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  مقاله پژوهشی

  هرز کاتوس بذر علف زنی جوانه هاي یژگیوارزیابی اثر تنش شوري و خشکی بر 

)Cynanchum acutum( 

  2بند ، امیر آینه*، 2 فاتح یاراسفند، 1 یقرباغحبیب نژاد 

  مبسوط چکیده

 تولید طریق از کاتوس .باشد یم .Cynanchum acutum L علمی نام با چندساله يهرز علف ،)علف خرس( کاتوس: مقدمه

 جمله از يکشاورز محصوالت از يبسیار در را عمل برداشتهرز  علف این .کند می حفظ را خود يبقا تکثیر رویشی و زایشی مثل

در مزارع نیشکر باعث خسارت فراوانی هرز  علفاي اخیر این ه سالدر . کند می روبرو با مشکالتی گندم و چغندرقند پنبه، ذرت،

هدف از انجام این پژوهش بررسی  الذ ،مهم باشدتواند  میهرز  يها علفاهمیت شرایط محیطی و نقش آن در کنترل . شده است

  .باشد یمهرز  علفبذر این  زنی جوانه هاي یژگیوخشکی و شوري بر  يها تنشتاثیرات 

 در قالب طرح کامالً جداگانه دو آزمایش هرز کاتوس علفبذر  برشوري و خشکی تنش  بررسی اثرمنظور  به: ها روشمواد و 

خوزستان  فارابی حکیم نیشکر صنعت و کشت کاربردي مطالعات آزمایشگاه بخشدر  1393 - 1394 سال تصادفی با چهار تکرار در

 بذر اکولوژي و شناخت بهتر خشکی و شوري تنش به تحمل آستانه تعیین جهت هرز کاتوس علف بذر روي آزمایش این. انجام گرفت

 و 5/16 ،5/12 ،5/8 ،5/6 ،5/4 ،5/2 ،صفر( شوريتنش  مختلف حوسط شامل اول آزمایش تیمارهاي. گردید اجرا هرز کاتوس علف

) بار - 15 و -12 ،-9 ،- 6 ،-3 ،-1 ،صفر( )پتانسیل اسمزي(خشکی  تنشسطح  7شامل  دوم آزمایش و) متر بر زیمنس دسی 5/20

  .بودند

 زنی، جوانه درصد صفات متر بر زیمنس دسی 5/20 به صفر از شوري تنش افزایش با که داد نشان شوري آزمایش نتایج: ها یافته

 آزمایش نتایج. یافت کاهش شاهد به نسبت درصد 99 و 91 ،80 ،61ترتیب  به کاتوس گیاهچه وزن و چه ساقه طول چه، ریشه طول

 چه، ریشه طول زنی، جوانه درصد( مطالعه مورد صفات کلیه بار -15 به صفر از خشکی تنش افزایش با که داد نشان خشکی

نشان نتایج تجزیه واریانس  .نشد مشاهده یزن جوانه و یافت کاهش شاهد به نسبت درصد 100 کاتوس) گیاهچه وزن و چه ساقه طول

 این در .داشت وجود یک درصد خطاي داري در سطح معنیاختالف مختلف شوري و خشکی بین سطوح  ،در کلیه صفاتداد که 

بعد و در تنش  به متر بر زیمنس دسی 5/8 از شوري سطح مقدار از چه ریشه طول خصوص به صفات اکثر در شوري تنش آزمایش در

  .داشتند تري سریع کاهشی روند بعد به بار -3 خشکی سطح از خشکی

مبارزه  حیصح وهیش نیجهت اتخاذ بهتر درهرز  علف نیا در خصوص یشناخت کافکه  رسد یمدر نهایت به نظر : گیري یجهنت

 یافتن در را ما تواند یم هرز علف بذر این محیطی بخصوص پاسخ به شوري و خشکی هاي تنش تاثیر ارزیابی همچنینو  یتیریمد

عنوان یک رهیافت اکولوژیکی مناسب و دوست دار محیط زیست در راستاي تواند به  این می .دینما یاري جدید کنترل هاي روش

بخصوص (همچنین با توجه به تحمل کم این علف هرز به شوري و خشکی . کاهش مواد شیمیایی در کشاورزي پایدار استفاده شود

 در که داشت اظهار توان می تحقیق این نتایج به توجه با کلی طور به .هاي مدیریت علف هرز استفاده شود تواند در برنامه ، می)خشکی

با تبدیل . آمد به دست بار -6 و متر بر زیمنس دسی 5/12 و خشکی به ترتیب بذر شوري بههرز  علف این تحمل آستانه صفات اکثر

  .است خشکی تنشاز  بیشتر شوري به هرز علف این حساسیت گرفت نتیجه توان میواحد شوري به خشکی، 

  زنی هاي محیطی، جوانه خرس، تنش هرز علف اسمزي، علف پتانسیل: کلیديهاي واژه

  :نوآوري هاي جنبه

 شوري و خشکی تنش تحت کاتوس هرز علف زنی جوانه خصوصیات بررسی-1

 ی بذر گیاه کاتوس به شوري و خشکیزن تعیین آستانه تحمل جوانه-2

pazhoheshi
yasouj logo

pazhoheshi
cross
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  مقدمه

 )1اکتوم سیناچوم(ی علم نام با) خرس علف( کاتوس

. باشد می 2استبرق رهیت به متعلق ساله، چندهرزي  علف

با رشد  باالرونده يا ساقه و يقو يها شهیر داراي گیاه این

 يها لوله يدارا گیاه این هاي ساقه. باشد یم سریع

 ستهکش آن از یقسمت یوقت و بوده یقیحق يا رابهیش

 خارج ها لوله نیهم از یرنگ دیسف رابهیش ،شود یم

 امل،ک دار، دمبرگ متقابل، اهیگ نیا هاي برگ .شود یم

 بدون و زیت کینو با ساده ل،کش اي نیزه سر یا یقلب

 گل در مجتمع، بصورت ها گل. باشند یم گوشواره

. است یصورت تا دیسف رنگ به يچتر کوچک يها نیآذ

 يدارا گیاه این بذر. ندک یم دیتول يادیز بذر اهیگ نیا

 هـک است يپرمانند زوائد به مجهز و باال زنی جوانه قدرت

 در بسزایی نقش و دـیآ ـیم دوـبوج فاـن کلـش رـتغیی از

 ،3پریان( ندک یم فایا دور فواصل به باد توسط آن نشکپرا

هرزي چند ساله و مشکل ساز در  کاتوس علف .)2009

بذر این گیاه بیضی شکل، مسطح و . سطح جهان است

اي رنگ است که پس از شکافتن میوه از آن خارج و  قهوه

 .)2011، 4فریانمظ( شود پراکنده می

 محدود محیطی عوامل ترین اساسی از یکی آب کمبود

 طول در زراعی گیاهان. است کشاورزي تولیدات کننده

 مواجه رطوبتی تنش با مکرر طور به خود زندگی دوره

 ،یزن جوانه قبیل از رشد از معینی مراحل لیکن شوند، می

 با مواجهه مراحل ترین بحرانی از گلدهی و گیاهچه رشد

 آیند می شمار به رطوبتی تنش از ناشی هاي خسارت

 پارامتر موثرترین محیط در آب پتانسیل). 2014 ،5کافی(

 آب جذب خشکی تنش و است بذر آماس و آب جذب در

 را یزن جوانه است ممکن خشکی تنش .دهد می کاهش را

 آن از کامل طور به یا و دهد کاهش بیندازد، تاخیر به

 تمام بذر ).2006 ،6نورثورثی و الیوریا( کند جلوگیري

 و آبگیري حداقل یک به نیاز یزن جوانه براي گیاهان

 پتانسیل است الزم آن به رسیدن براي و دارند آماس

                                                             
1 Cynanchum acutum L. 
2 Asclepiadaceae 
3 Paryan 
4 Mozaffarian 
5 Kafi 
6 Oliveria and Norsworthy 

 پتانسیل کاهش با. نکند تنزل معینی حد از محیط

 قابلیت و یافته کاهش بذر یلهبوس آب جذب اسمزي،

 مطالعات ).2008 ،7علیزاده( آید می پایین یزن جوانه

 انجام گیاهان روي خشکی تنش اثرات مورد در زیادي

 آب پتانسیل تغییرات از ناشی تغییرات این. است شده

 و گردد می آماس فشار کاهش سبب آب کمبود. باشد می

 فشار به وابسته سلول رشد و توسعه که آنجایی از

 تر کوچک ها سلول اندازه و کاهش ها سلول نمو باشد، می

  ).2014 کافی،( گردد می

 هاي تنش ترین مهم از یکی شوري همانند خشکی

 مراحل روي آوري زیان و مخرب آثار که است محیطی

نشان دهنده ها  گزارشبیشتر  .دارد گیاه زنی جوانه مختلف

این است که شوري سبب کاهش رشد و ماده خشک 

 همکاران و8سکمن .شود میتولید شده در گیاهان 

محدود  عامل ترین مهم شوري که دادند نشان) 2012(

  .شود می محسوب گیاهان در محصول تولید کننده

 در ها تنش ترین مهم از یکی آب یا خاك شوري

 مناطق در ویژه به کشاورزي محصوالت تولید افزایش

 ،و همکاران9جمیل( باشد می دنیا خشک نیمه و خشک

 توجه با خاك رطوبت اسمزي پتانسیل همچنین). 2006

 و شدن سبز زمان تواند میهرز  علف گونه خصوصیت به

 دهد قرار تاثیر تحت را آن شده سبز هاي گیاهچه تعداد

و همکاران 11ه خلیلیزادعمو ).2004 ،10اکر ون و بوید(

 افزایش با کاتوس بذر زنی جوانهاظهار داشتند که ) 2014(

 حداکثر کهطوري  بهروند کاهشی داشتند،  شوري سطوح

 درصد یک سطح در سطوح شوري بین در زنی جوانه

 تنش بازدارنده دلیل آنرا اثر که داشتداري  معنی تفاوت

 کاهش دلیل دانسته که خود به بذر رشدي بر شوري

  .ذکر کردند یونی سمیت یا اسمزي پتانسیل

گزارش  )1995( 12نکامورا و یساتیامورورت همچنین

 هالوفیت گیاهان در زنی جوانه روند کاهش این که دادند

 هالوفیت غیر گیاهان در و اسمزي پتانسیل کاهش در اثر

 به توجه با امروزه .باشد می یونی سمیت اثر حاصل

                                                             
7 Alizadeh Khalili 
8 Sekmen 
9 Jamil 
10 Boyd and Van Acker 
11 Amoozadekhalili 
12 Sathiyamoorty and Nukamura 
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 رویه بی مصرف ناشی از محیطی زیست يها آلودگی

 طریق از يکیفی محصوالت کشاورز ارتقاء ها، کش علف

 کاهش در سعی پایدار، همواره يکشاورز شدن مطرح

 در که یهای رهیافت از یکی. داردها  کش علف مصرف

 ،گیرد یم قرار توجه مورد کمتر هرز هاي علف گسترش

 زنی جوانه روند دقیق شناخت و تلفیقی مدیریت بحث

 و شوري تنش به پاسخ در هرز يها علف بذر از حاصل

 کاربرد کاهش يبرا راهی تواند می که باشد می خشکی

 درست و موقع به مدیریتی تصمیم گرفتن و ها کش علف

 تاثیرگذار و موثر راهی توان می همچنین و آورد حساب به

 تولید يها هزینه از که دانست هرز يها علف کنترل براي

 به توجه با نیشکر مزارع در خصوص به زراعی محصوالت

 هاي تنش به پاسخ کافی شناخت عدم و بودن ظهور نو

 اساس همین بر. کاست خواهد شدت به خشکی و شوري

 مختلف سطوح ریتاث به بردن یپ هدف با مطالعه نیا

 بذر زنی جوانه هاي یژگیو بر خشکی و شوري تنش

  .آمد در اجرا به کاتوس هرز علف

  

  هامواد و روش

 کاربردي مطالعات بخش آزمایشگاه در آزمایش این

انجام  خوزستان فارابی حکیم نیشکر صنعت و کشت

کاتوس از مزارع کشت و صنعت حکیم  توده بذر. گردید

 جدگانه آزمایش دو این. آوري شد جمع فارابی خوزستان

کاتوس جهت تعیین آستانه تحمل به هرز  علفروي بذر 

در قالب طرح کامالً تصادفی در و خشکی  شوريتنش 

آزمایش ( شوري تنش تیمارهاي. چهار تکرار اجرا گردید

 ،5/12، 5/8، 5/6، 5/4، 5/2، 0( سطح 8 شامل) اول

 خشکی تنش و )متر بر زیمنس دسی 5/20 و 5/16

 و -12 ،- 9 ،-6 ،- 3 ،-1 ،0( سطح 7شامل ) آزمایش دوم(

 مختلف يها پتانسیل دوم آزمایشدر  .بودند) بار -15

 با) PEG6000( 6000 گالیکول اتیلن پلی از اسمزي

  .شد استفاده) 1 رابطه( )1973(، 1و کافمن میشل روش

  )1( رابطه

Ψs=-(1.18×10-2)C-(1.18×10-4)C2+(2.67×10-4) 

CT+(8.39×10-7) C2T  

                                                             
1 Michel and Kaufmann 

 C بار، حسب بر ياسمز پتانسیل Ψs رابطه این در 

 بر دما T لیتر، بر گرم برحسب گالیکول اتیلن پلی مقدار

 شوري تنش در آزمایش .باشد می سلسیوس درجه حسب

 زهکش آب از منطقه با طبیعی شرایط ایجاد جهت

 مختلف هاي شوري تنش ابتدا). 1 جدول(گردید  استفاده

 فارابی حکیم صنعت و کشت مختلف مزارع زهکش از

 و آوري جمعآبادان  اهواز جاده کیلومتري 35در  واقع

 مترو مدل کنداکتومتر دستگاه توسط آب آنالیز از پس

  .استفاده گردید 712هوم 

قطر  به يپترظرف  عدد یک شامل آزمایشی واحد هر

 سالم بذر عدد 25 تیمار سطح هر يبرا. بود متر سانتی 9

 یکنواخت بطور ها يپتر از یک هر در و شمارش کاتوس

 5 هاآن از یک هر به و گرفتند قرار صافی کاغذ يرو

 به ،گردید اضافه نظر مورد يها از محلوللیتر  میلی

 .گردید محلول به آغشته کامالً صافی کاغذ که يا گونه

 صافی کاغذ زیر در هوا يها حباب کردن خارج با سپس

رشد  اتاقک در و بسته پارافیلم توسط ها يپتر بدر

شب  سلسیوس درجه 25/30دمایی  شرایط با )ژرمیناتور(

 شمارش. گرفتند قرارساعت  12/12نوري  شرایط وو روز 

 سرعت تعیینمنظور  به کاتوس جوانه زده هايبذر روزانه

 در آزمایش شروع از ساعت 24 گذشت از پس زنی جوانه

 باز کردن بدون آزمایش يانتها تا روز از یکسانی ساعات

 ها آن چه ریشه طول که بذرهایی. شد انجام ها يپتر درب

 شمارش زده جوانه بذر عنوان به بود متر میلی دو اندازه به

 سه تا زده جوانه هايبذر تعداد که زمانی تا شمارش .شدند

  .یافت ادامه شد، ثابت نمونه هر در متوالی روز

حاصل از هاي  گیاهچهنهایت و دوم  در آزمایش اول

 برداشتشوري و خشکی  روز تنش 14 اعمال از پس بذر

 خشکی و شوريتاثیر تنش گیري  اندازهمنظور  به شد،

چه،  ساقه طول ،چه ریشه ، طولزنی جوانه درصدصفات 

 شاخص بنیه گیاهچه و چه، ریشه چه و ساقه خشک وزن

براي توزین نمونه  .گیري شدند وزن کل ماده خشک اندازه

دست آوردن وزن  و براي به 0001/0از ترازوي با دقت 

درجه  70هاي مورد آزمایش در آون با دماي  خشک نمونه

  .به مدت سه روز قرار داده شدند سلسیوس
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 نتایج تجزیه شیمیایی آب زهکش مورد استفاده در آزمایش تنش شوري .1جدول 

Table1. The results of drainage water chemical analysis in salinity stress experiment 

EC (dS.m) pH SAR 
(meg/l)  کاتیونCations   )meg/l (ها یونآن Anions  

Ca  +   Mg+ Na+ K+ CL- HCO3- CO3- SO42- 

0 7.1  0.0  0.4  0.5  0.0  0.0  10  0.5  0.0  0.0  

2.5  7.83  7.4 10.2  3.2  10.1  0.4  12.2  3.1  0.0  4.1  

4.5 7.8 8.6  14 4.8  26.5  0.3  21.9  8.3  0.0  16.5  

6.5  7.75  9.2  20  8.2  35  0.6  35.3  9.4  0.0  18.5  

8.5  7.7  12.7  24.4  22.8  62.8  0.8  65.5  5.6  0.0  34.8  

12.5  7.2  17.6  25.2  30.6  78.5  0.9  95.4  10.1  0.0  40.2  

16.5  6.9  22.5  29.5  36  132  0.95  140.5  11.5  0.0  47.8  

20.5  6.8  26.4  34.8  40.2  151  0.99 178.6  13  0.0  55  

 

  .محاسبه گردید 2زنی براساس رابطه  جوانه درصد

  ).1984 و همکاران، 1اسکات(

  GP = (ni/N) × 100                             )2( رابطه

 بذر تعداد ni و یزن جوانه درصد ،GP فرمول نیا در

 شده کشت بذور کل تعداد N و امi روز در زده جوانه

  .باشد یم

 استفاده 3 از رابطه) Vi(بذر  هیبن شاخص محاسبه يبرا

  .)1973 ،2عبدالباکی و اندرسون( شد

  Rl +Sl= ( Vi(×  GP/100                       )3(رابطه 

Vi =بنیه گیاهچه  

Rl =متر یلیم حسب بر چه شهیر طول  

Sl= متر یلیم حسب بر چه ساقه طول  

GP =زنی درصد جوانه  

 محاسبه شد 4زنی بر اساس رابطه  سرعت جوانه 

  .)1962، 3کیسکوتوو(

  GS=Σn/(Σn(n×Dn) ×100                 )4رابطه ( 

GS= زنی روزانه سرعت جوانه  

 n= زنی زده در روز شمارش جوانه تعداد بذور جوانه  

 Dn =زنی تعداد روزهاي شمارش دوره جوانه  

 و تجزیه SAS آماري افزار نرم کمک به ها داده

 دانکناي  چند دامنه آزمون کمک به ها میانگین مقایسه

  .شدانجام  مقایسه درصد پنج سطح در

                                                             
1 Scott 
2 Abdul-Baki and Anderson 
3 Kotowski 

  بحث نتایج و

  شوري و خشکیتنش 

  زنی درصد جوانه

و  ياثر تنش شور که داد نشان واریانس تجزیه نتایج

 یکاحتمال  سطح در زنی بر صفت درصد جوانه خشکی

 مقایسه نتایج ).3و  2جدول (دار بودند  معنی درصد

 )درصد 92(ترین  که بیش داد نشان )4جدول (میانگین 

ترتیب در  به زنی بذر درصد جوانه )درصد 36(ترین  کم و

دسی زیمنس بر متر،  5/20تیمارهاي شوري شاهد و 

مقایسه میانگین تنش  همچنین نتایج. دست آمد به

 و )درصد 91(ترین  بیش که داد نشان )5 جدول( خشکی

 ترتیب در به بذر زنی جوانه درصد )درصد صفر( ترین کم

از نتایج  .دست آمد به بار -15 و صفر خشکی تیمارهاي

تنش  افزایش سطوح شود که با فوق چنین استنباط می

 طور به به شاهد نسبت زنی جوانه درصد شوري و خشکی

اما نتایج نشان داده که در ؛ یافت کاهش يدار معنی

، )دسی زیمنس بر متر 5/20(باالترین سطح شوري 

زنی داشته  درصد پتانسیل جوانه 36هرز کاتوس تا  علف

ن دهنده این موضوع بوده که در است که خود نشا

 هاي خیلی زیاد بر خالف گیاهان زراعی شرایط شوري

هرز توانسته مقاومت نسبتاً مناسبی  مثل نیشکر این علف

با نتایج  به این سطح باالي شوري داشته باشد که

  و همکاران 5، گنجعلی)2015( و همکاران4قربانی

                                                             
4 Ghorbani 
5
 Ganjali 
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  در شرایط تنش شوري هرز کاتوس زنی بذر علف نتایج تجزیه واریانس خصوصیات جوانه .2جدول 

Table 2.Variance Analysis of germination characteristics of strangle wort (Cynanchum acutum) seeds under salinity 
stress 

منابع 

  تغییرات

S.O.V 

درجه 

  آزادي

D.F. 

 Mean squareمربعات میانگین 

 زنی درصد جوانه

Germination 
percentage 

زنی  سرعت جوانه

  روزانه

Germination 
rate 

 چه ریشه طول

Radicle 
length 

 ساقچه طول

Plumule 
length 

وزن خشک 

 ریشه

Radicle 
dry 

weight 

وزن خشک 

 چه ساقه

Plumule 
dry 

weight 

بنیه 

 چه گیاه 

Seedling 
vigour 

وزن کل 

 ماده خشک

Total 
dry 

matter 
weight 

  شوري

Salinity  
7 

**1382 0.01** 
**3.9 **8.1 **0.001 **0.001 **22.9 **0.002 

خطاي 

آزمایشی 

Error 

24  1.4 0.0005 0.07 0.007 0.0003 0.0003 0.01 0.0005 

ضریب درصد 

  تغییرات

C.V (%) 

4.91 8.8 9.3 11.2 8.18 12.36 1.08 6.4 

  دار معنی غیر ns و درصد یک سطح دار در معنی** 
** and ns: 1% significant and non-significant, respectively 

  

  

  

  هرز کاتوس در شرایط تنش خشکی زنی بذر علف نتایج تجزیه واریانس خصوصیات جوانه -3جدول 

Table 3. Variance analysis of germination characteristics of strangle wort (Cynanchum acutum) seeds under drought 
stress 

  منابع تغییرات

S.O.V 

درجه 

  آزادي

D.F. 

  Mean squareمیانگین مربعات 

 زنی درصد جوانه

Germination 
percentage 

زنی  سرعت جوانه

  روزانه

Germination 
rate 

 ریشه طول

 چه

Radicle 
length 

 ساقچه طول

Plumule 
length 

وزن خشک 

 ریشه

Radicle 
dry 

weight 

وزن خشک 

 چه ساقه

Plumule 
dry 

weight 

 چه گیاه بنیه 

Seedling 
vigour 

وزن کل ماده 

 خشک

Total dry 
matter 
weight 

  خشکی

Drought  
6 1184** 0.03** 11.7** 10.5** 0.02** 0.02** 4503.8** 0.09** 

  خطا

 Error 
21 1.2 0.0002 0.009 0.004 0.0001 0.003 0.94 0.0001 

  ضریب تغییراتدرصد 

C.V (%) 
5.6 9.46 14.4 9.2 10.7 6.1 7.2 9.1 

  دارغیر معنی nsدار در سطح یک درصد و  معنی** 
** and ns:1% significant and non-significant, respectively 
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 هرز کاتوس در شرایط تنش شوري زنی بذر علف مقایسه میانگین خصوصیات جوانه .4جدول 

Table 4. Mean comparison of germination characteristics of strangle wort (Cynanchum acutum) seed under salinity 
stress 

  سطوح شوري

دسی زیمنس (

 )برمتر

  زنی جوانه

 )درصد(

  زنی روزانه سرعت جوانه

  )بر روز( 

طول 

چه  ریشه

 )متر سانتی(

   طول

 چه ساقه

 )متر سانتی(

وزن خشک 

چه  ریشه

 )گرم(

خشک  وزن

چه  ساقه

 )گرم(

بنیه 

 گیاهچه

وزن کل 

  ماده خشک

 )گرم( 

Salinity 
levels 
(dS/m) 

Germination 
(%) 

Germination rate 
 (d-1) 

Radicle 
length 
(cm) 

Plumule 
length 
(cm) 

Radicle 
dry 

weight 
(g) 

Plumule 
dry 

weight 
(g) 

Seed 
ling 

vigour 

Total 
dry 

matter 
weight 

(g) 

0 92a 12.61ab 3.02b 3.9b 0.015b 0.025a 60.3a 0.04b 

2.5 89ab 12.63a 3.2a 4.4a 0.19a 0.023a 60.8a 0.21a 

4.5 88ab 10.59ab 3.06b 3.5c 0.009c 0.024a 50.3b 0.033c 

6.5 85b 9.54b 2.8c 3.1d 0.082cd 0.016b 50b 0.024d 

8.5 84b 6.52b 2.7c 2.4e 0.008cd 0.016b 40.3c 0.024d 

12.5 73c 4.51b 1.5d 1.07f 0.07d 0.013c 20.4d 0.022d 

16.5 62d 3.5b 1.2e 0.8g 0.004e 0.009d 10.9e 0.014e 

20.5 36e 1.28c 0.4f 0.3h 0.001f 0.002e 3.5f 0.003f 

 .داري ندارد دانکن در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیاي حرف مشترك هستند، بر اساس آزمون چند دامنهداراي ی که یها در هر ستون، میانگین

Similar letters in each column show non-significance at 1% level of probability based on Duncan multiple range test. 

  

 هرز کاتوس در شرایط تنش خشکی زنی بذر علف مقایسه میانگین خصوصیات جوانه .5جدول 

Table 5. Mean comparison of germination characteristics of strangle wort (Cynanchum acutum) seed under drought 
stress 

سطوح تنش 

 )بار( یخشک

Drought 
levels 
(Bar)  

 زنی درصد جوانه

Germination 
(%) 

زنی روزانه  سرعت جوانه

  )بر روز(

Germination rate 
 (d-1) 

چه  طول ریشه

) متر سانتی(

Radicle 
length 
(cm) 

طول ساقه چه 

) متر سانتی(

Plumule 
length (cm) 

وزن خشک 

چه  ریشه

)گرم(  

Radicle 
dry weight 

(g) 

وزن خشک 

)گرم(چه  ساقه  

Plumule 
dry weight 

(g) 

 بنیه

گیاهچه 

Seedling 
vigour 

وزن کل ماده 

)گرم(خشک   

Total dry 
matter 

weight (g) 

0 91b  12.57a  4.32a 3.7b  0.016a  0.018a 73b  0.034a  

-1 97a 10.46b  4.06b 3.9a  0.020a 0.013b  77.9a 0.037a 

-3 81c  10.41b 3.1c  3.5b 0.013b 0.011b  54.14c 0.027b 

-6 65d 7.36c  2.25d 2.6c  0.010b 0.009bc  32.1d  0.022c 

-9 26e 5.34d  1.7e 1.5d  0.009c 0.007c 8.5e 0.0017d  

-12 12f 1.18e 0.27f  0.37e  0.004d  0.004d  0.78f 0.004e 

-15 0.0g  0.0f 0.0g 0.0f 0.0e 0.0e 0.0g 0.0f  

 .داري ندارند اي دانکن در سطح احتمال یک در صد تفاوت معنیدر هر ستون، میانگین هاي که حرف مشترك هستند، بر اساس آزمون چند دامنه

Similar letters in each column show non-significance at 1% level of probability based on Duncan multiple range test. 
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 )2015( 2و دیلم) 2016( 1، مجیدي قطار)2016(

 گزارش) 2014( 3حمیداوي در این رابطه .دارد مطابقت

  سطوح افزایش با 4حلفه هرز علف هاي ریزوم که کرد

طوري که  به شوري میزان جوانه زنی کاهش پیدا کرد،

درصد ) درصد 15(ترین  کم و) درصد 5/82(ترین  بیش

در تیمارهاي شوري ترتیب  به زنی حاصل از ریزوم جوانه

بنابراین ؛ آمددست  بهدسی زیمنس بر متر  15شاهد و 

توانایی آمده دست  بهکه با توجه به نتایج  رسد نظر می به

هرز  تحمل به تنش در سطوح مختلف شوري علف

هرز حلفه هم  با توجه به اینکه علف. کاتوس بیشتر باشد

هاي هرز خطرناك مزارع نیشکر  یکی دیگر از علف

تواند جهت  هرز می لذا مقایسه کردن با این علف .باشد می

در گزارش . باشد تصمیم گرفتن مدیریتی مناسب می

عنوان کردند که ) 2012( ارانهمک و5دیگري گلزردي

ر کاتوس با افزایش سطوح شوري کاهش بذ زنی جوانه

ترین  و کم) درصد 5/85(ترین  بیشطوري که  پیدا کرد به

شاهد و  شوري درترتیب  به بذر زنی جوانه) درصد 7/8(

حال،  این آمد، بادست  بهکلرید سدیم  موالر میلی 500

 طیف در زنی جوانه به هرز قادر این علف هايربذ

اي از سطوح مختلف تنش شوري را داشته که  گسترده

و 6میقانی .مدیریتی در نظر گرفت توان در برنامه می

 یزن جوانه يولوژیزیاکوف یدر بررس) 2014(همکاران 

ش یبا افزاگزارش دادند که  7هرز کهورك علف هايبذر

، نشان داد يدار یکاهش معن بذر یزن جوانه ،شدت تنش

زنی کاهش  درصد جوانه 78که نسبت به شاهد طوري  به

 در گیاهان مقاومت زمینۀ در که تحقیقاتی طی در. یافت

 دست به متفاوتی نتایج شده، انجام يشور تنش برابر

 مرحلۀ در گیاهان برخی که يطور به است، آمده

 رشد، مراحل در و کم مقاومت تنش برابر در زنی جوانه

 در کلی، طور به. دهند می نشان يبیشتر مقاومت

 آن در چه ریشه بیشتر رشد و مقاومت يدار که گیاهانی

 نیز دیگر مراحل و گیاهچه مرحلۀ در باشند، مرحله

                                                             
1 Majidi Ghatar 
2 Deylam 
3 Hamidawi 
4 Imperata cytindrica L. 
5 Golzardi 
6 Mighani, 
7 Prosopis farcta L. 

 خود از خشکی و يشور يها تنش به يبیشتر مقاومت

  .)2013ابراهیمی و همکاران ( داد خواهند نشان

  

  زنی سرعت جوانه

 و يشور تنش اثر که داد نشان واریانس تجزیه نتایج

 درصد یک سطح در زنی جوانه سرعت صفت بر خشکی

 میانگین مقایسه نتایج). 3 و 2 جدول( بودند دار معنی

 )بذر در روز 63/12( ترین بیش که داد نشان )4 جدول(

 بذر زنی جوانه سرعت )بذر در روز 28/1( ترین کم و

 زیمنس دسی 5/20 و 5/2 شوري تیمارهاي در ترتیب به

 میانگین مقایسه نتایج همچنین. آمد دست به متر، بر

 ترین بیش که داد نشان )5جدول ( خشکی تنش

 سرعت) بذر در روز صفر( ترین کم و )بذر در روز 57/12(

 - 15 و صفر خشکی تیمارهاي در ترتیب به بذر زنی جوانه

 که شود می استنباط چنین فوق نتایج از. آمد دست به بار

 زنی جوانه سرعت خشکی و شوري تنش سطوح افزایش با

در این . یافت کاهش يدار معنی طور به شاهد به نسبت

 يشور تنش بررسی) 2015(و همکاران، 8فرلطفی رابطه

 بر گالیکول اتیلن پلی و سدیم کلرید از ناشی خشکی و

 خردلهرز  علف یاهچهگ رشد و زنیجوانه خصوصیات

شاهد نتایج آنها نشان داد که تنش شوري  9وحشی

 که درصد کاهش یافت و نتایج 90بار  -10نسبت به 

 درصد 100 بار -10 به نسبت شاهد خشکی تنش

و  يشور منفی اثر مورد در مشابه نتایج. یافت کاهش

تیغک  شیر هرز يها زنی علف خشکی بر سرعت جوانه

 ،11زمانیمجاب و (سوروف  و) 2009 ،10اسالمیآبین و (

نتایج این آزمایش  که با گزارش شده است) 2010

  .خوانی دارد هم

  

  چه ریشهطول 

اثر تنش  که داد نشان واریانس تجزیه جدول نتایج

کاتوس هرز  علف چه ریشهبر صفت طول و خشکی  يشور

با . )3و  2جدول ( بودنددار  معنی درصد یک سطح در

چه  ریشه خشکی صفت طول افزایش تنش شوري و

                                                             
8 Lotfifar 
9 Sinapis arvensis 
10 Abin and Eslami 
11 Mojab and Zamani 
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میانگین مقایسه  نتایج. هرز کاتوس کاهش یافت علف

 2/3(ترین  بیشکه  داد نشان )4جدول (تنش شوري 

چه  طول ریشه )متر سانتی 4/0( ترین کم و )متر سانتی

دسی زیمنس بر  5/20و  5/2 در تیمار شوريترتیب  به

میانگین تنش مقایسه  همچنین نتایج. متر بدست آمد

 2/3(ترین  بیش که داد نشان )5جدول (خشکی 

 چه ریشه طول )متر سانتی صفر(ترین  کم و )متر سانتی

. بار بدست آمد -15 و صفر تیمار خشکی درترتیب  به

چه حاصل از تنش شوري و تنش خشکی در  طول ریشه

دسی زیمنس بر متر و تنش خشکی  5/20تیمار شوري 

) درصد 100و  7/86(ترتیب  بهبار نسبت به شاهد  -15

 تا شوري تنش افزایش با اینکه به توجه با. یافت کاهش

 مقدارترین  بیش چه ریشه طول متر بر زیمنس دسی 5/8

 مورد در ولی داشته سریع نزولی روند سپس و داشته را

 - 3 از خشکی سطح مقدار از چه ریشه طول خشکی تنش

 لذا گردید، مشاهده تري سریع کاهشی بار به بعد روند

 درصد 50 آستانه پژوهش این در که رسد نظر می به

 چه، ریشه طول براي تیمار شوري تنش در بذر تحمل

 .بود بار - 6 خشکی تنش در و زیمنس دسی 5/12

 زیمنس دسی 5/2 هر گزارش کرد که )2010( 1اوستا

 پژوهش این در ا توجه به اینکهب. باشد می بار - 1 با برابر

 دسی 5/12 شوري تنش در بذر تحمل درصد 50 آستانه

تنش خشکی بوده، در  بار-5معادل  بوده لذا زیمنس

 طول براي بار - 6 ،خشکی حالی که این مقدار براي تنش

 بذر حساسیت که رسد یم نظر به لذا بود، چه ریشه

 خشکی تنش از بیشتر خیلی شوري تنش به کاتوس

 تحقیقات زیادي روي گیاهان مختلف انجام شده و .باشد

اند که با افزایش تنش شوري و  به این نتیجه رسیده

در  داري معنیچه گیاهچه به طور  خشکی طول ریشه

و همکاران، 2احمدوند( یابد کاهش میمقایسه با شاهد 

؛ عموزاد و همکاران، 2014 و همکاران،3؛ هیلما2018

و همکاران  ه خلیلیدر این رابطه عموزاد ).2014

 با کاتوس هايبذر چه ریشهطول بیان کردند که ) 2014(

داشتند روند کاهشی شوري و خشکی  سطوح افزایش

                                                             
1 Avesta 
2 Ahmadvand 
3 Halima 

 موالر میلی 300چه در شوري  طول ریشه کهطوري  به

. درصد کاهش نشان داد 97نسبت به شاهد  کلرید سدیم

عنوان کردند که ) 2012( همکاران و گلزردي ،همچنین

چه کاتوس با افزایش سطوح شوري و خشکی  طول ریشه

 500طوري که در تیمار  به ،کاهشی داشتروند 

ال نسبت به شاهد کمگاپاس -1کلرید سدیم و  موالر میلی

 نتایج با ؛ کهدرصد کاهش پیدا کرد 85 و 76ترتیب  به

  .دارند همخوانی این آزمایش

  

  چه ساقه طول

اثر تنش  که داد نشان واریانس تجزیه جدول نتایج

 سطححاصل از بذر در  ،چه ساقه طولبر و خشکی  يشور

مقایسه  نتایج. )3و  2جدول (بودند دار  معنی درصد یک

ترین  بیش که داد نشان )4جدول (تنش شوري میانگین 

 )متر سانتی 3/0(ترین  کم و )متر سانتی 4/4(

 5/20و  5/2 شوريسطوح در ترتیب  به ،چه ساقه طول

مقایسه  نتایج همچنین. دست آمدمتر ب دسی زیمنس بر

 که داد نشان) 5 جدول( خشکی تنش میانگین

) سانتی متر صفر( ترین کم و )متر سانتی 9/3(ترین  بیش

 -15 و -1 خشکی تیمارهاي درترتیب  به ،چه ساقه طول

آمده چنین دست  بهبا توجه به نتایج . آمد دستهب بار

تنش،  افزایش سطوح با که شود میاستنباط 

 کاهش يدار معنی طور به به شاهد نسبت ،چه ساقه طول

تنش سطوح  بین در ،چه ساقه طولکه طوري  بهیافت، 

 100و  92ترتیب  بهشاهد نسبت به  و خشکی شوري

 خروج در مؤثر عوامل از یکی .پیدا کرد کاهش درصد

 شدن ریپذ نفوذ آنها شدن طویل و چه ساقه و چه ریشه

 با تنش شرایط در ولی ،است ژنیسکا به نسبت بذر

 اهشک یزن جوانه يها مؤلفه ياسمز لیپتانس شیافزا

 به ژنیسکا جذب اهشک را امر نیا علت که یابد می

 شتک طیمح در محلول ژنیسکا مقدار دلیل کاهش

  .)2016 همکاران، و4فوالدي( دانند می

در ) 2013(و همکاران 5یآل ابراهیماین رابطه در 

هاي  شاخص بر خشکی و شوري تنشبررسی اثر 

 بیان کردند که کهورك هرز علف بذر زنی جوانه

                                                             
4 Fouladi 
5 Aleebrahim 
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 به و خشکی شوري میزان افزایش بذر با ،چه ساقه طول

با  ؛ کهدهد می نشان راداري  معنی کاهش منظم طور

 و همکاران2بیوکی ؛ یزدانی)2016( 1نژادزالنتایج 

در  )2009( اسالمی و آبین .مطابقت داشت) 2010(

 يشور تنش مقاومت به بر يمادر گیاه محیط بررسی اثر

 3شیرتیغکهرز  علفشدن  سبز و زنی جوانه مرحله در

 موالر میلی 240 شوري تا تنش افزایش با که بیان کردند

 ،چه ساقه طول بیرجند، اهواز و توده شاهد در به نسبت

و 4خانیمهدي .یافت کاهش درصد 98 و 91ترتیب  به

تنش  سطوح اثر که کردند عنوان) 2014( همکاران

 جوهرز  علف گیاهچه از حاصل چه ساقه  طولبر  خشکی

 نسبت به شاهد روند کاهشی خشکیتنش  افزایش با دره

نسبت به  بار - 79/1که در مقدار طوري  به .نشان داد

 در گزارش دیگر .درصد کاهش نشان داد 7/77شاهد 

 بر يشور يها تنش اثرات پژوهشی در خصوص طی

 کردند کهغال گزارش یتیمار بذر یزن جوانهات یخصوص

 درصد 82 ،موالر میلی 150شوري  در ،چه ساقه طول

 و یوکیب یزدانی( پیدا کرد کاهش شاهد نسبت به

 با هک ردک اعالم) 2000( 5تاکل .)2010 ،همکاران

 آن علت و یابد یم اهشک چه ساقه طول تنش آب شیافزا

 يها بافت از ییغذا مواد انتقال عدم ایاهش ک را

 و همکاران6صالحی. ردک رکذ نیبه جن بذر يا رهیذخ

 رشد و یزن جوانه بر شوري ریثتأدر بررسی  )2014(

بیان  قرمز شهیر خروس تاجهرز  علف توده دو اهچهیگ

 نسبت موالر میلی 300 شوري تنش افزایش با که کردند

توده کرج ، چه ساقه طول کرج، و اهواز توده در شاهد به

درصد نسبت به شاهد  79و توده اهواز تا  رسیده به صفر

 400 کاهش پیدا کرد و در توده اهواز در سطح شوري

 آزمایشج این ایبا نت ؛ کهبه صفر رسید موالر میلی

  .دارند خوانی هم

  

  وزن کل ماده خشک

                                                             
1 Zalnezhad 
2 Yazdani bioki 
3 Sonchus oleraceus L. 
4 Mehdikhani 
5 Takele 
6 Salehi 

اثر تنش  که داد نشان واریانس تجزیه جدول نتایج

کاتوس خشک  ماده کل وزنبر صفت و خشکی  يشور

 ).3و  2جدول (بودند دار  معنی درصد یک سطح در

داد  نشان )4جدول (تنش شوري میانگین مقایسه  نتایج

 وزن )گرم 003/0(ترین  کم و )گرم 21/0(ترین  بیش که

 در تیمار شوريترتیب  بهحاصل از بذر  ،خشک ماده کل

 همچنین .آمددست  بهدسی زیمنس بر متر  5/20و  5/2

داد  نشان )5جدول (میانگین تنش خشکی مقایسه  نتایج

 وزن )گرم صفر(ترین  کم و )گرم 037/0(ترین  بیش که

در تیمار خشکی ترتیب  بهخشک، حاصل از بذر  ماده کل

 آمدهدست  به نتایج به توجه با. آمددست  بهبار  - 15و  -1

 وزنتنش،  سطوح افزایش با که شود می استنباط چنین

 طور به شاهد به کاتوس نسبتخشک  ماده کل

 شوري سطح در کهطوري  به یافت، کاهش يدار معنی

نسبت به شاهد،  بار -15و  متر بر زیمنس دسی 5/20

در این رابطه  .یافت کاهش درصد 100 و 98ترتیب  به

وزن کل عنوان کردند که ) 2012( همکاران و گلزردي

کاتوس با افزایش سطوح شوري روند ، ماده خشک

 300و  500که در تیمار شوري طوري  بهکاهشی داشت، 

درصد نسبت  70و  91ترتیب  بهکلریدسدیم  موالر میلی

در این رابطه مصطفوي و گل  .به شاهد کاهش یافت

با بررسی سطوح تنش شوري بر رشد  )2011( 7زردي

هرز پیچک بیان کردند که با افزایش سطوح  گیاهچه علف

د وزن کل ماده ، درصدسی زیمنس بر متر 24تنش تا 

در . درصد کاهش یافت 46خشک نسبت به شاهد 

با بررسی ) 2010(و همکاران 8زمانیگزارشی دیگر 

و رشد گیاهچه  زنی جوانهسطوح تنش شوري روي 

دریافتند که با افزایش سطوح تنش،  9جودرههرز  علف

نسبت به موالر میلی 200در  وزن کل ماده خشک،د درص

) 2010( زمانیمجاب و . درصد کاهش یافت 100شاهد 

 اهچهیگوزن کل ماده خشک طی گزارشی عنوان کردند 

نسبت  موالر میلی 300در تیمار شوري  10کاُزمهرز  علف

و همچنین در تنش  درصد کاهش پیدا کرد 30به شاهد 

 100وزن گیاهچه بار نسبت به شاهد  - 15خشکی 

                                                             
7 Mostafavi and Golzardi 
8 Zamani 
9 Hordeum spontaneum Koch. 
10 Cardaria draba L. 
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) 2012( 1در این ارتباط فهد و بنو .درصد کاهش یافت

 و خشکی، يشور تنش عوارض از یکیعنوان کردند که 

 توان یم عناصر نیا جمله از. است عناصر جذب اهشک

 ساختمان در هک ردک اشاره تروژنین و میزیمن ،آهن به

 به منجر عناصر نیا اهشک .دارند یاتیح نقش لیلروفک

و با افزایش تنش شوري  شود یم لیلروفک زانیم اهشک

گیاهان ماده خشک، و خشکی، منجر به کاهش وزن 

مطابقت این تحقیق  حاصل از با نتایج ؛ کهگردد می

  .داشت

  

  چه ریشهوزن خشک 

اثر تنش  که داد نشان واریانس تجزیه جدول نتایج 

کاتوس  چه ریشهبر صفت وزن خشک  و خشکی يشور

 نتایج ).3و  2جداول ( شددار  معنی درصد یک سطح در

بین سطوح  در که داد نشان )4جدول (میانگین مقایسه 

ترین  کم و )گرم 19/0(ترین  بیشتنش شوري مختلف، 

در تیمار ترتیب  به چه ریشهوزن خشک  )گرم 001/0(

 .آمددست  بهدسی زیمنس بر متر  5/20و  5/2 شوري

بین سطوح  در که داد نشان )5جدول ( همچنین نتایج

 و )گرم 0018/0(ترین  بیشمختلف،  خشکیتنش 

در ترتیب  به چه ریشه وزن خشک )گرم صفر( ترین کم

نشان نتایج . آمددست  بهبار  -15و  صفر خشکیتیمار 

وزن خشک  ،و خشکی تنش افزایش سطوح با داد که

 کاهش يدار معنی طور به به شاهد نسبت چه ریشه

 5/20در شوري  چه ریشهوزن خشک  کهطوري  بهیافت، 

 100و  99ترتیب  بهبار  - 15و دسی زیمنس بر متر 

 نتایج با ؛ کهدرصد نسبت به شاهد کاهش پیدا کرد

 )2010(مجاب و زمانی ؛ )2016(، و همکاران2حسینی

ردند کان یب )2011(و همکاران، 3نباتی .مطابقت داشت

استه کچه  شهیاز طول ر يش سطوح شوریه با افزاک

ت یاهش قابلکسبب  ياز آنجا که شور. شود یم

شه شده و به واسطه یر يها غشاء سلول يرینفوذپذ

ها  ب غشاء سلولیط تخریشرا یونیزدن تعادل  برهم

در . یابد اهش میکشه یگردد، رشد و حجم ر فراهم می

                                                             
1 Fahad and Bano 
2 Hosseini 
3 Nabati 

بررسی اثر در ) 2013(و همکاران  این رابطه آل ابراهیم

هرز  علفبذر  زنی جوانه هاي تنش شوري بر شاخص

 افزایش با چه ریشهبیان کردند که وزن خشک  کهورك

 داشتهداري  معنی کاهش منظم طور به شوري میزان

 600وزن خشک ریشه در تیمار شوري  کهطوري  به

 نشان درصد کاهش را 76نسبت به شاهد،  موالر میلی

با ) 2006(ن و همکارا4پور سعیديدر گزارشی دیگر  .داد

و  زنی جوانهروي بررسی سطوح تنش شوري و خشکی 

جودره دریافتند که با افزایش هرز  علفرشد گیاهچه 

کاهش وزن خشک ریشه د شدت سطوح تنش، درص

در ) 2011(و همکاران 5مدندوست .یافت داري معنی

هرز  علف بنیه گیاهچهو  زنی جوانهبررسی خصوصیات 

هاي شوري، خشکی و اعماق  تحت تاثیر تنش 6سوروف

چه با  مختلف خاك عنوان کردند که وزن خشک ریشه

کلرید  موالر میلی 360 افزایش در غلظت کلرید سدیم تا

 که با درصد کاهش پیدا کرد 69ت به شاهد سدیم نسب

  .مطابقت داشت تحقیقاین  از حاصلنتایج 

  

  چه وزن خشک ساقه

اثر تنش  که داد نشان واریانس تجزیه جدول نتایج

کاتوس  چه بر صفت وزن خشک ساقه و خشکی يشور

 ).3و  2جداول (دار بودند  معنی درصد یک سطح در

بین  در که داد نشان )4جدول (میانگین مقایسه  نتایج

 و )گرم 025/0(ترین  بیشسطوح تنش شوري مختلف، 

در ترتیب  بهچه  وزن خشک ساقه )گرم 002/0(ترین  کم

دست  بهدسی زیمنس بر متر  5/20تیمار شوري شاهد و 

بین  در که داد نشان )5جدول ( همچنین نتایج. آمد

 و )گرم 018/0(ترین  بیشمختلف،  سطوح تنش خشکی

در تیمار  ترتیب بهریشه  وزن خشک )گرم صفر(ترین  کم

چنین استنباط . آمددست  بهبار  -15خشکی شاهد و 

وزن  و خشکی،شوري تنش  سطوحافزایش  که با شود می

 يدار معنی طور به به شاهد چه نسبت خشک ساقه

چه در شوري  هساقوزن خشک  کهطوري  بهیافت،  کاهش

و  92ترتیب  بهبار  -15دسی زیمنس بر متر و  5/20

                                                             
4 Saeedipour 
5 Madandoost 
6 Echinochloa cruss-galli 
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که با نتایج  درصد نسبت به شاهد کاهش پیدا کرد 100

مطابقت  )2016(، گنجعلی و همکاران )2016(زالی نژاد 

 با) 2013( همکاران و1در این رابطه ابراهیمی. داشت

 انجام 2آگروپیرون گونۀ دو يرو که آزمایشی به توجه

 درصد خشکی و يشور افزایش با که داشتند اظهار شد،

 نسبت به شاهد کاهش چه ساقه وزن خشک و زنی جوانه

 و زمانی دیگري گزارشی در .است داري یافته معنی

 روي شوري تنش سطوح بررسی با) 2010( همکاران

 با که دریافتند جودره هرز علف گیاهچه رشد و زنی جوانه

 در چه ساقه خشک وزن درصد تنش، سطوح افزایش

 کاهش درصد 100 شاهد به نسبت موالر میلی 200

 کردند عنوان گزارشی طی) 2010( زمانی و مجاب. یافت

 شوري تیمار در کاُزمهرز  علف چه ساقه خشک وزن

 پیدا کاهش درصد 30 شاهد به نسبت موالر میلی 300

 نشان )2016(و همکاران  هاي گنجلعی داده نتایج .کرد

تنش خشکی و  شده اعمال مختلف يتیمارها که داد

 طول(طول گیاهچه  ،زنی جوانه درصد نظر از شوري

به  چه ساقه وزن و چه وزن ریشه ،)چه ساقه و چه ریشه

همچنین  .شاهد کاهش یافتنسبت به  يدار طور معنی

 )2016( همکاران و و گنجلعی )2010( زمانی و مجاب

 يشور تنش تحت بذرهازنی  جوانهبیان کردند که 

 رشد بر سدیم کلرید مستقیم تأثیر دلیل به تواند می

 اتیلن پلی از ناشی آبی تنش اثر بررسی. جنین باشد

 کاهش به ریحان بذر زنی جوانه برخصوصیات گالیکول

 اشاره خشکی تنش افزایش با زنی بذرها جوانه درصد

 ها دانه. باشد می همسو این تحقیق نتایج با که نمودند

 آب کافی اندازه به زنی، بایستی جوانه فرآیند انجام يبرا

 از کشت در محیط موجود محلول مواد نمایند، جذب

 توسط جذب آب کاهش سبب گلیکول اتیلن پلی جمله

 آن و متعاقب دانه يا اندوخته ماده هیدرولیز کاهش دانه،

و  خشکی تنش. شوند می زنی جوانه توقف یا و تاخیر

 انتقال بر تأثیر طریق از دانه، توسط آب جذب محدودیت

 علت احتماالً جنین در ها پروتئین سنتز و ذخایر دانه

  .است ها زنی و وزن گیاهچه جوانه کاهش میزان اصلی

                                                             
1 Ebrahimi 
2 Agropyron 

 سطوح بررسی با) 2011( زرديگل و مصطفوي

 کردند بیان هرز پیچک علف گیاهچه رشد بر شوري تنش

 متر، بر زیمنس دسی 24 تا تنش سطوح افزایش با که

 درصد 46 شاهد به نسبت چه ساقچه خشک وزن درصد

  .دارند همخوانی آزمایش این نتایج با که یافت کاهش

  

  شاخص بنیه گیاهچه

اثر تنش  که داد نشان واریانس تجزیه جدول نتایج

بر صفت شاخص بنیه گیاهچه کاتوس  و خشکی يشور

 ).3و  2جدول (دار بودند  معنی درصد یک سطح در

 داد نشان )4جدول (شوري  مقایسه میانگین تنش نتایج

شاخص بنیه ) 5/3(ترین  کم و )8/60(ترین  بیش که

دسی  5/20 و 5/2ترتیب در شوري  ر بهدگیاهچه 

مقایسه  همچنین نتایج. آمددست  زیمنس بر متر به

 که داد نشان )5 جدول(تنش خشکی  میانگین

 بنیه شاخص )صفر( ترین کم و )9/77(ترین  بیش

از . دست آمد به بار -15 و -1 شوري ترتیب در به گیاهچه

 افزایش سطوح شود که با نتایج فوق چنین استنباط می

به  تنش خشکی و شوري، شاخص بنیه گیاهچه نسبت

افزایش  بنابراین با؛ یافت کاهش يدار معنی طور شاهد به

 تنش شوري، شاخص بنیه گیاهچه کاتوس نسبت سطوح

دسی زیمنس بر متر نسبت  5/20به شاهد تیمار شوري 

بار نسبت  -15درصد و تنش خشکی  94به تیمار شاهد 

. درصد بنیه گیاهچه را کاهش داد 100به شاهد 

 که آزمایشی به توجه با) 2013( همکاران، و ابراهیمی

 با که داشتند اظهار شد، انجام 3آگروپیرون گونۀ دو يرو

چه،  ریشه طول زنی، جوانه درصد خشکی و يشور افزایش

 نتایج این. است یافته کاهش گیاهچه و بنیه چه ساقه

 ،)2009( همکاران و4تمرتاش که هایی یافته با همچنین

 بذر يها ویژگی بر خشکی و يشور تنش تأثیر يرو

 که يطور به دارد، مطابقت دادند، انجام برسیم شبدر

 با و گذارد می تأثیر زنی جوانه يرو خشکی و يشور تنش

 کاهش مقادیر این خشکی، و يشور يها غلظت افزایش

اظهار ) 2014(و همکاران  ه خلیلیعموزاد .یابد می

 افزایش با کاتوس داشتند که شاخص بنیه گیاهچه

                                                             
3 Agropyron 
4 Tmertash 
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طوري که  کاهشی داشته، بهشوري و خشکی روند  سطوح

درصد و  55موالر،  میلی 150در تیمار تنش شوري 

 300و  250همچنین با افزایش سطوح شوري به 

درصد کاهش رشد داشتند  100موالر، بذر کاتوس  میلی

 -4/1و در تنش خشکی این محققان بیان کردند که 

 درصد بنیه گیاهچه 43مگاپاسگال نسبت به شاهد 

گزارش ) 2009(و همکاران  1گلباشی .کاهش نشان داد

 ردن جذبک محدود بر عالوه شوري يها کردند که تنش

سنتز  و ذخایر تیالیس يرو ریثأت با بذر توسط آب

 هیبن و یزن جوانه اهشک باعث ینیجن يها نیپروتئ

با  )2011(زردي مصطفوي و گل. ندشو یگیاهچه م

هرز  بررسی سطوح تنش شوري بر رشد گیاهچه علف

 24پیچک بیان کردند که با افزایش سطوح تنش تا 

د بنیه درصدسی زیمنس بر متر نسبت به شاهد، 

و 2نجاري .درصد کاهش داشت 98گیاهچه اندام هوایی 

در مطالعه اثر اسموپرایمینگ سدیم ) 2011(همکاران 

بیان کردند که  ونجه تحت تنش شوريیکربنات در بذر 

با افزایش تنش شوري بنیه گیاهچه مورد بررسی روند 

. کاهشی داشته که با نتایج این آزمایش همخوانی دارند

دسی زیمنس بر متر نسبت به تیمار شاهد،  5/20شوري 

هاي مجیدي  نتیجه یافته. درصد کاهش پیدا کرد 83

 افزایش با که شود می استنباط چنین) 2016(قطار 

 بنیه گیاهچه شاخص شوري، و خشکی تنش سطوح

طوري  به .یافت کاهش يدار معنی طور به شاهد به نسبت

بنیه  شاخص ،شوري و خشکی تنش سطوح افزایش با که

 نسبت بار - 8 خشکی و شوري تنش 3گیاهچه کویلیریا

 را بنیه گیاهچه درصد 100 و 53به ترتیب  شاهد به

هرز  علفهرز همانند  در این علف. نشان داد کاهش

کاتوس بینه بذر نسبت به تنش خشکی حساسیت 

با توجه به این . بیشتري نسبت به تنش شوري داشت

هرز به تنش خشکی  رهیافت اکولوژي حساسیت این علف

خصوص زمان  خورشید خوزستان به با استفاده گرماي

هرز خطرناك تحریک به  آیش با یک ماخار، بذر این علف

هاي خشکی طوالنی از  ز تنشرشد نموده و با استفاده ا

                                                             
1 Golbashi 
2 Najari 
3 Koeleria cristata 

و همکاران 4شمیلی. هرز جلوگیري کرد گسترش این علف

 عنوان به لیلروفک زانیگزارش کردند که م) 2014(

 اهشک و شود یم گرفته نظر در یسلول یکمتابول تیوضع

 به مربوط تواند یم يشور تنش تحت لیلروفک زانیم در

توجه به احتماالً با . باشد مربوطه تیسم و ونهای تجمع

تجزیه شیمیایی آب زهکش مورد استفاده در این 

آزمایش که با افزایش سطوح تیمار شوري، میزان تجمع 

یونهاي مضر سدیم و کلر محلول مورد استفاده نیز 

افزایش یافته که باعث سمیت یونی و عدم تعادل در 

با نتایج حاصل از  ؛ کهشود می یسلول یکمتابول تیوضع

  .اشتاین تحقیق مطابقت د

  

  گیري نتیجه

نتایج آزمایش شوري نشان داد که با افزایش تنش  

دسی زیمنس بر متر صفات  5/20شوري از صفر به 

و وزن  چه ساقه چه، طول زنی، طول ریشه صد جوانهدر

درصد  99و  91، 80، 61ترتیب  گیاهچه کاتوس به

در این آزمایش با توجه  .نسبت به شاهد کاهش یافت

 از چه ریشه طول خصوص به صفات اکثر در شوري تنش

 بعد دسی زیمنس بر متر به 5/8 از شوري سطح مقدار

 نتایج گردید و همچنین مشاهده تري سریع کاهشی روند

 از خشکی تنش افزایش با که داد نشان خشکی آزمایش

 صد در آزمایش مورد صفات کلیه بار -15 به صفر

 گیاهچه، وزن و چه ساقه طول چه، ریشه طول زنی، جوانه

در تیمارهاي تنش خشکی در  .داشت کاهش درصد 100

چه، از سطح خشکی  ریشه طولخصوص  اکثر صفات به

با . تري مشاهده گردید بار به بعد، روند کاهشی سریع - 6

توجه به آزمایش انجام شده در اکثر صفات آستانه تحمل 

دسی زیمنس بر متر و  5/12هرز به شوري بذر  این علف

که هر بار  این به توجه با. بار بدست آمد - 6به خشکی 

 توان می دسی زیمنس بر متر بوده لذا 5/2تقریبا معادل 

از  بیشتر شوري به هرز علف این حساسیت گرفت نتیجه

  .است خشکی تنش

                                                             
4 Shamili 
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Research Article 

Investigation of the Effect of Salinity and Drought Stress on 
Germination Characteristics of Strangle Wort (Cynanchum acutum) 

Seeds 

Habib NejadGharebaghi 1, Esfandiar Fateh 2, *, Amir Aynehband 2 

Extended Abstract 
Introduction: Strangle wort (Cynanchum acutum) is a perennial weed that could be propagated by seeds 

and vegetative organs. This brings about harvesting problems for some crops such as cotton, sugar beet, 
wheat and maize. In recent years, this weed has caused huge losses in sugar cane fields. The role of 
environmental conditions in weed management is highly important. Given this, the present study seeks to 
investigate the effects of environmental conditions (salinity and drought stress) on germination characteristics 
of strangle wort weed. 

Materials and Methods: In order to investe the effect of different salinity and drought levels on strangle 
wort (Cynanchum acutum), two seperate experiments were conducted at Hakim Farabi Khuzestan Sugar 
Cane Research Institute in 2014-2015. The experimental design was completely randomized, with four 
replications. The treatments were different salinity levels at 8 levels (0, 2.5, 4.5, 6.5, 8.5, 12.5, 16.5 and 
20.5ds/m) and the second experiment involved different drought stresses (osmotic potential) at 7 levels (0, -1, 
-3, -6, -9, -12 and -15 bar). 

Results: The results of salinity stress experiment showed that with increases in salinity levels from 0 to 
20.5 ds/m, germination, radicle length, plumule length and seedling weight decreased by 61, 80, 91 and 99%, 
respectively. The results of drought stress experiment showed that with increases in salinity levels from 0 to -
15 bar, all studied traits, i.e., germination, radicle length, plumule length and seedling weight all decreased by 
100%. 

The analysis of variance results showed that in all the traits, there were significant differences between 
salinity and drought stress in 1% probability level. In this research, in the salinity experiment, in most of 
traits, especially radicle length quickly decreased after 8.5 ds/m salinity to higher levels and in drought stress 
experiment, after -3 bar to higher levels. 

Conclusion: On the whole, it seems that sufficient information about this weed is vital for the adoption of 
the best control method, and gaining insights into how strangle wort responds to environmental stress, 
especially salinity stress, could help us to come up with new control approaches for this invasive weed. This 
can present a proper ecological approach that could be adopted in sustainable agriculture programs, which is 
environmentally sound as it decreases the use of chemical inputs. In addition, in order to lower the tolerance 
of this weed to salinity and especially drought stress, it is suggested that it be used for weed management 
programs. According to the results of this study, soil salinity higher than 8.5 ds/m and drought tension above 
than -3 bar can cause sizeable reduction in most traits (growth parameters) especially in root length. In most 
of the traits scrutinized, the tolerance of the weed to salinity and drought stress was 12.5 ds/m and -6 bar, 
respectively. 

 
Keywords: Osmotic potential, Weed, Strangle wort, Environmental stresses, Germination 

 
Highlights: 

1- Evaluation of germination characteristics of strangles wort under salinity and drought stress 
conditions. 

2- Determination of tolerance threshold of strangles wort germination seed to salinity and drought stress. 
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