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  چكيده

 Secale cerealeچاودار وحشي (و رشد گياهچه  زنيبر خصوصيات جوانهو خشكي به منظور بررسي اثر سطوح مختلف شوري 

L.(  100، 0هاي تكرار انجام شد. شش سطح شوري شامل غلظتدو آزمايش جداگانه به صورت طرح كامالً تصادفي با چهار ،

و  - 29/1، -02/1، - 84/0، - 33/0، 0هاي اسمزي  موالر و شش سطح خشكي شامل پتانسيلميلي  500و  400، 300، 200

نسبت  چه، طول گياهچه،چه، طول ريشهزني، طول ساقه زني، سرعت جوانهصفات درصد جوانهمگاپاسكال استفاده شد.  - 79/1

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اثر . ندگيري شد وزن خشك گياهچه و شاخص بنيه گياهچه اندازهچه،  چه به ريشه طول ساقه

چاودار در تيمار زني  حداكثر جوانه. بود )p≥01/0( دار سطوح مختلف تنش شوري روي تمامي صفات مورد مطالعه بسيار معني

به روي تمامي صفات  خشكياثر سطوح مختلف تنش . متوقف شد موالرميلي  500در غلظت  زني آن جوانهشد و شاهد مشاهده 

درصد و در مجموع مشخص شد كه اثر تنش شوري بر . بود )p≥01/0( داربسيار معني زني زني و سرعت جوانه جز درصد جوانه

تأثير  زني از تنش شوري روي كاهش جوانه اسمزي حاصل پتانسيل، ناشي از اثر سيمت يوني امالح بود و زني سرعت جوانه

      .سميت يوني و پتانسيل اسمزي بودند هر دو عاملصفات مرتبط با رشد گياهچه امل كاهش وعكه  در حالي. نداشت يدار معني

  كلريد سديمگياهچه،  طولزني،  سرعت جوانه، زني درصد جوانه تنش اسمزي، كليدي: هاي واژه
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Abstract 

In order to study the effect of salinity and drought stress on germination characteristics and seedling growth 

of Rye (Secale cereale L.), two experiments was conducted in germination stage as a completely randomized 

design with four replications. Salinity levels were 0, 100, 200, 300, 400 and 500 mmol/L and osmotic potential 

levels were 0, -0.33, -0.84, -1.02, -1.29 and -1.79 Mpa. Traits of percentage of germination, rate of germination, 

plumule and radicle length, plumule/radicle length ratio, seedling dry weight, and seedling vigor index were 

measured. Analysis of variance results showed that the effect of salinity levels on all traits was very significant 

(p≤ 0.01). Maximum germination was observed in control treatment and at the level of 500 mmol/L salinity, the 

germination stopped. Also, the effect of drought levels on all traits except percentage of germination and rate of 

germination was very significant (p≤ 0.01). Overall, it was found that the effect of salinity stress on percentage 

of germination and rate of germination caused by the toxic effect of ion salts and osmotic potential of salinity 

stress on reduction of germination was not significant. Whereas, the reduction of seedling growth traits were 

both toxic effect of ion salts and osmotic potential.   
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  مقدمه

و در نتيجه  گياه استقرار كننده زيرا تعيينباشد مي هاي هرز علفدر چرخه زندگي گياهان بويژه  رين مرحلهت زني مهمجوانه

زني و زمان سبز  هاي هرز، جوانه علف - هاي رقابت گياهان زراعي از اينرو در مدل .استا در رقابت با گياهان زراعي ه موفقيت آن

هاي هرز بر گياهان  از پارامترهاي مهم در بررسي اثرات رقابتي علف هاي هرز نسبت به گياهان زراعي، به عنوان يكي شدن علف

 بيني پيش در هرز هاي علف شدن سبز و زني نهجوا بهتر دركاز طرفي،  .)2006(چوهان و همكاران،  رود زراعي به شمار مي

 مفيد تواند ، ميكنترلي هاي برنامه توسعه جهت نياز صورت در نيز و جديد مناطق بهها  آن گسترش پتانسيل و اكولوژيكي دامنه

استقرار و تثبيت زني براي اي محيطي از جمله شوري و خشكي در مرحله جوانهه تحمل تنش .)2008(كويرو و ايسا،  دوش واقع

ل غلبه اين احتما، جديد محيطي شرايط به هرزهاي  علف سريع خوپذيري به توجه با اي برخوردار است.گياهان، از اهميت ويژه

قدرت تهاجم اين كه اين مساله منجر به افزايش  دياب يم افزايش گياهان بر گياهان زراعي در شرايط شوري و خشكي خاك

 از ما شناخت افزايش. لذا دنشو مي محسوبزراعي و طبيعي  هاي اكوسيستم براي يتهديد در نتيجه ودسته از گياهان 

ها با  تداخل آنو ارزيابي و  ها آن جمعيت تغييرات بيني پيش در تواند يمهاي هرز  علف چهگياه رشد و زني جوانه هاي ويژگي

علف هرز  بررسي واكنشاين تحقيق با هدف لذا  ).2008(چوهان و جانسون،  محصوالت زراعي در شرايط شوري مفيد باشد

  د.شوري انجام ش تنشك اثر اسمزي و سميت يوني حاصل از و تفكيزني در مرحله جوانهبه سطوح مختلف شوري  چاودار

   

  ها مواد و روش

 Secale cereale( چاودار و رشد گياهچه زنيبه منظور بررسي اثر سطوح مختلف شوري و خشكي بر روي خصوصيات جوانه

L. (هاي هرز زني به صورت طرح كامالً تصادفي با چهار تكرار در آزمايشگاه تحقيقات علفدو آزمايش جداگانه در مرحله جوانه

ميلي  500و  400، 300، 200، 100، 0هاي انجام شد. شش سطح شوري شامل غلظت 1392فردوسي مشهد در سال  دانشگاه

مگاپاسكال استفاده شد.  -79/1و  - 29/1، -02/1، - 84/0، -33/0، 0هاي اسمزي  موالر و شش سطح خشكي شامل پتانسيل

  تعيين شدند.    1اب شدند كه با استفاده از معادله سطوح خشكي بر اساس اثر اسمزي حاصل شده از سطوح تنش شوري انتخ

]1[                                                   OP = -0.036×EC  

 درصد قرار گرفت و 5براي ضدعفوني به مدت يك دقيقه در محلول هيپوكلريت سديم  چاودارقبل از انجام آزمايش، ابتدا بذور 

حاوي كاغذ  مترسانتي 9هايي با قطر ديشدر داخل پتري عدد بذر 25شد. سپس  شستشو دادهبار با آب مقطر  3-4 سپس

شد. محلول نمك مورد استفاده  هاي مختلف افزودهدر غلظت ليتر محلولميلي 5ديش به هر پتري صافي واتمن قرار داده شد و

در داخل ژرميناتور در دماي ها ديشبود. پتري 7:2:ابه نسبت  كلسيمدر آزمايش حاوي كلريد سديم، سولفات منيزيم و كلريد 

شمارش بذور جوانه زده به صورت  .ندگرفت ساعت تاريكي قرار 8عت روشنايي و سا 16گراد با تناوب نوري درجه سانتي 25

-ول ريشهزني، طزني، سرعت جوانه. در نهايت صفات درصد جوانهبودچه از بذر خروج ريشه ،زنيمعيار جوانه كه شد انجام روزانه

 گيرياندازه گياهچهو شاخص بنيه  خشك گياهچه وزنطول گياهچه، چه،  چه به ريشه نسبت طول ساقهچه، چه، طول ساقه

 استفاده شد 4و  3، 2هاي ه گياهچه به ترتيب از معادلهزني و شاخص بني سرعت جوانهزني،  درصد جوانهبراي محاسبه شد. 

 انجام و خشكي تجزيه واريانس هاي مختلف شوري به غلظتچاودار به منظور بررسي پاسخ بذور . )2003(اجمل خان و گلزار، 

در نهايت با تلفيق شد.  نجامدرصد ا 5اي دانكن و در سطح احتمال ها با استفاده از آزمون چند دامنهمقايسه ميانگين و شد

  تفكيك شد. چاودارهاي دو آزمايش، اثر اسمزي حاصل شده از تنش شوري از اثر سميت يوني در  داده

]2[  PG=(Ni/N)×100    كهPG زني، درصد جوانهNi زده در روز آخر و تعداد بذر جوانهN باشند.تعداد كل بذور مي  

]3[          RG =� ��
��

�

��	
  دهد. ام را نشان ميnتعداد روز تا شمارش  diتعداد بذر جوانه زده در هر شمارش و  niكه  

]4[        SVI = �×�
�		   باشند.زني ميدرصد جوانه PGچه و چه و طول ساقهگياهطول  PLكه   		
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 نتايج و بحث

 )p≥01/0(دار بسيار معنيتمامي صفات مورد مطالعه اثر سطوح مختلف تنش شوري روي تجزيه واريانس نشان داد كه نتايج 

 شدمتوقف چاودار  زني، جوانهموالرميلي  500در غلظت  در تيمار شاهد مشاهده شد و هاي هرز علفزني  حداكثر جوانه. بود

آستانه كاهش  .ندافتكاهش يداري  به طور معنيتمامي صفات با افزايش غلظت شوري، نتايج آزمايش نشان داد كه . )1(شكل 

زني جوانهر درصد داكاهش معنيانه كه آستايگونهب بودتفاوت ميلي موالر م 400تا  100بين مورد مطالعه  تصفادار معني

شوري  براي ساير صفاتميلي موالر و  200زن گياهچه شوري چه و و زني، طول ساقه ، سرعت جوانهميلي موالر 400شوري 

تنش شوري، با شيب و با افزايش  زني كمتر تحت تأثير شوري قرار گرفت درصد جوانه ،در بين صفات بود. موالر ميلي 100

مرحله  در شوري تنش به گياهان مختلف واكنش خصوص در متعددي تاكنون تحقيقات .)1كندتري كاهش يافت (شكل 

زني  هاي جوانهشاخص بر تنش شوري بازدارندة اثرات مطالعات، اين تمامي انجام شده است كه در ايگياهچه و رشد زنيجوانه

در تيمار شاهد زني  جوانه بيشترينزني كاهش يافته است و  جوانهبه نحويكه با افزايش شوري، است  شده گزارش گياهان

    ).1985(داديك و پيكاك،  شده است مشاهده

سرعت  زني و ه جز درصد جوانهبروي تمامي صفات  خشكينتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اثر سطوح مختلف تنش 

، مگاپاسكال -79/1 خشكيزني در تيمار شاهد مشاهده شد و در  حداكثر جوانه. بود )p≥01/0( داربسيار معني زني جوانه

زني تحت تأثير خشكي قرار نگرفتند در  زني و سرعت جوانه در بين صفات، درصد جوانه ).1شد (شكل نمتوقف چاودار زني  جوانه

(شكل  ندافتكاهش ي )p≥01/0(داري  به طور بسيار معنيصفات مورد مطالعه  ساير، مقدار تنش خشكيبا افزايش كه  حالي

    .)2و1

  

  

  زني چاودارسرعت جوانه اثر سطوح مختلف شوري (سمت چپ) و خشكي (سمت راست) بر درصد و  -1شكل 
  داري ندارند. اي دانكن با هم اختالف معنيبا استفاده از آزمون چند دامنه  و درصد پنج سطح دريا فاقد حرف  مشترك حروف داراي هاي ميانگين، صفتدر هر 

  

اسمزي  پتانسيل، ناشي از اثر سيمت يوني امالح بود و زني درصد و سرعت جوانهدر مجموع مشخص شد كه اثر تنش شوري بر 

امل كاهش صفات مرتبط با وكه ع در حالي .)1(شكل  نداشت يدار معنيتأثير  زني از تنش شوري روي كاهش جوانه حاصل

به عالوه در هر دو آزمايش مشخص شد كه صفات  .)2(شكل  رشد گياهچه هر دو عامل سميت يوني و پتانسيل اسمزي بودند
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زني چاودار حساسيت بيشتري نسبت به تنش شوري و خشكي داشتند  مرتبط با رشد گياهچه در مقايسه با خصوصيات جوانه

ولين زني چاودار باال است و در ا كه سرعت جوانه افزايي سميت يوني و پتانسيل اسمزي باشد. از آنجائي تواند به دليل هم كه مي

زني چاودار به نوعي  كند لذا جوانه زنند و از طرفي اثرات پتانسيل اسمزي در روزهاي اوليه بروز نمي اكثر بذور جوانه مي ،روزها

      كند. پتانسيل اسمزي اجتناب مي از اثرات

  

  
  

  چه چاودار چه و ريشه اثر سطوح مختلف شوري (سمت چپ) و خشكي (سمت راست) بر طول ساقه  -2شكل 
  داري ندارند. اي دانكن با هم اختالف معنيبا استفاده از آزمون چند دامنه  و درصد پنج سطح دريا فاقد حرف  مشترك حروف داراي هاي ميانگين، صفتدر هر 

  

 تجمع و و گاليسين پرولين ساخت مواد آلي مانند به ناچار تنش شرايط تحمل جهت گياهان كه است داده نشان مطالعات

 اين در لذا انرژي است، صرف ساخت اين مواد نيازمند اينكه به توجه با باشند ومي اسمزي تنظيم جهت انجام معدني امالح

زني  جوانهرشد گياهچه در مقايسه با خصوصيات صفات مرتبط با  به همين دليل شود. مي مواجه كاهش با رشد گياه شرايط

وجود به شرايط اقليمي حاكم بر كشور و  با توجه را نشان دادند.ش بيشتري هحساسيت بيشتري به تنش نشان دادند و كا

 شوري هاي به تنش هاي هرز علف  واكنش در كشورمان، بررسي دسترسي به آب شور فراوانهاي فراوان متأثر از شوري و  زمين

شرايط ها با محصوالت زراعي در  تداخل آنارزيابي  در جهتها  زني و استقرار اوليه آن بخصوص در مرحله جوانهو خشكي 

  باشد.تواند مفيد  ميشوري، 

  

   منابع 

Ajmal khan, M. and Gulzar, S. 2003. Light, salinity and temperature effects on the seed germination of 

perennial grasses. American Journal of Botany, 90: 131-134. 

Chauhan B.S. Gill G. and Preston C. 2006. Influence of environmental factors on seed germination and 

seedling emergence of Oriental mustard (Sisymbrium orientale). Weed Science, 54: 1025–1031. 

Chauhan B.S. and Johnson D.E. 2008. Germination ecology of Chinese sprangletop (Leptochloa 

chinensis) in the Philippines. Weed Science, 56(6): 820-825.   

Dudeek, A.E. and Peacock, C.H. 1985. Salinity effect on perennial ryegrass germination. Horticulture 

Science, 20: 268-269. 

Koyro, H.W. and Eisa, S.S. 2008. Effect of salinity on composition, viability and germination of seeds of 

Chenopodium quinoa Willd. Journal of Plant and Soil, 302(1-2): 79-90.  


