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  چكيده:

 هـايتـنش تـرينشـايعو شـوري شود و خشـكي گذارد تعريف ميجا ميهگياه ب عنوان يك عامل خارجي كه اثرات سوء برتنش معموالً به

 بتواند گياه اگر ،است گياهچه صورت به هنوز گياه كه است زمانى و زنىجوانه مرحله ،گياه يك زندگى مرحله ترينحساس هسـتند.محيطي 

 به گياهان بردبارى دامنه با رابطه در كه است ضرورى لذا ،است زياد آن استقرار و ماندن زنده شانس ،كند سپرى موفقيت با را راحلم اين

در قالـب طــرح كــامالً تصــادفي در  حقيــق حاضــرت .گيرد صورت مطالعاتى نمو و رشد اوليه مراحل در خصوصاً و خشـكيشورى  هاىتنش

جهت اعمال تنش شـوري بار و  -12و  -6با دو غلظت   6000هت اعمال تنش خشكي از پلي اتيلن گليكول جانجام شد.  1394تابستان 

شاخصهاي  عنوان تيمار شاهد اعمال گرديد.موالر استفاده شد و آب مقطر نيز بهميلي 500و  250از كلريد سديم يا نمك طعام با دو غلظت 

 بودند. شاخص بنيه و چهچه، طول ساقهطول ريشهزني، متوسط زمان جوانهزني، رعت جوانهس، زنيمورد ارزيابي در اين تحقيق درصد جوانه

زني در مورد ساير صفات مورد بررسي، تنش شوري و خشـكي تفـاوت جز شاخص درصد جوانهطور كلي نتايج اين مطالعه نشان داد كه بههب

صفات شدند. همچنين تنش خشكي اثرات منفي بيشتري نسبت به تنش ن ايموجب كاهش مقادير ها تنشداري با شاهد نشان دادند و معني

  افزايش يافته است. A. tauriزني و رشد گياهچه بذور گونه ثير منفي آن بر جوانهأشوري داشته و با افزايش ميزان تنش خشكي، ت

  Agropyron tauriزني، خشكي، شوري، تنش، جوانه: هاي كليديواژه

  

  :مقدمه و هدف

A. tauri صورت گونه غالب يا اي و فصل رشد سرد است كه در مناطق كوهستاني بهمانند، با فرم بيولوژيك دستهاز گندميان قوي و كالف

دواني وسيع كه اين سيستم هاي قوي و فشرده با سيستم ريشهنمايد. گياهي است داراي ريشههاي مرتعي شركت ميهمراه در تركيب تيپ

را در زمره گياهان بسيار عالي براي حفاظت آب و خاك در مناطق كوهستاني قرار داده  بزرگ و يقه نسبتاً وسيع، آناي به همراه تاج ريشه

توان از آن در اصالح و توسعه مراتع مي بنابراين باشد.است. همچنين اين گياه بسيار مقاوم به چرا بوده و داراي خوشخوراكي متوسط مي

 ها دراز واكنش وسيعي باعث بروز دامنه محيطيهاي تنش ).1384دار سنگالخي استفاده نمود (مقيمي، ويژه مناطق شيبكوهستاني، به

تنش معموالً به عنوان  ).Reddy et al., 2004شود (گياهان مي در سرعت رشد و عملكرد تغييرمتابوليسم سلول تا  ژن وتغيير گياهان، از 

زنده) است كه تقريباً توليد تنش محيطي (غير ترينشود و خشكي شايعگذارد تعريف ميميجا هگياه ب يك عامل خارجي كه اثرات سوء بر

 گيرد از نظرثير عوامل محيطي قرار ميأزني كه تحت تنوسانات جوانه). 1372د (سرمدنيا، كنهاي جهان را محدود ميزمين درصد از 25

مراحل حساس به تنش شوري زني بذر يكي از جوانه ).,Baalbaki 1990( تسبرخوردار ا از اهميت خاصي ياكولوژيكي و از ديدگاه مديريت

باشد كه صدمه به گياه در مرحله ظهور گياهچه مي زني وعوامل كاهش محصول در تنش شوري كاهش جوانه طوريكه يكي ازاست به

به شوري بسته به نوع گياه، مراحل حساسيت گياهان ). Hayat and Ahmad, 2007شود ( كاهش تعداد بوته در واحد سطح مي باعث

-دراز تالشى صرف مستلزم آن بر آمدن فايق و شورى لهأمس ). حلManchanda and Garg, 2008( گياه، شدت و مدت تنش دارد نموي

 و ىشور مشكل حل جهت مناسب ريزىبرنامه ،باشدمى برخوردار اىويژه اهميت از حاضر حال در چهآن لذا ؛است هنگفت هزينه و مدت

 ). از1373داشته باشند (حسيني، قبولى قابل عملكرد نيز شورى محيط شرايط در ندبتوان كه است گياهانى پروردن و يافتن جهت در تالش
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 بتواند گياه اگر كه ،است گياهچه صورت به هنوز گياه كه است زمانى و زنىجوانه مرحله ،گياه يك زندگى مرحله ترينحساس كه آنجايى

 به گياهان بردبارى دامنه با رابطه در كه است ضرورى لذا ،است زياد آن استقرار و ماندن زنده شانس ،كند سپرى موفقيت با ار مراحل اين

منظور تحقيق حاضر بر روي )، بدين1374(آراسته، گيرد  صورت مطالعاتى نمو و رشد اوليه مراحل در خصوصاً و خشكيشورى  هاىتنش

  زني انجام شده است.هاي خشكي و شوري در مرحله جوانهبه تنش A. tauriبررسي مقاومت گونه مرتعي 

  

   ها:مواد و روش

دانشكده فناوري كشاورزي و  -در آزمايشگاه مرتع 1394تكرار در تابستان  3تيمار و  5در قالب طرح كامالً تصادفي با  تحقيق حاضر

به ترتيب [بار  -12و  -6با دو غلظت  6000خشكي از پلي اتيلن گليكول جهت اعمال تنش منابع طبيعي دانشگاه محقق اردبيلي انجام شد. 

 Michel and Kaufmanليتر آب مقطر استريل شده بر اساس فرمول ارائه شده توسطگرم پلي اتيلن گاليكول در هزار ميلي 316و  218

موالر اعمال گرديد و از آب مقطر ميلي 500و  250ت تنش شوري با استفاده از كلريد سديم يا نمك طعام با دو غلظ استفاده شد. ] (1973)

درصد به  10بذر براي هر پتريديش در نظر گرفته شد. بذرها با محلول هيپوكلريت سديم  25تعداد  نيز به عنوان تيمار شاهد استفاده شد.

زني بذور از روز دوم شدند. جوانهبر روي كاغذ صافي درون پتريديش كشت  و سپس ثانيه ضدعفوني و با آب مقطر آبكشي شدند 30مدت 

پس از كشت آغاز شد و شمارش بذرهاي جوانه زده نيز از همان روز انجام شده و تعداد بذرهاي جوانه زده در هر روز ثبت گرديد. شمارش 

، SG(2( زنيت جوانهسرع، 1)PG( زنيشاخصهاي مورد ارزيابي در اين تحقيق عبارتند از؛ درصد جوانه. روز ادامه يافت 14بذرها به مدت 

چه بذرها با چه و ريشهطول ساقه .Vi(6( شاخص بنيه و 5)SL(چه ، طول ساقه4)RL(چه طول ريشه، 3)MGT(زني متوسط زمان جوانه

  گيري شد. كش دقيق اندازهاستفاده از خط

 Ellis and) (3زني از رابطه (ان جوانه)، متوسط زمKhan and Ungar, 1998) (2(و ) 1( از رابطهترتيب بهزني جوانه سرعت و درصد

Roberts, 19814با استفاده از رابطه (بنيه  شاخص ) و محاسبه) (Abdul–baki and Anderson, 1970( .بدست آمدند   

)1(                                                                                                                              

)2(                                                                                                                                          

 

)4(                                                                                                                      

: تعداد بذرهاي niشمارش،  روز آخرين تا آزمايش شروع زمان از زنيجوانه كل زمان t: و tزمان در بذرها زنيجوانه درصد G:آنها؛  در كه

  باشد.چه ميساقه طول SL: چه وريشه طول RL:: تعداد كل بذور جوانه زده در طول آزمايش ، Nام،  diجوانه زده در روز 

ها از آزمون دانكن اي، تجزيه واريانس چند عاملي و براي مقايسه ميانگيندست آمده از آزمايش گلخانههاي بهبراي تجزيه آماري داده

  استفاده شد.  Excelافزار انجام گرفت. براي رسم نمودارها نيز از نرم MSTATCافزار ها با استفاده از نرماستفاده شد. تجزيه داده

  

  	نتايج:

                                                           

١. Percent of Germination 

٢. Speed of Germination   

٣. Mean germination time  

٤. Root Length   

٥. Shoot Length  

٦. Vigor index  
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، تيمار در سطح پنج درصد و اثر متقابل زني نشان داد كه اثر تنشو تيمار بر متوسط زمان جوانه ر متقابل تنشنتايج تجزيه واريانس اث

و تيمار بر شاخص بنيه نشان داد كه اثر  دار داشته است. نتايج تجزيه واريانس اثر متقابل تنشتنش*تيمار در سطح يك درصد تأثير معني

و تيمار بر درصد  دار داشته است. نتايج تجزيه واريانس اثر متقابل تنشتيمار در سطح يك درصد تأثير معني، تيمار و اثر متقابل تنش*تنش

چه فقط نيز اثر متقابل تنش*تيمار در سطح پنج درصد تفاوت چه و ساقهداري را نشان نداده و در مورد طول ريشهزني تفاوت معنيجوانه

  ). 1دار داشته است (جدول معني

     A. tauriزني گونه : نتايج تجزيه واريانس اثر تنش و تيمار بر خصوصيات جوانه1 جدول

 F ميانگين مربعات  درجه آزادي منابع تغييرات  متغير

 ns 11/0 55/3 1 تنش (خشكي و شوري)   

  زنيدرصد جوانه

(%)  

 ns 33/0 66/74 2 تيمار

 ns11/4 55/131 2 تنش*تيمار

  32 10  خطا

    CV(  53/6%رات (ضريب تغيي

  زنيمتوسط زمان جوانه

)n/d(  

 31/7* 54/6 1 تنش (خشكي و شوري) 

 53/6* 84/5 2 تيمار

 23/8** 36/7 2 تنش*تيمار

  89/0 10  خطا

   CV(  42/16%ضريب تغييرات (

 طول ريشه چه 

  )cm(  

 ns30/2 24/0 1 تنش (خشكي و شوري) 

 ns79/38 13/4 2 تيمار

 57/0* 06/0 2 تنش*تيمار

  10/0 10  خطا

   CV(  00/11%ضريب تغييرات (

 طول ساقه چه

  )cm(  

 ns29/13 03/3 1 تنش (خشكي و شوري) 

 ns63/9 19/2 2 تيمار

 51/4* 02/1 2 تنش*تيمار

  22/0 10  خطا

   CV(  75/5%ضريب تغييرات (

  شاخص بنيه

    

 73/26** 69/11 1 تنش (خشكي و شوري) 

 52/210** 12/92 2 ارتيم

 75/7** 39/3 2 تنش*تيمار

  43/0 10  خطا

   CV(  81/9%ضريب تغييرات (

  دار: عدم وجود اختالف معنيnsدرصد،  5داري در سطح درصد، *: معني 1داري در سطح **: معني

  

داري تفاوت بين سطوح و معني A. tauriبذر گونه مقايسه ميانگين اثر متقابل تنش و تيمار در مورد خصوصيات مورد مطالعه نتايج همچنين 

  نشان داده شده است. 1تيمارها در شكل 
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  A. tauri مقايسه ميانگين تيمارهاي تنش خشكي و شوري با شاهد بر خصوصيات مورد مطالعه - 1شكل 

  

  :گيريو نتيجه بحث

  تنش خشكي

داشته است. حتي در مقايسه با شاهد زني و رشد بذور نسبت به تنش شوري نتايج نشان داد كه تنش خشكي اثرات منفي بيشتري بر جوانه

 -12ار تنش خشكي ثيرگذارتر بوده و درنتيجه در تمامي خصوصيات مورد بررسي كمترين مقدار مربوط به تيمأافزايش ميزان خشكي نيز ت

زني بذور در اين شود و اين امر ممكن است سبب كاهش جوانهدر شرايط تنش خشكي، جذب آب توسط بذرها دچار اختالل مي بار بود.

سط بذر دچار اختالل گردد و يا جذب به آرامي صورت گيرد، فعاليتهاي وچنانچه جذب آب ت ).1391شرايط شود (كشاورز افشار و همكاران، 

چه از بذر افزايش يافته و متوسط سرعت و زني در داخل بذر به آرامي انجام خواهد شد و در نتيجه مدت زمان خروج ريشهوليكي جوانهمتاب
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عندليبي و نتايج مشابهي در اين مورد توسط ساير محققين گزارش شده است ( ).Marchner, 1995زني كاهش خواهد يافت (زمان جوانه

ژنتيك  8زني و رشد گياهچه اثر تنش خشكي بر جوانهدر بررسي نيز ) 1389( فرصالحي ).Kafi and Goldani, 2001 -1384همكاران، 

با افزايش شدت تنش خشكي . ايجاد شده، گزارش نموده استPEG كه توسط  زني را با كاهش پتانسيل اسمزيكاهش درصد جوانه ،لوبيا

هاي كشاورز افشار و همكاران داري كاهش يافتند. نتايج مطالعه حاضر با يافتهطور معنيچه بچه و ساقهبار، طول ريشه -12بار به  - 6از 

  ) در اين زمينه مطابقت دارد.1391(

  تنش شوري

نتايج نشان داد كه در تمامي صفات مورد بررسي، تنش شوري باعث كاهش مقادير اين صفات نسبت به تيمار شاهد شده است. در واقع 

توان زني بذر گياهان در شرايط تنش شوري را ميجوانه كاهشزني و رشد گياهچه بذور داشته است. ژگيهاي جوانهشوري اثر سوء بر وي

نتيجه كاهش پتانسيل اسمزي محيط و در نتيجه كاهش سرعت و مقدار جذب آب، سميت ويژه يونهاي سديم و كلر و اختالل در جذب 

زني بذور و رشد اوليه نيز حاكي از كاهش جوانه) 1393قاجان تبار عالي و همكاران (مطالعات آ ).1389عناصر غذايي دانست (دادخواه، 

چه تحت تيمارهاي چه و ساقهكاهش طول ريشه باشد.تحت تنش شوري مي F. arundinaceae و Festuca ovina هايگياهچه گونه

در مورد كاهش طول اين دو مؤلفه به واسطه كاهش  )2004و همكاران ( Sharmaتنش شوري نسبت به شاهد در اين مطالعه، با نتايج 

 A. tauriدار شاخص بنيه بذر تنش شوري سبب كاهش معني ثير تنش شوري، مطابقت دارد.أه تحت تچميزان آب موجود در بافتهاي گياه

  ) مطابقت دارد.1391نيز شده است كه با نتايج تحقيق كشاورز افشار و همكاران (

مورد بررسي، تنش شوري و خشكي تفاوت زني در مورد ساير صفات جز شاخص درصد جوانهلعه نشان داد كه بهبطور كلي نتايج اين مطا

موجب كاهش مقادير صفات شدند. همچنين تنش خشكي اثرات منفي بيشتري نسبت به تنش ها تنشداري با شاهد نشان دادند و معني

افزايش يافته است. بنابراين  A. tauriزني و رشد گياهچه بذور گونه آن بر جوانهثير منفي أشوري داشته و با افزايش ميزان تنش خشكي، ت

هايي كه با تنش شوري مواجه هستند در باشد و در عرصهدهيم كه اين گونه مرتعي به شرايط شوري مقاومتر از خشكي مياحتمال مي

  گردد. ري توصيه ميصورت مساعد بودن ساير شرايط مورد نياز گونه، كشت اين گونه در مرتعكا
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