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  ).Chenopodium album L(تره سلمه یو دانمارک یرانیتودة ا یزنجوانه ياسهیمقا ياکولوژ

  ید اسالمید وحیس
  رجندیدانشگاه ب يار دانشکده کشاورزیاستاد

  دهیچک
 یقاتیشگاه تحقیآزما در 1387ز و زمستان ییدر پا یشیتره آزمابذر سلمه یزنات جوانهیبر خصوص ییایاثر منشأ جغراف یبه منظور بررس
استفاده ) DA(و دانمارك ) BI(رجند یتره شامل تودة بش از دو توده بذر سلمهین آزمایدر ا. دیرجند اجرا گردیدانشگاه ب يدانشکده کشاورز

 یابیزشات جداگانه اریهر دو توده در آزما یزنبر جوانه یو خشک يمتناوب، شور يشامل نور، دماها یطیشد و اثر عوامل مختلف مح
-نییپا یتودة دانمارک یزنمطلوب جوانه يد و دمایبذور هر دو توده گرد یزنک جوانهیش نشان داد که نور موجب تحریج آزماینتا. دیگرد

ن ید، هرچند شدت ایهر دو توده گرد یزنت جوانهیگراد موجب کاهش قابلیدرجه سانت 30باالتر از  يهادرجه حرارت. بود یرانیتر از تودة ا
مقاومت  ینسبت به تودة دانمارک یرانیق نشان داد که تودة این تحقیج اینتا. بود یرانیشتر از تودة ایبه مراتب ب یدر تودة دانمارک شکاه
اه یط رشد گیط محیتواند مرتبط با شراین میاهچه دارد که ایۀ گیو رشد اول یزندر مرحلۀ جوانه یو خشک يشور يهابه تنش يار باالتریبس
و  ي، شوریحرارت يهاط تنشیبا شرا يهاطیکه در مح یاهانین نکته است که گید ایشات مؤین آزمایج اینتا. ن دو توده باشدیا يمادر
  .ندیتحمل نما یط را به خوبین شرایتر بوده و قادرند اها مقاومن تنشید خواهند کرد که به ایتول ییکنند، بذرهایدتر رشد میشد یخشک
  .ییای، تنش، منشأ جغرافیزنجوانه سلمه، :يدیکل يها واژه

 

Comparative germination ecology of an Iranian and Danish populations of common 
lambsquarters (Chenopodium album L.) 

Seyed V. Eslami 

Assistant Professor, faculty of Agriculture, Birjand University 

Abstract 

In order to study the effect of geographical origin on germination characteristics of common lambsquarters seeds, an 
experiment was conducted at Research Laboratory of Faculty of Agriculture, Birjand University in autumn 2008 and 
winter 2009. Two lambsquarters populations including Birjand (BI) and Danish (DA) were employed in this experiment 
and effects of different environmental factors including light, alternating temperatures, salinity and drought on their 
germination were assessed in separate experiments. Results showed that light stimulated germinability of both 
populations. The optimum temperature for germination of DA was lower than that of BI. Temperatures above 30C 
reduced the germinability of both populations, although this decline in DA was much more severe compared with BI. 
The Iranian population showed a higher level of salinity and drought resistance at germination and early seedling 
growth compared with the Danish one which might be related to the conditions of the environments in which the mother 
plants of these populations have grown. Results of this study confirm that plants that grow in more stressful 
environments (e.g., temperature, salinity and drought stress) would produce more resistant seeds which could bear 
environmental stress more efficiently. 
Key words:  Common lambsquarters, Germination, Stress, Geographical origin.  

  مقدمه
ا شناخته یدر سطح دن یمحصول زراع 40هرز عمده در  يهااز علف یکیهرز بوده و به عنوان  يهان علفیتراز خطرناك یکیتره سلمه

ک یتر بوده و لذا نییهرز پا يهاو علف یاهان زراعیاز گ ياریبه بسهرز نسبت ن علفیا یزنجوانه يدرجه حرارت الزم برا). 3(شده است 
تواند یبذر م 500000تره تا هر بوتۀ سلمه). 4(د ینمایهرز کسب م يهار علفیز سایو ن یاه زراعیرا با سبز کردن زودتر از گ یت رقابتیمز
اه مادر تا قبل از انتشار یکه توسط گ یطیط محیشرا). 1(ند ینماسال در خاك حفظ  40 يخود را برا يتوانند بقاید کند و بذور آن میتول

ات یتواند خصوصیز مین ياه مادریگ ییاین منشأ جغرافیعالوه بر ا. سازدیاً متأثر میبذور را قو یزنات جوانهیشوند خصوصیبذور تجربه م
و  يولوژینۀ بیرا در زم یآن اطالعات مهم یزنات جوانهیوصتره بر خصسلمه ییایشناخت اثر منشأ جغراف). 2(ر قرار دهد یبذور را تحت تأث
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 يمؤثر برا یتیریمد يهار در جهت توسعۀ برنامهیو انکارناپذ يدیک ضرورت کلی، ین اطالعاتیوجود چن. سازدیآن فراهم م ياکولوژ
سلمه  یو دانمارک یرانیک تودة ای یزنانهن مطالعه جهت درك تفاوت رفتار جویلذا ا. مختلف خواهد بود يهامیهرز در اقلن علفیکنترل ا

 .مختلف انجام گرفت یطیمح يدر پاسخ به فاکتورها

  مواد و روش ها
بذور  یزنجوانه. بود هرز علفن یا یزنجوانهن شناخت اثر نور بر یمطلوب و همچن يافتن دمایق ین تحقیهدف از ا: یزناثر دما و نور بر جوانه

ط ین در شرایو همچن شب/روز  گرادیدرجه سانت 20/35و  15/30، 15/25، 10/20، 6/15 يتحت نوسان دما ناتوریشده در ژرمتازه برداشت
  . دین گردییمداوم تع یکیتار

، 30، 25، 20، 15، 10، 5م صفر، یسدکلرور يهاتره با استفاده از محلولسلمه یزنبر جوانه ياثر تنش شور: یزنبر جوانه یو خشک ياثر شور
صفر،  يبا فشار اسمز یآب يهاتره، محلولدو تودة سلمه یزان مقاومت به خشکیم یابیبه منظور ارز. منس بر متر بدست آمدیزیسد 40و  35

ل در قالب طرح ین مطالعه به صورت فاکتوریشات ایۀ آزمایکل .مورد استفاده قرار گرفتندمگاپاسکال   -1و  -8/0، -6/0، -4/0، -2/0، -1/0
مختلف با استفاده از  ياسمز يهالیو پتانس يمختلف شور يهادر غلظت یزنر جوانهیمقاد. تکرار انجام شد 3با  یادفکامل تص يهابلوك

 :مدل مذکور عبارت بود از. برازش داده شدند SigmaPlotافزار توسط نرم يک سه پارامتریک مدل لجستی

])/(1/[(%) 50max
rateGxxGG += 

م و یسدغلظت کلرور 50x، یزنحداکثر درصد جوانه x ،maxG يل اسمزیا پتانسیم یسدلظت کلروردر غ یزندرصد جوانه Gن معادله یدر ا
  .باشدیب مدل مینشانگر ش Grateو  یزنحداکثر جوانه یبازدارندگ% 50الزم جهت  يل اسمزیا پتانسی

  ج و بحثینتا
 7/1از  یزندرصد جوانه. ر قرار گرفتیدما تحت تأث xنور  xگانۀ توده بذر تره توسط اثر متقابل سهسلمه یزنهجوان :یزناثر دما و نور بر جوانه

به طور  یکیتار/ییط روشنایدر شرا یزندر هر دو توده، درصد جوانه). 1شکل (متفاوت بود  يط نوریبسته به تودة بذر، دما و شرا% 7/90تا 
ط رشد یزدن محات برهمین است که عملیتره توسط نور نشانگر اسلمه یزنک جوانهیتحر. مداوم بود یکیرط تایباالتر از شرا يداریمعن

ن یشتریب C10/20 يدر دما DAو تودة  C15/25 يدر دما BIتودة . ق خواهد کردیهرز را تشون علفیا یزنزدن، جوانههمچون شخم
-ت جوانهیزان کاهش قابلین وجود، میبا ا. افتیکاهش  C15/25باالتر از  یحرارت يهامیهر دو توده در رژ یزنجوانه. را داشت یزنجوانه

تودة دانمارك باشد چراکه  یمیو اقل ییاین ممکن است در ارتباط با منشأ جغرافیبود که ا BIشتر از یبوضوح ب DAباال در  يدر دماها یزن
 30باالتر از  يدر مقابل وقوع دماها. کندیل تابستان تجربه نمیر بهار و اواگرم را د يکند که معموالً دماهایرشد م يان توده در منطقهیا

 .ج استیرا يادهیباً پدیدر بهار و تابستان تقر یرجند و خراسان جنوبیگراد در بیدرجه سانت
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 یکیو تار)  Light/Dark(  یکیتار/  ییط روشنایتحت شرا) DA(و دانمارك ) BI(رجند یب يتودة بذر یزن جوانهاثر دما بر درصد . 1شکل 
)Dark(کنندة مقدار ، خط نشان داده شده در نمودار مشخصLSD  باشدیم% 5در سطح.  

  
زان کاهش بسته به تودة یهر دو توده را دچار کاهش نمود، هرچند م یزنجوانه يداریطور معنبه يشور :یزنبر جوانه یو خشک ياثر شور
 يش شوریافزا). 2شکل (بود %  40ش از یمنس بر متر بیزیدس 30 يدر شور یحت BI یزنت جوانهیقابل. متفاوت بود يو سطح شور يبذر
منس بر متر کامالً متوقف یزیدس 40در  یزنداشت و جوانه یرا درپ% 2به کمتر از  BI یزند جوانهیمنس بر متر کاهش شدیزیدس 35به 
-ت جوانهیمنس بر متر، قابلیزیدس 25به  يشتر شوریش بیافزا.. بود% 35ش از یمنس بر متر بیزیدس 20 يتا سطح شور DA یزنجوانه. شد

 ای x50مدل برازش شده، پارامتر . منس بر متر متوقف شدیزیدس 35 ين توده در شوریا یزنکاهش داد و جوانه% 2را به کمتر از  DA یزن
منس بر متر یزیدس DA ،4/19تودة  يو برا BI ،7/29تودة  يبرا از بود راین یزن جوانهحداکثر  يدرصد 50کاهش  ياز نمک که برا یغلظت

  .است یزندر مرحلۀ جوانه DAنسبت به  يبه تنش شور BIشتر یانگر مقاومت بین نمایبرآورد کرد که ا
و سطح  يبسته به تودة بذر یر خشکیهر دو توده را دچار کاهش نمود، هرچند شدت تأث یزنجوانه يداریز به طور معنین یتنش خشک

د یمنجر به افت شد يل اسمزیشتر پتانسیبود و کاهش ب% 65ش از یمگاپاسکال ب -4/0 یتا سطح خشک BI یزنمتفاوت بود جوانه یخشک
-مگاپاسکال جوانه -1 يل اسمزیبذور جوانه زده و در پتانس% 4مگاپاسکال تنها  -8/0 يل اسمزیکه در پتانس يشد به طور یزنت جوانهیقابل

ل یشتر پتانسیداشت اما پس از آن، کاهش ب یزنجوانه% 65مگاپاسکال حدود  -2/0 يل اسمزیتا پتانس DAتوده ). 3شکل (شد متوقف  یزن
مدل برازش شده، . آن متوقف شد یزنمگاپاسکال جوانه -8/0 يل اسمزیداشت و در پتانس یرا در پ یزنت جوانهید قابلیافت شد ياسمز

 - DA ،28/0تودة  يو برا -BI ،52/0تودة  ياز بود را براین یزن جوانهحداکثر  يدرصد 50کاهش  يکه برا يل اسمزیپتانس ای x50پارامتر 
  .است یزندر مرحلۀ جوانه DAنسبت به  یبه تنش خشک BIشتر یار بیانگر مقاومت بسین نمایمگاپاسکال برآورد کرد که ا

ن یباال و همچن يهاحرارتبه درجه يتحمل باالتر DAنسبت به تودة  یزندر مرحلۀ جوانه BIدهد که تودة یق حاضر نشان میج تحقینتا
 . رجند از آن منشأ گرفته استیباشد که تودة ب ییایتواند در ارتباط با منطقۀ جغرافین مقاومت باالتر میدارد که ا یو خشک يتنش شور
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G(%) = 84.5 / [1 + (x / 0.52)5.06], r2= 0.97
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G(%) = 72.2 / [1 + (x / 0.28)5.59], r2= 0.99

Osmotic potential (-MPa)
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

  ). چپ(رجند یو ب) راست(ر سلمۀ تودة دانمارك بذو یزن جوانه يبر رو) منس بر متریزیدس(م ید سدیر غلظت کلریتاث. 2شکل
  

  ). چپ(رجند یو ب) راست(بذور سلمۀ تودة دانمارك  یزن جوانه يبر رو) مگاپاسکال( یر سطوح مختلف خشکیتاث. 3شکل 
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G(%) = 82.1 / [1 + (x / 29.75)11.87], r2= 0.98

Salinity level (ds.m-1)
0 10 20 30 40

G
er

m
in

at
io

n 
(%

)

0

20

40

60

80

100
G(%) = 55.8 / [1 + (x / 19.42)6.05], r2= 0.92
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