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28/9/1401تاریخ پذیرش:                                                                                           4/7/1401تاریخ دریافت:   

 چکیده

 و مناسب گیاهان از که کندمی ایجاب آبی، منابع محدودیت با گرمسیری و خشک مناطق در ویژهبه سبز فضاهای پایداری

 هتجهای متحمل به تنش شوری و خشکی مطالعه در خصوص گونه بنابراین،. شود استفاده این مناطق اقلیمی شرایط با سازگار

 تنشمتحمل به  گیاهان خصوص در مطالعه آن، یوربهره و افزایش آب منابع از بهینه استفاده رویکرد با سبز فضاهای احداث

 جامان گونه چمنزنی چهار بر جوانه خشکی و تنش شوری بررسی اثرات منظوربه آزمایش این .است اهمیت حائز خشکی و شوری

 زیمنس بر متر( بردسی 16و  8، 4، 2بار( و شوری )صفر،  -16و  -8، -4، -2تنش خشکی )صفر،  اتاثر بررسی منظوربه شد.

 Paspalum و Buchloe dactyloides ،Cynodon dactylon ،Zoysia  japonica) گرمسیری گونه چمن چهار

vaginatom) فیزیولوژی گیاهان باغی دانشگاه در آزمایشگاه ،تکرار چهار در تصادفی کاملا  طرحدر قالب  جداگانه آزمایش دو 

نتایج نشان داد که در شرایط بدون تنش و تنش انجام شد. طراحی و  1399در سال  خوزستان طبیعی منابع و کشاورزی علوم

در  ،شده وجود نداشتهای بررسیمتوسط شوری و خشکی بین چهار گونه چمن گرمسیری مورد بررسی تفاوتی از نظر ویژگی

ای که گونهبهگونه دیگر برتری داشت.  سه نسبت به P. vaginatomهای شدید شوری و خشکی گونه که در تنشصورتی

 P. vaginatomمربوط به گونه  شوریخشکی و سطح شدیدترین عدد در روز در  6/4و  8/3زنی با میانگین سرعت جوانه ترینبیش

چه ترین رشد ریشهزنی، کمترین درصد وسرعت جوانهکم B. dactyloidesگونه شدید همچنین در تنش شوری و خشکی  بود.

های مختلف و تنش شوری و خشکی، نشان داد که میزان فعالیت آنزیم آلفا آمیلز در بین گونه بررسیچه را دارا بود. و ساقه

. فعالیت آنزیم آلفاآمیلز در گونه مشاهده شدها در سطح شاهد )بدون اعمال تنش( ترین فعالیت این آنزیم در تمامی گونهبیش

B. dactyloides گونهبود. همچنین در سطوح شدید تنش تر ها کمدر تمامی سطوح نسبت به سایر گونهP. vaginatum  
 محیط کاناتام از برداریبهره و شروع گیاه استقرار جهت تریبیش بنابراین شانس آمیلز را نشان داد. فعالیت باالتری از آنزیم آلفا

 .بخشید خواهد آن به خشکی و شوری تنش شرایط در
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 مقدمه

های کشت چمن در فضای سبز، ین روشترمهماز 

 لعوام عنوانبه متعددی محیطی استفاده از بذر است. عوامل

 نای میان در. کنندمی عمل چمن کاشت بذر کنندهتعیین

 رب حاکم مهم بسیار عامل یک یفیتک بامیزان آب  عوامل،

 ,Salehi) باشدمی زنیجوانه سرعت و زنیجوانه درصد

 و پتانسیل بر داریمعنی تأثیر خشکی و شوری. (2016

 زیرا ،(Hamdaoui et al., 2021) دارد زنیجوانه سرعت

می اثر بذر داخل متابولیک عمل سرعت و آب جذب روی

 هایفعالیت برای بذر هایسلول درون هایاندامک و گذارد

و  خشکی دلیل همینبه و دارند نیاز یفیتک باآب  به خود

 دمع یا موفقیت کنندهتعیین فاکتورهای ترینمهم شوری

 ,.Awan et al) دنباشمی چمن استقرار در موفقیت

2014). 

 عنوانبه سبزشدن و زنیجوانه گیاه، زندگی چرخه در

 مدکارآ برداریبهره و بقای موفق تعیین برای مرحله اصلی

 باشندمی عوامل محیطی مطرحسایر  و مغذی آب، مواد از

(Tanveer et al., 2020) .سبز و زنیجوانه، دیگرعبارتبه-

 محیط در گیاه مراحل فنولوژیک بقای کلید عنوانبه شدن

، رطوبت خاك مانند محیطی شرایط تأثیر تحت و عموماا  بوده

 گیرندیم قراردما  و نور شدت خاك، اسیدیته خاك، شوری

(Awan et al., 2014) .اولین عنوانبه گیاهان در زنیجوانه 

 مختلف رشدی یهاجنبه بر زندگی چرخه در مرحله انتقال

 به پاسخ جغرافیایی و توزیع جمعیت، پویایی مانند آن

 ,.Huang et al)باشد می تأثیرگذار هوایی و آب تغییرات

-گونه زنیجوانه در یتوجهقابل تغییراتهمچنین . (2016

 هک ،است شده یکسان رشدی ثبت شرایط مختلف در یها

رد دا کاملی های ژنتیکی ارتباطبه ویژگی اختلفات این

(Leiblein-Wild et al., 2014). در تغییرات بررسی 

 بینییشپ برای ارزشمندی تواند اطلعاتمی زنیجوانه

 ,.Dlugosch et al) نماید فراهم هاگونه سازگاری ظرفیت

 یک ظرفیت از بهتر درك جهت اول گامبنابراین . (2015

 منطقه یکگیاه پوششی در فضای سبز  عنوانبه گونه

 یبایست که، است زنیجوانه شناسیبوم هایجنبه شناخت

 وریش دما، مانند محیطی شرایط به پاسخ از دقیقی اطلعات

 .گیرد قرار توجه مورد خشکی و

اسـت  محیطی هایتنش ینترمهم از خشـکی

(Almansoori et al., 2001)از ممانعت طریق از ، که 

 و ایجاد (Dahan et al., 2004) بذر داخل به جذب آب

 بذر زنیجوانه کاهش باعث پروتئینی ترکیبات محدودیت در

 شوری دیگر تنش. از سوی (Ueda et al., 2004) شودیم

-به هابذر توسط آب جذب باعث کاهش اول مرحله در نیز

 رحلهم در و شــده محیط پتانسیل اسمزی بودن پایین دلیل

 ودشیم آنزیمی فعالیت در ایجاد تغییر و میتس باعث دوم

 Misra and)گذارد می ثیرأت زنی بذرجوانه بر خود نوبهبه و

Dwivedi, 2004).  گونه  سه زنیجوانه هایپاسخنتایج

 شوری در شرایط و خشکی هایعلف قناری به تنش

 و خشکی هایتنشکه وقوع  نشان داد گلخانه و آزمایشگاه

مشخص شد . دادند کاهش را گونه سه هر زنیجوانه شوری

 یخشک تنش باالتر سطوح در زنیجوانه به قادر minorگونه 

 ,.Rezvani et al)با دو گونه دیگر بود  مقایسه در شوری و

از  آب کمبودی مشخص شد که دیگر بررسیدر  .(2021

 11) یزنجوانه سرعت کاهش باعثمگاپاسگال،  -53/0

 هاستفاد نتایج. همچنین شودمیگیاه اسطوخودوس  (درصد

 که داد نشان (NaCl) سدیم کلرید مختلف هایغلظت از

 درصد ،سدیم کلرید موالرمیلی 150 از باالتر غلظت در

 یافت کاهش توجهیقابل طوربه اسطوخودوس یزنجوانه

(Hamdaoui et al., 2021). خوزستان، مناطق اکثر 

 یلپتانس تعرق و تبخیر بینی،پیش یرقابلغ بارش با نواحی

 یرتبخ سرعت دارای و باال آب سفره سطح از بارش، تربیش

 اضافی هاینمک تجمع بر دلیلی همین که باشند،می زیاد

 باعث دشوار و نامناسب وضعیت این. است خاك سطح بر

 هاییاستراتژ منظوربدین شورزی، گیاهان که است شده

ی بقا و محیط با سازگاری افزایش برای متفاوتی سازشی

 هاییشگاهرو . در(Zhang et al., 2021)گیرند  کاربه خود

 زیادی نوسانات فصول سال طی خاك شوری و رطوبت شور،

-ماه در زیاد تبخیر دلیلبه خاك سطح در نمک تجمع دارد،

 پتانسیل تربیش چه هر شدن باعث منفی سال گرم های

کاهش  باعث شوری تنش افزایش شود،می خاك آب اسمزی

شود یم زنیجوانه در تأخیر و زنیجوانه درصد

(Shrivastava and Kumar, 2015). به گسترش توجه با 

اثرات  در نتیجه و کمبود آب و خاك شوری روزافزون

 یژهوبهگیاهان فضای سبز،  نمو و رشد بر آن محدودکننده

چهار  مقاومتمقایسه  پژوهش این از هدف گیاهان پوششی،

شوری و بررسی  چمن گرمسیری به تنش خشکی و گونه

 بود. هاآنهای رشدی گیاهچه و زنیخصوصیات جوانه
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 هامواد و روش

 آزمایش صورت دوبه مطالعه این مکان و زمان پژوهش:

شوری بر چهار گونه  اثر تنش خشکی و تنش )اثر جداگانه

 ومعل دانشگاه باغی گیاهان فیزیولوژی آزمایشگاه چمن( در

 و 1398های سال در خوزستان طبیعی منابع و کشاورزی

 .شد انجام 1399

 .B شامل گرمسیری چمن گونه چهار بذور :مواد گیاهی

dactyloides ،C. dactylon ،Z. japonica و P. 

vaginatom بذر واردکننده شرکت از 1398 مهرماه در 

 تا شدهخریداری بذور. گردیدخریداری  Fitto اسپانیایی

 به نفوذ غیرقابل اولیه هایپاکت در آزمایش شروع زمان

 .ندشد نگهداری یخچال در و رطوبت

 بر خشکی تنش تأثیر بررسی برای اعمال تنش خشکی:

 رد فاکتوریل صورتآزمایشی به چمن گونه چهار زنیجوانه

-)هر تکرار یک پتری تکرار چهار با تصادفی کاملا طرح قالب

 اسمزی پتانسیل سطح پنج عدد بذر( و 100دیش حاوی 

 نظر مورد هایمحلول. شد انجام( بار 16 و 8 ،4 ،2 صفر،)

 25/102 و 75/68 ،75/47 ،5/32 صفر، افزودن با ترتیببه

 آب مقطر لیترمیلی 250 در 6000 گلیکولاتیلنپلی گرم

 Michel رابطه از استفاده با مقادیر این. آمدند دست به

 محاسبه شد. (1983)

 )رابطه

1)𝐶)4−2+(2/67×10𝐶)4−(1/18×10−𝐶)2−=−(1/18×10𝑠𝑌

𝑇2𝐶)7−+(8/39×10𝑇 
 :C بار، برحسب اسمزی پتانسیل: Ys رابطه این در

 دما :T و لیتر بر گرم برحسب گلیکولاتیلنپلی مقدار

 آزمایش این در که باشد،می سلسیوس درجه برحسب

 .شد انتخاب لسیوسس درجه 30 معادل

 بر شوری تنش تأثیر بررسی منظوربه :شوری اعمال تنش

 صورتبه آزمایشی گرمسیری چمن گونه چهار زنیجوانه

 نجپ و تکرار چهار با تصادفی کاملا  طرح قالب در فاکتوریل

 انجام( متر بر زیمنسدسی 16 و 8 ،4 ،2 صفر،) شوری سطح

. شد استفاده کلریدسدیم از شوری تنش اعمال برای. شد

 از استفاده و کلریدسدیم نمک کردناضافه با هامحلول

 رابطه از محلول تهیه برای. شد آماده سنجهدایت دستگاه

 :شد استفاده زیر

 TDS= EC×0.64(                                   2)رابطه 

: ECآب و  در محلول جامد مواد: TDS رابطه این در

 .باشدمی هدایت الکتریکی آب

 دادن قرار با زنیجوانه تیمارهای تمامی زنی:شرایط جوانه

 طرق با شده، ضدعفونی ایشیشه دیشپتری در بذر عدد100

 کی شماره واتمن صافی کاغذ دوالیه حاوی و ترسانتیم 12

. دش انجام شدهمرطوب تیمار محلول لیترمیلی پنج با که

 درجه 15/30 متغیر دمای با ژرمیناتور دستگاه در هانمونه

 ساعت 8 و روشنایی ساعت 16) روز/شب لسیوس،س

 شرایط در زدهجوانه هایبذر شمارش .شد داده قرار( تاریکی

 مرحله تا کاشت از پس ساعت 24 از تاریکی/روشنایی

 شاخص با روز هر ،(روز 14) زنیجوانه پایان از اطمینان

 .داشت ادامه چهریشه روئیت

پیش از روز  کهبا توجه به این :بررسی مورد هایویژگی

زنی داشتند و از روز درصد جوانه 100برخی از تیمارها دهم 

زنی مشاهده نشد و همچنین جوانههاردهم چتا  دوازدهم

زدن کردند،  کپک شروع بهبرخی از بذور روز  14پس از 

روز پس از اعمال تیمارها در نظر گرفته  14پایان آزمایش 

زنی بذور بار جوانهساعت یک 24شد. در طی این مدت هر 

 لطوچه بود. زنی روئیت ریشه. شاخص جوانهشمارش گردید

 اندازه( دهمچهار روز) آخر روز در گیاهچه تر وزن و گیاهچه

 10 دیشپتری هر درون گیاهچه طول برای. گردید گیری

 هایبذر تعداد که تیمارهای در و شد گرفته نظر در گیاه

 گیریاندازه مورد بذر هفت بود، عدد 10 از ترکم زدهجوانه

 زنیو سرعت جوانه زنیجوانه درصدهای شد. شاخص

(Maguire, 1962) زیر محاسبه گردید: روابطترتیب از به 

 Germination rate = n/N × 100(              3)رابطه 

∑=Rs(                                          4)رابطه 
𝑆𝑖

𝐷𝑖
𝑛
𝑖=1 

زده در روز چهاردهم، : تعداد بذر جوانهn ابطور این در

N،تعداد کل بذر : Rs :زدهجوانه بذر تعداد) زنیجوانه سرعت 

 تعداد: Di و امi شمارش در زدهجوانه بذر تعداد: Si(، روز در

 .است امi شمارش تا روز

 ساعت 48 مدتبه سالم بذرهای :آمیالز آلفا آنزیم فعالیت

 مورد مطالعه مختلف شوری و خشکی تیمارهای در معرض

 آب جذب تقریبی زمان[ ساعت 48 پایان در. گرفتند قرار

 ,.Carleton et al) زنیجوانه I مرحله در بذر توسط

 آلفا آنزیم گیریاندازه جهت بذور از هایینمونه ](1968

 بافر لیترمیلی 10 با بذور گرم یک. شدند استفاده آمیلز

 تمدبه حاصل مخلوط و شد سائیده یخ روی سدیم فسفات

 مخلوط. گرفت قرار سلسیوس درجه 4 دمای در ساعت 24

 دور با سلسیوس درجه 4 دمای در دقیقه 20 مدتبه حاصل

فعالیت. شد (Hettich, German) سانتریفیوژ 12000
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 نیترو دی 5 و 3 معرف از استفاده با رویی قسمت در آنزیمی

 یک نشاسته از استفاده با و (DNS) اسید سالیسیلیک

-به نانومتر 540 در نمونه جذب در سوبسترا عنوانبه درصد

-اندازه (UV-2100, UK) اسپکتروفتومتر دستگاه وسیله

 مقدار منهای آزمایش مورد نمونه جذب مقدار. شد گیری

 نظر در جذب واقعی مقدار عنوانبه شاهد، نمونه جذب

 کی. شد محاسبه واحد اساس بر آنزیم فعالیت. شد گرفته

 در دقیقه یک در تولیدشده مالتوز گرممیلی با برابر واحد

 از استاندارد منحنی رسم برای. بود تروزن گرم یک

 لیتر در گرممیلی 100 تا صفر از مالتوز متوالی هایغلظت

  .(Xiao et al., 2006) شد استفاده

 توسط هاداده تمامی بودننرمال وضعیت ها:واکاوی داده

 با هاداده سپس. شد بررسی Mini Tab, 9.1 افزارنرم

 قرار واریانس تجزیه مورد SPSS, 16 افزارنرم از استفاده

 سطح در LSDآزمون  از استفاده با میانگین مقایسه و گرفت

 با نمودارها در نهایت و شد انجام درصد پنج داریمعنی

 .شدند رسم Excel, 2017 افزارنرم از استفاده

 

 نتایج

 خشکی، شدت افزایش با طورکلیبهزنی: درصد جوانه

 زنیجوانه و نشان داد چهار گونه روند کاهشی هر زنیجوانه

 سطوح تأثیر تحت همه از بیش B. dactyloidesگونه 

 قابلمت اثر میانگین مقایسه بررسی گرفت. در قرار خشکی

 دارمعنی اختلف وجود عدم رغمعلی خشکی، سطوح و گونه

 .C. dactylon ،Zزنی سه گونه جوانه در درصد و سرعت

japonica  وP. vaginatom خشکی پایین سطوح در 

 زنیدار در درصد جوانهمعنی بار(، اختلف -4و  -2)شاهد، 

بار( وجود  -16و  -8شدید خشکی ) سطوح ها درگونه

ها در هر سطح خشکی نشان داد داشت. مقایسه بین گونه

 در ویژه در خشکی شدید،به زنی،جوانه درصد ترینکه بیش

 ترینبیش. ردصد( 5/53داد ) رخ P. vaginatomگونه 

های گونه و شاهد سطح در درصد( 100زنی )جوانه درصد

C. dactylon  وZ. japonica 10) زنیجوانه حداقل و 

 B. dactyloides گونه و بار -16خشکی  سطح درصد( در

 مقایسه بررسی درالف(. همچنین -1شد )شکل  مشاهده

 دیدش سطوح در شوری، سطوح و گونه متقابل اثر میانگین

 تأثیر تحت شدتهر چهار گونه به بذور زنیشوری جوانه

 .Pشوری گونه سطوح تمام در. گرفت قرار شوری

vaginatum زنی و گونه باالترین درصد جوانهB. 

dactyloides را داشتند. همچنین  زنیترین درصد جوانهکم

 بیش Z. japonicaگونه  زنیجوانه شوری سطوح تمام در

ها در سطح شاهد گونه زنیجوانه. بود C. dactylonگونه  از

 -1نداشت )شکل  داریمعنی )بدون تنش شوری( اختلف

 ب(.

 شانن خشکی سطوح و گونه متقابل اثرزنی: سرعت جوانه

چهار  زنی هرجوانه سرعت خشکی، سطوح افزایش با که داد

و  C. dactylonهای جزء گونه، بهداشت کاهشی روند گونه

Z. japonica  داری بار اختلف معنی -2و  0که در سطوح

 سطح خشکی هر زنی مشاهده نشد، دردر سرعت جوانه

هر چهار گونه  زنیجوانه سرعت بین داریمعنی اختلف

تنش خشکی ملیم،  P. vaginatomگونه  شد. در مشاهده

 طوحس در کهنحویزنی گردید، بهسرعت جوانهسبب افزایش 

زنی نسبت به شاهد، بار سرعت جوانه -4و  -2خشکی 

افزایش یافت و سپس با تنش شدیدتر سرعت آن کاهش 

 .Zو  C. dactylonهای گونه زنیجوانه یافت. سرعت

japonica قرار نگرفت خشکی بار -2سطح  تأثیر تحت .

 سطح در C. dactylonگونه  زنیجوانه سرعت ترینبیش

 9/0زنی )جوانه سرعت ترینکم و عدد در روز( 3/8شاهد )

 -16 سطح در B. dactyloidesگونه  به عدد در روز( مربوط

زنی چهار ج(. بررسی سرعت جوانه -1بود )شکل  خشکی بار

گونه چمن گرمسیری در سطوح مختلف تنش شوری نشان 

زیمنس بر دسی 2هد به داد که با اعمال تنش شوری از شا

زنی در هر چهار گونه افزایش پیدا کرد، متر، سرعت جوانه

 .Pگونهزنی مربوط به ترین سرعت جوانهای که بیشبه گونه

vaginatum  ( ولی اختلف  3/10بود ،)میانگین روز

 C. dactylon و Z. japonicaهای گونهداری با معنی
زنی در سطوح متوسط و نداشت. با این وجود سرعت جوانه

ی زنترین سرعت جوانهشدید شوری روند کاهشی داشت. کم

زیمنس بر متر مشاهده شد. در دسی 16در سطح شوری 

 .Bهای گونهزنی مربوط به ترین جوانهاین سطح کم

dactyloides  و C. dactylon( به 9/0بود .)عدد در روز-

  P. vaginatumگونهطور کلی در تمامی سطوح شوری 
گونه دیگر داشت  3تری نسبت به زنی بیشسرعت جوانه

  د(. -1)شکل 

 با چهار گونه  چهریشه طورکلی طولبهچه: طول ریشه

 ویژه در سطوح شدید، کاهشخشکی، به سطوح افزایش
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 چهریشه طول سطوح در سطح شاهد در بقیه جزبه یافت.  

 برخوردار تریبیش چهاز طول ریشه P. vaginatomگونه 

-سانتی 4/13چه )ریشه طول ترینبیش ای کهبود، به گونه

 بار و -2در سطح تنش  P. vaginatomدر گونه  متر(

 .B گونه  در متر(سانتی 8/0چه )ریشه طول ترینکم

dactyloides 2شد )شکل  بار مشاهده -16سطح  در- 

هر  چهریشه نتایج تیمار شوری نشان داد که طولالف(. 

یافت، با این وجود  کاهش شوری سطوح شدید در چهار گونه

افزایش سطوح شوری های مختلف به روند واکنش گونه

 و B. dactyloidesهای گونه که درطوریمتفاوت بود. به
C. dactylon چه روند با افزایش تنش شوری طول ریشه

 2تا سطح شوری  Z. japonicaگونه نزولی نشان داد، ولی 

چه افزایش و سپس کاهش زیمنس بر متر طول ریشهدسی

-دسی 4شوری تا سطح  نیز  P. vaginatumیافت. در گونه

مشاهده شد و سپس  چهریشه طول زیمنس بر متر افزایش

 8/14چه )ترین طول ریشهطور کلی بیشکاهش یافت. به

در سطح شوری   P. vaginatumمتر( مربوط به گونهسانتی

 اختلف متر( ولیسانتی 08/14زیمنس بود )دسی 2

ترین زیمنس نداشت. کمدسی 4سطح شوری  با داریمعنی

 .Bیمتر( مربوط به گونهسانتی 3/0چه )ریشه طول

dactyloides  زیمنس بود، با دسی 16و  8در سطح شوری

 .Cگونه  چهریشه طول با داریمعنی اختلف این وجود

dactylon ب(. -2نشد )شکل  مشاهده 

گونه  هر چهار چهساقه نتایج نشان داد طولچه: طول ساقه

 خشکی سطح هر در و یافت خشکی کاهش شدت افزایش با

 Z. japonicaو  C. dactylonهای گونه چه طول ساقه
خشکی  پایین سطوح نداشتند. در باهم داریمعنی اختلف

 .B در گونه چه ساقه طول بار حداکثر -2شاهد و 

dactyloides  خشکی شدت افزایش با ولی شد، مشاهده 

 رقرا بهتری وضعیت در P. vaginatomگونه  چهساقه طول

 افزایش با هر چهار گونه چهساقه طولج(.  -2داشت )شکل 

-شوری صفر دسی سطوح در و یافت کاهش شوری سطوح

 B. dactyloidesگونه  چهساقه طول متر )شاهد( بر زیمنس

-دسی 2 سطح در داشت، برتری هاسایر گونه به نسبت

و   P. vaginatumهایگونه چهساقه طول برمتر زیمنس

Z. japonica باالتر سطوح بود. در دیگر گونه دو از بیش 

چه ساقه متر( طول بر زیمنسدسی 16و  8، 4شوری )

سایر  از ترداری، بیشمعنی اختلف با   P. vaginatumگونه

 د(. -2بود )شکل  هاگونه

 با چهار گونه هر کلی در طوربهچه: وزن خشک ریشه

 خشک وزن شدید، سطوح در ویژهبه خشکی، سطوح افزایش

کاهشی داشت و در سطوح کم خشکی  روند چهریشه

 B. dactyloides در گونه خشک وزن )شاهد( حداکثر

بار(  -2تر از تر خشکی )منفیسطوح باال در اما شد، مشاهده

 نسبت باالتری چهریشه خشک وزن P. vaginatomگونه 

 در چهخشک ریشه وزن داشت. حداکثر دیگر گونه سه به

 وزن و حداقل P. vaginatomدر گونه  بار -2 سطوح

 دستبار به -16سطح  در B. dactyloides در گونه  خشک

 چهریشه خشک وزن نتایج متفاوتی درالف(.  -3آمد )شکل 

شوری بوجود آمد. در سطح  افزایش سطوح با چهار گونه

ها مشاهده نشد و داری بین گونهشوری شاهد اختلف معنی

زیمنس بر متر وزن خشک ریشه دسی 2با افزایش شوری تا 

افزایش و وزن  Z. japonicaو   P. vaginatumهایگونه

کاهش  C. dactylonو  B. dactyloidesگونه خشک دو 

 .Pترین وزن خشک مربوط به گونهیافت. بیش

vaginatum   زیمنس بر متر و کمدسی 8و  4در سطوح-

سطح در  B. dactyloidesترین وزن خشک مربوط به گونه 

 ب(. -3زیمنس بر متر بود )شکل دسی 16

 هاچه تمامی گونهساقه خشک وزنچه: وزن خشک ساقه

 خشکی باالی سطوح در ویژهبه خشکی شدت افزایش با

 .B گونه باالتر خشک وزن وجود با و کاهش یافت

dactyloides  بار، با  -2سطوح ملیم خشکی شاهد و  در

 هسترین وزن خشک را نسبت به افزایش تنش این گونه کم

 -16و  -8، -4داشت. در سطوح شدیدتر خشکی ) دیگر گونه

های دیگر وزن نسبت به گونه P. vaginatomبار( گونه 

 خشک وزنج(.  -3تری داشت )شکل چه بیشخشک ساقه

 در ویژهبه شوری سطوح افزایش با گونه چهار هر چهساقه

ترین کاهش وزن در یافت. شدید کاهش شوری باالی سطوح

ای گونهبود. به B. dactyloidesاثر شوری مربوط به گونه 

ترین وزن خشک ترین وزن خشک در شاهد و کمکه بیش

مربوط به این گونه  متر بر زیمنسدسی 16شوری  سطح در

  P. vaginatumترین کاهش وزن مربوط به گونهبود. کم
متر  بر زیمنسدسی 4که تا سطح شوری طوریبود، به

داری در وزن خشک مشاهده نشد و در سطوح کاهش معنی

ترین وزن خشک در بین متر بیش بر زیمنسدسی 16و  8

 -3بود )شکل   P. vaginatumها مربوط به گونهتمام گونه

 د(.
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نتایج میزان فعالیت آنزیم آلفا آمیلز فعالیت آلفا آمیالز: 

های مختلف و تحت تنش خشکی نشان داد که در بین گونه

ها در سطح ترین فعالیت این آنزیم در تمامی گونهبیش

ها )بجز خشکی( و تمامی گونهشاهد )بدون خشکی اعمال 

بار بود. فعالیت  -2( سطح خشکی B. dactyloidesگونه 

در تمامی سطوح  B. dactyloidesآنزیم آلفا آمیلز در گونه 

تر بود. در سطوح شدید خشکی ها کمنسبت به سایر گونه

فعالیت باالتری از   P. vaginatumگونهبار(  -16و  -8)

 طور کلی با افزایشنشان داد. همچنین بهآنزیم آلفا آمیلز را 

سطوح خشکی میزان فعالیت این آنزیم در چهار گونه کاسته 

های تحت شوری نشان داد (. مقایسه بین گونه4شد )شکل 

میزان فعالیت آنزیم آلفا  ترینبیش  P. vaginatumگونهکه 

 .Zواحد(، با این وجود با گونه 68/5را داشت ) آمیلز

japonica  داری نداشت. نظر آماری اختلف معنیاز

ترین میزان فعالیت آنزیم آلفا آمیلز مربوط به همچنین کم

داری بین این بود، ولی اختلف معنی B. dactyloidesگونه 

از نظر میزان فعالیت این آنزیم  C. dactylonگونه و گونه 

الف(. نتایج تأثیر شوری بر میزان  -5وجود نداشت )شکل 

فعالیت آنزیم آلفا آمیلز نشان داد که با افزایش شدت 

-شای که بیشوری، فعالیت این آنزیم کاهش یافت. به گونه

ترین میزان فعالیت آنزیم آلفا آمیلز مربوط به سطح شاهد 

زیمنس سید 16ترین مربوط به شوری )بدون شوری( و کم

 ب(.  -5بر متر بود )شکل 

 

 بحث

ل تر شدن پتانسیدر این پژوهش مشخص گردید با منفی

 گونه کاهش یافت. آب چهارزنی در هر ، درصد جوانهآب

 و زنیبه جوانه مربوط فرایندهای شروع در عامل ترینمهم

 Sathiyamoorty) باشدمی ظهور از پس گیاهچه بقای

and Nukamura, 2005)، اسمزی، پتانسیل کاهش با 

 پایین زنیجوانه قابلیت و یافتهکاهش بذر وسیلهبه آب جذب

 جهتو با خاك رطوبت اسمزی شدن پتانسیل ترمنفی آید.می

 تعداد و شدن سبز زمان تواندمی گونه خصوصیت به

 Boyd) دهد قرار تأثیر تحت را آن شده سبز هایگیاهچه

and Acker, 2004) .کردن محدود بر علوه خشکی تنش 

 تزسن و ذخایر سیالیت روی تأثیر با بذر، آب توسط جذب

-می بذر بنیه و زنیجوانه کاهش باعث جنینی هایپروتئین

 آب کههنگامی. (Almansoori et al., 2001)شود 

 یز کمن زنیجوانه بالقوه پتانسیل یابد، کاهش دسترسقابل

 زنیجوانه . قابلیت(Boyd and Acker, 2004) شودمی

 سطوح از وسیعی طیف در چمن گرمسیری هایگونه باالی

 راحلم در هاباالی این گونه خشکی به تحمل بیانگر خشکی

 تقراراس به شایانی کمک که باشدمی شدن سبز و زنیجوانه

 سطوح اغلب به در پاسخ اختلف کند.می آن ترسریع

 ژنتیکی هایتفاوت وجود اثر در شاید ها،گونه بین در خشکی

 بررسی در (Jamil et al., 2016)همکاران  و جمیل .باشد

 طحس در چهار شوری تنش از ناشی ماتریک پتانسیل تأثیر

تر منفی با که کردند مشاهده سبزیجات برگی زنیجوانه بر

 طوربه زنیجوانه سرعت و درصد ماتریک پتانسیل شدن

 رسیدن به زمان و یافت کاهش شاهد به نسبت داریمعنی

 تنش سطوح با مواجه هنگام در زنیجوانه حداکثر درصد 50

در پژوهشی دیگر . یافت افزایش داریمعنی طوربه

 علف زنیجوانه سرعت و درصد ترینبیش شده کهمشخص

 یلپتانس افزایش و دهدمی رخ صفر آبی پتانسیل در قناری

 ,.Rezvani et al) شودمی صفات این سبب کاهش آب

یکول گلاتیلن. در بررسی تنش خشکی ناشی از پلی(2021

 خشکی تنش افزایش شد در اثر بر چمن لولیوم گزارش

. (Liu et al., 2021)یافت  کاهش لولیوم زنیجوانه درصد

 زنیدرصد جوانه بر مادری گیاه محیط در پژوهشی اثر

نتایج  و شد بررسی را خشکی تنش تحت معمولی شیرتیغک

 مقاومت بیرجند توده با در مقایسه اهواز توده که نشان داد

 ,Abin and Eslami)دارد  خشکی تنش برابر در تریبیش

 است خشکی ممکن به تحمل در گونه درون تفاوت. (2009

 باشد، مرتبط اصلی هایزیستگاه محیطی شرایط در تفاوت با

 محیطیزیست به عوامل پاسخ نتیجه عنوانبه اغلب که

 .(Tilki and Dirik, 2007) شودمی تفسیر

 و ونهگ متقابل اثر میانگین مقایسه بررسی درهمچنین 

هر  بذور زنیشوری جوانه شدید سطوح در شوری، سطوح

 .گرفت قرار منفی شوری تأثیر تحت شدتچهار گونه به

تنش شوری  شرایط در اسطوخودوس بذور که شده گزارش

 ,.Hamdaoui et al)تری برخوردارند کم زنیجوانه از

 با زنیجوانه کاهش با رابطه در نیز مشابه نتایج .(2021

شده  گزارش محققین دیگر توسط شوری افزایش سطوح

 سطوح اثر بررسی . در(Rezvani et al., 2021)است 

 شد مشاهدهگندم اولیه  رشد و زنیجوانه بر شوری مختلف

جوانه اما یافت، کاهش زنیجوانه شوری سطوح افزایش با که

 بار -4/6داشت و در سطح  ادامه نیز بار -15 سطح تا زنی

 Yan)یافت  درصد کاهش 50میزان به جودره زنیجوانه
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et al., 2020)50به بررسی مقاومت  دیگری . در پژوهشی 

رقم فستوکا به تنش شدید شوری پرداخته شد و نتایج این 

پژوهش نشان داد که فقط پنچ رقم به تنش شوری مقاوم 

 . همچنین در(Shahabzadeh et al., 2020)هستند 

 در ارزن، گیاه بذر زنیجوانه هایویژگی مطالعه دیگری

 وجود با که شد مشاهده مختلف شوری سطوح به واکنش

 داد. رخ مقطر آب در زنیجوانه حداکثر مقاومت به شوری،

 نسبت محیط شوری میزان با زنی تجمعیجوانه حداکثر

 کاهش بر علوه شوری، سطح افزایش با و داشته عکس

 زنیجوانه ثبات به رسیدن زمان زده،بذور جوانه کل تعداد

 پاسخ با رابطه . در(Zhang et al., 2021)یافت  افزایش نیز

که  شد مشاهده به تنش شوری مختلف چمن هایگونه

 200غلظت  های لولیوم چندساله، فستوکا قرمز و پوآ درگونه

 کهنبودند، درحالی زنیجوانه به قادر موالر کلریدسدیم میلی

 از درصد پس 50زنی باالی گونه فستوکا بلند قادر به جوانه

موالر کلریدسدیم بود میلی 200محلول  با تیمار

(Tenikecier and Ates, 2022). خصوصیات بررسی در 

از  هشدآوریجمع Tylosemaمختلف  توده 12رشدی 

 در داریمعنی اختلف که گزارش شد مختلف هایزیستگاه

 هایبا پارامتر و دارد وجود هاجمعیت بین رشد ویژگی

 شرایط در کرده رشد گیاهان در ویژهبه محیطیزیست

 . کاهش(Otieno et al., 2020)دارد  همبستگی زااسترس

-فرآیند در اختلل اثر در شوری، تنش شرایط در زنیجوانه

 بهمنجر و شدهالقا شوری وسیلهبه که است متابولیک های

 ,.Hamdaoui et al)گردد می فنولیک ترکیبات افزایش

 زنی،درصد جوانه بر مؤثر و مهم هایآنزیم از یکی .(2021

 غلظت افزایش با آنزیم این فعالیت باشد.می آلفاآمیلز آنزیم

 این فعالیت نتیجه کاهش که در یابدمی کاهش شوری،

 و تنفس برای هاقند و شدهتجزیه ترکم نشاسته آنزیم،

 کاهش زنیجوانه و درصد شوندمی فراهم ترکم متابولیسم

 . شوری(Chartzoulakis and Klapaki, 2000)یابد می

 آب جذب بالطبع کاهش و آب پتانسیل کاهش طریق از

 موجب کلر و سدیم هاییون سمیت همچنین و هابذر توسط

 ,Tenikecier and Ates) شودمی هابذر زنیجوانه کاهش

 گیاهان هالوفیت در زنیجوانه روند کاهش این ، که(2022

 گیاهان در و اسمزی کاهش پتانسیل اثر خاطر به معموالا

 ,.Bajji et al)باشد می یونی سمیت اثر حاصل غیرهالوفیت

بذور  زنیجوانه بر منفی شوری اثر که رسدمی نظر. به(2002

 هم و یونی سمیت دلیل چمن هم به گرمسیری هایگونه

 باالتر زنیجوانه درصد .است بوده پتانسیل اسمزی کاهش

 نشانگر ، P. vaginatumگونه شوری، باالی سطوح در حتی

محیط در هاآن سریع استقرار و شوری به بذور تحمل باالی

 آن دالیل موفقیت از یکی شاید و باشدمی تنش دچار های

چمن  شدنتبدیل نیز و نامساعد هایمحیط در استقرار برای

 بتواند گیاه اگر رایج در فضای سبز خوزستان باشد. معموالا

 مراحل تواندمی کند، را تحمل تنش رشد، اولیه مراحل در

 نیز را مسئله این هاآن اما بگذارد، سر پشت را رشد بعدی

 زنیجوانه مرحله در شوری به که مقاومت کنند،می گوشزد

 و بوده رشد بعدی مراحل از مستقل گیاهچه، اولیه رشد و

 انجام به شوری به مقاومت کامل بندیو طبقه شناخت

 Ajmal)دارد  نیاز نیز رشد بعدی مراحل در هاییآزمایش

Khan and Weber, 2006). 
 چهار زنی هرجوانه سرعت خشکی، سطوح افزایش با

 سطح خشکی هر داشت و تقریباا در کاهشی روند گونه

هر چهار گونه  زنیجوانه سرعت بین داریمعنی اختلف

 لپتانسی بین رابطه که شد. در پژوهشی بیان شد مشاهده

 تر شدنمنفی با و بوده خطی زنیجوانه سرعت و آب

 همچنین یابد،می کاهش زنیجوانه سرعت آب، پتانسیل

 هب با توجه خاك رطوبت اسمزی پتانسیل شدن ترمنفی

-گیاهچه تعداد و شدن سبز زمان تواندمی گونه خصوصیت

 Boyd and)دهد  تأثیر قرار تحت را آن شده سبز های

Acker, 2004) .جوانه سرعت اختلف زیادی مطالعات در-

 ,Abin and Eslami) شیرتیغک مختلف هایگونه زنی بین

 به پاسخ در (Maraghni et al., 2010)رمیلک  و (2009

 تنش سطوح بررسی با .است شده گزارش تنش خشکی

 اسطووخودوس گیاهچه رشد زنی وجوانه روی خشکی

 رعتس و درصد تنش سطوح شدن ترمنفی با که گزارش شد

یافت  داریمعنی کاهش به شاهد نسبت زنی،جوانه

(Hamdaoui et al., 2021) .شوری معموالا و خشکی 

 خشک هستند،نیمه و خشک مناطق هایمشخصه از خاك

 طشرای جانبی عوارض به باید مناطق این گیاهان بنابراین

. (Epstein, 1972) باشند شده سازگار هازیستگاه این

 درصد و سرعت با زنیجوانه در هاگونه از برخی بذور توانایی

نهگو در را مزیت رقابتی زا،تنش محیطی شرایط در باالتر

. (Liu et al., 2021) کندمی فراهم ترمتحمل های

زنی چهار گونه تحت سطوح همچنین بررسی سرعت جوانه

مختلف تنش شوری نشان داد که با اعمال تنش شوری از 

 زنی در هرزیمنس بر متر، سرعت جوانهدسی 2شاهد به 



 (41-57/)1401/چهارم شماره/ سال نهم/ ایران بذر تحقیقات و علوم                                                                    صالحی سلمی 

48 

های رسد غلظتچهار گونه افزایش پیدا کرد. به نظر می

عنوان عاملی محرك عمل کرده و سدیم به پایین کلرید

 .دزنی افزایش پیدا کربنابراین نسبت به شاهد سرعت جوانه

زنی در سطوح متوسط و شدید این وجود سرعت جوانهبا 

 با زنیجوانه سرعت کاهششوری روند کاهشی داشت. 

 شدهگزارش متعددی هایآزمایش در شوری سطوح افزایش

 مختلف گیاهان پاسخ ، اما(Rezvani et al., 2021)است 

بر  شوری مطالعه اثر طی در .است متفاوت شوری تنش به

 هایاکوتیپ که نشان داده شد یوالف مختلف اکوتیپ 21

 خواب خشکی هایاکوتیپ با مقایسه در مرطوب مناطق

 هادارند. آن باالتری به شوری تحمل و داشته تریسطحی

 مناطق بذور باالتر شوری به تحمل و ترکم خواب دلیل

 اندوخته تربزرگ اندازهبه را مناطق خشک به نسبت مرطوب

 بذور متابولیک هایفعالیت افزایش نتیجه در و تربیش

 Yan et)دادند  نسبت ایگیاهچه مرحله مرطوب در مناطق

al., 2008)در زنیجوانه کاهش که رسدمی نظربه . چنین 

 تخریب یا اسمزی کاهش پتانسیل دلیلبه شوری تنش اثر

باشد.  فنولی ترکیبات افزایش و زنیجوانه متابولیک مراحل

 مرحله طی در آب جذب کاهش ترکیبات باعث این افزایش

 سرعت و درصد کاهش باعث نهایت در و شده نوشیآب

 .(Gholam and Fares, 2001)گردد زنی میجوانه

 بر زیمنسدسی 2 تیمار در زنیسرعت جوانه افزایش

 سازگاری دلیلبه شاهد )آب مقطر( شاید به نسبت متر

 در های گرمسیریچمن شده باعث باشد، که اکولوژیک

 طورهمان باشد. داشته باالتری زنیجوانه ملیم هایشوری

 مختلف هایگونه پاسخ در شد تفاوت اشاره نیز ترپیش که

 (Volis et al., 2002)متعددی  مطالعات در تنش به

 مادری گیاه محیطی شرایط در اختلف هاآن شده،گزارش

 این عنوان دلیلبه را ژنتیکی هایتفاوت همچنین و

 .Pگونه زنیجوانه باالی کردند. سرعت مطرح اختلفات

vaginatum ، و زنیجوانه سرعت حفظ در آن توانایی 

 نسبت شوری باالی سطوح زنی درجوانه سرعت کم اختلف

 در آن باالی شوری به تحمل دهندهنشان پایین سطوح به

 وسیعی سطح وجود به توجه باشد. بامی رشد مراحل ابتدای

 توانایی این گفت بتوان شاید خوزستان، در شور اراضی از

 پیشنهاد کاشت این چمن در دالیل ترینمهم یکی از

گیاه پوششی رایج  به شدنتبدیل نیز و نامساعد هایمحیط

 .در فضای سبز این مناطق باشد

 شرایط تنش در چهریشه طول کاهش علل از یکی

 هایبافت از غذایی مواد انتقال عدم یا کاهش خشکی،

 علوه کاهشبه است. گردیده ذکر جنین به بذر ایذخیره

 کاهش باعث خشکی تنش شرایط در بذر توسط آب جذب

 رشد در آن اختلل در نتیجه و هاآنزیم و هاهورمون ترشح

 ,.Tanveer et al)گردد چه( میساقه و چهگیاهچه )ریشه

آب  پتانسیل افزایش با چهریشه طول . کاهش(2020

 مشابه . نتایج(Yan et al., 2020)است  گردیده گزارش

به  مختلف هایگونه چهمتفاوت رشد ریشه پاسخ با رابطه در

 Leiblein-Wild)آمبروسیا معمولی  گیاه در خشکی تنش

et al., 2014) تیغک شیر و (Abin and Eslami, 2009) 

تنش ناشی  ها بهمتفاوت گونه واکنش است که شده گزارش

 بیولوژیک و محیطی شرایط و تأثیر ژنتیکی وجود تفاوت از

 چهریشه طول کلیدی نقش به توجه با بود. مادری گیاه روی

 .Pگونه  چهریشه طول بودن باال گیاه، اولیه استقرار در

vaginatom خشکی باالی سطوح در شاهد، سطح علوه بر 

 به گونه این باالتر تحمل از حاکی سه گونه دیگر به نسبت

 استقرار در آن قدرت بودن تربیش و باالی خشکی سطوح

 با آن رقابتی برتری کسب درنتیجه و رشد اولیه مراحل در

باشد. می موجود منابع از مندیبهره و تراستقرار سریع

هر  چهریشه همچنین نتایج تیمار شوری نشان داد که طول

وجود یافت، با این  کاهش شوری سطوح شدید در چهار گونه

های مختلف به افزایش سطوح شوری روند واکنش گونه

 گیاهان متفاوت پاسخ با رابطه در مشابه نتایجمتفاوت بود. 

 های چمنچه گونهریشه طول در شوری تنش به مختلف

(Tenikecier and Ates, 2022) است. شده گزارش  

 پاسخ در مختلف هایگونه ژنوتیپی اختلفات بررسی در

 به تربیش اختلف است که شده گزارش محیطی، شرایط به

است  بوده محیطی شرایط ژنتیکی به هایسازگاری دلیل

(Volis et al., 2002)افزایش با چهریشه طول . کاهش 

 Zhang et)است  گردیده گزارش آب نیز شوری سطوح

al., 2021)سازیماده و انتقال کارایی شوری . تنش 

رشد  موجب کاهش و کندمی مختل را فتوسنتزی تولیدات

. (Huang et al., 2016)شود می چهساقه و چهریشه

 چه،رشد ریشه در  P. vaginatumگونه توانایی طورکلیبه

 به شوری تحمل از حاکی شوری، باالی سطوح در حتی
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های با حروف زنی )ج و د( چهار گونه چمن گرمسیری. در هر نمودار، بین ستونزنی )الف و ب( و سرعت جوانهتأثیر سطوح مختلف خشکی و شوری بر درصد جوانه -1شکل 

 .ندارد وجود داراختالف معنی LSD آزمون درصد 5 سطح یکسان، در
Figure 1. Effect of different drought and salinity levels on germination percentage (a and b) and germination rate (c and d) of four tropical turfgrass 

species. In each chart, there is no significant difference between columns with the same letters at the 5% level of LSD test. 
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های با حروف یکسان، چه )ج و د( چهار گونه چمن گرمسیری. در هر نمودار، بین ستونچه )الف و ب( و طول ساقهتأثیر سطوح مختلف خشکی و شوری بر طول ریشه -2شکل 

 .ندارد وجود داراختالف معنی LSD آزمون درصد 5 سطح در
Figure 2. Effect of different drought and salinity levels on root lenght (a and b) and shoot lenght (c and d) of four tropical turfgrass species. In each chart, there is no 

significant difference between columns with the same letters at the 5% level of LSD test. 
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های با حروف یکسان، چه )ج و د( چهار گونه چمن گرمسیری. در هر نمودار، بین ستونچه )الف و ب( و وزن ساقهتأثیر سطوح مختلف خشکی و شوری بر وزن ریشه -3شکل 

 .ندارد وجود داراختالف معنی LSD آزمون درصد 5 سطح در
Figure 3. Effect of different drought and salinity levels on root weight (a and b) and shoot weight (c and d) of four tropical turfgrass species. In each 

chart, there is no significant difference between columns with the same letters at the 5% level of LSD test. 
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روف های با حسطوح مختلف خشکی بر فعالیت آنزیم آلفا آمیالز در چهار گونه چمن گرمسیری. بین ستون تأثیر -4شکل 

 .ندارد وجود داراختالف معنی LSD آزمون درصد 5 سطح یکسان، در
Figure 4. Effect of different drought levels on alpha amylase activity of four tropical turfgrass species. 

There is no significant difference between columns with the same letters at the 5% level of LSD test. 

  
وف های با حرتأثیر گونه )الف( و سطوح مختلف شوری )ب( بر فعالیت آنزیم آلفا آمیالز. در هر نمودار، بین ستون -5شکل 

 .ندارد وجود داراختالف معنی LSD آزمون درصد 5 سطح یکسان، در
Figure 5. Effect of turfgrass species (a) and different salt levels (b) and on alpha amylase activity. In 

each chart, there is no significant difference between columns with the same letters at the 5% level of 

LSD test. 

 در موفق استقرار در آن باالی توانایی و این گونه باالی

 .باشدمی زاتنش شرایط

 گزارش آب نیز پتانسیل افزایش با چهساقه طول کاهش

 رابطه در مشابه نتایج .(Yan et al., 2020)است  گردیده

 گندمیان به تنش مختلف خانواده هایمتفاوت گونه پاسخ با

 Abin) تیغک شیر گیاه مطالعه در چهساقه طول در خشکی

and Eslami, 2009) که بذرها  جاآن است. از شده گزارش

، کنندزنی را حین نمو گیاه مادری کسب میتوانایی جوانه

گیاه  زندگی محیط با طور غیرمستقیمزنی بهجوانه بنابراین

 شرایط تأثیر تحت تواندمی و دارد ها همبستگیآن مادری

فتوپریود،  نور، کیفیت و شدت دما، نظیر بیولوژیک و محیطی

 قرار مادری گیاه روی آن رشد هنگام در بذر موقعیت تغذیه،

 دارای نیازهای جنس یک هایگونه است ممکن بگیرد،

 Dlugosch)باشند  تنش به واکنش در متفاوتی زنیجوانه

et al., 2015)و آب پتانسیل بین رابطه که شده . گزارش 

 طول آب پتانسیل با افزایش و بوده خطی هیپوکوتیل طول

-ساقه طول کاهش علل از یابد. یکیمی هیپوکوتیل افزایش

انتقال عدم کاهش یا تنش خشکی، شرایط چه در
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 گردیده ذکر جنین به بذر ایذخیره هایبافت از غذایی مواد

 توسط آب کاهش جذب علوه. به(Bradford, 2002) است

 هاهورمون ترشح کاهش باعث خشکی تنش شرایط در بذر

 چهگیاهچه )ریشه رشد در اختلل آن نتیجه در و هاآنزیم و

 . علت(Tanveer et al., 2020)گردد چه( میساقه و

 خشکی تنش اثر در چهریشه و چهساقه رشد طولی کاهش

 مریستمی هایسلول گرفتن قرار تأثیر تحت به مربوط را

 سلولی شدنطویل و تقسیم فرایند در اختلل و دو اندام این

 شدنطویل که رسدمی نظر. به(Salehi, 2016)است 

 قرار خشکی تنش تأثیر تحت سلولی از تقسیم تربیش سلول

 توسط آب جذب منفی پتانسیل شرایط در گیرد، زیرامی

 الزم تورژسانس فشار نتیجه در و یافته ها کاهشسلول

 شدن کند و توقف و یافته کاهش هاسلول شدن بزرگ جهت

-ساقه طولهمچنین نتایج نشان داد  .شودمی سبب رشد را

ولی  ،یافت کاهش شوری سطوح افزایش با هر چهار گونه چه

   P. vaginatumچه گونهساقه طول ،شوری باالتر سطوح در
 پاسخ با رابطه در مشابه نتایج. بود هاسایر گونه از تربیش

چه ساقه طول در شوری تنش به مختلف هایمتفاوت گونه

 Leiblein-Wild et)آمبروسیا معمولی  گیاه مطالعه در

al., 2014) چهطول ریشه که شده است. بیان گزارش شده 

 زنیجوانه مرحله در مؤثر پارامترهای ترینمهم چهساقه و

 مستقیم در تماس ریشه زیرا است شوری تنش شرایط در

 و آب نیز ساقه و کرده جذب خاك از را آب و است خاك با

 شوری و کندمی نقاط منتقل سایر به ریشه از را محلول مواد

 ساقه و ریشه شدنطویل از آب جذب کاهش علتبه زیاد

 علوه تنش . به(Jamil et al., 2016)کند می جلوگیری

 را فتوسنتزی تولیدات سازیماده و انتقال کارایی شوری

 چهساقه و چهریشه رشد کاهش و موجب کندمی مختل

 هر توانایی طورکلیبه. (Huang et al., 2016)شود می

 سطوح در حتی چه،ساقه در تولید  P. vaginatumگونه

 توانایی و آن باالی شوری به تحمل از حاکی شوری، باالی

 .باشدمی زاتنش شرایط در موفق استقرار در باالی آن

 خشکی، سطوح افزایش با چهار گونه هر طورکلی دربه

کاهشی  روند چهریشه خشک وزن شدید، سطوح در ویژهبه

 خشکی سطوح اثر بررسی در نیز پیشین هایپژوهشداشت. 

 با که اندگیاه نشان داده رشد و زنیجوانه خصوصیات بر

 کاهش چهساقه و چهریشه تروزن تنش شدن ترشدید

 در مشابه . نتایج(Yan et al., 2020)یابد می داریمعنی

خشکی  به تنش مختلف هایگونه پاسخ اختلف با رابطه

همچنین . (Dlugosch et al., 2015)است  شده گزارش

افزایش  با چهار گونه چهریشه خشک وزن نتایج متفاوتی در

 پاسخ با رابطه در مشابه وجود آمد. نتایجهشوری ب سطوح

 گزارش شوری شرایط مختلف چمن به هایگونه متفاوت

 منفی تأثیر. (Tenikecier and Ates, 2022)است  شده

 دیگر توسط چهریشه خشک وزن بر شوری سطوح افزایش

 است. تنش شده گزارش نیز (Yan et al., 2020)محققین 

 را فتوسنتزی تولیدات سازیماده و انتقال کارایی شوری

 چهساقه و چهریشه رشد کاهش موجب کند ومی مختل

-نشان شوری سطوح اغلب در متفاوت خشک وزن شود.می

-پررنگ و مختلف هاینمو گونه و رشد بر شوری تأثیر دهنده

 Huang et)باشد می تفاوت ژنتیکی وجود احتمال شدن تر

al., 2016).  

 که زمانی گونه، یک گیاهان که اندداده نشان تحقیقات

 کنند،رشد می متفاوت اقلیمی خصوصیات با هاییمحیط در

 حاصله گیاهان و کرده تولید متفاوت خصوصیات با را بذوری

 را هاییتفاوت خصوصیات اقلیمی به العملعکس نظر از نیز

-ساقه خشک وزن . کاهش(Salehi, 2016)دهند می نشان

همکاران  و رضوانیتوسط  سطوح خشکی افزایش با چه

(Rezvani et al., 2021) شده است. کاهش گزارش نیز 

 کاهش باعث خشکی تنش شرایط در بذر توسط آب جذب

 رشد در اختلل نتیجه آن در و هاآنزیم و هاهورمون ترشح

 اثر خشکی. (Tanveer et al., 2020)گردد می گیاهچه

 ریشه، و رشد برگ اساساا  و دارد گیاه رشد روی نامطلوبی

 تحت س راابیوم تولید و فتوسنتز میزان و ایروزنه انتقال

 آب کمبود .(Patané et al., 2013)دهد می قرار تأثیر

 و توسعه کهجاییازآن و گرددمی آماس فشار کاهش سبب

 و کاهش هاسلول نمو باشد،فشار می به وابسته سلول رشد

 ,.Maraghni et al)گردند می ترکوچک هاسلول اندازه

 با چهار گونه هر چه ساقه خشک وزنهمچنین  .(2010

 کاهش شوری باالی سطوح در ویژهبه شوری سطوح افزایش

 شوری سطوح افزایش با چهساقه خشک وزن یافت. کاهش

 گزارش نیز (Zhang et al., 2021)محققین  دیگر توسط

 باالی سطوح در حتی باال، خشک وزن تولید است. شده

 باال شوری به تحمل از حاکی  P. vaginatumگونه شوری

 باالتر سطوح در و نمو رشد به آن باالی توانایی و سازگاری و

 در موفقیت به شایانی کمک ویژگی این که باشدمی شوری

 در خشک ماده تولید توانایی کند.سازگاری این گونه می

با دهد کهمی گونه این به امکان را این شوری باالتر سطوح
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 بهره حداکثر موجود منابع از یافته، استقرار باالتری سرعت

 .کند عمل تررقابتی و برده را
 و آبنوشی مراحل در آمیلز آلفا تغییرات بررسی

 آلفا میزان آبنوشی مرحله از پس که داد نشان زنیجوانه

شوری و  تیمارشده بذرهای در داریمعنی طوربه آمیلز

 راتتغیی شدهانجام تحقیقات اساس بر. یافت کاهش خشکی

 باعث افتاد،می اتفاق بذر زنیجوانه هنگام در که فیزیولوژیک

 ارتعببه. گرددمی آن سنتز یا آمیلز آلفا آنزیم شدنفعال

 مرحله تا و گرفته صورت آب جذب مناسب، دمای در دیگر

 بذر کردنخشک با سپس. یابدمی ادامه زنیجوانه دوم

 مدت این در. گرددمی متوقف فیزیولوژیک فرایندهای

 قابلیت و پروتئین و RNA سنتز ، DNAاولیه بردارینسخه

 Sedghi and)افتد می اتفاقATP به  تربیش دسترسی

Nemati, 2010) .مانند هاآنزیم از برخی سنتز همچنین 

 شاستهن مانند ایذخیره ترکیبات اولیه هیدرولیز و آمیلز آلفا

 در .یابدمی افزایش محلول هایقند کل و افتاده اتفاق نیز

 شدهایجاد یکژفیزیولو تغییرات که شد داده نشان پژوهشی

 یزهیدرول افزایش باعث های شاهد نسبت به تحت تنش،بذر

 شدر برای تربیش دسترسقابل هایقند تولید و نشاسته

 فیتکی و دانه عملکرد بهبود تر،قوی گیاهچه تولید و جنین

یونجه  بذرهای در. (Farooq et al., 2006) گردید آن

 باال در شرایط بهینه، زنیجوانه درصد نشان داده شد که

 هاولی مراحل در آمیلز آلفا آنزیم فعالیت دلیل افزایشبه

 .(Zhang et al., 2007) است

 

 گیرینتیجه

 سطحدست آمده نشان داد که در نتایج به طورکلیبه

شوری و خشکی بین چهار گونه چمن  اندكو تنش شاهد 

نی زجوانههای از نظر ویژگی گرمسیری مورد بررسی تفاوتی

ا ب و تقریباَ در یک گروه آماری قرار داشتند. وجود نداشت

متوسط و شدید اعمال تنش شوری و خشکی در سطوح 

ها بوجود در گونه نزمیآ فعالیت و زنیجوانه تفاوت صفات

تر تحت تأثیر قرار گرفت کم P. vaginatom آمد. اما گونه

گونه دیگر برتری داشت. همچنین در شرایط  سه نسبت بهو 

-کم B. dactyloides شدید تنش شوری و خشکی گونه

چه و ترین رشد ریشهزنی، کمسرعت جوانه ترین درصد و

ارتباط با میزان فعالیت آنزیم آلفا چه را دارا بود. در ساقه

های مختلف و تحت تنش شوری و آمیلز در بین گونه

ر ترین فعالیت این آنزیم دخشکی، نتایج نشان داد که بیش

ها در سطح شاهد )بدون اعمال تنش( بود. تمامی گونه

در  B. dactyloidesفعالیت آنزیم آلفا آمیلز در گونه 

ر ر بود. همچنین دتها کمگونهتمامی سطوح نسبت به سایر 

فعالیت باالتری از   P. vaginatumگونهسطوح شدید تنش 

های شاخص بودن تربیش آنزیم آلفا آمیلز را نشان داد.

 جهت تریبیش شانس ،P. vaginatomگونه  زنیجوانه

 اناتامک از برداریبهره و شروع گیاه تریبیش تعداد استقرار

 خواهد آن به و شوری خشکی تنش شرایط در محیط

 .بخشید

 

 تشکر و قدردانی

 به شماره پژوهشی طرح از مستخرج تحقیق این نتایج

 معاونت از مقاله این هباشد. نگارندمی 1404/411/1

 انخوزست منابع طبیعی و کشاورزی علوم دانشگاه پژوهشی

.نمایدمی تشکر و طرح تقدیر هزینه اعتبار تأمین جهت
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Abstract 
The sustainability of landscapes, especially in arid and sub-tropical areas with limited water 

resources, requires the use of suitable plants and adapted to the climatic conditions of these areas. 

Therefore, the study of species tolerant to salinity and drought stress for the construction of landscapes 

with the approach of optimal use of water resources and increase its productivity, the study of plants 

tolerant to drought and salinity stress is important. This study was performed to investigate the effects 

of salinity and drought stress on germination of four turfgrass species. In order to investigate the effects 

of drought stress (0, -2, -4, -8 and -16 Bar) and salinity (0, 2, 4, 8 and 16 dS/m) on four species of warm-

season turfgrass (Buchloe dactyloides, Cynodon dactylon, Zoysia japonica and Paspalum vaginatom) 

were two separate experiments designed and performed in a completely randomized design with four 

replications in the Horticulture Physiology Laboratory of Agricultural Sciences and Natural Resources 

University of Khuzestan in 2020. The results showed that in conditions without stress and moderate 

salinity and drought stress, there was no difference between the four studied tropical grass species in 

terms of the studied characteristics, while in severe salinity and drought stresses, P. vaginatom ratio It 

excelled in three other ways. P. vaginatom had the highest germination rate with an average of 3.8 and 

4.6 per day in the most severe drought and salinity levels. Also, in severe salinity and drought stress, B. 

dactyloides had the lowest percentage and germination rate, the lowest root and stem growth. Analysis 

of alpha-amylase activity among different species and salinity and drought stress showed that the highest 

activity of this enzyme was observed in all species at the control level (without stress). Alpha-amylase 

activity was lower in B. dactyloides at all levels than in other species. Also in severe levels of species 

strain P. vaginatum showed higher activity of alpha-amylase enzyme. Therefore, it will give it a better 

chance to establish the plant and start exploiting the facilities of the environment in conditions of drought 

and salinity stress. 
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