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  چكيده

ي آزمايش Agropyron trichophorum به منظور ارزيابي اثر تنش خشكي بر جوانه زني و رشد گياهچه هاي ارقام 
در دانشگاه پيام نور كرمانشاه انجام  1389تصادفي در سه تكرار در  بهار سال  "بصورت فاكتوريل در قالب طرح كامال

نتايج نشان داد كه . بود) بار  -8/0و  -6/0، -4/0، 0(ژنوتيپ با پتانسيل هاي اسمزي  13فاكتور هاي آزمايشي شامل . شد
اثرات قابل توجهي بر درصد جوانه زني، سرعت جوانه )  6000لن گليكول پلي اتي( تيمارهاي مختلف اعمال تنش خشكي

با افزايش ميزان تنش، در صد جوانه زني به طور معني داري . زني،  تعداد ريشه چه، طول ريشه چه و طول  ساقه چه دارد
بيشترين و  13و  9هاي ژنوتيپ . بار رسيد -0.8درصد در تنش  54به ) بار 0(درصد در شاهد 92كاهش يافت بطوريكه از 

از لحاظ تعداد ريشه چه و طول ريشه چه برتر از ساير  4ژنوتيپ . كمترين درصد جوانه زني و سرعت جوانه زني را داشتند
بيشترين . به ترتيپ داراي بيشترين و كمترين ميزان شاخص استرس جوانه زني بودند 5و  9ژنوتيپ هاي . ژنوتيپ ها بود

شاخص استرس جوانه زني با اكثر صفات . ن درصد جوانه زني و سرعت جوانه زني مشاهده شدميران ضريب همبستگي بي
بر اساس اين نتايج مشخص شد كه با افزايش سطح تنش، جوانه زني و صفات مربوط به رشد . همبستگي مثبت نشان داد

  .گياهچه بطور معني داري كاهش پيدا كرد
  Agropyron trichophorumشاخص استرس جوانه زني، ،  6000پلي اتيلن گليكول :  كليدي ناواژگ

  
  مقدمه

گونه از آن در مناطق مختلف ايران گزارش شده  19گياه آگروپيرون يكي از مهمترين گياهان مرتعي است و حدود 
توان خروج جوانه ها از عمق هاي بيشتر خاك همراه با تحمل به خشكي در مرحلة جوانه زني  خشك در مناطق .است
پلي اتيلن گليكول به دليل از  استفاده .)1386سعيدي و همكاران، (گي هاي مهم مرتبط با استقرار گياهچه استاز ويژ

 ايجاد محلول اسمزي مشابه با شرايط طبيعي اغلب براي ايجاد پتانسيل آب در مطالعات جوانه زني استفاده مي شود
پلي اتيلن گليكول به عنوان معياري مناسب جهت هدف از اين مطالعه بررسي امكان استفاده از . )1377محمدي،(

  .ارزيابي آزمايشگاهي ژنوتيپ هاي مقاوم به خشكي در آگروپيرون مي باشد
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  مواد و روش ها
تهيه شده از مركز تحقيقات ( ژنوتيپ 13فاكتور اول شامل  ،بصورت آزمايش فاكتوريل 1389اين تحقيق در بهار سال 
پلي اتيلن با استفاده از  بار - 8/0و   - 6/0،  -4/0ر دوم شامل چهار سطح تنش صفر، و فاكتو )كشاورزي و منابع طبيعي

در  .تصادفي در سه تكرار در آزمايشگاه دانشگاه پيام نور كرمانشاه انجام شد "در قالب طرح كامال) 6000گليكول 
شاخص استرس جوانه  شاخص سرعت جوانه زني و ،ساقه چه، طول طول ريشه چه ،پايان آزمايش درصد جوانه زني

  . استفاده شدSPSS براي انجام تجزيه هاي آماري از نرم افزار . زني محاسبه شد
  

  نتايج و بحث
بجزء (ژنوتيپ هاي مورد بررسي براي تمام صفات  نشان داد كه نتايج تجزيه واريانس براي صفات اندازه گيري شده 

بين سطوح مختلف تنش . تالف معني داري داشتنداخ% 1در سطح احتمال ) تعداد ريشه چه كه معني دار نشد
گراوندي و . براي تمامي صفات اختالف بسيار معني داري مشاهده شد) بار  - 8/0و  -6/0، - 4/0، 0(اسمزي
نيز بين ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم نان از لحاظ صفات اندازه گيري شده در  )1389، گراوند و همكاران(همكاران

براي صفات طول ريشه چه و طول ساقه چه بين سطوح .  بسيار معني داري را گزارش كردندشرايط آزمايشگاه تنوع 
براي ژنوتيپ هاي مختلف گندم اختالف معني داري ) مگاپاسگال - 6/1و  - 2/1، - 8/0، -4/0، 0(مختلف تنش خشكي

ين بررسي نيز بسيار اثر متقابل ژنوتيپ ها با سطوح مختلف تنش در ا. )1386،سعيدي و همكاران (شده استگزارش 
درصد براي ژنوتيپ  85ژنوتيپ هاي مختلف در سطح بدون تنش واكنش كم و درصد جوانه زني بين . معني دار بود

مگاپاسكال  - 8/0و  -6/0،  - 4/0در پتانسيل هاي . مشاهده شد  9درصد براي ژنوتيپ شماره 100و  ميزان  8شماره 
درصد و درصد جوانه زني نسبت به شاهد به ترتيب  75و  70، 40ابر سرعت جوانه زني نسبت به شاهد به ترتيب بر

طول . نيز گزارش شده است) 1389(اين مطلب توسط گراوند و همكاران. درصد كاهش يافت 50و  40، 14برابر 
مگاپاسكال بيشتر بود و  - 6/0مگاپاسكال نسبت به سطح تنش  - 8/0در سطح تنش  1و  8، 12ريشه چه ژنوتيپ هاي 

به نظر مي . در همه سطوح تنش نسبت به ساير ژنوتيپ ها داراي طول ريشه چه بيشتري بودند 4و  7، 9يپ هاي ژنوت
رسد حساسيت طول ريشه چه به تنش رطوبتي در ژنوتيپ هاي مورد بررسي كمتر از طول ساقه چه بوده و طول ساقه 

اين موضوع توسط . كاهش پيدا كرده استچه با شدت بيشتري نسبت به طول ريشه چه در مواجهه با تنش رطوبتي 
 2و  1، 7مگاپاسكال ژنوتيپ هاي  - 8/0در سطح تنش . نيز مورد تائيد قرار گرفته است) 1386(سعيدي و همكاران

كمترين  5و 6ژنوتيپ هاي داراي بيشترين ميزان نسبت طول ريشه چه به طول ساقه چه را به خود اختصاص دادند و 
مگاپاسكال بين ژنوتيپ ها تنوع بيشتر شده و مقدار شاخص تنش  - 8/0با افزايش سطح تنش تا .. مقادير را داشتند

به ترتيب بيشترين و  13و  9ژنوتيپ هاي . مگاپاسكال كمتر شده است - 6/0و  - 4/0جوانه زني نسبت به سطح تنش 
و درصد جوانه  شاخص استرس جوانه زنيبين . ا به خود اختصاص دادندكمترين ميزان شاخص تنش جوانه زني ر

. زني، سرعت جوانه زني، طول ريشه چه، طول ساقه چه، تعداد ريشه چه همبستگي مثبت و معني داري مشاهده شد
  داراي 9و  8، 4ژنوتيپ هاي .  نيز نتايج مشابهي را در گزارش دادند) Zarei et al., 2007(زارعي و همكاران

بنابراين انتخاب بر اساس طول . هستند شاخص استرس جوانه زنيبيشترين مقدار  "بلندترين طول ريشه چه و تقريبا
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سرعت . ساقه چه باال مي تواند در كاشت عميق بذر جهت مقاومت به شرايط خشكي و افزايش عملكرد موثر باشد
در اين . نشان داد% 1ي داري در سطح احتمال جوانه زني با طول ريشه چه و طول ساقه چه همبستگي مثبت و معن

شاخص هم سرعت جوانه زني خوبي داشته اند و هم طول ساقه چه بلندتر و مقدار  9و  7تحقيق ژنوتيپ هاي 
بنابراين استفاده از پلي اتيلن گليكول در شرايط  بيشتري نسبت به ساير ژنوتيپ ها داشته اند استرس جوانه زني

  .  .سب براي غربال ژنوتيپ ها براي مقاومت به خشكي مي باشدآزمايشگاه يك روش منا
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Abstract  
To evaluate the effect of drought stress on germination and seedling growth of 
Agropyron trichophorum figures factorial experimental design as completely random in 
three replicates in the spring of 1389 in Kermanshah were Payam Noor University. 
Experimental factors included 13 genotype with osmotic potentials (0, -0.4, -0.6 and -
0.8 MPa), respectively. The results showed that different treatments of drought stress 
(polyethylene glycol 6000) a significant effect on germination, germination rate, 
number of roots length, root and shoot is over. With increased stress levels, percentage 
of germination decreased significantly as 92 percent in the control (0 PMa) to 54 
percent intension was -0.8 MPa . Genotypes 9 and 13 highest and lowest percentage of 
germination and germination rate had. Genotype 4 in terms of number of root and root 
length was superior to other genotypes. Genotypes 5 and 9 have highest and lowest 
indicators of stress were germination, respectively. The highest correlation coefficient 
between germination percentage and germination rate were observed. Germination 
stress index with a majority of traits showed a positive correlation. Based on these 
results it was found that with increasing levels of stress, germination and seedling 
growth traits significantly fell.  
 
Key words: polyethylene glycol 6000, germination stress index, Agropyron 
trichophorum 

 


