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 چکیذُ

یش تِ هٌظَر ؽٌاخت ّز چِ تیؾتز خقَفیات اکَفیشیَلَصیکی تذٍر تلخِ دٍ ًوًَِ اس تذٍر تلخِ جوغ آٍری ؽذُ اس هشارع گٌذم آتی ٍ دین در پای

طزح آسهایؾی تِ فَرت . عتاى تجٌَرد در ؽزایط آسهایؾگاّی تحت تأثیز تٌؼ خؾکی تا پلی اتیلي گالیکَل قزار گزفتدر هحذٍدُ ؽْز 1389

-6، -3، 0)عطح تٌؼ خؾکی  4ٍ ( دین، آتی)ًَع تذر  2آسهایؾی ؽاهل  فاکتَرّای. تکزار اجزا ؽذ 3فاکتَریل ٍ در قالة طزح کاهالً تقادفی تا 

شیِ ٍاریاًظ در عطَح هختلف خؾکی ًؾاى داد کِ اثزات تٌؼ خؾکی تز رٍی درفذ جَاًِ سًی، عزػت جَاًِ سًی، ًتایج تج. تَدًذ( تار -9، 

در ؽزایط ػذم . درفذ جَاًِ سًی ٍ یکٌَاختی جَاًِ سًی هؼٌی دار تَد 90درفذ جَاًِ سًی، رٍس تا  10طَل عاقِ چِ ٍ طَل ریؾِ چِ، رٍس تا 

تار  -3درفذ دارای تاالتزیي درفذ جَاًِ سًی، ٍ اس ًظز ففات عزػت جَاًِ سًی، طَل ریؾِ چِ تیوار  2/41تذٍر تلخِ دین تا ( ؽاّذ)تٌؼ 

 66/36درفذ ٍ  66/16درفذ، طَل ریؾِ چِ ٍ  32/14درفذ ٍ  58/53تِ تزتیة  -9، -6تیوار ؽاّذ، . تاالتزیي هقادیز را تِ خَد اختقاؿ داد

تاالتزیي طَل عاقِ چِ اس ًظز . تار جَاًِ سًی هتَقف گؾت -9ٍ در تیوار  ًؾاى دادًذ کاّؼ تار -3درفذ، عزػت جَاًِ سًی ًغثت تِ تیوار 

درفذ ٍ  09/1تِ تزتیة  -6ٍ  -3اختالف هؼٌی داری ٍجَد ًذارد تیوار ( ٍ ؽاّذ -3تیي تیوار )هؾاّذُ ؽذ ٍ ( ػذم تٌؼ)ػذدی در تیوار ؽاّذ 

 .درفذ کوتز ًغثت تِ ؽاّذ تَد 23/32

 .تٌؼ خؾکی، تلخِ، پلی اتیلي گالیکَل، جَاًِ سًی :ٍاصگاى کلیذی

 

 هقذهِ

ػلف ّای ّزس اس جولِ ػَاهل کاّؼ ٌّذُ تَلیذات کؾاٍرسی در کؾَرّای در حال تَعؼِ ّغتٌذ کِ تلفات ػولکزدی را افشایؼ 

ُ ٍ دارای کزکْای هتوایل اس تیزٓ کاعٌی گیاّی اعت چٌذ عالِ تا تزگْای عاد (Acroptilon repens)تلخِ تا ًام ػلوی . هی دٌّذ

ّز ػاهلی کِ هَجة  (.1375رعتگار، )تلخِ اس هْوتزیي ػلف ّای ّزس هشارع گٌذم اعت . تِ خاکغتزی کِ تَعط تذر تکثیز هی ؽَد

ؽَد در رقاتت هیاى گیاُ سراػی ٍ ػلف ّزس تِ ًفغ گیاُ کاّؼ رؽذ در ػلف ّای ّزس ؽَر در رقاتت هیاى گیاُ سراػی ٍ ػلف ّزس 

هزحلِ رؽذ یک گیاُ اعت کِ تِ ؽذت تحت تأثیز ؽزایط هحیطی اس جَاًِ سًی ًخغتیي . ٍ تِ ضزر ػلف ّزس ػول هی کٌذ سراػی

تحقیقات سیادی کاّؼ عزػت ٍ (. 2008جاًغَى ٍ چَى، )خاک قزار هی گیزد  PHجولِ درجِ حزارت، رطَتت، ًَر، خؾکی ٍ 

ٍ طَل ریؾِ چِ ٍ عاقِ چِ را در عطَح هتفاٍت تٌؼ ( 1387زٍد ٍ ّوکاراى، ؛ آت1387یشداًی تیَکی ٍ ّوکاراى، )جَاًِ سًی درفذ 

 (.1386؛ خالـ رٍ ٍ ػلیخاًی، 1387یشداًی تیَکی ٍ ّوکاراى، )خؾکی در گیاّاى هختلف ًؾاى دادُ اًذ 
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 ًتایج ٍ تحث

یوار خؾکی اس ًظز کلیِ ففات کِ ت( 1جذٍل )ًتایج تجشیِ ٍاریاًظ ففات اًذاسُ گیزی ؽذُ در عطَح هختلف خؾکی ًؾاى داد 

)(درفذ جَاًِ سًی  10درفذ جَاًِ سًی ٍ عزػت جَاًِ سًی، طَل عاقِ چِ، طَل ریؾِ چِ، رٍس تا )هَرد تزرعی  10D  رٍس تا ٍ

)(درفذ جَاًِ سًی  90 90D اثز ًَع تذر اس ًظز درفذ . َدهؼٌی دار ت% 1ّوگی در عطح احتوال آهاری ( ٍ یکٌَاختی جَاًِ سًی

اثز هتقاتل تٌؼ خؾکی ٍ تذر ًیش تٌْا در ففت . جَاًِ سًی، عزػت جَاًِ سًی ٍ طَل ریؾِ چِ آهاری ٍ طَل عاقِ چِ هؼٌی دار تَد

هتقاتل ًتایج هقایغِ هیاًگیي اثز  .هؼٌی دار تَد% 5ٍ در یکٌَاختی جَاًِ سًی در عطح احتوال % 1درفذ جَاًِ سًی در عطح احتوال 

تا دارا ( ؽاّذ)کِ تذٍر تلخِ دین در ؽزایط ػذم تٌؼ . ًؾاى داد( 2جذٍل )تٌؼ خؾکی ٍ تذر اس لحاظ ففت درفذ جَاًِ سًی در 

ٍ کوتزیي هیشاى درفذ جَاًِ سًی ًیش در ؽزایط تٌؼ . درفذ جَاًِ سًی دارای تاالتزیي درفذ جَاًِ سًی را داؽتٌذ 2/41تَدى 

تا افشایؼ تٌؼ خؾکی درفذ جَاًِ سًی در ّز دٍ ًَع تذر . دین ٍ آتی هؾاّذُ ؽذ، کِ هؼادل ففز تَد تار در تذر تلخِ -9خؾکی 

در فاس اٍل تا افشایؼ تٌؼ خؾکی احتواالً  .تِ تٌؼ خؾکی حغاط تز تَدًذٍلی تذٍر دین تلخِ ًغثت تِ تذٍر آتی . کاّؼ یافت

سیزا آب یک . ّؼ جَاًِ سًی در تذٍر دین ًغثت تِ آتی گؾتِ اعتتأخیز ایجاد ؽذُ ٍ ّویي اهز تاػث کا( جذب آب)جَاًِ سًی 

پتاًغیل . کاّؼ هی یاتذ( هکؼ)ػاهل افلی فؼال کٌٌذُ جَاًِ سًی اعت ٍ قاتلیت دعتزعی تِ آب کاّؼ پتاًغیل اعوشی ٍ هاتزیک 

دی ٍ کار (. 1367ٍ ّوکاراى، کَچکی )آب هحیط، تأثیز هغتقیوی تز عزػت جذب آب تَعط تذر ٍ در ًتیجِ جَاًِ سًی گیاُ دارد 

ًؾاى دادًذ کِ اثز تٌؼ خؾکی تز جَاًِ سًی هاػ تاػث کاّؼ عزػت جذب آب در ؽزایط تٌؼ خؾکی گؾتِ ٍ کلیِ ( 1995)

هقایغِ هیاًگیي اثز هتقاتل یکٌَاخت جَاًِ سًی تذٍر در عطَح هختلف تٌؼ خؾکی . ؽاخـ ّای جَاًِ سًی را کاّؼ دادُ اعت

تیؾتزیي ؽاخـ ػذد یکٌَاختی جَاًِ ( رٍس 45/4)تار دین  -6وتزیي ؽاخـ ػذد یکٌَاختی جَاًِ سًی در تیوار ًؾاى داد کِ ک( 2)

ّز چِ ػذد یکٌَاختی جَاًِ سًی کوتز تاؽذ، ًؾاًِ یکٌَاختی تیؾتز جَاًِ . )هؾاّذُ ؽذ( رٍس 19/9)سًی در تیوار ؽاّذ دین ٍ آتی 

در عطح احتوال  Lsdاًذاسُ گیزی ؽذُ در ؽزایط تٌؼ خؾکی تا اعتفادُ اس آسهَى هقایغِ هیاًگیي اثزات عادُ ففات (. سًی اعت

اس هیاى تیوارّای خؾکی هختلف ( درفذ 14/37)کِ عزػت جَاًِ سًی تذٍر دین ًغثت تِ آتی تیؾتز تَد  (.2جذٍل )ًؾاى داد % 5

طَل ریؾِ چِ ٍ عاقِ چِ تلٌذتزی تذٍر آتی . ُ ؽذتار هؾاّذ -9تار ٍ کوتزیي آى در تیوار  -3تیؾتزیي عزػت جَاًِ سًی در تیوار 

درفذ  16/16درفذ ٍ طَل عاقِ چِ ًیش حذٍد  11/29تِ طَری کِ طَل ریؾِ چِ در تذٍر آتی حذٍد . ًغثت تِ تذٍر دین داؽتٌذ

ؼٌی دار ٍجَد تار اختالف ه -6ٍ  -3ٍ تیي عطح )تار  -3تاالتزیي طَل ریؾِ چِ اس ًظز ػذدی در تٌؼ . تیؾتز اس تذٍر دین تَد

تیي تیوار )ٍ ( ػذم تٌؼ)تاالتزیي طَل عاقِ چِ اس ًظز ػذدی در تیوار ؽاّذ . تار تَد -9ٍ کوتزیي طَل ریؾِ چِ در تیوار ( ًذارد

اس لحاظ . تار هؾاّذُ ؽذ -9ٍ کوتزیي طَل عاقِ چِ ًیش در تیوار ( تار اختالف هؼٌی داری ٍجَد ًذارد -3ؽاّذ ٍ ػذم تٌؼ ٍ 

)(درفذ جَاًِ سًی  10ففت رٍس تا  10D  درفذ جَاًِ سًی  90ٍ رٍس تا)( 90D  تذٍر آتی ٍ دین اختالف هؼٌی داری تا یکذیگز

تار ٍ در  -6درفذ جَاًِ سًی در عطح تٌؼ خؾکی  90درفذ جَاًِ سًی ٍ  10ًذاؽتٌذ اها تیؾتزیي هذت سهاى تزای رعیذى تِ 

ػذم )درفذ جَاًِ سًی در تیوار ؽاّذ  90درفذ جَاًِ سًی ٍ  10ٍ کوتزیي هذت سهاى تزای رعیذى تِ ( ؽاّذ)ػذم تٌؼ ؽزایط 

اختالف هؼٌی داری ٍجَد ( درفذ جَاًِ سًی 10رٍس تا ) 10Dتار اس لحاظ ففت  -3ٍ تیي در تیوار ػذم تٌؼ ٍ )تار  -3ٍ ( تٌؼ

 .ُ ؽذتار هؾاّذ -6ٍ ( ًذارد

 

 ًتیجِ گیزی

در ؽزایطی کِ تٌؼ . تا تَجِ تِ ایٌکِ کؾت تذر در اغلة دیوشارّا غالثاً در تغتزی کن رطَتت ٍ یا تذٍى رطَتت فَرت هی گیزد

خؾکی در تغتز تذر ؽذیذتز هی ؽَد فزایٌذ جَاًِ سًی اهکاى پذیز ًوی ؽَد ٍ یا تِ تأخیز هی افتذ ٍ تِ احتوال سیاد درفذ جَاًِ 
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تا تَجِ تِ ّویي ػلت تا افشایؼ عطح تٌؼ خؾکی کاّؼ، کلیِ ففات هَرد تزرعی در ایي آسهایؼ هؾاّذُ . ؼ هی یاتذسًی کاّ

سیزا تا افشایؼ تٌؼ خؾکی آب کِ یکی اس ًیاسّای اٍلیِ تزای جَاًِ سًی تذٍر هی تاؽذ تِ طَری کِ تذر تا سهاًی کِ ًغثت  .ؽذ

هزتَط تِ جَاًِ سًی حتی در فَرت فزاّن تَدى عایز ًیاسّای هزتَط تِ آى آغاس  هؼیٌی اس ٍسى خَد آب جذب ًکٌذ فؼالیت ّای

 .ًخَاّذ ؽذ
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 هٌثغ تغییزات
درجِ 

 آسادی

 هیاًگیي هزتؼات

درفذ جَاًِ 

 )%(سًی 

 طَل 

 عاقِ چِ 

 (عاًتی هتز)

 طَل 

ریؾِ چِ 

 (عاًتی هتز)

رٍس تا جَاًِ 

 %10سًی

 (رٍس)

تا جَاًِ رٍس 

 %90سًی 

 (رٍس)

عزػت جَاًِ 

 سًی

(1/d50) 

یکٌَاختی 

 جَاًِ سًی

 (رٍس)

 125/53** 0/49** 174** 6/54** 78/44** 13/16** 2017/7** 3 تٌؼ خؾکی

 0/063 15/13* 0/83** 78/12* 1 تذر
ns

 2/07 
ns *0/026 2/67 

ns 

تٌؼ خؾکی 

 تذر×
3 **130/20 0/256 

ns
 5/3 

ns
 0/333 

ns
 0/72 

ns
 0/0005 

ns *1/98  

 0/005 4/28 0/2433 2/39 0/096 15/62 24 خطای آسهایؼ
ns 0/64 

 14/5 15/2 15 20/3 18/18 17/025 19/46 )%(ضزیة تغییزات 

 . آسهایؼ تٌؼ خؾکی ًتایج تجشیِ ٍاریاًظ ففات اًذاسُ گیزی ؽذُ جَاًِ سًی تذر در. 1جذٍل 

ns :1عطح هؼٌی داری در : ** ،%5عطح هؼٌی داری در : * ،ػذم هؼٌی داری% 

 

 

 

 تیوار

 

درفذ جَاًِ سًی 

)%( 

 طَل عاقِ چِ

 (عاًتی هتز)

 طَل ریؾِ چِ

 (عاًتی هتز)

رٍس تا جَاًِ 

 (رٍس% )10سًی

رٍس تا جَاًِ سًی 

 (رٍس% )90
 عزػت جَاًِ سًی

(1/d50) 

یکٌَاختی جَاًِ 

 (رٍس)سًی 

 ؽاّذ
 

a 38/13 b 3/24 a 2/73 b 1/4 a 10/6 b 0/25 a 9/19 

-3 
 

b 25 a 6/98 a 2/7 b 1/35 ab 8/59 a 0/30 b 7/27 

6- 
 

c 18/13 a 5/98 b 1/85 a 2/15 b 7/63 c 0/19 c 5/48 

-9 
 

d 0 c 0 c 0 c 0 c 0 d 0 d 0 

 
 a 21/87 a 4/74 a 1/98 a 1/29 a 6/9 b 0/16 a 5/7 آتی

 
 b 18/75 b 3/36 b 1/66 a 1/20 a 6/4 a 0/23 a 5/2 دین

 b 35 b 3/6 a 3/1 b 1/3 a 10/8 c 0/22 a 9/2 آتی ّذؽا

 a 41/25 b 2/8 d 2/3 b 1/6 a 10/57 b 0/28 a 9/19 دین ؽاّذ

 b 31/25 a 7/4 b 2/75 b 1/4 ab 8/81 b 0/28 b 7/4 آتی 3-

 cd 18/75 a 6/5 c 2/6 b 1/3 ab 8/37 a 0/31 b 7/15 دین 3-

 c 21/25 a 7/8 e 2/05 ab 1/8 ab 8/32 d 0/16 b 6/5 آتی 6-

 d 15 b 4/1 f 1/64 a 2/5 b 6/95 c 0/21 c 4/45 دین 6-

 e 0 c 0 g 0 c 0 c 0 e 0 d 0 آتی 9-

 e 0 c 0 g 0 c 0 c 0 e 0 d 0 دین 9-

 %.5در عطح احتوال  lsdهقایغِ هیاًگیي ففات اًذاسُ گیزی ؽذُ در ؽزایط تٌؼ حؾکی تا اعتفادُ اس آسهَى . 2جذٍل 

 .اختالف هؼٌی داری ًذارًذ% 5در عطح احتوال  lsdرّای دارای حذاقل یک حزف هؾتزک اس ًظز آسهَى تیوا
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Abstract 

Germination responses of Acroptilon seeds which gain from Dry land and Farmyard fields to 

drought stress   

In order to better recognize of ecophysiological characteristics of two kinds of Acroptilon seeds in 

drought stress, Acroptilon seeds was brought of dry land and farmyard fields in Bojnourd and put 

them in PEG. Experiment was conduct on factorial design based on RCBD with three replications. 

Factors were two kinds of Acroptilon seeds (dry land farmyards) and four salinity levels (0,-3,-6,-9 

bar). Results of variance analysis showed that effects  of drought on germination percentage (GP), 

germination speed (GS), shoot length (SL), radical length (RL), day until 10 percentage of 

germination and day until 90 percent of germination and uniform of germination was significant. In 

no drought treatment (0bar), farmyard seeds with 41.2 percent have highest GP and -3 bar treatment 

had highest GS and RL. 0 bar and -6 bar treatments showed decrease in RL and GP respectively 

53.58 and 14.32 percent relative to -3 treatment. In -9 bar germination was stopped. 0 bar treatment 

had the highest SL and there was not significant difference between 0 and -3 treatments. -3 and -6 

treatment was 10.9 and 32.23 percent relative to 0 bar treatment.            
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