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 دانشکده کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان،

 

  مقاله پژوهشی

دو  )Prosopis farcta( هاي کهورك زنی بذر اکوتیپ جوانه شناسی بومهاي  مقایسه جنبه

 استان خوزستان و فارس

  3 نژاداسدي، زهرا 2فرد ، الهام الهی*، 1احمد زارع

  چکیده مبسوط

. سـبزیجات، و در باغـات بـه عنـوان علـف هـرز معرفـی شـده اسـت          ،جـو، زعفـران، پنبـه    ،کهورك در مزارع گندم :مقدمه

شـود کـه شـرایط گیـاه مـادري بـر خصوصـیات         مـی  سـؤال مختلـف منجـر بـه ایجـاد ایـن       يها میاقل در هرز علفگسترش این 

شـرایط گیـاه مـادري بـر     تـأثیر  بنـابراین هـدف از انجـام ایـن تحقیـق ارزیـابی       . تاثیرگذار باشـد  تواند یمتا چه میزان  یزن جوانه

  .دبو) دما، شوري و خشکی(محیطی  يها تنشدر پاسخ به  یزن جوانهخصوصیات 

خوزستان و (کهورك  هرز علفزنی دو اکوتیپ  جوانه هاي پاسخ آستانهشکست خواب و چگونگی منظور بررسی  به :ها مواد و روش

تکرار  3چهار آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در  ،)، شوري و خشکیدما(به عوامل محیطی ) فارس

 96( اسید سولفوریک غلیظ دربذرها  يور غوطهها شامل  آزمایش. شددر دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان انجام 

، )سلسیوسدرجه  45و  40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5، 0(، دماهاي مختلف شامل )دقیقه 40و  30، 25، 20، 15، 10، 5، 0( )درصد

، - 8/0، - 6/0، -4/0، -2/0، 0(و سطوح مختلف تنش خشکی ) کلرید سدیم موالر یلیم 600و  500، 400، 300، 200، 100، 0(سطوح شوري 

  .بود) مگاپاسکال - 2/1و  -1

 .بوداسید سولفوریک جهت شکست خواب متفاوت  درکهورك  اکوتیپبذرهاي دو  يور غوطهمورد نیاز جهت مدت زمان  :ها افتهی

خوزستان  اکوتیپزنی در  درصد جوانه 50وري در اسید سولفوریک براي رسیدن به  پارامترهاي معادله نشان داد که مدت زمان غوطه

قادر به  سلسیوسدرجه  40خوزستان در دماي  همچنین اکوتیپ. بیشتر بود )دقیقه 10/8(فارس اکوتیپ نسبت به ) دقیقه 38/11(

 یزن جوانهو درصد  یزن جوانهسرعت . متوقف گردید در دماي مذکورفارس  اکوتیپدر زنی  جوانه که درحالیبود، ) درصد 45( یزن جوانه

شوري نشان آزمایش نتایج . خوزستان بیشتر بوداکوتیپ  فارس نسبت به اکوتیپدر  سلسیوسدرجه  25در دماهاي کمتر از تجمعی 

، 48/167معادل  به ترتیب فارس اکوتیپدر  یزن جوانهو سرعت نهایی  یزن جوانه، درصد بنیه بذرشاخص  يدرصد 50داد که کاهش 

در مورد اعمال تیمارهاي . بود موالر یلیم 57/291و  16/380، 89/229 معادل خوزستاندر اکوتیپ و  موالر یلیم 02/307و  46/404

و  -38/0، -50/0به ترتیب فارس  اکوتیپدر  یزن جوانهو سرعت  بنیه بذر، شاخص نهایی یزن جوانهدرصد  يدرصد 50کاهش خشکی، 

  .مگاپاسکال بود -50/0و  - 46/0، -79/0به ترتیب خوزستان اکوتیپ مگاپاسکال و در  -39/0

 ،رافیایی، ارتفاع از سطح دریاغطول و عرض ج( گیاه مادريرویشگاه نتایج نشان داد که شرایط اقلیم  ،طورکلی به :گیري نتیجه

  .باشد رگذاریتاث، شوري و خشکی دمامحیطی به مانند  يها تنشمقاومت به  و میزان خواب بر تواند یم )و دمامیزان بارندگی 

  یزن جوانه، سرعت بذربنیه ، شاخص یزن جوانهدرصد اکوتیپ،  :هاي کلیدي واژه

  :نوآوري يها جنبه

  .گردید مقایسه هاي خشکی و شوري با دما و تنش هدر مواجهفارس و خوزستان زنی بذرهاي دو اکوتیپ کهورك  هاي پاسخ جوانه آستانه -1
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  مقدمه

ــل    ــتر عوام ــم بیش ــؤثرفه ــه  م ــر جوان ــذر   ب ــی ب زن

ــف ــی      عل ــدیریت زراع ــات م ــعه عملی ــرز، توس ــاي ه ه

زنـی یـا تحریـک     موثرتر را از طریـق بازدارنـدگی جوانـه   

تواننـد بـه    هـا مـی   هـایی کـه دانهـال    زنی در زمـان  جوانه

چاوهـان و  ( سرعت کنترل شـوند تسـهیل خواهـد کـرد    

، میــزان گیــاهی يهــا گونــهدر بــین  .)2010، 1جانســون

ــه ــ جوان ــذرها یزن ــت ب ــه  و داخــل جمعی ــک بوت روي ی

 هــا بسـیاري از ایــن اخـتالف   ؛2اشــدمتفـاوت ب  توانــد یمـ 

اسـت کـه بـه شـرایط مکـانی       مربـوط  ژنتیکـی  لیدالبه 

ــه  ــذرهاک ــان ب ــوغ  در زم ــی بل ــردهط ــد ک ــوط  ان مرب

 میکروکلیمــايشــامل ترکیــب  ایــن شــرایط. گــردد یمــ

تجربــه شــده توســط بــذرها بــه دلیــل موقعیــت مکــانی 

ــا آ ــر  روينه ــد و محــیط غی ــاه وال ــاه گی ــده گی ــد  زن وال

ــیط،  م( ــاي مح ــد دم ــنایی  انن ــاعات روش ــداد س  روز،تع

 )نسـبت نـور قرمـز بـه قرمـز دور     (شدت و کیفیـت نـور   

، 3دونهـو  ( باشـد  یمـ ) مقدار آب قابـل دسـترس و غیـره   

  ).2012و همکاران، 4، گوریکی2009

فراوانی وزن  عتوزیبر  تواند یمشرایط گیاه مادري 

و  )1996، 5سلطان( بذرهاي تولید شده بوسیله یک گیاه

، 1991، 6فینر( گذار باشدثیرأت نیز یزن جوانهتوانایی 

برخی محققین بر این ). 1999و همکاران، 7پائولینی

مین مواد غذایی بذر گیاه مادري و أباورند که مراحل ت

قوي با بطور  کهمیزان پروتئین بذر در طی تکامل بذر 

ب قابل به مانند دما، فتوپریود، مقدار آ هاي محیطی عامل

و خواب  یزن جوانهبر  تواند یم شوند یمدسترس تنظیم 

). 2009، دونهی، 1994 ،8گاترمن( گذار باشندثیرأبذر ت

که در  یهای بسیاري نشان داده است که گونهتحقیقات 

داراي خواب  اند افتهیرشد و تکامل  ،شرایط رطوبت کم

و 10، لوزوریاج1999، 9آلنمایر و (باشند  کمتري می

انتقال  از طریق تواند یم مادرياثرات ). 2006همکاران، 

                                                           
1 Chauhan and Johnson 
2
 Polymorphism 

3 Donohue 
4 Gorecki 
5 Sultan 
6 Fenner 
7 Paolini 
8 Gutterman 
9 Meyer and Allen 
10 Luzuriaga 

که از سه مسیر  نتاجتیکی از والدین به مستقیم ماده ژن

 يها اندامکانتقال از : الف(باشد  یمامکان پذیر 

میتوکندري و ( سیتوپالسم در طی مراحل تقسیم سلولی

ریق جهش از ط: اندوسپرم و ج :ب، )کلروپالستآ .ان.دي

 یکیژنتانتقال از اطالعات غیر  و )پذیر کروموزومی توارث

صورت ) شرایط محیطیالقاء تغییرات بیان ژن تحت (

اختالف خصوصیات  .)2006لوزوریاج و همکاران، ( گیرد

 يها رستنگاهبذر درون یک گونه براي استقرار در 

ي گونه در بقا جهت حیاتی بسیار امريمختلف 

  ).2009، 11فینج و لی( باشد یم اکوسیستم

عنوان یک مانع فیزیکی قادر به  پوسته بذر به

و همکاران، 12ترنر(باشد  ایجاد خواب در بذر می

که به دلیل عوامل محیطی و ژنتیکی ایجاد ) 2005

مشخص  ).2001، 13دونالد کاپلند و مک(شود  می

 15هاي گیاهی، تقریباً  شده است که در بین تیره

باشند  تیره داراي خواب بذر از نوع فیزیکی می

سخت،  هايبذر). 2011و همکاران، 14ابراهیمی(

شکل نسبتاً مطلق از خواب تحمیل شده به علت 

غیر قابل نفوذ بودن پوسته بذر به آب یا گازها را 

کلی، طور به). 2001، 15فولی(دهند  نشان می

دهی فیزیکی و  ، نیاز به خراشسخت هايبذر

منظور افزایش  شیمیایی یا هوادهی در خاك به

و طول روز  ماد ).2001  ،فولی(زنی دارند  جوانه

دري در طی هستند که بر گیاه ما يها عاملمهمترین 

، 16باسکین و باسکین( باشند یمتاثیرگذار  فصل رشد

گیاهان مختلف به مانند اثر دما بر تکامل بذر بر  ).1998

 )Prunus avium( گیالس خودرو ،)Portulaca( خرفه

 و آرابیدوپسیس )Onopordum acanthium( خارپنبه

)Arabidopsis thaliana( یوحش خردل و )Sinapis 

arvensis( مورد تحقیق قرار گرفته است )و 17يقادر

، دونهی و 2001، 18، جیسین و اریکسن2003همکاران، 

در  .)2000، 19الکیبالوي و االنصاري ،2005همکاران، 

                                                           
11 Li and Feng 
12 Turner 
13 Copeland and McDonald 
14 Ebrahimi 
15 Foley 
16 Baskin and Baskin 
17 Qaderi 
18 Jensen and Eriksen 
19 El-Keblawy and Al-Ansari 
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تر جوانه خواهند زد و  بهینه، بذرها سریع دماهاي

زنی تجمعی بیشتري در  سرعت و درصد جوانه

هاي حرارتی خواهند داشت  مقایسه با سایر رژیم

هاي  رطوبت از عامل).2020و همکاران، 1بخشنده(

. باشد زنی بذرهاي بدون خواب می مهم در جوانه

که در مزرعه، اغلب، تنش آب، محدودکننده  طوري به

در شرایط تنش  .)2002، 2بردفورد( زنی است جوانه

زنی در گیاه زراعی نسبت  خشکی، درصد و سرعت جوانه

کند و بنابراین گیاه  هرز کاهش بیشتري پیدا می به علف

تر عمل خواهد کرد  هرز ضعیف زراعی در رقابت با علف

  ).2010 ،3اسماعیلی و اسالمی(

شوري یک تنش عمده براي گیاهان بوده و تأثیر 

منفی بر فرایندهاي فیزیولوژیکی مهم گیاهان دارد 

اثرگذاري بازدارندگی شوري بر  ).2004، 4دیتوماسو(

زنی بذر، همراه با افزایش دما در بسیاري از  جوانه

 Digitaria(مانند علف خرچنگ  هاي گیاهی گونه

saguinalis(، )و علف )2012همکاران، و 5ژانگ  

و همکاران، 6گوما( )Salsola vermiculata(شور 

) Matricaria recutita(و بابونه آلمانی  )2010

 .گزارش شده است) 2017 ،و همکاران7الهی فتح(

مناطق که در  باشد یمگونه  44داراي کهورك جنس 

آفریقا و  ،مناطق آسیاي غربی(خشک و نیمه خشک 

هاي  بیشتر گونه. پراکنش دارند يا گستردهطور  به )مریکاآ

که به باشند  میداراي ارزش اقتصادي  جنس کهورك

چسب، غذا و حفاظت  چوب، سوخت، عنوان منبعی براي

، 8فاگگ و استیوارت( دنگیر خاك مورد استفاده قرار می

مزارع گندم و جو،  هرز علفکهورك به عنوان  .)1994

خراسان، قزوین، سمنان، و در  تپنبه و سبزیجازعفران، 

به و  )2014و همکاران، 9غفاري(سیستان بلوچستان 

خواجه (هرز باغات پسته رفسنجان  عنوان علف

با  .معرفی شده استنیز ) 2017 ،و همکاران10حسینی

                                                           
1 Bakhshandeh 
2 Bradford 
3 Esmaeili and Eslami 
4 DiTommaso 
5 Zhang 
6 Guma 
7 Fatholahi 
8 Fagg and Stewart 
9 Ghaffarri 
10 Khajeh Hosseini 

این  ،مختلف يها میاقل در هرز علفن گسترش ایتوجه به 

بر  قابل انتظار است که شرایط گیاه مادري سؤال

 گذارثیرأت تواند یمتا چه میزان  یزن جوانهخصوصیات 

 یزن جوانهاکولوژي شناخت  جا که ؟ بنابراین از آنباشد

 يها علفهاي  پذیري گونه تهاجم ینیب شیپ در تواند یم

. ینده کمک نمایدکهورك در آ هرز علفهرز به ویژه 

بنابراین هدف از انجام این تحقیق ارزیابی شرایط گیاه 

 يها تنشدر پاسخ به  یزن جوانهمادري بر خصوصیات 

  .دبو) ، شوري و خشکیدما(محیطی 

  

  ها روشمواد و 

چهـــار آزمـــایش جداگانـــه مبنـــی بـــر پاســـخ دو 

و ) مرودشــتشهرســتان (فــارس (کهــورك  اکوتیــپ

ــاوي(خوزســتان  ــه اســید ســولفوریک، )) شهرســتان ب ب

ــف شــوري و خشــکی    ــف، ســطوح مختل دماهــاي مختل

منـــابع طبیعـــی  در دانشـــگاه علـــوم کشـــاورزي و   

ــتان ــت  خوزس ــام گرف ــام .انج ــیده نی ــورك در  رس که

ــا بوتـــهاز  1397پـــاییز ســـال   و در  يآور جمـــع هـ

ــف  ــوم عل ــدا    آزمایشــگاه عل ــام ج ــه از نی ــرز دان ــاي ه ه

یـــک مـــاه بعـــد ازجداســـازي بـــذر از نیـــام  .گردیـــد

   .مربوط انجام گردید هاي آزمایش

ي بــه  آور جمــع مشخصــات دو اکوتیــپ و محــل   

بــذر در نیــام و وزن هــزار دانــه هــر     همــراه تعــداد  

 .ارائه شده است 1اکوتیپ در جدول 

 
  کهورك اکوتیپ مشخصات دو .1 جدول

of Syrian mesquite ecotypestwo  of Characteristics .1 Table 

 دانه وزن هزار

  )گرم(

 تعداد بذر

  در نیام

ارتفاع از سطح 

  )متر( دریا

طول و عرض 

  جغرافیایی
  اکوتیپ

1000 seed 
weight (g) 

Number 
of seed 
per pod 

Elevation 
(m) 

Latitude 
and 

longitude 
Ecotype 

73.43  2-5 1602  

29° 59' 
35.55"N 
52 °44' 

44.98" E 

Fars 
  فارس

81.33  8-16 27  

31° 36' 
4.10"N 
48° 53' 

16.55"E 

Khuzesta
n 

  خوزستان
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  بذرشکست خواب : آزمایش اول

آزمایشـی  ور شکسـت خـواب بـذر کهـورك،     ظـ من به

تصـادفی در   به صورت فاکتوریـل در قالـب طـرح کـامالً    

هــاي آزمــایش شــامل    عامــل. شــدانجــام تکــرار  4

ــذر ــپ ب ــورك هاي دو اکوتی ــتان(که ــارس و خوزس و ) ف

 96قرارگیــري بــذرها در اســید ســولفوریک  يهــا زمــان

) دقیقــــه 40و  30، 25، 20، 15، 10، 5، 0(درصــــد 

هــاي الزم  اندر ابتــدا بــذرها بــر اســاس مــدت زمــ. بــود

در اســید ســولفوریک غلــیظ قــرار داده شــدند و ســپس 

ــا آب مقطــر کــامالً  ســپس،. و خشــک شــدند شســته ب

 متــر یســانت 10هــاي پالســتیکی بــه قطــر   درون پتــري

 صـافی کاغـذ   الیـه هـر پتـري دو    درون. قرار داده شدند

در  يپتــربــه ازاي هــر . شــد قــرار دادهعــدد بــذر  25و 

ــیم 7شــروع کــار  ــریل یل مقطــر اضــافه و در طــی ب آ ت

ــه ــه    نمون ــاز ب ــورت نی ــرداري در ص ــرب ــر آ يپت ب مقط

 16( بــه صــورت روزانــه شــمارش بــذرها. اضــافه گردیــد

ســـاعت  12و در روزهـــاي اولیـــه شـــمارش هـــر  )روز

  .شدیکبار انجام 

  

  یزن جوانهمطلوب  دماتعیین : مآزمایش دو

ــور   ــه منظ ــی ب ــخبررس ــه پاس ــی جوان ــذر زن  هايب

ــورك  ــبت که ــه نس ــف، آب ــاي مختل ــه دماه ــی ب زمایش

 3تصــادفی در  صـورت فاکتوریــل در قالــب طــرح کــامالً 

 اکوتیـــپمل دو ااول شـــ عامـــل. شـــدتکـــرار انجـــام 

ــورك  ــتان (که ــارس و خوزس ــلو ) ف ــامل  عام  8دوم ش

ــایی  و  40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5(ســــطح دمــ

ــه  45 ــیوسدرج ــوري  ) سلس ــاوب ن ــا تن ــاعت 12 ب  س

ــنایی ــاعت  12 /روش ــاریکی س ــودت ــر  .ب ــردرون ه  يپت

عــدد بــذر روي دو الیـــه کاغــذ صــافی در نظـــر      25

شــمارش بــذرها بــه ماننــد آزمــایش اول و . گرفتــه شــد

ــا  ــه ( روز 16ت ــل جوان ــف کام ــی توق ــت )زن ــه داش  .ادام

ــار  ــهمعی ــ جوان ــه  یزن ــروج ریش ــزان دو   خ ــه می ــه ب چ

قابـل ذکـر    .)2015و همکـاران،  1مجـاب ( بـود  متـر  یلیم

ــر اســاس   ــراي  ،زمــایش اولآنتــایج ذکــر اســت کــه ب ب

زمــایش کهــورك در آ اکوتیــپشکســت خــواب بــذر دو 

ــذرهاي  ،دوم ــارس ب ــپ ف ــاکوتی ــه م ــه  17 دتب و دقیق

                                                           
1 Mojab 

ــذرهاي ــدت  ب ــه م ــتان ب ــپ خوزس ــه در  25 اکوتی دقیق

  .شدند اسید سولفوریک غلیظ قرار داده

  

  شوريتنش  :آزمایش سوم

ــامل دو اکوتیــپ      ــل اول ش ــایش، عام ــن آزم در ای

و عامــل دوم شــامل  ) فــارس و خوزســتان (کهــورك 

ــت ، 400، 300، 200، 100، 0(ســـطح شـــوري   هشـ

ــد ســدیم  600و  500 ــوالر از نمــک کلری ــی م ــه  )میل ب

ــامالً   ــرح ک ــب ط ــل در قال ــادفی در  صــورت فاکتوری تص

ــام    ــرار انج ــه تک ــدس ــر. ش ــا يپت ــر   ییه ــه قط  10ب

دو الیــه کاغــذ  ، يپتــرانتخــاب و درون هــر  متــر یســانت

ــافی ــد   25 و صـ ــه شـ ــر گرفتـ ــذر در نظـ ــدد بـ  7. عـ

اضــافه  هــا يپتــراز هــر ســطوح شــوري بــه  تــریل یلــیم

 چـه  شـه یر متـر  یلـ یمدو  جخـرو  یزن جوانهمعیار  .گردید

  .در نظر گرفته شد

  

  تنش خشکی: چهارمزمایش آ

ــه ــورك    ب ــپ که ــایش، دو اکوتی ــام آزم ــور انج منظ

ــتان ( ــارس و خوزس ــل اول و  ) ف ــوان عام ــه عن ــت ب هف

ــکی   ــنش خشـ ــطح تـ ، -8/0، -6/0، -4/0، -2/0، 0(سـ

ــکال -2/1و  1 ــوان  )مگاپاسـ ــه عنـ ــلبـ ــه  عامـ دوم بـ

زمــایش فاکتوریــل در قالــب طــرح کــامالً     صــورت آ

ــرار  ــه تک ــادفی در س ــام  تص ــدانج ــف  .ش ــطوح مختل س

ــ   ــر اس ــکی ب ــنش خش ــهاس ت ــل رابط ــافمن میش  2و ک

 ،مـــرك( 6000از پلـــی اتـــیلن گالیکـــول    )1973(

منظـور   دمـاي انتخـاب شـده بـه    . استفاده گردیـد  )لمانآ

بهتـرین دمـاي    تنش خشـکی بـر اسـاس    آزمایش انجام

ـ  جوانه جهـت  . در نظـر گرفتـه شـد   زمـایش دوم  در آ یزن

 يا شـه یش يهـا  يپتـر انجام آزمـایش تـنش خشـکی از    

ــد  ــتفاده گردی ــوارد . اس ــایر م ــامل س ــاده ش ــازي  آم س

ده ز جوانــه هايهــا، شــیوه و معیــار شــمارش بــذر پتــري

  .هاي قبل بود مانند آزمایش

  

  هاي آزمایش تجزیه و تحلیل داده

هاي مربـوط بـه تعـداد بـذر جوانـه       پس از ثبت داده

ــه ــی نهــایی زده، صــفات درصــد جوان ــه ، شــاخص زن بنی

                                                           
2 Michel and Kaufmann 
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 1399/ دوم شماره/ هفتم سال/ ایران بذر هاي پژوهش

 
 

ــذر ــه ب ــاخص جوان ــی ، ش ــه  زن ــرعت جوان ــا   و س ــی ب زن

 محاســـبه شـــد 4و  3 ،2، 1هـــاي  اســـتفاده از رابطـــه

  .)2009و همکاران، 1رانال(

���                          :1رابطه  = ∑
�

�
× 100  

��                          :2رابطه  = ��� × ��				  

N   ،ــذرها ــا تعــداد ب ــر اســت ب ــا  nبراب ــر اســت ب براب

  .برابر با طول گیاهچه SLزده،  تعداد بذرهاي جوانه

  :3رابطه 

�� = ∑(16 × �1) + (15 × �2) + ⋯(1 ×
�16) n1 ،n2 و   n16    

  

ــب   ــه ترتی ــاب ــریب    يروزه ــداد ض ــرداري و اع ــه ب نمون

بـه طـوري کـه بـراي روز     (نمونـه بـرداري    يروزهابراي 

ــریب  ــانزدهاول ض ــریب   ش ــر ض ــده  1و روز آخ داده ش

  ).است

��               :   4رابطه  = ∑�
�

�
�															 

ــرازش داده  ــه منظــور ب ــه  ب ــی  هــاي درصــد جوان زن

زنــی در برابــر  و شــاخص جوانــه در برابــر زمــان تجمعــی

  .استفاده شد 6و  5هاي  از رابطه به ترتیب دما

  سیگموئیدي :5رابطه 

 
CG=a/ (1+exp (-(x-x0)/b)) 

  

a  یزن جوانهحداکثر برابر است با ، Bبرابر است با 

زمان مورد نیاز براي برابر است با  X0و  خط بیش

  یزن جوانهدرصد  50رسیدن به 

  )اصالح شده(گوسین  :6رابطه 
  

�� = � × exp	   

a  برابر است با  ، یزن جوانهشاخص حداکثر برابر است با

B خط بیش  ،TMAX دماي که در آن  برابر است با

 برابر است با Cحادث شد و  یزن جوانهحداکثر شاخص 

  .رابطهضریب 

ــین، ــه همچن ــرازش داده  ب ــور ب ــد   منظ ــاي درص ه

و ســرعت   بنیــه بــذر  شــاخص  ،زنــی نهــایی   جوانــه

ــی  جوانــه ــر غلظــتزن از  و خشــکی هــاي شــوري در براب

هــاي متوســط زمــان  بــرازش داده منظــور بــهو  7رابطــه 

                                                           
1 Ranal 

ــه ــی از  جوانـ ــهزنـ ــد  8 رابطـ ــتفاده شـ ــی( اسـ و 2مبلـ

  .)2020همکاران، 

  )سه پارامتره(لجستیک  :7رابطه 

� =
�

� + (
�
���

)�
 

a     شـده   يریـ گ انـدازه برابر است بـا حـداکثر صـفات

ــاهد   ــار ش ــکی  (در تیم ــوري و خش ــدم ش ــر  b، )ع براب

برابــر اســت بــا ســطحی از  X50و  شــیب خــطاســت بــا 

 50ن صــفت مــورد نیــز بــه راشــوري یــا خشــکی کــه د

  .ابدی یمدرصد کاهش 

  )دو پارامتره( مدل نمایی :8رابطه 
 

���=�×exp 	(�×�)  
  

a    ــرض از ــا ع ــت ب ــر اس ــدأبراب ــادیر در   مب ــا مق ی

  .شیب خط برابر است با bو  شرایط تیمار شاهد

بــا توجــه بــه دارا بــودن فاکتورهــاي کمــی، تجزیــه  

ــیون ــی رگرســ ــا و منحنــ ــرم هــ ــط نــ ــزار توســ  افــ

SigmaPlot14 برازش داده شد.  

  

  نتایج و بحث

  خواب بذرشکست : آزمایش اول

ـ  جوانـه درصد    يهـا  زمـان دو تـوده کهـورك در    یزن

 مختلـــف اســـید ســـولفوریک نشـــان داد کـــه زمـــان 

بــراي رســیدن بــه  اســتفاده از تیمــار اســید ســولفوریک

در تـوده خوزسـتان نسـبت بـه تـوده       یزن جوانهحداکثر 

نتـایج پـارامتر نشـان داد    ). 1شـکل  (فارس بیشـتر بـود   

ــه      ــیدن ب ــراي رس ــارس ب ــوده ف ــه در ت ــد  50ک درص

دقیقــه در اســید   10/8بــذرها بایســتی   یزنــ جوانــه

ســولفوریک قــرار داده شــوند و ایــن در حــالی بــود کــه  

دقیقـه   36/11 بـا  برابـر ایـن زمـان    خوزسـتان  در تـوده 

ــود  ــکل (ب ــادري   ).1ش ــاه م ــرایط گی ــش ــد یم ــر  توان ب

گـذار باشـد و بـا     ریتـأث میزان ضخامت پوسـته بـذر نیـز    

ــه  ت ــه ب ــه  وج ــتان ک ــرایط خوزس ــکیل ش ــان تش  در زم

انتظـار   تـوان  یمـ  ،باشـد  یمـ بـاال   دمـا لگوم و دانه داراي 

 .ضـخامت پوسـته نیــز افـزایش یابــد   داشـت کـه میــزان   

در برخــی منــابع عنــوان شــده اســت کــه داشــتن       

   به ایجاد روزهاي بلند در زمان تشکیل دانه منجر

                                                           
2 Mobli 
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 ...کهورك يها پیبذر اکوت یزن جوانه شناسی بوم يها جنبه سهیمقا: زارع و همکاران

G% Kh = 94.60/(1+exp(-(x-11.36)/2.9))

R2=0.99
G% F = 94.68/(1+exp(-(x-8.10)/2.53))

R
2
=0.97

Immersion time in sulfuric acid (Min)
زمــان غوطــه وري در اســید ســولفوریک (دقیقــه)
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در اسید  يور غوطهکهورك به زمان  اکوتیپپاسخ دو  .1 شکل

  سولفوریک

Fig. 1. Response of two Syrian mesquite ecotypes 
to immersion time in sulfuric acid 

 

ــخت  ــته س ــتر   پوس ــخامت بیش ــا ض ــر و ب ــذر   ت ــراي ب ب

نتـــایج مجـــاب و  . )1993، 1گـــاترمن( گـــردد یمـــ

ــاران  ــید   ) 2015(همکـ ــاربرد اسـ ــه کـ ــان داد کـ نشـ

 یزنــ جوانــهدقیقــه منجـر بــه   60سـولفوریک بــه مــدت  

درصــدي کهــورك تــوده جمــع آوري شــده از      5/97

اســتان  شهرســتان فســا در  شــهر در زاهــدمنطقــه 

ـ  جوانـه دقیقـه درصـد    10فارس گردیـد و در زمـان     یزن

در واقــع بــا کــاربرد اســید ســولفوریک  .درصــد بــود 90

ــذر      ــه ب ــه و در نتیج ــین رفت ــذر از ب ــخت ب ــته س پوس

ــهبــه راحتــی آب جــذب و  توانــد یمــ ــ جوان داشــته  یزن

 .باشد

  

ــایش دوم ــد : آزم ــهدرص ــ جوان ــی در  یزن تجمع

  دماهاي مختلف

ــخ دو  ــپپاس ــف   اکوتی ــاي مختل ــه دماه ــورك ب که

 کــه طــوري ؛ بــه)2شــکل ( نتــایج متفــاوتی را نشــان داد

ــپدو  ــاي    اکوتی ــتان در دماه ــارس و خوزس ــورك ف که

ــایی ــه  10و  5(ن پـ ــیوسدرجـ ــه) سلسـ ــ جوانـ  یزنـ

ــه  سلســیوسدرجــه  15ي زنــی از دمــا نداشــتند و جوان

در  یزنــ جوانــه، همچنــین .)الـف  2شــکل ( آغـاز گردیــد 

ــاي  ــه  45دم ــیوسدرج ــپدو  در سلس ــورك اکوتی  ،که

                                                           
1 Gutterman 

ــد   ــف گردی ــکل (متوق ــف 2ش ــد . )ال ــهرون ــ جوان  یزن

 سلسـیوس درجـه   15تجمعی نشـان داد کـه در دمـاي    

 اکوتیــپفــارس نســبت بــه  اکوتیــپ یزنــ جوانــهدرصــد 

 95فـارس   اکوتیـپ کـه   طـوري  بـه  ؛خوزستان باالتر بـود 

ــد  ــپو درص ــتان  اکوتی ــد  63خوزس ــهدرص ــ جوان  یزن

ــت ــکل ( داش ــف و ب 2ش ــاي  .)ال ــا  20در دماه  35ت

بیشــترین درصــد  اکوتیــپر هــر دو د سلســیوسدرجــه 

ـ  جوانه کـه در ایـن دماهـا درصـد      ،ردیـد مشـاهده گ  یزن

الـف   2شـکل  ( درصـد بـود   100تـا   98بـین   یزن جوانه

ــه  .)و ب ــل توجــه درصــد جوان ــی در دمــاي  نکتــه قاب زن

فــارس  اکوتیــپبــود کــه در   سلســیوسدرجــه  40

ـ  جوانه  کـه در  حـالی درشـد  بـه طـور کامـل متوقـف      یزن

 یزنـــ جوانـــهدرصـــد  45خوزســـتان بـــذرها  اکوتیـــپ

تــوان  در ایــن رابطــه مــی .)الــف و ب 2شــکل ( داشــتند

ـ  جوانـه شـرایط اقلیمـی بـر درصـد      کهاظهار داشت   یزن

کـه   طـوري  بـه  ؛دباشـ  رگـذار یتاث توانـد  یمدر دماهاي باال 

کــه داراي ب و هـواي خوزســتان  بـا توجــه بـه شــرایط آ  

 اکوتیــپ، بــذرهاي باشــد یمــتابســتان گــرم و مرطــوب 

زنــی  توانســته بودنــد جوانــه بــاالخوزســتان در دماهــاي 

ــب ــه  یش ــبت ب ــپتري نس ــند   اکوتی ــته باش ــارس داش ف

ــکل ( ــف و ب 2شـ ــان الزم   .)الـ ــترین زمـ  221(بیشـ

حـــداکثر درصـــد  50رســـیدن بـــه  جهـــت) ســـاعت

 سلســـیوسدرجـــه  15دمـــاي در ) D50( یزنـــ جوانـــه

 15و بـا افـزایش دمـا از    مربوط به اکوتیـپ فـارس بـود    

ــه  ــه ایــن زمــان  سلســیوسدرجــه  20ب ســاعت  113ب

ــت  ــاهش یاف ــکل ( ک ــپدر . )ج 1ش ــتان و اکوتی  خوزس

ســاعت و  191 برابــر D50 ،سلســیوسدرجــه  15دمــاي 

ــاي  ــه  20در دمــ ــیوسدرجــ ــاعت  178 سلســ ســ

ــ ــیب شیپـ ــد ینـ ــکل ( گردیـ ــپدر . )ج 2شـ  اکوتیـ

ــتان  ــاخوزسـ ــا بـ ــزایش دمـ ــا  15 از افـ ــه  35تـ درجـ

و در  ســاعت  84ســاعت بــه   191از  D50 ،سلســیوس

 شــکل( ســاعت رســید 125بــه  221فــارس از  اکوتیــپ

ایـن بـود کـه     D50 خصـوص  نکته قابـل تعمـق در   .)ج 2

 سلســیوسدرجــه  35خوزســتان از دمــاي  اکوتیــپدر 

ــپو در  ــارس اکوتی ــاي  ف ــه  30از دم ــیوسدرج  ،سلس

کمتــرین  .یافــت افــزایش مــدت زمــان الزم مجــدداً  

ــان ال ــدت زم ــت زمم ــه  جه ــپدر  D50رســیدن ب  اکوتی

و در  سلســیوسدرجــه  30و  25دماهــاي فــارس در 
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ــپ ــاي  خو اکوتی ــتان در دم ــه  30زس ــیوسدرج  سلس

  .)ج 2 شکل( ثبت گردید

 سلســــیوسدرجــــه  30در دماهــــاي کمتــــر از 

ــپ ــارس ن اکوتی ــف ــس ــپه بت ب ــتان داراي  اکوتی خوزس

ــاخص  ــهش ــ جوان ــاال  یزن ــاي ب ــتر و در دماه و  35( بیش

ــه  40 ــیوسدرج ــاخص  )سلس ــهش ــ جوان ــپ یزن  اکوتی

ــه   ــبت بـ ــتان نسـ ــپخوزسـ ــارس  اکوتیـ ــزایش فـ افـ

ــت  ــمگیري داش ــکل( چش ــاخص  . )د 2 ش ــترین ش بیش

درجــه  35خوزســتان در دمــاي  اکوتیــپر د یزنــ جوانــه

و  25فـــارس در دو دمـــاي  اکوتیـــپو در  سلســـیوس

 .)د 2 شـــکل( مشـــاهده شـــد سلســـیوسدرجـــه  30

ــه   ــارامتر معادلـ ــاس پـ ــین، براسـ ــگوسـ ــیب شیپـ  ینـ

ــی در اکوتیــپ خوزســتان   بیشــترین شــاخص جوانــه زن

ــاالتر حــادث شــد   ــاي ب ــارس در دماه ــه ف در . نســبت ب

زنــی  جوانــهنتــایج پاســخ  اکوتیــپ خوزســتان بیشــترین

اقلـیم   ریتـأث کـه  نشـان داد  بـه دمـا   کهورك  اکوتیپدو 

در دماهــاي بــاالتر بســیار    توانــد یمــگیــاه مــادري  

دلیـل   بـه فـارس   اکوتیـپ کهـورك  در بذر . باشد مشهود

ــودن دارا ــزار بـ ــتر  وزن هـ ــه بیشـ ــدول ( دانـ و ) 1جـ

 ،ب بیشــترکمتــر و در نتیجـه جــذب آ ضـخامت پوســته  

ـ  جوانهرعت س  احتمـاالً  ؛افـزایش خواهـد یافـت    نیـز  یزن

ر در دماهــاي پــایین میــزان اندوختــه غــذایی موجــود د 

ـ  جوانـه بـر خصوصـیات    )وزن هزاردانـه بیشـتر  ( بذر  یزن

و  ي بــذربــاالتر میــزان ســازگارگــذار و در دماهــاي ثیرأت

بیشـــتر از اندوختـــه غـــذایی  شـــرایط گیـــاه مـــادري

  .گذار باشدثیرأت تواند یم

ــا  ــزایش دم ــا اف ــهرعت ســب ــی جوان ــزایش  زن ــذر اف ب

ــ ــدی یم ــن ا اب ــد   و ای ــزایش درص ــه اف ــر ب ــزایش منج ف

ــه ــ جوان ــه شــاخصو  یزن ــ جوان ــ یزن ــردد یم ــا در  ؛گ ام

و  بـذر ش تـنفس و کـاهش اندوختـه    دماهاي بـاال افـزای  

ــر در  ــین تغیی ــاختار  همچن ــروتئس ــا نیپ ــروري  يه ض

و همکــاران 1تیــتول. بــدکـاهش یا  توانــد یمــ یزنــ جوانـه 

ــر ایــن باورنــد کــه در دمــا ) 2014( ــه ب ــایین نیــز ب ي پ

ــاهش  ــفعالدلیـــل کـ ــا تیـ ــلولی يهـ  ،متابولیســـم سـ

قرارگیــرد و کــاهش  ریتــأثتوانــد تحــت  مــی یزنــ جوانــه

ــد ــی . یاب ــایج ربیع ــاران 2نت ــر  ) 2017(و همک ــی ب مبن

                                                           
1 Tolyat 
2 Rabiei 

ــخ  ــاي مختلـــف  اکوتیـــپپاسـ ــگ کبیـــر  هـ  بارهنـ

)Plantago major(   40دمـــاي نشـــان داد کـــه در 

ــه در ــیوسج ــا دو  سلس ــپتنه ــع آ اکوتی ــذر جم وري ب

درصـــد   13و  19و قـــائن داراي  شـــده از بیرجنـــد  

بـذر مربـوط    يهـا  پیـ اکوتزنـی بودنـد و در سـایر     جوانه

ـ  جوانـه ، بجنـورد و تربـت حیدریـه    به مشهد، کـالت   یزن

ــت  ــود نداشـ ــاي  . وجـ ــین در دمـ ــه  10همچنـ درجـ

و ) درصــد 6(بیرجنــد  اکوتیــپنیــز تنهــا دو  سلســیوس

ـ  جوانـه ) درصـد  11(مشهد  نتـایج غفـاري    .داشـتند  یزن

مبنـــی بـــر پاســـخ علـــف هـــرز ) 2014(و همکـــاران 

درجــه  10دماهــاي  کهــورك بــه دمــا نشــان داد کــه در

ــه سلســیوس ــ جوان ــاي وجــود نداشــت و  یزن  45در دم

ــه  ــیوسدرجـ ــه سلسـ ــد   جوانـ ــف گردیـ ــی متوقـ  وزنـ

درجــه  30دمــاي  در یزنــ جوانــهبیشــترین درصــد  

ــیوس ــت آ سلس ــه دس ــدب ــات  .م ــایج تحقیق ــه نت خواج

ــاران حســینی ــه ) 2017( و همک ــتالف نشــان داد ک اخ

جمـع  (مختلـف کهـورك    يهـا  پیـ اکوتبـین   يدار یمعن

ــده از  ــتانآوري ش ــا شهرس ــان يه ــوص ) کرم در خص

ــهمتوســط زمــان  ــ جوان ــه .شــتداوجــود  یزن ــ جوان ی زن

ــز   ــه قرم ــروس ریش ــاج خ ــذرهاي ت ــاي  ب  22/27در دم

ــه  ــیوسدرج ــاي    سلس ــه دم ــبت ب ــه  17/22نس درج

بیشـتر   ،بـه مرحلـه بلـوغ رسـیده بودنـد      کـه  سلسیوس

ــود ــاترمن، ( ب ــورد  . )2001گ ــین در م ــز همچن ــف ب  عل

)Aegilops geniculata( نســبت بــه  نیــز در دمــاي بــاال

ـ  جوانـه  ،دماي پـایین  کـه در   یبـذرهای  .بیشـتر بـود   یزن

ــه بلــوغ  بــاالتر دمــا داراي  معمــوالً رســند یمــبــه مرحل

 يدماهــارهاي کــه در وزن کمتــري نســبت بــه بــذ   

ــا ــر نییپ ــوغ   ت ــه بل ــه مرحل ــب ــد دهیرس ــی ،ان ــند  م باش

  .)2001 ،گاترمن(

  

 يتنش شور: سوم شیآزما

ــا ــزا ب ــور شیاف ــطح ش ــه يس ــد جوان ــ درص دو  یزن

 600 يکهــورك کــاهش و در ســطح شــور    پیــاکوت

 دیــثبــت گرد یزنــ درصــد جوانــه نیکمتــر مــوالر یلــیم

ــف 3شــکل ( ــرا). ال ــیم 600 يشــور طیدر ش ــوالر یل  م

کــامالً متوقــف،  یزنــ کهــورك فــارس جوانــه پیــدر اکوت

ــا در اکوت ــامـ ــ درصـــد جوانـــه 5خوزســـتان  پیـ  یزنـ

  کهورك  پیدر اکوت). الف 3 شکل( دیمشاهده گرد
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ـ  جوانـه  مـوالر  یلـ یم 200فارس تا   يادیـ ز راتییـ تغ یزن

ــت ــاهش . نداش ــه  50ک ــد جوان ــ درص ــدر اکوت یزن  پی

ــور   ــطح ش ــتان در س ــیم 404 يخوزس ــوالر یل و در  م

 ینــیب شیپــ مــوالر یلــیم 380کهــورك فــارس  پیــاکوت

  ).الف 3شکل (شد 

بــه عبــارتی اکوتیــپ خوزســتان در ســطوح بــاالتري 

. رســد یمــی زنــ جوانــهدرصــد  50از شــوري بــه کــاهش 

ـ  جوانـه قابل ذکر است کـه رونـد کـاهش درصـد      ی در زن

ــور ــا يش ــاالتر از ه ــیم 300ي ب ــوالر یل ــپ  م در اکوتی

فــارس نســبت بــه خوزســتان تــا حــدودي بیشــتر بــود  

  ).الف 3شکل (
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  زنی دو اکوتیپ کهورك خوزستان و فارس اثر دماهاي مختلف بر خصوصیات جوانه .2 شکل

Fig. 2. Effect of different temperatures on germination characteristics of two Khuzestan and Fars Syrian 
mesquite ecotypes 
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و در  شکاه بنیه بذربا افزایش شوري شاخص 

تا  .باالترین سطح شوري به کمترین مقادیر خود رسید

در  بنیه بذرشاخص  موالر یلیم 400 سطح شوري

خوزستان  اکوتیپکهورك فارس نسبت به  اکوتیپ

بیشتر در  بنیه بذرشاخص . )ب 3شکل ( بیشتر بود

دلیل مواد  به احتماالًفارس نسبت به خوزستان  اکوتیپ

 فارس اکوتیپغذایی بیشتر با توجه به بزرگتر بودن بذر 

از طرف دیگر نیز طول . باشد می )وزن هزار دانه بیشتر(

 فارس نسبت به خوزستان بیشتر اکوتیپدر  چه شهیر

. باشد یم ندوخته غذایی بذرادلیل افزایش  به که ،بود

 اکوتیپدر دو  بنیه بذرشاخص  درصد 50 کاهش

 موالر یلیم 229و  167در کهورك فارس و خوزستان 

 بنیه بذرشاخص . )ب 3شکل ( گردید ینیب شیپشوري 

و در داشت کاهش بیشتري  یزن جوانهنسبت به درصد 

 بنیه بذرکاهش شاخص  موالر یلیم 100سطح شوري 

متوسط زمان  .بودبسیار مشهودتر  یزن جوانهنسبت به 

کهورك با افزایش سطح شوري  اکوتیپدر دو  یزن جوانه

طورکلی  به .)ج 3شکل ( یش یافتبه صورت خطی افزا

متوسط ) موالر یلیم 300کمتر از (پایین  يها يشوردر 

 اکوتیپفارس نسبت به  اکوتیپدر  یزن جوانهزمان 

 300باالتر از  يها يشور، اما در خوزستان کمتر

فارس  اکوتیپدر  یزن جوانهزمان متوسط  موالر یلیم

با افزایش . )ج 3شکل ( دنسبت به خوزستان بیشتر بو

ب کاهش و در نتیجه مدت سطح نمک میزان جذب آ

نیز  یزن جوانهوشی پوسته بذر و مراحل فاز زمان آبن

 موالر یلیم 600در سطوح شوري . واهد شدخ تر یطوالن

وجود  یزن جوانهدرصد  5خوزستان که  اکوتیپدر 

الزم بود،  یزن جوانهزمان  روز براي متوسط 12ت، داش

قادر به  لیه اصالًاو لدر مراح که بذرها دهد یمکه نشان 

ا از بذره کمی تعدادو در اواخر دوره  ندنبود یزن جوانه

 یزن جوانهکمترین متوسط زمان . ندداشت یزن جوانه

 52/2فارس با  اکوتیپمربوط به  )پارامتر معادله نمایی(

افزایش متوسط . دبوز رو 54/3خوزستان  اکوتیپروز و 

مربوط به ضخامت پوسته بذر و  احتماالً یزن جوانهزمان 

ازاي یک به . باشد یمهمچنین میزان اندوخته غذایی بذر 

کهورك فارس و  اکوتیپواحد افزایش شوري در دو 

به متوسط روز  002/0و  003/0خوزستان به ترتیب 

سرعت  .)ج 3شکل ( افزوده خواهد شد یزن جوانهزمان 

در که  طوري ؛ بهنیز نتایج متفاوتی را نشان داد یزن جوانه

کمتر از  يها يشورشرایط کهورك فارس در  اکوتیپ

داراي مقادیر بیشتري  یزن جوانهسرعت  ،موالر یلیم 200

  .)د 3شکل ( خوزستان داشت اکوتیپنسبت به 

دلیل تحمل بیشتر به شوري در اکوتیپ خوزستان 

به محیط رشدي گیاه نسبت  توان یمبه فارس را  نسبت

داد، چرا که محیط رشد اکوتیپ خوزستان در خاك شور 

با توجه به شور بودن خاك، میزان  احتماالًبوده است و 

  .ابدی یمتحمل به شوري نیز افزایش 

 مبنی بر پاسخ) 2015(ب و همکاران نتایج مجا

داد که تا کهورك به سطوح مختلف تنش شوري نشان 

 تغییرات کاهشی نداشت و یزن جوانهبار  - 5تنش شوري 

بار  - 23/16 يدر تنش شور یزن جوانه درصد 50کاهش 

  .گردید ینیب شیپ

  

  تنش خشکی: آزمایش چهارم

ی در دو زن جوانهبا افزایش تنش خشکی درصد 

اکوتیپ کهورك خوزستان و فارس کاهش و در باالترین 

ی مشاهده زن جوانهسطح تنش خشکی، کمترین درصد 

در اکوتیپ کهورك فارس در ). الف 4شکل (گردید 

ی به طور زن جوانهمگاپاسکال  - 1سطح تنش خشکی 

درصد  15کامل متوقف و اکوتیپ کهورك خوزستان 

 - 4/0در شرایط تنش خشکی . ی داشتزن جوانه

ی در اکوتیپ خوزستان برابر با زن جوانهمگاپاسکال، درصد 

درصد بود  66درصد و در اکوتیپ کهورك فارس  86

  ).الف 4شکل (

ی در دو اکوتیپ زن جوانهدرصد کاهش درصد  50

 -50/0و  -79/0ترتیب در  کهورك خوزستان و فارس به

رو،  از این ).الف 4شکل (ی گردید نیب شیپمگاپاسکال 

اکوتیپ کهورك خوزستان نسبت به اکوتیپ فارس 

در اکوتیپ کهورك فارس تا سطح تنش . بود تر مقاوم

مگاپاسکال شاخص بنیه بذر نسبت به  -4/0خشکی 

 چه شهیراکوتیپ خوزستان بیشتر و دلیل افزایش طول 

 - 4/0از تنش خشکی . بیشتر در اکوتیپ فارس بود

مگاپاسکال شاخص بنیه بذر در اکوتیپ فارس نسبت به 

کاهش  .اکوتیپ خوزستان با شیب بیشتري کاهش یافت

درصد شاخص بنیه بذر در دو اکوتیپ کهورك  50

  مگاپاسکال  -38/0و  46/0وزستان و فارس در خ
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ــ ــیب شیپ ــد ن ــکل (ی گردی ــدم   ).ب 4ش ــرایط ع در ش

ــکی   ــنش خش ــپت ــه   اکوتی ــبت ب ــارس نس ــپف  اکوتی

ـ  جوانـه سـرعت  خوزستان داراي  بـود و بـا   بیشـتري   یزن

در  یزنــ جوانــهافــزایش تــنش خشــکی کــاهش ســرعت 

فـارس   اکوتیـپ کهـورك خوزسـتان نسـبت بـه      اکوتیپ

ــود  ــر بـ ــکل ( کمتـ ــط. )ج 4شـ ــنش  حدر سـ  -6/0تـ

ـ  جوانـه مگاپاسکال سرعت  کهـورك فـارس    اکوتیـپ  یزن

ــاً ــذر در روز و در  3 تقریب ــپب ــر از  اکوتی ــارس کمت  2ف
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  در دو اکوتیپ کهورك خوزستان و فارس یزن جوانهاثر سطوح مختلف شوري بر خصوصیات  .3شکل 

Fig. 3. Effect of different levels of salinity on germination characteristics of two Khuzestan and Fars Syrian 
mesquite ecotypes 
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ــذر در روز  درصــد ســرعت  50کــاهش . محاســبه شــدب

ـ  جوانـه  کهـورك خوزسـتان و فـارس     اکوتیـپ در دو  یزن

ــب  ــه ترتیــــ ــکال مگاپ -39/0و  -50/0در بــــ اســــ

  ).ج 4شکل ( شد ینیب شیپ

با افزایش تنش خشکی در  یزن جوانهمتوسط زمان 

تمامی سطوح تنش در . یافتکهورك افزایش  اکوتیپدو 

کهورك  اکوتیپدر  یزن جوانهمتوسط زمان  خشکی

 .)د 4شکل ( بودخوزستان کمتر  اکوتیپنسبت به  فارس

تا سطح  یزن جوانهخوزستان متوسط زمان  اکوتیپر د

در  مگاپاسکال به صورت خطی و -1تنش خشکی 

. )د 4شکل ( بودباالتر به صورت نزولی  يها تنش

خوزستان  اکوتیپدر  یزن جوانهبیشترین متوسط زمان 

 80/7 معادل مگاپاسکال - 08/1در سطح تنش خشکی 

روند تغییرات متوسط  .)د 4شکل (شد  ینیب شیپروز 

کهورك فارس از معادله  اکوتیپدر  یزن جوانهزمان 

 ،در شرایط عدم خشکینمایی تبعیت نمود که نشان داد 

روز و به ازاي  30/3معادل  یزن جوانهمتوسط زمان 

روز افزایش  79/0افزایش یک واحد سطح تنش خشکی 

  .خواهد داشت

در شرایط تنش خشکی و کاهش جذب آب توسط 

مانند آلفا آمیالز، لیپاز و  ها میآنزو  ها هورمونبذر، ترشح 

 ، طول گیاهچهیزن جوانهاینورتاز کاهش و در نتیجه روي 

  .)2011و همکاران، 1باقري( باشد یم رگذاریتاث

بار  -10در دریافتند ) 2015(مجاب و همکاران 

 ،بار -26/6و در به کمترین مقدار خود  کهورك یزن جوانه

بار  - 5تا تنش حادث گردید و  یزن جوانهدرصد  50

 2یقات عبادينتایج تحق .کاهش نداشت یزن جوانهدرصد 

گل  اکوتیپن داد که پاسخ دو نشا) 2014(و همکاران 

به سطوح مختلف تنش  )Centaurea depressa( گندم

مگاپاسکال  -1که در تنش  طوري به. خشکی متفاوت بود

در و  یزن جوانهدرصد  5/13اهواز داراي  اکوتیپبذرهاي 

 .طور کامل متوقف گردید به یزن جوانه ،رجک اکوتیپ

هرز در شرایط  يها علفمختلف  يها پیاکوتتفاوت بین 

و همکاران 3زردياقلیمی متفاوت در تحقیقات گل

بین آ، )Cynanchum acutum(خرس  علفوي ر) 2012(

                                                           
1 Bagheri 
2 Ebadi 
3 Golzardi 

 Sonchus( شیرتیغیاي  گونه يور) 2009( 4و اسالمی

arvensis( گزارش شده است.  

  

  گیري نتیجه

در پاسخ به دماي باال، اکوتیپ کهورك خوزستان 

درجه  40تر بود، چرا که در دماي  نسبت به فارس موفق

ی اکوتیپ فارس کامالً متوقف گردید و زن جوانه سلسیوس

ی زن جوانهدرصد بذرها قادر به  45در کهورك خوزستان 

ی زن جوانههمچنین نتایج نشان داد که شروع . بودند

 باشد یم سلسیوسدرجه  10کهورك در دماهاي باالتر از 

توده فارس نسبت به  سلسیوسدرجه  15و در دماي 

همچنین، در . بیشتري داشت یزن جوانهتوده خوزستان 

ی کمتر اکوتیپ خشکهاي شوري و  مواجهه با تنش

 تر موفقباالتر اکوتیپ خوزستان ي ها تنشفارس و در 

توان بیان نمود که میزان تحمل یک  بنابراین، می. بودند

زاي محیطی متأثر از شرایط اقلیم  گونه به عوامل تنش

که در طی رسیدن دانه تجربه کرده  باشد یم گیاه مادري

آن بر  ریتأثبا توجه به شرایط اقلیمی و خاکی و  .است

ی نمود که میزان نیب شیپ توان یمرشد گیاه مادري 

گسترش و آلودگی مزارع استان خوزستان و فارس به 

کهورك با توجه به شوري خاك و تنش خشکی  هرز علف

از طرف  .باشد یمدر صورت عدم مدیریت قابل انتظار 

دیگر با توجه به استفاده از ظرفیت کهورك در مناطق 

ي ها شنبیابانی و ایجاد پوشش گیاهی جهت تثبیت 

، استفاده از اکوتیپ خوزستان در رسد یمبه نظر روان، 

مناطقی که دماي باال، شوري و خشکی به عنوان عامل 

مورد استفاده و  تواند یم، باشند یممحدود کننده رشد 

  .نسبت به توده فارس مزیت نسبی بیشتري دارد

  

                                                           
4 Abin and Eslami 
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  سپاسگزاري

نتایج ایـن تحقیـق مسـتخرج از طـرح پژوهشـی بـه       

ــماره  ــ 09/981ش ــد یم ــه از  . باش ــن مقال ــدگاه ای نگارن

ــابع    ــوم کشــاورزي و من ــت پژوهشــی دانشــگاه عل معاون

اعتبــار هزینــه طــرح  نیتــأمطبیعــی خوزســتان جهــت 

 .دینما یمتقدیر و تشکر 

 

  منابع

Abin, A. and Eslami, S.V. 2009. Influence of maternal environment on salinity and drought 
tolerance of annual Sowthistle (Sonchus oleraceus L.) at germination and emergence stage. 
Weed Research, 1(2):1-12. [In Persian with English Summary]. 
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Fig. 4. Effect of different levels of drought stress on germination characteristics of two Khuzestan and 
Fars Syrian mesquite ecotypes 
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Research Article 

Comparison of Ecological Aspects of Seed Germination of Syrian 
mesquite (Prosopis farcta) Ecotypes of Khuzestan and Fars Provinces 

Ahmad Zare1, *, Elham Elahifard2, Zahra Asadinejad3 

Extended Abstract 
Introduction: Syrian mesquite is introduced as a weed in wheat and barley fields, saffron, cotton and 

vegetables, and in orchards. The spread of this weed in different climates raises the question of how much 
native plant conditions can affect germination characteristics. Therefore, the purpose of this study was to 
evaluate the effect of native plant conditions on germination characteristics in response to environmental 
stresses (temperature, salinity, and drought). 

Materials and Methods: To investigate dormancy elimination and germination response thresholds of 
two Syrian mesquite ecotypes (Khuzestan and Fars) to environmental factors (temperature, salinity, and 
drought), four separate experiments were carried out as factorial based on completely block design with three 
replications at Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan. Treatments included 
immersion the seeds with concentrated sulfuric acid (96%) (0, 10, 15, 20, 25, and 30 min), different 
temperature (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, and 45 °C), salinity levels (0, 100, 200, 300, 400, 500, and 600 
mM), and different levels of drought stress (0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 and 1.2 MPa). 

Results: The time required for immersion of seeds in sulfuric acid to dormancy breaking for two ecotypes 
was different. The estimated parameters indicated time of immersion in sulfuric acid to reach 50% 
germination in the Khuzestan ecotype (11.38 min) was longer than the Fars ecotype (8.10 min). The 
Khuzestan ecotype was also able to germinate (45%) at 40 ° C, whereas germination in the Fars ecotype was 
stopped at this temperature. Germination rate and cumulative germination percentage at temperatures below 
25 ° C were higher in Fars ecotype than in the Khuzestan ecotype. The results of the salinity experiment 
showed that 50% reduction in seed vigor index, final germination percentage, and germination rate in the 
Fars ecotype were 167.48, 404.46, and 307.02 mM respectively and in the Khuzestan ecotype were 0.89. 229, 
380.16, and 299.57 mM, respectively. For drought treatments, 50% reduction in final germination 
percentage, seed vigor index, and germination rate in Fars ecotype were -0.50, -0.38, and -0.39 MPa, 
respectively, and in Khuzestan ecotype were -0.46, -0.46, and -0.50 MPa, respectively. 

Conclusion: Overall, the results showed that native plant climatic conditions (latitude and 
longitude, elevation, rainfall, and temperature) can affect the degree of seed dormancy, resistance 
to environmental stresses such as temperature, salinity, and drought. 

Keywords: Ecotype, Germination percentage, Germination rate, Seed vigor index. 
 
Highlights: 

1- Seed germination response thresholds of two ecotypes of Fars and Khuzestan for exposure to 
temperature and drought and salinity stresses were compared. 
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