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  چكيده

 Chenopodiumتره (هاي هرز سلمهو رشد گياهچه علف زنيبه منظور بررسي اثر سطوح مختلف شوري بر خصوصيات جوانه

album L.) علف جارو ،(Kochia scoparia L.) جو دره ،(Hordeum spontaneum L.) و سوروف (Echinochloa crus-

galli L. 200، 100، 0هاي با شش سطح شوري شامل غلظت) آزمايشي به صورت طرح فاكتوريل در قالب طرح كامالً تصادفي ،
چه، چه، طول ريشهزني، طول ساقهزني، سرعت جوانهصفات درصد جوانه انجام شد. ارتكر چهار و درموالر ميلي 500و  400، 300

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه براي تمامي صفات مورد گيري شد. وزن خشك گياهچه و شاخص بنيه گياهچه اندازه طول گياهچه،
اثر سطوح مختلف تنش شوري روي صفات مورد مطالعه چنين داري وجود دارد. همهاي هرز اختالف بسيار معنيمطالعه بين علف

يافتند ولي روند  ها كاهشگيري شده در تمامي گونهنتايج نشان داد كه با افزايش تنش شوري، همه صفات اندازهدار بود. بسيار معني
يشترين كاهش را براي و جو دره ب علف جارو كمترين با افزايش مقدار شوري،هاي مورد مطالعه، متفاوت بود. كاهش در گونه

  .  نشدمتوقف هاي هرز علف هيچ يك اززني ، جوانهموالرميلي 500 شوريدر هاي رشد گياهچه نشان دادند. زني و مولفهجوانه
     

 كلريد سديمگياهچه،  طولزني، سرعت جوانه، زنيدرصد جوانه كلمات كليدي:

  
  مقدمه

كه به عنوان عامل محيطي مؤثر بر كاهش جوانهوليد محصوالت زراعي است ت هاي محدودكنندهترين تنشتنش شوري يكي از مهم
جذب آب را توسط بذر در اثر به هم  ،كندها در گياه ايجاد ميزني گياهان، عالوه بر سميت يوني كه به واسطه جذب و تجمع يون

باشد و براي استقرار و در زندگي اكثر گياهان مي اي مهم و اساسيزني مرحله). جوانه4كند (روبرو مي مشكلخوردن تعادل اسمزي با 
 يك ).5اي برخوردار است (زني از اهميت ويژهتحمل شوري در مرحله جوانه ،برندهاي شور به سر ميتثبيت گياهاني كه در خاك

يران پس از چين، هند و بر اساس آمار موجود، ا هستنند كه ر قابل استفادهيباال غ يل شوريجهان به دل يآب يزراع يهانيسوم زم
ن يانگيم ،ن زده شده كه در مناطق شور موجود در كشوريباشد. تخمپاكستان بيشترين درصد اراضي شور را در سطح جهاني دارا مي

با توجه به پتانسيل موجود در گياهان وحشي و  .درصد برسد 50از  شيكاهش عملكرد برخي از محصوالت زراعي ممكن است به ب
هرز هم در جهت هايدسترسي به آب شور فراوان در كشورمان، انجام تحقيق بر روي گياهان وحشي و علف ز و از طرفيهرهايعلف

مفيد  هاي احتمالي در مهندسي ژنتيكو هم در جهت استفاده از پتانسيل اين گياهان در تحمل به تنش شوري شناخت تنوع ژنتيكي
  زني انجام شد.  لف هرز شورزيست به سطوح مختلف شوري در مرحله جوانهاين تحقيق با هدف بررسي واكنش چهار ع است.
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  هامواد و روش
)، علف جارو .Chenopodium album Lتره (هاي هرز سلمهزني بذور علفشوري بر خصوصيات جوانه تنشبه منظور بررسي اثر 

)Kochia scoparia L.) جو دره ،(Hordeum spontaneum L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L. آزمايشي در (
انجام شد. آزمايش به صورت طرح  1392هاي هرز دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال آزمايشگاه تحقيقاتي علف

هاي در قالب طرح كامالً تصادفي با چهار تكرار انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل شش سطح شوري با غلظت 6×4فاكتوريل 
  . ندهاي هرز مذكور بودموالر و علفميلي 500و  400،300،200،100،0

درصد قرار  5براي ضدعفوني به مدت يك دقيقه در محلول هيپوكلريت سديم  مذكورهاي هرز قبل از انجام آزمايش، ابتدا بذور علف
 مترسانتي 9هايي با قطر ديشعدد بذر از هر گونه در داخل پتري 25شد. سپس  بار با آب مقطر شستشو داده 3-4 سپس گرفت و

شد. محلول نمك  هاي مختلف افزودهليتر محلول نمك در غلظتميلي 5ديش به هر پتري حاوي كاغذ صافي واتمن قرار داده شد و
اي ههاي حاوي بذور گونهديشبود. پتري 7:2ا:به نسبت  كلسيممورد استفاده در آزمايش حاوي كلريد سديم، سولفات منيزيم و كلريد 

 .گرفت ساعت تاريكي قرار 8عت روشنايي و سا 16گراد با تناوب نوري درجه سانتي 25مورد مطالعه در داخل ژرميناتور در دماي 
. در نهايت صفات درصد جوانهبودچه از بذر زني خروج ريشهمعيار جوانه كه شد انجام شمارش بذور جوانه زده به صورت روزانه

براي شد.  گيرياندازه گياهچهو شاخص بنيه  خشك گياهچه وزنطول گياهچه، چه، چه، طول ساقهريشهول زني، طزني، سرعت جوانه
به منظور بررسي استفاده شد.  3و  2، 1هاي ه گياهچه به ترتيب از معادلهزني و شاخص بنيسرعت جوانهزني، درصد جوانهمحاسبه 

چنين تشريح وجود اثر متقابل بين سطوح هاي مختلف شوري و همغلظت هاي هرز مورد استفاده در اين آزمايش بهپاسخ بذور علف
اي دانكن و ها با استفاده از آزمون چند دامنهشد. در نهايت مقايسه ميانگين اهي تجزيه واريانس دو طرفه انجامهاي گيشوري و گونه

  شد.    نجامدرصد ا 5در سطح احتمال 
  باشند.تعداد كل بذور مي Nزده در روز آخر و تعداد بذر جوانه iNزني، جوانه درصد PGكه   100 iPG=(N×(N/  )1معادله (

  دهد. ام را نشان ميnتعداد روز تا شمارش  diتعداد بذر جوانه زده در هر شمارش و  niكه          )2معادله (

  .)1( باشندزني ميدرصد جوانه PGچه و چه و طول ساقهگياهطول  PLكه         )3معادله (
  

 نتايج و بحث

همچنين  .وجود داردداري اختالف بسيار معني تمامي صفات مورد مطالعهبراي  هاي هرزعلفتجزيه واريانس نشان داد كه بين نتايج 
در  هاي هرزعلفزني حداكثر جوانه. )1(جدول دار بوديبسيار معنتمامي صفات مورد مطالعه اثر سطوح مختلف تنش شوري روي 

تاكنون . )1(شكل  نشدمتوقف  ي مورد مطالعههاگونه يك ازهيچزني ، جوانهموالرميلي  500در غلظت  تيمار شاهد مشاهده شد و
 نجام شده است كه درا يااهچهيگ و رشد يزنجوانه مرحله در يشور تنش به اهان مختلفيگ نشكوا خصوص در يمتعدد قاتيتحق

است به نحويكه با افزايش شوري،  شده گزارش اهانيگ يزنجوانه يهاشاخص بر تنش شوري بازدارندة مطالعات، اثرات نيا يتمام
  ).3شده است ( زني در تيمار شاهد مشاهدهجوانه بيشترينزني كاهش يافته است و جوانه

هاي گونه كاهش يافت ولي روند كاهش درمقدار تمامي صفات مورد مطالعه  با افزايش غلظت شوري،نتايج آزمايش نشان داد كه 
). 1زني را نشان دادند (شكل و جو دره بيشترين كاهش درصد و سرعت جوانه علف جارو كمترينكه، بطوري .مختلف، متفاوت بود
دار كه آستانه كاهش معنيايگونهب داشتن تفاوت چندانيمورد مطالعه  هاي هرزعلفزني بين دار درصد جوانهآستانه كاهش معني

آستانه  كهدر حالي بود، موالرميلي 500و در جارو و سوروف شوري  ميلي موالر 400تره شوري جودره و سلمهزني در درصد جوانه
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 400شوري  ترهموالر و جارو و سلمهميلي 300، سوروف شوري ميلي موالر 200زني در جودره شوري دار سرعت جوانهكاهش معني
زني كاهش بيشتري را نشان داد كه زني از درصد جوانههاي مورد مطالعه با افزايش شوري، سرعت جوانهموالر بود. در تمام گونهميلي

باشد كه با نتايج به دست آمده از مطالعه بر روي ارقام مختلف شبدر نشان دهنده حساسيت بيشتر اين صفت به تنش شوري مي
)Trifolium sp.( ساله مشابه ميساله و يكمرتعي چندگراس ، چند گونه) دار طول گياهچه در جودره ). آستانه كاهش معني2باشد

دار شاخص بنيه گياهچه در كه آستانه كاهش معنيموالر بود، در حاليميلي 500تره و سوروف و سلمه 400، علف جارو 200شوري 
موالر ميلي 200موالر بود و در جودره شوري ميلي 400و تفاوتي نداشت  و شوري تره، سوروف و علف جارهاي هرز سلمهبين علف

  بود.    
  

   هرز هايعلف زني و رشد گياهچهبر خصوصيات جوانه  نتايج تجزيه واريانس اثر سطوح مختلف شوري  -1جدول

  منابع         
  تغييرات       

درجه 
  آزادي

  ميانگين مربعات

 درصد
  زنيجوانه

 تسرع
  زنيجوانه

 طول
  چهساقه

  طول
  چهريشه

 طول
  گياهچه

  تر وزن
  گياهچه

  شاخص
  گياهچهبنيه 

  58/256**  005/0**  37/249**  17/57** 7/72** 87/2450** 74/3816** 5 سطوح شوري
  00/932**  071/0**  60/811**  36/67** 89/417** 72/22070** 37/6902** 3  هاي هرزعلف

  82/162**  005/0**  24/156**  52/28** 12/55** 06/364** 87/762** 15  علف هرز ×اثر متقابل شوري
  72/5  001/0 2/5  42/1 22/2 56/43 29/220 72  خطاي آزمايشي

  طح احتمال يك درصدر سدار ديمعن :**
  

 400تا شوري  در مجموع علف جارو بيشترين مقاومت را نسبت به افزايش تنش شوري نشان داد وبا توجه به نتايج آزمايش،      
كه جو دره كمترين مقاومت را نسبت به تنش شوري زني و رشد گياهچه نداشت در حاليداري در جوانهموالر هيچ كاهش معنيميلي

ي تره و سوروف نيز واكنشداري را نشان داد. سلمهزني و رشد گياهچه كاهش معنيموالر سرعت جوانهميلي 200و در شوري  داشت
سبت به افزايش تنش شوري نشان دادند و به خوبي توانستند سطوح شوري باال را تحمل كنند و در حد واسط علف ن ديگرمشابه يك

  جارو و جو دره قرار گرفتند. 

            

  
  

  هاي هرزعلفزني بر درصد و سرعت جوانه سطوح مختلف شورياثر  -1شكل 
  داري ندارند.اي دانكن با هم اختالف معنيبا استفاده از آزمون چند دامنه  و درصد پنج سطح در كمشتر حروف يدارا يهانيانگيمدر هر گونه علف هرز، 
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و  يزنجوانه مرحله در هك ياهانيگ بنابراين كندزني تضمين كننده استقرار گياه كامل بوده و عملكرد نهايي را تعيين ميمرحله جوانه
زودتر، باعث  ةياول استقرار هك چرا باشند،يم يشتريب تيمز يدارا اشند،ب تنش به نسبت يشتريتحمل ب قدرت يدارا اهچهيرشد گ

ها بستگي دارد هاي گياهي به خصوصيات ژنتيكي آنزني گونهگرچه توان جوانه .خواهد شد اهيگ رشد مراحل ريتر ساعيسر شرفتيپ
 طيشرا تحمل جهت شور طيدر مح اهانيگ هك است داده نشان . مطالعاتگيردولي اين توان تحت تأثير شوري محيط كشت قرار مي

 هكنيا به توجه با باشند ويم ياسمز ميتنظ جهت انجام يمعدن امالح تجمع و نيسيو گال نيپرول مانند يساخت مواد آل به ناچار تنش
يل موجود در با توجه به پتانس شود.مي مواجه اهشك با اهيرشد گ طيشرا نيا در لذا است، يانرژ صرف ازمندين مواد نيساخت ا

با  اين دسته از گياهانهرز و از طرفي دسترسي به آب شور فراوان در كشورمان، انجام تحقيق بر روي هايگياهان وحشي و علف
هاي در جهت استفاده از پتانسيلها زني و استقرار اوليه آنبخصوص در مرحله جوانهبه تنش شوري  شانهدف شناسايي واكنش
تواند ميها با محصوالت زراعي در شرايط شوري، و نيز ارزيابي تداخل آنانتقال به گياهان اهلي براي گياهان  احتمالي موجود در اين

 باشد.مفيد 
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Abstract 
In order to study the effect of salinity stress on germination characteristics and seedling growth of 
Lambsquarter (Chenopodium album L.), Kochia (Kochia scoparia L.), Wild barley (Hordeum spontaneum 
L.) and Barnyard grass (Echinochloa crus-galli L.) species, the experiment was conducted in germination 
stage as a factorial experimental based on completely randomized design with four replications. Salinity 
levels applied were 0, 100, 200, 300, 400 and 500 mmol/L. Traits of percentage of germination, rate of 
germination, plumule length, radicle length, seedling length, seedling dry weight, and seedling vigor index 
was measured. Analysis of variance showed that for all the traits studied, there is a very significant 
difference between weeds. Also, the effect of different levels of salinity on the traits was very significant. 
The results showed that with increasing salinity level, all measured traits were reduced in all species, but the 
decline in the studied species was different. With increasing salinity level, Kochia and Wild barley were 
minimum and maximum reduction in germination and seedling growth factors, respectively. At 500 mmol/L 
salinity, none of weeds germination has stopped.    
 
Keywords: NaCl, Percentage of germination, Rate of germination, Seedling length 
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