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  چکیده: 

تصادفی  در قالب طرح کامالً یآزمایشAlopecurus textlis  زنی بذرجوانهخصوصیات رشد و بر  )EM( ریزموجودات مفیدمنظور بررسی تاثیر  به

تیمار  براي اعمال پیشبودند. در دو سطح یک و دو درصد موجودات مفید و ریزتکرار انجام شد. تیمارها و سطوح اعمال شده شامل: شاهد  4با 

قبل از شروع  .با آب مقطر شستشو شدند سپس قرار گرفته وریزموجودات مفید درصد  2و   1هاي  غلظت رونساعت د 24بذرها به مدت 

 .Aبذر گونه  عدد 25درصد ضدعفونی شدند. سپس در هر پتریدیش،  20کلریدسدیم ومحلول هیپاز ده پتریدیش با استفابذرها و آزمایش 

textilis  زنی و  منظور بررسی تاثیر تیمارهاي مورد نظر بر خصوصیات جوانه گیري تمام شد به زنی و اندازهاینکه دوره جوانه بعد از. قرار گرفتند

 و محتوي آب بافتی گیاهچه چهزنی، شاخص بنیه گیاه زنی، درصد جوانه هاي ضریب آلومتري، سرعت جوانه، شاخصروباهیدم رویشی گونه

چه، شاخص بنیه بذر، محتواي آب بافتی گیاهچه و چه، طول ریشهریزموجودات مفید بر روي طول ساقه تاثیرکه  نتایج نشان داد. محاسبه شد

 و زنیگیاهچه، وزن خشک گیاهچه، سرعت جوانه صفات وزن تر اثر تیمارها بر. درحالی که دار شد معنی %1 تمالزنی در سطح اح درصد جوانه

  داشت.  A. textilisروي خصوصیات رویشی گیاه  دو درصد بر EMرا  بیشترین تاثیر. نشدداري ضریب آلومتري اختالف معنی

 Alopecurus textilis ،مفیدودات ج، ریزموزنی خصوصیات رشد، جوانهکلمات کلیدي: 

  

  :مقدمه

 تولید توان دنبازگردان روستاییان، و عشایر دام علوفه تامین و خاك فرسایش از جلوگیري در ایران مراتع حیاتی نقش به توجه با

 اصولی و بایستی مراتع در بذرکاري است. عملیاتناپذیر  اجتنابمراتع  توسعه و اصالح هايهپروژ اجراي طریق از کشور مراتع

 استقرار مرحله تا زنیجوانه شود. مرحلهمی شامل را گیاه استقرار مرحله تا بذر انتخاب مرحله از صحیح انجام شود. بذرکاري صحیح

زنی از  جوانه .(Moghadam, 2000 ) دشو هاي بذرکاريشکست برنامه باعث تواندمی که است گیاه رشد دوره حساسترین گیاه

et al., 1994) (Devilliersرودسبز شدن گیاهچه به شمار می چرخه زندگی گیاهان و یک فرآیند کلیدي درحساس  مراحل مهم و
1 

 و دارد واحد سطح در بوته نهایی تراکم تعیین در زیادي اهمیت و باشدها میگیاهچه استقرار در مراحل ترینبحرانی از زنی جوانه.

-ریشه ظهور با فرآیند این. )Jordan2 et al., 1989( شودمی محدود است، مناسبرطوبتی  شرایط که زمانی حتی دما، توسط اغلب

. )1370(رحیمیان و همکاران،  شودمی آغاز جنینی محور به یی ذخیره غذا مواد و تخصیص آنها شدن طویل و چهساقه و چه

 از استفاده). 1375کوچکی و شاهمرادي، ( دهندمی قرار تأثیر تحت را زنیجوانه و رطوبت، حرارت جمله از محیطی مختلف عوامل

 ,.Basra3 et al)باشدمی محیطی نامساعد شرایط در بذر کیفیت افزایش و بذر کارکرد بهبود هايروش از یکی پرایمینگ روش

                                                           
1-Devilliers   
2-Jordan 
3-Basra  
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شدن زنی (شامل فعال طوري که مراحل اولیه جوانه مقداري آب جذب کنند، به شودپرایمینگ به بذر اجازه داده می در. (2004

 روند، امااین روش، بذرها تا مرحله دوم آبنوشی پیش می در شود. به عبارت بهترچه خارج نمیشود، اما ریشهها ) انجام میآنزیم

 شوند و همانند بذرهاي بدون تیمار (شاهد) ذخیره وتیمار پرایمینگ، بذرها خشک می از بعدشوند. وارد مرحله سوم آبنوشی نمی

 در امر این و دارد زنی جوانه براي را خاص خود نیازهاي گیاهی گونه هر اینکه به توجه با  ).Mcdonald1, 1999(شوندکشت می

 طی در بذور زنیجوانه رفتار از آگاهی لذا  .Cerabolini2, 2004)(باشدمی متغیر و ناهمگن هاي محیط به آنها سازگاري نتیجه

ناشناخته  آنها زنی جوانه نیازهاي و مشکل بذري آنها منبع به دسترسی که وحشی بومی هاي گونه خصوصأ گیاه و سازياهلی فرآیند

Bradford به وسیله طور جزئی بههاي پرایمینگ  روش .Kharkwal3, 2002)(است باشد، ضروريمی
Khan ) و1986(4 

 5)1992( 

اتیلن گلیکول و یا  قبیل مانیتول، پلی اسمزي ازیک محلول  و شامل خیساندن دانه در آب (هیدروپرایمینگ) و یا در اند تشریح شده

ها تا حد رطوبت اولیه  دانه به دنبال آن شستن و خشک کردن مجدد نی معین واسدیم کلراید (اسموپرایمینگ) براي یک دوره زم

استقرار گیاهچه و ها در تعدیل اسمزي و افزایش خطر براي افزایش توانایی دانهاست. پرایمینگ یه تکنیک  اقتصادي، ساده و بی

ها، تولید گیاهانی با بنیه ها و ساقهتواند باعث ظهور سریعتر ریشهباشد. این تکنیک میزا میتولید محصوالت، تحت شرایط تنش

 ,Kaur6(تر، تحمل بهتر شرایط خشکی، گلدهی زودتر، برداشت زودتروبه دست آوردن محصول تحت شرایط نامساعد شودقوي

ریزموجودات استفاده شد.   A. textlisزنی و رشد اولیه گیاهچه منظور بهبود جوانه لعه از ریزموجودات مفید بهدر این مطا. )2006

هاي جمله قارچ موجودات زنده از سایر و ها، مخمرهافتوسنتزي اکتنومیست الکتیک و هاي اسید شامل ترکیبی از باکتريمفید 

 کیفیت آن موثرند محصول و گیاه، عملکرد موجودات روي کیفیت خاك، رشد این. )Higa and Wididana7, 1991(هستندتخمیري 

 کردن متعادل و هوا نیتروژن تثبیت بر یزموجودات مفید عالوهر  ).Chirino et al8., 1993(شوند باعث افزایش کارایی گیاه می و

 آمینه اسیدهاي ترشح همچنین و گیاه رشد محرك مواد ترشح و سنتز با گیاه نیاز مورد ریزمغذي و پرمصرف اصلی عناصر جذب

 آنها انتقال و بیشتر اسیمیالت تولید سبب مسئله این که شده هوایی اندام و ریشه توسعه و رشد موجب بیوتیکآنتی انواع و مختلف

 ).Han and Lee9, 2006(  شود هاي گیاه می اندام سایر به

Alopecurus textlis  گیاهی از خانوادهPoaceae  دار است که به گل آذین  هایی ریزوم علفی داراي ساقه باشد. این گیاه چندسالهمی

باشد به همین دلیل دسترسی و مطالعه آن با هاي مرتفع برفی میشوند. رویشگاه این گونه مراتع کوهستانپانیکول ختم می

طور کلی به  ن براي دام و بهخوشخوراك بودن آگیرد. این گونه گیاهی ار لحاظ مقاوم بودن در سرماي شدید، دشواري صورت می

زنی و خصوصیات  بنابراین در این مطالعه تاثیر ریزموجودات مفید بر جوانهباشد. گیاهی کشور حائز اهمیت می هیک ذخیر عنوان

ن گیاه بذرها را براي هاي مرتعکاري با استفاده از ای رویشی این گیاه بررسی شد. تا در صورت موثر بودن بتوان از این ماده در طرح

 زنی و رشد اولیه آن را بهبود بخشید.  کاشت آماده کرد و جوانه

 

  مواد و روش:

                                                           
1- Mcdonald 
2- Cerabolini 
3- Kharkwal 
4- Bradford 
5- Khan 
6- Kaur 
7- Higa& Wididana 
8- Chirino 
9- Han&Lee 
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 Alopecurus  زنی بذربر جوانه )EM1( ریزموجودات مفید این آزمایش به منظور بررسی و مقایسه تاثیر تیمارهاي مختلف

textlis .سپس آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با شدنددرشت از بذرهاي چروکیده و نابارور جدا  ابتدا بذرهاي سالم وانجام شد .

سطوح اعمال شده شامل:  مشابه تیمارها وروي بذرهاي  تکرار انجام شد. باتوجه به نوع بذر و مطالعات انجام شده در این زمینه بر 4

به منظور ضدعفونی کردن بذرها از محلول هیپوکلرید بودند. رصد د 2و  1در دو سطح شاهد (بدون تیمار) و ریز موجودات مفید 

بذرها به  EMبراي اعمال پیش تیمار . شستشو شدند با آب مقطر بذرهاو سپس استفاده شد  دقیقه 5سدیم به مدت 

 قبل از شروع آزمایش  .آب مقطر شستشو داده شدند با سپس درصد قرار گرفته و 2  و 1هاي  ساعت در غلظت 24مدت 

به عنوان  شدند. سپس یک الیه کاغذ واتمندرصد ضدعفونی  20با استفاده ار آب مقطر و محلول هیپرکلریدسدیم  هاپتریدیش

سپس در طول دوره  قرار گرفتند.  A. textilisبذر گونه  عدد 25. سپس در هر پتریدیش، ها قرار گرفتبستر کشت داخل پتریدیش

  ها به یک اندازه آب مقطر اضافه شد.به هر یک از پتریدیش داشته شدند و آزمایش همواره ظروف پتري مرطوب نگه

-گیري ها و اندازهچه شمارش گیاهچهاز ظهور ریشه بعدزنی و رشد گیاهان مورد مطالعه، دو روز منظور ارزیابی خصوصیات جوانه به

زنی متوقف شد. سپس  تا زمانی که جوانه به صورت روزانه انجام شد.از روز دوم نخستین شمارش ند. هاي مورد نظر شروع شد

 گیري شدند. زنی، شاخص بنیه بذر، ضریب آلومتري و محتوي آب بافتی گیاهچه اندازهزنی، سرعت جوانه هاي درصد جوانهشاخص

 ها بادر ادامه تجزیه و تحلیل آماري داده ).Maguirw2,1962., ISTA3,2005(زیر استفاده شد روابطاز  هاشاخصبراي محاسبه 

 SPSSافزار  نرمدر محیط اي دانکن  ها نیز با استفاده از آزمون چند دامنهو مقایسه میانگینآزمون تجزیه واریانس یکطرفه استفاده از 

  .انجام شد

GP ꞊∑(Ni/Ti) × 100   
VG ꞊∑(Ni/Di) × 100   

  
چه ریشه میانگین وزن خشک  

چه ساقه  میانگین وزن خشک 
 ضریب آلومتریک= 

=
(وزن خشک گیاهچه�وزن تر گیاهچه)

وزن تر گیاهچه
×  محتوي آب بافتی گیاهچه100

   گیاهچه طولی شاخص =چه) ساقه طول میانگین + چهریشه طول (میانگین ×درصد جوانه زنی

  :نتایج

زنی، شاخص بنیه بذر، چه، درصدجوانهچه، طول ساقهطول ریشهروي  ریزموجودات مفیداثرتیمار داد نشان ها داده واریانس تجزیه

  ). 1(جدول دارد داري وجودنیاختالف مع %1احتمالی  حمحتوي آب بافتی گیاهچه درسط

 
  A. textilis  زنی : تجزیه واریانس اثر تیمارهاي مورد بررسی بر رشد و جوانه1جدول

منابع 

  تغییرات 

df میانگین مربعات  

طول     

چه  ریشه

)cm(  

طول 

چه  ساقه

)cm(  

تر وزن

گیاهچه 

)mg(  

خشک وزن

گیاهچه 

)mg(  

سرعت 

 زنی جوانه

(تعداد 

  در روز)

درصد 

  زنی جوانه

شاخص بنیه 

  گیاهچه

ضریب 

  آلومتري

محتوي آب 

بافتی 

  گیاهچه

                                                           
10- Effective Microorganisms 
1- Maguirw 
2- ISTA 
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  2  تیمار 
**14/2076  **509/273  ns15/583  ns91/518  

ns513/0  **66/333  
**86870000  ns044/0  **49/657  

خطاي 

  آزمایش
9  11/633  68/264  89/861  44/245  774/0  56/222  42/852  

116/0  
94/9  

  

بیشترین . )1(شکل  دو درصد مشاهده شدEM تیمار چه دربیشترین مقدار طول ساقه دهدکهها نشان مینتایج مقایسه میانگین

 تیمار در نیز زنیبیشترین مقدار درصد جوانه). 2دو درصد و شاهد بود (شکل EM تیمار چه به ترتیب دروکمترین مقدار طول ریشه

EM  کمترین و بیشترین مقدار شاخص بنیه بذر در 4دو درصد مشاهده گردید (شکل .(EM  شکل) 3یک و دو درصد بود .(

  ). 5یک درصد است (شکل  EMبیشترین مقدار در محتوي آب بافتی گیاهچه مربوط به 

  

    
  چه : مقایسه میانگین اثر تیماهاي مورد مطالعه بر طول ریشه2شکل   چه تیماهاي مورد مطالعه بر طول ساقهمیانگین اثر : مقایسه 1شکل 

    

    
  زنی مقایسه میانگین اثر تیماهاي مورد مطالعه بر درصد جوانه :4شکل  : مقایسه میانگین اثر تیماهاي مورد مطالعه بر بنیه گیاهچه3شکل

   

    

    

b
c

a

0
20
40
60
80

100
120
140

شاهد   1 2

EM

ه 
چ

ه 
اق

 س
ل

و
ط

)
m

m
(

 تیمار

a
b

a

0
10
20
30
40
50
60
70

شاهد   1 2

EM

ه 
چ

ه 
یش

 ر
ل

و
ط

)
m

m
(

  تیمار

b
b

a

0

5000

10000

15000

20000

شاهد 1 2

EM

ر  
ذ

ه ب
نی

ص ب
خ

شا

تیمار

b b
a

0
20
40
60
80

100
120

شاهد   1 2

EM

ی 
زن

نه 
وا

ج
د 

ص
در

(%
)

تیمار



 سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

 و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

اردبیلی، دانشگاه محقق 1397مهرماه  11و  10  

 
 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  
  مقایسه میانگین اثر تیماهاي مورد مطالعه بر محتوي بافتی گیاهچه: 5 شکل

  

  

  

  : بحث

  EMدر تیمار  )مترمیلی 12/59چه (طول ریشهو  )متر میلی 3/129چه (بیشترین مقدار طول ساقهکه  نشان دادتایج این مطالعه ن

- درصد جوانهبیشترین باشد. یک درصد می EMچه در تیمار و ریشه چهدو درصد مشاهده شد. هم چنین کمترین مقدار طول ساقه

محتوي آب بافتی . ولی بیشترین مقدار اهده شدمشدو درصد  EM تیمار درنیز ) 17691شاخص بنیه بذر (و  )درصد 5/93زنی (

بوده  بیشتر A. textlisرشد گونه خصوصیات روي  دو درصد بر EMتاثیر یک درصد مشاهده شد.   EM تیمار در )94/84گیاهچه (

داشته است. ریزموجودات مفید  A.textlisزنی گیاه  صد تاثیر بیشتري روي خصوصیات جوانهردو د EMدهدکه نشان می این .است

 و شدن سبز سرعت افزایش که ،)2005( ابوطالبیان کاربا نتایج این موضوع  شدند.  A. textlis زنی گونهسبب افزایش سرعت جوانه

1اسنپدارد.  مطابقت کردند، گزارش شده پرایم گندم ارقام بیشتر در را گیاهچه شدن سبز نهایی درصد
بیان  )2008( همکاران، و 

 ) پرایمLolium prenneچندساله ،( گراس راي و)، Sinapis arvensisخردل ( ماش، گیاهی گونه سه در زنیجوانه سرعت کهکردند 

2دوبی بررسی زمینه همین در داد.  رخ تر ساعت سریع 9و  6، 8ترتیب  به زنی جوانه درصد 50تا   زمان مدت شده،
همکاران  و 

3داشت. ري دنبال به را نخود اندام هوایی و ریشه رشد افزایش Trichoderma viride قارچ با پرایمینگ بذر که داد ) نشان2006(
 و 

یابد. می افزایش Piriformospora indica قارچ حضور در برگ سطح و وزن ساقه، و ریشه طول که کردند ) بیان2001( همکاران

سودوموناس  درصد) و 35/30باکتري ازتوباکتر ( با بذر تلقیح در را آفتابگردان روغن بیشترین درصد )2006همکاران ( و4 شوکت

طورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد ریز موجودات مفید باعث بهبود خصیوصیات رشد  به .گزارش کردند درصد) 27/27(

ور این گیاه، ذدرصدهاي مختلفی از این ماده بر روي ب کاربرد و آزمایشتوان با  شود. بنابراین می می  A. textlisگیاهچهزنی  و جوانه

   زنی و رشد اولیه گیاهچه افزایش یابد.  نمود تا موفقیت جوانه تلقیحهاي مرتعکاري قبل از کشت، بذور را با این ماده  در طرح
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In order to investigate the effect of effective micronutrients (EM) on the growth and germination characteristics of 
Alopecurus textlis seeds, a completely randomized design with four replications was conducted. The treatments 
included: control and EM with two levels (1 and 2%). For application of pretreatment, seeds were placed for 24 
hours in EM 1 and 2% and then washed with distilled water. Before starting the experiment, seeds and petri dishes 
were disinfected with 20% sodium hypochlorite solution. Then, in each petri dish, 25 seeds of A. textilis were 
placed. In the end of germination period Allometric coefficient, velocity germination, germination percent, seed 
vigor index and seedling tissue water content were measured. The results showed that the effect of EM on shoot 
length, root length, seed vigor index, seedling tissue water content and germination percentage was significant at 1% 
probability level. However, the effect of treatments on seedling fresh weight, seedling dry weight, germination rate 
and allometric coefficient was not significant. 
Key words: Growth characteristics, Germination, EM, Alopecurus textilis 
 


