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چکیده
Secale cerealeچاودار وحشی (و رشد گیاهچه زنیبر خصوصیات جوانهو خشکی به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوري 

L.( 100، 0هاي تکرار انجام شد. شش سطح شوري شامل غلظتدو آزمایش جداگانه به صورت طرح کامالً تصادفی با چهار ،
و - 29/1، -02/1، - 84/0، - 33/0، 0هاي اسمزي موالر و شش سطح خشکی شامل پتانسیلمیلی 500و 400، 300، 200
نسبت چه، طول گیاهچه،چه، طول ریشهزنی، طول ساقهزنی، سرعت جوانهصفات درصد جوانهمگاپاسکال استفاده شد. - 79/1

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر . ندگیري شدوزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه اندازهچه، چه به ریشهطول ساقه
چاودار در تیمار زنی حداکثر جوانه. بود)p≥01/0(دار سطوح مختلف تنش شوري روي تمامی صفات مورد مطالعه بسیار معنی

به روي تمامی صفات خشکیاثر سطوح مختلف تنش . متوقف شدموالرمیلی 500در غلظت زنی آنجوانهشد و شاهد مشاهده 
درصد و در مجموع مشخص شد که اثر تنش شوري بر . بود)p≥01/0(داربسیار معنیزنیزنی و سرعت جوانهجز درصد جوانه

تأثیر زنیاز تنش شوري روي کاهش جوانهاسمزي حاصلپتانسیل، ناشی از اثر سیمت یونی امالح بود و زنیسرعت جوانه
.سمیت یونی و پتانسیل اسمزي بودندهر دو عاملصفات مرتبط با رشد گیاهچه امل کاهش وعکه در حالی. نداشتيدارمعنی
کلرید سدیمگیاهچه، طولزنی، سرعت جوانه، زنیدرصد جوانهتنش اسمزي،کلیدي:هايواژه

Effect of salinity and drought stress on germination characteristics
and seedling growth of Rye (Secale cereale L.)

Hadi Mehdikhani1 and Ebrahim Izadi-darbandi1

1. Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
hmehdikhani@gmail.com

Abstract
In order to study the effect of salinity and drought stress on germination characteristics and seedling growth

of Rye (Secale cereale L.), two experiments was conducted in germination stage as a completely randomized
design with four replications. Salinity levels were 0, 100, 200, 300, 400 and 500 mmol/L and osmotic potential
levels were 0, -0.33, -0.84, -1.02, -1.29 and -1.79 Mpa. Traits of percentage of germination, rate of germination,
plumule and radicle length, plumule/radicle length ratio, seedling dry weight, and seedling vigor index were
measured. Analysis of variance results showed that the effect of salinity levels on all traits was very significant
(p≤ 0.01). Maximum germination was observed in control treatment and at the level of 500 mmol/L salinity, the
germination stopped. Also, the effect of drought levels on all traits except percentage of germination and rate of
germination was very significant (p≤ 0.01). Overall, it was found that the effect of salinity stress on percentage
of germination and rate of germination caused by the toxic effect of ion salts and osmotic potential of salinity
stress on reduction of germination was not significant. Whereas, the reduction of seedling growth traits were
both toxic effect of ion salts and osmotic potential.
Keywords: NaCl, Osmotic stress, Percentage of germination, Rate of germination, Seedling length
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مقدمه
و در نتیجه گیاهاستقرارکنندهزیرا تعیینباشد میهاي هرزعلفدر چرخه زندگی گیاهان بویژه رین مرحلهتزنی مهمجوانه

زنی و زمان سبز هاي هرز، جوانهعلف- هاي رقابت گیاهان زراعیاز اینرو در مدل.استا در رقابت با گیاهان زراعی هموفقیت آن
هاي هرز بر گیاهان از پارامترهاي مهم در بررسی اثرات رقابتی علفهاي هرز نسبت به گیاهان زراعی، به عنوان یکیشدن علف

بینیپیشدرهرزهايعلفشدنسبزوزنینهجوابهتردركاز طرفی، .)2006(چوهان و همکاران، رودزراعی به شمار می
مفیدتواند، میکنترلیهايبرنامهتوسعهجهتنیازصورتدرنیزوجدیدمناطقبهها آنگسترشپتانسیلواکولوژیکیدامنه
استقرار و تثبیت زنی براي اي محیطی از جمله شوري و خشکی در مرحله جوانههتحمل تنش.)2008(کویرو و ایسا، دوشواقع

ل غلبه این احتما، جدیدمحیطیشرایطبههرزهاي علفسریعخوپذیريبهتوجهبااي برخوردار است.گیاهان، از اهمیت ویژه
قدرت تهاجم این که این مساله منجر به افزایش دیابیمافزایشگیاهان بر گیاهان زراعی در شرایط شوري و خشکی خاك

ازماشناختافزایش. لذا دنشومیمحسوبزراعی و طبیعی هاياکوسیستمبراييتهدیددر نتیجهودسته از گیاهان 
ها با تداخل آنو ارزیابی و هاآنجمعیتتغییراتبینیپیشدرتواندیمهاي هرز علفچهگیاهرشدوزنیجوانههايویژگی

علف هرز بررسی واکنشاین تحقیق با هدف لذا ).2008(چوهان و جانسون، محصوالت زراعی در شرایط شوري مفید باشد
د.شوري انجام شتنشک اثر اسمزي و سمیت یونی حاصل از و تفکیزنی در مرحله جوانهبه سطوح مختلف شوري چاودار

هامواد و روش
Secale cereale(چاودارو رشد گیاهچهزنیبه منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوري و خشکی بر روي خصوصیات جوانه

L. (هاي هرز زنی به صورت طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقات علفدو آزمایش جداگانه در مرحله جوانه
میلی 500و 400، 300، 200، 100، 0هاي انجام شد. شش سطح شوري شامل غلظت1392فردوسی مشهد در سال دانشگاه

مگاپاسکال استفاده شد. -79/1و - 29/1، -02/1، - 84/0، -33/0، 0هاي اسمزي موالر و شش سطح خشکی شامل پتانسیل
تعیین شدند.   1اب شدند که با استفاده از معادله سطوح خشکی بر اساس اثر اسمزي حاصل شده از سطوح تنش شوري انتخ

]1[OP = -0.036×EC

درصد قرار گرفت و5براي ضدعفونی به مدت یک دقیقه در محلول هیپوکلریت سدیم چاودارقبل از انجام آزمایش، ابتدا بذور 
حاوي کاغذ مترسانتی9هایی با قطر دیشدر داخل پتريعدد بذر25شد. سپس شستشو دادهبار با آب مقطر 3-4سپس

شد. محلول نمک مورد استفاده هاي مختلف افزودهدر غلظتلیتر محلولمیلی5دیش به هر پتريصافی واتمن قرار داده شد و
در داخل ژرمیناتور در دماي ها دیشبود. پتري7:2:ابه نسبت کلسیمدر آزمایش حاوي کلرید سدیم، سولفات منیزیم و کلرید 

شمارش بذور جوانه زده به صورت .ندگرفتساعت تاریکی قرار8عت روشنایی و سا16گراد با تناوب نوري درجه سانتی25
-ول ریشهزنی، طزنی، سرعت جوانه. در نهایت صفات درصد جوانهبودچه از بذر خروج ریشه،زنیمعیار جوانهکهشدانجامروزانه

گیرياندازهگیاهچهو شاخص بنیه خشک گیاهچهوزنطول گیاهچه، چه، چه به ریشهنسبت طول ساقهچه، چه، طول ساقه
استفاده شد4و 3، 2هايه گیاهچه به ترتیب از معادلهزنی و شاخص بنیسرعت جوانهزنی، درصد جوانهبراي محاسبه شد. 

انجامو خشکی تجزیه واریانسهاي مختلف شوريبه غلظتچاودار به منظور بررسی پاسخ بذور . )2003(اجمل خان و گلزار، 
در نهایت با تلفیق شد. نجامدرصد ا5اي دانکن و در سطح احتمال ها با استفاده از آزمون چند دامنهمقایسه میانگینوشد
تفکیک شد.چاودارهاي دو آزمایش، اثر اسمزي حاصل شده از تنش شوري از اثر سمیت یونی در داده

]2[PG=(Ni/N)×100 کهPGزنی، درصد جوانهNiزده در روز آخر و تعداد بذر جوانهNباشند.تعداد کل بذور می
]3[RG دهد. ام را نشان میnتعداد روز تا شمارش diتعداد بذر جوانه زده در هر شمارش و niکه =
]4[SVI = باشند.زنی میدرصد جوانهPGچه و چه و طول ساقهگیاهطول PLکه ×
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نتایج و بحث
)p≥01/0(دار بسیار معنیتمامی صفات مورد مطالعه اثر سطوح مختلف تنش شوري روي تجزیه واریانس نشان داد که نتایج 

شدمتوقف چاودار زنی، جوانهموالرمیلی 500در غلظت در تیمار شاهد مشاهده شد وهاي هرزعلفزنی حداکثر جوانه. بود
آستانه کاهش .ندافتکاهش یداري به طور معنیتمامی صفات با افزایش غلظت شوري، نتایج آزمایش نشان داد که . )1(شکل 

زنی جوانهر درصد داکاهش معنیانه که آستايگونهببودتفاوت میلی موالر م400تا 100بین مورد مطالعه تصفادار معنی
شوري براي سایر صفاتمیلی موالر و 200زن گیاهچه شوري چه و وزنی، طول ساقه، سرعت جوانهمیلی موالر400شوري 

تنش شوري، با شیب و با افزایش زنی کمتر تحت تأثیر شوري قرار گرفتدرصد جوانه،در بین صفاتبود.موالرمیلی100
مرحله درشوريتنشبهگیاهان مختلفواکنشخصوصدرمتعدديتاکنون تحقیقات.)1کندتري کاهش یافت (شکل 

زنی هاي جوانهشاخصبرتنش شوريبازدارندةاثراتمطالعات،اینتمامیانجام شده است که درايگیاهچهو رشدزنیجوانه
در تیمار شاهد زنی جوانهبیشترینزنی کاهش یافته است و جوانهبه نحویکه با افزایش شوري، است شدهگزارشگیاهان
).1985(دادیک و پیکاك، شده استمشاهده

سرعت زنی وه جز درصد جوانهبروي تمامی صفات خشکینتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش 
، مگاپاسکال-79/1خشکیزنی در تیمار شاهد مشاهده شد و در حداکثر جوانه. بود)p≥01/0(داربسیار معنیزنیجوانه
زنی تحت تأثیر خشکی قرار نگرفتند در زنی و سرعت جوانهدر بین صفات، درصد جوانه).1شد (شکل نمتوقف چاودار زنی جوانه
(شکل ندافتکاهش ی)p≥01/0(داري به طور بسیار معنیصفات مورد مطالعه سایر، مقدار تنش خشکیبا افزایش که حالی

.)2و1

زنی چاودارسرعت جوانهاثر سطوح مختلف شوري (سمت چپ) و خشکی (سمت راست) بر درصد و-1شکل 
داري ندارند.اي دانکن با هم اختالف معنیبا استفاده از آزمون چند دامنهودرصدپنجسطحدریا فاقد حرف مشتركحروفدارايهايمیانگین، صفتدر هر 

اسمزي پتانسیل، ناشی از اثر سیمت یونی امالح بود و زنیدرصد و سرعت جوانهدر مجموع مشخص شد که اثر تنش شوري بر 
امل کاهش صفات مرتبط با وکه عدر حالی.)1(شکل نداشتيدارمعنیتأثیر زنیاز تنش شوري روي کاهش جوانهحاصل

به عالوه در هر دو آزمایش مشخص شد که صفات .)2(شکل رشد گیاهچه هر دو عامل سمیت یونی و پتانسیل اسمزي بودند
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زنی چاودار حساسیت بیشتري نسبت به تنش شوري و خشکی داشتند مرتبط با رشد گیاهچه در مقایسه با خصوصیات جوانه
ولین زنی چاودار باال است و در اکه سرعت جوانهافزایی سمیت یونی و پتانسیل اسمزي باشد. از آنجائیتواند به دلیل همکه می
زنی چاودار به نوعی کند لذا جوانهزنند و از طرفی اثرات پتانسیل اسمزي در روزهاي اولیه بروز نمیاکثر بذور جوانه می،روزها

کند.پتانسیل اسمزي اجتناب میاز اثرات

چه چاودارچه و ریشهاثر سطوح مختلف شوري (سمت چپ) و خشکی (سمت راست) بر طول ساقه-2شکل 
داري ندارند.اي دانکن با هم اختالف معنیبا استفاده از آزمون چند دامنهودرصدپنجسطحدریا فاقد حرف مشتركحروفدارايهايمیانگین، صفتدر هر 

تجمعوو گالیسینپرولینساخت مواد آلی مانندبهناچارتنششرایطتحملجهتگیاهانکهاستدادهنشانمطالعات
ایندرلذاانرژي است،صرفساخت این مواد نیازمنداینکهبهتوجهباباشند ومیاسمزيتنظیمجهت انجاممعدنیامالح

زنی جوانهرشد گیاهچه در مقایسه با خصوصیات صفات مرتبط با به همین دلیلشود.میمواجهکاهشبارشد گیاهشرایط
وجود به شرایط اقلیمی حاکم بر کشور و با توجهرا نشان دادند.ش بیشتري هحساسیت بیشتري به تنش نشان دادند و کا

شوريهايبه تنشهاي هرزعلفواکنشدر کشورمان، بررسیدسترسی به آب شور فراوانهاي فراوان متأثر از شوري و زمین
شرایط ها با محصوالت زراعی در تداخل آنارزیابی در جهتها زنی و استقرار اولیه آنبخصوص در مرحله جوانهو خشکی 

باشد.تواند مفید میشوري، 
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