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 چکیده
کرد عملارزیابی  برایرو ، ازایندر احياء مراتع و ایجاد چراگاه و توليد علوفه دارد مهمیقش ن (Dactylis glomerata) علف باغ      

درصد  54و درصد  74، درصد 24)تيمار  علف باغ در سه شرایط متفاوت رطوبتیجمعيت  19، خصوصيات فيزیولوژیکیو  شاخساره
صفات وزن شاخساره، محتوای و  کشتتکرار  3 با تصادفی کامالً طرح صورت گلدانی در قالبهب (در طول فصل رشد زراعیظرفيت 

 تنـوعنتایج تجزیه واریانس . ندشد ارزیابیلين، کاتاالز، پراکسيداز و سوپراکسيد دیسموتاز ، پروتئين، پروکاروتنوئيدکلروفيل، 

، و کاروتنوئيد bکلروفيل برای  زنجان، و کل aکلروفيل برای  کرجهای جمعيت .نشان دادها برای صفات در بين جمعيترا داری معنی
پرولين برتر برای  زنجانو  کرج ،پروتئين محلولبرای مرند ، سيد دیسموتازسوپراکبرای ژن بانک ،کسيداز و کاتاالزاپربرای امریکا 

بيشترین وزن شاخساره و محتوای کلروفيل در  .ژن و کرج بيشترین وزن شاخساره را داشتندهای مالیر، امریکا، بانکبودند و جمعيت
. بيشترین ميزان یافتندداری کاهش معنیصورت هدرصد ظرفيت زراعی مشاهده شد که با افزایش شدت تنش ب 24سطح رطوبتی 

دار داشتند و در نهایت کمترین محتوای درصد مشاهده شد و با افزایش تنش کاهش معنی 74و پراکسيداز در سطح رطوبتی  کاروتنوئيد
ه شد که با درصد ظرفيت زراعی مشاهد 24های سوپراکسيد دیسموتاز، کاتاالز و محتوای پرولين و پروتئين محلول در سطح آنزیم

گروه اول . گرفتندگروه متمایز قرار  3 در ایتجزیه خوشه بر اساسها جمعيت. یافتندداری افزایش معنی طوربهافزایش شدت تنش 
که بود  جمعيتشش . گروه دوم شامل دنداشت یبرتر خصوصيات فيزیولوژیکیو وزن شاخساره خشک که  شامل پنج جمعيت بود

با در مجموع . تظاهر ضعيفی نشان دادکه  ودبدارای یک جمعيت  سوم گروه نهایت در و گرفتنددوم قرار  نسبت به گروه قبل در رده
متفاوت  در شرایط و مالیر امریکا ،کرج ،زنجان، مرند، ژنبانکهای جمعيت، مورد بررسی صفاتهای آماری روی به بررسی توجه

 .شدندهای اصالحی معرفی برای احيای مراتع یا برنامهعنـوان مـواد ژنتيکی مناسب برتر بودند و بـه رطوبتی
 

 .ای، تجزیه خوشهاکسيدان، پروليننتیآ هایآنزیم فتوسنتز،تنش خشکی، علف باغ،  های کليدی:واژه
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 مقدمه
ای و مرتعی هستند که ها از مهمترین گياهان علوفهگراس

به لحاظ توليد علوفه، حفاظت و جلوگيری از فرسایش 
(.  Duncan, 2003 &Caslerميت زیادی دارند )خاک اه

 دليلبه  L. glomerata Dactylisعلف باغ با نام علمی 
ها به نام علف باغ دار مانند باغتمایل به رشد در مناطق سایه

(Orchardgrass شناخته )ولی در نواحی اروپایی  شده است
شناخته  Cocksfootآذین پامرغی به نام به علت شکل گل

اهميت اقتصادی و زراعی (.  2013al etLast ,.د )شومی
علف باغ بيشتر برای ایجاد چراگاه طبيعی و توليد علوفه 

های مرتعی در باشد و در کشت مخلوط با سایر گرامينهمی
 Alizadeh) گيردقرار میاحيا و اصالح مراتع مورد استفاده 

Jafari, 2010 &)دام حساس  ، هرچند این گياه به چرای
 تغييرچرا در اثر آن های کيفيت علوفه ویژگیت اما اس

بر همين اساس در مراتع  .( 2017et alSaedi ,.کند )نمی
یا به عبارت دیگر اگر علف باغ  ،کندمرغوب بيشتر رشد می

های غالب مرتع باشد آن مرتع مرغوب بوده و در جزء گونه
کم  توجه به مقاومت شود. باکمتر دیده می شدهمراتع تخریب

آن در مقابل خشکی معموال در مناطقی با بارندگی باال 
 -در مراتع مرغوب تيپ گون  اًعمدتو  دارد وجودبيشتر 

 (.Manning, 1997دهد )داکتيليس تشکيل می
تا  94شناسی، گياهی چند ساله با ارتفاع از نظر گياه

تا  94های سبز خاکستری به طول متر با برگسانتی 104
آذین متر است. گلسانتی 5/1و عرض آن تا متر سانتی 54

متر به رنگ سانتی 54تا  14آن مثلثی پرزدار متمایز به طول 
سبز تا قرمز مایل به ارغوانی است. در هنگام رسيدن، بذر به 

 5ها ای کم رنگ است. سنبلچهرنگ خاکستری مایل به قهوه
متر طول دارند و معموالً شامل دو تا پنج گل ميلی 2تا 

ستند. دارای یک پایه ساقه مسطح مشخص است که آن را ه
 ,Hubbardکند )های دیگر متمایز میاز بسياری از علف

ای پراکنش این گياه در آسيا، اروپا و نواحی مدیترانه (.1992
(. مناسب مناطق  Connel, 2005 &Calzadaوسيعی دارد )

ای سردسيری و در مناطق معتدله کشور و در سطح گسترده
های البرز کوههای شمالی و رشتهاستان مانندز مراتع کشور ا

برای گلدهی نياز  و( Mobayen, 1980روید )و زاگرس می
گامتوفيتی است و  دارای خودناسازگاریسازی دارد. به بهاره

د، انتخاب طبيعی و شواز طریق باد انجام میآن  افشانیگرده
يع جغرافيایی و روند سازگاری منجر به دارا بودن دامنه وس
 al etLast ,.تغييرات مورفولوژیکی در آن شده است )

این گياه بصورت خودرو در مراتع های وحشی نمونه(. 2013
برای توليد علوفه و تغذیه چهارپایـان در کند و رشد می
خشک مورد استفاده قرار ای و مناطق نيمهمدیترانه نـواحی

ن نيز معرفی آو زراعی ارقام اهلی شده  این،. باوجودگيردمی
) Sleper &Santen ; 2005 ,Connell &Calzada,  اندشده

 هاصورت مخلوط با لگوم توان هم بهرا می گونه این .1996(

 .( et alKlass., 2011)صورت خالص کشت کرد  و هم به
های مختلف گونه ارزیابی تنوع ژنتيکیهای اخير در سال

مناطق معتدل کشور  ر دربرای عملکرد علوفه و بذها گراس
های مختلف از گونههای برتر و جمعيتانجام شده است 

در ارزیابی  بر همين اساس. (Jafari, 2016)اند معرفی شده
داری برای عملکرد و جمعيت علف باغ، تنوع معنی 33

زنجان و ، کرج یهاجمعيت و شدگزارش علوفه کيفيت 
ب و هوایی استان در شرایط آ ترکيبیارقام  عنوان به قزوین

در تحقيق  .(Farshadfar, 2017)شدند معرفی کرمانشاه 
جمعيت علف باغ در  95ای در ارزیابی مزرعهدیگری 

دو عنوان هبشاهرود و اصفهان ی هاجمعيتشرایط تبریز، 
ند گردیدجمعيت برتر از نظر عملکرد بذر و علوفه معرفی 

(., 2022et alSaburi Azar .) تنش خشکی یکی از 
مهم است که بر روی صفات مورفولوژیکی، فاکتورهای 

گذارد و منجر به کاهش میثير أت بيوشيميایی و فيزیولوژیکی
بر  . et al(Havrlentová,. (2021 گرددتوليد در گياهان می

روش  کیاین اساس شناسایی و گزینش صفات فيزیولوژی
قابل اعتمادی برای افزایش عملکرد در شرایط تنش خشکی 

های ازجمله شاخص. ( 2020et alKhadka ,.) است
فيزیولوژیکی تحمل خشکی، دوام فتوستنز و حفظ غلظت 

که به ثبات  استکلروفيل تحت شرایط تنش خشکی 
 Weiss  &Krauseکند )فتوسنتز در این شرایط کمک می

 احتماالً خشکی تنش تداوم در اثر کلروفيل کاهش(. 1991
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 در افزایش تيالکوئيد، غشاءهای پروتئين در کاهش دليلبه
 فعاليت در اختالل و و پراکسيداز کلروفيالز آنزیم فعاليت
 کلروفيل تجزیه نتيجه کلروفيل در سنتز مسئول هایآنزیم

رنگدانه  ،براینعالوه  et al.(Silva(2007 ,.باشد می
یکی از عوامل مهم ایجاد مقاومت در برابر کاروتنوئيد 

های آزاد عث حذف رادیکالکه با استهای محيطی تنش
اکسيدان غير آنزیمی شود و آن را به عنوان آنتیاکسيژن می

یکی پـرولين (.  Narendra 2010 &Sarvajeetشناسند )می
 ثيرأتکه در گياهان تحت  است هاییاز مهمترین اسيد آمينه

در  (. 1999et alStaden ,.) یابدمی تنش خشکی تجمع
 اسمزی، حذف قابليتحفظ  رشرایط تنش خشکی، پرولين د

 ها از، حفاظت ماکرومولکولROS های آزاد ورادیکال
 پرولين همچنين .دارد نقش سلولی Hp تنظيم و دناتوره شدن

عنوان منبع نيتروژن و کربن برای گياهان تحت تنش شدید  به
 دهددر برابر تنش افزایش میرا کند و تحمل گياه عمل می
., 2015)et al(Amini در پرولين افزایش همين اساس ، بر 

 ها نيز عموميت دارددر گراس خشکی تنش اثر
., 2013)et al(Ebrahimiyan گزارش شده است ال حاین. با

به عنوان  را هابرخی گراس در پرولين افزایش توانکه نمی
 این بلکه آورد، حساب به به خشکی مقاومت از شاخصی
 بر که است خشکی تنش از قدرت خوبی شاخص افزایش

 سویاز  (. Trent, 1985 &Bokhari) است شده اعمال گياه
 فعاليت که افزایش باورند این بر نامحقق از بسياری ،دیگر

 ایجاد از محيطی نامساعد شرایط در اکسيدانیآنتی هایآنزیم

کرده و باعث تجزیه  گيریسلول پيش در اکسيداتيو تنش
 این به و شودمی هاپراکسيد هيدروژن توليد شده در سلول

 اختالالت و حياتی هایبيومولکول به آسيب شکل

بر (.  et alEsfandiari., 2007یابد )می کاهش متابوليسمی
ثير تنش خشکی بر فعاليت أبررسی تهمين اساس 

 Agrostis stoloniferaدو گونه گراس های اکسيدانآنتی
 فعاليت ميزان که نشان داده Festuca arundinaceaو

در  کاتاالزو  دیسموتاز سوپراکسيد پراکسيداز، هاییمآنز
ه افزایش یافتشاهد  گياهان در مقایسه باتحت تنش گياهان 

تقویت سيستم  خشکی با تيمار بيان شده کهو  است

 چمن گونه دو هر در را خشکی به تحمل اکسيدانی،آنتی
هر  به .( 2015et alAmiri Nasab ,.ه است )داد افزایش

با  اکسيدانهای آنتیآنزیمفعاليت حال گزارش شده است که 
تنش های مختلفی به به نوع آنزیم و ژنوتيپ گياه پاسخ توجه

 ( 2015et alTarkesh Esfahani ,.) دهندنشان می خشکی
تنش خشکی باعث باال رفتن و نتایج تحقيقات نشان داده که 

شده است و در ارقام مختلف گندم  کاتاالز، آنزیم فعاليت
ارقام مقاوم دارای ميزان کاتاالز بيشتری نسبت به ارقام 

ا توجه به ب (.Devarshi 2007 &nu Re) حساس هستند
کننده عملکرد  اینکه خشکی یکی از مهمترین عوامل محدود

 ایران کشت آید و از آنجایی که درشمار میگياهان زراعی به
 ،شودمی انجامصورت دیم  بههای مرتعی در مراتع گرامينه

شده در  های فيزیولوژیکی ایجادبنابراین شناخت ویژگی
های ژنوتيپ تواند ما را در شناختمی محيط تنش خشکی،

تنش خشکی  مقاوم به خشکی یاری کند. در این پژوهش اثر
خصوصيات  و اکسيدانیهای آنتیبر فعاليت برخی آنزیم

کاهش  ها درتعيين نقش این آنزیم برایفيزیولوژیک 
 شد.خسارت اکسيداتيو ناشی از تنش خشکی بررسی 

 

 هامواد و روش
 19استفاده در این پژوهش شامل تعداد مواد گياهی مورد 

های نمونه. ( بودDactylis glomerataعلف باغ ) جمعيت
در ایستگاه قبالً که  جمعيت 33از بين گياهی مورد مطالعه 

 ,Farshadfar) نددآبادغرب ارزیابی شده بوتحقيقات اسالم

 3دو گروه به مورد مطالعه  جمعيت 33 .انتخاب شدند (2017
روه اول دارای عملکرد بيشتر از متوسط عملکرد ی که گجمعيت
و  G2 ،G3 ،G8 ،G12 ،G14های جمعيتها )جمعيتتمام 

02G و گروه دوم دارای عملکرد کمتر از متوسط عملکرد )
، G4های جمعيتتن در هکتار( بودند ) 5/1ها )جمعيتتمام 

G6 ،G10 ،G22 G24 و G30در  هاجمعيت .( انتخاب شد
ر مرکز آموزش و تحقيقات کشاورزی و د 1322اسفندماه 

سه شرایط متفاوت رطوبتی در منابع طبيعی استان کرمانشاه 
طرح کامال  در قالببه روش وزنی  بصورت کشت گلدانی

به  . در ابتدا خاک سه گلدانشدندزیابی تکرار ار 3 بادفی اتص

https://ijhs.ut.ac.ir/?_action=article&au=175523&_au=Kamran++Amiri+Nasab&lang=en
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A2%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%86%D8%B4%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%86%D8%B4%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%86%D8%B4%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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گراد خشک و درجه سانتی 74دمای در آون  ساعت 79مدت 
کيلوگرم  0ای مورد استفاده گنجایش ه. گلدانشدتوزین 
در  تند.متر را داشسانتی 34و ارتفاع  94با قطر دهانه خاک 

ظرفيت آب اضافه شد تا به  هامرحله بعد به خاک گلدان
و از این طریق ميزان آب الزم شود برسد و توزین زراعی 

 ،محاسبه شدظرفيت زراعی برای قرار گرفتن خاک گلدان در 
 54و  74، 42ای رفيت مزرعهظه تيمار همين اساس س بر

و آبياری برای هر تيمار بر محاسبه ظرفيت زراعی  درصد
با استفاده از استوانه مدرج یک ظرفيت زراعی اساس ميزان 

آبياری  .( Shahi, 2020 &Mahdinezhad) ليتری انجام شد
ها کاهش آب از دست رفنه گلدانروز یکبار و براساس  0هر 

ها در شرایط گلخانه و در اسفندماه گلداند. کشت شانجام 
 وزن ترماه  3به مدت انجام شد و پس از اعمال تيمارها 

را  آنها بعد شد و توزین با ترازوی حساس هر گلدان گياهان
 ساعت در آون با درجه حرارت 90 مدتپيچيده و به فویل در
بر حسب  وزن خشک آنها بعد گذاشته وسانتيگراد  درجه 74

برای های برگی از نمونه .گردیدگيری ندازهلدان اگرم در گ
برداری شد و گيری خصوصيات فيزیولوژیکی نمونهاندازه

 گيری خصوصيات فيزیولوژیکی اقدام شد.شرح زیر به اندازهبه
 

 صفات فیزیولوژیک
 روش از فيل و کاروتنوئيدوی کلرامحتو گيریبرای اندازه

Lichtenthaler  وWelburn (1293 )فاده شد و با است
در طول  XS2) (Bio Tek Powerwaveدستگاه االیزا 

و  گردید انجامقرائت نانومتر  074و  303، 333های موج
فيل کل و و، کلرb، کلروفيل aفيل وبا روابط زیر ميزان کلر

 محاسبه شد تر وزن گرم بر گرمميلیبرحسب  کاروتنوئيد
(., 2021et al Ranjbar). 

 
Chlorophyll a = 12.21 (A663) – 2.81 (A646) 

Chlorophyll b = 20.13 (A646) – 5.1 (A663) 
Chlorophyll Total = Chl a + Chl b  
Cartenoid = (1000 A470 – 3.27 [Chl a] – 104 [Chl 

b]/227 

 (Bradford, 1976)برای تعيين غلظت پروتئين از روش 
ميزان  استفاده شد و از معرف بلو به عنوان شاهد استفاده شد.

قرائت شد. برای نانومتر  525جذب نوری آن در طول موج 
 ( 1973et alBates ,.) گيری غلظت پرولين از روشاندازه

با  شد، انجامنانومتر قرائت  594استفاده و در طول موج 
های محلول ذخيره، توجه به مقادیر جذب نوری و غلظت

 منحنی استاندارد رسم شد و پرولين محاسبه گردید.
های ها و پروتئيناکسيدانگيری فعاليت آنتیرای اندازهب

و  Ramachandra به روشگيری ابتدا عصاره ،محلول
گيری سرعت برای اندازهآنگاه  .شد انجام (9440همکاران )

و  Chance از روش( PODپراکسيداز )فعاليت آنزیم 
Maehly (1225 ) نانومتر  074در طول موج  واستفاده

 مگرميلی بر حدوا حسب بر و خوانده شدجذب آن ميزان 
 .گردید محاسبه تئينوپر

سوپراکسيد گيری سرعت فعاليت آنزیم برای اندازه
 Fridovichو  Beauchampاز روش ( SODدیسموتاز )

گيری بر اساس توانایی آنزیم استفاده شد. اندازه( 1271)
SOD در متوقف کردن احياء فتوشيميایی نيتروبلوتترازوليوم 
BT)(N های سوپراکسيد در حضور توسط رادیکال

. سپس جذب نوری آن در طول شد انجامریبوفالوین در نور 
 مميلیگر بر حدوا حسب برو  قرائت شدنانومتر  534موج 

 .محاسبه گردیدتئين وپر
 Sinha گيری فعاليت آنزیم کاتاالز به کمک روشاندازه

. در این روش از واکنش کاهشی شد انجام( 1279)
استات استيک به کروميککرومات پتاسيم محلول در اسيدید
اسيد سبز رنگ در حضور تشکيل پرکروميک و

در طول موج جذبی و پراکسيد و حرارت استفاده هيدروژن
 مميلیگر بر حدوا حسب برو قرائت شد نانومتر  457
 .محاسبه گردیدتئين وپر

 
 محاسبات آماری

  Minitab16 آماریافزار ها با نرمتجزیه آماری داده
 آزمون با هاداده بودن نرمال ابتدا شرط .انجام شد

 به وسيله هاداده واریانس همگنی و اسميرنوف-کولموگروف
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و  هابودن داده توجه به نرمال با .شد آزمایش لون آزمون
ها داده روی بر تبدیلی هيچگونه ها،همگن بودن واریانس

 آزمون چند ها ازدر مقایسه ميانگين تيمار .نشد انجام
با استفاده از  ایخوشه . تجزیهشد دانکن استفاده ایدامنه

 .شد ميانگين کليه صفات انجام
 

 نتایج 
( نشان داد که در بين 1 نتایج تجزیه واریانس )جدول

ها برای عملکرد شاخساره و کليه خصوصيات جمعيت
 ،وجود داشت %1دار در سطح فيزیولوژیکی تفاوت معنی

ر سطوح متفاوت رطوبتی نيز برای تمام صفات در همچنين اث
اثر متقابل  ،دیگر سویشد. از  داردرصد معنی 1سطح 

جمعيت در سطوح متفاوت رطوبتی بجز عملکرد شاخساره، 
 1و  5سطوح در و کاروتنوئيد برای بقيه صفات  bکلروفيل 

. ميزان ضریب تغييرات آزمایش نيز گردیددار درصد معنی
 . (1 جدول) درصد بود 74/2تا  90/9بين 

 گلدان در گرم 37/3 و 35/3 بيشترین وزن شاخساره با
 بدست G20 مالیر و G14 امریکا یهاجمعيت در ترتيب به

 در گلدان در گرم 94/9 با شاخساره عملکرد کمترین. آمد
(. نتایج مقایسه 3شد )جدول  مشاهده G30 ساری جمعيت

 طوبتی )جدولميانگين وزن شاخساره در سطوح متفاوت ر
( نشان داد که وزن شاخساره خشک در شاهد و تنش 9

 99/1و  39/9، 09/3رطوبتی متوسط و شدید به ترتيب 
 گرم در گلدان بود. 

 
 فتوسنتزی هایدانهرنگ

های ها برای شاخصنتایج مقایسه ميانگين جمعيت
درصد نشان داد که  5فتوسنتزی با روش دانکن در سطح 

 05/94با  G12کرج به جمعيت  aفيل بيشترین ميزان کلرو
، G2 هایاختصاص داشت که با جمعيت بر گرم گرمميلی
G8، G14  وG30 در مقابل  ،داری نشان ندادتفاوت معنی

با ميانگين  G4قزوین  به جمعيت aکمترین ميزان کلروفيل
های اختصاص داشت که با جمعيت گرم بر گرمميلی 15/15
G6 ،G10  وG22 داری نشان نداد. برای تفاوت معنی

 گرم بر گرمميلی 33/3با  G8جمعيت زنجان  bکلروفيل
 و G2، G3، G12های بيشترین ميزان را داشت که با جمعيت

G30 در مقابل کمترین ميزان ، داری نشان ندادتفاوت معنی
 گرمميلی 93/3با ميانگين  G4قزوین  به جمعيت bکلروفيل

 G6، G10، G20های اختصاص داشت که با جمعيت گرم بر
داری نشان نداد. بيشترین ميزان کلروفيل تفاوت معنی G24 و

 گرم بر گرمميلی 39/93با  G12کرج کل به جمعيت 
 G30 و G2، G8 ،G14های اختصاص داشت که با جمعيت

در مقابل کمترین ميزان  ،داری نشان ندادتفاوت معنی
 29/19با ميانگين  G4 کلروفيل کل به جمعيت قزوین

 ،G6های اختصاص داشت که با جمعيت گرم بر گرمميلی
G2 و G22 داری نشان نداد. در مورد تفاوت معنی

 گرم بر گرمميلی 93/3با  G8کاروتنوئيد نيز جمعيت زنجان 
 G14 و G10 هایبيشترین ميزان را داشت که با جمعيت

داری نشان نداد. کمترین ميزان کاروتنوئيد به تفاوت معنی
 گرم بر گرمميلی 99/3با ميانگين  G6اردبيل  جمعيت

داری ها تفاوت معنیاختصاص داشت که با دیگر جمعيت
 هایدانه. نتایج مقایسه ميانگين رنگ(3 جدول) نشان داد

فتوسنتزی در سطوح متفاوت رطوبتی نشان داد که بيشترین 
درصد  24و کلروفيل کل در آبياری  a ،bمقادیر کلروفيل 

و  09/5، 41/12های ی به ترتيب با ميانگينظرفيت زراع
 54و  74بدست آمد و با آبياری  گرم بر گرمميلی 00/90

دار داشتند. کمترین مقادیر درصد ظرفيت زراعی تفاوت معنی
درصد ظرفيت  54 و کلروفيل کل در آبياری bو  aکلروفيل 

 93/91و  79/0، 49/17های زراعی به ترتيب با ميانگين
با  aاختصاص داشت که در مورد کلروفيل  گرم رب گرمميلی

داری نداشت درصد ظرفيت زراعی تفاوت معنی 74آبياری 
و کلروفيل کل با دیگر سطوح تفاوت  bاما برای کلروفيل

. در مورد کاروتنوئيد این روند (9جدول)دار نشان داد معنی
بدین شرح که بيشترین ميزان کاروتنوئيد در  ،متفاوت بود

 گرمميلی 37/5درصد ظرفيت زراعی با ميانگين  47آبياری 
مشاهده شد که با دیگر سطوح آبياری تفاوت  گرم بر

دیگر کمترین ميزان  سویداری نشان داد و از معنی
 77/0 درصد با ميانگين 54تنوئيد برای آبياری روکا
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درصد ظرقيت  24مشاهده شد که با آبياری  گرم بر گرمميلی
 الًقب همانطور .(9 جدول) ی نداشتدارزراعی تفاوت معنی

بيان شد نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل 
 1در سطح احتمال  aجمعيت در تنش خشکی برای کلروفيل 

به همين دليل مقایسه ميانگين اثر متقابل  ،دار شددرصد معنی
آورده  0 در جدول a در تنش خشکی برای کلروفيل جمعيت

 G14 و G2، G8، G12ی هاجمعيتکه  شد. نتایج نشان داد
 .رطوبتی دارای بيشترین غلظت بود در هر سه سطوح

در تيمار شاهد دارای ميانگين  G30 و G20ی هاجمعيت
بيشتری بودند ولی با افزایش تنش مقدار کلروفيل  a کلروفيل

a های داری کاهش یافت. جمعيتدر آنها بصورت معنی
بيشتری داشتند  aلروفيل ذکرشده که در شرایط تنش درصد ک

 عملکرد شاخساره آنها نيز بيشتر بود.
 

 محلول و پرولین ی پروتئینامحتو
با ميانگين  G3مرند  بيشترین ميزان پروتئين به جمعيت

ها اختصاص داشت و با دیگر جمعيت گرم بر گرمميلی 973/4
و کمترین ميزان پروتئين محلول به بود دار معنیآن تفاوت 
 بر گرم گرمميلی 539/4با ميانگين  G6يل اردب جمعيت

داری نداشت. تفاوت معنی G20اختصاص داشت که با جمعيت 
 G8و زنجان  G12کرج های بيشترین ميزان پرولين به جمعيت

 گرم بر گرمميلی 534/4و  575/4به ترتيب با ميانگين 
دار داشتند و ها تفاوت معنیاختصاص داشت و با دیگر جمعيت

با ميانگين  G24 يزان پرولين به جمعيت روسيهکمترین م
 هایاختصاص داشت که با جمعيت گرم بر گرمميلی 314/4
G20 و G22 نتایج (3 جدول) داری نداشتتفاوت معنی .

محلول و پرولين در سطوح  مقایسه ميانگين صفات پروتئين
متفاوت رطوبتی نشان داد که با افزایش ميزان تنش روند 

لظت پرولين و پروتئين محلول برگ مشاهده افزایشی برای غ
دار بود، به این شرح که این افزایش از لحاظ آماری معنی ،شد

های بيشترین ميزان پروتئين و پرولين به ترتيب با ميانگين
درصد ظرفيت  54در شرایط تنش شدید  004/4و  794/4

دار نشان داد زراعی مشاهده شد که با دیگر سطوح تفاوت معنی
ترین ميزان پروتئين محلول و پرولين به ترتيب با و کم

درصد  24در تيمار شاهد ) 374/4و  324/4های ميانگين
ظرفيت زراعی( مشاهده شد و با دیگر سطوح تفاوت 

اثر متقابل جمعيت در تنش خشکی برای  داری داشتند.معنی
دار درصد معنی 1غلظت پروتئين و پرولين در سطح احتمال 

در تنش  ليل مقایسه ميانگين اثر متقابل جمعيتبه همين د ،شد
. نتایج نشان داد که ه استآورده شد 0 خشکی در جدول

رطوبتی  در هر سه سطوح G14 و G2، G3، G12ی هاجمعيت
که  هاجمعيتاین  ند.دارای بيشترین غلظت پروتئين محلول بود

در شرایط تنش درصد پروتئين محلول بيشتری داشتند عملکرد 
 آنها نيز بيشتر بود. مقایسه ميانگين اثر متقابل جمعيت شاخساره

ی پرولين نشان داد که روند ادر تنش خشکی برای محتو
ی هاجمعيتیکسان نبود.  هاجمعيتافزایش پرولين در همه 

G2، G3، G8 و G12  در شرایط تنش غلظت پرولين بيشتری
 این،داشتند و عملکرد شاخساره آنها نيز بيشتر بود. باوجود

اگرچه پرولين کمتری  G20 و G14مثل  هاجمعيتبرخی 
 .(0داشتند ولی وزن شاخساره آنها بيشتر بود )جدول 

 
  اکسیدانیآنتی هایآنزیم فعالیت

 دازيپراکسی علف باغ برای آنزیم هاجمعيتمقایسه ميانگين 
 بر واحد 1/1137با متوسط  G14نشان داد که جمعيت امریکا 

ها ترین مقدار را داشت و با دیگر جمعيتبيشپروتئين  گرمميلی
. کمترین نشان داددرصد  5در سطح احتمال  یدارتفاوت معنی

واحد  9/547با متوسط  G6اردبيل  کسيداز به جمعيتاميزان پر
ها اختصاص داشت که با دیگر جمعيتگرم پروتئين بر ميلی

. بيشترین فعاليت (3 جدول)دار نشان داد تفاوت معنی
با ميانگين  G2ژن  بانک د دیسموتاز در جمعيتسوپراکسي

مشاهده شد که با جمعيت پروتئين  گرمميلی بر واحد 23/9
G14 درصد نداشت. کمترین  5در سطح  یدارتفاوت معنی

با متوسط  G24 فعاليت سوپراکسيد دیسموتاز به جمعيت روسيه
اختصاص داشت که با واحد بر ميلیگرم پروتئين  72/1

. (3 جدول)دار نشان نداد تفاوت معنی 20Gمالیر  جمعيت
واحد بر ميلیگرم  5/9979بيشترین ميزان کاتاالز با ميانگين 

بدست آمد که با دیگر  G14 امریکا در جمعيتپروتئين 
درصد نشان داد، در  5در سطح  یدارها تفاوت معنیجمعيت
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با را کمترین ميزان کاتاالز  G22مقابل جمعيت قرقيزستان 
داشت که با دیگر واحد بر ميلیگرم پروتئين  7/3941متوسط 
نتایج مقایسه  .(3 جدول)دار نشان داد ها تفاوت معنیجمعيت

در سطوح متفاوت  اکسيدانیآنتی هایآنزیم ميانگين فعاليت
رطوبتی نشان داد که با افزایش ميزان تنش روند افزایشی برای 

شد که این  های سوپراکسيد دیسموتاز و کاتاالز مشاهدهآنزیم
دار بود، به این شرح که بيشترین ميزان سوپراکسيد افزایش معنی

 7/9294و  33/9های دیسموتاز و کاتاالز به ترتيب با ميانگين
درصدی  54در شرایط تنش شدید  پروتئين ميلیگرم بر واحد

دار نشان داد و مشاهده شد که با دیگر سطوح تفاوت معنی
کاتاالز به  و راکسيد دیسموتازهای سوپکمترین ميزان آنزیم

 ميلیگرم بر واحد 9/1411و  23/1های ترتيب با ميانگين
با دیگر که درصدی مشاهده شد  24در سطح آبياری  پروتئين

بنابراین برای این دو آنزیم  .داشتداری سطوح تفاوت معنی
داری معنیطور ميزان فعاليت آنها با افزایش شدت تنش به 

 . (9 جدول)افزایش یافت 
به این  ،در آنزیم پراکسيداز روند متفاوتی وجود داشت

 74شرح که بيشترین فعاليت آنزیم پراکسيداز در تنش مالیم 
 ميلیگرم بر واحد 2/1403درصد ظرفيت زراعی با ميانگين 

داری مشاهده شد که با دیگر سطوح تفاوت معنی پروتئين
درصد  54 داشت و کمترین ميزان پراکسيداز در تنش شدید

واحد بر ميلیگرم پروتئين  5/342ظرفيت زراعی با ميانگين 
دار نشان داد. در وجود داشت که با دیگر سطوح تفاوت معنی

ميزان  زراعی ظرفيت درصد 42نهایت در تيمار شاهد 
فعاليت پراکسيداز در حد متوسط بود. بنابراین با افزایش 

داز ميزان پراکسي زراعی درصد ظرفيت 74تنش مالیم در 
درصد  54در ادامه با افزایش شدت تنش در  ،افزایش یافت

اثر  (.9)جدول  شد ستهکاميزان پراکسيداز از زراعی  ظرفيت
متقابل جمعيت در تنش خشکی برای هر سه آنزیم 

دار بود )جدول درصد معنی 1اکسيدان در سطح احتمال آنتی
 G14و  G2 ،G3های از لحاظ آنزیم پراکسيداز جمعيت .(5
پراکسيداز بيشتری  رطوبتی فعاليت آنزیم ر هر سه سطوحد

داشتند و بيشترین فعاليت آنها در تنش متوسط بود. در بين 
 که ميزان فعاليت آنزیم پراکسيداز G14آنها جمعيت امریکا 

در شرایط تنش بيشتر بود عملکرد شاخساره بيشتری هم 
ر د G8 زنجان مانند هاداشت. در حالی که در برخی جمعيت

تيمار تنش متوسط دارای ميانگين پراکسيداز بيشتری بود 
عملکرد و ولی با افزایش تنش فعاليت آنزیم کاهش یافت 

. از لحاظ آنزیم کاتاالز از خود نشان دادشاخساره متوسطی 
 ،ها نسبت به تنش خشکی متفاوت بودجمعيت واکنش
رطوبتی  در هر سه سطوح G14 و G2 ،G3 ،G8هایجمعيت

کاتاالز بيشتری بودند و عملکرد  اليت آنزیمدارای فع
شاخساره آنها در حد متوسط به باال بود. از لحاظ آنزیم 

ها نسبت به تنش جمعيت واکنش دیسموتاز سوپراکسيد
در هر  G8 و G14 ،G2های جمعيت ،خشکی متفاوت بود

 سوپراکسيد آنزیمرطوبتی دارای فعاليت  سه سطوح
 G14بين آنها جمعيت امریکا بيشتری بودند و در  دیسموتاز

عملکرد شاخساره بيشتری هم داشت. در حالی که در برخی 
 ظرفيت درصد 24 در آبياری G12کرج مانند  هاجمعيت

کاتاالز کمتری بود ولی با افزایش تنش  غلظتزراعی دارای 
شد تا یافت و موجب افزایش آنزیم مذکور  غلظتخشکی 

 .ها افزایش یابد نسبت به سایر جمعيتعملکرد شاخساره 
 

 ها بر اساس خصوصیات فیزیولوژیکی بندی جمعیتگروه
های مورد بررسی براساس خصوصيات جمعيت

 70/3در فاصله اقليدوسی  UPGMAفيزیولوژیکی با روش 
گروه اول شامل  (.1 )شکلگرفتند در سه گروه متمایز قرار 

 G12 کرج، G8 زنجان، G3 مرند، G2 بانک ژنهای جمعيت
ها عالوه بر وزن بودند. این جمعيت   G14ریکاامو 

نيز در  شاخساره خشک از لحاظ خصوصيات فيزیولوژیکی
های برتر قرار داشتند. گروه دوم شامل جمعيت رده

 مالیر، G10 بيجار، G6 اردبيل، G4 قزوینهای جمعيت
G20، قرقيزستان G22  روسيهو G24  بودند که در این گروه

ميانگين عملکرد ماده بقيه  ،G20جمعيت مالیر  غير از
خشک و فعاليت فيزیولوژیکی کمتری نسبت به گروه اول 

دارای فقط یک جمعيت  سوم گروه نهایت نشان دادند. در
و کمترین  که کمترین عملکرد ماده خشک بود G30ساری 

 .درصد پرولين را داشت



 

 جمعیت علف باغ در شرایط متفاوت رطوبتی در گلخانه  12در  خصوصیات فیزیولوژیکی و تجزیه واریانس وزن خشک شاخساره -1جدول 
Table 1- Analysis of variance of aerial dry matter yield, physiological traits in 12 populations of D. glomerata in three irrigations levels in greenhouse condition 

 منابع تغييرات
Source 

 درجه آزادی

DF 

 وزن خشک

DM weight 

aکلروفيل  
Chl. a 

bکلروفيل  
Chl. b 

 کلروفيل کل
Chl. total 

 کاروتنوئيد
carotenoids 

 پروتئين
Protein 

 پرولين
Proline 

 کاتاالز
Catalase 

 پراکسيداز
peroxidase 

سوپراکسيددیسموتاز 
SOD 

 جمعيت
Population (P) 

11 10.59* 35.55** 11.123** 84.16** 6.113** 4.307** 7.280** 207.34** 40.82** 1.669** 

 تنش خشکی
Drougth stress (D) 

2 11.86** 36.79** 3.813** 63.73** 3.589** 6.696** 5.724** 3600.94** 173.15** 4.830** 

 جمعيت در تنش

P × D 
22 0.45 ns 2.91** 0.247 ns 3.23* 0.176 ns 0.116** 0.447** 51.67** 4.24** 0.102** 

 خطا
Error 

72 0.04 1.11 0.243 1.64 0.122 0.027 0.076 1.78 0.13 0.027 

 ضریب تغييرات

CV% 
 6.66 5.89 9.70 5.57 6.98 2.24 7.79 6.36 4.33 7.17 

ns** درصد  1 و درصد 5دار در سطح احتمال دار، معنیبه ترتيب غيرمعنی: ، * و 

ns, * and ** are, respectively, non-significant and significant at 5 and 1 % probability levels 

 رطوبتی متفاوت های علف باغ در سطوحجمعیت فیزیولوژیکی صفات و شاخساره خشک وزن میانگین کل مقایسه -2جدول 
Table 2- Means comparison of aerial dry matter yield and physiological traits in of populations of D. glomerata in tress levels of drought stress 

 سوپراکسيددیسموتاز پراکسيداز کاتاالز پرولين پروتئين کاروتنوئيد کلروفيل کل  کلروفيلb  کلروفيلa وزن خشک شاخساره سطح رطوبت

Drougth stress DM Weight 
g/p 

Chl. a 
mg g-1FW 

Chl. b 
mg g-1FW 

Total Chl. 
mg g-1FW 

Carotenoid 
mg g-1FW 

Protein 
mg g-1FW 

Proline 
mg g-1FW 

Catalase 
U/mg protein 

Peroxidase 
U/mg.protein 

SOD 
U/mg.protein 

 24 درصد ظرفيت زراعی

90% FC 
3.42 a 19.01 a 5.42 a 24.44 a 4.88 b 0.690 c 0.370 c 1011.2 c 879.0 b 1.93 c 

 74 درصد ظرفيت زراعی

70% FC 
2.32 b 17.53 b 5.05 b 22.59 b 5.37 a 0.740 b 0.410 b 2298.6 b 1043.9 a 2.28 b 

 54 درصد ظرفيت زراعی

50% FC 
1.22 c 17.08 b 4.78 c 21.86 c 4.77 b 0.780 a 0.440 a 2980.7 a 609.5 c 2.66 a 

 .دارندبا هم داری اوت معنیتف ٪5باشند براساس آزمون دانکن در سطح که در هر ستون دارای حروف )غير( مشترک می یهایميانگين
Means followed by the same letter in the columns have no significant differences at 5% probability by Duncan’s test. 



 

 جمعیت از گونه علف باغ 12 در فیزیولوژیکی خصوصیات و شاخساره مقایسه میانگین وزن خشک -3 جدول

D.glomerataon of aerial dry matter yield and physiological traits in 12 populations of Means comparis -Table 3 
 سوپراکسيد دیسموتاز پراکسيداز کاتاالز پرولين پروتئين کاروتنوئيد کلروفيل کل  کلروفيلb  کلروفيلa وزن خشک شاخساره منشأ جمعيت

Pop. origin DM weight 
g/pot 

Chl. a 
mg g-1FW 

Chl. b 
mg g-1FW 

Total Chl.  
mg g-1FW 

Carotenoid 
mg g-1FW 

Protein 
mg g-1F/W 

Proline 
mg g-1FW 

catalase 
U/mg.protein 

Peroxidase 
U/mg.protein 

SOD  
U/mg.protein 

G2 
 بانک ژن

GeneBank 
3.23 ab 19.41 ab 6.23 a 25.64 a 5.29 d 0.805 b 0.465 b 2628.2 b 1038.9 a 2.96 a 

G3 
 مرند

Marand 
3.05 b 19.09 b 6.19 a 25.28 a 5.61 cd 0.876 a 0.427 c 2587.7 b 1024.1 a 2.78 bc 

G4 
 قزوین

Qazvin 
2.57 c 15.15 e 3.83 c 18.98 c 4.22 e 0.732 e 0.367 de 2006.3 e 604.1 d 1.96 ef 

G6 
 اردبيل

Ardebil 
3.04 b 16.06d 3.85 c 19.90 bc 3.82 f 0.652 g 0.367 de 1915.2 e 507.8 e 2.03 e 

G8 
 زنجان

Zanjan 
3.09 b 19.98 ab 6.33 a 26.31 a 6.23 a 0.754 d 0.568 a 2392.7 c 1059.6 a 2.63 cd 

G10 
 بيجار
Bijar 

2.94 b 16.21d 3.89 c 20.10 bc 4.35 e 0.673 f 0.384 d 1573.5 g 624.6 d 1.98 ef 

G12 
 کرج

Karaj 
3.19 ab 20.45 a 5.93 a 26.38 a 5.63 cd 0.780 c 0.575 a 2184.3 d 915.7 b 2.51 d 

G14 
 امریکا
USA 

3.35 a 19.81 ab 6.26 a 26.07 a 6.00 ab 0.770 cd 0.415 c 2872.5 a 1167.1 a 2.88 ab 

G20 
 مالیر

Malayer 
3.37 a 16.57 cd 3.90 c 20.46 b 4.28 e 0.654 g 0.320 fg 1646.3 fg 807.0 c 1.83 fg 

G22 
 قرقيزستان

Kırgızistan 
2.90 b 15.56 de 4.47 b 20.03 bc 4.57 e 0.688 f 0.326 fg 1320.7 h 767.9 c 2.04 e 

G24 
 روسيه
Russia 

2.97 b 16.67 c 4.34 bc 21.01 b 4.35 e 0.676 f 0.310 g 1716.4 f 658.5 d 1.79 g 

G30 
 ساری
Sari 

2.20 d 19.54 ab 5.81 a 25.35 a 5.74 bc 0.771 cd 0.346 ef 2317.8 c 954.3 b 2.11 e 

 .دارندبا هم داری تفاوت معنی ٪5باشند براساس آزمون دانکن در سطح در هر ستون دارای حروف )غير( مشترک می ی کههایميانگين

Means followed by the same letter in the columns have no significant differences at 5% probability by Duncan’s test. 

 



 003 3شماره  92تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمی 

 علف باغ  جمعیت 12 ، پروتئین و پرولین درaجمعیت در تنش خشکی برای کلروفیل متقابل اثر میانگین مقایسه -4 جدول
 رطوبتی  در سه سطوح

Table 4- Means comparison of interactive effect of drought stress and populations on chlorophyll a, protein and 

proline in D.glomerata 

 کلروفيل a منشأ جمعيت
chlorophyll a 

 
 پروتئين
protein 

 
 پرولين

proline 

Pop. origin 90%FC 70%FC 50%FC  90%FC 70%FC 50%FC  90%FC 70%FC 50%FC 

  mg g-1FW  mg g-1FW  mg g-1FW 

G2 
 بانکژن

GeneBank 
20.02ab 19.42b 18.80ab  0.760ab 0.820b 0.840b  0.380cd 0.470b 0.550ab 

G3 
 مرند

Marand 
19.54b 19.31b 18.42b  0.790a 0.910a 0.940a  0.390bc 0.410bc 0.480bc 

G4 
 قزوین

Qazvin 
15.19d 15.18d 15.09d  0.710c 0.730cd 0.760cd  0.350e 0.370cd 0.380cd 

G6 
 اردبيل

Ardebil 
16.27d 16.11cd 15.79c  0.620f 0.630f 0.710de  0.350de 0.370cd 0.380cd 

G8 
 زنجان

Zanjan 
20.28ab 20.12a 19.54a  0.710c 0.760c 0.800bc  0.420b 0.630a 0.660a 

G10 
 بيجار
Bijar 

17.57c 15.39d 15.68cd  0.620ef 0.690de 0.700e  0.330ef 0.350cd 0.470bc 

G12 
 کرج

Karaj 
22.08a 20.06ab 19.22a  0.730bc 0.780bc 0.830b  0.540a 0.570a 0.610a 

G14 
 امریکا
USA 

21.24a 19.42b 18.77ab  0.750b 0.770c 0.800bc  0.390bc 0.420bc 0.440c 

G20 
 مالیر

Malayer 
20.47a 14.79d 14.44d  0.590f 0.650ef 0.720de  0.310fg 0.320d 0.330d 

G22 
 قرقيزستان

Kırgızistan 
17.60c 14.89d 14.17d  0.660de 0.680de 0.720de  0.300fg 0.320d 0.350d 

G24 
 روسيه
Russia 

16.74cd 16.70c 16.59bd  0.660d 0.660ef 0.710de  0.300g 0.31d 0.330d 

G30 
 ساری
Sari 

21.17a 18.99b 18.46b  0.730bc 0.770c 0.810bc  0.320f 0.350cd 0.370cd 

 Mean 19.01 17.53 17.08  0.694 0.738 0.778  0.365 0.408 0.446 ميانگين

  .دارندبا هم داری تفاوت معنی ٪5باشند براساس آزمون دانکن در سطح در هر ستون دارای حروف )غير( مشترک میکه  یهایميانگين
Means followed by the same letter in the columns have no significant differences at 5% probability by Duncans’s test. 



 ... بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی  000

 علف باغ تیجمع 12در  یدانیاکسیآنت یهامیآنز یبرا یدر تنش خشک تیاثر متقابل جمع نیانگیم سهیمقا -5جدول 
  یدر سه سطوح رطوبت 

Table 5- Means comparison of interactive effect of drought stress and populations on antioxidant enzymes in 
D.glomerata 

 پراکسيداز منشأ جمعيت
Peroxidase 

 
 کاتاالز

Catalase 
 

 سوپراکسيد دیسموتاز
Superoxide dismutase 

Pop. origin 90%FC 70%FC 50%FC  90%FC 70%FC 50%FC  90%FC 70%FC 50%FC 

  U/mg.protein  U/mg.protein  U/mg.protein 

G2 
 بانک ژن

GeneBank 
1172b 1182cd 761b  1091.6b 3255ab 3537.8ab  2.76a 2.86a 3.26a 

G3 
 مرند

Marand 
1100bc 1279bc 692cd  1455.4a 3087bc 3220b  2.54a 2.77a 3.02ab 

G4 
 قزوین

Qazvin 
652g 727f 432i  698.8d 2578d 2742cd  1.79bc 2.00de 2.07c 

G6 
 اردبيل

Ardebil 
359h 693f 470h  862cd 2170e 2713cd  1.83bc 2.05de 2.22c 

G8 
 زنجان

Zanjan 
969.0de 1503.2a 706.4c  956.7bc 3031bc 3190b  2.06b 2.61ab 3.23a 

G10 
 بيجار
Bijar 

594.6g 795.3f 483.9gh  959bc 1394f 2366d  1.66c 2.07d 2.21c 

G12 
 کرج

Karaj 
1007cd 1081de 657d  1423a 2225e 2904cd  1.74c 2.57b 3.22a 

G14 
 امریکا
USA 

1333a 1358ab 809a  1471a 3452a 3694a  2.50a 2.81a 3.35a 

G20 
 مالیر

Malayer 
864ef 948e 607e  696d 1386f 2856cd  1.53cd 1.65e 2.32c 

G22 
 قرقيزستان

Kırgızistan 
843f 945.3e 515.4g  452.6e 760g 2749cd  1.61cd 2.06d 2.45bc 

G24 
 روسيه
Russia 

655g 758f 561f  1041bc 1376f 2731cd  1.34d 1.81de 2.21c 

G30 
 ساری
Sari 

993cd 1253bc 615e  1024bc 2869c 3060bc  1.79bc 2.16c 2.37c 

 Mean 878.9 1043.9 609.7  1011.1 2298.5 2980,6  1.93 2.29 2.66 ميانگين

  .دارندبا هم  داریمعنی تفاوت %5 سطح در دانکن آزمون براساس باشندمی مشترک( غير) حروف دارای ستون هر در ی کههایميانگين

Means followed by the same letter in the columns have no significant differences at 5% probability by Duncan’s test 



 005 3شماره  92تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمی 

 هاها، تعداد جمعیت در هر خوشه و میانگین صفات مورد مطالعه در هر یک از خوشهتعداد خوشه -6جدول 

Table 6- Number of groups, number of populations and average of studied traits in each group 

 

 واحد Trait صفات
Unit 

 ميانگين مربعات
MS 

  ميانگين صفات 

 گروه 1

Group1 
(n=5) 

 گروه 9

Group2 
(n=6) 

 گروه 3

Group3 
(n=1) 

 DM weight g/p 0.41** 3.18 a 2.97 a 2.20 b وزن خشک شاخساره

a کروفيل Chl. a mg g-1FW 20.29** 19.75 a 16.04 b 19.54 a 

b کروفيل Chl. b mg g-1FW 6.53** 6.19 a 4.05 b 5.81 a 

 Total Chl. mg g-1FW 3.31** 25.94 a 20.08 b 25.35 a کلروفيل کل

 Carotenoid mg g-1FW 49.88** 5.75 a 4.27 b 5.74 a کاروتنوئيد

 Protein mg g-1FW 2.01** 0.80 a 0.68 b 0.77 a پروتئين

 Proline mg g-1FW 3.06** 0.49 a 0.35 b 0.35 b پرولين

 Catalase U/mg.protein 98.12** 2533.1a 1696.4 b 2317.8 a کاتاالز

 Peroxidase U/mg.protein 20.29** 1041.1 a 661.6 b 954.3 a پراکسيداز

 SOD U/mg.protein 0.92** 2.75 a 1.94 c 2.11 b سوپراکسيد دیسموتاز

 .دارندبا هم داری باشند تفاوت معنیکه دارای حروف )غير( مشترک می ردیفهر در ها خوشه. ميانگين %1دار در سطح احتمال معنی :**

**= Significant at 1% probability levels. The mean of clusters in each row with (non) common letters have a significant different 
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 خصوصیات فیزیولوژیکی ماده خشک و وزن  بر اساس ی علف باغهاجمعیتای خوشهدندروگرام تجزیه  -1شکل 

Figure 1- Dendrogram obtained from cluster analysis D. glomerata populations using DM yield and 
physiological traits 



 ... بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی  003

 بحث
دهنده تنوع باال صفات نشان بيشتردارشدن تفاوت معنی

تحقيق این در  ، et al., (Jafari(2003هاست در بين جمعيت
ها برای صفات مورد بررسی نيز تنوع باالیی در بين جمعيت

همچنين واکنش فيزیولوژیکی متفاوت برای  ،مشاهده شد
بر همين  .نش مشاهده شدها در سطوح مختلف تجمعيت

خویشاوندان وحشی گندم  اساس نتایج تحقيقات بر روی
نشان داده است که تنش خشکی بر (  Aegilops)جنس 

شده داشته و سبب کاهش آنها ثير أتهای فتوسنتزی دانهرنگ
بيشتر  aنسبت به کلروفيل  bهمچنين کاهش کلروفيل  است،

( که با  et alAhmadi.2018 ,) بوداز شرایط تنش ثر أمت
های ضعيف در تنش الًاصونتایج این تحقيق مطابقت داشت. 

سنتز  برای هاسلول آهسته رشد ها،دانهدليل افزایش رنگ
(، اما Wang & Huang, 2004کلروفيل گزارش شده است )

 ایجاد و اکسيداتيو تنش القای دليل شدید به خشکی تنش
 تارساخ به صدمه سبب اکسيژن آزاد هایرادیکال

 و کلروفيل ميزان کاهش و کلروفيل اکسيداسيون کلروپالست،
 . et al., (Anjum(2011شود می فتوسنتز کاهش آن دنبالبه

های رنگدانه کاروتنوئيد باعث حذف رادیکال ،دیگر سویاز 
آزاد اکسيژن شده و موجب افزایش مقاومت به خشکی در 

این (، در Sarvajeet & Narendra 2010شود )گياه می
در تنش متوسط  کاروتنوئيدتحقيق مشاهده شد که ميزان 

برای  سازوکاریتواند رسد میو بنظر می یافتافزایش 
غلظت محتوای  افزایش مقاومت گياه به خشکی باشد.

داری معنی طورپروتئين و پرولين با افزایش شدت تنش به 
 ادامه منظور به خشکی، گياه تنش شرایط افزایش یافت. در

پرولين  ازجمله ترکيبات اسمزی تجمع طریق از ب،آ جذب
همين دليل در دهد و بهمی کاهش را خود اسمزی قابليت

  یابدافزایش میپرولين غلظت تنش خشکی شرایط 
1999;  et al.,2010; Staden  ,et al. Mafakheri(

)2009 et al.,Rajinder, 1987; Farooq  .اگرچه افزایش 
ها نيز عموميت دارد. در گراس خشکی تنش اثر در پرولين

 پرولين تجمع که اندبيان کرده هاگزارش از بعضی ،حالبااین
 مربوط گياه به مقاومت و است تنش به واکنش در گياه در

 وجود با برای نمونه،. et al.,Lacerda -(De (2003نيست 
 را تجمع این تواننمی ها،برخی گراس در پرولين افزایش

 این بلکه آورد، حساب به به خشکی مقاومت از شاخصی
 بر که است خشکی تنش از قدرت خوبی شاخص افزایش

 .(Bokhari & Trent, 1985)است  شده اعمال گياه

به نوع آنزیم و ژنوتيپ گياه  با توجه اکسيدانهای آنتیآنزیم
و بر همين  دهندنشان می تنش خشکیهای مختلفی به پاسخ

 Lollium perenneاساس مشاهده شده است که در گونه 
در گياه افزایش  تنش خشکیتحت  زکاتاالفعاليت آنزیم 

تغيير مهم آماری  پراکسيدازکه فعاليت آنزیم  در حالی ،یافته
در  .( 2015et alTarkesh Esfahani ,.) نشان نداده است

تحقيق نيز افزایش فعاليت کاتاالز مشاهده شد اما برای این 
 پراکسيداز روند متفاوتی وجود داشت. 

های ها و آنزیمبين غلظت رنگدانهمشاهده شد که 
اکسيدانی ارتباط معکوس وجود داشت که این ارتباط آنتی

نيز مشاهده شده است و بيان  هاگزارشمعکوس در دیگر 
 خشکی ناشی از تنش تداوم در اثر کلروفيل شده که کاهش

 در اختالل و و پراکسيداز کلروفيالز آنزیم فعاليت در افزایش
 تجزیه نتيجه کلروفيل و در سنتز مسئول هایآنزیم فعاليت

، همچنين گزارش شده  et al(Silva(2007 ,.است  کلروفيل
نهای ااکسيدميزان فعاليت آنتی ،است که افزایش شدت تنش

 ;Renu & Devarshi 2007)) دهدمیافزایش را آنزیمی 

Sarvajeet & Narendra 2010  که منطبق با نتایج ارائه شده
 ت.در این تحقيق اس

استفاده به  برای مطلوب، هایجمعيت به رسيدن برای
 انتخاب هاییجمعيت و هاگروه ها،تالقی عنوان والدین

 ميزان کمترین و ژنتيکی فاصله بيشترین دارای که شوندمی
 همپوشانی افشانیگرده زمان نظر از بایستی ولی باشند تشابه
 مطالعه این در(.  et al.,Ebrahimiyan 2013)باشند  داشته

 1های خوشههای ژنتيکی بين جمعيت فاصله معيار بيشترین
ای روش هتجزیه خوشالبته بود.  03/5 فاصله ژنتيکی با 9و 

فواصل ژنتيکی، دوری یا  گيری و تعيينمناسبی برای اندازه
های جمعيت .باشدها مینزدیکی خویشاوندی بين ژنوتيپ

 ه ژنتيکی نسبت بهدارای بيشترین فاصلکه متفاوت  یهاگروه

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A2%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A2%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%86%D8%B4%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%86%D8%B4%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%86%D8%B4%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%86%D8%B4%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B2-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B2-o-Title-ot-desc/
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 توانند برای انتخاب والدین تالقی و نيزمی ،هستندیکدیگر 
 . مورد استفاده قرار گيرندترکيبی توسعه ارقام 

 ستگاه اصلی برخی از مهمترین گياهانااگرچه ایران خ

 ای جهان است، ولی تحقيقات روی اصالح ژنتيکیعلوفه

 .است اندک ازجمله علف باغ ای و مرتعیعلوفه گياهان
رو بررسی خصوصيات فيزیولوژیکی علف باغ در کنار ازاین

های توليد واریته برایعملکرد باال ازجمله اهداف اصالحی 
های مورد بررسی جمعيت در بـينباشد. مقاوم به خشکی می

 تنـوعفيزیولوژیکی صـفات وزن شاخساره و بـرای 

ی کارای تنوع باال نویدبخش وجود .دشداری مشاهده معنی
 به متحمل اصالح و ایجاد ارقام برایهای انتخاب روش

 بودن ماهيت دگرگشن بدليل باغ علف در. باشدمی خشکی
 ترکيبی مرسومهای واریته ایجاد اصالحی روش گياه این

 که دارای ترکيبی واریته اجزای شناسایی ،راستا این در. است
نظر  از آنها بين سویی از و بوده مناسب عملکرد
از  باشد داشته وجود کافی تنوع فيزیولوژیک هایرسازوکا
های است. در مجموع جمعيت برخوردار ایویژه اهميت
 G14 امریکا ،G12 کرج، G8 زنجان، G3 مرند، G2 ژنبانک

های آماری انجام شده بر به بررسی با توجه G20و مالیر 
برتر  متفاوت رطوبتی مورد بررسی در شرایط صفاتروی 

عنـوان مـواد ژنتيکی مناسب برای احيای مراتع بودند و بـه
 شود کهیادآوری میشدند. های اصالحی معرفی یا برنامه
های برتر در این تحقيق با نتایج تحقيقات قبلی اکسشن

(Farshadfar, 2017 ) قابل معرفی برای و  استمنطبق
شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه و مناطق مشابه 
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           Abstract 
Cocksfoot (Dactylis glomerata L.) plays a role in reviving rangelands and creating pastures and 

fodder production. Therefore, to evaluate forage yield and physiological characteristics, 12 

populations of cocksfoot in three water deficit regimes (90%, 70%, and 50% of field capacity 

(FC) during the growing season) were studied using a factorial experiment based on a 

completely randomized design with three replications in a pot experiment. Forage yield, 

chlorophyll content, carotenoids, protein, proline, catalase, peroxidase, and superoxide 

dismutase were measured. The results obtained from the analysis of variance showed a 

significant difference in the studied traits. The populations of Karaj for chlorophyll a and total 

chlorophyll, Zanjan for chlorophyll b and carotenoids, the USA for peroxidase and catalase, 

Gene Bank for superoxide dismutase, Marand for soluble protein, Karaj and Zanjan for proline 

were superior. Malayer, USA, Gene Bank, and Karaj had the highest values for shoot weight. 

The highest shoot weight and chlorophyll content were observed at the moisture level of 90% 

FC, which decreased significantly with increasing stress intensity. The highest amount of 

carotenoids and peroxidase was observed at 70% FC, significantly decreased with increasing 

stress. Finally, the lowest superoxide dismutase, catalase, soluble proline, and protein content 

were observed at 90% FC, which increased significantly with increasing stress intensity. 

Populations were divided into three distinct groups based on cluster analysis. The first group 

consisted of five populations with dry shoot weight and superior physiological characteristics. 

The second group consisted of six populations, which were in second place compared to the 

previous group, and finally, the third group had a population that showed weak performance. It 

was concluded that G2 (Gene Bank), G3 (Marand), G8 (Zanjan), G12 (Karaj), G14 (USA), and 

G20 (Malayer) were superior in different moisture conditions and as suitable genetic material 

for rangeland restoration and breeding improved varieties. 

 

Keywords: Orchard grass, drought stress, photosynthesis, antioxidant enzyme, proline, cluster 

analysis. 

 
 


