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هاي مختلف سه جنس بروموس،  بذري از گونه اكوتيپ 9واكنش 
 در شرايط Fusariumاز جنس  دو گونه قارچ  بهاگروپايرون و چاودار

 گلخانه آزمايشگاه و
 1محمدعلي عليزاده

 چكيده
 .F(، در عكـس العمــل بـه دو گونـه قـارچ     زنـي  جوانـه بـه منظـور مطالعـه خصوصــيات    

graminearum , (F. avenaceumهـاي گيـاهي     اكوتيپ از گونـه 9ر ويشي، با استفاده از بذ آزما
با منشـا خـارجي و    ،) نمونه1 (Secale و ) نمونه 6 (Agropyron،  ) نمونه Bromus) 2سه جنس   

 76× 104و   150× 104غلظـت هـاي     مورد نظر با    ر  ودر اين آزمايش، بذ   . ايراني به اجرا در آمد    
 مـورد  F.avenaceum در ميلي ليتـر  450× 104  و900× 104و  F. graminearum,در ميلي ليتر 

 طـول ريشـه      نسـبت  ،زنـي  زنـي، سـرعت جوانـه      صـفات درصـد جوانـه     و   قرار گرفته    زني مايه
 روي  شاخص بنيه در واكنش به دو گونـه قـارچ،         وزن تر، و    /و نسبت وزن خشك   چه،   ساقه/چه

ج بدست آمده نشان    نتاي . مورد مطالعه قرار گرفتند     تكرار 3كاغذ مرطوب در تشتك پتري شامل       
داري وجـود   شاهد اختالف معني با   مورد تيمار ها و    بين اكوتيپ الذكر    از نظر صفات فوق    داد كه 
 .داشت

 و 41/7بـه ميـزان   ، Fusarium graminearum ،2و  1 در سـطوح  بـذرها زني  درصد جوانه
 45/0و   23/2به ترتيب    avenaceum ,Fusarium به ترتيب كاهش يافت و در مورد گونه          37/6
 2 و 1 با اثر سطوح .بود

Fusarium graminearum   در شـرايط گلخانـه بـه ترتيـب بـه      زنـي  جوانـه درصـد 
 avenaceum 2 و   1ايـن كـاهش بـراي سـطوح         .  كاهش داشـت   09/28 و   17 /27ميزان

,Fusarium  بود71/4 و 36/11بترتيب به ميزان . 

                                                            
 ) نگارنده اول: كنندهمكاتبه(، 13185-116صندوق پستي ، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع 1 -1

Email: alizadeh@rifr-ac.ir 
 1384آذر ماه :        تاريخ پذيرش1384خرداد ماه : تاريخ دريافت

 



176 ... دو گونه  بههاي مختلف سه جنس بروموس، اگروپايرون و چاودار بذري از گونه اكوتيپ 9واكنش 

، ها بذر اكوتيپروي  Fusarium graminearum  قارچ2 و 1 اثر تيمارهايبا 
 در  91/0 و   41/1 بـه ترتيـب بـه ميـزان          زنـي  سرعت جوانه  در شرايط آزمايشگاه  

 38/0 در شرايط گلخانه     زني  جوانه سرعت   كاهش. مقايسه با شاهد كاهش داشت    
  بـه ترتيـب    زنـي  جوانـه  سرعت avenaceum ,Fusariumبا اثر قارچ    .  بود 37/0
در شرايط  .  كاهش داشت  مايشگاه در شرايط آز    در مقايسه با شاهد    60/1 و   12/0

 avenaceum ,Fusarium تيمار اسپور    2، با اثر    زني  جوانهگلخانه، كاهش سرعت    
 2 براي اسپور سـطح      28/0 كاهش و به ميزان      1 براي اسپور سطح     16/0به ميزان   

اثرات تيمارهاي اسپوري دو گونه قارچ روي       . ،در مقايسه با شاهد افزايش داشت     
  .بود  آزمايشگاه گلخانه بيشتر ازدر شرايط اكوتيپ 9 بذر  بنيهخصوصيات

 Fusarium ,برومـــوس، اگروپـــايرون، چـــاودار، : كلمـــات كليـــدي

graminearum avenaceum ,Fusarium ــه ــي جوان ــرعت ,زن ــه س ــي جوان  و زن
 .شاخص بنيه

 
 مقدمه

مــوارد جالــب توجــه بــراي  جملــه  از بــذرارزيــابي و اســتفاده از آزمونهــاي بنيــه
زنــي بــه روش اســتاندارد  آزمــون جوانــه. باشــد وران بــذور مــي دگان و بهــرهتوليدكننــ

)ISTA,1985(          مي تواند يك تخمين كلي از قدرت رويشي بذر در اغلب شرايط كشت ،
زنـي بـه    هاي آزمون جوانـه  شاخص ).Kim et al., 1994(هد د ميمزرعه اي را به دست 

 معـرض  يي كه دريين بنيه بذرهابراي تع Standard Germination Testروش استاندارد 
شـايان   . مـي باشـد    زني  جوانهزني و سرعت      درصد جوانه   قرار گرفته اند،   عوامل بيماري 

  محصـوالت  در ،بنيـه بـذر و قـدرت رويـش مزرعـه اي            گيـري   اندازهاست كه بين    ذكر  
 بذور و گياهچه هاي با بنيه قوي تر مقـاومتر           بدين شكل كه  .  ارتباط وجود دارد   ،مختلف
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موفقيـت در توليـد محصـوالت      . ور كم بنيه در مقابل عوامـل بيمـاريزا مـي باشـند            از بذ 
بستگي زيادي به يكنواختي و استقرار سريع بذر در شرايط مزرعه دارد كه اين موضـوع                

هاي   يكي از جنبه   زني  جوانهسرعت  .  آنها دارد  زني  جوانهارتباط نزديك با درصد و ميزان       
به عنوان يكي از عوامل محدود كننده در استقرار گياهان          مهم بنيه بذر بوده كه مي تواند        

 .Haastrup Pederson et al., 1993 and (Perry, 1978 (محسوب شود
، عـالوه بـر ايـن     .  بذرهاي داراي بنيه بيشتر سريعتر از بذور كم بنيه جوانه مي زننـد            

را اريزا   جلوگيري از زوال آنها توسط عوامـل بيمـ         ات بذر موجب  زني  جوانهسرعت بيشتر   
روشهاي متعددي براي ارزيابي يكنواخـت سـبز شـدن    ). rabe, 1976 G (فراهم مي كند

 با بنيـه قـوي   يدر اين روش مي توان بذرها .معرفي شده است) زني جوانهسرعت (بذر 
 تحت تاثير عوامل بيمـاريزا   تشخيص داد، به نحوي كه بذوررا از بذرهاي با بنيه ضعيف    

بـه  )  ( Brick Grit Test بر ايـن، در روش آزمـون خـرده آجـر    عالوه. قرار گرفته باشند
حاصـل  هاي بذري گياهان وگياهچه هاي  هتوان تود مي  Ihssen (1911)و Hiltner روش

بيماري هـاي بـذر زاد، مـي تواننـد     . هاي فوزاريوم بررسي نمود    آنها را در مقابل گونه     از
گيـاه را مـورد تهديـد       و   گياهچـه  يهآنها بن . يكي از عوامل محدود كننده بنيه بذور باشند       

 نحوه و زمان خسارت آنها بستگي بـه طبيعـت و تعـادل اكولـوژيكي                هند ولي د  ميقرار  
 .تمامي ميكروارگانيسم هاي موجود در داخل و سطح بذرها دارد

آنها نسـبت بـه     واكنش   ارزيابي نمونه هاي بذري،   بنيه   يكي از روشهاي موثر بررسي    
 مهمتـرين   .باشـد  مي و استقرار در شرايط آزمايشگاه و گلخانه       نيهعوامل بيماريزا از نظر ب    

، سـرعت   زنـي   جوانـه  ارزيابي خصوصـيات بنيـه اي شـامل درصـد            ،اهداف اين تحقيق  
، رشد طولي گياهچه و شاخص بنيه بذر اكوتيپ هـائي از گونـه هـاي حـنس                 زني  جوانه

 .F. avenaceum, F) در واكنش به دوگونه قارچ فوزاريوم سكالبروموس، اگروپايرم و 

graminearum) ه استبود. 
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 ها و روش مواد
 Bromus) 2مختلـف جـنس      از گونـه هـاي     نمونـه بـذر   9 مورد استفاده شامل     بذور

 و  با منشا ايراني و خـارجي بـوده        ) نمونه 1(  Secale و   ) نمونه 6 ( Agropyron،  )نمونه
نمونـه    ليسـت  1در جـدول   كه   منابع طبيعي ايران تامين شده است،      بذر آنها از بانك ژن    

آزمونهاي خلـوص فيزيكـي، خلـوص        ها، پس از انتخاب اكوتيپ    .است بذور ارائه شده  
 آن هـا در آزمايشـگاه       زنـي   جوانـه ژنتيكي، وزن هزار دانه، ميزان رطوبت و آزمون اوليه          

از نظـر    در شـروع آزمـايش، بـذرها      . تكنولوژي بذر بانك ژن منابع طبيعـي انجـام شـد          
قرار گرفتند و بذرهاي آلوده به آفات و بيماريها          المتي مورد آزمون  خلوص فيزيكي و س   

 از دو گونـه     در ايـن آزمـايش،    . با توجه به عالئم ظاهري از بذرهاي سـالم جـدا شـدند            
ــارچ  ــا  )F. avenaceum و F. graminearum(ق ــذور اكوتيپه ــنش ب ــال ت ــراي اعم  ، ب

بخش غـالت موسسـه اصـالح     از گروه بيماريهاي F. graminearum گونه .استفاده شد
دوگونـه   ابتـدا .  نهيه گرديدي گياهي از موسسه آفات و بيماريهاF. avenaceum، و بذر

. كشـت شـدند     )PDA( آگـاردار     دكسـتروز  قارچ در محيط كشت عصاره سيب زمينـي       
 لـوكس المـپ   1000و نـور   )C3±20°(نمونه هاي كشت شده در انكوبـاتور بـا دمـاي       

 .فلورسنت قرار گرفتند
  :يه مايه قارچ و مايه زني بذورته

ميسيليوم نمونه هاي قارچي دو گونه فوق از تشتك پتري برداشته و             روز،   15بعد از   
به طور جداگانه در داخل فالسك هاي حاوي آب مقطـر و كـاه دو بـار اسـتريل شـده                     

 گـرم كـاه جـو       10+ ميلـي ليتـر    250آب مقطر در حـد        در دو فالسك،   .اضافه گرديدند 
 دو فالسـك    .با هم مخلوط شده و براي دوبار در اتو كـالو اسـتريل شـدند              آسياب شده   

 100ه براي دو گونه قارچ، جهت توليد اسپور به دستگاه شيكر            گرديدندعالمت گذاري   
جهت جـدا    ي حاوي اسپور و كاه    بعد از يك هفته، نمونه ها     . دور در دقيقه انتقال يافتند    
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در مرحله بعد اسـپور     . تريل صاف شدند  كردن اسپورها از ميان پارچه مخصوص گاز اس       
 فالسك اول   .شمارش شدند  هر يك از گونه هاي قارچ توسط هموسيتومتر در دو سطح          

 ميلـي ليتـر بـوده توسـط     50 كـه حـاوي   F. graminearumاسـپور  بـراي قـارچ    اسپور
  ميلي ليتـر از ايـن مـاده        25كه    برآورد گرديد  ml/104×150 تعداد اسپور   به هموسيتومتر

كـه اسـپور     آب مقر دوبار استريل رقيق شد كه ميزان اسپور به نصف تقليل يافت            توسط  
فـوق    روشبـه  .تعيـين گرديـد   ml/104×76سطح دوم براي گونه قارچ فوق بـه تعـذاد       

دوم   و سـطح   ml/104× 900به تعـداد     F.avenaceumدر قارچ    اسپور سطح اول  الذكر،
ml/104×450   اول  ر از محلول هاي حاوي غلظتهـاي       ميلي ليت  15  تا 10.. بر آورد گرديد

 جهت آغشته كـردن بـذور مـورد اسـتفاده قـرار              الذكر و دوم اسپور دو گونه قارچ فوق      
دو گونـه قـارچ بـه        كروسكوپي و ميكروسكوپي و مايه حاوي اسپور      ا مشاهده م  .ندگرفت

 . دنمشخص مي باش 3 و 2، 1 شكل هايترتيب در
 
 ذور در آزمايشگاه و بنيه اي بزني جوانهزمايش خصوصيات آ

  توسط ماده هيپـو كلريـت سـديم        ،هاقبل از تيمار بذرها با دو گونه قارچ، نمونه بذر         
بعد از ضد عفـوني      . دقيقه ضدعفوني شدند   15 بمدت   )3 به   1( رقيق شده در آب مقطر    

پتري قـرار داده شـدند، بـه          تشتك سه عدد بذر در   25 به تعداد    نمونه بذر بذرها، از هر    
بررسـي بـراي دو سـطح اسـپور از دوگونـه              بذرهاي هر اكوتيپ جهت    نحوي كه تعداد  

 از كاغـذ    ، بـروش اسـتاندارد    زني  جوانهدر آزمون   . بود) 5×75(قارچ و يك سطح شاهد      
پس از كشت، داخل     ها نمونه. شد استفاده   زني  جوانه به عنوان بستر     1فيلتر واتمن شماره    
 لوكس المپ فلورسنت منتقل     1000ر  نو و درجه سانتيگراد  C 3±20°ژرميناتور با دماي    

  روز،15و  12، 9، 6، 3 بـذرها بعـد از   زنـي  جوانـه  و سـرعت   زنـي   جوانهدرصد  . شدند
 از فرمـول ارائـه شـده توسـط          زنـي   جوانـه براي تعيين سرعت    . يادداشت برداري گرديد  

Maguire )1962 (بشرح زير استفاده شد:  
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   زني جوانه سرعت  = شمارش اولهايتعداد گياهچه هاي طبيعي در روز ++...تعداد گياهچه هاي طبيعي در روز آخر شمارش
                        همان روز  روز آخر                       

 1993و  Lekh روش چه به چه و ساقه شه، طول ري) روز15(ها  بعد از رشد گياهچه

) Khairwal( ورت تصـادفي از هـر    عدد گياهچه به ص5در اين روش . گيري شد اندازه
پس از توزين وزن تر گياهچه ها، بالفاصله آنها در فويل آلمينيـوم             . انتخاب شدند  تكرار

 سـاعت، بـراي تعيـين       24 منتقل شدند و بعد از       C80°قرار گرفته و به آون داراي دماي        
ها،  و طول گياهچه زني جوانهبا در دست داشتن درصد . وزن خشك مجددا توزين شدند  

بـر  نمونه بذرها  براي هر يك از )Anderson) 1975و  Abdulbaki  بروش شاخص بنيه
 :آورد گرديد

VI =شاخص بنيه 
 =MSH  ساقه چه+ريشه چه(ميانگين طولي گياهچه( 

Gr% =  زني جوانهدرصد 
 اي بذور در گلخانه  و بنيهزني جوانهآزمايش خصوصيات 

ـ       همچنين به منظور مقايسه بنيه     هـر  آزمايشـگاه، ابتـدا     و  ه  اي بذور در شـرايط گلخان
بعد از  .  ضد عفوني شدند    با ماده ضدعفوني كننده فوق الذكر       دقيقه 15 بمدت   نمونه بذر 

عدد بذر براي تكرار گلدان در نظر گرفته         25ضد عفوني بذرها، از هر اكوتيپ به تعداد         
بررسـي   جهـت نمونـه   به اين ترتيب تعداد بذرهاي هر     . ندبود  تكرار 3و داراي   شده بود   

. بود) 5×75(مانند آزمايشگاه   هبراي دو سطح اسپور از دوگونه قارچ و يك سطح شاهد            
بذور مورد ضد عفوني پس از آغشته شدن با اسـپور سـطح اول و دوم دو گونـه قـارچ                     

 در مقايسـه    ستروندر گلدان هاي حاوي خاك      ) تعداد اسپور همانند شرايط آزمايشگاه    (
لدان ها به شـرايط گلخانـه بـا شـرايط طبيعـي        بعد از كشت، گ   . با شاهد كشت گرديدند   

°C4±20      درصـد  . قـرار گرفتنـد     لوكس المـپ فلورسـنت     1000 درجه سانتيگراد و نور

Vi
Gr MSH

=
% x

١٠٠
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 روز، ياد داشت 21 و18، 15، 12 ، 9، 6 ، 3 بذرها بعد از زني جوانه و سرعت زني جوانه
ده محاسبه   به روش آزمايشگاه با فرمول ارائه ش       زني  جوانهتعيين سرعت   . برداري گرديد 

چـه و    چـه و سـاقه      روز، طـول ريشـه     21ها به مـدت      بعد از رشد كافي گياهچه    . گرديد
قابـل تـذكر اسـت كـه        .  شـد  گيـري   اندازه آزمايشگاهوزنهاي تر و حشك آنها به روش        

طوالني شدن دوره رويشي اكوتيپها در گلخانه به دليل قرار گرفتن بذور در شرايط خاك           
 .بود

ــع  ــس از جم ــه داده   آوري داده پ ــراي تجزي ــا، ب ــرم    ه ــل از ن ــروش فاكتوري ــا ب ه
 .استفاده شد SAS  و  Minitab13.311هايافزار

 
 نتايج 

، نسـبت وزن  )نسبت طول ريشه به سـاقه   (، رشد رويشي    زني  جوانهدرصد و سرعت    
ر دو شرايط آزمايشگاه و     د،  با تجزيه واريانس مركب   وزن تر و شاخص بنيه بذر       /خشك

 بـين   تـر، / به حز صـفت نسـبت وزن خشـك         .گرفتآناليز قرار   گلخانه مورد محاسبه و     
 تتفـاو  )%≥1P (بـا احتمـال بـاال    براي تمـامي صـفات  كشت محيط  دو بين  وهاپاكوتي
 )%≥1P( بـا احتمـال    و شرايط براي تمامي صـفات      پاثر متقابل بين اكوتي   . دار شد  معني
 بـه جـز صـفات       همچنين اثر تيمارهاي دو گونه قارچ روي تمامي صفات        . دار شد  معني

اثـر متقابـل    . دار شـد   معني )%≥1P( با احتمال    تر/ و وزن خشك   ساقه/نسبت طول ريشه  
معنـي  ) %≥1P( با احتمال    زني  جوانه فقط براي صفت درصد      هاي كاشت  محيط تيمار با 
تـر بـا      بحـز وزن خشـك     ، بـراي تمـامي صـفات      اكوتيپ ها اثر متقابل تيمار با     . دار شد 
، و شاخص بنيه در اثر متقابل       زني  جوانهصفات درصد   . ديدگردار   معني %≥P)1(احتمال  

. دار شـدند  معنـي ) %≥1P(با احتمال قارچ  تيمارهاي دو گونهها و   اكوتيپبين شرايط و 
ضمنا توجه به اين نكتـه مهـم اسـت كـه     . دار نشد اثرات آنها بر روي ديگر صفات معني  
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يرات يص بنيه در اكثر منابع تغ      و شاخ  زني  جوانهها نظير سرعت    پاي بذر اكوتي   صفات بنيه 
 .نددار گرديد رات معنييبه خصوص اثر تيمار و اثرات متقابل آن با ديگر منابع تغي

 
 زني جوانه و سرعت زني جوانهدرصد 

 براساس آزمون دانكـن در دو شـرايط      زني  جوانه و سرعت    زني  جوانهميانگين درصد   
 .A،. بـذر  زنـي  جوانـه درصـد   . نشان داده شده اسـت 2جدول در آزمايشگاه و گلخانه 

pectiniform    46/99( بـا منشـا زنجـان( ،A. tauri      بـا منشـا پيسـت ديـزين)و ) 46/99
Secale montanum   كه باالترين درصـد را  در شرايط آزمايشگاه ) 66/98(با منشا كرج

 زني  جوانه در صورتيكه در شرايط گلخانه، درصد        . ارزيابي شد  a در گروه    هندد  مينشان  
 ab و   ab  ،bدر گـروه    % 78/44و  % 35/33،  %86/42اي فوق به ترتيـب بـا كـاهش          بذره

 .A ، )60/85( بـا منشـا تهـران    A. pectiniform بـذر  زنـي  جوانهدرصد . ارزيابي گرديد

pectiniform 76/87(با منشا پيست ديزين(، A. tauri    با منشا گـاجره ديـزين)06/89( ،
A. tauri 86/89( با منشا قزوين ( وB. persicus     بـا منشـا گـاجره ديـزين )در ) 06/89

 در شرايط آزمايشگاه ارزيـابي شـد، در صـورتيكه در شـرايط گلخانـه، درصـد                  bگروه  
 ارزيـابي  a با منشا تهران كه در گـروه  A. pectiniform(الذكر به جز  هاي فوق زني جوانه
، bcهاي   روهدر گ  % 01/54و  % 87/44،  %84/56 ، %13/44بقيه به ترتيب با كاهش      ) شد

c ،c و ،cزنـي  جوانـه درصـد  .  ارزيابي شدند B. persicus     احيـاء شـده از البـرز كـرج ،
صــفت ســرعت .  ارزيــابي شــدc، در شــرايط آزمايشــگاه و گلخانــه در گــروه )46/79(

 در شرايط آزمايشگاه رتبـه      زني  جوانهعكس صفت درصد    ها بر   اكوتيپ  بعضي زني  جوانه
 بـا منشـا   A. pectiniform   روبه طور مثال بذ. انه داشتندتري نسبت به شرايط گلخ نييپا

 Secale با منشا پيسـت ديـزين،   A. pectiniforبا منشا زنجان ،  A. pectiniformتهران، 

montanum   هاي   كرج، به ترتيب در گروه    -با منشا البرزf  ،f  ،f   و b    در شرايط آزمايشگاه 
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الذكر بـه ترتيـب      ها فوق  زني  جوانهعت  قرار گرفتند، در صورتيكه در شرايط گلخانه، سر       
با  A. tauriهايي نظير   بذرزني جوانهسرعت .  ارزيابي شدندaو b ، dec ،bcهاي  در رتبه

 .Bقـزوين،    بـا منشـا  A. tauriبـا منشـا پيسـت ديـزين،      A. tauriمنشا گاجره ديزين، 

persicusبا منشا گاجره ديزين و B. persicusهاي   در رتبه، با منشا البرز به ترتيبc، b ،
bc  ،d   و c             در شرايط آزمايشگاه ارزيابي شدند، در صورتيكه در شرايط گلخانه سـرعت 

 ).3جدول ( يافتند كاهشهاي ذكر شده به رتبه كمتري  زني جوانه
هـا در شـرايط آزمايشـگاه، داراي سـرعت       ، اكثـر اكوتيـپ    زنـي   جوانهاز نظر سرعت    

بنـدي سـرعت     گـروه . ط گلخانـه كـاهش داشـتند       با اليي بودند ولي در شـراي       زني  جوانه
 .دنشانگر موضوع فوق مي باشـ     ) 3جدول  (زني در دو شرايط آزمايشگاه وگلخانه        جوانه
و  1 در اثر تيمـار سـطوح        زني  جوانه و سرعت    زني  جوانه درصد   هاي بندي ميانگين  گروه

 9ي در مقايسـه بـا شـاهد بـرا     F. avenaceum  و F. graminearum ، دو گونه قارچ2
اكوتيپ در دو شرايط آزمايشـگاه و گلخانـه بـروش آزمونهـاي دانكـن بـرآورد گرديـد                   

 .graminearum F 2 و   1 در اثـر تيمـار سـطوح         بـذرها  زنـي   جوانـه درصد  ). 3جدول  (
 و  بودنددر شرايط آزمايشگاه     % 37/6و   % 41/7نسبت به شاهد به ترتيب داراي كاهش        

در شـرايط گلخانـه،   .  ارزيـابي شـد  c گـروه  در a) هبا رتب(رتبه آنها در مقايسه به شاهد 
 قــارچ 2 و 1 بــذورها در مقايســه بــا شــاهد در اثــر تيمــار ســطوح زنــي جوانــهدرصــد 

graminearum F.    رتبه   ،%09/28و  % 65/16با كاهشc      بـا رتبـه     ( را نسبت به شاهد(a 
در شـرايط   ،  2 و   1 بـذرها در اثـر تيمـار سـطوح           زنـي   جوانهكاهش درصد   . حائز شدند 
و  بـوده  45/0 و 23/2 نسبت به شاهد به ترتيـب  F. avenaceumگونه قارچ آزمايشگاه، 

در شرايط گلخانه .  قرار گرفتند aبا رتبه( در مقايسه با شاهد a و abمرتبه آنها به ترتيب 
 قـارچ   2 و   1 بذرها در مقايسه با شـاهد در اثـر تيمـار سـطوح               زني  جوانهكاهش درصد   

avenaceum F. درصــد بــود كــه رتبــه آنهــا بــه ترتيــب در  71/5 و 39/11ه ترتيــب بــ
سـرعت  . مـورد ارزيـابي قـرار گرفـت    )  aبا رتبه( در مقايسه با شاهد c و abهاي  هگرو
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 .avenaceum F 2 و   1زني بذرها در واكنش به گونه قارچ در اثـر تيمـار سـطوح                جوانه
،كه شدند شرايط آزمايشگاه  در    كاهش، %62/0و  % 12/0نسبت به شاهد به ترتيب داراي       

در شرايط گلخانـه،  . داد قرار aها را در گروه    پاكوتي ،زني  جوانه سرعت    در اين كاهش كم  
ــرعت  ــهس ــي جوان ــطوح   زن ــه س ــنش ب ــذرها در واك ــارچ 2 و 1 ب ــه ق ــپور گون  ، اس

 avenaceum F.  ،      بـود  28/0و افـزايش    % 16/0 نسبت به شاهد به ترتيب داراي كاهش ،
 ).3جدول (ارزيابي گرديد  a و abترتيب در گروه اتب بذرها به كه مر

 
  وزن تر/و وزن خشك سافه/قدرت رويشي بذرها براساس نسبت طول ريشه

 طـول ريشـه و سـاقه و          نسـبت  گيري اي بذر اندازه   هاي ارزيابي بنيه   يكي از شاخص  
 ( 1993و Lekhگيـري بـه روش    باشـد، كـه ايـن انـدازه     بدسـت آوردن وزن آنهـا مـي   

Khairwal (       بنـدي ميـانگين نسـبت       گـروه . در دو شرايط آزمايشگاه و گلخانه انجام شد
ميانگين نسبت  . مشخص گرديد  2  آزمون دانكن در جدول    وشره  طولي ريشه به ساقه ب    

طولي رشد ريشه به ساقه بذر در شرايط آزمايشگاه با همـديگر فـرق زيـادي نداشـته و                   
 بــه ســاقه بــذر   نســبت طــولي رشــد ريشــه     .اكثــرا هــم گــروه قــرار گرفتنــد    

 A. pectiniform  ،با منشا تهرانA. pectiniform     بـا منشـا زنجـان وA. tauri    بـا منشـا
 مورد ارزيـابي قـرار گرفتـه و ارزيـابي           abd و   cb  ،dگاجره ديزين، به ترتيب در مراتب       

. مورد ارزيابي قرار گرفتd  و cb ،dفوق در شرايط گلخانه به ترتيب در گروه هاي بذر
 بـا  B. persicusقزوين،  با منشاA. tauri،   گونه دو رشد ريشه به ساقه بذرنسبت طولي

در شـرايط گلخانـه ارزيـابي بـذر دو، در           .  قـرار گرفـت    aمنشا گاجره ديزين، در مرتبه      
نسبت طولي ريشه به ساقه بذرها در اثر تيمـار          .  مورد ارزيابي قرارگرفتند   b و   cbمراتب  
مـورد   3 در جـدول  F. avenaceum  و F. graminearum دو گونه قارچ 2 و 1سطوح 

 در واكنش بـه     بذرهاساقه  /در شرايط آزمايشگاه نسبت طولي ريشه     . ارزيابي قرار گرفتند  
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 با شاهد اختالف زيادي نداشته و همگـي در گـروه   ، F. graminearum 2 و 1سطوح 

a)  و  ) همگروه با شاهدab    بت طـول   در شـرايط گلخانـه، نسـ      .  مورد ارزيابي قرار گرفتند
نسبت به گونه قارج فوق با شاهد كاهش زيادي نداشته، كـه رتبـه               ريشه به ساقه بذرها،   

در  ،بـذرها نسبت طول ريشه بـه سـاقه        . قرار گرفتند ) همگروه با شاهد   (aآنها در گروه    
% 7/0و افـزايش  % 3/0به ترتيب بـا كـاهش    ، .avenaceum  F 2  و1واكنش به سطوح 

.  در شرايط آزمايشگاه مورد ارزيابي قـرار گرفتنـد         a و   abراتب  در مقايسه با شاهد، در م     
 .2avenaceum  F و 1 در واكنش بـه سـطوح   بذرهادر صورتيكه براساس صفت فوق، 

در اين بخـش از     .  مورد ارزيابي قرار گرفتند    aشرايط گلخانه همگروه با شاهد در گروه        
تيمارهاي دو گونه قارچ در      در اثر    بذرهاساقه،  /نتايج، روشن است كه نسبت طول ريشه      

مقايسـه ميـانگين نسـبت وزن        .شرايط آزمايشگاه و گلخانه با شـاهد هـم گـروه شـدند            
 دهد كـه اكوتيپهـا     نشان مي  3جدول    اكوتيپ 9هاي مولد از بذر      وزن تر گياهچه  /خشك

هاي  وزن تر گياهچه  /نسبت وزن خشك   ميانگين. باشند براساس صفت فوق همگروه مي    
 .F و F. graminearum  دو گونه قارچ2 و 1سطوح  تيمار اثر كوتيپ با ا9مولد از بذر 

avenaceum    اكوتيپ براسـاس    9هد كه بذر    د  ميارزيابي شد و نتيجه نشان       3در جدول 
 .انه همگروه با شاهد قرار گرفتندصفت فوق در شرايط آزمايشگاه و گلخ

 
 قدرت رويشي بذر بر اساس شاخص بنيه

براي هـر يـك از اكوتيـپ    ) Anderson) 1975و Abdulbaki شاخص بنيه به روش 
 در  LSD به روشهاي آزمون دانكن و       بذرهاميانگين شاخص بنيه    . ها برآورد گرديد   گونه

شاخص بنيـه   .  مورد مقايسه قرار گرفتند    3شرايط آزمايشگاه و گلخانه در جدول شماره        
ن به ترتيب در گـروه  با منشا تهران، زنجان و پيست ديزيAgropyron pectiniform بذر 

ي بـذرها  ارزيابي شدند، در صورتيكه در شرايط گلخانه مراتب شاخص           bc و   a  ،dهاي  
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با منشـاء  ، A. tauriهاپشاخص بنيه بذر اكوتي.  قرار گرفتdc و b ،dbفوق به ترتيب در 
 99/201 و   23/252،  62/147ترتيب با مقـادير      به   ديزين، پيست ديزين و قزوين    -گاجره

در شـرايط گلخانـه، شـاخص بنيـه         .  مورد ارزيابي قرار گرفتند    b و   cd  ،aي  در گروه ها  
 قـرار   d و   dc  ،aهـاي    در گـروه  % 61/106و  % 0/13 6،  %56/34ي فوق، با كاهش     بذرها
 .گرفتند

 Secale با منشاء متفـاوت از ديـزين، كـرج و    Bromus. persicusشاخص بنيه بذر 

montanum   و  93/136،  85/218به ترتيب با مقـادير       در شرايط آزمايشگاه      با منشا كرج 
 مورد مقايسه گرفتند، در صورتيكه در شرايط گلخانه، ab و ab،d هاي   در گروه95/218

 درصـد مراتـب آنهـا در        56/59 و   81/64،  61/114ي فوق با كاهش     بذرهاشاخص بنيه   
بـذر  تفسير اين بخش از نتايج بدين صورت استكه، كه          .  بر آورد گرديد   bc و   dc  ،dحد  

A. tauri ،ديزين از نظر شاخص بنيه هم در شرايط آزمايشـگاه و گلخانـه    با منشا پيست
 .نسبت به بذور ديگرها داراي قدرت رويشي بهتري بوده است قرار گرفت، aدر گروه 

 .F و  F. Graminearum دو گونـه قـارچ  2 و 1مقايسه بذرها در اثر تيمار سـطوح  

avenaceum    در شرايط آزمايشگاه، شاخص بنيه بـذرها       . د مشخص مي باش   3 در جدول
 و 18/149بـا مقـادير    F. graminearum دو گونـه قـارچ   2 و 1در اثـر تيمـار سـطوح    

 ارزيابي شد،   bدر گروه   ) a با گروه    63/210(با شاخص بنيه بذر شاهد به ميزان        ،  4/160
ـ  2 و   1در صورتيكه در شرايط گلخانه شاخص بنيه بذرها در اثر سطوح             ه قـارچ   دو گون

F. graminearum هـاي   در گروه% 23/76و % 26/28 با كاهش ترتيب بهbc و c  مـورد 
 .F 2 و 1اثر تيمـار سـطوح   . قرار گرفتند) aبا گروه  98/185به ميزان ( مقايسه با شاهد

avenaceum و 99/185 در شــرايط آزمايشــگاه بــه ترتيــب بــذرهاشــاخص بنيــه  روي 
مرتب شد، ab در گروه ) a با گروه 63/210(ه ميزان  با شاخص بنيه بذر شاهد ب19/185

بـه   F. avenaceum 2 و 1تيمار سـطوح  و در شرايط گلخانه شاخص بنيه بذرها در اثر 
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مـورد مقايسـه قـرار      ) aبا گـروه     98/185(با شاهد    36/163 و   50/150مقادير   ترتيب با 
 .ديد ارزيابي گرabرفت كه مراتب آنها در حد مرتبه آزمايشگاه يعني گ
 

 بحث
كـاهش  از   نسبت بـه آزمايشـگاه بيشـتر         گلخانه  در شرايط  زني  جوانهكاهش سرعت   

 را  ،مورد فـوق   وقوع،   علت. زني در شرايط گلخانه نسبت به آزمايشگاه بود        درصد جوانه 
هاي مهم بنيه بذر بـوده       زني يكي از شاخص    توان اينطور تفسير كرد كه سرعت جوانه       مي

 ,Perry(باشـد   ت سبز شدن درشرايط گلخانه و مزرعه مـي و معيار خوبي براي يكنواخ

زني نمايانگر قوه روياني بذر در شرايط مطلوب آزمايشـگاهي           ، ولي درصد جوانه   )1978
 اسـپور دو گونـه      1زني در اثر سطح       علت كاهش بيشتر درصد و سرعت جوانه       .باشد مي

 دو گونـه    2ز سـطح     ا 1 اسپور آنها باال بودن غلظت اسپور سطح         2قارچ نسبت به سطح     
 صـفات نكته قابل توجهي كه بايد در اينجا، ذكر گردد، تطابق            .قارچ مي توان تفسير كرد    

  يعنـي  ،بـوده اسـت    با شـاهد      اسپور دوگونه قارچ از فوزرايوم     2 و   1بذرها در اثر سطح     
 از دو گونه قـارچ      2 و   1 در اثر آلودگي به سطوح       كوتيپها بعضي از   بذر بعضي از صفات  

 وقوع موارد فوق را بـه دليـل          علت .با بذر شاهد همگروه با شاهد قرار گرفتند       فوزاريوم  
عدم قرار گرفتن بذر اكوتيپهـا در شـرايط نامسـاعد محيطـي از نظـر درجـه حـرارت و                     

تـوان تفسـير     اكوتيپهـا مـي     از نظر انبارداري و داشتن پوشش محاط بر بـذر          رطوبت باال 
هاي زنـده، بخصـوص سـه گونـه از قـارچ             نشموارد متضاد از نتايج فوق در اثر ت        .نمود

روي بـذور گنـدم در شـرايط محيطـي      F. poae, F.avenaceum, F.nivale)(فوزاريوم 
 نمونـه   خصوصيات بنيهمشاهده گرديد، يعني) Alizadeh  )1977مختلف از انبار توسط

 شـرايط نامسـاعد، در اثـر         از بذر گندم حاصله از هر شرايط محيطي انبار بـه خصـوص           
 ،طوريكـه درصـد    بـه    . را با نمونه شاهد داشتند     كاهش زيادي   فوق  آلودگي قارچ  سطوح
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هـاي بـذر گنـدم حاصـله از شـرايط سـخت               نمونـه  شـاخص بنيـه    و   زني  جوانهسرعت  
% 75 درجـه سـانتيگراد بـا        C36°رطوبت نسبي يا    % 57 درجه د با     C36° انبارداري نظير 

 را از هـا ارزش كاشـت   نمونهيد و هاي آخر انبارداري به حداقل رس رطوبت نسبي در ماه  
از همچنين   ود  نگرد ميو بنيه بذر    زني   قارچهاي انباري باعث كاهش جوانه    . دست دادند 

هاي انباري شامل ضعيف شدن جنين، مرگ جنين، ايجاد          هاي ديگر اثرات قارچ   مكانيسم
ــي    ــل م ــدگي و پوســيدگي كام ــوه، گندي ــل مي ــا ك ــذر ي ــا ب ــين ي  باشــد لكــه روي حن

, et al. 1993)ْ (Gupta .زننـد   قارچها كه به جنسهاي گياهي خانواده غالت خسارت مي
 كـه   قارچ حد واسط  زنند،   هاي توسعه يافته خسارت مي      كه به دانه   اي قارچ مزرعه شامل  

 كه روي بذور انبـار      قارچ انباري يابند و    ها و گياهان داخل مزرعه توسعه مي       روي خوشه 
اي و انبـاري     وزاريوم كـه بـه عنـوان قـارچ مزرعـه          هاي قارچ ف   گونه. يابند شده رشد مي  

. توانند در مزرعه به گياهان غالت و در انبار به بذور انبار شده خسارت ايجاد نمايند                مي
. گردند هاي تازه جوانه زده مي     هاي جنس قارچ فوزاريوم موجب خسارت به حنين        گونه

ر باقيمانده از قارچ بـه      خسارت ممكن است كه ناشي از اسپور موجود در بذر يا از اسپو            
 ).(Alizadeh, 1997حالت زمستان گذراني در خاك باشد 

  فهرست مواد گياهي مورد استفاده در آزمايش-1جدول 
 رديف نام علمي منشا
 Agropyron pectiniform 1 تهران
 Agropyron pectiniform 2 زنجان

ديزين-پيست  Agropyron pectiniform 3 
ديزين-گاجره  A. tauri 4 
ديزين-پيست  A. tauri 5 

 A. tauri 6 قزوين
 Bromus persicus 7 ديزين
جركاحيا شده در  Bromus persicus 8 
جركاحيا شده در  Secale montanum 9 



 

 نههاي آگروپايرون، بروموس و چاودار در شرايط آزمايشگاه و گلخا هاي سه جنس  اكوتيپ ازگونه9ميانگين خصوصيات بذرهاي : 2جدول 

 
 دار وجود ندارد ي تفاوت معن  (P≤5%)بين ميانگين صفاتي كه داراي حروف مشابه باشند از نظر آماري 

وزن تر/وزن خشك شاخص بنيه ساقه/ريشه  زني جوانهسرعت     نام علمي منشاء درصد چوانه زني 
  گلخانه آزمايشگاه گلخانه آزمايشگاه گلخانه آزمايشگاه گلخانه آزمايشگاه گلخانه آزمايشگاه
112/69a 182/26b 0/32a 0/16ab 0/35cb 90bc/ 0 11/24f 5/88b 85/60b 62/77a تهرانA. pectiniform 

130/09d 160/02db 0/14b 0/15b 0/38d 63d 0/ 7/25f 2/36dbc 99/46a 56/6ab زنجانA. pectiniform 

184/50bc 116/49dc 0/14b 0/15b 0/41abd 64d 0/ 7/45f 1/87dec 87/46b 43.33bc ديزين-پيA. pectiniform 

147/62cd 113/06dc 0/12b 0/16ab 0/31c 78dc 0/ 13/98c 1/44e 89/06b 32/22c ديزين-گاA. tauri 

252/23a 265/29a 0/12b 0/18ab 0/48ab 0/90bc 16/67b 2/07bc 99/46a 66/11b ديزين-پيA. tauri 

201/99b 95/38d 0/18ab 0/15ab 0/54a 0.83bc 15/07bc 1/75de 89/86b 44/99bc قزوينA. tauri 

218/85ab 104/24dc 0/099b 0/25a 0/51a 0/98b 12/54d 1/08e 89/06b 35/05c ديزين-گاB. Persicus 

136/93d 72/12d 0/24ab 0/15b 0/42abc 0/74 dc 1/.38c 1/02e 79/46c 3/.55c كرج-البرزB. Persicus 

218/95ab 159/39bc 0/11a 0/16ab 0/42abc 1/15a 15/41b 4/52a 98.66a 53/88ab كرج-البرزSecale montanum 

178/20 140/91 0/16 0/17 0/43 0/.84 11/76 2/19 89/45 47/29 Mean 
43/5755/160/15 0/087 0/11 0/161/130/795/5015/45LSD 



 

 گونه هاي سه جنس آگروپايرون، بروموس و چاودار در مقابل تيمارهاي دو گونه از  اكسشن از9 بذور زني جوانهميانگين خصوصيات  : 3جدول 
 قارچ فوزاريوم در شرايط آزمايشگاه و گلخانه

 تيمارها زني جوانهدرصد  زني جوانهسرعت  ساقه/ريشه وزن تر/وزن خشك شاخص بنيه
  آزمايشگاه گلخانه هآزمايشگا گلخانه آزمايشگاه گلخانه آزمايشگاه گلخانه آزمايشگاه گلخانه

185./98a 21/.63a     0/18b  0/11a 0/81 a 0/43ab 2/40ab 12/44a 59/26a 92/74a Control
120/92bc 149/18b       0/15ab 0/18a 0/86 a 0/43ab 2/02ab 11/03a 42/59bc 85/33c Gr1 
83/81c 160/04b      0/14b 0/20a 0/80 a 0/38b 1/63b 11/51a 31/17c 86/37c Gr2 

15/.50ab 185/99ab      0/22a 0/16a 0/86 a 0/40ab 2/24ab 12/32 a 47/87ab 90/51ab Av1 
163/36ab 185/19ab      0./16ab 0./18a 0/88a 0/50a 2/68a 11/80 a 55/55c 92/29a Av2 
 ميانگين 89/45 47/29 11/76 2/19 0/43 0/84 0/16  0/17       178/20 140/91
46/64 38/79        0/64 0/11 0/144 0/093 0/79 2/17 12/07 4/90 LSD 
Gr1 و :Gr2 اسپور 2 و 1 سطوح F. graminearum ، Av1 و Av2 اسپور 2 و 1 سطوح F. avenaceum 

 دار وجود ندارد ي تفاوت معن (P≤5%)بين ميانگين صفاتي كه داراي حروف مشابه باشند از نظر آماري 
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