاضر تحقيق نتايج با كه دشو می برگ آب ینسب

 چمن در برگ آب ینسب یمحتوا حفظ ،بنابراين .[25] دارد

 یخشک ماريت شيپ اثر در شاهد سطح تا خزنده گراس بنت

 شهير نسبت شيافزا الکتروليت، نشت زانيم كاهش ليدل هب

 آب ینسب یمحتوا ارتباط به توجه با همچنين ،شاخساره به

 افزايش از ناشی است مکنم ها بافت آب پتانسيل با برگ

 .باشد پرولين افزايش و قندها محلول، سازگار مواد

 

 از پس مجدد رشد ةمرحل در صفات ارزیابی .2. 3

 خشكی تنش

 (RWC) برگ آب نسبی محتوای .1. 2. 3

 ميزان خاك، مکش نيروی افزايش با كه داد نشان نتايج

 چمن در داریامعن طور به برگ آب ینسب یمحتوا

 در اما (،8 )شکل كرد پيدا كاهش كندی به پابلند یفستوكا

 سطوح بين داریامعن اختالف هيچ خزنده گراس بنت
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 در ،همچنين نشد. مشاهده خاك مکش نيروی مختلف

 آب ینسب یمحتوا شده تيمار پيش گياهان بلند یفستوكا

 كه حالی در داشت، شاهد گياهان با مقايسه در كمتری برگ

 یمحتوا ميزان بين داریامعن اختالف خزنده گراس بنت در

 مشاهده شاهد و شده تيمار پيش گياهان در برگ آب ینسب

 یمحتوا توانستند شده تيمار پيش گياهان ،بنابراين نشد.

 و دهند افزايش شاهد سطح تا را خود برگ آب ینسب

  .كنند حفظ آماس ايجاد و آب جذب در را خود ظرفيت

 جذب بيشتر چه هر توانايی با تنش از پس مجدد رشد

 دارد همبستگی خشکی دوره يک از پس آبياری اثر در آب

 آب ینسب یمحتوا خشکی، تنش تحت شبدر گياه در [.١0]

 ميزان كه طوری  به يافت، افزايش مجدد رشد از پس برگ

 مقاوم رقم از بيشتر خشکی به حساس رقم در افزايش اين

 تحقيق از آمده دست به نتايج با مطابق كه بود خشکی به

 ذرت گياه روی شده انجام بررسی در [.26] است حاضر

 مجدد رشد از پس برگ آب ینسب یمحتوا كه شده گزارش

  [.7] است رسيده شاهد گياهان سطح به ديده تنش گياهان در

 

 (EL) الکترولیت نشت .2. 2. 3

 با مقايسه در شده تيمار پيش گياهان چمن، ةگون دو هر در

 پس روز پانزده در الکتروليت نشت ميزان در شاهد گياهان

 اين با (.٩ )شکل داد نشان بيشتری كاهش مجدد رشد از

 تنش مختلف سطوح بين داریامعن اختالف هيچ حال،

 پابلند یفستوكا ةگون ،همچنين نشد. مشاهده هم به نسبت

 ختارسا حفظ در بيشتری توانايی كمتر، يونی نشت دليل به

 ،واقع در دارد. آن نفوذپذيری افزايش از جلوگيری و غشا

 گياهان تشخيص برای معياری سلولی یغشا پايداری

 است. خشکی به متحمل

 شبدر خشکی به مقاوم و حساس ارقام بررسی در

 مجدد رشد از پس روز شش نيز خشکی تنش تأثير تحت

 نشت كاهش اين و يافت كاهش الکتروليت نشت

 .[26] بود بيشتر خشکی به مقاوم رقم رد الکتروليت

 

 یريگ جهينت.4

 چمن ةگون دو در خشکی تيمار پيش كاربرد كلی، طور به

 طول افزايش سبب خزنده گراس بنت و پابلند یفستوكا

 حفظ و الکتروليت نشت و شاخساره طول كاهش شه،ير

 ناشی خسارت ،طريق اين از و شد برگ آب ینسب یمحتوا

 داد. هشكا را خشکی تنش از
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