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 اتيلنپلي و سديم كلريد مختلف هايغلظت از ناشي خشكي و شوري تنش بررسي اثرات
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 چكيده

 صورت به جداگانه آزمایش دوخشکی  و شوری تنش مختلف سطوح در (Secale cereale L .)چاودار زنی  جوانه بررسی منظور به

وزن تر و  چه،ریشه طول چه،ساقه زنی، طولسرعت و متوسط زمان جوانه درصد، صفات .شد انجام تکرار چهار با تصادفی الًکام طرح

 روی خشکیشوری و  تنش مختلف سطوح اثر که گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داداندازهچه و بذر چه، ریشهخشک ساقه

زنی، جوانهسرعت  و  درصد صفات ماتریک و اسمزی پتانسیل شدن ترمنفی با کهبود. به طوری (≥ 01/0P)دار معنی بسیار صفات تمامی

 در تاثیر این و ،یافتداری نسبت به شاهد کاهش به طور معنی چهریشه و چهوزن تر و خشک ساقه چه،ریشه طول چه،ساقه طول

 آن زنیجوانه و شد مشاهده تیمار شاهد در چاودار زنیجوانه حداکثر . بود بیشتر شوری تنش به نسبت صفات اکثر در خشکی تنش

 سیمت اثر از ناشی زنی،جوانه سرعت و درصد بر شوری تنش اثر که شد مشخص شد. به طور کلی متوقف مگاپاسکال -2/2 غلظت در

  .نداشت داریتأثیر معنی زنیجوانه کاهش روی شوری تنش از حاصل اسمزی پتانسیل و بود امالح یونی

 زنی، تنش شوری، تنش خشکی، سرعت جوانه زنیدرصد نهایی جوانه :كليدي كلمات

 مقدمه

و از خانواده غالت  شودمتر که به وسیله بذر تکثیر میسانتی 200تا  60 ، به ارتفاعسرمادوستایستا،  یکساله، یاهی استگ چاودار

 یجانرضوی، آذربا ی، خراسانخراسان جنوب ی،کردستان، خوزستان، خراسان شمال یل،های اردبچاودار در مزارع گندم استان است.

های محیطی از جمله شوری و خشکی در تحمل تنش. ( Atri et al., 2008) کرده است یجاداصفهان و فارس مشکل ا ی،و غرب یشرق

( بیان کردند چاودار 1391قادری فر و همکاران )زنی برای استقرار و تثبیت گیاهان، از اهمیت ویژه ای برخودار است. مرحله جوانه

 برای خشکی پتانسیل و شوری مقدارم است. بر اساس گزارش نامبردگان مقاو و خشکی به تنش شوریزنی زراعی در مرحله جوانه

نمک مورد غلظت طبق پژوهشی دیگر  ود.بار ب -9/17و  موالر یلیم 456 ترتیب به گیاه این زنی جوانه حداکثر درصدی 50 کاهش

زنی این گیاه  میلی موالر بود و جوانه 202 (Bromus japonicus) زنی علف پشمکی ژاپنیدرصد حداکثر جوانه 50نیاز برای کاهش 

 .(,.Li et al 2015د )میلی موالر  متوقف ش 360میلی موالر( رخ داد  و در غلظت  320تا  20ای از غلظت نمک ) تحت طیف گسترده

در شرایط شوری و خشکی ها بر گیاهان زراعی نآهای هرز به شرایط محیطی جدید، احتمال غلبه با توجه به سازگاری باال و سریع علف

های زراعی و مدر نتیجه تهدیدی برای اکوسیست های هرز وبد که این مساله منجر به افزایش قدرت تهاجم علفیاخاک افزایش می

 شرایط در شدن سبز و زنی جوانه فرآیندهای از اساسی درک بنابراین(.  Chauhan and Johnson, 2008شوند )طبیعی محسوب می
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 در و خشکی شوری مختلف سطوح به هرز چاودار علف واکنش بررسی هدف با تحقیق این لذاباشد. ضروری می محیطی مختلف

  .شد انجام زنیجوانه مرحله

 هاروش و مواد

 کامالً طرح پایه بر آزمایش مستقل دو چاودار، گیاه بذر زنیجوانه هایشاخصبر  شوری تنش و خشکی تنش اثر بررسی منظور به

 از گیاه این گردید. بذور اجرا 1397 سال در مشهد فردوسی هرز دانشگاه هایعلف تحقیقات آزمایشگاه تکرار در چهار با تصادفی

زنی به منظور بررسی العمل چاودار در مرحله جوانهدر این آزمایش عکس شد. خراسان رضوی تهیه استان چناران در شهرستان مزارع

،  -1/0، 0)  و خشکی شامل سطح شوری11با  ف شوری و خشکیهای مختلزنی نسبت به پتانسیلنههای جوادامنه تحمل و شاخص

 برای چاودار بذور ابتدا آزمایش، انجام از قبل اجرا شد. مگاپاسکال ( -2/2و  -2،  -8/1،  -5/1،  -2/1،  -1،  -8/0،  -4/0،  -2/0

 قطر با هاییدیشپتری داخل در بذر عدد 25 گرفت سپس قرار درصد 1 سدیم هیپوکلریت محلول در دقیقه دو مدت به ضدعفونی

به منظور شد.  افزوده مختلف هایغلظت در محلول لیترمیلی 5 دیشپتری هر به و شد داده قرار واتمن صافی کاغذ حاوی مترسانتی 9

گراد در ژرمیناتور قرارداده شد. شمارش بذرها روزانه به مدت سانتیدرجه  25و دمای  ها داخل نایلوندیشجلوگیری از تبخیر، پتری

زنی با زنی و میانگین زمان جوانهزنی ، سرعت جوانهدرصد جوانه  .بود بذر از چهریشه خروج زنی،جوانه معیارروز صورت گرفت و  10

 ( محاسبه شد:1از معادله ) زنی با استفادهجوانهدرصد  (.Ranal and Santana, 2006استفاده از معادالت زیر برآورد گردیدند )

𝐺𝑃                           (1معادله )                = (
∑ 𝑁𝑖
𝑘
𝑖=1

𝑛
) × 100    

 باشد.تعداد کل بذرهای موجود در هر تکرار می nم و اiزده در روز تعداد بذر جوانه iNزنی، درصد جوانه GPدر این معادله 

 ( محاسبه شدند.3( و )2های )زنی به ترتیب با استفاده از معادلهمیانگین زمان جوانهزنی و سرعت جوانه

𝐺𝑅            (2معادله )                 = ∑
𝑁𝑖

𝑇𝑖

𝑘
𝑖=1 

𝑀𝐺𝑇                            (3معادله)                   = ∑ 𝑁𝑖𝑇𝑖/∑ 𝑁𝑖
𝑘
𝑖=1

𝑘
𝑖=1 

زنی که شاخصی از سرعت متوسط زمان الزم برای جوانهزنی )میانگین زمان جوانه MGTزنی، سرعت جوانه GRکه در این معادالت، 

 iTم و اiزده در روز تعداد بذر جوانه iNتعداد روز از ابتدای شمارش بذر تا انتهای آزمایش،  k (گرددزنی محسوب میو شتاب جوانه

از طریق ( و Merck)ساخت شرکت  Naclاز  شوری مختلف هایپتانسیل تهیه منظور به باشد.م میاi زمان از ابتدای آزمایش تا روز

 ( استفاده شد. 4 معادلههوف )قانون وانت

 ΨS= -miRT                                                                                                           ( 4معادله)              

گازها  عمومی ثابت R(، 8/1یونیزاسیون ) ضریب iموالریته محلول،  mمگاپاسکال،  حسب بر اسمزی پتانسیل  ΨS  فرمول این در

که با  6000 اتیلن گالیکولتیمارهای پتانسیل اسمزی با استفاده از محلول پلیباشد. دما بر حسب کلوین می T( و  008314/0)

  ( تهیه شدند.5معادله )  ((Michel and Kaufman, 1973; Michel, 1983استفاده از روش 

         =t 2)c7-10*8/39)ct + (4-10*2/67+ ( 2)c4-10*1/18( -)c 2-10*1/18( -(WP)  (                                 5معادله)            

WP بر اساس مگاپاسکال ،   6000اتیلن گالیکولپتانسیل اسمزی محلول پلیc بر اساس گرم در  6000اتیلن گالیکولغلظت پلی

ی و خشک شوری مختلف هایپتانسیل ارزیابی منظور بهباشد. گراد میدرجه حرارت بر اساس سانتی   tکیلوگرم ) لیتر( آب مقطر و
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 ,.Chauhan et al.,2006; Mojab et al) دبرازش داده ش سه پارامتری مدل سیگموئیدی ،زنی چاودارجوانه درصد و سرعت کاهش در

𝐲                                                                                         مدل مذکور عبارتست از:(. 2010 =
𝒂

𝟏+𝒆
−(
𝑿−𝑿𝟎
𝒃 )

                                                                                                            

 PEGو  Naclغلظتی از ،  زنی در تیمار مورد نظردرصد جوانه نهیشیب 𝑎، زنی چاودار در سطوح مختلف شوری و خشکی درصد جوانه yدر آن  که

 درصد صفات نهایت در .دهدیرا نشان م 𝑋0در نقطه  یمنحن بیش bو  شودزنی در تیمار مورد نظر میبازدارندگی حداکثر جوانه %50که باعث 

 نمودارها رسم و هاداده تجزیه برای گیری شد. وازهاند چهساقه و چهریشه طولزنی، متوسط زمان جوانه زنی،جوانه سرعت زنی،جوانه

 .شد استفاده LSD ز روشا میانگین مقایسه برای Sigmaplot وExcel ، SAS افزارهای نرم از

 نتايج و بحث

ترین (. بیش2و  1) جدول  بود (≥01/0P)دار بسیار معنی تمامی صفات مورد بررسیبر  و خشکی تیمارهای شورینشان داد نتایج 

داری با تیمارهای مربوط به تیمار شاهد که اختالف معنی درصد 100و  35/97در تیمار شوری و خشکی به ترتیب  زنیدرصد جوانه

 داد نشان  50Xپارامتر . (1زنی متوقف شد )شکل جوانه مگاپاسکال -2/2در تیمار و  ندمگاپاسکال نداشت -8/0و  -4/0، -2/0، -1/0

زنی جوانه درصد حداکثر 50کاهش  مگاپاسکال باعث -59/1و  -78/1اسمزی  هایپتانسیل در ترتیب به خشکی و شوری تنش که

 زنیکاهش جوانه شیب نمایانگر مدل )که bپارامتر .دهدمی نشان تنش خشکی به را بیشتر چاودار حساسیت امر این که چاودار شدند

 این به توجه داد. با نشان خشکی تنش در را زنیجوانه درصد کاهش ترین شیبباشد( بیشمی اسمزی پتانسیل شدن ترمنفی اثر در

و  Akhavan Armaki  د.کن پیدا استقرار و جوانه راحتی به تواندمی شور بسیار هایخاک چاودار در که شودمی مشخص اطالعات

زنی زنی سه گونه علف پشمکی نشان دادند که تمام صفات جوانههای جوانه( در ارزیابی اثرات تنش خشکی بر شاخص2012) همکاران 

  tomentellusهای ارزیابی شده داری یافت و در میان گونهو رشد گیاهچه سه گونه به دلیل افزایش سطوح خشکی، کاهش معنی

Bromus تری را در تنش خشکی داشت.زنی مناسبهجوان 

 سطوح شوری مختلف تحت تاثیر (Secale cereale L.) چاودار یزنصفات مختلف جوانه انسیوار هیتجز «1»جدول 

منبع 

 تغییرات
 درجه آزادی

 مجموع مربعات 

 چهتر ساقهوزن  چهطول ریشه چهطول ساقه زنیمتوسط زمان جوانه زنیسرعت جوانه زنیدرصد جوانه

 64/8** 01/70** 81/83** 49/1** 61/35** 66/65** 9 شوری

 06/0 38/1 10/1 12/0 94/0 95/2 30 خطا

 باشد.می 01/0** نشان دهنده تأثیر معنی دار در سطح احتمال خطای 

 

 سطوح شوری مختلف تاثیرتحت  (Secale cereale L .) چاودار یزنصفات مختلف جوانه انسیوار هیتجز .)ادامه(« 1»جدول

 درجه آزادی منبع تغییرات
 مجموع مربعات

 وزن خشک بذر وزن تر بذر چهوزن خشک ریشه چهوزن تر ریشه چهوزن خشک ساقه

 91/0** 28/0** 27/0** 28/11** 42/0** 9 شوری

 01/0 043/0 003/0 18/0 003/0 30 خطا

 باشد.می 01/0خطای  ** نشان دهنده تأثیر معنی دار در سطح احتمال
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y = 100.18/(1+exp(-(x+1.59)/0.41)),R
2

=0.87	

کال( س ا گاپ کي)م ش شوري و خ يل  س تان لف پ ت طوح مخ س
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y = 97.35/(1+exp(-(x+1.78)/0.25)), R
2

=0.94

 
 Naclسدیم ) کلرید از حاصل خشکی و شوری پتانسیل مختلف سطوح تأثیر تحت زنی چاودارجوانه درصدروند تغییرات « 1» شکل 

 ی.معادله سیگموئیدی سه پارامتر با هاداده برازش از  حاصل . ) PEG6000) 6000گالیکول  اتیلنپلی و( 

 

 سطوح پتانسیل اسمزی مختلف تحت تاثیر (Secale cereale L .)چاودار  یزنصفات مختلف جوانه انسیوار هیتجز «2»جدول

 منبع تغییرات
درجه 

 آزادی

 مجموع مربعات 

درصد 

 زنیجوانه
 زنیجوانهسرعت 

متوسط زمان 

 زنیجوانه
 چهطول ریشه چهطول ساقه

وزن تر 

 چهساقه

 94/6** 04/70** 79/74** 73/2** 76/48** 01/75** 9 پتانسیل اسمزی

 03/0 76/1 41/0 26/0 04/4 24/16 30 خطا

 باشد.می 01/0ر سطح احتمال خطای ** نشان دهنده تأثیر معنی دار د

 سطوح پتانسیل اسمزی مختلف تحت تاثیر (Secale cereale L .) چاودار یزنصفات مختلف جوانه انسیوار هیتجز .)ادامه(« 2»جدول

 درجه آزادی منبع تغییرات
 مجموع مربعات

 وزن خشک بذر وزن تر بذر چهوزن خشک ریشه چهوزن تر ریشه چهوزن خشک ساقه

 51/1** 41/0** 84/0** 83/10** 38/0** 9 پتانسیل اسمزی

 043/0 22/0 017/0 12/0 015/0 30 خطا

 باشد.می 01/0** نشان دهنده تأثیر معنی دار در سطح احتمال خطای 

انه
جو

د (
رص

 د
ی )

زن
 

 سطوح مختلف پتانسیل شوری و خشکی ) مگاپاسکال (
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مربوط به تیمار شاهد که اختالف بذر در روز  6/24و  57/24نیز  در تیمار شوری و خشکی به ترتیب با   زنیجوانهسرعت ترین بیش

مدل   50Xپارامتر زنی متوقف شد جوانه مگاپاسکال -2/2در تیمار و  ندمگاپاسکال نداشت -4/0و  -2/0،  -1/0داری با تیمارهای معنی

درصد حداکثر  50کاهش  مگاپاسکال باعث -7/0و  -44/1اسمزی  هایپتانسیل در ترتیب به خشکی و شوری تنش که داد نشان

داری ( دریافتند که تنش شوری و خشکی اثر معنی2014)  و همکاران Saeedi Goraghani(. 2)شکل زنی چاودار شدند جوانه سرعت

دارند و با افزایش سطوح شوری و خشکی،   (Agropyron desertorum)ای مرغ زنی و رشد گیاهچه گونههای مختلف جوانهبر شاخص

نتیجه مشابهی نیز کنند. گیاهچه و بنیه بذر کاهش پیدا می چه، طولچه، طول ساقهزنی، طول ریشهزنی، سرعت جوانهدرصد جوانه

در مرحله جوانه  حساسیت چاودار با توجه به نتایج این آزمایش به نظر می رسداست.( گزارش شده 2017و همکاران )  Borsaiتوسط 

 . استبه خشکی بیشتر از شوری  زنی

y = 24.57/(1+exp(-(x+1.44)/0.37)),R
2

=0.96

کال( س ا گاپ کي ) م ش شوري و خ يل  س تان لف پ ت طوح مخ س
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y = 33.73/(1+exp(-(x+0.7)/0.59)),R
2

=0.92	

 
سدیم  کلرید از حاصل خشکی و شوری پتانسیل مختلف سطوح تأثیر تحت چاودارزنی جوانهروند تغییرات سرعت  «2» شکل

(Nacl )6000گالیکول  اتیلنپلی و (PEG6000) . ی.سیگموئیدی سه پارامترمعادله  با هاداده برازش از  حاصل 

 منابع

 به زراعی چاودار شدن سبز و نیزجوانه بر محیطی عوامل اثرات. 1391حقیقی م.  و ح. مقدم رضایی مقام م.، عالی فر ف.، قادری

 .121-133(، 4)5 زراعی، گیاهان تولید الکترونیک مجله. گندم مزراع در خودرو گیاه عنوان
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