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  دهيكچ
زنـی بـذور   زان جوانهيمنظور بررسی من مطالعه بهيا. زنی بذرها دارد جوانه ربطی است که اثرات نامطلوبی يهای مح ن تنشيترشوری از مهم
مارهـای  ياثـر ت . نگ و تنش شـوری انجـام شـد   يميپرا ماريتحت ت )Cynodon dactylon، وPoa pratensis،Lolium perenne(سه نوع چمن 

، بـذرها  زنـی بر درصد جوانه) ساعت ۲۴کدام به مدت هر ،نگيميدروپرايهو م يکلس  ديدرصد کلر ۲ ،نيبرليجگرم در ليتر  ميلي ۵۰(مختلف 
ناشي از كلريـد   فوق تحت چهار سطح شوریچمن زنی بذور سه نوع  زنی و ارزش جوانه ن جوانهيانگيم حداكثرزنی روزانه،  ن جوانهيانگيم

 بـر شـتری  ينسبت به تنش شوری اثر ب) آب ن ويبرليج(نگ يميپراعامل . ابی قرار گرفتيمورد ارز) منس بر متريزدسی ۹و  ۶ ، ۳، ۰( سديم
ـ ترتبه Cynodon dactylonو  Lolium perenneها، ن چمنياز ب. اندمطالعه داشته مورد نوع چمنزنی بذور سه  جوانه ن درصـد و  يشـتر يب بي

ن يبـرل ينـگ، ج يميرهای پراماياز ت. داشته است Poa pratensisزنی را چمن  ن درصد و سرعت جوانهياند و کمترزنی را داشته سرعت جوانه
ر يتـأث كلريـد كلسـيم    مـار يامـا ت . ار خوبی داشته اسـت ير بسيز تأثينگ نيميدروپرايزنی داشته است و بعد از آن ه ر را در جوانهين تأثيبهتر

روزانـه و ارزش  زنـی  ن جوانـه يانگيدر م كلريد كلسيم و چمننوع جانبه  اگرچه اثرات دو. مار قبلی نداشته استينسبت به دو ت داري معني
ن يبـرل يخصـوص ج بـه نگ بـذور،  يمين مطالعه نشان داد که پرايج کلی اينتا .مارها داشتيه تير را نسبت به بقين تأثيشتريزنی بذرها بجوانه

  .باشد  زنی ارقام چمن تحت تنش شوری تواند روش مناسبی برای بهبود جوانه می

  

  

  شوری زنی، تنشنگ، جوانهيميچمن، پرا :دیيکلهای هواژ

 
 

 

 

 

 

  ار گروه باغبانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمیيدانش. ۱

  يقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقينتياهان زيگ يولوژيزيدانشجوی دکتری اصالح و ف. ۲

  ي، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالميار گروه باغبانياستاد. ۳

   Sedaghathoor@iaurasht.ac.ir: يکيمسئول مکاتبات، پست الکترون : *
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  ۱۳۹۳/ چهاردهم شماره /  چهارم سال/  ي و باغيوري محصوالت زراعآتوليد و فر نشريه

  

۲  

  مقدمه
محدود کننده رشـد در منـاطق خشـک و     عواملکی از يشوری 

درصد  ۷باشد که براساس برآوردهای انجام شده،  خشک می مهين

ک هسـتند  يا سـد يار شور يدرصد بس ۳از اراضی جهان، شور و 

در منـاطق خشـک و    ايران نيـز  درصد مساحت ۹۰ش از يب). ۱(

ون هکتـار از  يـ ليم ۸۰۰بالغ بر ). ۲۶(شده است خشک واقع  مهين

ران تحـت تـنش   يهای ا درصد از خشکی ۱۵ا و يهای دن خشکی

ش شــوری اراضــی در يبــا افــزا). ۲۸ و ۱۵(باشــند  شــوری مــی

شـتر در برابـر   يبـا مقاومـت ب   گياهـاني از بـه  يهای گذشته، ن دهه

ادی يـ اهان مقاومت زيکه اکثر گ درحالی. ابدي ضرورت میشوري 

ط رشد کـرده و سـازگار   يوری ندارند، مگر آنکه در آن شرابه ش

  ).۳۴(شده باشند 

ش ينسبت به شوری چندان مقاوم نبوده و افـزا  برگان باريك 

ر انـداختن جوانـه   يباعث کاهش و به تأخ غلظت شوری معموًال

ن يرتريپـذ بيزنی بذرها آس جوانه). ۲۱(شود در بذر آنها میزنی

اهـان بـه   يبذر گ. اه استيات گيول حن مرحله در طيتر و بحرانی

ن يـ رند که معموًال ايگعی در معرض شوری قرار میيصورت طب

شـوری بـا   ). ۲۰(باشـد  م میيد سديشوری ناشی از حضور کلر

آورد، وجـود مـی  ک بذرها بـه يهای متابولتيراتی که در فعالييتغ

ل اسـمزی در آنهـا   ين آمـدن پتانسـ  ييباعث کاهش نفوذ آب و پا

ش سـطح شـوری موجـب کـاهش درصـد      يافـزا ). ۱۸(شود  می

شود که زنی میر در شروع مراحل جوانهيخأزنی بذرها و تجوانه

). ۳۰(زنـی شـود   تواند سبب بازدارندگی کامل مراحل جوانـه  می

افتـه، جهـت   يطـور گسـترده و توسـعه    نگ بذر بـه يميامروزه پرا

ادی از يـ اهچـه در گسـتره ز  يزنـی و سـبز شـدن گ   اصالح جوانه

  ). ۲۵و  ۸(شود ان استفاده میاهيگ

زنـی  در بررسی اثر شوری بر جوانه) ۵(وند و همکاران يآذرن

ــه  ــب Artemisia fragransو  Artemisia spicigeraدو گون ان ي

زنـی کـاهش   زان جوانـه يـ ش شـوری م يداشتند که در کل با افزا

بر  )NaCl و CaCl2(با بررسی اثر شوری،) ۴(ان يعسکر. ابدي می

  Kochia prostrataو استقرار نهـال دو گونـه مرتعـی   زنی جوانه

زان شـوری،  يـ ش ميگزارش کرد که بـا افـزا   Elymus junceusو

چ يشتر شـوری، هـ  يش بيابد و حتی با افزاي جوانه زنی کاهش می

اثـرات  ) ۱۹(ن يخـالقی و رامـ  . زننـد ها جوانه نمـی کدام از گونه

 .Lolium perenne Lهــای رشــد و نمــو شــوری بــر شــاخص

،Festuca arundinacea و dactylon Cynodon ــرا ط يرا در ش

 ۶ج آنها نشان داد از شـوری  ينتا. مزرعه مورد مطالعه قرار دادند

هـای رشـد در هـر سـه     شاخصتمام  بعدمنس بر متر به يزدسی

) ۳۳(اهی بروجنـی  يسـ . رديـ گر شوری قرار مـی يثأگونه تحت ت

م يلفات پتاسـ نگ بذر با محلـول سـو  يميم و پرايگزارش داد پتاس

. اه ذرت کـاهش داد يـ زنی گر منفی تنش شوری را در جوانهيثأت

را بـر  ) ميد سـد يـ کلر(اثرات شوری ) ۳۱(ی و همکاران يقره چا

ان يـ ای مـورد بررسـی قـرار دادنـد و ب    زنی سورگوم علوفهجوانه

درصد و (زنی کردند که شوری موجب کاهش پارامترهای جوانه

اه يـ ن گيـ ا) شـه يل و ريـ پوکوتيزنی، طول و وزن هسرعت جوانه

هفـت رقـم مهـم بـذر     ) ۱۶(استوارت و هارگری . ده استيگرد

ط انبار خشک را ينگ شده تحت شرايميهای چند ساله پراگراس

 Canby غيـر از هـا بـه   مار کردنـد کـه طـی آن تمـامی گونـه     يت

bluegrassمـار  يای را پـس از ت زنی قابل مالحظهش جوانهي، افزا

س يچارت زوالکـ . خشک از خود بروز دادند هفته انبارداری ۱۱

ای فلفــل گلخانــه) NaCl(مقاومــت بــه شــوری ) ۷(وکالپــاکی 

)Capsicum annuum L. (ســـتم کشـــت يصـــورت سرا بـــه

دند کـه شـوری   يجه رسين نتيک بررسی کردند و به ايدروپونيه

ر انداخت، اما درصـد  يزنی را به تأخمول، جوانهلیيم ۵۰از باالتر

بـا  ) ۳(المنصـوری و همکـاران   . را کـاهش نـداد  زنی کل جوانه

ن يزنی بذر گندم، به اونی و اسمزی شوری بر جوانهيبررسی اثر 

ل اسـمزی دو  يش سـطوح پتانسـ  يافتند که بـا افـزا  يج دست ينتا

زنــی، طــول درصــد جوانـه ) PEG و(NaCl زواســمز يمحلـول ا 

آنهـا  . داری را نشـان دادنـد  چـه، کـاهش معنـی   چه و ساقهشهير

ن جزء اسمزی شوری را عامل اصـلی بازدارنـدگی رشـد    ينچ هم

با مطالعـه اثـر تـنش شـوری بـر      ) ۶(باجی و همکاران . دانستند

ـ ب Atriplex halimusزنی و رشد کامـل  جوانه ان کردنـد کـه بـا    ي

 .ابدي زنی کاهش می، مقدار و درصد جوانهNaClش غلظت يافزا

م ياز پتاسـ  نگ اسمزی را با استفادهيميپرا) ۱۰(مر و ماوی يد

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
18

51
7.

13
93

.4
.1

4.
1.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jc

pp
.iu

t.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518517.1393.4.14.1.1
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-2264-en.html


  زيولوژيک بذرهای پرايم شده سه نوع چمن به تنش شوریيپاسخ ف

۳  

اه يـ گـراد روی گ  درجه سـانتی  ۲۰روز در دمای  ۶طی مدت % ۳

Citrullus lanatus ن يشگاه مختلف انجام دادند و به ايدر دو رو

اهچـه  يد و توسـعه گ يش تولينگ سبب افزايميدند پرايجه رسينت

ط گلخانـه  ين در شراييل بهار و دمای پايط کاشت در اوايدر شرا

 ۷و  ۶، ۳رش داد کــه در شــوری گــزا) ۲۴(مــاکروم . شــودمــی

 F. arundinaceaهـای  ب رشـد گونـه  يترتمتر به منس بريز دسی

،F. rubra  وFestuca ovina  قاسـمی و  . افـت يبه نصف کاهش

نــگ و شــوری بــر يمير پرايثأبــا بررســی تــ) ۱۵(پــور  لياســماع

نگ اثـرات  يميان کردند پرايار بيهای خاهچهيزنی و رشد گ جوانه

 . را کاهش داد معمولريزنی غرصد جوانهمثبت داشته و د

بـا  (نـگ  يميکه به بررسـی اثـر هالوپرا  ) ۲۲(خان و همکاران 

ــول  ــدر گ )NaClاســتفاده از محل  (.Capsicum annum L)اه ي

نـگ باعـث   يميتحت تنش شوری پرداختند، نشان دادنـد هالوپرا 

سـه بـا   يهـا در مقا اهچـه يزنی و رشد گهای جوانهبهبود شاخص

ــد  ــاهد ش ــد. ش ــاران ي ــرات   ) ۱۱(انتی و همک ــی اث ــه بررس ب

ــنگ و هيمياســموپرا ــه يميدروپراي ــر دو گون  Agropyronنگ ب

desertorum و Festuca arundinacea schrebج ينتـا . پرداختند

زنی و سبز شدن در گونه فستوکا بود ش جوانهيآنها حاکی از افزا

. ج مثبت کمتری حاصل شديولی در مورد گونه علف گندمی نتا

نگ، يميدروپرايــ مارهــای هياثــر ت) ۱۳(وق و همکــاران فــار

ه يـ زنی و رشد اولرا روی جوانه CaCl2و  KClنگ با يمياسموپرا

مارهـا،  يدند کـه همـه ت  يجه رسين نتيونجه بررسی کردند و به اي

. ش دادنـد ياهچـه را افـزا  يتر و رشـد گ زمان جوانه زنی را کوتاه

نش شـوری،  گزارش دادند که تحت تـ ) ۳۲(صدقی و همکاران 

شـه بهـار و   يهم(ی ياه دارويدو گ NaClو  GA3 نگ بذر بايميپرا

کی مناسبی را در بـذور بـه جـای    يواکنش متابول) نيريانه شيراز

افتن يـ زدن بـذور و اسـتقرار   جوانـه  عملكـرد تواند گذاشته و می

ن هر گونه بهبود استقرار کـه از  يبنابرا. ها را بهبود بخشد اهچهيگ

، از لحاظ اقتصادی در صنعت بذر مقرون نگ حاصل شوديميپرا

ــود و از طرفــی ســبب افــزا  ــه صــرفه خواهــد ب ــازده در يب ش ب

هاي آفريقايي،  از آنجايي كه چمن. گرددهای بذرکاری می عرصه

هـاي   چمـن   ترين انواع تشكيل دهنـده لوليوم و پوآ از جمله مهم

توجـه بـه    بـا باشـند و  رايج و پرمصرف اسپورت و تركيبي مـي 

ن نـوع  ينگ در مقابله با ايميتنش شوری و استفاده از پرات ياهم

مار شده بـا  يزنی چند نوع چمن تابی جوانهيم به ارزيتنش، تصم

  . نگ تحت تنش شوری گرفته شديميهای پرامحلول
  

  مواد و روش ها
شگاه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشـگاه  يش در آزماين آزمايا

ــت    ــد رش ــالمی، واح ــال آزاد اس ــد  ۱۳۹۰در س ــام ش از . انج

  نگيميدروپرايــنــگ بــذر، دو روش هيميهــای متــداول پرا روش

ــنبررســـی روی ســـه نـــوع  نگ جهـــتيميســـموپراو ا   چمـ

Poa pratensis   ، Lolium perenne و Cynodon dactylon 

ل، در قالب يش فاکتوريصورت آزماق بهين تحقيا. انتخاب شدند

اکتورهـا شـامل   ف. تکرار انجام شد ۳های کامل تصادفی در  بلوک

 ۵۰: نـگ يميی و سه سـطح پرا يقايوم و آفريچمن پوآ، لول: نوع ۳

و چهـار   كلريد كلسيمدرصد  ۲ن، آب و يبرليج گرم در ليترميلي

منس بر يزدسی ۹و  ۶، ۳، ۰( ناشي از كلريد سديم سطح شوری

سـاعت انجـام    ۲۴نگ به مدت يميمارهای پراياعمال ت. بود) متر

  .شی مورد بررسی قرار گرفتيآزما کرت ۱۰۸شد و در مجموع 

 ۲۰دارای کاغـذ صـافی واتمـن،     ديش يداخل هر ظرف پتر

جهت اعمال تنش شوری، بـه  . قرار داده شدتيمار شده عدد بذر 

بـا   NaCl هـای مختلـف  از غلظـت  ليتـر  ميلي ۵هر ظروف پتری 

كه با استفاده (منس بر متر يزدسی ۹ و ۶، ۳، ۰کی يت الکتريهدا

ر يـ ری از تبخيبـرای جلـوگ  . اضافه شد) اده شده بودمتر آم  Ec از

سـپس هـر ظـروف    . آب ظروف پتری در پوش آنها گذاشته شد

 درصـد و دمـای    ۷۵ - ۹۵ناتور با رطوبـت نسـبی   يپتری در ژرم

زنـی از  ثبت جوانه). ۲(گراد قرار داده شد درجه سانتی ۲۴ - ۲۵

 زمـانی کـه  . کبار انجام شـد يساعت  ۷۲روز چهارم شروع و هر

عنـوان بـذور   بـه بـذرها  د يمتـر رسـ  لـی يم ۲ها بـه   چه شهيطول ر

زنی در روز پنجـاه و نهـم   جوانه ).۱۶(زده شمارش شدند  جوانه

  .ديان رسيچ بذری جوانه نزد به پايگر هيکه د

زنی بـرای  ن روز شمارش، درصد کل جوانهيتوجه به آخر با

ک يـ عنـوان  زنی بذور که بـه ارزش جوانه. مار محاسبه شديهر ت
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  ۱۳۹۳/ چهاردهم شماره /  چهارم سال/  ي و باغيوري محصوالت زراعآتوليد و فر نشريه

  

۴  

شـود  زده مـی بی از سرعت و مقدار کل بذور جوانهيشاخص ترک

  :رابطه محاسبه شدن يابا 

  )۱(رابطه 
GV = MDG × PV 

م يباشد و از تقسـ زنی روزانه مین جوانهيانگيم MDGکه در آن 

ش حاصـل  يزنـی کـل بـر مـدت زمـان دوره آزمـا      درصد جوانه

ل دوره طـو  در هر زمـان در  يزنن جوانهيانگيم حداكثر، PV.شد

  ). ۱۷(باشد ش میيآزما

  :ر محاسبه شديزنی از رابطه زن زمان جوانهيانگيم

  )۲(رابطه 

 

ی کـه در فاصـله زمـانی    ي، عبارت است از تعداد بذرهاNر يمقاد

ش ين شروع آزمايهای ب ، زمانTر يمقاد. زنندپی در پی جوانه می

  .ری را نشان می دهديگان هر فاصله اندازهيتا پا

   :ر محاسبه شديز از رابطه زين) ارزش حداکثر(زنی وانهج حداكثر

  )۳( رابطه

 
  

ش بـا اسـتفاده از   يدست آمده از آزماهای به انس دادهيوار تجزيه

ش يآزمـا  در ايـن . انجـام گرفـت   MSTATCو  SPSS افـزار نرم

  . ها با استفاده از آزمون توکی انجام شدن دادهيانگيسه ميمقا

  

  نتايج و بحث

،  Germination Rate (GR( زني درصد كل جوانه ايشدر اين آزم

، Mean daily germination (MDG( زني روزانـه  ميانگين جوانه

و ارزش  Peak Value( PV( زنــي ميــانگين جوانــه حــداكثر 

و مقاومــت بــه  Germination Value (GV( زنــي بــذور جوانــه

  .)۱جدول ( شوري در سه نوع چمن، مورد بررسي قرار گرفت

زنـي   رهاي آزمايش بر درصد كل جوانـه تيماواريانس اثر تجزيه 

)GR (دهد كـه اثـر فـاكتور    بذر ارقام مختلف چمن نشان ميA 

يعنـي سـطوح مختلـف     Bيعني ارقام مختلف چمـن و فـاكتور   

% ۱ترتيب در سطح احتمـال  زني به پرايمينگ بر درصد كل جوانه

فاكتور  كه اثر سادهدرحالي. )۱جدول ( دار شده استمعني% ۵و 

C  و اثر سـه  " پرايمينگ ×ارقام چمن "يعني شوري و اثر متقابل

چنين ساير اثرات و هم" شوري ×پرايمينگ  ×ارقام چمن "جانبه 

داري نداشـته  زني بذور تأثير معني دو جانبه بر روي صفت جوانه

  .)۱جدول ( است

هاي مربوط به اثر ارقام مختلف براساس مقايسه ميانگين داده

زني مربوط به لوليـوم   جوانهدرصد ، بيشترين بذرها زني نهبر جوا

)a2 ( كه چمن پوآ حاليبوده است، در% ۶۴/۷۷با)a1 (  ۷۵/۳بـا %

 زنـي، كمتـرين مقـدار را بـه خـود اختصـاص داده اسـت        جوانه

 ۵۶زنــی حــدود بــا جوانــه) (a3(چمــن آفريقــايي . )۲جــدول (

زنـي   جوانـه ، نيز از نظـر آمـاري بـا سـاير ارقـام از نظـر       )درصد

دار با توجه به معنـي . )۲جدول ( داري داشته استاختالف معني

زنـي، مقايسـه ميـانگين ايـن      جوانه درصدشدن اثر پرايمينگ بر 

زني تحت دو تيمار پرايمينگ  ها نشان داد كه بيشترين جوانهداده

دست به% ۲/۴۸و % ۱۷/۴۹ترتيب با به)  b2(و آب )  b1(جيبرلين 

اثر اين دو تيمار از نظر آمـاري اخـتالف   . )۳جدول ( آمده است

%) ۴۰(زني بذر چمـن   داري با هم ندارند اما كمترين جوانهمعني

زنـی   جوانـه . دسـت آمـده اسـت   به) CaCl2 )b3تحت پرايمينگ 

اهی است و عالوه بر ين مرحله رشد و نمو گيتر ن و حساسياول

از ز يـ زدن و سـبز شـدن ن   کنواختی جوانهيزنی، سرعت و جوانه

فـاروق و همکـاران   ). ۳۷(باشـد  ت بذر میيفيهای مهم کپارامتر

بـرنج   زنی بـذر ش جوانهينگ را در افزايميدروپراياثرات ه) ۱۲(

صدقی . ن پژوهش مطابقت دارديج ايمثبت اعالم کردند که با نتا

در  GA3نـگ بـذر بـا    يميگزارش دادند کـه پرا ) ۳۲(و همکاران 

ش ين باعـث افـزا  يريانـه شـ  يشـه بهـار و راز  يی همياه دارويدوگ

  . شودزنی میدرصد جوانه

زني  رهاي آزمايشي بر ميانگين جوانهتيماتجزيه واريانس اثر 

د کـه ارقـام   داارقام مختلف چمـن نشـان   ) MDG(روزانه بذور 

بر ) AB" (پرايمينگ× ارقام چمن "مختلف چمن و اثر دو جانبه 

% ۱ال زنـي روزانـه بـذور در سـطح احتمـ      صفت ميانگين جوانه

ـ  حـالي در ،)۱جدول ( دار شده استمعني و گـر پرايمينـ ـكـه اث
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  زيولوژيک بذرهای پرايم شده سه نوع چمن به تنش شوریيپاسخ ف

۵  

  ریيگشی بر صفات مورد اندازهيانس اثر فاکتورهای آزمايه واريتجز .۱جدول

  يدرجه آزاد رييمنابع تغ
 ن مربعاتيانگيم

GR MDG PV GV 

۵۱۱/۱۴۰ ۲  تکرار  ns ۰۸۲/۵  ns ** ۸۱/۱۴ ns ۱۸/۲۷۵ 

۱۹۶/۵۱۹۳۶ ۲ )چمن انواع( Aفاکتور  ** ۰۷۰/۳۰۷  ** ۷۳/۲۶۵ ** ۵۸/۲۴۰۲۶ 

۶۹۲/۹۱۲ ۲ )نگيميپرا( Bفاکتور  * ۳۸۵/۰  ns ** ۱۸/۲۵ ns ۶۶/۶۷۵ 

۸۰۹/۱۱۳ ۳ )يشور( Cفاکتور   ns ۳۵۰/۱۴  ns ns ۹۸/۴ ns ۷۲/۴۶۷ 

AB ۴ ۹۱۹/۲۰۸  ns ۷۶۸/۱۱۴  ns۵۱/۵ **۴۸/۱۶۲۱ 

AC ۶ ۶۹۰/۲۲۴  ns ۵۲۶/۶  ns ns۳۳/۱ ns ۱۱/۶۳۶ 

BC ۶ ۰۱۲/۱۳۰  ns ۷۳۴/۵  ns ns ۵۵/۳ ns ۷۶/۱۱۱۹ 

ABC ۱۲ ۹۹۲/۳۴  ns ۸۶۱/۱۱  ns ns ۷۳/۳ ns ۹۱/۶۳۹ 

۸۸۹/۱۹۲ ۷۰ اشتباه  ۶۹۲/۲۱  ۴۴/۳ ۸۶/۶۱۳ 

 ۷۲/۳۶ ۹۸/۴۳ ۶۵/۳۱ ۳۳/۳۰ - (%)رات ييب تغيضر

   دارر معنیيغ:  nsو %  ۱و % ۵دار در سطح ب معنیيترت به:  **و  *

GR :زني،  درصد جوانهMDG: زني روزانه ن جوانهميانگي ،PV : زني ميانگين جوانهحداكثر ،:GV زني ارزش جوانه  

 

  

  مقايسه ميانگين اثر ارقام صفات مورد بررسی .۲جدول 

 ارقام
 زني درصد جوانه

)GR( 

 زني ميانگين جوانه

 )MDG( روزانه

 ميانگينحداكثر 

 )PV( زني جوانه

 زني ارزش جوانه

)GV( 

 c*۷۵/۳ b ۵۱/۴ b ۵۸/۰ c ۴۶/۴ (a1)  چمن پوآ

 a ۶۴/۷۷ a ۳۴/۱۰ a ۱۲/۵ a ۵۳/۵۰ (a2)  وميلولچمن 

 b ۹۷/۵۵ a ۸/۷ b ۴۳/۵ b ۷۴/۴۷ (a3) یيقايچمن آفر

  .ستنديدار نمعنیبراساس آزمون توكي % ۵ در سطح نظر آماريهای دارای حروف مشترک از نيانگيم : *           

  

 

  ریيگنگ بر صفات مورد اندازهيميمارهای پراين اثر تيانگيسه ميمقا .۳جدول

 نگيميپرا
  زني درصد جوانه

)GR( 

  زني ميانگين جوانهحداكثر 

)PV( 

GA  ۱۷/۴۹  a* a ۲۴/۴ 

 a ۱۹/۴۸ a ۱۵/۴ آب

CaCl2 
b ۴۰ b ۷۵/۲ 

  .تندسيدار نمعنیبراساس آزمون توكي % ۵ های دارای حروف مشترک از نظرآماری در سطحنيانگيم :*                         
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  ۱۳۹۳/ چهاردهم شماره /  چهارم سال/  ي و باغيوري محصوالت زراعآتوليد و فر نشريه

  

۶  

ــوري،  ــرهمكنشش ــن  " ب ــوع چم ــوري× ن ــه  " ش ــرات س و اث

چنين ساير اثـرات  و هم" شوري× پرايمينگ × ارقام چمن "جانبه

دار زني روزانه بذور معني دو جانبه بر روي صفت ميانگين جوانه

به اثر  هاي مربوطبا مقايسه ميانگين داده. )۱جدول ( نبوده است

زنـي   ي روزانه، بيشترين جوانـه زن ارقام مختلف بر ميانگين جوانه

بـا  ) a1(چمـن پـوآ   . بوده است% ۳۴/۱۰با ) a2(مربوط به لوليوم 

 .زني كمترين مقدار را به خود اختصاص داده است جوانه% ۵۱/۴

از نظـر آمـاري از نظـر ميـانگين     % ۸/۷بـا  ) a3(چمن آفريقـايي  

دار نداشـته  اختالف معنـي ) a2(زني روزانه با چمن لوليوم  جوانه

 مقايسـه ميـانگين اثـر متقابـل نـوع چمـن و       .)۲جـدول  ( تاس

دهد كه بيشترين نشان مي زني روزانه پرايمينگ بر ميانگين جوانه

چمن لوليوم " a2b3زني روزانه تحت تركيب تيماري  مقدار جوانه

× CaCl2 " كـه  حـالي دسـت آمـده اسـت در   درصـد بـه   ۲۲/۱۳با

) درصـد  a1b3 )۵/۰زني روزانه تحت تيمار  كمترين مقدار جوانه

ــه" CaCl2 ×پــوآ " ــاروق و . )۱جــدول ( دســت آمــده اســتب ف

نگ يمينگ و اسـموپرا يميدروپرايافتند که اثر هيدر) ۱۲(همکاران 

تـر   را کوتـاه  زنیونجه، زمان جوانهيزنی بر روی جوانه CaCl2با 

 حـداكثر هاي آزمايشـي بـر   تيمارتجزيه واريانس اثر  .کرده است

دهـد،   بذر ارقام مختلف چمن نشان مي) PV(زني  ميانگين جوانه

اثر ارقام مختلف چمن و سطوح مختلـف پرايمينـگ بـر صـفت     

دار شـده   معنـي % ۱زني در سطح احتمـال   ميانگين جوانه حداكثر

كه اثر سـاده شـوري و اثـرات متقابـل     حاليدر. )۱جدول ( است

× ارقــام چمــن "و اثــر ســه جانبــه " پرايمينــگ×  ارقــام چمــن"

چنين ساير اثـرات دو جانبـه بـر روي    و هم" وريش× پرايمينگ 

 اسـت  داري نداشـته زني تأثير معني ميانگين جوانه حداكثرصفت 

  .)۱جدول (

هـاي مربـوط بـه اثـر ارقـام      بر اساس مقايسـه ميـانگين داده  

زني، دو نـوع چمـن آفريقـايي     ميانگين جوانه حداكثرمختلف بر 

)a3 ( و لوليوم)a2 (دست آمده اسـت  به ۱۲/۵و  ۴۳/۵ترتيب با به

داري بـا  كه اثر اين دو نوع چمن از لحاظ آماري اختالف معنـي 

مربوط بـه چمـن پـوآ    ) ۵۸/۰(زني  اما كمترين جوانه. هم ندارند

های مربـوط بـه اثـر    مقايسه ميانگين داده. )۲جدول ( بوده است

دو تيمار  زني تحت نشان داد كه بيشترين جوانه PVنگ بر يميپرا

دسـت  بـه  ۱۵/۴و  ۲۴/۴ترتيـب بـا   به)  b2(و آب  ) b1(جيبرلين 

آماري اختالف  اثر اين دو تيمار از لحاظ. )۳جدول ( آمده است

زنـي تحـت تيمـار     داري با هم ندارند امـا كمتـرين جوانـه   معني

CaCl2 )b3  ( دست آمده استبه ۷۵/۲با ) ۳جدول( .  

نگ بـر  يميمـار اسـموپرا  يش تياثر پـ ) ۲۹(دی و همکاران يام

جـه  ين نتيـ ش قرار دادند و به ايزنی بذر کلزا را مورد آزماهجوان

زنـی،  داری بر درصـد جوانـه  نگ اثر معنیيميدند که اسموپرايرس

زنی بذرهای کلزا ن جوانهيانگيم حداكثرزنی و مدت زمان جوانه

گـزارش  ) ۲۷(مرادی دزفولی . ک درصد دارديدر سطح احتمال 

ـ  داد که حداکثر بهبود جوانه نگ شـده  يميدروپرايـ ذر هزنـی در ب

طـور قابـل   زنی بـه که سرعت جوانهطوریدست آمده بههذرت ب

  .ن پژوهش مطابقت دارديا جينتاافت که با يش يافزا توجهی

زنـي   آزمايشي بر ارزش جوانـه  تيمارهايتجزيه واريانس اثر 

)GV (  دهـد، ارقـام مختلـف    بذر ارقام مختلف چمن نشـان مـي

بـر صـفت ارزش   " پرايمينگ ×من نوع چ"چمن و اثر دو جانبه 

كه اثر درحالي. دار شده استمعني% ۱زني بذرها در سطح  جوانه

سـه   و اثر" شوري ×پرايمينگ " برهمكنشپرايمينگ و شوري و 

چنين ساير اثرات و هم" شوري ×پرايمينگ  ×ارقام چمن "جانبه 

داري زني بذور تأثير معني دو جانبه، بر روي صفت ارزش جوانه

هـاي  بـر اسـاس مقايسـه ميـانگين داده    . )۱جدول ( ته استنداش

زني بذرها، بيشـترين   مربوط به اثر ارقام مختلف بر ارزش جوانه

ــه ــه لوليــوم  جوان ــا ) ۲a(زنــي مربــوط ب ــوده اســت% ۵۳/۵۰ب . ب

كمترين مقـدار را   زني، جوانه% ۴۶/۴با ) ۱a(كه چمن پوآ  درحالي

بـا  ) ۳a(يقـايي  چنين چمـن آفر هم. به خود اختصاص داده است

ــا ســاير ارقــام اخــتالف   جوانــه% ۷۴/۴۷ زنــي از نظــر آمــاري ب

ن اثـر متقابـل   يانگيـ سه ميمقا. )۱جدول ( داري داشته است معني

دهـد کـه   زنی، نشـان مـی  نگ بر ارزش جوانهيميپراو نوع چمن 

چمـن  " a2b3مـاری  يب تيـ زنی تحـت ترک ن ارزش جوانهيشتريب

ــلول ــا " CaCl2 ×وم ي ــ ۱۵/۶۰ب ــد ب ــت هدرص ــده اس ــت آم  ،دس

 a1b3مـار  يزنـی تحـت ت  ن مقدار ارزش جوانـه يکه کمتر درحالی

. )۱جـدول  ( اسـت  مشـاهده شـده  " CaCl2 ×پوآ ) "درصد ۴/۰(
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۷  

نگ بـذر  يميدروپرايـ جه گرفتند کـه ه ينت) ۳۵(اسنپ و همکاران 

زنی شده است ش نرخ جوانهيباعث افزا Lolium perenneروی 

ن يچنـ هـم . ش هماهنگ اسـت ين آزمايجه اين گزارش با نتيکه ا

نگ و يميکـه اسـموپرا   گـزارش دادنـد  ) ۱۱(انتی و همکـاران  يد

ــه ــزا يميدروپراي ــث اف ــهينگ باع ــی در ش جوان  Festucaزن

arundinacea schreb شده است.  

هـای روزانـه    زنـی های مربوط به جوانـه انس دادهيه واريتجز

دهد کـه اثـر سـاده نـوع چمـن از روزهـای اول       بذرها نشان می

ــا يمــاآز ــنجم بعــد از شــروع آزم ــا روز ســی و پ ــر يش ت ش، اث

ا يـ  ۱در سـطح  (انـد  زنی بذرها داشـته داری بر روی جوانه معنی

ش ينـگ فقـط در روزهـای اول آزمـا    يمياثر ساده سطح پرا%). ۵

داری در موجـب اخـتالف معنـی   % ۱روز، در سطح  ۶و  ۴عنی ي

نـوع  "ن اثـر متقابـل   يچنـ هـم . زنی بذرها شده استزان جوانهيم

، فقـط در روزهـای ششـم و سـی و پـنجم،      "نـگ يميپرا× چمن 

ــی   ــتالف معن ــب اخ ــطح (داری موج ــدر م%) ۵و  ۱در س زان ي

اثر ساده سطح شـوری در روزهـای   . زنی بذرها شده است جوانه

زنـی بـذرها   داری بـر روی جوانـه  ازدهم، اثـر معنـی  يـ چهارم و 

× مـن  نـوع چ "ن اثرات دوجانبه يچنهم%). ۵در سطح (اند  داشته

زان يــداری در م ر معنــیي، تــأث"شــوری× نــگ يميپرا"و " شــوری

× نـوع چمـن   "زنی بذرها نداشته است و اثـر سـه جانبـه    جوانه

، فقط در روز سی و نهم، در سطح احتمـال  "شوری× نگ يميپرا

جـدول  ( زنی بذرها داشته استداری بر روی جوانهاثر معنی% ۵

۱(.  

هـای  تمام شـاخص  براثرات شوری را ) ۱۹(ن يخالقی و رام

 Cynodon dactylon و .Lolium perenne Lرشد و نمو دو گونه

ــد و نت  ــرار دارن ــورد بررســی ق ــا شــوری يم ــد کــه ت   جــه گرفتن

ج يها مقاوم به شوری بودند که با نتامتر، گونه منس بريز دسی ۶

ـ اما آنها اظهار داشتند از ا. مطابقت داشت اين آزمايش ن مقـدار  ي

ش ي، ولـی آزمـا  انـد  گرفتـه ر شوری قرار يتأث ها تحتگونه بعدبه 

متـر   منس بـر يزدسی ۹شوری  تان دو گونه را يمقاومت ا حاضر

مقاومت بـه شـوری دو   ) ۲۳( کراش و همکاران. را هم نشان داد

را مورد بررسی قـرار   F. arundinaceaو  Festuca rubraگونه 

ی ها مقاومت متوسط بـه شـور  ن گونهيان نمودند که ايدادند و ب

خـوبی   منس بر متر بـه يزدسی ۸های تا شوری  داشته و در خاک

 کـه نيو با توجه به اق يتحقن ياج يتوانند رشد کنند، که با نتامی

ن مقاومـت بـه شـوری را نشـان     يش ما ايهر سه نوع چمن آزما

  .دادند، مطابقت دارد

ک يـ عنـوان  نـگ بـذر بـه   يميپرا توان گفت کهطورکلی میبه

 چمـن زنـی در سـه نـوع    سبب بهبود جوانـه  کیيولوژيزيمار فيت

Lolium perenne L. ،Cynodon dactylon و Poa pratensis ، 

ـ يبر اساس نتـا . تحت تنش شوری شد دسـت آمـده، چمـن    هج ب

Lolium perenne ــهدرصــد ن يشــتريب ــود  جوان ــه خ ــی را ب زن

بـا   Cynodon dactylonاختصاص داده است و بعد از آن چمن 

 Poaاما چمـن  . زنی مناسبی داشته استاختالف کمتری، جوانه

pratensis نـگ،  يميمارهای پراياز ت. ار کمی داشتيزنی بسجوانه

زنی داشته اسـت و بعـد از آن   ر را در جوانهين تأثين بهتريبرليج

 مـار يامـا ت . ار خوبی داشـته اسـت  ير بسيز تأثينگ نيميدروپرايه

CaCl2 شـته اسـت  مار قبلـی ندا ير قابل قبولی نسبت به دو تيتأث .

ن يانگيـ در م" CaCl2 ×وم يـ چمـن لول "جانبـه   اگرچه اثـرات دو 

ر را ين تـأث يشـتر يزنـی بـذرها ب  زنی روزانه و ارزش جوانه جوانه

ن الزم به ذکر است تمـامی  يچنهم. مارها داشتيه تينسبت به بق

منس بر متـر مقاومـت خـوبی    يزدسی ۹ها تا سطح شوری چمن

شـود بـرای   شنهاد میيدست آمده، پج بهيتوجه به نتا با. اند داشته

اسـتفاده   و آب GA3نـگ  يميزنی بـذور چمـن از پرا  بهبود جوانه

  .باشد، هرچند كه آب به خاطر ارزان بودن ارجح ميشود
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