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  پژوهشي تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ايران-فصلنامة علمي 
 )1385(، 251 - 262، صفحة 4 شمارة 14جلد 
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  1اشرف جعفري علي  و1زاده محمدعلي علي

 ir.ac-Alizadeh@rifr:mail- E ،13185-116: ، تهران، صندوق پستي كشورمؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع -1

 

 چكيده 

 Agropyron  گونه 5 در  بذر شاخص بنيهو، چه ساقه  وچه ريشه، طول زني جوانه سرعت  وزني جوانهدرصد در اين آزمايش، 
  Fusarium avenaceumو Fusarium graminearum هاي گونهاز  لظت اسپور غ2تحت  Bromus persicus اكوتيپ گونه 2و 

 و ml/104×152و  F. graminearum براي ml/104× 57 و ml/104×114ي اسپورغلظتهاي . مورد ارزيابي قرار گرفتند
ml/104×76  براي گونهF. avenaceum  در هاي مورد بررسي رز بذاي ا همچنين نمونه .در نظرگرفته شدبراي آلوده نمودن بذر

 ي يك گونه گياهيها اكوتيپهاي يك جنس و نيز  ميان جنسها، گونه. نيز كشت گرديدشرايط عاري از آلودگي به عنوان شاهد 
و نسبت وزن خشك به تر چه، و شاخص بنيه بذر  ه ساقبه چه ريشهطول سبت ن، زني جوانه، سرعت زني جوانهبراي صفات درصد 

ثير أهاي قارچي در شرايط آزمايشگاهي ت همچنين تيمار.داري وجود داشت  معنياختالفدر هر دو شرايط آزمايشگاه و طبيعي 
ها  تفاوت بين سطوح قارچشرايط طبيعي  ولي در ، داشتند ساقچهبه چه ريشهطول جز نسبت  هداري بر كليه صفات ب معني
بيشتر  يآزمايشگاه دو گونه قارچ در شرايط هايتحت تيمار اسپورهر دو جنس  اي بذر صفات بنيه اثر پذيري. داري نبود معني

ها بيشتر  از ساير گونه A. elongatum و.intermedium  Aهاي  گونه آلوده در هاي بذرزني جوانهشاخص بنيه، سرعت و درصد  .بود
بذر  زني جوانهشاخص بنيه بذر، سرعت و درصد  كاهشبر را ثير أبيشترين ت ml/104×114  با غلظتF. graminearum رچ قا.بود

 .داشت
 

 و زني جوانهسرعت  ، بذرزني جوانه ،Fusarium graminearum  ،F. avenaceum،بروموس، اگروپايرون : كليديهاي واژه

 شاخص بنيه

 

 مقدمه

هاي ژن گياهي  بانككي در حفظ و ارزيابي ذخاير ژنتي
رد مذكور، با توجه به موا. گردد از اهداف مهم تلقي مي

عوامل ، نسبت به هاي بذري بررسي و ارزيابي نمونه
 از نظر (Biotic stress) زايي زنده عوامل تنش يا بيماريزا

شرايط آزمايشگاه و شرايط طبيعي در دو اي و استقرار  بنيه
 ژن و نگهداري ژرم اهميت زيادي در مديريت بانك

ارزيابي   اين تحقيق،بدين منظور در. پالسم گياهي دارد
، زني جوانه سرعت و شامل درصد اي بنيهخصوصيات 

 بذرهاي اي بنيهرشد طولي گياهچه و شاخص 

 و نس بروموسج  مرتعيهاي ي از گونهيها اكوتيپ
در واكنش بانك ژن منابع طبيعي موجود در ون اگروپاير
 و F. avenaceumرچ فوزاريوم گونه قا به دو

F. graminearumمورد بررسي و مقايسه قرار گرفتند . 

 جهت ياهميت زياد گياه و استقراراي  رويش مزرعه 
 تأثيردر عملكرد  كه آن رد داكسب تراكم مطلوب گياهي

. Wiesner, 1988) & (Ram زيادي خواهد داشت
ننده  محدود كي گياهان به عنوان عاملبذرهاي زني جوانه

 ،با اين وجود. گردد محسوب مي در استقرار گياهان
به دليل مناسب بودن   در شرايط آزمايشگاه،زني جوانه
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252 ...براي   فوزاريومقارچبه  و اگروپايرون  مختلف دو جنس بروموسسهاي مرتعيگراواكنش 

 با اندك ي ارتباطزني جوانهثر در امر ؤتمامي عوامل م
كم بودن قدرت  .ها در شرايط مزرعه دارد رويش گياهچه

رويش بذرها در شرايط مزرعه از شرايط آزمايشگاه به 
زنده و غير  زايي  عوامل تنشنيكي، شيميايي وعوامل مكا

 محيطي عواملداشته كه از آنها به عنوان بستگي زنده 
 . توان نام برد مي

  وبذرها زني جوانه توانند هاي بذر زاد، مي بيماري
اما  .سازندهاي مولد آنها را دچار مشكل   گياهچهاستقرار

يكي نحوه و زمان خسارت آنها به طبيعت و تعادل اكولوژ
سطح بذرها  هاي موجود در داخل و يكروارگانيسمتمامي م
بيشتر در مقابل بايد  مهمي كه عوامل از .داردبستگي 

 مورد ازريابي و زني جوانهدر آزمون عوامل بيماريزا 
 و شاخص زني جوانهو سرعت  درصدبررسي قرار گيرد 

 زني جوانهسرعت مذكور،  ن صفاتايمدر . باشند مي بنيه
تواند به عنوان   بنيه بذر بوده كه ميهاي مهم بهيكي از جن

 يكي از عوامل محدود كننده در استقرار گياهان محسوب
سرعت . (Pederson, et al., 1993; Perry, 1978) شود

وال آنها  در بذر موجب جلوگيري از ززني جوانهبيشتر 
هاي  گياهچه  وبذرها يعني شود توسط عوامل بيماريزا مي

بنيه در مقابل عوامل  كم بذرهاي مقاومتر از با بنيه قويتر
  (Grabe, 1976).باشند بيماريزا مي
 براي ارزيابي يكنواخت سبز شدن هاي متعددي آزمون

 )ymousnnoA, 8819(توسط ) زني جوانهسرعت (بذر 

 با بنيه يتوان بذرها ميها در اين روش. معرفي شده است
عوامل  تأثيرقوي را از بذرهاي با بنيه ضعيف تحت 

 آزمون خرده آجر ها، يكي از آزمون. بيماريزا تفكيك نمود
)Brick Grit Test( به روش Hiltner  و Ihssen )1911( 

 اي بذري گياهان و  توده بر اساس آنتوان مياست كه 

هاي فوزاريوم  هاي مولد آنها را در مقابل گونه گياهچه
 .بررسي نمود

 

 هاروش و مواد

 اكوتيپ 2 و Agropyronگونه  5 در اين آزمايش، بذر 
B. persicus 1جدول ( ندمورد استفاده قرار گرفت.( 

 خلوص فيزيكي، خلوص  مختلف بذر شاملهاي آزمون
ميزان رطوبت و آزمون اوليه ژنتيكي، وزن هزار دانه، 

ها در آزمايشگاه تكنولوژي بذر بانك ژن منابع زني آن جوانه
زيكي و سالمتي از نظر خلوص في بذرها. طبيعي انجام شد

مورد آزمون قرار گرفتند و بذرهاي آلوده به آفات و 
بيماريها با توجه به عالئم ظاهري از بذرهاي سالم جدا 

 و (F. graminearumدو گونه اسپورهاي از . شدند

 (F. avenaceumبراي اعمال تنش استفاده شد ،. 
 F. graminearum  از گروه بيماريهاي غالت بخش
از  F. avenaceumو تهيه بذر و نهال  تحقيقاتسسه ؤم
 . آفات و بيماريها تهيه گرديد تحقيقاتسسه ؤم

 
 زمايشآ مواد گياهي مورد استفاده در -1جدول 

���� ��� �	
 ��� �	
 	��� 
� Agropyron A. intermedium ���������	
��  
� Agropyron A. elongatum ���������	
��  
� Agropyron A. podapera ������ 
� Agropyron A. desertorum ���������  
� Agropyron A. repens ���������	���  
� Bromus B. persicus ���������  
� Bromus B. persicus ����� 

 

 بذرها آلودگي مصنوعيو اسپور   سوسپانسيونتهيه

 ابتدا دوگونه قارچ در محيط كشت عصاره سيب 
هاي كشت شده  نمونه. شت شدندك )PDA(زميني آگاردار 

 درجه سانتيگراد و نور C3±20°در انكوباتور با دماي 
 روز، 15بعد از .  لوكس المپ فلورسنت قرار گرفتند1000

هاي قارچي كه رشد كافي كرده بودند در  ميسيليوم نمونه
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253 4 شمارة 14فصلنامة تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ايران جلد 

 گرم كاه 10+ليتر  ميلي250آب مقطر در حد  دو فالسك،
الو كاتو بار در  دوشده با هم مخلوط شده و جو آسيا

هاي قارچي دو گونه فوق از  ميسيليوم نمونه. استريل شدند
 و به طور جداگانه در داخل تشتك پتري برداشته

ه اضافه هاي حاوي آب مقطر و كاه استريل شدفالسك
گذاري شده براي دو گونه  دو فالسك عالمت. گرديدند

 دور در 100قارچ، جهت توليد اسپور به دستگاه شيكر 
ها  ر مرحله بعد اسپور هر يك از قارچد. قيقه انتقال يافتندد

فالسك  .شمارش شدند توسط هموسيتومتر در دو سطح
 50 كه حاوي F. graminearumقارچ  اول اسپور

 ml/104×114تعداد   بههموسيتومترليتر بوده توسط  ميلي
توسط آب  ليتر از اين ماده  ميلي25 .برآورد گرديداسپور 

ليتر   ميلي50ستريل رقيق شد كه به سطح ار دوبار طمق
كه اسپور سطح  رسيد و ميزان اسپور به نصف تقليل يافت

تعيين  ml/104×57دوم براي گونه قارچ فوق به تعذاد 
 قارچ در  اسپور سطح اول به روش فوق الذكر، .گرديد

F. avenaceumبه تعداد  ml/104×152دوم   و سطح
ml/104×76برآورد گرديد . 

����� ����	
� ����	� ��� ��������� �� 

اي بذر ه نمونهقبل از تيمار بذرها با دو گونه قارچ، 
توسط ماده هيپوكلريت سديم به نسبت اختالط  ها اكوتيپ

 . دقيقه ضدعفوني شدند15مدت  ه در آب مقطر ب3 به 1
عدد  25بعد از ضدعفوني بذرها، از هر اكوتيپ به تعداد 

ر داده شدند، به نحوي كه  تشتك پتري قرا سهبذر در
براي دو  عدد و 75در هر تيمار  تعداد بذرهاي هر اكوتيپ

 5 براي يعني دوگونه قارچ و يك سطح شاهداسپور  سطح
 زني جوانهدر آزمون . بودعدد  )5×75=375 ( به تعدادتيمار

 به عنوان 1روش استاندارد از كاغذ فيلتر واتمن شماره  هب
 پس از كشت، اه نمونه. شداده  مورد استفزني جوانهبستر 

  درجه سانتيگراد وC 3±20°به داخل ژرميناتور با دماي 
درصد .  لوكس المپ فلورسنت منتقل شدند1000نور 

و  12، 9، 6، 3 بذرها بعد از زني جوانه و سرعت زني جوانه
براي تعيين سرعت . داشت برداري گرديدياد  روز،15

 (Maguire, 1962)  از فرمول ارائه شده توسطزني جوانه
 .شرح زير استفاده شد هب

 
������ ����� �� 	��!" #���$� %&�   �����������  �� 	��!" #��'���� &� %&�   

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ +...+ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ = ()�� �*�,- 	*% 
�$� %&�  %&�&�   

 

 
 و چه ريشه، طول ) روز15(ها  از رشد گياهچهبعد 

گيري  ازهاند) Kairwal )1993و  Lekh روش  بهچه ساقه
 عدد گياهچه به صورت تصادفي از 5در اين روش . شد

ها،  پس از توزين وزن تر گياهچه. شدندانتخاب  هر تكرار
مينيوم قرار گرفته و به آون وبالفاصله آنها در فويل آل

 ساعت، براي 24 منتقل شدند و بعد از C80°داراي دماي 
با در دست داشتن . وزين شدند تدوبارهتعيين وزن خشك 

 روش  هها، شاخص بنيه ب و طول گياهچه زني جوانهدرصد 
Abdulbaki  وAnderson )1975 ( براي هر يك از

ها با استفاده از فرمول زير بر آورد  ي گونهها اكوتيپ
 :گرديد
 

100
% MSHGr

Vi
×= 

 : در آنكه
Vi = شاخص بنيه 

 =MSH  چه ساقه+چه شهري(ميانگين طولي گياهچه( 
Gr% = زني جوانه درصد 
 هر اكوتيپ، بذرهاي براي ري كه ذكر گرديدطو همان

اسپورهاي دو گونه قارچ   غلظت2 با آزمايشي، موارد تيمار
 و سرعت زني جوانهدرصد  نظير  صفاتيانجام گرفت و

تر و خشك  چه، وزن هچه و ساق ه، طول ريشزني جوانه
 .گيري شد ندازهها و شاخص بنيه آنها ا گياهچه
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254 ...براي   فوزاريومقارچبه  و اگروپايرون  مختلف دو جنس بروموسسهاي مرتعيگراواكنش 

 )گلدان( محيط طبيعيدر  بذر زني جوانهبررسي خصوصيات 

، در ها اكوتيپ بذرهاي اي بنيهبه منظور مقايسه صفات 
 قبل از ها اكوتيپ هر يك از بذرهايابتدا ي شرايط طبيع

آغشته شدن با دو گونه قارچ، توسط ماده هيپوكلريت 
 15مدت  ه در آب مقطر ب3به 1سديم به نسبت اختالط 

بعد از ضدعفوني بذرها، از هر  .عفوني شدنددقيقه ضد
تكرار گلدان در   هر عدد بذر براي25اكوتيپ به تعداد 

نظر گرفته  براي آزمايش درتكرار  3 ود ننظر گرفته شد
  به اين ترتيب تعداد بذرهاي هر اكوتيپ جهت.شد

دو سطح اسپور از دوگونه قارچ و ( تيمار 5بررسي براي 
. بود) 5×75(آزمايشگاه  روش  مانند)ح شاهديك سط
پور سطح پس از آغشته شدن با اساستريل شده  بذرهاي

ي حاوي خاك گلدانهااول و دوم دو گونه قارچ در 
 شرايط در گلدانهابعد از كشت، . كشت گرديدند استريل
  محيط25 ±3 نور و دماي هزار لوكس 30 تا 20 طبيعي

 بذرها زني جوانه سرعت  وزني جوانهدرصد . قرار گرفتند
يادداشت برداري   روز،21 و18، 15، 12، 9، 6، 3بعد از 
با   به روش آزمايشگاهزني جوانهتعيين سرعت . گرديد

بعد از رشد كافي . ه گرديدفرمول ارائه شده محاسب
 چه و چه و ساقه  روز، طول ريشه21ها به مدت  گياهچه

 Kairwalو  Lekh شك آنها به روشخزنهاي تر و و
شدن  قابل ذكر است كه طوالني. گيري شد اندازه) 1993(

به دليل قرار  شرايط طبيعي  درها اكوتيپدوره رويشي 
آوري  پس از جمع.  در شرايط تنش خاك بودبذرهافتن گر

 از نرم  تصادفي كامالروش هها ب ها، براي تجزيه داده داده
 . استفاده شد SASو  Minitabهايافزار

 

 نتايج 

نسبت طول (رشد رويشي  ،زني جوانهسرعت درصد و 
وزن تر و شاخص بنيه /، نسبت وزن خشك)ريشه به ساقه

تجزيه واريانس مورد دو شرايط آزمايش ر دبه تفكيك بذر 
ها  جنستفاوت بين . ندگرفتقرار  ،(Nested) اي آشيانه

  شددار معني) ≥01/0P(با احتمال باال  براي كليه صفات
در داخل ) ها اكوتيپ(ها  ونهتفاوت بين گ .)2جدول (

جز نسبت ريشه به ساقه  ه ببراي تمامي صفاتها نيز  جنس
اثر .  شددار معني )≥01/0P( با احتمال در آزمايشگاه

روي تمامي صفات به جز  فوزاريوم تيمارهاي قارچ
در شرايط آزمايشگاه در  ساقه/صفات نسبت طول ريشه

 اتاثر. )2جدول ( بود دار معني) ≥01/0P(احتمال سطح 
 به ريشه نسبت در جنس فقط برايفوزاريوم  متقابل بين

به وزن تر در آزمايشگاه  به خشك وزنو نسبت ساقه 
 دار معني) ≥01/0P( و) ≥05/0P(ترتيب در سطح احتمال 

  در گونهفوزاريوم متقابل بين اتاثر .)2جدول ( شدند
نسبت وزن خشك  و زني جوانه سرعتفقط براي صفات 

به ترتيب در سطح احتمال  در آزمايشگاه به وزن تر
)05/0P≤ (و) 01/0P≤ (گرديد  دار معني)2  جدول(. 
 

  A. intermedium زني جوانهخصوصيات 

در  ،ها اكوتيپ  بذرزني جوانهخصوصيات ميانگين 
شرايط  در شرايط آزمايشگاه و دانكنروش  ه ب3جدول 
ذر  بزني جوانهدرصد  .مورد مقايسه قرار گرفتند طبيعي

 آذربايجان شرقي  منشا باA. intermediumاكوتيپ بذري 
به ترتيب به  شرايط طبيعيگاه و شدر دو شرايط آزماي

 در ها اكوتيپنسبت به ساير بود كه درصد  86و  89 ميزان
 بذر اكوتيپ فوق زني جوانه سرعت ،ارزيابي شد aگروه 

 ارزيابي شد a در گروه 3/5در شرايط آزمايشگاه با ميزان 
  ميانگين.يافتكاهش  7/2به  يشرايط طبيعلي در و

 طول ريشه به ساقه، و وزن خشك به تر بذر هاي نسبت
ي در شرايط ها اكوتيپ نسبت به ساير اكوتيپ فوق
 .بود كمترين مقدارداراي كه  شرايط طبيعيآزمايشگاه و 
شرايط آزمايشگاه هر دو اكوتيپ در اين بذر  شاخص بنيه

 aدر گروه برتر بود  ها اكوتيپ  به سايرنسبت طبيعيو 
  .ارزيابي شد
 بذر اكوتيپ فوق در شرايط اي بنيه و زني جوانهصفات 
  2 در واكنش با سطوح ا و يتفاوت مواكنشآزمايشگاه 

  F. avenaceumو  F. graminearumدو گونه قارچ 
   قارچتأثير نتايج نشان داد كه ).4جدول  (نشان دادند

F. graminearum1 بر روي كاهش )بيشتر لظتغ( با 
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بذر در شرايط   و شاخص بنيهزني جوانهو درصد سرعت 
نسبت به ساير سطوح اسپورها و تيمار شاهد آزمايشگاه 

 .بود ثرترؤم
 مايه زده با اسپور بذرهاي ابتدا در شرايط آزمايشگاه

 ولي بر اثر نفوذ ،دو گونه قارچ، جوانه زده 2سطوح ا و 
 جوانه زده موجب كاهش هاي اسپور قارچ روي جنين

آنها در مقايسه شاهد  شاخص بنيه  وزني جوانهسرعت 
 در اين پديده با توليد ميسليوم دو گونه قارچ .گرديد

 4جدول در ) بدون توليد ميسيليوم(شاهد  مقايسه با
 و بنيه زني جوانهشرايط گلخانه، صفات  در. مشخص است

ا شاهد بتفاوت زيادي  مايه زده شدهدر تيمارهاي بذر 
 جوانه زده شاهد بيشتر بذرهايجز اينكه تعداد  هنداشتند ب

 در واكنش به سطح ويژه بهتيمارها  مايه زده بذرهاياز 
 .)4جدول ( گونه قارچ بود  دو1 اسپور
 

 همند  منشابا Bromus persicus زني جوانهخصوصيات 

 آبسرد 

ميانگين ، 3بندي صفات در جدول  براساس گروه
 همند منشا با B. persicus  بذر اكوتيپيزن جوانهدرصد 
نسبت به درصد  83 به ميزان در شرايط آزمايشگاه، آبسرد
قرار  ab در شرايط مطلوب يعني در گروه ها اكوتيپساير 
بذر همين  زني جوانه درصد ،گلخانه در شرايط .گرفت

يافت كاهش  درصد 24 با ،ها اكوتيپ ساير نسبت اكوتيپ
در شرايط  زني جوانهسرعت . شدارزيابي  dدر گروه  و

 در ها اكوتيپ نسبت به ساير 6/4آزمايشگاه، به ميزان 
 ولي در ،قرار گرفت abشرايط مطلوب يعني در گروه 

اين نتايج . قرار گرفت d، در گروه 1/1با  شرايط طبيعي
 زني جوانهباشد، سرعت  ، مشخص مي2جدول  در كامال

 چور قاردو سطح اسپ بذر اكوتيپ فوق در تنش با
 F. graminearum  آنها كمتر از شاهد 1به ويژه سطح 

 نسبت به ساير بذر اكوتيپ شاخص بنيه .)4جدول  (بود
 bc در گروه 97 به ميزان در شرايط آزمايشگاه ها اكوتيپ

كاهش يافت و  40  بهطبيعي ولي در شرايط ،ارزيابي شد
 4جدول  درطوري كه  همان. دارزيابي ش e در گروه

شاخص بنيه بذر اكوتيپ نظير سرعت ست مشخص ا
گردند در   بذر محسوب مياي بنيه كه از صفات زني جوانه

در  F. graminearum سطح قارچ 2واكنش با اسپورهاي 
بر اساس جدول .  داشتدار معنيمقايسه با شاهد اختالف 

 در واكنش با ها اكوتيپ بذر زني جوانهفوق، درصد 
 در شرايط آزمايشگاه F. graminearum قارچ اسپورهاي

 .ي داشتنددار معنيدر مقايسه با كنترل اختالف 
 

  A. elongatum زني جوانهخصوصيات 

 A. elongatum بذر اكوتيپ اي بنيه و زني جوانهصفات 
 ها اكوتيپدر مقايسه با بذر ديگر  آذربايجان شرقي  منشابا

بذر اكوتيپ  زني جوانه درصد.  مقايسه گرديد2در جدول 
 bc در گروه، درصد 75  به ميزانشرايط آزمايشگاهر فوق د

درصد  شرايط طبيعيكه در  زيابي شد، در صورتيرا
 ها اكوتيپ نسبت به ساير  درصد62 آن به ميزان زني جوانه

وتيپ كبذر ا زني جوانهسرعت .  قرار گرفتbدر گروه 
 به به ترتيب شرايط طبيعيفوق در شرايط آزمايشگاه و 

اختالف كم . قرار گرفتند a و bدر گروه  1/4 و 2/4ميزان 
شرايط در شرايط آزمايشگاه و  زني جوانهدرصد و سرعت 

مشخص  4جدول ها از  پ نسبت به ساير اكوتيطبيعي
اكثر بذر اكوتيپ فوق در شرايط آزمايشگاه در زيرا . است

ها هم استقرار گلدان جوانه زده و در شرايط تشتك پتري
درصد و سرعت  ،4دول همچنين بر اساس ج. يافتند
 در واكنش با ها اكوتيپ در تنش بذر بذرهاي زني جوانه

و  F. graminearum دو گونه قارچ 2سطح ا و  اسپورهاي
F. avenaceum در مقايسه با كنترلي شرايط طبيع در 

اختالف زيادي باهم نداشته و هم گروه با شاهد ارزيابي 
در شرايط نسبت وزن خشك به تر ها بر  اثر قارچ .شدند

 قارچ 2 و بيشتر نسبت از سطحدار بود طبيعي معني
 F. graminearum ها بر   سطوح قارچتأثير. بدست آمد
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 شاخص بنيه بذر اكوتيپ فوق در شرايط آزمايشگاه،
كمترين شاخص بنيه بذر مربوط به تيمار   بود ودار معني
 . بود F. graminearumقارچ  2سطح
 

  A. podapera زني جوانهخصوصيات 

 A. podapera بذر اكوتيپ اي بنيه و زني جوانهصفات 
 در ها اكوتيپ سيراچال در مقايسه با بذر ديگر  منشابا

  اكوتيپ بذريزني جوانهدرصد .  مقايسه گرديد2جدول 
  درصد73اكوتيپ فوق در شرايط آزمايشگاه به ميزان 

 در .قرار گرفت bc در گروه ها اكوتيپنسبت به بذر ساير 
كاهش يافت و   درصد60 هب طبيعيكه در شرايط  صورتي

بذر اكوتيپ  زني جوانهرعت س.  ارزيابي شدbدر گروه 
نسبت به بذر ساير  5/3در شرايط آزمايشگاه به ميزان فوق 

به  شرايط طبيعي ولي در ،ارزيابي cگروه   درها اكوتيپ
 در گروه ها اكوتيپبه بذر ساير نسبت  كاهش يافت و 5/2
cنسبت طول ريشه به ساقه در شرايط .  قرار گرفت

به ها نرايط طبيعي گلداش در  ولي44/0آزمايشگاه به ميزان 
  درنسبت وزن خشك به تر. افزايش يافت 67/0

 19/0  و17/0به ميزان  ترتيب به شرايط طبيعيآزمايشگاه و 
 102شرايط آزمايشگاه به ميزان  شاخص بنيه در. بود

در گروه ر حد متوسط و د ها اكوتيپنسبت به بذر ساير 
bc  يافتافزايش  128 شرايط طبيعيو در قرار گرفت . 

 و زني جوانه بذر نظير سرعت اي بنيهكاهش صفات 
 سيراچال  منشابا A. podaperaشاخص بنيه بذر اكوتيپ 

ها در تنش به در شرايط آزمايشگاه و محيط گلدان
 .F و F. graminearum  دو گونه2سطح ا و  اسپورهاي

avenaceum  مشخص  4جدول در مقايسه با شاهد در
 و ميزان قدرت رشد يا همان زني جوانهسرعت . باشد مي
 قارچ 2 و 1ها در و اكنش به اسپورهاي سطح  گياهچه بنيه

F. graminearumو F. avenaceum شاهد  در مقايسه با
روي  F. graminearum ميسيليوم قارچ رشد. كمتر است

در . باشد  مشخص مي4دول جزده در   جوانهبذرهاي

ه كه از حمله قارچ مصونيت ي با بنبذرهاي شرايط طبيعي
به ويژه  ميزان رشد يافتهمايند كه ند رشد نداشتند توانست

از تيمار  F. graminearum 1در تنش به اسپور سطح 
  .باشد ميمشخص  4جدول  دركمتر بوده كه كامال  شاهد
 

  A. desertrum زني جوانهخصوصيات 

 41و  69 بذر اكوتيپ فوق به ميزان زني جوانهرصد د
.  بودطبيعيو در شرايط آزمايشگاه درصد به ترتيب 

 بذر اكوتيپ فوق در شرايط آزمايشگاه زني جوانهسرعت 
 c در گروه ها اكوتيپنسبت به بذر ساير  4/3به ميزان 

كاهش  2/1به  شرايط طبيعيارزيابي شد و مقدار آن در 
ول ريشه به ساقه و وزن خشك به تر ط هاي نسبت. يافت

 و 28/0 و 56/0به ترتيب به ميزان در شرايط آزمايشگاه 
بدست  14/0 و 69/0 ترتيب به ميزان به طبيعيدر شرايط 

و شاخص بنيه بذر اكوتيپ فوق در شرايط آزمايشگاه . آمد
نسبت  بود و براي اكثر صفات 70و  80ترتيب به گلخانه، 

قرار متوسط   در گروهها اكوتيپبذر ساير خصوصيات به 
 . گرفت

 و زني جوانه بذر نظير سرعت اي بنيهكاهش صفات 
 همند  منشابا A. elongatumشاخص بنيه بذر اكوتيپ 

ها در تنش به در شرايط آزمايشگاه و محيط گلدانآبسرد، 
 و F. graminearum دو گونه 2سطح ا و  اسپورهاي

 F. avenaceum شرايط آزمايشگاهدر مقايسه با شاهد در  
 گلخانهدر شرايط  .باشد مشخص مي 4ر جدول دانه خو گل

 ها در تنش به اسپورهاي گياهچه) سرعت( ميزان رويش
متر ك دو گونه قارچ فوزرايوم نسبت به شاهد 2سطح ا و 

ها در  گياهچه) سرعت( رويش  ميزانبه ويژه كاهش. بود
 F. graminearum گونه 2 و 1 حوسط  اسپورهايتنش به

  به رنگ رشد مسيليوم.بودبيشتر  F. avenaceumاز 
در  F. graminearum 2 و 1سطوح اي مايل به قرمز  قهوه

در شرايط . ها كامال مشخص است محيط پتري ديش
 و نسبت وزن خشك به زني جوانهجز درصد  هب، آزمايشگاه
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 نبودند دار معنيتر براي ساير صفات اثر تيمارهاي قارچي 
كه مصون  اي بنيه با بذرهاي طبيعي شرايط در). 4جدول (

 در .، توانستند استقرار يابندشدنداز اسپورهاي قارچ 
 ،زده تدا تعداد زياد بذر اكوتيپ جوانهشرايط آزمايشگاه، اب

رفته و به علت  در اثر نفوذ اسپور قارچ از بين هاولي بعد
ص بنيه هم خ شابنابراينه كم و فوق رشد رويش گياهچ

 .نمايد ميا يدكاهش پ
 

 A. repens  اكوتيپ بذريزني جوانهخصوصيات 

 بذر اكوتيپ اي بنيه و زني جوانهخصوصيات 
 repens .A آذربايجان غربي در مقايسه با بذر  منشابا 

مشخص دانكن  به روش ،3  در جدولها اكوتيپساير 
در شرايط  اكوتيپ فوق زني جوانهدرصد . باشد مي

 ها اكوتيپنسبت به بذر ساير  درصد 27با ميزان آزمايشگاه 
با  طبيعيدر شرايط كه  صورتي درار گرفت، رق dدر گروه 

 بذر زني جوانهسرعت .  ارزيابي شدbگروه   در درصد61
نسبت  82/0 به ميزان  فوق در شرايط آزمايشگاهاكوتيپ

در شرايط .  قرار گرفتd در گروه ها اكوتيپبه بذر ساير 
 c  متوسطدر گروه 1/2به ميزان سرعت جوانه ، طبيعي

و مقايسه  4جدول توضيحي فوق با موارد  .قرار گرفت
، يعني تطابق دارد .repens Aها در گونه  ميانگين قارچ
در شرايط آزمايشگاه كمتر از  زني جوانهت عدرصد و سر

و وزن ساقه /ريشه طول هاي نسبت. است طبيعيشرايط 
 و 22/0هاي  با ميزان  در شرايط آزمايشگاهوزن تر/خشك

 ،هاي فوق در شرايط گلخانه نسبتكه   درحاليبودند، 40/0
.  ارزيابي شدند22/0و  68/0 هاي به ترتيب به ميزان

  و در شرايط آزمايشگاهشاخص بنيه بذر اكوتيپ فوق
  .بدست آمد 87و  21به ترتيب گلخانه 

مشخص است، صفات  4جدول  درطوري كه  همان
مراتب  هبط آزمايشگاه  بذر در شراياي بنيه و زني جوانه

صفات مقايسه  4جدول . بود شرايط طبيعيكمتر از 
 در شرايط آزمايشگاه و  ، بذراي بنيهي و نز جوانه

 دو گونه 2 با تنش به اسپورهاي سطح ا و گلدانهامحيط 
F. graminearum  وF. avenaceum  نشان را با شاهد

 ) و شاخص بنيهزني جوانهسرعت  (اي بنيهصفات . دهد مي
 2 با تنش به اسپورهاي سطح ا و ها اكوتيپاز   بعضيبذر

 در F. graminearumفوزاريوم به ويژه  دو گونه قارچ
   قارچتأثيرو   بودشرايط طبيعيشرايط آزمايشگاه كمتر از 

F. graminearumموجب كاهش 1 با غلظت سطح  
قارچ كه غلظت سطح ا   در حالي، گرديدزني جوانهدرصد 

F. avenaceum  بر سرعت را  منفي تأثيربيشترين
دو  هر 1براي شاخص بنيه بذر، سطوح .  داشتزني جوانه

 كمترين F. avenaceumا و F. graminearumگونه 
 .داشتندرا شاخص بنيه بذر 

 

 Bromus persicus   اكوتيپ بذريزني جوانهخصوصيات 

  ديزين منشابا

 بذر اكوتيپ اي بنيه و زني جوانهخصوصيات 
 B. persicus در ها اكوتيپ ديزين با بذر ساير  منشابا 

 زني جوانهدرصد  .مقايسه گرديد دانكن به روش ،3جدول 
شرايط و آزمايشگاه  در شرايط فوق، اكوتيپ بذرهاي
به بذر بود كه نسبت  8و  11به ميزان  به ترتيب طبيعي
 زني جوانهسرعت . قرار گرفت e  در گروهها اكوتيپساير 

 شرايط طبيعيدر و  41/0به ميزان گاه، در شرايط آزمايش
. ارزيابي شد e در گروهكاهش يافت و  20/0به ميزان 

بود  77/0نسبت طول ريشه به ساقه در شرايط آزمايشگاه 
.  قرار گرفتa در گروه ها اكوتيپساير  نسبت به بذركه 

شرايط  در شرايط آزمايشگاه و تر وزن/ نسبت وزن خشك
 bc و aدر گروه  20/0 و 32/0 به ترتيب به ميزان طبيعي

  ودر شرايط آزمايشگاه شاخص بنيه بذر. ارزيابي شد
 بود كه نسبت به ساير 9 و 8ترتيب به شرايط طبيعي 

 .  قرار گرفتfو  e  در گروهها اكوتيپ
 B. persicus بذر، اي بنيهي و نز  صفات جوانه4جدول 

ها با تنش به در شرايط آزمايشگاه و محيط گلدانرا 
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 و F. graminearum دو گونه 2پورهاي سطح ا و اس
 F. avenaceum بر . با شاهد را مورد مقايسه قرار داد

 و زني جوانهسرعت  (اي بنيه، صفات 4 اساس جدول
 با تنش به اسپورهاي  B. persicusبذر ) شاخص بنيه

 نس فوزاريوم به ويژهج دو گونه قارچ 2سطح ا و 
 F. graminearumكمتر از  عمومايشگاه  در شرايط آزما

 .بود شرايط طبيعي

 

در مقابل تيمارهاي دو گونه ) آگروپايرون و بروموس( هاي سه جنس اكوتيپ از گونه 7 هايميانگين مربعات خصوصيات مهم بذر -2جدول 

 اي واريانس آشيانهوسيله تجزيه  هب از قارچ فوزاريوم در دو شرايط آزمايشگاه و شرايط طبيعي
������� ��	�� !��� 

"��#$  
%&�� 

�!
�' �
# 
(��) 

!
�'� �
# 
(*+
 

!���/!,	) 
-.	0 

!��� 
1#2 

3�. /�� 1#2 
  4	5��	�#$ !
	67 4	5��	�#$ !
	67 4	5��	�#$ !
	67 4	5��	�#$ !
	67 4	5��	�#$ !
	67 

��� 8�� 	9 1 15360∗∗
 44845∗∗ 31/8∗∗ 76/8∗∗ 1/51∗∗ 0/17∗ 56378∗∗ 19989∗∗ 0/178∗∗

 

0/086∗∗ 
��� :.�� �� !
'7 8�� 5 9099∗∗ 3458∗∗ 41/6∗∗ 14/9∗∗ 0/26∗∗ 0/01 17209∗∗ 40940∗∗ 0/064∗∗ 0/026∗ 

�'���#'; �	��� 4 1246∗∗ 278 5/53∗∗ 0/41 0/06 0/02 6133∗∗ 893 0/027∗∗ 0/008 
��� �� �	��� 4 158 146 1/14 0/32 0/11∗ 0/07 1347 1046 0/017∗∗ 0/012 

7 �� �	������ :.�� !
' 20 253 201 2/06∗ 0/52 0/05 0/03 1251 924 0/014∗∗ 0/010 
	<. 70 190 155 0/97 0/41 0/03 0/04 769 702 0/005 0/006 

 ������� =��>%CV  20 24 28 30 28 25 29 27 30 37 
∗ /∗∗ 

  &ns	��0 123$� 4���� ��   56� �� �� ���7%/
 

9 %	��0 123$� :�) & �;* �� ���	0 � ���. 
 

 تيمار قارچ فوزاريوم 5و مقايسه ميانگين هاي دو جنس آگروپايرون، بروموس   اكوتيپ ازگونه7 ميانگين خصوصيات مهم بذرهاي -3جدول 

 در شرايط آزمايشگاه و گلخانه
  %&�� 

 !
�'� �
# 

(��) 

 !
�'� �
# 

(*+
 

!��� /!,	) 

-.	0 

!���  

 1#2 

3�. /�� 1#2 

!
'7 8��  	9  	�#$4	5�� !
	67 4	5��	�#$ !
	67 4	5��	�#$ !
	67 4	5��	�#$ !
	67 4	5��	�#$ !
	67 

A. desertarum 69 cd 41 c 3/4 c 1/2 d 0/56 bc 0/69 a  80 c 70 d 0/28 b 0/14 c 
A. elongatum 75 bc 62 b 4/2 b 4/1 a  0/35 de 0/66 a  117 ab 104 c 0/13 d 0/14 c 
A. intermedium   89 a  86 a  5/3 a  2/7 b 0/33 e 0/73 a  133 a  216 a  0/13 d 0/14 c 
A. podaperae 74 bc 60 b 3/5 c 2/5 cb 0/48 cd 0/67 a  102 bc 128 b 0/17 d 0/19 bc 
A. repens 27 e 61 b 0/82 d 2/1 c 0/38 e 0/68 a  22 d 88 cd 0/40 a 0/22 ab 
B. persicus-D 11 f 8 e 0/41 e 0/2 e 0/77 a  0/78 a  8 e 9 f  0/32 ab  0/20 bc 
B. persicus-H 83 ab 24 d 4/6 ab 1/1 d 0/72 a  0/77 a  97 bc 40 e 0/24 bc 0/26 a  

������� 66/1 48/9 3/36 1/99 0/56 0/71 89/2 93/7 0/21 0/19 
             

����	�
 ���                     

F. avenaceum1 65 bc 46 a  3/7 a  2/2 a  0/61 a  0/72 a  92 ab 90 a  0/19 b 0/17 a  
F. avenaceum2 74 a  47 a  3/9 a  1/8 a  0/60 ab 0/66 a  102 a  96 a  0/21 b 0/21 a  
F. graminearum1 56 c 47 a  2/7 c 1/9 a  0/48 b 0/71 a  63 c 89 a  0/28 a  0/19 a  
F. graminearum2 63 c 49 a  3/0 bc 2/0 a  0/52 ab 0/71 a  82 b 90 a  0/20 b 0/19 a  
%9	0 73 ab 55 a  3/4 ab 2/1 a  0/57 ab 0/76 a  106 a  104 a  0/19 b 0/16 a  

8�5
	�� 66/1 48/9 3/36 1/99 0/56 0/71 89/2 93/7 0/21 0/19 

 .داري با همديگر ندارند از لحاظ آماري اختالف معني% 5شابهي است بر اساس آزمون دانكن  داراي حروف م هر گونه و هر تيمار قارچي كهميانگين تيمارهاي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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مقابل تيمارهاي دو گونه فوزاريوم در  B. persicus اكوتيپ 2 و Agropyron گونه 5 زني بذر در ميانگين خصوصيات جوانه -4جدول 

 شرايط آزمايشگاه و گلخانه
!
'7 	9  �	��� %&�� 

!
�'� �
#  
(��) 

!
�'� �
#  
(*+
 

!���/!,	)  
-.	0 

!��� 
1#2 

3�./�� 1#2  
  4	5��	�#$ !
	67 4	5��	�#$ !
	67 4	5��	�#$ !
	67 4	5��	�#$ !
	67 4	5��	�#$ !
	67 
A. desertarum av1 72 a 41 b 3/4 a 1/2 ab 0/71 a 0/81 a 87 ab 80 a 0/17 b 0/12 b 
 av2 88 a 41 b 4/0 a 1/2 ab 0/61 a 0/60 a 113 a 82 a 0/29 b 0/11 b 
 gr1 44 b 37 b 2/8 a 1/0 ab 0/43 a 0/72 a 44 b 60 ab 0/48 a 0/16 a 
 gr2 72 a 28 b 3/5 a 0/9 b 0/57 a 0/53 a 85 ab 31 b 0/22 b 0/18 a 
 ���� 71 a 56 a 3/3 a 1/6 a 0/47 a 0/79 a 69 ab 96 a 0/26 b 0/12 b 
A. elongatum            
 av1 73 ab 57 a 4/9 ab 4/0 a 0/41 a 0/70 a 121 ab 97 a 0/15 a 0/15 ab 
 av2 96 a 51 a 6/5 a 3/1 a 0/28 a 0/65 a 151 a 86 a 0/13 a 0/14 ab 
 gr1 65 b 71 a 3/6 b 4/4 a 0/35 a 0/68 a 92 b 112 a 0/13 a 0/13 bc 
 gr2 65 b 68 a 3/1 b 4/7 a 0/41 a 0/64 a 113 ab 114 a 0/13 a 0/16 a 
 ���� 76 ab 64 a 3/2 b 4/5 a 0/31 a 0/65 a 109 b 110 a 0/10 a 0/12 c 
A. intermedium             
 av1 93 a 88 a 6/2 a 3/3 a 0/43 a 0/68 a 149 ab 212 a 0/19 a 0/14 b 
 av2 96 a 87 a 6/2 a 2/8 a 0/38 ab 0/74 a 131 ab 229 a 0/09 a 0/16 ab 
 gr1 64 b 80 a 2/9 b 2/5 a 0/26 b 0/73 a 68 c 215 a 0/13 a 0/10 b 
 gr2 95 a 81 a 5/5 a 2/7 a 0/31 ab 0/77 a 122 bc 206 a 0/09 a 0/11 b 
 ���� 96 a 93 a 5/5 a 2/2 a 0/28 b 0/76 a 193 a 221 a 0/16 a 0/20 a 
A. podaperae            
 av1 63 a 55 b 2/4 a 2/5 ab 0/59 a 0/66 a 89 a 115 a 0/17 a 0/10 a 
 av2 85 a 63 ab 3/8 a 2/5 ab 0/48 a 0/60 a 122 a 135 a 0/19 a 0/26 a 
 gr1 77 a 43 b 3/3 a 2/0 b 0/47 a 0/69 a 95 a 102 a 0/19 a 0/21 a 
 gr2 64 a 77 a 3/3 a 3/2 a 0/40 a 0/70 a 73 a 158 a 0/16 a 0/25 a 
 ����  80 a 61 ab 4/4 a 2/4 ab 0/44 a 0/69 a 130 a 132 a 0/13 a 0/14 a 
A. repens            

 av1 5 b 50 a 0/11c 2/5 a 0/25 c 0/96 a 3 c 78 ab 0/90 a 0/21 b 
 av2 33 a 54 a 0/75b 1/7 a 0/43 a 0/99 a 30 b 88 ab 0/22 c 0/23 b 
 gr1 9 b  56 a 0/33c 1/6 a 0/56 a 0/50 a 2 c 60 b 0/18 d 0/39 a 
 gr2 45 a 55 a 1/47a 1/6 a 0/26 c 0/87 a 26 b 83 ab 0/28 c 0/15 b 
 ���� 47 a 72 a 1/35a 2/1 a 0/37 ab 0/79 a 49 a 131 a 0/40 b 0/16 b 

B. persicus-D             
 av1 11 a 11 a 0/6 ab 0/3 a 0/48 b 0/72 a 9 ab 14 a 0/30 a 0/21 a 
 av2 15 a 8 ab 0/7 a 0/2 a 0/84 ab 0/ 63 a 14 a 11 a 0/21 a 0/24 a 
 gr1 7 b 7 ab 0/2 b 0/2 a 0/83 ab 1/00 a 2 b 8 a 0/40 a 0/11 a 
 gr2 7 b 4 b 0/3 b 0/1 a 0/52 ab 0/71 a 4 b 3 a 0/40 a 0/23 a 
 ���� 15 a 11 a 0/3 b 0/2 a 1/18 a 0/85 a 13 a 11 a 0/30 a 0/20 a 
B. persicus-H            
 av1 88 ab 20 a 5/8 a 0/9 a 0/85 a 0/68 a 114 a 31 a 0/19 b 0/30 a 
 av2 83 ab 23 a 4/4 a 1/0 a 0/78 ab 0/61 a 97 a 43 a 0/33 a 0/33 a 
 gr1 73 b 33 a 4/0 a 1/3 a 0/59 d 0/76 a 82 a 63 a 0/19 b 0/26 a 
 gr2 76 b 21 a 3/6 a 0/9 a 0/72 bc 0/90 a 97 a 33 a 0/29 ab 0/26 a 
 ���� 96 a 25 a 5/1 a 1/2 a 0/67 dc 0/93 a 93 a 29 a 0/20 b 0/17 a 

  از لحاظ آماري اختالف معني داري با همديگر ندارند5%براساس آزمون دانكن هستند ميانگين تيمارهاي هر گونه كه داراي حروف مشابهي 

 

   بحث

 .باشد ميمهمي از نتايج قابل بحث و تفسير موارد 
بروموس و جنس ي دو ها اكوتيپبحث و تفسير نتايج 

 :باشد مياگروپايرون به شرح ذيل 

 و شاخص بنيه بذر زني جوانه درصد :آگروپايرون

در دو شرايط  آگروپايرون جنس يها اكوتيپبعضي از 
 گروه ارزيابي  نبوده و در يكدار معنيآزمايش، باهم 

 و شاخص بنيه بذر زني جوانه، درصد به طور مثال. ندشد

آذربايجان شرقي در دو   با منشاA. intermediumاكوتيپ 
نسبت شرايط آزمايشگاه و شرايط طبيعي در باالترين گروه 

 به اين علت مورد فوق.  ارزيابي شدندها اكوتيپبه ساير 
 مصون يافته از بذرهايموضوع ربط دارد كه تعداد 

 دوگونه قارچ به خصوص در شرايط طبيعي باال اسپورهاي
 با بنيه كه از قدرت رويشي بذرهايبوده، يعني تعداد 

(Seedling performance)  بااليي نسبت به بذر ساير
  كهدليل مورد فوق اين است.  برخوردار بودندها اكوتيپ
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تعداد بذر سبز شده در شرايط آزمايشگاه باال بوده، اما 
 در شرايط زني جوانهه يا همان سرعت ميزان بذر سبز شد

وع و نظر به اهميت موض.  گرديدآزمايشگاهطبيعي كمتر از 
 يكي زني جوانهسرعت ن، ابا توجه به نظرات ديگر محقق

تواند به عنوان يكي  هاي مهم بنيه بذر بوده كه مي از جنبه
گردد از عوامل محدود كننده در استقرار گياهان محسوب 

Perry, 1987) .(Pederson, et al., 1993; 
 با B. persicus گونه  اكوتيپ بذري2نتايج : بروموس

 .دنباش  بحث مي مقايسه وديزين قابل  آبسرد وهمند منشا
 زني جوانه) سرعت( و ميزان زني جوانهخصوصيات درصد 

 ديزين در   منشاو تعداد گياه رويش يافته بذر اكوتيپ با
 منشا  بذر اكوتيپ بادو شرايط آزمايش به مراتب كمتر از

علت اين موضوع به خصوصيات .  آبسرد استهمند
 ،نتايج فوق. ژنيتكي و رويشگاهي دو اكوتيپ بستگي دارد

 دوگونه قارچ به ها اكوتيپ واكنش بذريدر ميزان 
 F. graminearum  وF. avenaceum زيادي داردرابطه ، 

  وزني جوانه يا همان سرعت زني جوانهه ميزان چزيرا هر
ر باشد، مصون بودن آنها از حمله تبنيه بذر گياهان بيش

 ,Grabe) باشد مي بيشترها   قارچويژه به يزاعوامل بيمار

ديده  4در جدول طوري كه   و همانبه دليل فوق .(1976
شود، نفوذ اسپورهاي قارچ و رشد ميسيليوم دو گونه  مي

 منشا با B. persicus روي بذر اكوتيپ قارچ فوزاريوم

بذر   ازكمتر در شرايط آزمايشگاه ويژهبه  آبسرد دهمن
و  زني جوانهسرعت  درصد و .است  ديزين منشااكوتيپ با

گونه  واكنش به دو  آبسرد درهمند  منشابنيه بذر اكوتيپ با
ر و مطلوبتر از بذر تبيش در شرايط طبيعي فوزاريومقارچ 

ر يگر مقاومت بذد ديزين بود يا به عبارتي  منشااكوتيپ با
واكنش به دو گونه قارچ   آبسرد درهمند   منشااكوتيپ با
  .باشد ميبيشتر  فوزاريوم

زير حاصل گيري   نتيجهمه از اين مطالعهتدر خا
  :گردد مي

 (planting value)مقاومت و ارزش كاشت  -
 دو 2 و 1موس در واكنش به سطوح اسپورهايوبر

كمتر از  F. avenaceumو  F. graminearum گونه
 . ي جنس اگروپايرون استها اكوتيپبذر 

 همند منشا  باB. persicusمقاومت و ارزش كاشت  -
و  F. graminearum  در واكنش به دو گونهآبسرد

F. avenaceum  بيشتر ازB. persicusمنشا  با 

  .ديزين بود
 يها اكوتيپ كاشت و مقاومت بذرارزش  -

 A. intermedium  وA. elongatum منشابا   
  بهتر ازبه دو گونه قارچ در واكنش  شرقيآذربايجان

  .اگروپايرون بودندنس ج  ديگريها اكوتيپ بذر از

  با غلظتFusarium graminearum قارچ -
ml/104×114  بر كاهش را  منفي تأثيربيشترين

 بذر زني جوانهشاخص بنيه بذر، سرعت و درصد 
 .داشت

 

 

 سپاسگزاري

يقات وسيله از مسئوالن محترم مؤسسه تحق بدين
هاي مالي اين  ها و مراتع كشور براي تقبل هزينهجنگل

همچنين از كليه داوران محترم كه . شود تحقيق قدرداني مي
ودند كمال تشكر و قدراني مقاله را داوري و ويرايش نم

 .آيد بعمل مي
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Responses to Fusarium in Agropyron and Bromus for seed germination and 
seedling growth under laboratory and natural conditions 

 
M.A. Alizadeh1 and A.A. Jafari1 

 
1-Research Institute of Forests and Rangelands, P.O. Box 13185-116, Tehran, Iran, E-mail: Alizadeh@rifr-ac.ir 
 

Abstract 
 

The experiment was conducted under laboratory and natural condition for evaluation of seed 
germination characteristics in 2 Bromus ecotypes and 5 Agropyron species collected from different parts 
of Iran. Seeds samples were treated with spores of Fusarium graminearum (114×104/ml and 57×104/ml) 
and F.avenaceum (152×104/ml and 76×104/ml). Germination percentage, and speed, root/shoot ratio, 
dry/fresh weight ratio and vigour index were determined in the inoculated seeds, as well as in control 
(non-inoculated seeds). Significant differences for the above characteristics were observed between plant 
genera, species and ecotypes and also between 2 Fusarium species. At both densities of F. avenaceum 
spores, all of triats were decreased in treated seeds at laboratory except for root/shoot ratio. At natural 
condition, there were no significant differences among agents of infection compared to control. In 
general, the seed contamination was higher in laboratory. Percentage and speed of seed germination and 
vigour index were higher in A. intermedium and A. elongatum comparing to other Agropyrone species and 
both B. persicus ecotypes. The higher density (114×104/ml) of F. graminearum  spores showed the 
highest effect on percentage and speed of germination and vigour index in all of species and ecotypes. 
 
Key words: Bromus, Agropyron, Fusarium, Percentage, Seed germination and Vigour index 
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