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 Avena fatuaزنی گونه جوانه صفاتشاخص تحمل به شوری و  مقایسه
 سدیم کلرید شوری استرستحت 

 
 ناهید محمدی1، قاسمعلی دیانتی تیلکی2، سحر صالحی3

 مدرس تربیت دانشگاه ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی1
دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده منابع طبیعی ،گروه مرتع داری 2  

قیقات منابع طبیعی و کشاورزی مازندرانمرکز تح3  
Nahidmohamadi66@yahoo.com 

 

 چکیده

کند. گیاه خشک محدودیت ایجاد میشوری یکی از مهمترین عاملی است که در تولید محصول در مناطق خشک و نیمه

Avena fatua شود. این طرح در های ایران از آن استفاده میوفه در مراتع و چراگاهیک گونه گراس که جهت تولید عل

تکنولوژی بذر در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس در ایران انجام شده است. در این مطالعه تاثیر آزمایشگاه 

 A. fatuaبرای گونه  کرارطرح کامال تصادفی با چهار ت در یک NaCl میلی موالر 288، 168، 128، 08صفر،  شوری استرس

به وسیله استرس شوری تحت تاثیر قرار  زنیصفات جوانهکه  ندنشان داد زمایشاتنتایج آدر شرایط ژرمیناتور ارزیابی شد. 

دار افزایش شوری سبب کاهش معنی.موالر ثبت شدمیلی 288در سطح شوری  زنیحداقل جوانه A. fatuaگرفت و در گونه 

 شد. A. fatuaزنی ری و درصد جوانهدر شاخص تحمل به شو

 

 NaCl، شاخص تحمل به شوری، زنی، شوری، صفات جوانهAvena fatua :کلمات کلیدی

  
 مقدمه

تقریباً در تمام مناطق جهان . زایی، شور شدن خاک استیکی از فرآیندهای مهم و تعیین کننده در تخریب اراضی و بیابان

موضوع شوری خاک در اثر انواع عوامل طبیعی و انسانی در حال تبدیل به یک مشکل ، خشکو نیمه ویژه در مناطق خشکبه

 و تبخیر آبیاری، بارش، از تابعی و بوده متفاوت مختلف زمانهای در زراعی اراضی در خاک در آن توزیع و شوری جدی است.

از تنش شوری شامل کمبود مواد غذایی، مسمومیت ناشی  .(6د )باش می امل عو این بین متقابل اثر و زهکشی آبشویی، تعرق،

 از یکی خاک شدن وشور شوری مراتع، علوفه تولید درباشد. تخریب غشاء سلولی، تغییر فعالیت آنزیمی و متابولیسمی می

 هنگام در شوری میزان مرتعی، گیاهان زادآوری و گسترش موانع از یکی که طوریبه رود، می بشمار بازدارنده مهم عوامل

ها قادرند گونه گیاهی مقاوم به شوری شناسایی شده که برخی از آن 1088تا کنون بیش از . (4) باشد می بذرها زدنجوانه

 زنی جوانه مرحله در مختلف گیاهان برای شوری به مقاومت درجه(. 11) های نمک باالی سطح آب دریا را تحمل کنندغلظت

اثر ای طبق مطالعه. (18) دهد کاهش را زنیجوانه ورت تصاعدیص به نمک غلظت افزایش است ممکن حتی است، متفاوت

را مطالعه نمودند. نتایج آنها حاکی از آن است که تعداد  ایزنی و رشد گیاهچه سورگوم علوفه شوری محلول خاک بر جوانه

به  یها و ارقام گیاهسخ گونهاز نحوه پا آگاهی .(13)زنی با افزایش شوری روندی کاهشی دارد بذرهای جوانه زده و سرعت جوانه

زنی یک مرحله های اکولوژیکی و فیزیولوژیکی بسیار حائز اهمیت است، زیرا جوانهزنی از جنبهتنش شوری طی مرحله جوانه

-های مختلف شوری به توسعه روشهای مختلف گیاهی در غلظتزنی گونهمطالعه جوانه .(1بحرانی برای استقرار گیاه است )

مناسب ترین گونه جهت اصالح و  و های بایر و شورهای متحمل به شوری برای کشت در زمینرای معرفی گونههای ممکن ب
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در همین راستا این  (.9) ندککمک می باشد،های مرتعی دارای اهمیت زیاد میاحیا اینگونه مراتع، که در مدیریت اکوسیستم

 A. fatuaگونه مرتعی  زنیجوانهخصوصیات  سدیم روی برخیدمنظور بررسی اثر تیمارهای مختلف شوری کلریتحقیق به
منظور بررسی در همین راستا این تحقیق بهباشند. می و یکساله گیاهی علفی، از خانواده گندمیان Avenaس . جنانجام گرفت

 .گیردانجام می A. fatua گونه مرتعی زنیجوانهخصوصیات  سدیم روی برخیاثر تیمارهای مختلف شوری کلرید

  
 مواد و روشها

مدت درصد هیپوکلریت سدیم به 0وسیله محلول  عفونی بذور بهضد .گرفتصورت   A .fatuaیگونهبر روی این تحقیق 

های مورد مطالعه جهت بررسی بعد از تعیین قوه نامیه، بذور گونه .گرفتمقطر صورت  وسیله آبها به کشی آندقیقه و آب 2

( 10) میلی موالر 288، 168، 128، 08، 8سطح شوری  0آزمایش در یک طرح آماری کامال تصادفی در زنی،خصوصیات جوانه

ها را با نوار پارافیلم دیشسپس پتری ،دادیمدیش قرار تایی از بذور را روی کاغذ صافی در پتری 188تکرار  7با  سدیمکلرید

 0درصد و تناوب نوری  08درجه سلسیوس، رطوبت  20ور با دمای . سپس آنها را به صورت کامال تصادفی به ژرمیناتپوشاندیم

زنی که ارزیابی جوانهشد. زمانی ساعت یکبار انجام  27زنی هر ارزیابی جوانه .کردیمساعت روشنایی منتقل  16ساعت تاریکی و 

-زنی، صفات جوانهتمام جوانهاز اپس . (0) رسیدزده یکسان شد، عمل شمارش به پایان شمارش متوالی تعداد بذور جوانه 3در 

، شاخص تحمل چهچه و ساقهچه و وزن خشک ریشهچه و ساقهزنی( و طول ریشهزنی، سرعت جوانهزنی) مانند درصد جوانه

 .(12) شدگیری اندازهشوری 

                                          :                                                 شدزنی از طریق روشهای زیر ارزیابی خصوصیات جوانه -1

188های کشت شده *های جوانه زده به تعداد بذر= تعداد بذر Germination percent 

                                    :شدها از رابطه زیر محاسبه زنی بذرسرعت جوانه -2

S(seeds day
-1

) =(N1*1)+(N2 – N1)*1/2+ (N3-N2)*1/3+…+(Nn-Nn-1)*1/n                                     
  (.0)باشد و... روز می 3، 2، 1زده پس از و... تعداد بذور جوانه N1 ,N2 ,N3زنی، سرعت جوانه Sکه 

 با استفاده از رابطه زیر: زنیمیانگین زمان جوانه-3

MGT = A1D1 + A2D2 + … + AnDn  /  A1 + A2 + … + An 

کل تعداد روزها تا آخرین روز شمارش  nو  Dزده در زمان های جوانهتعداد بذر Aزنی، مان جوانهمیانگین ز MGTکه 

 (7)باشد می

 شود:شاخص تحمل شوری که از فرمول زیر استفاده می -7

 ×100 

ST   ،استرس شوری( و وزن  چه تیمارهای )تحتبترتیب وزن خشک ساقه و  شاخص تحمل شوری

 .(17)باشد چه شاهد )کنترل( میخشک ساقه
 

 و بحث  نتایج

 .(1)جدول  استمورد مطالعه داشته زنی گونهخصوصیت جوانه داری برنتایج حاصل نشان داد که شوری اثر معنی
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 A. fatuaزنی گونه انه( نتایج تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف شوری بر برخی صفات جو1جدول شماره)              

F 
 P G            GR              MGT                       STI      درجه آزادی                منابع تغییر

 93/949**        19/992**                    19/991**              2/91**                 91       شوری           

 

 29418994             38991                  489.1                  911983بعات                        میانگین مر

 19198931            22834                  91849                     13.9مجموع مربعات                         

،  GR=Germination Rateزنی( ، )سرعت جوانهGP=Germination Percent  (زنی جوانه درصد). درصد معنی دار است 0**در سطح 

 باشد.می STI= Salinity Tolerance Index، )شاخص تحمل به شوری(  MGT= Mean Germination Time)میانگین زمان جوانه زنی( 

 

 

 288زنی در غلظت ین درصد جوانهکمتر ی مورد مطالعه با افزایش غلظت نمک کاهش یافت،در گونه زنیدرصد جوانه 

 .(1شماره شکل ) داری مشاهده نشدموالر تفاوت معنیمیلی 288، 168، 128های لیکن میان غلظتموالر مشاهده شد. میلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دار می باشند.یدرصد معن0ها با حروف غیر مشترک از لحاظ آماری در سطح (. میانگین GP: میانگین اثر شوری بر درصد جوانه زنی )1شکل 

 (موالر)شوری میلی 288موالر(، میلی 168)شوری  168موالر(، میلی 128)شوری  128موالر(، میلی 08)شوری  08، )شاهد( 8

 

 

نی بطور زدر محیط شاهد )فاقد نمک( بیشتر از سایر تیمارها بود. با افزایش سطح شوری سرعت جوانه زنیسرعت جوانه

شود و با مشاهده میمطالعه مورد  در گونه (فاقد نمک)زنی در محیط کشت شاهد منظم کاهش یافت. بیشترین سرعت جوانه

کاهش   (.2شماره  شکل) رسدزنی به کمترین میزان خود میموالر، سرعت جوانهمیلی 288افزایش شوری تا غلظت 

 ؛2889و همکاران،  Ajmal Khan) ،ین بسیاری گزارش شده استزنی با افزایش شوری توسط محققخصوصیات جوانه

Zhang  ،چه( چه و ریشهزنی، طول ساقهزنی )درصد و سرعت و شاخص جوانهنشان دادند که صفات جوانه (2812و همکاران

ص کاهش دست آمده از این تحقیق در خصوسو با نتایج بهاین مطالعات هم. یابدکاهش می NaClبا افزایش غلظت نمک 

  باشد.نسبت به شاهد می NaCl زنی با افزایش میزان غلظت نمکصفات جوانهبرخی دار معنی
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 اشند.دار می بدرصد معنی0ها با حروف غیر مشترک از لحاظ آماری در سطح (. میانگین GR: میانگین اثر شوری بر سرعت جوانه زنی )2شکل 

 
 

زنی در محیط شاهد )فاقد نمک( کمتر از سایر تیمارها بود. با افزایش سطح شوری میانگین زمان میانگین زمان جوانه

این نتیجه با  داری وجود دارد.های مختلف شوری اختالف معنیبین تیمار (.3شماره  شکل) زنی بطور منظم کاهش یافتجوانه

-زنی را متوقف یا به تاخیر میدارد، که سطوح شوری باال به میزان قابل توجهی جوانه( مطابقت 1991) Basalahهای یافته

 NaClگذارد.در مطالعه حاضر نیز افزایش سطوح شوری با زنی تاثیر میاندازد و به طور همزمان بر میانگین زمان جوانه

 ( را به تاخیر انداخت.MGTزنی )میانگین زمان جوانه

 

                     

 

 

 

 

 
دار می درصد معنی0ها با حروف غیر مشترک از لحاظ آماری در سطح (. میانگین MGTزنی): میانگین اثر شوری بر میانگین زمان جوانه3شکل 

 باشند.

 
در محیط شاهد )فاقد نمک( بیشتر از سایر تیمارها بود. با افزایش سطح شوری شاخص تحمل به شاخص تحمل به شوری 

دار مشاهده شد. کمترین میزان تحمل به شوری کاهش یافت. بین سطوح مختلف شوری اختالف معنیشوری بطور منظم 

 (.7شماره  شکل) باشد.موالر میمیلی 288مربوط به تیمار شوری 

 تواندمی شوری به مقاوم گیاهان یافتن رو این از دنیاست، خشک نیمه و خشک مناطق مشکالت مهمترین از یکی شوری

 میزان شوری نشان داد که تحقیق نتایج حاصل از این .باشد شور هایزمین و هاآب از وریبهره افزایش جهت سبمنا راهکاری

 تدریجی کاهش باعث شوری افزایش ،نمک کم هایتغلظ دردهد. می قرار تأثیر تحت را گیاه یوالف وحشی بذور زنیجوانه

این گیاه تا یک حد آستانه ای توانست شوری را تحمل کند و  یافت.  کاهش نیزهجوان توانایی باالتر های ظتغل در و شد زنیهجوان

-میلی 08بعد از آن با افزایش شوری عملکرد آنها بطور خطی کاهش می یافت. ما باید این گیاه را در مناطقی که شوری خاک از حد 

 موالرباالتر نباشد بکاریم.
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دار می درصد معنی0ها با حروف غیر مشترک از لحاظ آماری در سطح (. میانگین STIاثر شوری بر شاخص تحمل به شوری): میانگین 7شکل 

 باشند.
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Comparison of salinity tolerance and seed germination traits of Avena fatua under salinity 

stress with NaCl 

 

Nahid Mohammadi, Ghasem Ali Dianati Tilaki, Ehsan Sadati
 

 

Abstract 

Salinity is one of the most important constraints limiting crop production in arid and semi arid 

regions. Avena fatua is an annual grass species that product valuable forage and grazing material in 

pasture and rangelands of Iran. This experiment was carried out at the Seed Technology Laboratory, 

located in the faculty of Natural Resources at Tarbiat Modares University in Iran.  In this study effects 

of salinity stress 0, 80, 120, 160 and 200 mM of Nacl with 4 replication evaluated in a completely 

randomized design of A. sativa in the germinator conditions. Results of the experiment showed that 

seed germination traits were influenced by salt stress and in A.fatua minimum germination was 

recorded at salinity level of 200 mM. Increasing the salinity caused significant decreases in the salt 

tolerance index and germination percentage of A.fatua.  
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