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ارزيابی تحمل به خشکی در چهار گونه از 
جنس آگروپايرون  بر اساس شاخص های 

جوانه زنی و رشد اوليه گياهچه

چکید ه
خشکی از جمله تنش های محیطی مهم است که بر رشد و نمو گیاهان اثر می گذارد.  برای شناسايی مکانیزم های مقاومت به تنش 
در چهار گونه  از جنس Agropyron آزمايشی با چهار سطح مختلف پتانسیل های اسمزی حاصل از PEG 6000 شامل صفر، 3-، 
 6- و 9- ب�ار ب�ه ص�ورت فاکتوريل در قالب طرح کاماًل تصادفی ب�ا چهار تکرار در محیط هیدروپونیک به اج�را درآمد. از گونه های 
Ag. intermedium Ag. trichophorum, Ag. pertenus, Ag. podperae در اين مطالعه اس�تفاده گرديد. در اين آزمايش، 
طول ريشه چه، طول ساقه چه، طول گیاهچه، نسبت طول ريشه چه به طول ساقه چه، وزن خشک گیاهچه، وزن تر گیاهچه، نسبت 
وزن خشک به وزن تر گیاهچه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر اندازگیری شد. نتايج حاصله نشان داد که با 
افزايش تنش خشکی، فاکتورهای نسبت ريشه چه به ساقه چه، وزن خشک گیاهچه و نسبت وزن خشک به وزن تر گیاهچه افزايش 
و ساير صفات به طور قابل توجهی کاهش يافتند. اين کاهش در تمامی صفات مورد ارزيابی در تغییر پتانسیل از 6- به 9- بار حداکثر 
بود. به طور کلی در میان گونه های مورد آزمايش، گونه Ag. trichophorum در پتانس�یل های مورد مطالعه جوانه زنی مناس�بی 
را نش�ان  داد و از اين نظر بر س�اير گونه ها برتری معنی داری داش�ت. از پارامترهای مورد ارزيابی، طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر 

بیشترين واکنش را به تغییر پتانسیل آب نشان دادند.

کلمات کلید ي: بذر، Agropyron، تنش خشکی، جوانه زنی  

شماره 98، بهار 1392
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Evaluation of drought resistance in four species of Agropyron based on germination and initial growth properties 
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Drought is an important environment stress that influence on the growth of the flora. To determine the stability 
mechanisms to stress in four Agropyron species at test with four different levels of osmosic potentials resulted from 
PEG 6000 including 0, -3, -6 and -9 executed in factorial and accidental manner with four interactions in hydroponic 
environment. In this study the four species of Agropyron (Ag.intermedium ,Ag.trichophorum, Ag.pertenus, Ag.podpera) 
and four drought treatment (-3, -6 and -9 times distilled water) water used. In this essay the sprouting percentage, root 
length, shoot length, seedling length, root length to shoot length rate, seedling dry weight, seedling fresh weight, dry 
to fresh weight rate sprouting rate and seed health index were determined. The results showed that with increasing the 
drought stress, the root shoot proportion, seedling weight and dry weight to fresh weight of Seedling factors increased 
and other attributes were reduced significantly. The best levels to assess the stability to drought were the -6 and -9 
load potentials in all drought levels. In general, in tested species, Ag.trichophorum species showed a better sprouting 
in under study potentials and had a meaningful preference to other species. From assessed parameters, Seedling 
length and seed index standard showed the most possible reaction to changing potential of water.

Keywords:  Seed, Agropyron, Drought stress, Germination

مقد مه
تنش های محیطی، بخصوص تنش آبی یکی از مهمترین عوامل محدود 
كنن��ده تولیدات گیاهی در دنیا اس��ت. گیاهان در مقابل خش��کی از طریق 
تغیی��رات مورفولوژیکی، فیزیولوژیک��ی و متابولیکی در تمام اندام های خود 
پاس��خ می دهند. )Bagheri Kamal، 1996(. بط��ور كلی گیاهچه های 
جوان به خش��کی حساس��ترند و تفاوت های ژنتیکی در مقابله با خش��کی 
ممکن اس��ت در گیاهچه آش��کار ش��ود و همین امر فرصت مفیدی برای به 
گزینی و انتخاب است )Taiz ،Zeiger، 1991(. تنش كمبود آب هنگامی 
ایجاد می شود كه رطوبت موجود در اطراف ریشه كمتر از نیاز آبی گیاه باشد 
)Jongdee و همکاران 2002( با توجه به اینکه حساسترین مرحله زندگی 
یک گیاه، مرحله جوانه زنی و مرحله ای است كه گیاه هنوز به صورت نهال 
كوچکی است، با موفقیت گذراندن این دوره نقش مهمی را در مراحل دیگر 
استقرار گیاه خواهد داش��ت )Peymanifar، 1996( طبق تعریف، جوانه 
زنی ش��امل یکسری اتفاقاتی اس��ت كه در نتیجه آن جنین از حالت سکون 
 ،Kuchaki( به حالت متابولیس��می فعال و سازنده تغییر ش��کل می دهد
Nasiri Mahalati ،1992(. قابلی��ت دسترس��ی به آب ب��ا ازدیاد نیروی 
اس��مزی )مواد محلول( و نیروی ماتریک )مکش( كاهش می یابد. تحقیقات 
بس��یاری در مورد تاثیر كمبود آب بر رش��د و نمو گیاهان انجام شده است 
 ،Huck،Peterson ،Johenson،Bassett  ،1986  ،Hoogenbom(
Salardini،1991، 1985( این تحقیقات حاكی اس��ت كه كاهش رشد به 
دالیل مختلفی حادث می شود. وقتی گیاهان به آب كافی دسترسی نداشته 
باشند، مقدار مواد بازدارنده رشد از جمله آبسیزیک اسید، در گیاهان افزایش 

می یاب��د. از طرفی برخ��ی از محقق��ان )Pennisi، 2008( كاهش مقدار 
هورمون های محرک رش��د مانند اكس��ین ها، جیبرلین ها و س��یتوكینین 
 ،1991 ،Emmerich( ه��ا در گیاه را بر اثر كمبود آب گزارش ك��رده اند
Hardegree، Mohsenzadeh و همکاران 2006(. بررس��ی های انجام 
ش��ده در زمینه مقاومت به تنش خشکی گیاهان بیشتر روی گیاهان زراعی 
ص��ورت گرفته و در رابطه با گیاهان مرتعی تحقیقات بیش��تری نیاز اس��ت 
 ،Behro ،2004 ،Flaxas و همک��اران 2003؛ Wang 2004؛ ،Panda(
2002؛ Colome و Vazzana، 2003( ك��ه الزم اس��ت در ای��ن زمینه 
تحقیقات وس��یع و دامنه داری صورت گیرد. Valaire و همکاران )2001( 
اظهار داشتند گراس های متحمل به تنش خشکی دارای بقای بیشتر برگ 
ها و پنجه ها در فصل خشکی، كاهش تعرق و جذب آب بیشتر از خاک می 
باشند. Jiang و Hung )2001( به كاهش پتانسیل اسمزی گراس ها طی 
تنش گرمایی و خش��کی اشاره داشتند و س��هم عمده این كاهش به خاطر 
 )1991( Bassett و Johanson .افزای��ش مواد معدنی و الی بوده اس��ت
یک��ی از عوامل مقاومت به خش��کی را افزایش كارای��ی مصرف آب )افزایش 
تولی��د به ازای آب مصرف��ی( در چهار گونه گراس فصل س��رد تحت تنش 
خشکی معرفی كردند. طویلی )1376( اثر خشکی را بر روی سه گونه مرتعی 
 Stipa و   Agropyron cristatum, Agropyron desertorum
 Agropyron تح��ت مطالعه قرار داد و نتیج��ه گرفت دو گونه barbata
از نظر مقاومت به خش��کی با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارند، اما نس��بت 
ب��ه گونه Stipa barbata از مقاومت بیش��تری برخوردارند. هدف از انجام 
 Agropyron این تحقیق بررس��ی تحمل به خش��کی چهار گونه از جنس
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بر ش��اخص های جوانه زنی می باشد تا بتوان گونه های مقاوم را شناخته و 
جهت اصالح و احیاء مناطق خش��ک معرفی كرد. دلیل انتخاب این گونه ها 

تولید علوفه قابل توجه و خوشخوراكی باالی آن است.

مواد و روش ها
ای��ن تحقیق به ص��ورت فاكتوری��ل در قال��ب طرح بلوک ه��ای كاماًل 
تصادف��ی با چه��ار تکرار در موسس��ه تحقیق��ات جنگل ها و مراتع كش��ور 
 در س��ال 1388 انج��ام ش��د. عوام��ل آزمایش ش��امل چه��ار  گونه جنس

 Agropyron )Ag. intermedium, Ag. trichophorum, Ag. pertenus,
Ag. podpera( و پتانسیل رطوبتی با چهار سطح )صفر، 3-، 6- و 9- بار( بود. 
برای ارزیابی مقاومت به خشکی در مرحله جوانه زنی و ایجاد سطوح مختلف 
پتانس��یل آب از پلی اتیلن گالیکول 6000 اس��تفاده شد. طبق دستورالعمل 
میچ��ل و كافمن )1973( پتانس��یل های مختل��ف آب طبق جدول 1 ایجاد 
 ،Lahouti( گردید. برای ایجاد پتانس��یل صفر بار از آب مقطر استفاده شد
1986(. ب��ا توجه به تفاوت تعداد بذور جوانه زده در هر پتری دیش، برای از 
بین بردن اثر تعداد، در تجزیه و تحلیل داده ها آماره كوواریانس انجام ش��د. 

تجزیه داده ها با اس��تفاده از نرم افزار آماری MSTATC انجام ش��د. برای 
مقایسه میانگین داده ها نیز از آزمون دانکن استفاده شد.

نتايج
نتایج تجزیه واریانس جدول 2 نشان دهنده تاثیر بسیار معنی دار تنش 
خش��کی بر ش��اخص های جوانه زنی اس��ت. به طور كلی ب��ا افزایش تنش 
خش��کی، نسبت طول ریشه چه به طول س��اقه چه، وزن خشک گیاهچه و 
نس��بت وزن خش��ک به وزن تر گیاهچه افزایش و بقیه صفات روند كاهشی 
 نش��ان داد و از ای��ن نظ��ر تفاوت معنی دار بین س��طوح تن��ش وجود دارد 
)ج��دول 3(. نتای��ج تجزیه واریانس ج��دول 2 اختالف بس��یار معنی داری 
 بین ش��اخص های جوانه زنی گونه های مورد آزمایش نش��ان داد. مقایس��ه 
میانگی��ن های صف��ات جوانه زنی جدول 4 برای گونه های مختلف نش��ان 
 داد  ك��ه ب��ذور گون��ه Ag. intermedium دارای كمی��ت بهتری برای 
ش��اخص های جوانه زنی می باش��د. به طور كلی در بی��ن گونه های مورد 
آزمای��ش، گونه Ag. pertenus از نظر صف��ات جوانه زنی، ارزش كمتری 
داش��ته و اختالف معنی داری در برخی صفات ب��ا بقیه گونه ها دارد. نتایج 

ارزيابی تحمل به خشکی ...

6000 PEG جدول 1- نحوه ايجاد پتانسیل خشکی با استفاده از

جدول2- خالصه تجزيه واريانس صفات جوانه زنی گونه های جنسAgropyron  در سطوح تنش خشکی

** = معني دار در سطح 1 درصد     *- معنی دار در سطح 5 درصد        ;ns غیر معنی دار

مقدار PEG 6000مقدار محلولنوع محلول )پتانسیل خشکی(

55/2 گرم400 میلی لیتر3- بار

75/6 گرم400 میلی لیتر6- بار

100/4 گرم400 میلی لیتر9- بار

منابع تغییرات
درجه 

آزادي

درصد 

جوانه زني

سرعت 

جوانه زني

طول ساقه 

چه

طول ريشه 

چه

نسبت 

ريشه چه به 

ساقه چه

طول 

گیاهچه

شاخص بنیه 

بذر

وزن تر 

گیاهچه

وزن  خشک 

گیاهچه

نسبت وزن 

خشک به 

تر گیاهچه

**0/3757**0/0034**0/2017**201211**248855**7/162**38751**93285**130/67**34303تیمار خشکي

**ns 1/432**8011**18135**0/0125**0/ns0003 0/0315 528/1**5006**84/81**34135گونه

**ns 2/58 ns 315/6 ns 283/4 ns 0/244 ns 917/9 ns 761/5 ns 0/0033 ns 0/0003 ns 0/0108 9153/1گونه در خشکي

192260/99/54502374/30/313146219420/00310/00010/003خطا

20/4038/9525/6327/2954/2224/1733/3221/4021/9525/63ضریب تغییرات
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تجزی��ه واریانس جدول 2 نش��ان داد كه بین دو فاكت��ور آزمایش )گونه در 
خشکی( اثر متقابل معنی داری به جز نسبت وزن خشک به وزن تر گیاهچه 
 در بی��ن فاكتوره��ای اندازه گی��ری  وجود ندارد. البته ای��ن كاهش در بین 
گونه های مختلف متفاوت می باشد، بطوریکه در گونه های متحمل به تنش 
خش��کی، تا سطح اسمزی 3- بار اختالف معنی داری با شاهد مشاهده نمی 
ش��ود )جدول 5(. شکل های شماره 1 تا 10، مقایسه فاكتورهای اندازگیری 
ش��ده در پتانس��یل های آبی مختلف چهار گونه جن��س Agropyron را 
نش��ان می دهد. با مقایس��ه میانگین جوانه زنی تیمارهای مختلف خشکی 
در ه��ر گونه مش��خص ش��د ك��ه حداكث��ر جوانه زن��ی در تیمار خش��کی 
 ش��اهد و 3- بار بوقوع پیوس��ته ك��ه حداكثر میزان جوانه زن��ی برای گونه

"Ag. intermedium ب��ا میانگی��ن 91/75 درص��د و كمتری��ن می��زان 
جوانه زنی برای گونه Ag. pertenus با میانگین 70/88 درصد بوده است. 
بطور كلی با افزایش تنش خش��کی درصد جوانه زنی كاهش یافت، بطوریکه 

حداق��ل مقادی��ر جوانه زنی در هر گونه در تیمار خش��کی 9- بار مش��اهده 
گردید )شکل 3(.  با مقایسه میانگین طول ریشه چه و ساقه چه، تیمارهای 
مختلف خش��کی برای هر گونه مشخص ش��د كه حداكثر طول ریشه چه و 
س��اقه چه در تیمار خشکی شاهد بوده است و با كاهش پتانسیل آب، مقدار 
طول ریش��ه چه و س��اقه چه كاهش یافت بگونه ای ك��ه حداقل مقادیر دو 
پارامتر مذكور در تیمار خشکی 9- بار مشاهده شد. باالترین میزان میانگین 
طول ریش��ه چه در گونه Ag. intermedium و طول س��اقه چه در گونه 
Ag. trichophorum و كمترین میزان میانگین طول ریش��ه چه و ساقه 
چ��ه در گون��ه Ag. podperae حاصل گردید )ش��کل 2 و 7(. با توجه به 
میانگین نسبت طول ریشه چه به ساقه چه در پتانسیل های آبی مختلف در 
هر گونه مش��اهده ش��د كه حداكثر این مقدار برای تمامی گونه ها در تیمار 
خشکی 9- بار بدست آمده است و با كاهش پتانسیل آب این مقادیر افزایش 

یافته است )شکل 5(.

 Agropyron جدول3-  مقايسه میانگین های اثر سطوح خشکی برای صفات مورد سنجش در گونه های جنس

 Agropyron جدول4- مقايسه میانگین های صفات مربوط به جوانه زنی در گونه های جنس

میانگین تیمارهايي که داراي حروف مشابهي هستند بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن 5% از لحاظ آماري اختالف معني داري با همديگر ندارند.

میانگین تیمارهايي که داراي حروف مشابهي هستند بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن 5% از لحاظ آماري اختالف معني داري با همديگر ندارند

تیمار خشکي
درصد

جوانه زني

سرعت 

جوانه زني

طول 

ساقه چه

طول 

ريشه چه

نسب ريشه چه 

به ساقه چه

طول 

گیاهچه

شاخص بنیه 

بذر

وزن تر 

گیاهچه

وزن خشک 

گیاهچه

وزن خشک به 

تر گیاهچه

a8/87 a130/24 a89/41 a0/68 c219/65 a183/81 a0/34 a0/05 b0/14 d 83/08شاهد

a9/16 a111/07 b92/74 a0/85 bc203/81 b176/32 a0/27 b0/06 a0/22 c 385/62- بار

a8/02 a73/89 c67/99 b1/06 b141/88 c119/32 b0/24 c0/06 a0/27 b 682/31- بار

b5/66 b34/45 d33/38 c1/54 a67/46 d49/54 c0/20 d0/06 a0/34 a 965/69- بار

نام
درصد 

جوانه زني

سرعت 

جوانه زني

طول 

ساقه چه

طول 

ريشه چه

نسب ريشه چه 

به ساقه چه

طول 

گیاهچه

شاخص بنیه 

بذر

وزن تر 

گیاهچه

وزن خشک 

گیاهچه

وزن خشک 

به تر گیاهچه

Ag. intermedium91/75 a9/59 a92/09 ab75/16 a0/99 b167/25 ab156/21 a0/28 a0/06 a0/23 cb

Ag. pertenus70/88 c6/57 c84/73 b69/40 a1/02 b153/89 cb117/50 b0/25 c0/06 a0/25 ab

Ag. podperae76/50 bc8/21 b75/02 c67/59 a1/27 a142/63 c118/70 b0/25 cb0/06 ab0/27 a

Ag. trichophorum80/33 b7/80 b98/71 a71/87 a0/86 b170/49 a141/50 a0/28 ab0/05 b0/21 c
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جدول 5- میانگین درصد جوانه زني و شاخص حساسیت به خشکي درصد جوانه زني در چهار گونه جنس  Agropyron  در سطوح مختلف پتانسیل آب

میانگین تیمارهايي که داراي حروف مشابهي هستند بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن 5% از لحاظ آماري اختالف معني داري با همديگر ندارند

شکل 1- مقايسه وزن خشک گیاهچه چهار گونه جنس Agropyron در شرايط تنش 
خشکي*

شکل 2- مقايسه طول ريشه چه چهار گونه جنس Agropyron در شرايط تنش خشکي*

تجزيه مرکب9- بار6-  بار3-  بار0منشاء بذر

Intermedium95 a 95 a 94 a 82 ca 91/75 a

Pertenus77 ca 78 ca 70 cb 57 d 70/88 c

Podperae78 ca 83 ca 85 ca 58 d 76/50 bc

Trichophorum83 ca 87 ab 83 ca 67 cd 80/33 b

ارزيابی تحمل به خشکی ...
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شکل 3- مقايسه درصد جوانه زني چهار گونه جنس Agropyron در شرايط تنش 
خشکي*

  Agropyron شکل 5- مقايسه نسبت طول ريشه چه به طول ساقه چه  چهار گونه جنس
در شرايط تنش خشکي*

شکل 4- مقايسه وزن تر گیاهچه چهار گونه جنس Agropyron  در شرايط تنش 
خشکي*

شکل 6- مقايسه نسبت وزن خشک به وزن تر گیاهچه چهار گونه جنس Agropyron  در 
شرايط تنش خشکي*
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شکل 7- مقايسه طول ساقه چه چهار گونه جنس Agropyron  در شرايط تنش خشکي*

شکل 9- مقايسه شاخص بنیه بذر چهار گونه جنس Agropyron  در شرايط تنش 
خشکي*

شکل 8- مقايسه طول گیاهچه چهار گونه جنس Agropyron  در شرايط تنش خشکي*

شکل 10- مقايسه سرعت جوانه زني چهار گونه جنس Agropyron  در شرايط تنش 
خشکي*

* حروف متفاوت در روي ستون ها، بیانگر معني دار بودن تفاوت میانگین ها در سطح 5 درصد مي باشد.

ارزيابی تحمل به خشکی ...
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بحث
مولفه های مورد بررسی نشان داد كه تنش خشکی بر كلیه مولفه های 
رشد اثر منفی داشت. به طوری كه جوانه زنی از 83/08 و 85/62 درصد در 
پتانس��یل های صفر و 3- بار به 65/69 درصد در پتانسیل 9- بار رسید. در 
تنش ش��دید )9- بار(، طول گیاهچه كاهش چش��مگیری نشان داد و مقدار 
آن از 21/9 س��انتیمتر در تیمار ش��اهد به 6/7 س��انتیمتر در تیمار 9- بار 
رس��ید. بیش��ترین مقدار طول ریش��ه چه با مقدار 9/2 س��انتیمتر در تیمار 
3- بار و كمترین آن با 3/3 سانتیمتر در تیمار 9- بار ایجاد شد. طول ساقه 
چه نیز در تنش ش��دید خش��کی از خود واكنش نشان داده و كاهش زیادی 
نسبت به تیمار شاهد داشته است در این مورد می توان گفت كه پلی اتیلن 
گالیکول مانع طویل ش��دن هیپوكتیل شده است. در مطالعه تاثیر پتانسیل 
اس��مزی روی كلیه مولفه ها، تفاوت معنی داری میان شاهد و تیمار 3- بار 
وجود نداش��ت، اگرچه بیشترین كاهش در تیمار 9- بار مشاهده شد، اما در 
این پتانس��یل هیچکدام از صفات مورد بررس��ی به صفر نرس��ید. با توجه به 
آزمایشی كه بر روی برخی گیاهان انجام شد، مشخص گردید كه با افزایش 
تنش خشکی درصد جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه و نسبت این 
دو كاهش یافته است )Rahimi tanha،2007 ،Grandillo و همکاران 
1998(. ج��وادی )1382( در مطالعه ای تحت عنوان اثر تنش خش��کی بر 
روی جوانه زنی س��ه گونه مرتعی از جنس سالسوال، نتیجه گرفت كه درصد 
جوانه زنی ، طول ساقه چه و طول ریشه چه با افزایش تنش خشکی كاهش 
یافت. در مطالعه دیگری كه توسط پارمر و مور  )1968( انجام شد كه درصد 
جوانه زنی بذور ذرت با افزایش فشار اسمزی كاهش یافته است. رحیمیان و 
همکاران )1370( نیز در بررسی اثر درجه حرارت و پتانسیل های خشکی و 
شوری در ارقام مختلف گندم نتیجه گرفتند كه كاهش پتانسیل آب موجب 
كاهش درصد جوانه زنی، طول ساقه چه، طول و تعداد ریشه چه شده است. 
نتای��ج حاصل از این تحقیق نیز روند كاهش درصد جوانه زنی، طول س��اقه 
چه و طول ریش��ه چه را همانند مطالعات باال نش��ان می دهد. به طوری كه 
كمترین مقدار جوانه زنی، طول ساقه چه و طول ریشه چه در تیمار 9- بار و 
حداكثر این مقادیر در تیمار شاهد و تیمار 3- بار مشاهده می شود. با توجه 
ب��ه مطالب ذكر ش��ده علت وقوع این امر را می ت��وان نتیجه افزایش غلظت 
محلول پلی اتیلن گالیکول و همچنین افزایش فش��ار و پتانس��یل اس��مزی 
محیط كش��ت دانس��ت. كه منجر به كاهش جذب آب توس��ط بذور شده و 
همچنی��ن مانع از ادامه فعالی��ت های طبیعی گیاهچه م��ی گردد. در طی 
تحقیقاتی كه در زمینه مقاومت گیاهان در برابر تنش خش��کی انجام ش��د، 
نتایج متفاوتی به دست آمده است. به طوری كه برخی از گیاهان در مرحله 
جوانه زنی در برابر تنش خش��کی مقاومت كمی از خود نشان داده و نسبت 
به آن حس��اس بوده اند، اما در مراحل دیگر رش��د از خود مقاومت بیشتری 
نش��ان داده اند. همچنین برخی دیگر از گیاهان وجود داشته اند كه نتیجه 
معکوسی نسبت به نتیجه ذكر شده در باال از خود نشان داده اند، لذا صرف 
مقاومت به خش��کی در مرحله جوانه زنی نمی تواند بیانگر مقاومت گیاه در 
مراحل دیگر رش��د باش��د. ولی به طور كلی در گیاهانی كه دارای مقاومت و 
رش��د بیشتر ریشه چه و س��اقه چه در این مرحله باشند در مرحله گیاهچه 
و مراحل دیگر نیز مقاومت بیش��تری به خش��کی از خود نشان خواهند داد. 
در پایان قابل ذكر اس��ت با انجام این گونه تحقیقات در بخش های اجرایی 
مختل��ف می توان ب��ه افزایش آگاهی محققین و كمک ب��ه آن ها در زمینه 

شناخت بهتر از درجه مقاومت به خشکی هر یک از گونه های خشکی پسند 
با محدوده مقاومت به خش��کی متفاوت در مناطق مختلف كشور، كمک به 
افزایش پوش��ش گیاهی پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک و در نهایت 
كم��ک به افزای��ش ذخیره علوفه ای مورد نیاز دام ه��ا و همچنین كمک به 

حفاظت آب و خاک نام برد.
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