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 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب،با توجه به تاثیر شرایط محیطی حاکم بر گیاه مادری در زمان تشکیل بذر بر ویژگیهای جوانهزنی و اهمیت این مرحله در استقرار علف هرز
 مگاپاسکال) بر خصوصیات جوانهزنیی و رشید گیاههیه بیذور ییو و وحشیی-1  و-3/8 ، -3/4 ، -3/2 ،طرح کامال تصادفی به منظور بررسی اثر تنش خشکی (پتانسیلهای صفر
. در مرکز تحقیقیات کشیاورزی شیاهرود اجیرا گردیید،) نیاز آبی گندم از مرحله ساقه رفتن گندم تا انتهای فصل رشد%03  و%83 ، %133 تولید شده تحت رژیمهای آبیاری (تامین
 با کاهش پتانسیل آب.نتایج آزمایش بیانگر اثر معنیداری رژیم آبیاری حاکم بر گیاه مادری و تنش خشکی در زمان جوانهزنی بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاههه یو و بود
 بیشترین درصد و سرعت جوانهزنی و طول ریشهچه در این پتانسیل آب مربوط به رژییم آبییاری. خصوصیات جوانهزنی کاهش یافت، مگاپاسکال در تمامی رژیمهای آبیاری-1 به
 کاهش بیشتر طول و وزن خشک ساقهچه نسبت به ریشهچیه. نیاز آبی مشاهده شد%83  و03  نیاز آبی بود و کمترین وزن خشک ساقهچه مربوط به تیمارهای رژیم آبیاری%03 تامین
 وزن خشیک و سیط بیر، مگاپاسکال جوانه زدنید-3/4  گیاههههای حاصل از بذوری که در پتانسیلهای آب بیشتر از.حاکی از حساسیت بیشتر آن به کاهش پتانسیل آب بود
. نتایج آزمایش نشان داد که وجود تنش خشکی در زمان تشکیل بذر سبب تغییر معنیدار جوانهزنی بذر یو و در شرایط تنش خشکی میگردد.کمتری داشتند
 سرعت جوانهزنی، ساقهچه، ریشهچه، پتانسیل آبی، کم آبیاری:کلمات کلیدی
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Abstract
Because of the importance of the role of maternal environment during seed development on germination of produced seed and
seedling establishment an experiment in a randomized complete block design base as a factorial was conducted to evaluate
effects of drought stress (0.0, -0.2, -0.4, -0.8 and -1 MPa) on germination and seedling growth characteristics of wild oat seed
production under different irrigation regime (100,80 and 60 percentage of water requirement of wheat from stem elongation
stage to the end of growth season) in Shahrood Agriculture research center. According to the results, maternal irrigation regime,
drought stress and interaction effects between them had significant effect on germination and seedling characteristics of wild oat.
The results showed that germination characteristics were decreased significantly with decrease of water potential to -1 MPa. The
highest rate and percentage of germination and radicle length in this water potential was related to irrigation regime of 60%
water requirement and the least of plumule dry weight was related to irrigation regime of 60 and 80% water requirement. Length
and dry weight of plumule decreased more than those of radicle under drought stress conditions and showed greater sensitivity to
reduced water potential. Lower dry weight and green area was observed in seedling that germinated at water potential more than
-0.4 MPa. The results showed that drought stress during the seed formation caused significant changes in response of wild oat
germination under stress condition
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پتانسیل اسمزی سبب کاهش درصد جوانهزنی میگردد اما

مقدمه

شدت کاهش جوانهزنی با توجه به گونه علفهرز متفاوت

جوانییهزنییی از مراحییل حسییار و بحرانییی در چرخییه
زندگی گیاهان است که نقش تعیین کننیدهای در اسیتقرار
مناسب گیاههه و به دنبال آن رشد و نمو موفقیتآمیز گیاه
در مراحل بعدی رشد دارد .از میان عوامل محیطی موثر در
جوانهزنی بذر مانند نور ،دما ،رطوبت خیا
پتانسیل آب در خیا

و  ، ...مییزان

بواسیطه نقشیی کیه در جیذب آب

توسط بذر و فرآیند آمار بذر دارد ،یکی از عوامل اصلی
فعییال کننییده جوانییهزنییی اسییت .جییذب آب اولییین مرحلییه
جوانهزنی است که برای انجام فعالییت آنیزیمهیا ،تجزییه،
انتقال و استفاده از مواد ذخیرهای بذر زم اسیت .بنیابراین
فراهمییییی آب کییییافی بییییرای جوانییییهزنییییی و توسییییع
بعیییییدی بیییییذر در حیییییال جوانیییییهزنیییییی زم اسیییییت
(.)Finch-Savage and Leubner-Metzger, 2006
قابلیییت دسترسییی بییه آب بییا کییاهش پتانسیییل اسییمزی
کیاهش مییابد .پتانسیل آب خا  ،بر سرعت جذب آب
و در نتیجییه جوانییییهزنیییی گیییییاه ،تیییثیر مسیییتقیمی دارد
( .)Rahimian-Mashhadi et al., 1991کیاهش پتانسییل
آب خا

ناشی از تینش خشیکی ،در جیذب آب بوسییله

بذر و در نتیجه قابلیت جوانهزنیی اخیتالل ایجیاد مییکنید.
معمو سرعت جوانهزنی به طور خطی با قابلیت دسترسیی
به آب افزایش مییابید ( )Guerke et al., 2004و درصید
جوانییهزنییی بییا کییاهش پتانسیییل آب کییاهش مییییابیید
(.)Grundy et al., 2000
جوانهزنی در استقرار موفقیت آمیز و بیه طبیآ آن بقیا
یک علف هرز در بوم نظام زراعیی اهمییت وییژهای دارد.
وجود تنش خشکی در زمان جوانهزنی بذر به سبب ناکافی
بییودن رطوبییت زم بییرای جوانییهزنییی در محیییط خییا
میییتوانیید سییبب کییاهش سییرعت جوانییهزنییی و درصیید
جوانهزنیی گیردد و از ایین طرییم منجیر بیه عیدم اسیتقرار
مطلییوب گیاههییه در اییین شییرایط گییردد .بوییید و آکییر
( )Boyd and Acker, 2004گیزارش کردنید کیه کیاهش

است .عالوه بر شرایط موجود در زمان جوانهزنی ،شیرایط
محیطی که گیاهان (گیاه مادری) در طی دوره تکامل بیذر
با آن مواجه میشوند نیز میتواند در بسییاری از گونیههیا،
جوانهزنی بذر را تحت تیاثیر قراردهید (

Andersson and

Milberg, 1998; Steadman et al,. 2004; Chauhan et
;al., 2006; Donohue, 2009; Gorecki et al., 2012
 .)Williams et al., 2012در طی دوره تشیکیل بیذر ،میواد

غذایی ،هورمونها ،پروتئینها و فاکتورهیای نسی ه بیرداری
کییه متابولیسییم بییذر و بیییان ژن را در بییذر تحییت تییاثیر قییرار
میدهند ،توسط گیاه مادری ساخته و به بذر منتقل میگیردد
( .)Donohue, 2009فرآیندهیای درگییر در سیاخت و انتقیال
این مواد به بذر ،میتواند به وسیله عوامل محیطی نظیر فتوپرییود،
درجه حرارت ،فراهمی آب و مواد غذایی دچار تغیییر گیردد و
در نهایییت میییزان جوانییهزنییی و خییواب بییذر تغییییر میییکنیید
(Fenner, 1991؛ Gutterman, 2000؛ .)Donohue, 2009
یییو و وحشییی یکییی از مهمتییرین علییفهییایهییرز
خسارتزا در مزارع غالت دانهریز میباشد کیه عیالوه بیر
کاهش عملکرد ،هزین قابل توجهی صرو مبارزه شیمیایی
با آن میشود .مصرو گسترده علفکشها برای کنترل این
علفهرز منجر به پییدایش تیودههیای مقیاوم بیه علفکیش
گردیده است ( )Beckie et al.,2008کیه کنتیرل آن را بیا
مشکل مواجه ساخته است و به همیین دلییل توجیه بیه سیایر
روشهای مدیریتی بیرای کیاهش خسیارت ایین علیفهیرز
ضروری میباشد .تنش خشکی بواسیطه تیاثیرش بیر رشید و
نمو گیاههه ،میتواند بر قدرت رقابت علیفهیای هیرز نییز
مییوثر باشیید ،بنییابراین کسییب اطالعییات بیشییتر در مییورد اثییر
فراهمی آب روی الگوی جوانهزنیی  ،خیواب و سیبز شیدن
علفهایهرز ،در تهیه برنامه مناسب مدیریتی ،نقش بسیزایی
دارد (

;Meyer et al., 2000; Martinson et al., 2007

)Batlla and Benech-Arnold, 2007; Schutte et al., 2008
چرا که جوانهزنی همزمان به کیاهش بانیک بیذر خیا

و

کنترل مناسبتر ،پایدارتر و ارزانتر منجر میگردد .هدو
از این تحقیم بررسیی اثیر تینش خشیکی روی جوانیهزنیی
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بذور ییو و وحشیی تولیید شیده تحیت شیرایط م تلیف

پتریدیش شش میلی لیتر آب مقطر و یا محلولهای تهییه

فراهمی آب است.

شده با غلظتهای م تلیف  PEGبیرای اعمیال تیمیارهیای
تنش خشکی به نحوی اضافه شد که کاغذ صافی کامالً بیه

مواد و روشها
به منظور بررسی اثر تنش خشکی روی گیاه میادری و
همهنین اثر تنش خشکی در زمان جوانه زنی بر جوانهزنیی
بذر و رشد گیاههه یو و وحشی ،آزمایشیی بیه صیورت
فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با دو عامل و چهار
تکییرار در آزمایشییگاه تکنولییوژی بییذر مرکییز تحقیقییات
کشاورزی سمنان (شاهرود) اجرا شد .عامل اول شامل پنج
سط تنش خشکی شامل صفر -3/8 ، -3/4 ، -3/2 ،و -1
مگا پاسکال حاصل از پلی اتیلن گالیکول) 0333 (PEGو
عامل دوم شامل سه تیوده بیذر ییو و وحشیی حاصیل از
آزمییایش مزرعییه ای بررسییی اثییر تیینش خشییکی و تییراکم
یو و وحشی بر رقابت گندم و یو و وحشی و تاثیر آن

محلول آغشته گردید و درب پتریدیشها توسط پیارافیلم
بسته و به ژرمیناتوری با دمای  11درجه سانتیگراد و شرایط
تاریکی ( 24ساعت) منتقل شیدند .شیمارش روزانیه بیذور
جوانهزده یو و پس از گذشت  24ساعت از زمان شروع
آزمایش به صورت روزانیه و در زمیان یکسیانی از روز تیا
انتهیای آزمییایش صیورت میییگرفییت و معییار جوانییهزنییی
خروج ریشهچه به انداره دو میلی متر یا بیشتر بود .شمارش
تا زمانی که تعداد بذور جوانهزده تا سه روز متیوالی ثابیت
بود ،ادامه یافت .درصد جوانهزنی نهایی بر اسار رابطی 2
تعیین گردید:
()2

.100

=GP

بر توانایی جوانه زنی بذور یو و وحشی تولیدی بود کیه

که در آن  GPدرصد جوانهزنی Ng ،تعداد بیذرهیای

به تفکییک تیمارهیا (رژییم آبییاری معیادل  %83 ، %133و

جوانییهزده و  Ntتعییداد کییل بییذرها میییباشییند .بییه منظییور

 %03نیاز آبی گندم از مرحله سیاقه رفیتن گنیدم تیا انتهیای

اندازهگیری سرعت جوانهزنی بیذور از روش میاگویر و از

فصل رشد) جمآ آوری گردید .به منظور تهیه پتانسیل های

رابطه  3استفاده شد ):(Mojab et al., 2010

م

تلیف اسیمزی از روش میشیل و کیافمن ( Michel and

 )Kaufman, 1973استفاده گردید ( رابطه :)1
()1

Ψ= - (1.18 ×10 - 2) C - (1.18 ×10 - 4) C 2 +
(2.67 × 10 - 4) CT + (8.39 × 10 - 7) C 2 T

در این رابطه  Ψپتانسیل اسمزی بر حسب بار C ،مقدار
پلی اتیلن گالیکول بر حسب گرم بر لیتر و  Tدما بر حسب
درجه سانتیگراد می باشد.
در ابتدا پوشینههای روی بذر با دقیت جیدا شیده و بیه
مدت یک دقیقیه بیا محلیول  %13هیپوکلریید سیدیم ضید
عفونی و سپس سه نوبت با آب مقطر ،آبشوئی شدند .برای
آزمون جوانه زنی تعداد  11عدد بذر سالم یو و انت یاب
و در پتری دیشهای  3سانتی متیری حیاوی کاغیذ صیافی
واتمن که قبال در آون بیا دمیای  123درجیه سیانتیگراد بیه
مدت  11دقیقه ضدعفونی شده بودند ،قرار داده شد .به هر

()3

= RS

که در آن  RSسرعت جوانهزنی ماگویر (تعداد بذر در
روز)،

 Siتعییداد بییذور جوانییه زده در شییمارش  iام وDi

تعداد روز تا شمارش  iام مییباشید .در پاییان آزمیایش بیا
استفاده از پنج نمونه تصادفی از هر تیمار ،طول ریشهچیه و
ساقهچه اندازهگیری و سپس به مدت  48ساعت در آون با
دمای  23درجه سانتیگراد قرار داده شدند و پیس از آن بیا
استفاده از ترازوی دیجیتیال بیا دقیت ده هیزارم گیرم وزن
خشییک نمونییههییا تعیییین گردییید .بییه منظییور بررسییی اثییر
تیمارهای آزمایش روی رشد گیاههه یو و ،آزمایشی به
صورت فاکتوریل در قالب طرح کیامال تصیادفی بیا چهیار
تکرار اجرا شد .به همین منظور  13عدد از بذور جوانه زدۀ
هر واحد آزمایشی تست جوانهزنی به گلدانهیایی بیا قطیر
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مزرعه ،ماسیه و کیود

کاهش پتانسییل آب از صیفر تیا  -3/4مگاپاسیکال در هیر

دامییی پوسیییده (بییه نسییبت )1:1:2پرشییده بودنیید ،منتقییل

سط تنش خشکی ،جوانهزنی بیذور تولییدی در هیر سیه

گردیدند .شرایط دمایی گل انه بیه صیورت  23/11درجیه

رژیم آبیاری تحت تاثیر تنش خشکی قیرار نگرفیت امیا بیا

سییانتیگراد و بییه مییدت  14سییاعت روشیینایی و  13سییاعت

افزایش شدت تینش خشیکی بیه  -1مگاپاسیکال ،درصید

تاریکی تنظیم شد .تعداد گیاههههای سبز شده به صیورت

جوانهزنی بذور تولیدی در رژیمهای رطوبتی تیامین  83و

روزانه شمارش شد و در نهایت در مرحله چهار برگی ،سه

 %133نیییاز آبییی بییه طییور معنیییداری (بییه ترتیییب  33و 48

بوته از هر گلیدان بیرای تعییین وزن خشیک و سیط سیبز

درصد) نسبت به رژیم رطوبتی تامین  %03نیاز آبی ،کاهش

گیاههه برداشت گردید.

یافت (جدول  .)2این کاهش جوانهزنیی در رژییم آبییاری

تجزیه و تحلیل آماری نتایج با استفاده از برنامه آماری

تامین  %03نیاز آبیی ،کمتیر از  13درصید بیود (شیکل .)1

) SAS (9.1صورت گرفت و به علیت معنییدار شیدن اثیر

کمتییرین درصیید جوانییهزنییی مربییوط بییه پتانسیییل آب

متقابل رژیم آبیاری حاکم بر گیاه مادری با تینش خشیکی

 -1مگاپاسکال و رژیم آبیاری تامین  %133نیاز آبی بود.

در زمان جوانهزنیی بیذر در میورد صیفات میورد بررسیی،

پیتن و همکیاران ) (Patane et al., 2013در بررسیی

جهت مقایسات میانگین برهمکنش اثر عوامل مورد بررسی

تییاثیر تیینش خشییکی و شییوری روی جوانییهزنییی دو رقییم

از روش برش دهی اثرات متقابیل ) (Slicingاسیتفاده شید.

سورگوم شیرین گزارش کردند که کاهش پتانسیل آب تا

نمودارها با استفاده از نرمافزار  Excelترسیم شد.

 -3/0مگاپاسکال تاثیری روی درصد جوانهزنی نداشت اما
کاهش پتانسیل آب به  -1مگاپاسکال سبب کیاهش  23تیا

نتایج و بحث

 32درصدی جوانه زنی ارقام سورگوم شیرین گردید .بوید

درصد جوانهزنیی :اثیر تینش خشیکی و رژییمهیای
آبیاری حاکم بر گیاه مادری و برهمکنش آنهیا بیر درصید
جوانهزنی بذور یو ووحشی معنیدار بود (جیدول  .)1بیا

و آکیر ( )Boyd and Acker. 2004نییز کیاهش درصید
جوانهزنی یو و در اثیر کیاهش پتانسییل آب را گیزارش
کردند.

جدول  -1منابآ تغییر ،درجه آزادی و میانگین مربعات اثر رژیم آبیاری و سطوح تنش خشکی بر خصوصیات جوانهزنی یو و
Table 1- Source of variation, degree of freedom and Mean Squares of irrigation regime and drought stress
levels on germination traits of wild oat
وزن خشک
ریشهچه
Radicle dry
weight

طول

وزن خشک

طول

ریشهچه

ساقهچه

ساقهچه

Plumule dry
weight

Plumule
length

Germination
rate

آزادی

Germination
percentage

df

S.O.V

* 0.162

* 3.154

* 1.22

* 2.295

* 4.740

** 1656.29

2

رژیم آبیاری

* 2.849

* 117.71

* 26.7

* 65.435

* 37.692

** 2034.07

4

* 0.04

* 1.097

* 0.18

* 0.507

* 0.953

** 325.74

8

0.01

0.4023

0.06

0.153

0.209

59.75

45

12.067

14.768

10.67

14.255

10.25

8.76

 * ،nsو

**

Radicle
length

سرعت جوانهزنی

درصد
جوانهزنی

درجه

منبآ تغییرات

)Irrigation regime (I.R
تنش خشکی
)Drought stress (D.S
رژیم آبیاری×تنش خشکی
D.S × I.R
 Errorخطا
 C.Vضریب تغییرات ()%

به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد
* and ** : Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively

ns,
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...بررسی اثر تنش خشکی و

 مقایسات میانگین صفات مورد مطالعه در رژیمهای آبیاری تحت تاثیر تنش خشکی-2 جدول
Table 2- Mean comparison of the studied traits in irrigation regimes affected by drought stress
)سطوح خشکی (مگاپاسکال

رژیم آبیاری

صفات

Drought levels (MPa)

Irrigation
regime

Traits

Germination percentage
(%)

)%(درصد جوانه زنی

0.0

 نیاز آبی% 03
60% of W.R 1
 نیاز آبی%83
80% of W.R
 نیاز آبی%133

Germination rate
(Seed per day)

)(بذر در روز

سرعت جوانه زنی

60% of W.R
 نیاز آبی%83

)(سانتی متر

- 0.8

-1

100

a

100

a

98.33

ab

100

a

91.67

ab

100

a

98.33

ab

98.33

ab

75

c

61

de

95

ab

95

ab

88.33

b

70

cd

51.67

e

6.742

a

5.98

bc

4.899

ef

4.351

f

2.997

g

6.178

a

5.871

bc

5.48

cde

2.704

g

1.669

h

5.592

a

5.525

cde

4.966

def

2.694

g

1.384

h

8.795

a

6.755

bc

3.255

ef

241

fg

1.5

h

7.21

b

6.19

c

3.649

de

1.65

gh

0.486

i

8.645

a

7.255

b

4.355

d

1.865

gh

0.405

i

0.00157

a

0.00163

a

0.123

c

0.00074

e

0.00041

gh

0.0015

ab

0.00133

bc

0.001

d

0.00065

ef

0.00036

h

0.00157

a

0.00128

c

0.00094

d

0.00049

fg

0.00047

gh

100

a

100

a

100

a

100

a

100

a

100

a

100

a

100

a

100

a

100

a

100

a

100

a

100

a

95

b

87.5

c

80% of W.R
 نیاز آبی%133
100% of W.R

Radicle length (cm)

- 0.4

100% of W.R
 نیاز آبی% 03

طول ریشهچه

- 0.2

 نیاز آبی% 03
60% of W.R
 نیاز آبی%83
80% of W.R
 نیاز آبی%133

Radicle dry weight
(mgr.)

)(میلی گرم

وزن خشک ریشهچه

100% of W.R
 نیاز آبی% 03
60% of W.R
 نیاز آبی%83
80% of W.R
 نیاز آبی%133

Seedling emergence
percentage (%)

)%(درصد سبز گیاههه

100% of W.R
 نیاز آبی% 03
60% of W.R
 نیاز آبی%83
80% of W.R
 نیاز آبی%133
100% of W.R
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-0.4 MPa

-0.2 MPa
-1 MPa

0 MPa
-0.8 MPa

نظامی و همکاران

)(a
100

60
40
20

)Cumulative germination (%

80

0

8

7

2
3
4
5
6
)Imbibition time (day

1

0

شکل  -1تاثیر سطوح تنش خشکی بر درصد جوانهزنی (تجمعی) در رژیمهای آبیاری تامین  (a) 03و  (b) %133نیاز آبی
Table 1- Effect of drought stress levels on germination percentage (cumulative) in irrigation regimes supply
of 60 (a) and 100% (b) water requirement

چوهییان و همکییاران ( )Chauhan et al., 2006در

دانست.

بررسی تاثیر تنش خشکی روی جوانهزنی علفهرز چهیم

هییرمن و سییلطان ()Herman and Sultan, 2011

( )Lolium rigidumگزارش کردند که با افزایش پتانسییل

معتقدند که عکس العمل گیاهان بیه شیرایط محیطیی تنهیا

اسمزی محیط جوانه زنی از صفر به  -1مگاپاسکال ،جوانه

محییدود بییه تغییییرات تکییاملی و فیزیولییوژیکی در آنهییا

زنی این علف هرز به صورت خطی کاهش پییدا کیرد امیا

نمیگردد بلکه در نتاج آنها نیز تغییراتیی بوجیود مییآیید.

حتی در پتانسیل  -1مگاپاسکال نییز حیدود هشیت درصید

این تغییرات که میتواند در جهت سازگاری نتاج با محیط

بذور جوانه زدند .مقایسه روند تجمعیی جوانیهزنیی تحیت

باشد از طرق م تلفیی ماننید تغیییر مقیدار و ترکییب میواد

تاثیر سطوح م تلف تنش خشیکی در رژییم آبییاری  03و

ذخیییرهای ،پییروتئینهییا ،هورمییونهییا و تغییییرات اپیژنیییک

 %133نیاز آبی نشان داد که بیذوری کیه در شیرایط تینش

) (epigeneticمنیییییییل متیلیییییییه شیییییییدن دی .ان .ای.

خشکی تشکیل شدهاند ،عالوه بر توانایی جوانهزنی بیشیتر،

( )DNA methylationصییورت میییگیییرد .اییین تغییییرات

از فاز تاخیری کوتیاهتر و یکنیواختی جوانیه زنیی بیشیتری

پیهیده ممکن است بوسیله تغییرات ناشی از شرایط حیاکم

(زمییان زم بییرای حییداکنر جوانییه زنییی) نیییز در شییرایط

بر گیاه میادری ،در ذخیایر  mRNAبیذر کیه فرآینیدهیای

محدودیت رطوبتی (پتانسیل آب  -3/8و  -1مگاپاسیکال)

اولیه جوانهزنی بذر را کنترل مییکنید ،توضیی داده شیود

برخوردار بودند (شکل  .)1این توانایی را میتوان ناشی از

).(Rajjou et al., 2012

القای نوعی سازگاری در بذرها از طریم تغییرات در میواد

سرعت جوانه زنی :اثر تنش خشکی و رژیم آبییاری

ذخیرهای ناشی از مواجه شدن گیاه مادری با تنش خشیکی

حاکم بر گیاه مادری و برهمکنش آنهیا بیر سیرعت جوانیه

در زمان تولید بیذر ،بیه منظیور ایجیاد آمیادگی بیذر بیرای

زنی نیز معنیدار بود (جدول  .)1بیشترین سرعت جوانهزنی

جوانهزنیی در شیرایط محیطیی نامسیاعد مشیابه ،در آینیده

مربوط به تیمارهای پتانسیل آب صفر مگاپاسیکال و رژییم

بررسی اثر تنش خشکی و...
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آبیاری تامین  03و  %83نیاز آبی و کمترین سرعت جوانه-

درصیید جوانییهزنییی بییا تر ،خصوصییا در شییرایط نامسییاعد

زنی مربوط بیه تیمیارهیای پتانسییل آب  -1مگاپاسیکال و

محیطی اهمیت ویژهای در استقرار و افزایش تیوان رقیابتی

رژیم آبیاری تامین  83و  %133نیاز آبیی بیود (جیدول .)2

علفهای هرز در مزرعه دارد.

کاهش پتانسیل آب تا  -3/4مگاپاسکال تیاثیر معنیی داری

رشد ریشهچه :نتایج نشان داد اثر تنش خشکی ،رژییم

بر سرعت جوانه زنی بذور یو و تولیدی در هیچ ییک از

آبیاری حاکم بر گیاه میادری و بیرهمکنش آنهیا بیر رشید

رژیمهای آبیاری نداشت اما همانند درصید جوانیهزنیی بیا

ریشهچه معنیدار بود (جیدول  .)1رونید تغیییرات طیول و

افزایش شدت تنش خشکی در زمان جوانهزنیی ،تفیاوت

وزن خشک ریشهچه در اثر افزایش شیدت تینش خشیکی

معنیداری بین رژیمهای آبیاری از حیث این صفت وجود

در تمامی رژیمهای آبیاری یکسان بود .بیا افیزایش شیدت

داشیییت (جیییدول  .)2در پتانسییییل آب  -3/8مگاپاسیییکال

تنش ،روند کاهش طول و وزن خشک ریشهچه از پتانسیل

سرعت جوانهزنی بین  32تا  38درصد (به ترتیب در رژییم

آب  -3/2مگاپاسکال شروع گردید .کمترین طول ریشیه-

آبیاری تامین  83و  %133نییاز آبیی) و در پتانسییل آب -1

چه مربوط به تیمارهای رژیم آبیاری تامین  83و  %133نیاز

مگاپاسکال بین  44تا  14درصد (به ترتیب در رژیم آبیاری

آبییی در پتانسیییل آب

 -1مگاپاسییکال بییود کییه

تامین  83و  %133نیاز آبی) نسبت بیه تیمیار رژییم آبییاری

تفاوت معنی داری بیا تیمیار رژییم آبییاری  %03در همیین

 %03کاهش یافت .به عبارت دیگر با کاهش پتانسییل آب،

پتانسیل آبی داشت (جدول .) 2

سرعت جوانهزنی در هر سه نیوع رژییم آبییاری حیاکم بیر

روند تغییرات وزن خشک ریشهچه بیا افیزایش شیدت

گیاه مادری ،کاهش مییابد .کاهش سرعت فرآیند جوانه-

تنش مشابه تغییرات طول ریشهچه بیود .در تمیامی سیطوح

زنی در اثر تنش خشکی میتوانید بیه کیاهش جیذب آب

رژیییم آبیییاری اییین رونیید کاهشییی از پتانسیییل آب -3/2

توسط بذرها ارتباط داشته باشد .اگر جذب آب توسط بذر

مگاپاسکال آغاز گردید و بیشترین کاهش در پتانسیل آب

دچار اختالل شود و یا به کندی صورت گیرد ،فعالیتهای

 -1مگاپاسکال مشاهده شد هرچند میان تیمیارهیای رژییم

متییابولیکی جوانییهزنییی در داخییل بییذر بییه کنییدی صییورت

آبیاری در پتانسیل آب  -1مگاپاسکال تفیاوت معنییداری

خواهد گرفت و در نتیجه میدت زمیان زم بیرای خیروج

وجییییود نداشییییت (جییییدول  .)2حسییییینی و همکییییاران

ریشهچه از بذر افزایش یافته و سرعت جوانیهزنیی کیاهش

( )Hossaini et al., 2008با بررسیی اثیر سیطوح م تلیف

میییابید (،)Hosseini and Rezvani Moghadam, 2006

پتانسییییییییل آب بیییییییر جوانیییییییهزنیییییییی جیییییییودره

اما ایین کیاهش در رژییم آبییاری  %03بیا شیدت کمتیری

( )Hordeum spontaneumگزارش کردند که بیا کیاهش

نسبت به سایر تیمارهای رژیم آبیاری صورت میگیرد این

پتانسیل آب ،طول و وزن تر ریشهچه نسبت به شاهد بدون

امر را میتوان ناشی از تغییرات در کمیت و ترکییب میواد

تنش کاهش معنیداری یافت.

ذخیرهای بذور تولیدی در ایین رژییم آبییاری دانسیت کیه

مقایسه روند تغییرات طول و وزن خشک ریشیهچیه بیا

عالوه بر افزایش درصد جوانهزنی سبب افیزایش معنییدار

کاهش پتانسیل آب (در هر سه رژیم آبیاری) نشان داد که

سییرعت جوانییهزنییی نیییز در پتانسیییلهییای آب  -3/8و -1

در اثر افزایش شدت تنش خشکی ،کاهش طول ریشیهچیه

مگاپاسکال گردید (جدول  .)2مجاب و همکاران (Mojab

در مقایسییه بییا وزن خشییک ریشییهچییه بیشییتر بییود .کییاهش

) et al., 2010نیز در بررسی اثر تنش خشکی و شوری بیر

پتانسیل آب به  -1مگاپاسکال ،سبب کاهش  33درصیدی

جوانه زنی سیوروو ) ،(Echinochloa crus-galiکیاهش

طول ریشهچه (میانگین رژیمهای آبیاری) در مقابل کاهش

سرعت جوانهزنی این علف هرز را در اثر کیاهش پتانسییل

 81درصدی وزن خشیک ریشیهچیه (مییانگین رژییمهیای

آب گزارش کردند .سیرعت جوانیهزنیی بیشیتر بیه همیراه

آبیاری) نسبت به شیاهد بیدون تینش گردیید (جیدول .)2
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نظامی و همکاران

بنابراین مییتیوان اینطیور نتیجیه گرفیت کیه وزن خشیک

پتانسیییل آب صییفر بییود کییه تفییاوت معنییی داری بییا سییایر

ریشهچه ،حساسیت کمتری نسبت به طول ریشهچیه نسیبت

تیمارهای آزمایش داشت (شکل  .) 2کاهش وزن خشیک

به کاهش پتانسیل آب دارد .کاهش طول ریشهچیه در اثیر

و طول ساقهچیه در رژییم آبییاری تیامین  %03نییاز آبیی و

تنش خشیکی ممکین اسیت ناشیی از اخیتالل در تقسییم و

پتانسیل آب صفر را میتوان به کاهش ذخیایر بیذر در اثیر

طویل شدن سلولهیای مریسیتمی باشید .بیه نظیر مییرسید

تنش خشکی در زمان تشیکیل بیذر میرتبط دانسیت .رشید

محییدودیت جییذب آب در شییرایط تیینش خشییکی تییاثیر

ساقهچه در اوایل جوانهزنی وابسته به ذخایر بذر می باشد و

بیشتری روی طویل شدن سلول دارد کیه سیبب مییگیردد

کاهش مواد ذخیرهای میتواند سبب کاهش رشد ساقهچیه

علیرغم انجام تقسیم سلولی ،طویل شدن سلولهیا کیه بیه

گیردد .هیرمن و سیلطان ()Herman and Sultan, 2011

فشار تورژسانس نیازمند است ،کاهش یابید .نتیایج تحقییم

معتقدند یکی از اثرات تنش خشکی در زمان تشکیل بیذر،

در مورد تاثیر تنش خشکی روی خصوصییات جوانیهزنیی

کاهش مواد ذخیرهای بیذر مییباشید .مجیاب و همکیاران

سوروو نشان داد که کیاهش پتانسییل آب سیبب کیاهش

) (Mojab et al., 2010نیز کاهش رشد ساقهچه سیوروو

بیشتر طول ریشهچه در مقایسه با وزن تر ریشیهچیه گردیید

را در اثر کاهش پتانسیل آب گزارش کردند .مقایسه روند

).(Mojab et al., 2010

تغییرات طول و وزن خشک ساقهچه با کاهش پتانسیل آب

رشد ساقهچه :نتایج نشان دهندۀ تاثیر معنیی دار تینش

(در هر سه رژیم آبیاری) نشیان داد کیه طیول سیاقهچیه بیا

خشکی ،رژیم آبیاری حاکم بر گیاه میادری و بیرهمکنش

سییرعت بیشییتر و یکنواخییتتییری نسییبت بییه وزن خشییک

آنها بر رشد ساقهچه بود (جدول  .)1روند تغییرات طیول و

سییاقهچییه ،در اثییر افییزایش شییدت تیینش خشییکی کییاهش

وزن خشک ساقهچه مشابه ریشه چه در اثر افزایش شیدت

مییییابیید .کییاهش پتانسیییل آب بییه  -1مگاپاسییکال ،سییبب

تنش خشکی در تمیامی رژییم هیای آبییاری یکسیان بیود.

کاهش  31درصدی طیول سیاقهچیه (مییانگین رژییمهیای

افزایش شدت تینش ،سیبب کیاهش طیول و وزن خشیک

آبیییاری) در مقابییل کییاهش  81درصییدی وزن خشییک

ساقهچه گردید .روند کاهش این دو صفت از پتانسیل آب

ساقهچه (میانگین رژیمهای آبیاری) نسبت به شیاهد بیدون

 -3/2مگاپاسکال شروع گردید و کمترین طیول سیاقهچیه

تنش گردیید (شیکل  .)2بنیابراین مییتیوان اینطیور نتیجیه

در تمامی رژیمهای آبیاری در پتانسیل آب  -1مگاپاسکال

گرفت که وزن خشک ساقه چه ،حساسیت کمتری نسیبت

مشاهده شد .بیشترین طول سیاقهچیه مربیوط بیه تیمارهیای

به طول ساقه چه نسبت به کاهش پتانسییل آب دارد چیون

رژیم آبییاری تیامین  83و  %133نییاز آبیی و پتانسییل آب

در شرایط تنش خشکی علی رغم انجام تقسیم سیلولی ،بیه

صفر بود که تفاوت معنی داری با سایر تیمارهای آزمیایش

دلیل محدودیت دسترسی به آب ،طویل شدن سلولها کیه

داشت (شکل  .)2روند تغیییرات وزن خشیک سیاقهچیه بیا

وابستگی بسیار زیادی بیه فشیار تورژسیانس دارد ،کیاهش

افزایش شدت تنش مشابه تغییرات طول سیاقهچیه بیود .در

مییابید .تینش خشیکی ،تیاثیر یکسیانی روی خصوصییات

تمامی سطوح رژیم آبیاری ایین رونید کاهشیی از پتانسییل

ریشهچه و ساقهچه نداشت .طول و وزن خشیک سیاقهچیه

آب  -3/2مگاپاسکال آغاز گردید و کیاهش پتانسییل آب

بیشییتر از ریشییهچییه در اثییر تیینش خشییکی ،کییاهش یافییت

بییه  -1مگاپاسییکال سییبب بیشییترین کییاهش معنیییدار وزن

(جدول .)2

خشک ساقهچه در تیمارهای رژیم آبیاری تامین  03و %83

در مجموع رژیمهای آبیاری ،کاهش پتانسییل آب بیه

نیاز آبیی نسیبت بیه سیایر تیمیارهیا گردیید .بیشیترین وزن

 -1مگاپاسیییکال سیییبب کیییاهش  81و  31درصیییدی وزن

خشییک سییاقهچییه نیییز مشییابه طییول سییاقهچییه ،مربییوط بییه

خشک و طول ساقهچه نسبت به شاهد بدون تینش گردیید

تیمارهییای رژیییم آبیییاری تییامین  83و  %133نیییاز آبییی و

در حالیکه وزن خشک و طول ریشهچه در همیین پتانسییل
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آب به ترتیب  23و  33درصد نسبت به شاهد بیدون تینش

مواد غذایی بیشتر بیه ریشیههیا در ایین شیرایط ،بیه منظیور

کاهش یافیت .بنیابراین سیاقهچیه در مقایسیه بیا ریشیهچیه،

افییزایش سییط تمییار بییرای جییذب بیشییتر آب صییورت

حساسیت بیشتری نسبت به تینش خشیکی نشیان داد .رشید

میگیرد ).(Saeidi et al., 2007

بیشتر ریشهها در شرایط تنش خشکی در نتیجیه اختصیا
)ψ -0.2(M pa
)ψ -0.8(M pa

)(a
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a
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d
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e
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)Plumule dry weight (mgr
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شکل  -2تاثیر تنش خشکی بر وزن خشک ) (aو طول ) (bساقهچه در رژیمهای آبیاری
(میانگینهای دارای حرو مشتر

اختالو معنیداری در سط  1درصد ،با استفاده از روش برشدهی اثرات متقابل ندارند).

Figure 2- Effect of drought stress on length (a) and dry weight (b) of plumule under various irrigation
)regimes (Means with same letters don’t have significant difference, using Slicing method, p=0.05

رشد گیاهچه :اگرچه اثر تنش خشکی و رژیم آبیاری

معنییداری در وزن خشیک گیاههییه نگردیید امییا بیا افییزایش

حاکم بر گییاه میادری و بیرهمکنش آنهیا بیر درصید سیبز

شدت تنش ،روندکاهش معنیدار این صفت آغیاز گردیید و

گیاههه معنیدار بیود (جیدول  )1امیا مقایسیه مییانگین هیا

کمترین مقدار وزن خشک گیاههه در بیشیترین شیدت تینش

نشان داد که بیه غییر از دو تیمیار پتانسییل آب  -3/8و -1

خشکی ( -1مگاپاسکال) مشاهده شد که از ایین نظیر تفیاوت

مگاپاسکال در رژیم آبیاری تامین  %133نیاز آبی در سیایر

معنیداری بین پتانسیل  -3/8و  -1مگاپاسکال وجیود نداشیت

تیمارها ،تمیامی بیذرهیا سیبز شیدند (درصید سیبز .)%133

(شکل  .)3روند تغییرات سط سبز گیاههه یو و با افزایش

کمتییرین درصیید سییبز گیاههییه ( )%82/1مربییوط بییه تیمییار

شدت تینش نشیان داد کیه هماننید وزن خشیک ،سیط سیبز

پتانسیل آب  -1مگاپاسیکال و رژییم آبییاری تیامین %133

گیاههییههییایی کییه حاصییل رشیید بییذرهای جوانییه زده در

نیییاز آبییی بییود (جییدول  .)2وزن خشییک و سییط بییر

پتانسیییلهییای آب  -3/8و  -1مگاپاسییکال بودنیید ،کییاهش

گیاههه تنها تحت تاثیر تنش خشکی ،کیاهش معنییداری

معنیداری یافت .کمترین مقدار سط سبز گیاههه مربیوط بیه

نشان دادند (جدول .)3

پتانسیل آب  -1مگاپاسیکال بیود (شیکل  .)3کیاهش درصید

کاهش پتانسیل آب تا  -3/4مگاپاسیکال ،سیبب تغیییرات

سبز و خصوصیات رشدی گیاههه در ایین پتانسییلهیای آب
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همانند کاهش درصد جوانه زنی ،رشید سیاقهچیه و ریشیهچیه

یکنواخت بوتهها و تشکیل بوتههایی که از نظر اندازه متفیاوت

سیو کیاهش آب قابیل دسیترر در

هستند ،می گردد .کاهش رشد گیاههه علیفهیای هیرز جیو

زمان جوانهزنی ،ناشی از قرارگیری در ایین پتانسییلهیای آب

دره و سوروو نیز در اثر تینش خشیکی گیزارش شیده اسیت

باشد که سبب غیر یکنواختی جوانه زنی و به تبآ آن رشد غییر

).(Mojab et al., 2010; Hosseini et al., 2008

ممکن است از عیوار

جدول  -3منابآ تغییر ،درجه آزادی و میانگین مربعات اثر رژیم آبیاری و سطوح تنش خشکی بر خصوصیات رشدی گیاههه یو و
Table 3- Source of variation, degree of freedom and Mean Squares of irrigation regime and drought stress
levels on seedling growth of wild oat
درصد سبز گیاههه

سط سبز گیاههه

وزن خشک گیاههه

Seedling green area

Seedling dry weight

Seedling emergence
percentage

df

56.759 ns

615.266 ns

* 81.7

2

** 370.29

** 3334.58

* 40

4

17.58 ns

233.96 ns

* 40

8

54.04

520.96

8.3

45

16.35

15.89

2.92

 * ، nsو

**

درجه آزادی

منبآ تغییرات
S.O.V
رژیم آبیاری
)Irrigation regime (I.R
تنش خشکی
)Drought stress (D.S
رژیم آبیاری × تنش خشکی
D.S × I.R
خطا

Error
 C.Vضریب تغییرات ()%

به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد
* and ** : Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively

50

)(b

Y= 51.97+18.89x+5.58x 2
r=0.99

35

)Seedling green area(cm2

40

)(a

150
140
130
120
Y= 158.48-11.47x-104.48x2-56.88x3
r=0.98

110

30
-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

)Water potential (MPa

0

100
-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

)Water potential (M Pa

شکل  -3تاثیر تنش خشکی بر وزن خشک ) (aو سط سبز ) (bگیاههه یو و
Figure 3- Effect of drought stress on dry weight (a) and green area (b) of Wild oat seedling

)Seedling dry weight (mgr

45

160

ns,
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 مگاپاسکال در زمان جوانیهزنیی-1  و-3/8 پتانسیل آب به
سبب کاهش معنیداری وزن خشک و سط سبز گیاههیه
.گردید

نتیجهگیری
اعمال تنش خشکی بر گیاه مادری یو و سبب تولیید
بذرهایی گردید که توانایی جوانهزنی بیشیتری در شیرایط

تشکر و قدردانی

 افیزایش شیدت تینش خشیکی در.محدودیت آب داشتند

بدینوسیله از مساعدتهای مسئولین و کارکنیان مرکیز

زمان جوانهزنی بذور یو و بدون توجه به شرایط محیطی

تحقیقات کشیاورزی اسیتان سیمنان (شیاهرود) در اجیرای

 سبب کاهش معنیدار طول و،موجود در زمان تشکیل بذر

مراحل مزرعهای و آزمایشگاهی ایین تحقییم سپاسیگزاری

وزن خشییک ریشییهچییه و سییاقهچییه گردییید امییا حساسیییت

.مینمایم

 کیاهش.ساقهچه به تنش خشیکی بیشیتر از ریشیهچیه بیود
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