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 بررسي خصوصيات بذري در بروموس اينرميس(علف پشمكي) تحت شرايط عادي و تنش خشكي

  
  2، محمد مهدي مجيدي 1*ساجد بهرامي

   sajed.bahrami@yahoo.com:كياصفهان، پست الكترون يارشد، اصالح نباتات، دانشگاه صنعتكارشناس سنده مسؤل مكاتبات،ينو - *1
  اصفهان يصنعت دانشيار، اصالح نباتات، دانشگاه -2

  
  چكيده
ن پژوهش با هدف مطالعه يادهد. را تحت تاثير قرار مي ياهان زراعيد گياست كه رشد و تول يستير زيغ يهان تنشيتراز مهم يخشك

ها در دو محيط رطوبتي (عدم تنش خشكي و تنش پينيمه خواهري بروموگراس نرم انجام شد. ژنوت فاميل 25برخي صفات بذري در 
بذري به جز صفات طول و  ي صفاتج نشان داد كه ميانگين كليهينتا هاي كامل تصادفي كشت شدند.در قالب طرح بلوكخشكي) 

ن صفات طول و عرض برگ يانگيكه م يعرض برگ پرچم در شرايط عدم تنش خشكي بيشتر از شرايط تنش خشكي بود، بطور
افشاني، وزن خوشه در بوته، روز تا گردهروز تا خوشه دهي، صفات  را نشان دادند. يدرصد 11و  15ط تنش افزايش يپرچم در شرا

 7و  53/40، 69/29، 16، 21، 5 ،29/1 عملكرد بذر، تعداد خوشه در بوته، تعداد دانه در خوشه و باروري خوشه به ترتيب كاهش
پالسم مورد در ژرم ياابل مالحظهن پژوهش نشان داد كه تنوع قيج اينشان دادند. در مجموع نتا يط تنش خشكيرا در شرا يدرصد

 وجود دارد.  يصفات بذري و تحمل به خشك يمطالعه برا

  
     ، طول و عرض برگ پرچم، عملكرد بذري: بروموس اينرميس، تنش خشكيديكل يهاواژه

  
  مقدمه

ت كشت يباشد كه قابلين مرايچند ساله مراتع ا يهان گراسي) يكي از مهمترL. Bromus inermis) (ي(علف پشمك نرمبروموگراس
بزرگترين تنش محيطي است كه  ي. خشكسالي و كم آب]3[باشدين به صورت خالص را دارا ميها وهمچنبصورت مخلوط با لگوم

ق واردات ياز در كشور از طريمورد ن ياز علوفه دام ياديط بخش زين شرايباشد. در اير با آن روبرو ميهاي اخژه در ساليوكشور ما به
از نظر  يهاي مختلف بروموگراس نرم به تنش خشكواكنش ژنوتيپ ين پژوهش بررسين اساس هدف از اجراي ايگردد. بر اين ميمتا

  باشد. صفات بذري مي
  هامواد و روش

 آباد اجرااصفهان واقع در لورك نجف يدانشگاه صنعت يشاورزكده كدانش يقاتيدر مزرعه تحق 1390-91 ياين پژوهش در سال زراع
آوري شده بودند كه اين گراس نرم  بودند كه از مناطق مختلف جمعبروم فاميل نيمه خواهري 25د. مواد ژنتيكي مورد مطالعه يگرد

مناطق شامل ( همدان، اصفهان، سميرم، سمنان، كردستان، مجارستان) بودند و در دو محيط رطوبتي (عدم تنش و تنش خشكي) در 
طول ، تعداد خوشه در بوتهاي از صفات بذري شامل صفات في كشت شدند. در اين مطالعه مجموعههاي كامل تصادقالب طرح بلوك

( از تقسيم وزن دانه در خوشه ( ميلي گرم) به  باروري خوشه(گرم )،  وزن دانه در خوشه، تعداد دانه در خوشه( سانتي متر)،  خوشه
و  روز تا خوشه دهي(گرم)، طول و عرض برگ پرچم( سانتي متر)،  بوته عملكرد دانه در، وزن هزار دانهطول خوشه ( سانتي متر))، 
  اندازه گيري گرديد.  تعداد روز تا گرده افشاني
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  بحثنتايج و 
آورده شده  1ژنوتيپ بروموگراس نرم شامل ميانگين، حداقل و حداكثر در جدول  25شده بر روي  يريگصفات اندازه يفيآمار توص

گرم در بوته  83/5خشكي گرم در بوته گزارش شد و در حالت تنش 91/6ذري در شرايط عدم تنش خشكي است. ميانگين عملكرد ب
هاي مورد بررسي براي حالت ي عملكرد بذر در بين ژنوتيپخشكي را نشان داد. دامنهدرصدي در اثر تنش 16گزارش شد كه كاهش 
اد كه تفاوت بين حداقل و حداكثر آن در حالت عدم تنش خشكي گرم تغييرات را نشان د 09/9گرم تا  91/2عدم تنش خشكي بين 

ها از تنوع عملكرد بااليي برخوردار هستند. در حالت تنش خشكي، تغييرات عملكرد بذر بين دهد ژنوتيپبرابر بود كه نشان مي 12/3
  برابري را نشان داد. 92/2گرم تغييرات را نشان داد كه تفاوت  31/8گرم تا  84/2

 53/40بود كه كاهش  08/96و براي حالت تنش خشكي  43/161ن تعداد دانه در خوشه براي حالت عدم تنش خشكي ميانگي 
هاي مورد بررسي براي حالت عدم تنش ي صفت تعداد دانه در خوشه در بين ژنوتيپخشكي را نشان داد. دامنهدرصدي در اثر تنش

برابر بود  47/8ه تفاوت بين حداقل و حداكثر آن در حالت عدم تنش خشكي تغييرات را نشان داد ك 75/264تا   25/31خشكي بين 
 25/56ها از تنوع عملكرد بااليي برخوردار هستند. در حالت تنش خشكي، تغييرات تعداد دانه در خوشه بين دهد ژنوتيپكه نشان مي

   برابري را نشان داد. 3تغييرات را نشان داد كه تفاوت  75/168تا 
خشكي بيشتر از شرايط تنش بذري به جز صفات طول و عرض برگ پرچم در شرايط عدم تنش  ي صفاتج نشان داد كه ميانگين كليهينتا

را نشان دادند. صفات روز تا  يدرصد 11و  15ط تنش افزايش يدر شراصفات طول و عرض برگ پرچم ن يانگيكه م يبطورخشكي بود،  
افشاني، طول خوشه، وزن خوشه در بوته، عملكرد بذر، وزن هزار دانه، تعداد خوشه در بوته، تعداد دانه در دهي، روز تا گردهخوشه

نشان  يط تنش خشكيرا در شرا يدرصد 7و  53/40، 69/29، 9، 16، 21، 02/0، 5، 29/1خوشه و باروري خوشه به ترتيب كاهش 
  ي كل تغييرات براي اكثر صفات بذري طيف وسيعي را نشان داد كه بيانگر وجود تنوع باال بين جوامع مورد بررسي است. دامنه دادند.
  نسبت به را گياهي خصوصيات سبزينه از يبسيار افتدمي اتفاق مختلف گياه مراحل طول در كه خشكي همانند زنده غير يهاتنش

 

 كم يهابرگ يدارا خشكي به متحمل عموماً  گياهان شود.ها ميبرگ اغلب موجب كاهش اندازه و داده تغيير رطوبتي مطلوب شرايط

   بروموگراس نرم به تفكيك عدم تنش و تنش خشكي خواهريفاميل نيمه 25بذر در   و اجزاي عملكرد عملكرد براي صفات فييار توص: آم1جدول 

  دامنه در تنش  دامنه در عدم تنش   ميانگين       
 حداكثر حداقل   حداكثر  حداقل   درصد كاهش      تنش عدم تنش      صفت

84/40   روز تا خوشه دهي  31/40  1/29**  09/33  56/47  90/31  87/49  

83/56   افشانيروز تا گرده  05/54  5*  08/50  98/62  86/49  01/64  

cm(   14 95/13طول خوشه(  0/02ns  95/10  82/16  42/10  98/16  

cm(   21/11طول برگ پرچم(  93/12  -15**  09/11  45/16  28/10  19/17  

cm(   96/3عرض برگ پرچم(  40/4  -11**  3 7 66/2  5/6  

g/plant(   21/15وزن خوشه در بوته(  08/12  21**  56/9  16/24  37/8  31/20  

g/plant(    91/6عملكرد بذر (  83/5  16**  91/2  09/9  84/2  31/8  

g(   23/4وزن هزار دانه(  86/3  9**  3/3  15/6  25/3  55/5  

46/97   تعداد خوشه در  بوته  52/68  29/69**  99/27  9/215  19/21  25/116  

43/161   تعداد دانه در خوشه  08/96  40/53**  25/31  75/264  25/56  75/168  

mg/cm(    83/3( باروري خوشه  59/3  7 ns  99/2  14/4  13/3  68/3  
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ها جلوگيري ميبرگ در شرايط خشكي از دهيدروژناز شدن برگبيان كرد كه كوچك شدن سطح  ]2 [ 1بلوم  .هستند طويل عرض و
مـواد فتوسـنتزي بيشـتري توليـد كنـد و      رسد كه تنش در مراحل ابتدايي باعث افزايش سطح برگ شود كه گياه بتوانـد  كند، به نظر مي

ـ كند كه در اسريعتر دوران تكاملي خود را به پايان رساند، اما با افزايش شدت تنش گياه سطح برگ خود را تعديل مي ز يـ ن مطالعـه ن ي
افزايش صفات عـرض و طـول بـرگ پـرچم در شـرايط تـنش خشـكي را         ] Lonbani, M.etal. (2011 ]5مشاهده شد. ( ين حالتيچن
گيـري صـفات بعـد از اعمـال تـنش      تواند به اختالف شدت تنش، مدت تنش و زمـان انـدازه  ان نمودند  كه اين مييزارش كردند و بگ

 اعمـال  بار چند پس از ي رويشيو در اواخر مرحله زايشي مراحل برگ قبل از سطح يگيرآزمايش اندازه اين بستگي داشته باشد. در

  افزايش يابد.  تنش خشكي اثر در برگ پرچم سطح تا باعث شد گرفته است و تنش انجام
تواند به علت مختل شدن تبادل گازي برگ باشـد  شود كه ميكمبود آب (تنش خشكي) منجر به كاسته شدن شديد اجزاي عملكرد مي

ماده خشك هم آسـيب مـي  جايي مواد و توزيع كند، بلكه به بارگيري آوند آبكش، جابهي منبع و مخزن را محدود ميكه نه تنها اندازه
و در نهايـت   2co افتد و باعث كـم شـدن جـذب    همچنين بسته شدن روزنه در پاسخ به محتواي رطوبتي كم خاك اتفاق مي ].1 [زند

بـا   ]4[فيـاض ]. 1 [شـود شود. تمام اين اتفاقات در گياه منجر به كاهش عملكرد و اجـزاي عملكـرد مـي   اختالل در فرايند فتوسنتز مي
تـوان بـه   ل به تنش رطوبتي در گياه تريتيكاله بيان نمود كه كاهش عملكرد دانه ناشي از تنش رطوبتي انتهاي فصـل را مـي  بررسي تحم

كاهش در دوره پر شدن دانه و مرحله زايشي و كاهش در فتوسنتز نسبت داد. بنابراين عـالوه بـر اجـزاي عملكـرد، عملكـرد دانـه در       
ي خشك توليد شـده در گيـاه وابسـته    قيم به شاخص سطح برگ، دوام سطح برگ و كل مادهشرايط وقوع تنش رطوبتي بطور غير مست

ها باعث توان پي برد كه تنش كمبود آب در زمان پر شدن دانهبا توجه به كاهش وزن هزار دانه در شرايط تنش خشكي، مي .] 6[است
هـا از  و در نتيجه عدم پر شدن كامل دانه و چروكيدگي دانـه  گردد. عالوه بر آن كوتاه شدن طول دوره پر شدن دانهكاهش فتوسنتز مي

ي حاضر با توجه به كاهش رشد رويشي گيـاه  رسد كه در مطالعهباشد. به نظر ميداليل كاهش وزن دانه تحت شرايط تنش خشكي مي
و در نتيجه كاهش انتقـال آن بـه    و ارتفاع بوته تحت شرايط تنش خشكي، كاهش وزن دانه احتماالً به دليل عدم تعادل مواد فتوسنتزي

  دانه و همچنين كاهش طول دوره پر شدن دانه بوده است.    
توانـد  افشاني به عنوان معياري از تاريخ بلوغ و شروع رشد زايشي هسـتند. گلـدهي گيـاه مـي    دهي و روز تا گردهصفات روز تا خوشه

افشاني كند. روز تا گردهاني به طور معمول از تاريخ ظهور خوشه تبعيت ميافشتحت تاثير دما و نور قرار بگيرد با اين حال تاريخ گرده
ها شناخته شده است. زيرا تنوع از نظر اين صـفت درون جوامـع دگرگشـن مـي    يكي از مهمترين صفات مرتبط با توليد بذر در گراس

( 23افشـاني ژنوتيـپ   يرم)، روز تـا گـرده  ( سـم  4تواند كميت و كيفيت بذر را تغيير دهد. براي صفت روز تـا خوشـه دهـي ژنوتيـپ     
( سميرم)، وزن خوشه در بوته، عملكرد بذر و وزن  4( اصفهان)، طول و عرض برگ پرچم ژنوتيپ  25اصفهان)، طول خوشه ژنوتيپ 

مدان) در ( ه 8(اصفهان) و صفات تعداد خوشه در بوته و تعداد دانه در خوشه ژنوتيپ و باروري خوشه ژنوتيپ 25هزار دانه ژنوتيپ 
  هر دو شرايط تنش رطوبتي عملكرد بذري  بااليي نشان دادند. 

هـاي  تواند در تـدوين برنامـه  هاي مورد بررسي وجود داشت كه ميدر مجموع نتايج اين پژوهش نشان داد كه تنوع زيادي بين ژنوتيپ
هاي طبيعـي و  براي تكثير بذر و استفاده در عرصهاصالحي بسيار مفيد باشد. برتري محسوس ارقام داخلي حاكي از پتانسيل باالي آنها 

هـاي برتـر از نظـر صـفات     ژنوتيپ ييدر  بروموس و شناسا ير در تحمل به خشكيدرگ يهامير مكانسيسا يباشد.  بررسمصنوعي مي
  ور هموار سازد.در كش ياد علوفهين گونه مفيدر ا ياصالح و توسعه ارقام مقاوم به خشك ينه را برايتواند زميبذري متفاوت م
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  Assessment of seed traits related to drought stress in Smooth Bromegrass (Bromus inermis Leyss.). 
                                    S. Bahrami*1, M. M. Majidi2   
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Drought serves as one of the most important abiotics affecting crop growth and production. This study was 
conducted to evaluate the response of seed traits of 25 Half-Sib families of Bromus inermis under two 
irrigation levels (drought stress and non-stress) according to a randomized complete block design. All seed 
traits except flag leaf length and flag leaf width, are increased under non drought stress condition. Traits flag 
leaf length and flag leaf width increased more than 15 and 11 percent under drought stress. Traits ear of 
emergence, ear of pollination, ear weight per plant, seed yield, number of ear per plant, number of seed per 
panicle and panicle fertility decreased 1.29, 5, 21, 16, 29.69, 40.53, 7 percent respectively under drought 
stress. Result indicated that high genetic variation was  found in the studied population which can be used for 
future breeding programs. 
Key words: Bromus inermis, Drought Stress, flag leaf length and width, seed yield.    
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