
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 اولین کنفرانس ملی

کاراهی توسعه کشاورزی رد شرایط شور  تنش شوری رد گیااهن  و راه
  2932شهریور        22 - 22

 

 

68 

 

 Avena sativaگونه  و بنیه بذر زنیجوانه روی NaClتاثیر استرس شوری با 
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 چکیده

Avena sativa زنی یکی از مهمترین مرحله کند. جوانهخشک رشد مییک گراس یکساله ایران است که در مناطق نیمه

، 60، 0شوری  . در این مطالعه تاثیر استرسگیردباشد که تحت تاثیر فاکتورهای محیطی مثل شوری قرار میرشد گیاه می

 آزمایشات نتایجارزیابی شد.  A. satvaگونه بر با چهار تکرار در یک طرح کامال تصادفی  NaClموالر میلی 200، 180، 120

برخی  شوری، سطوح با افزایشرا تحت تاثیر قرار داد.   A. sativaبذر و شاخص بنیه بذر گونه زنی جوانهشوری  نشان داد که

در کل کاهش یافت. زنی و شاخص بنیه بذر درصد جوانه چه،چه، طول ریشهطول ساقه ،زنیرعت جوانهس مثل زنیجوانهصفات 

 ( داشتند.P<0000در سطح ) A. sativaموالر تاثیر منفی روی صفات رویشی میلی 60ارهای شوری باالتر از تیم
 

 NaCl ،Avena. Sativa شاخص بنیه،، زنیجوانه درصدشوری، استرس   کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

، موضوع شوری خاك در اثر انواع عوامل طبیعی و خشکو نیمه ویژه در مناطق خشکتقریباً در تمام مناطق جهان به 

ویژه تنش شوری بیش از عوامل دیگر موجب های محیطی غیرزیستی بهتنش انسانی در حال تبدیل به یک مشکل جدی است.

می توان یکی از علل کاهش قابلیت اراضی در تولید علوفه بر شمرد. را ش شوری تن. (6)شوند کاهش تولید در سطح جهان می

باشد. مسمومیت ناشی از تنش شوری شامل کمبود مواد غذایی، تخریب غشاء سلولی، تغییر فعالیت آنزیمی و متابولیسمی می

 گسترش موانع از یکی که طوریبه ود،ر می بشمار بازدارنده مهم عوامل از یکی خاك شدن وشور شوری مراتع، علوفه تولید در

گونه گیاهی مقاوم به  1000تا کنون بیش از . (6) باشد می بذرها زدنجوانه هنگام در شوری میزان مرتعی، گیاهان زادآوری و

 به مقاومت درجه(. 12) های نمک باالی سطح آب دریا را تحمل کنندها قادرند غلظتشوری شناسایی شده که برخی از آن

صورت  به نمک غلظت افزایش که دهدیم نشان تحقیقات است، متفاوت زنیجوانه مرحله در مختلف گیاهان برای یشور

 اکثرگیاهان در بذر زدن جوانه مانع زنی، جوانه مرحله در شوری افزایش است ممکن حتیو  دهد کاهش را زنیجوانه تصاعدی

را مطالعه  ایزنی و رشد گیاهچه سورگوم علوفه ل خاك بر جوانهاثر شوری محلو( 1861سعادت و همکاران ) (.11) شودمی

 زنی با افزایش شوری روندی کاهشی دارد. نمودند. نتایج آنها حاکی از آن است که تعداد بذرهای جوانه زده و سرعت جوانه

ولوژیکی و فیزیولوژیکی بسیار های اکزنی از جنبهبه تنش شوری طی مرحله جوانه یها و ارقام گیاهاز نحوه پاسخ گونه آگاهی

 .(2زنی یک مرحله بحرانی برای استقرار گیاه است )حائز اهمیت است، زیرا جوانه
های های ممکن برای معرفی گونههای مختلف شوری به توسعه روشهای مختلف گیاهی در غلظتزنی گونهمطالعه جوانه

سب ترین گونه جهت اصالح و احیا اینگونه مراتع، که در مدیریت منا و های بایر و شورمتحمل به شوری برای کشت در زمین

و  گیاهی علفی، از خانواده گندمیان Avenaجنس  (.10) کندکمک می باشد،های مرتعی دارای اهمیت زیاد میاکوسیستم

در بیشتر نیز و  گرددمی سازگاری با انواع آب و هوا در نقاط مختلفی از دنیا کشت دلیل به  A. sativa گونهباشند. می یکساله
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 برخی سدیم رویمنظور بررسی اثر تیمارهای مختلف شوری کلریددر همین راستا این تحقیق به. نقاط کشور رویش دارد

 .گیردانجام می A. Sativaگونه مرتعی  زنیجوانهخصوصیات 

 

 مواد و روشها

مدت درصد هیپوکلریت سدیم به 0وسیله محلول  بهعفونی بذور ضد .گرفتصورت   A. sativaیبر روی گونهاین تحقیق 

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

( 10) رمیلی موال 200، 180، 120، 60، 0سطح شوری  0زنی، آزمایش در یک طرح آماری کامال تصادفی درخصوصیات جوانه

ها را با نوار پارافیلم دیشسپس پتری ،دادیمدیش قرار تایی از بذور را روی کاغذ صافی در پتری 100تکرار  1با  سدیمکلرید

 6درصد و تناوب نوری  60درجه سلسیوس، رطوبت  20. سپس آنها را به صورت کامال تصادفی به ژرمیناتور با دمای پوشاندیم

زنی که ارزیابی جوانهشد. زمانی ساعت یکبار انجام  21زنی هر ارزیابی جوانه .کردیمشنایی منتقل ساعت رو 18ساعت تاریکی و 

-زنی، صفات جوانهاز اتمام جوانهپس . (9) رسیدزده یکسان شد، عمل شمارش به پایان شمارش متوالی تعداد بذور جوانه 8در 

 .(18) شدگیری اندازه شاخص بنیه بذر،و  چهچه و ساقهزنی( و طول ریشهنهزنی، سرعت جوازنی) مانند درصد جوانه

 زیر ارزیابی شد:                                                                                           زنی از روشجوانه درصد -1

100های کشت شده *های جوانه زده به تعداد بذر= تعداد بذر Germination percent 

                                    ها از رابطه زیر محاسبه شد:زنی بذررعت جوانهس -2

S(seeds day
-1

) =(N1*1)+(N2 – N1)*1/2+ (N3-N2)*1/3+…+(Nn-Nn-1)*1/n                                     
 (.8)باشد .. روز میو. 8، 2، 1زده پس از و... تعداد بذور جوانه N1 ,N2 ,N3زنی، سرعت جوانه Sکه 

 VI = ( RL + SL)            شاخص بنیه:                                                                                         -8

× GP  
  (.1)باشد زنی میدرصد جوانه GPچه و طول ساقه SLچه، طول ریشه RLشاخص بنیه،  VIکه 

 … + MGT = A1D1 + A2D2 + … + AnDn  /  A1 + A2    با استفاده از رابطه زیر: زنیهمیانگین زمان جوان-1

+ An 
کل تعداد روزها تا آخرین روز شمارش  nو  Dزده در زمان های جوانهتعداد بذر Aزنی، میانگین زمان جوانه MGTکه 

 .(8باشد )می

 

 و بحث نتایج

 (. 1است )جدول مورد مطالعه داشته زنی گونهخصوصیت جوانه ی بردارنتایج حاصل نشان داد که شوری اثر معنی
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 Av. sativaزنی گونه اثر سطوح مختلف شوری بر برخی صفات جوانهنتایج تجزیه واریانس  (1جدول شماره)              

F 

                 GP    GR              VI                     MGTمنابع تغییر    درجه آزادی           

         001/88*          12/68*          188/160*     82/18*            19       شوری             

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

 باشد.، می MGT= Mean Germination Time، )میانگین زمان جوانه زنی(  VI=Vigor Index)شاخص بنیه بذر( 

 

 200زنی در غلظت کمترین درصد جوانه ی مورد مطالعه با افزایش غلظت نمک کاهش یافت،در گونه زنیدرصد جوانه 

 (.1شماره  شکلمشاهده نشد ) داریر تفاوت معنیموالمیلی 200، 180، 120های لیکن میان غلظتموالر مشاهده شد. میلی

 

 

 

 

 

 

 
 دار می باشند.درصد معنی0ها با حروف غیر مشترك از لحاظ آماری در سطح (. میانگین GP: میانگین اثر شوری بر درصد جوانه زنی )1شکل 

 .موالر(ی میلی)شور 200موالر(، میلی 180)شوری  180موالر(، میلی 120)شوری  120موالر(، میلی 60)شوری  60)شاهد(،  0

 

زنی بطور زنی در محیط شاهد )فاقد نمک( بیشتر از سایر تیمارها بود. با افزایش سطح شوری سرعت جوانهسرعت جوانه

شود و با مورد مطالعه مشاهده می زنی در محیط کشت شاهد )فاقد نمک( در گونهمنظم کاهش یافت. بیشترین سرعت جوانه

کاهش (.  2شماره  شکل) رسدزنی به کمترین میزان خود میموالر، سرعت جوانهمیلی 200افزایش شوری تا غلظت 

 ؛2009و همکاران،  Ajmal Khanزنی با افزایش شوری توسط محققین بسیاری گزارش شده است، )خصوصیات جوانه

Zhang  ،چه( چه و ریشهزنی، طول ساقهزنی )درصد و سرعت و شاخص جوانهنشان دادند که صفات جوانه (2012و همکاران

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

             باشد.هد مینسبت به شا NaCl زنی با افزایش میزان غلظت نمکصفات جوانهبرخی دار معنی

      

              

           

 

 

 
 دار می باشند.درصد معنی0ها با حروف غیر مشترك از لحاظ آماری در سطح (. میانگین GR: میانگین اثر شوری بر سرعت جوانه زنی )2شکل 
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افزایش غلظت نمک کاهش یافت، بیشترین مقدار مربوط به محیط کشت شاهد ی مورد مطالعه با در گونه شاخص بنیه بذر

داری مشاهده نشد موالر تفاوت معنیمیلی 200، 180، 120های میان غلظت مورد مطالعه مشاهده شد. )فاقد نمک( در گونه

  ( 8شماره شکل )

 

 

 

 

 

                                

     
 دار می باشند.درصد معنی0ها با حروف غیر مشترك از لحاظ آماری در سطح (. میانگین VIبر شاخص بنیه بذر ): میانگین اثر شوری 8شکل 

 

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 معنیمار(. بین تی1شماره شکل ) زنی بطور منظم کاهش یافتجوانه

-زنی را متوقف یا به تاخیر می( مطابقت دارد، که سطوح شوری باال به میزان قابل توجهی جوانه1991) Basalahهای یافته

 NaClایش سطوح شوری با گذارد.در مطالعه حاضر نیز افززنی 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 مشترك از لحاظ آماری در سطح (. میانگین MGTزنی): میانگین اثر شوری بر میانگین زمان جوانه1شکل 

 باشند.

 

زنی، طول زنی شامل درصد جوانه، صفات جوانهNaClدهد با افزایش غلظت نمک نشان مینتایج حاصل از این تحقیق 

زنی و میانگین زمان جوانه یابدداری کاهش میطور معنیبه  Av. Sativaگونۀ  چه، شاخص بنیۀ بذر درچه، طول ریشهساقه

 افزایش یافت.

Ajmal khan ( نیز با مطالعۀ 2002و همکاران )Salsola iberica  مشاهده کردند با افزایش غلظتNaCl زنی جوانه

زنی دار صفات جوانهدست آمده از این تحقیق در خصوص کاهش معنیسو با نتایج بههم ذکرشده، این مطالعات. یابدکاهش می

علت ند بهتوازنی میکاهش صفات مورد مطالعه در مرحلۀ جوانه.باشدنسبت به شاهد می NaCl با افزایش میزان غلظت نمک

های ها و آنزیمو تخریب و کاهش فعالیت اندامک تاثیر منفی شوری بر کارایی، نفوذپذیری غشا پالسمایی و دیواره سلولی

گیاه یوالف  بذور زنیجوانه میزان شوری که نشان داد تحقیق نتایج حاصل از این. (6)های گیاهی باشد سیتوپالسم سلول

ملکرد د و بعد از آن با افزایش شوری عتوانست شوری را تحمل کناین گیاه تا یک حد آستانه ای د. دهمی قرار تأثیر تحت را زراعی

 نباشد بکاریم. موالرمیلی 60باالتر از  شوری با. ما باید این گیاه را در مناطقی آنها بطور خطی کاهش یافت
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Effect of salinity stress with NaCl on seed germination and vigor of avena sativa 

 
Nahid Mohammadi, Ghasem Ali Dianati Tilaki, Ehsan Sadati 

 

Abstract 

 Avena sativa is an annual native grass of Iran which grows in semi-arid regions. Seed germination 

is one of the most important stages of plant growth that is mostly affected by environmental factors 

such as salinity. 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 Avena sativa in the germinator conditions. 

Results of the experiment showed that salinity affected the seed germination and seed vigor index of 

A. sativa. With increasing salinity levels, some gemination traits decreases such as; speed of 

germination, shoot length, root length, germination percentage and seed vigor index were observed. In 

general salinity treatments with higher 80 mM had negative effect on germination traits of A. sativa 

(p<0.05). 
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