
 الیاس سلطانی و همکاران
 

 43

  

  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  88 تابستان ،دوم، شماره دومجلد 

58-43  
www.ejcp.info   

  

  های محیطیاثر زوال بذر بر سبز شدن گندم در واکنش به تنش
  

  2قادری  و فرشید اکرم2گالشی... ، سرا2، بهنام کامکار1الیاس سلطانی*
  اورزی و منابع طبیعی گرگان، ارشد زراعت دانشگاه علوم کش دانشجوی کارشناس1
  ت علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانااعضای هی2

  15/2/1388 :؛ تاریخ پذیرش1/6/1387: تاریخ دریافت
  

  

   1چکیده
ثیر عوامل محیطی نظیـر آب، خـاک، شـوری، خـشکی، عمـق           أت شدن محصوالت زراعی تحت    سبز

ال بذر بر سبز شدن بذور گنـدم  منظور بررسی تأثیر زو این تحقیق به. ت یا زوال بذر است  کاشت و کیفی  
در دو سطح   ( ، خشکی )زیمنس بر متر    دسی 14 و   7در دو سطح    ( های محیطی شامل شوری    تنش تحت

 کالس 5برای ایجاد  . و شاهد انجام شد    )تنش فیزیکی متر؛   سانتی 12 و   7(، عمق کاشت    ) بار -10 و   -5
 درجـه  43 سـاعت در دمـای   144 و   96،  72،  48صـفر،    برای مدت ) زاگرسرقم  (زوال، بذور   مختلف  
 سطح شـرایط محیطـی      6 سپس بذور فوق در      . نگهداری شدند   درصد 100گراد و رطوبت نسبی      سانتی

، )زیمنس بر متر    دسی 14(و شدید   ) زیمنس بر متر    دسی 7( سطح متوسط    2شامل شوری در    ایجاد شده   
و زیاد ) مترنتیسا 7(و دو عمق کاشت متوسط )  بار-10( شدید و)  بار-5( سطح متوسط    2 خشکی در 

هـای  در گلـدان  ) متـر  سـانتی  12(و زیاد   ) مترسانتی 7(و تیمار شاهد در اعماق متوسط       ) متر سانتی 12(
دن بـا افـزایش دوره تـسریع پیـری          نتایج نشان داد که درصد و سرعت سبزشـ        . پالستیکی کاشته شدند  

شیب کاهش درصد سبزشدن برای تیمارهای شاهد،       . ط محیطی کاهش یافت   ی در تمام شرای   طور خط  به
، 304/0،  192/0ترتیـب    کاشت، شوری متوسط و شوری شدید به      خشکی متوسط، خشکی شدید، عمق      

 144، 96، 72، 48شدن در تیمارهای زوال بذر درصد کاهش سبز.  بود184/0 و 221/0، 296/0،  152/0

                                                 
  elias.soltani@yahoo.com : مسئول مکاتبه -*
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 و 59/21، 68/5،  10/9ترتیب   در شرایط محیطی شاهد به    فته بودند،   ی که زوال نیا   ساعت نسبت به بذور   
اما درصد کاهش سبزشدن نسبت به بذور شاهد برای همین تیمارهای زوال بذر در شرایط               .  بود 27/27

 با افزایش فشار محیطی و شدت تنش، بـذوری بـا قـدرت بـاالتر و                 در مجموع . تنش افزایش پیدا کرد   
  .صد و سرعت سبزشدن بیشتری داشتندو درزوال کمتر بهتر سبز شدند 

  

  زوال بذر، سبزشدن، تنش شوری، تنش خشکی، عمق کاشت  :های کلیدیواژه
  

  مقدمه
هـای   درجه موفقیت سیستم   هکنند  گیاه است که تعیین     احل فنولوژیک ترین مر  شدن یکی از مهم    سبز

ـ   تحـت شـدت   بهسبزشدن). 2000فورسال و همکاران، (باشد  زراعی در تولید می   ثیر عوامـل محیطـی   أت
؛ 2002؛ سـیفلد و همکـاران،       1998جاکوبـسون و بـاخ،      (ویژه رطوبت خاک، شوری و عمق کاشـت          به

قابلیت حیـات و قـدرت      (و کیفیت بذرها    ) 2006 ؛ اولدبلگاسم و همکاران،   2006سلطانی و همکاران،    
اعالم کردند  ) 2003(کاران   دی فیگوریدو و هم    ).2003 دی فیگوریدو و همکاران،   (گیرند  قرار می ) بذر

  دوره درهـای محیطـی      وابـسته بـه نـوع تـنش       شدن بذر   زنی و سبز  درت بذر روی عمل جوانه    که اثر ق  
  . کندهای مختلف گیاهی تغییر میگونه  است، همچنین اثر شرایط تنش درزنی و سبزشدنجوانه

بـسرا  (ار خود است    قدرت بذر در زمان رسیدگی فیزیولوژیک در اغلب محصوالت در حداکثر مقد           
رت بـذر در گنـدم و ذرت کـه          اعالم کردند، حداکثر قـد    ) 1997(تکرونی و ایگلی    ). 2003وهمکاران،  
لماً شود، امـا مـس     بل از رسیدگی فیزیولوژیک حاصل می     شوند ق  صورت خشک برداشت می    بذور آنها به  

 طـی دوره انبـارداری   بـذرها در  . مانـد  قدرت بذر در طول دوره انبارداری در همین وضعیت باقی نمـی           
بـا زوال   ). 2003بسرا و همکاران،    (گردد  کنند که این زوال منجر به کاهش کیفیت بذر می         زوال پیدا می  

زنـی و    یابد و به دنبال آن ظرفیـت جوانـه         بذر، قدرت بذر اولین جزء از کیفیت بذر است که کاهش می           
؛ دی فیگوریـدو و  2003  همکـاران، ؛ بـسرا و 1999 مـک دونالـد،  (دهـد   قوه نامیه نیز کاهش نشان مـی      

زنـی و   داری در جوانـه   ات معنـی  تواند باعث ایجاد اختالفـ     شرایط انباری متفاوت می    ).2003همکاران،  
توانند بهتر سـبز  می بذور با کیفیت و قدرت بذر باالتر    ). 2004مارشال و لویس،    (شدن گیاهان شود    سبز

الـیس و روبـرت،     (های نیرومندتری تولید کننـد      ههای محیطی گیاهچ  شوند و در شرایط مواجه با تنش      
  ).2003دی فیگوریدو و همکاران، ؛ 1999؛ رحمان و همکاران، 1981
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) 2003(بسرا و همکاران    شدن صورت گرفته است؛     مورد اثر زوال بذر بر سبز      تلفی در مطالعات مخ 
کنـد  هش پیـدا مـی     تـسریع پیـری کـا      شدن بذرهای پنبه با افـزایش در دوره        نشان دادند که درصد سبز    

 روز 15 درصد در بذرهای شاهد به صـفر درصـد در بـذرهایی کـه           87شدن از    که درصد سبز   طوری به
نشان دادند که بذرهای بزرگتر خردل و       ) 2003(چیترا دوی و همکاران     . تسریع پیری شده بودند رسید    

ورما . ار بیشتر داشتند  با دوره انباری کمتر درصد سبزشدن بیشتری نسبت به بذرهای کوچک و دوره انب             
انوال مـورد بررسـی قـرار       اثر پارامترهای کیفیت بذر را در بذرهای فرسوده شده کـ          ) 2003(و همکاران   

یابد که این کاهش   ، استقرار گیاهچه کاهش می    یها نشان دادند که با هر سال افزایش دوره انبار         آن. دادند
شـدن بیـشتری     یی با قدرت باالتر سـرعت سـبز       بذرهاهمچنین  . در بین ارقام مورد مطالعه متفاوت بود      

ولی در مورد   شدن صورت گرفته است       اثر زوال بذر بر سبز     با این که تحقیقات زیادی بر روی      . داشتند
فیگوریـدو  دی(های محیطی مطالعات محدودی صورت گرفته است        شدن در تنش  اثر زوال بذر در سبز    

  ).2003و همکاران، 
تولید نهایت   شدن و در   تواند سبز میقت کافی در عمق کاشت      های شوری و خشکی و عدم د      تنش

هـای  شدن بذرهایی با قدرت پایین کاهش مضاعفی در تنش         اما، آیا سبز  .  اثر داشته باشد   گیاهان زراعی 
تلـف  خهـای م  که سبزشدن بذرهایی بـا قـدرت       محیطی نسبت به بذرهایی با قدرت باالتر دارند؟ یا این         

هـای  ای در مورد اثر تـنش     دهند؟ تا کنون مطالعه   حیطی از خود نشان می    های م کاهش یکسانی در تنش   
وم انجـام آن ضـروری      بنابراین، لـز  . یافته گندم صورت نگرفته است    شدن بذرهای زوال   محیطی بر سبز  

تحـت شـرایط    ) رقم زاگـرس  (این تحقیق اثر زوال بذر را بر توان سبزشدن بذور گندم             .رسدنظر می  به
  .عمق کاشت مورد بررسی قرار دادو شاهد، شوری، خشکی 

  
  هامواد و روش

در ) رقم زاگرس، تهیه شـده از مرکـز تحقیقـات کـشاورزی گرگـان     (این مطالعه بر روی بذر گندم       
برای زوال بذرها   .  انجام شد   دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان         گلخانه

ایـن روش  در ). 2003 ،بسرا و همکاران؛ 2002 همکاران، مدرسی و(از روش تسریع پیری استفاده شد    
گراد و رطوبت نـسبی       درجه سانتی  43 ساعت در دمای     144 و   96،  72،  48 ،های صفر  بذرها برای دوره  

 روی یک توری سیمی از جنس       ) گرم برای هر تیمار    100(ور  برای این کار بذ   .  درصد قرار گرفتند   100
 جداگانه که در کف آن آب ریخته شده بـود قـرار داده شـدند و                 ءخالهای   آلومینیوم ریخته و در ظرف    
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 همه بذرها در یـک زمـان از انکوبـاتور خـارج     پایاندر . ها در دمای مورد نظر قرار گرفتند  سپس ظرف 
  .شدند

در ایـن   . زنـی انجـام شـد     برای اطمینان از تیمارهای ایجاد شده در تسریع پیری یک آزمایش جوانه           
متـر قـرار     سانتی30×45وله کاغذی به ابعاد در داخل سه الیه ح    تکرار   4با   ر تیمار  بذر از ه   30آزمایش  

ه معیـار بـذور جوانـه زد       .گراد قـرار گرفتنـد      درجه سانتی  20انکوباتور با دمای     ونداده شد و سپس در    
  .)2001سلطانی و همکاران،  (متر یا بیشتر بود  میلی2چه به اندازه  خروج ریشه

 4در کـل     ( تکرار و هر  بذر از هر تیمار زوال بذری        25در گلخانه تعداد     اصلی   انجام آزمایش برای  
زیمنس بر متر    دسی 7/0متر، شوری     سانتی 3عمق کاشت    (شاهدتیمارهای   تحت شرایط    )تکرار داشتیم 

زیمـنس بـر     دسـی 14(و شـدید  ) زیمنس بر متر  دسی7( سطح متوسط   2، شوری در    ) بار -1و خشکی   
و ) مترسانتی7(و دو عمق کاشت متوسط      )  بار -10(و شدید   )  بار -5(ح متوسط    سط 2، خشکی در  )متر

خاک . متر کشت شدند سانتی17متر و ارتفاع       سانتی 25با قطر دهانه    هایی  در گلدان ) مترسانتی 12(زیاد  
 8/0درصـد رطوبـت اشـباع،        49  درصـد شـن،    10 ، درصـد سـیلت    62درصـد رس،     28نیاز بـا    مورد  
مترمکعـب وزن مخـصوص ظـاهری بـرای          سـانتی  بر گرم   7/1ر هدایت الکتریکی و     زیمنس بر مت   دسی

  . تهیه شدکشاورزیاز مزرعه دانشکده اجرای آزمایش 
 کیلوگرم خـاک    6در هر گلدان    ) زیمنس بر متر    دسی 14 و   7در دو سطح    ( تنش شوری    برای اعمال 

ئه شده توسط آزمایـشگاه شـوری       ریخته شد و پس از تعیین درصد اشباع خاک با استفاده از نمودار ارا             
هـای مـورد نظـر      میزان نمک مورد نیاز برای رسیدن به شوری        )1954(خاک وزارت کشاورزی آمریکا     

ارائـه  ) 2004(سـلطانی و همکـاران   که توسـط     saltcalc برای تعین میزان شوری از برنامه        .تعیین شد 
 50/50 بـا نـسبت وزنـی        CaCl2 و   NaClهـای   برای شور کردن خاک از نمـک      . گردیداستفاده  شده،  

روع آزمایش به خـاک     میزان نمک مورد نیاز برای هر سطح شوری در آب حل شد و در ش              . استفاده شد 
هـدایت  سـپس   .  آبیاری شدند تـا کـل نمـک در خـاک پخـش شـود               به دفعات ها  گلدان .اضافه گردید 

ایان آزمایش نیز هـدایت     در پ . شوری تعیین گردید  میزان  صحیح  ایجاد  الکتریکی خاک برای اطمینان از      
هـای شـاهد، خـشکی و عمـق کاشـت دارای هـدایت              گلدان و   گیری شد الکتریکی خاک دوباره اندازه   

  .زیمنس بر متر بودند دسی 8/0الکتریکی 
پس از تعیین درصـد رس، سـیلت، شـن و وزن            )  بار -10 و   -5در دو سطح    (های خشکی   پتانسیل

وبتی خاک مورد استفاده کـه رابطـه بـین پتانـسیل آب             مخصوص ظاهری خاک با استفاده از منحنی رط       
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از طریق فرمول ساکستن و همکـاران       این منحنی   . ، تعیین شد  کندخاک و رطوبت خاک را مشخص می      
 :محاسبه شد) 1986(

)1                  (                                                                           B
vAm θψ .=  

حـسب  ، نـسبت رطوبـت حجمـی بر       vθحـسب بـار،     ، پتانـسیل ماتریـک بر     mψدر این رابطـه     
  :شودمترمکعب خاک است و از رابطه زیر محاسبه می در سانتی آبمترمکعب سانتی

)2             (                                                                                  m
bp θθ ×=  

 A) 1(در رابطـه    . وزن مخصوص ظاهری خاک است     bpنسبت رطوبت وزنی و   mθدر این رابطه  
  :شوندصورت زیر محاسبه می  بهBو 
)3    (       [ ]100285.41088.40715.0396.4exp 2524 CSbSCA −− ×−××−−−=  
)4       (                                           CSCB 252 1048.300222.03140 ××−−−= −  

  . درصد رس خاک استC درصد شن خاک و Sکه در این روابط 
داخـل   . اسـتفاده شـد    Psaycalc1در این آزمایش برای ترسیم منحنـی رطـوبتی خـاک از برنامـه               

. ها خـاک ریختـه شـد    کیلوگرم در آن6میزان   نفذ قرار داده شد و سپس به      های بدون م  ها پالستیک  گلدان
عنوان وزن  به) های مختلفبرای پتانسیل( آب مجموع وزن خاک خشک، وزن گلدان خالی، پالستیک و

شدند و در هنگام نیاز به اندازه اختالف از وزن طور مرتب وزن می ها بهگلدان. جع در نظر گرفته شد   مر
هـای شـاهد، شـوری و عمـق         ت که پتانسیل آب گلدان    الزم به ذکر اس   . شدها آب اضافه می   نمرجع به آ  

. متر کـشت شـدند     سانتی 3بذور تیمارهای شوری، خشکی و شاهد در عمق کاشت           . بود  بار -1کاشت  
  .متر انجام شد سانتی12 و 7 سطح 2برای تیمار تنش عمق کاشت نیز کشت در 

 Germinط برنامـه    شدن توس بذور سبز شده درصد و سرعت سبز      بعد از کشت با شمارش روزانه       
 که طول می کشد تا سبز      یعنی مدت زمانی   (D50این برنامه   ). 2001 ،سلطانی و همکاران  (محاسبه شد   

 منحنی  2یابی ار و هر تیمار بذری از طریق درون       را برای هر تکر   )  درصد حداکثر خود برسد    50شدن به   
از طریـق فرمـول زیـر       ) عتا س بر(شدن   سرعت سبز . کند محاسبه می شدن در مقابل زمان      افزایش سبز 
  :شود محاسبه می

   

        R50=1/D50)شدنسرعت سبز(                                                           )        5(
  

                                                 
  .شده است علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تهیه ین سلطانی عضو هیئت علمی دانشگاهاین برنامه توسط دکتر افش. 1

2- Interpolated 



 2 شماره 1388) 2(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد 
 

 48

برای تجزیـه بیـشتر نیـز بـا         . صورت آزمایش فاکتوریل تجزیه شدند     ها به بعد از انجام آزمایش داده    
طور جداگانه و مقایسه      رگرسیون برای هر تیمار محیطی به      ذر تجزیه توجه به کمی بودن سطوح زوال ب      

هـای دوم   طـور جداگانـه بـا روش کمتـرین تـوان           یمارهای محیطی در هر سطح زوال بـه       میانگین بین ت  
  ).2007 ،سلطانی(صورت گرفت 

  
 نتایج و بحث

زنـی  ر شـاهد جوانـه  بذو. ثیر داشتأزنی بذرها ت تسریع پیری بر جوانهروش زوال بذر با استفاده از      
داری زنی نیز بین تیمارها تفاوت معنـی      همچنین درصد جوانه  . تر آغاز و به پایان رساندند     خود را سریع  

  . صورت گرفته بودخوبی بهبنابراین، تیمارهای تسریع پیری ). 1 شکل(داشت 
دار بـود   یشدن معن  ال بذر و تنش بر درصد و سرعت سبز        نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر زو       

  ).1جدول (ود دار نبولی اثر متقابل بین زوال بذر و شرایط محیطی معنی
 ،2شـکل   (طـور خطـی کـاهش یافـت          دن با افزایش دوره تسریع پیـری بـه        درصد و سرعت سبزش   

سطح احتمال برای کاهش خطی سـرعت و درصـد          ، ضریب تبیین و     a  ،bضرایب   ).3 و   2 های  ولاجد
شدن برای تمام تیمارهای کاهش درصد و سرعت سبز.  استه داده شد نشان3 و 2 ولاسبزشدن در جد

  ).3 و 2 های جدول(دار بود نیمحیطی مع
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  .یریتسریع پ) 144h( ساعت 144و ) 96h( ساعت 96، )72h( ساعت 72، )48h(ساعت 
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  .شدن ی سرعت و درصد سبزبرا) میانگین مربعات و درجه آزادی( نتایج تجزیه واریانس -1جدول 
 )بر روز (سرعت سبز شدن درصد سبز شدن درجه آزادی 
 0002/0 02/277 3 بلوک

 0065/0** 74/9025** 6 شرایط محیطی
 0039/0** 01/3423** 4 تیمار زوال بذر

 0001/0 24/91 20 زوال× تنش 
 0004/0 75/156 89 خطا
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های شوری متوسط با افزایش دوره تسریع پیری، در تنش) ب(شدن  و سرعت سبز) الف( اثر زوال بذر بر درصد -2شکل 
)s1( شوری شدید ،)s2( خشکی متوسط ،)d1( خشکی شدید ،)d2( شاهد ،)c ( و عمق کاشت متوسط)o1 .(  

  
ش زوال بذر بـرای تیمارهـای شـاهد، خـشکی متوسـط،             شدن به ازای هر ساعت افزای      درصد سبز 

، 152/0،  304/0،  192/0ترتیـب    توسط، شوری متوسط و شوری شدید به      خشکی شدید، عمق کاشت م    
تنها تعداد کمـی    متر   سانتی 12در تیمار عمق کاشت     ). 2جدول  (کاهش یافت    184/0 و   221/0،  296/0
 درصـد   5ر  شدن برای ایـن تیمـا      نگین درصد سبز  سبز شدند که میا   ) هتسریع پیری نشد  (بذور شاهد   از  
زیمنس بر متر، خـشکی      دسی 7شوری  (های متوسط   شدن در شرایط تنش   شیب کاهش درصد سبز   . بود

 ولی با افـزایش شـدت   ،نسبت به شاهد بیشتر بود    داری  طور معنی   به )متر سانتی 7 بار و عمق کاشت      -5
جـدول  (متر شـد    اختالف با شاهد نیز ک    ) ار ب -10زیمنس بر متر و خشکی       دسی 14تنش شوری   (تنش  

  .درصد سبزشدن تیمارهای بذری باشددلیل کاهش شدید  تواند بهکه می). 2

الف ب
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ترتیـب بزرگـی عبـارت       دهد به که مقدار اولیه درصد سبزشدن را نشان می       ) a(مقدار عرض از مبدا     
 عمـق   ،) درصـد  03/69( ، خشکی متوسط  ) درصد 70/83(، شوری متوسط    ) درصد 90(بودند از؛ شاهد    
، کـه   ) درصـد  55/31(و خشکی شـدید     )  درصد 38/51(، شوری شدید    ) درصد 90/61(کاشت متوسط   

شـدن داشـته اسـت و بعـد از آن             عمق کاشت بیشترین اثر را بر سبز       دهد بین تیمارهای تنش،   نشان می 
  .شدن داشته باشدبیشترین کاهش در مقدار اولیه سبزتنش خشکی توانسته 

   
 بـرای   b و   aضـرایب   . طور جداگانه   تجزیه رگرسیون برای درصد سبزشدن در هر شرایط محیطی به          نتایج   -2جدول  

  .نشان داده شده است) Pr> t(دار بودن و سطح معنی) R2(رگرسیون ساده خطی، ضریب تبیین 
 a b R2 Pr> t تیمار تنش

 0191/0 88/0 -192/0±042/0 00/90±59/3* شاهد

 0013/0 98/0 -304/0±026/0 03/69±24/2  بار5خشکی 

 0017/0 98/0 -152/0±014/0 55/31±21/1  بار10خشکی 

 0088/0 93/0 -296/0±048/0 90/61±19/4 متر سانتی7عمق کاشت 

 0022/0 97/0 -221/0±022/0 70/83±92/1 زیمنس بر متر  دسی7شوری 

 0266/0 85/0 -184/0±045/0 38/51±91/3 زیمنس بر متر  دسی14شوری 
  ).SE(دار انحراف استاندارد مق* 
  

 بـرای   b و   aضرایب  . طور جداگانه  شدن در هر شرایط محیطی به       نتایج تجزیه رگرسیون برای سرعت سبز      -3جدول  
  .نشان داده شده است) Pr> t(دار بودن و سطح معنی) R2(رگرسیون ساده خطی، ضریب تبیین 

 a b R2 Pr> t تیمار تنش
 0082/0 93/0 -0002/0±00004/0 162/0±003/0* شاهد

 0356/0 82/0 -0002/0±00006/0 138/0±005/0  بار5خشکی 

 0246/0 85/0 -0003/0±00006/0 114/0±006/0  بار10خشکی 

 0078/0 93/0 -0003/0±00005/0 126/0±005/0 متر سانتی7عمق کاشت 

 0366/0 81/0 -0002/0±00006/0 140/0±005/0 زیمنس بر متر  دسی7شوری 

 0002/0 99/0 -0001/0±00001/0 114/0±001/0 زیمنس بر متر  دسی14ی شور
  ). SE(مقدار انحراف استاندارد * 
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به ازای هر ساعت افـزایش در دوره تـسریع پیـری بـرای تیمارهـای شـاهد،                  شدن نیز    سرعت سبز 
 14ر و شوری    زیمنس بر مت   دسی 7متر، شوری    سانتی 7 بار، عمق کاشت     -10 بار، خشکی    - 5خشکی  

شـدن اخـتالف    یافت ولی شیب کاهش برای سـرعت سبز       داری کاهش   طور معنی  زیمنس بر متر به   دسی
 برای سرعت سبزشدن هـم شـبیه        a ضریب   ).3جدول  (رهای تنش و شاهد نداشت      داری بین تیما  معنی

ترتیب در تیمارهای شاهد، شوری متوسـط، خـشکی متوسـط،            شدن بیشترین مقدار را به     به درصد سبز  
  .شت متوسط، شوری شدید و خشکی شدید داشتعمق کا

 7زیمـنس بـر متـر و عمـق کاشـت             دسی 7 بار، شوری    5در تیمارهای تنش متوسط یعنی خشکی       
متر، کمترین درصد سبزشدن مربوط به تیمار خشکی و عمق کاشت و بیشترین درصد سبزشـدن                سانتی

شـدن در تیمـار محیطـی شـاهد بـا شـوری             اختالف بین درصـد سبز    ). 4جدول  (د  مربوط به شوری بو   
ایـن در حـالی بـود کـه اخـتالف بـین تـنش        . دار نبودمتوسط در هیچ یک از تیمارهای زوال بذر معنی      

افزایش دوره تسریع   (دار نبود و با کاهش قدرت بذر        خشکی متوسط با شاهد فقط در بذور شاهد معنی        
دهـد بـذور    دار شد، کـه نـشان مـی        و معنی  تر  تنش خشکی بر درصد سبزشدن نمایان      تأثیر منفی ) پیری
تنش عمق کاشت متوسط بـا تیمـار شـاهد در تمـام             . تر تنش خشکی متوسط را بهتر تحمل کردند       قوی

یک از تیمارهای زوال    داری با تیمار خشکی در هیچ     دار بود ولی اختالف معنی    تیمارهای زوال بذر معنی   
یز با عمق کاشت متوسط در تمام تیمارهـای زوال          از طرفی اختالف تیمار شوری متوسط ن      . بذر نداشت 

 144 و 96، 72دار بود ولی اختالف آن بـا تیمـار خـشکی متوسـط فقـط در تیمارهـای زوال              بذر معنی 
  ).4جدول (دار بود ساعت تسریع پیری معنی

هـای محیطـی بـا درصـد سبزشـدن          ر بین تنش  العمل سرعت سبزشدن در تیمارهای زوال بذ      عکس
شدن بین تیمارهای محیطی شاهد، تنش متوسط خشکی و شوری          طور کلی سرعت سبز    هب. متفاوت بود 

کمترین  ).5 ساعت تسریع پیری؛ جدول    72 و   جز تیمار صفر   به(های زوال بذر تفاوتی نداشتند      در تیمار 
مربوط به تیمار عمق کاشـت  ) متر سانتی12بعد از عمق کاشت  (شدن در تیمارهای محیطی     سرعت سبز 

اختالف بین تیمار عمق کاشـت متوسـط بـا          ).  بر روز  0726/0( ساعت بود    144ع پیری   متوسط و تسری  
  .دار بودیمارهای زوال بذر معنیمحیط شاهد در تمام ت
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شدن بهتـری در تیمارهـای      قدرت سبز ) زوال کمتر (درت باالتر   رسد بذور با ق   نظر می  در مجموع به  
تـر   وسـیع  ور بـا قـدرت بـاالتر دامنـه        همچنین بذ . تنش متوسط شوری، خشکی و عمق کاشت داشتند       

  .تر بهتر عمل کردندمحیطی در سبزشدن داشتند و در تحمل تنش متوسط نسبت به بذور با قدرت پایین
) متـر  سانتی 12ت  زیمنس بر متر و عمق کاش      دسی 14 بار، شوری    -10خشکی  (های شدید   در تنش 

). 4جـدول   (دار بـود    ای زوال بذر معنی   شدن با تیمار محیطی شاهد در تمام تیماره       اختالف درصد سبز  
تـر  نسبت به بذور بـا قـدرت پـایین        ) تسریع پیری کمتر  (شدن در بذور با قدرت باالتر        درصد سبز  دامنه

یعنـی در هـر تیمـار زوال بهتـرین درصـد            . های شـدید تفـاوتی نداشـت      در تنش ) تسریع پیری بیشتر  (
  .های شدید محیطی داشت با تنشاریدسبزشدن مربوط به شرایط شاهد بود و اختالف معنی

 ری، خشکی و عمق کاشت در سرعت سـبز داری بین شاهد و شو های شدید اختالف معنی   در تنش 
در تیمار بذر شاهد اختالف بین خـشکی شـدید و عمـق کاشـت زیـاد،                 ). 5جدول  (شدن مشاهده شد    

دهنده دار شد، که نشانعنیدار نبود ولی با افزایش دوره زوال اختالف بین این دو شرایط محیطی ممعنی
. شدن، بذوری با قدرت باالتر بیشتر اسـت        های شدید در سرعت سبز    حمل به تنش  این است که دامنه ت    
یـک از تیمارهـای زوال بـذر     یچشدن بین تـنش شـوری و خـشکی شـدید در هـ              اختالف سرعت سبز  

  ).5 جدول(دار نبود  معنی
  

  .نهطور جداگا محیطی برای هر سطح تسریع پیری بهارهای  مقایسه میانگین درصد سبزشدن بین تیم-4جدول 
  )ساعت( دوره تسریع پیری

  تیمار محیطی
0  48  72  96  144  

  a*00/88  a00/80  a00/83  a00/69  a00/64  شاهد
  ab00/67  cb00/56  b00/47  b00/43  bc70/22   بار5خشکی 
  c00/32  e00/25  c00/20  c00/15  c00/11   بار10خشکی 
  a00/86  ab00/71  a00/67  a00/61  a00/54  یمنس بر مترز دسی7شوری 
  b00/56  ed50/36  bc00/38  b00/32  b00/28  زیمنس بر متردسی14شوری 

  b00/61  cd00/48  bc00/37  b00/41  bc00/16  متر  سانتی7عمق کاشت 
  d00/5  f00/0  e00/0  e00/0  e00/0  متر  سانتی12عمق کاشت 

  .داری ندارنددرصد اختالف معنی 5ر آماری در سطح ها با حروف یکسان از نظ میانگین*
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  . طور جداگانه محیطی برای هر سطح تسریع پیری به مقایسه میانگین سرعت سبزشدن بین تیمارهای -5جدول 
  )ساعت ( دوره تسریع پیری

  تیمار محیطی
0  48  72  96  144  

  a*1659/0  a1452/0  a1414/0  a1380/0  a1289/0  شاهد
  bc1408/0  ab1268/0  b1225/0  ab1067/0  ab1142/0   بار5خشکی 
  ed1122/0  b1047/0  d1015/0  b0796/0  b0776/0   بار10خشکی 
  ab1455/0  ab1264/0  bc1203/0  ab1139/0  ab1150/0  زیمنس بر متر دسی7شوری 
  d1143/0  b1083/0  cd1041/0  b1011/0  b0959/0  زیمنس بر متردسی14شوری 

  cd1212/0  b1149/0  cd1024/0  b0985/0  b0726/0  متر سانتی7عمق کاشت 
  e0914/0  c00/0  e00/0  c00/0  c00/0  متر سانتی12عمق کاشت 

  .داری ندارنددرصد اختالف معنی 5ها با حروف یکسان از نظر آماری در سطح  میانگین*
   

رت های محیطـی صـو    زنی و سبزشدن تحت تنش    مطالعات مختلفی در مورد اثر زوال بذر بر جوانه        
گلعذانی و همکاران، ؛ قاسمی 2003حسینی و همکاران،     خواجه؛  1999رحمان و همکاران،    (گرفته است   

در قـسمتی از آزمـایش      ) 2003( خواجه حسینی و همکـاران       ).2003فیگوریدو و همکاران،    ؛ دی 1375
یای  و قـدرت بـذر دو تـوده سـو          ) NaClبـا اسـتفاده از      (های مختلف شوری    خود اثر متقابل پتانسیل   

یافتـه  زنی بذور زوال  دهد درصد جوانه  نتایج ایشان نشان می   . آمریکایی و ایرانی مورد بررسی قرار دادند      
) 1375(گلعـذانی و همکـاران      قاسـمی . تحت تنش شوری کاهش بیشتری نسبت به بذور شاهد داشت         

ش شـوری   زنی و رشد گیاهچه هفت توده اصالحی چغندر قند تحـت تـن            تأثیر فرسودگی بذر بر جوانه    
) با فرسودگی کمتـر (ی بذری قوی ها زنی توده زیاد درصد جوانهدر شرایط شوری کم و  . بررسی کردند 

فیگوریـدو و همکـاران     دی .بود) با فرسودگی بیشتر  (های بذری ضعیف    داری بیش از توده   طور معنی  به
 با سـطوح مختلـف      شدن بذور آفتابگردان، سویا و ذرت     های محیطی بر سبز    بررسی اثر تنش   به) 2003(

ر آفتابگردان و سـویا     ایشان نشان دادند که اثر متقابل قدرت بذر و تنش محیطی د           . قدرت بذر پرداختند  
محیطی بر درصد سبزشدن    درت بذر و تنش   دار بود ولی در ذرت فقط اثرات ق       شدن معنی بر درصد سبز  

وری با سطح قدرت بذر بـاالتر       شدن برای بذ   ان دادند که میزان کاهش درصد سبز      ها نش آن. دار بود معنی
دهد که بذوری با قدرت بـذر کمتـر         این نشان می  . نسبت به بذوری با قدرت متوسط و پایین کمتر بود         

  . تحمل کمتری به شرایط تنش دارنددامنه



 2 شماره 1388) 2(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد 
 

 54

 ساعت تسریع پیـری نـسبت بـه         144،  96،  72،  48شدن در تیمارهای زوال بذر       درصد کاهش سبز  
اما درصد  ). 4جدول  ( بود   27/27 و   59/21،  68/5،  10/9ترتیب   شاهد به ذور شاهد در شرایط محیطی      ب

بـرای  . کاهش نسبت به بذور شاهد برای همین تیمارهای زوال بذر در شرایط تنش افـزایش پیـدا کـرد       
مثال در شرایط تنش شوری متوسط درصد کاهش سبزشدن نسبت به بذور شاهد در تیمارهـای بـذری                  

یط  درصـد و در شـرا      21/37 و   07/29،  09/22،  44/17ترتیب    پیری به   ساعت تسریع  144،  96،  72 ،48
، که نـشان  )4جدول ( درصد بود 50 و  86/42،  14/32،  82/34ترتیب   شوری شدید در همین تیمارها به     

توان در نتیجه می  . شدن دارند نش تحمل بیشتری به کاهش درصد سبز      تر در شرایط ت   دهد بذور قوی  می
اه هـای بـذر متفـاوت در آزمایـشگ     زنی دو توده با قـدرت     کن است درصد جوانه   با این که مم   : بیان کرد 

ولی در شرایط مزرعه و تنش بذوری با        ) یباً یکسان دلیل قابلیت حیات تقر    به(تفاوتی باهم نداشته باشند     
  . کمتر سبزشدن بهتری داشته باشندتوانند در مقایسه با بذوری با قدرتقدرت باالتر می

طـور مـستقیم و یـا غیرمـستقیم اثـر            ان زراعی به  تواند بر عملکرد گیاه   یت بذر می  طور نظری کیف   به
شـود کـه از     مـی ) شدنسرعت سبز (شامل درصد و زمان از کاشت تا سبزشدن         مستقیم  اثر غیر . بگذارند

). 1992الـیس،   (گذارنـد   طریق تغییر تراکم گیاهی، آرایش فضایی و بقای محصول بر عملکرد اثـر مـی              
ال، یکنواختی و پوشش کامـل      مثل سرعت با  (قدرت بذر باال     اعالم کردند، ) 2001(اران  ی و همک  سلطان

های قوی، با توجه به کوتاه کردن روز از کاشت تا کامل کـردن پوشـش زمـین                   درگیاهچه) در سبزشدن 
منجر به استقرار مناسب ساختار جامعه گیاهی و به حداقل رساندن رقابت بین گیاهی می شود که منجر             

تفاده از بـذوری بـا      اس. شودتانسیل عملکرد دانه باالتر و به حداکثر رساندن تولید گیاهان زراعی می           به پ 
شدت درصـد سبزشـدن را       تواند به ه مزرعه تحت تنش است می     خصوص در شرایطی ک    قدرت پایین به  

ایط محیطـی  توان در دامنه وسـیعی از شـر     بنابراین، با استفاده از بذوری با قدرت باالتر می        . کاهش دهد 
  . در عملکرد نهایی نیز موثر باشدتواندشاهد استقرار مناسب محصول بود، که می

شدن در بذوری با قدرت باالتر      درصد و سرعت سبز   ) 1(نشان داد که    طور کلی نتایج این تحقیق       به
رصد و سرعت   توانند از طریق کاهش د    های محیطی می  تنش) 2(بیشتر از بذوری با قدرت پایین است،        

شدن تأثیر منفی بگذارند که عمق کاشت و خشکی بیشترین اثر منفی را نـسبت         سبزشدن بر کارکرد سبز   
تـأثیر   توانند کارکرد بهتری در سبزشدن تحـت       می بذوری با قدرت بذر باال    ) 3(به شوری بر آن دارند و       

ی با قـدرت    عبارت دیگر با افزایش فشار محیطی و شدت تنش، بذور          به. های محیطی داشته باشند   تنش
بنابراین، . دهندشوند و کاهش کمتری در درصد و سرعت سبزشدن از خود نشان می            باالتر بهتر سبز می   
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هـای محیطـی بـرای رسـیدن بـه       خصوص تحت شـرایط تـنش       از بذور گندم با قدرت باالتر به       استفاده
  .شوداخت و سریع کانوپی توصیه میپوشش یکنو
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Abstract1 

Emergence of crops is affected by environmental factors such as soil water, 
salinity and sowing and seed quality. The present study was conducted to evaluate 
the effect of seed aging (seed quality) on emergence of wheat under optimum 
(control) and stressful conditions including salinity (2 levels), drought (2 levels) 
and deep sowing depth (physical stress). Seeds (cv. ‘Zagros’) were kept at a high 
temperature (43°C) and high relative humidity (90-95%) to create different classes 
of seed aging. Factorial combinations of 5 seed aging treatments (0, 48, 72, 96 and 
144 h accelerated aging periods) and 6 levels of environmental factor were 
treatments of the experiment. Results indicated that maximum and rate of 
emergence reduced significantly with increase in the duration of accelerated aging 
in all environmental factors. Decreasing slope of maximum emergence for control, 
medium drought, severe drought, sowing depth, medium salinity, severe salinity 
were 0.192, 0.304, 0.152, 0.296, 0.221 and 0.184, respectively. Decreased percent 
of emergence in 0 h compared with 48, 72, 96 and 144 h at control environment 
condition were 9.10, 5.68, 21.59 and 27.27 respectively. But, this decreased 
percent of emergence increased in stress conditions. Overall, seeds of high vigor 
had better emergence than low vigor seeds in stress and they had higher maximum 
emergence and rate. 
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