
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


447

بیولوژي و اکولوژي علفهاي هرز هاي هرز ایرانعلفششمین همایش علوم 
1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

هاي مختلف ناشی از غلظتخشکیشوري و هاي اسپند در پاسخ به تنش زنی تودهجوانهواکنش
6000پلی اتیلن گالیکول کلرید سدیم و 

3، سید وحید اسالمی2مهدیه قبول، 1غالمرضا زمانی

دانشیار دانشکده کشاورزي، دانشگاه بیرجند.3و 1
هاي هرز، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بیرجندکارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف.2
grz1343@yahoo.com

چکیده
در آزمایشگاه 1392جداگانه در زمستان سال دو آزمایش هاي اسپند، زنی تودهبر جوانهشوري وخشکی به منظور بررسی تنش 

تحقیقاتی گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند اجرا گردید. این آزمایشات به صورت طرح کامال 
و 21، 18، 15، 12، 9، 6، 3، 0هاي (سطح شوري با هدایت الکتریکی9تصادفی و با چهار تکرار انجام شد. تنش شوري داراي 

-2/1و 1، - 8/0، - 6/0، -4/0، -2/0، -0،1/0هاي اسمزي (سطح پتانسیل8دسی زیمنس بر متر) و تنش خشکی داراي 24
طبق براورد اسپند کاهش یافت. زنی در هر سه تودهنتایج نشان داد که با افزایش شوري و خشکی، درصد جوانهمگاپاسکال) بودند.

زنی بذور اسپند توده مهموئی و درصدي حداکثر جوانه50مورد نیاز براي کاهش ، شوريلجستیک برازش داده شدهمدل
دسی زیمنس بر متر 40/16دسی زیمنس بر متر بود در حالیکه بذور سربیشه در شوري 72/20و 51/23بیرجند به ترتیب 

زنی درصدي جوانه50اهش زنی را نشان دادند. همچنین این مدل پتانسیل اسمزي را که براي کدرصدي جوانه50کاهش 
مگاپاسکال براورد کرد. نتایج این -90/0و -07/1، -19/1بذور توده بیرجند، مهموئی و سربیشه مورد نیاز بود به ترتیب 

تحقیق حاکی از این است که بذور توده سربیشه نسبت به دو توده بیرجند و مهموئی مقاومت کمتري در برابر شوري و خشکی 
.زنی دارددر مرحله جوانه
زنی، جوانهپتانسیل اسمزي،اسپند: واژگان کلیدي

Germination response of African rue (Peganum harmala) populations to drought and
salinity stresses

GholamReza Zamani 1, Mahdiyeh Ghabool 2, Seyed Vahid Eslami3

1,3- Associate professor, Faculty of Agriculture, University of Birjand
2- MSc.of weed science, Faculty of Agriculture, University of Birjand

Abstract
In order to study the effects of salt and drought stresses on germination of african rue (Peganum harmala) two
separate tests were implemented based on completely randomized design with four replications in Agricultural
Research Laboratory University of Birjand in 2013. Salinity stress had nine levels (0 (distilled water), 3, 6, 9,
12, 15, 18, 21 and 24 dS m-1) and drought stress had 8 levels (0 (distilled water), -0.1, -0.2, -0.4, -0.6, -0.8, 1 and
-1.2 MPa). Results showed that increased salinity and drought stress levels decreased germination percentage of
all populations. According to the functional three-parameter logistic model, the salinity levels required for 50%
reduction of germination percentage were 23.51 and 20.72 dS m-1 for Mahmouei and Birjand populations,
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respectively, while Sarbishe population had the 50% reduction of germinability at the salinity level of 16.40 dS
m-1. Moreover the model estimated the osmotic potential for a 50% reduction in germination percentage as -
1.19, -1.07, and -0.9 MPa for Birjand, Mahmuei and Sarbishe, respectively. The results showed a lower
resistance to salinity and drought stresses at germination stage in Sarbisheh compared to other populations.
Keyword: African rue, osmotic potential, germination

مقدمه
زنی یک فرایند فیزیولوژیک پیچیده و یکی از مراحل مهم در چرخه زندگی گیاه است و زمانی که همه شرایط (شامل جوانه

شود زنی که شامل یک سري وقایع است با جذب آب شروع میهاي فاقد خواب مهیا باشد، جوانهبراي بذردما، رطوبت و تهویه) 
زنی هر گونه گیاهی براي جوانه).1389یابد (قادري فر و سلطانی، و با طویل شدن محور جنینی و خروج ریشه چه پایان می

پتانسیل آب در محیط موثر ترین پارامتر در جذب ). 2006همکاران، لو و (نیاز مبرم به دامنه اي خاص از شرایط محیطی دارد
زنی نیاز به یک حداقل آبگیري دهد. بذور تمام گیاهان براي جوانهآب و آماس بذر است و تنش خشکی جذب آب را کاهش می

نسیل ماتریک و اسمزي، و آماس دارند و براي رسیدن به آن الزم است پتانسیل محیط از حد معینی تنزل نکند. با کاهش پتا
شوري از طریق کاهش پتانسیل آب و ).1378آید (علی زاده، زنی پایین میجذب آب بوسیله بذر کاهش یافته و قابلیت جوانه

هاي غذایی مورد نیاز گیاه مانند کلسیم و پتاسیم بر جوانه هاي خاص از قبیل سدیم و کلر و همچنین کاهش یونسمیت یون
هاي علف هرز بسیاري از گونه).2003؛ خان و گلزار، 2003گذارد (خواجه حسینی و همکاران، تاثیر میهازدن و رشد بذر

گیرند و در شرایطی عامل یا عوامل محیطی مانع تکثیر و گسترش ها و شرایط خاکی متفاوت قرار میشدیدا تحت تاثیر اقلیم
-هاي مختلف بذر یک علف هرز در اقلیمرنده در میزان موفقیت تودهگردد، لذا الزم است عوامل بازدارنده و پیش بعلف هرز می

هاي هرز مهاجم و اصلی بویژه در مراتع مناطق استپی شناخته می شود که اسپند یکی از علفهاي مختلف بررسی گردد.
علف هرز هاي تودهزنی جوانهاطالعات جامع بیولوژیکی و اکولوژیکی در مورد لذا قابلیت گسترش فراوان در اراضی بایر را دارد.

زنی این باشد و هدف این تحقیق بررسی واکنش جوانهمناسب، ضروري میهاي مدیریتی براي تاثیر گذاري بیشتر برنامهاسپند
باشد.گیاه در شرایط تنش خشکی و شوري در شرایط آزمایشگاهی می

هامواد و روش
شوري به منظور بررسی تنش . آوري شدیرجند، سربیشه و مهموئی جمعاز سه منطقه دشت ب1392بذور اسپند در تابستان 

در آزمایشگاه تحقیقاتی گروه زراعت و 1392دو آزمایش جداگانه در زمستان سال هاي اسپند، زنی تودهبر جوانهوخشکی 
تصادفی و با چهار تکرار اصالح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند اجرا گردید. این آزمایشات به صورت طرح کامال 

دسی زیمنس بر 24و 21، 18، 15، 12، 9، 6، 3، 0هاي (با هدایت الکتریکیسطح شوري9تنش شوري داراي انجام شد.
مگاپاسکال) بودند. - 2/1و 1، - 8/0، -6/0، - 4/0، -2/0، - 0،1/0هاي اسمزي (سطح پتانسیل8متر) و تنش خشکی داراي 
و براي اعمال تنش شوري از کلرید سدیم] 1[) 1983به روش میشل (6000پلی اتیلن گالیکول براي اعمال تنش خشکی از

استفاده شد: ]2معادله[و از 

]1[Y = −(1/18 × 10 )C − (1/18 × 10 )C + (2/67 × 10 )Ct + (8/39 × 10 )C t
]2[640×TDS (mg/lit) = EC (dS/m)
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ها توسط هیپوکلریت سدیم به مدت یک دقیقه ضدعفونی شده و سپس با آب مقطر شستشو پیش از شروع آزمایش ابتدا بذر
متري شیشه اي حاوي کاغذ صافی واتمن شماره سانتی9هاي هاي ضدعفونی شده داخل پتریدیشعدد از بذر25شدند. تعداد 

ها اضافه شد. میلی لیتر محلول مورد نظر و یا آب مقطر به آن10و میزان یک که قبال ضد عفونی گردیده بودند، قرار گرفتند
24روز منتقل شدند. پس از گذشت 14درجه سانتیگراد (شب/روز) براي 20/30ها به ژرمیناتور با دماي سپس پتریدیش

پایان روز چهاردهم انجام شد. ها تاشمارش روزانه بذرهاي جوانه زده گردید.ساعت از شروع آزمایش، اقدام به شمارش بذر
ختلف شوري و خشکی در کاهش درصد هاي مجهت ارزیابی پتانسیلها، خروج ریشه چه قابل رؤیت بودزنی بذرمعیار جوانه

ها استفاده شد.براي برازش داده]3[هاي اسپند، از مدل لجستیک سه پارامتريزنی تودهجوانه

]3[

سطح شوري یا خشکی الزمx50زنی، درصد جوانهحداکثرx ،Gmaxزنی در سطح شوري یا خشکیدرصد جوانهGکه در آن 
ها با استفاده از ماکرو تجزیه واریانس دادهباشد.نشانگر شیب مدل میGrateزنی و جوانه% بازدارندگی حداکثر درصد 50جهت 

DSAASTATVer.1.022 در محیط برنامهExcelافزار ها و اشکال با استفاده از نرمو نمودارنجام گرفتاExcel و
SigmaPlot 11.0.رسم شد

نتایج و بحث
خشکی و اثر متقابل توده سطوح شوري و سطوحدر شرایط تنش شوري و خشکی، تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی توده

مدل ).2و 1(جدول معنی دار بوددرصد 1زنی بذور اسپند در سطح اثر متقابل توده و خشکی بر درصد جوانهو شوري و 
. طبق براورد ین علف هرز را به خوبی توجیه نمودزنی هر سه توده الجستیک سه پارامتري برازش داده شده، اطالعات جوانه

و 51/23زنی بذور اسپند توده مهموئی و بیرجند به ترتیب نهدرصدي حداکثر جوا50مدل، شوري مورد نیاز براي کاهش 
زنی درصدي جوانه50دسی زیمنس بر متر کاهش 40/16دسی زیمنس بر متر بود در حالیکه بذور سربیشه در شوري 72/20

بیرجند، زنی بذور تودهدرصدي جوانه50. همچنین این مدل پتانسیل اسمزي را که براي کاهش )1(شکل را نشان دادند
نتایج این تحقیق حاکی ).2مگاپاسکال براورد کرد (شکل -90/0و -07/1، -19/1مهموئی و سربیشه مورد نیاز بود به ترتیب 

که بذور توده سربیشه نسبت به دو توده بیرجند و مهموئی مقاومت کمتري در برابر شوري و خشکی در مرحله از این است
هاي مدیریتی د حاکی از تاثیر محیط رشد گیاه مادري بر خصوصیات بذر باشد و باید در برنامهتوانزنی دارد که این میجوانه

هاي هرز هر منطقه مورد توجه قرار گیرد.جهت کنترل علف

زنیتجزیه واریانس توده و خشکی بر درصد جوانه-1جدول 

%1معنی دار در سطح احتمال :**

میانگین مربعاتدرجه آزاديمنابع تغییرات
زنیدرصد جوانه

(A) 17/3647**2توده
7**64/6582(B)غلظت پلی اتیلن گالیکول

A*B14**07/265
7239/25خطا

})/(1/{(%) 50max
rateGxxGG 
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ــکال  ) ــکی (مگاپاس ــطوح خش س
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سطوح شــوري (دســی زیمنــس بــر مــتر)
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توده مهموئــی
G(%) = 93.32/{1+(x/23.51)6.30}
R2 = 0.98

ــد  ــوده بیرجن ت
G(%) = 93.24/{1+(x/20.72)9.47}
R2= 0.98

تــوده سربیشــه 
G(%) = 90.19/{1+(x/16.40)4.18}
R2  = 0.93

توده مهموئــی
G(%) = 92/{1+(x/1.07)10.43}
R2  = 0.96

ــد  ــوده بیرجن ت
G(%) = 95.93/{1+(x/1.19)7.14}
R2= 0.96

تــوده سربیشــه 
G(%) = 86.56/{1+(x/0.90)4.18}
R2  = 0.94

زنیشوري بر درصد جوانهتوده وواریانستجزیه -2جدول 

 .

%1معنی دار در سطح احتمال :**

زنیبر درصد جوانهخشکیسطوح اثر متقابل توده و -2شکل زنیبر درصد جوانهمتقابل توده و سطوح شورياثر -1شکل 
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میانگین مربعاتدرجه آزاديمنابع تغییرات
زنیدرصد جوانه

(A) 37/4338**2توده
8**70/7781(B)غلظت پلی اتیلن گالیکول

A*B16**37/335
8148/41خطا
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