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  اردبیلی محقق هدانشگا                               هرز هايعلفشناسایی و مبارزه با  :گرایش

  50 ات:صفح تعداد             28/11/1396  دفاع: تاریخ                       و منابع طبیعی کشاورزي يدانشکده 

تنش کم آبـی، آزمایشـی    شرایط رقابت گندم با یوالف وحشی در افزایش توان به منظور بررسی تأثیر پوترسین بر :چکیده

دانشـکده کشـاورزي    در ياامال تصادفی در سه تکرار به صـورت آزمایشـگاهی و گلخانـه   یل در قالب طرح کاکتوربصورت ف

میلـی مـوالر    1و  1/0 ، 01/0 صفر،  سطحچهار اجرا شد. فاکتور اول، پوترسین در  1396در سال  یاردبیل دانشگاه محقق

 و همچنـین   مگاپاسـکال)  -9/0و  -6/0، -3/0ر، فسطح تنش خشـکی (صـ  چهار  فاکتور دوم، اعمال تنش در استفاده شد.

و بذرها به گلخانه انتقـال   .انجام شد میلی موالر 1و  1/0،  01/0سطح صفر،   چهاردر  بر روي بذرگندم پیش تیماراعمال 

درصـد   80و  60، 20،40تـنش در چهـار سـطح صـفر،      هـا  پس از استقرار بوته. کاشته شدندهاي ده کیلوگرمی گلداندر

هاي طول ریشه، طول ساقه، وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه سبب بهبود مؤلفه پیش تیمار. شد اعمالظرفیت زراعی 

 -6. پتانسـیل  زنی گندم شدتنش خشکی موجب کاهش درصد و سرعت جوانه ها نشان داد کهنتایج مقایسه میانگین .شد

زنی بـه شـدت کـاهش    مقدار جوانه داري نداشت ولی با افزایش شدت تنش به بیشتر از اینیر معنییزنی گندم تغبا جوانه

-بـیش میلی موالر  بهترین تیمار بود.  1/0پوترسین  سطح در بین تیمارها نشان دادمقایسه میانگین نتایج این بنابر ،یافت

-متر مـی سانتی 20روز پس از کاشت که ارتفاع گندم به  20میلی موالر در  01/0ترین ارتفاع مربوط به تیمار پوترسین  

-سانتی متـر مـی   15یا  10کاشت به  روز پس از 20هاي تیمار شده پوترسین در درحالی است که بقیه سطح رسد و این

سـانتی متـر رسـید و ارتفـاع      10روز کاشت نشان داد که ارتفاع یوالف بـه   20مقایسه ارتفاع گندم با یوالف پس از  رسد.

  .گندم به وسیله پوترسین می باشد پیش تیماربیشتر گندم حاکی از 

  ، ارتفاعگندم، یوالف، پوترسین، تنش کم آبی: هاواژه کلید
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 مقدمه -1-1

جمعیت در حـال افـزایش کشـور و جهـان افـزایش تولیـد        ي غذاییتأمین نیازها يهاراهاز  یکی

شمار  گندم به جمله ازتولید گیاه زراعی  محدودکننده هايعامل هرز هايعلفمحصوالت کشاورزي است. 

 و همکاران، پورحسناي دارد (ویژهنوین اهمیت  هايروش. براي غلبه به این محدودیت استفاده از آیدمی

-مـی  ایـران  در گندم مهمهرز باریک برگ  هايعلفوحشی یکی از  یوالفهرز  هايعلف نیب در). 1394

(موسوي و همکاران،  شودمیعملکرد گندم  باعث کاهشدن فضا و تأثیر بر رشد گندم و با محدود کر باشد

 240( سومیکمیانگین بارندگی آن در حدود . است خشکنیمهداراي اقلیم خشک و ایران  کشور). 1391

اکبـري مقـدم،   ( درگیـر اسـت   آبیکمهاي خشکی و تنشبنابراین با میانگین جهانی بارندگی و  )مترمیلی

عناصـر  آب و که منجر به کاهش جذب  اشدبمیکاهش پتانسیل آب خاك  آبیکم ). از اثرات تنش1391

 خشـکی  معرض در خود نمو ي ازامرحله چه در اینکه اساس بر گیاهان ).2002 ،١پتاکس( شودمیغذایی 

 زود، زنـی جوانهد. دهنمی نشان واکنش رطوبت کمبود به متفاوتی کامالً طوربه ،باشند قرارگرفته آبیکم و

 و شـود مـی  زراعـی  گیاهان سریع و اولیه رشد و مطلوب سبزح طس باعث بذرها، کامل و یکنواخت سریع،

 و کـوچکی ( گـردد مـی  ملکـرد ش عو افـزای  خورشـید  تشعشـع  بهتـر  دریافـت  باعـث  مطلـوب،  ولیهد ارش

 یـا  متقاعـد و  نیز را کشاورزان از بسیاري هاکشعلف به هرز هايعلف مقاومت سترش. گ)1370همکاران،

 رزهـاي هـ  علف کنترل شیمیایی غیر هايروش و و توسعه بکارگیري و هاکشعلف مصرف کاهش وادار به

 کـاهش ت. اسـ  نمـوده  گیاهـان  ایـن  تلفیقـی  مـدیریت  و راعـی ه زگیا رقابت توانایی و قدرت افزایش مثل

 يهـا یآلـودگ  کاهش ها سببآن براي بیشتر اقتصادي يسودآور ضمن هاکشعلف به کشاورزان وابستگی

 کنترل محیطی زیستدلیل مالحظات اقتصادي و  به ).6200 همکاران، و ٢لیو( شودمی نیز یطیمحستیز

                                                
1 Patakas 

2 Liu 
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و زراعی براي تـداخل گیاهـان    اکولوژیک بیولوژیک، راهبردهاي و دارد نیاز جدید نگرش به هرز هايعلف

 هايعلفهاي هرز و مقاوم بودن علف روزافزونهرز باید پیگیري شود. به دلیل گسترش  هايعلفزراعی با 

 .شـود کنترل زراعی استفاده  هايروشاز  است الزمو به دنبال آن افزایش هزینه تولید  هاکشعلف هرز به

  ).1390 همکاران،(سارانی و 

  

  اهمیت گندم -2- 1

خاورمیانه  خیزحاصل منطقهسال پیش در 1000گندم به عنوان یک گیاه زراعی تقریباً تکامل 

هاي انبوهی از اجداد وحشی گندم، جو و یوالف یافت صورت گرفته است و هنوز هم در آن ناحیه پوشش

میلیون تن در سال، گندم نان مهمترین محصول  620با تولید  ).1382همکاران  زاده وخلیل( شود می

نزدیک به نیمی از کشورهاي جهان که بارندگی  ).2013و همکاران  ٣(اوبینیا باشد زراعی در جهان می

 پردازندنمایند نیز به تولید گندم میی که با آبیاري سطحی زراعت میسوم از کشورهای خوبی دارند و یک

  ). 2013و همکاران ، ٤ونو(آخ

  علف هرز یوالف وحشی -1-3

هرز در مزارع و رقابت آنها  هايعلفعوامل کاهش عملکرد گیاهان زراعی، وجود  ترینمهمیکی از 

هاي . در میان علفشودمیبه عوامل رشد با گیاه زراعی است که مانع دسترسی مطلوب محصوالت زراعی 

ست. که قدرت رقابت زیادي با گندم دارد ا ترین آنهایو قدیم ترینمهمیکی از  ٥هرز گندم، یوالف وحشی

هـش مسـتقیم عملکـرد و کـاهش کیفیـت      کـا  ود یوالف وحشی در مزارع عالوه بـر وج ).9919، ٦کاسلی(

سـنگین کنتـرل    هـاي هزینـه بوجاري، حمل و نقل، ایجـاد   بارگیري، هايهزینهمحصول زراعی با افزایش 

). یـوالف وحشـی   2002، و همکـاران  ٧گـو ناوی( شـود مـی زراعی و شیمیایی موجب کاهش درآمد کشاورز 

                                                
3 Ogbonnaya 

4 Akhunov 

5 Avena fatua 

6 Caseley 

7 Oingwu 



4  

علف هرزي  12کشور جهان مطرح است و یکی از  55یک علف هرز مهم در مزارع گندم و جو در  عنوانبه

هـرز باریـک    هـاي علـف ). 1990، ٨(ویلسون دهدمیشکیل کلونی در جهان ت آمیزموفقیت طوربهاست که 

). این علف هرز از 1376(دزفولی،  باشندمی سازمشکلیوالف وحشی در مزارع گندم بسیار  برگ مخصوصاً

طریق رقابت و آللوپاتی، عملکرد دانه و حتی درصد پروتئین دانه غالت را کاهش داده و اختالط بذور ایـن  

 شـود مـی  شـده  تولیـد غالت در زمان برداشت سبب افت ارزش تجـاري و کیفیـت غلـه    علف هرز با بذور 

که افت عملکرد  شودمیبنابراین کنترل این علف هرز در مزارع گندم موجب  ).1978و همکاران،  ٩اآداناو(

مهم و ضـروري در   هاينهادهیکی از  هاکشعلفکاهش یابد و امروزه  هاکشعلفو هزینه ناشی از مصرف 

. بخش قابل توجهی از عملکـرد محصـوالت زراعـی مرهـون     شودمیکشت پیشرفته محسوب  هايسیستم

 هـا کشعلفاخیر بروز مقاومت در اثر مصرف مکرر و مداوم  هايسالاما در ؛ است کشعلفمصرف سموم 

 ). یوالف وحشی به دلیل سـازگاري بـا  2006یو و همکاران،(ل هاي هرز شده استعدم کنترل علفموجب 

و  شـود مـی فـت  هرز یا هايعلف صورتبههاي ایران شرایط گوناگون زیستی و اکولوژیکی در بیشتر استان

 نمایـد مـی  وارداي را . که سـالیانه خسـارت عمـده   شودمیعلف هرز محسوب  هايگونهترین یکی از شایع

  ).1384(منتظري و همکاران، 

. یوالف در مقایسه با ارقام جدید شودمیم رقابت علف هرز یوالف با گندم، سبب افت عملکرد گند

گندم از ارتفاع بیشتري برخوردار بوده و در صورت آلودگی مزرعه به این علـف هـرز سـهم نـور دریـافتی      

یکی از دالیل کاهش عملکرد گندم در حضور این علف هرز  تواندمی. این امر شودمیتوسط گندم محدود 

  ).1991و همکاران،  ١٠کانديباشد (
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   رقابت گیاه زراعی با علف هرز  -1-4

هایی با کارایی مصـرف بـاال شـدت    کشمیالدي به بعد تولید و مصرف علف 1390اگرچه از سال 

قابل مالحظه عملکرد گیاه زراعی در واحد سطح شد، اما  هاي هرز را کاهش داد و سبب افزایشتأثیر علف

ترین مسائلی است که مهم جمله ازها کشبه علفهاي هرز هاي مقاوم علفظهور و توسعه روز افزون گونه

سازد. در این راستا بـه منظـور   هاي هرز را مطرح و اجتناب ناپذیر میهاي برخورد با علفبازنگري و شیوه

هاي هرز ضروري به نظـر  هاي اکولوژیک مدیریت علفها شناخت و درك پتانسیلکشکاهش مصرف علف

مستلزم شناخت کافی از فرآیندهاي اصلی رقابت بـین گیـاه زراعـی و     هارسد. فهم دقیق این پتانسیلمی

هـا  کـش ). افزایش آگاهی در مورد خطرات استفاده از علف١١،1997گرسیاو  دسویچهاي هرز است (راعلف

ها و هزینه اقتصادي باالي آن نیاز به کاهش مصـرف ایـن   کشي مقاومت به علفدر محیط زیست، توسعه

-هاي زراعی جهت کاهش استفاده از علـف اورزي را افزایش داده است  یکی از روشمواد شیمیائی در کش

هاي پژوهشگران حاکی از افت کمتر عملکـرد گیاهـان   ها استفاده از ارقام با توان رقابت باالست. یافتهکش

هـاي  از نهـاده  یکـی  ).1386هرز است (باغسـتانی و زنـد،   هايپذیري باال در تداخل با علفزراعی با رقابت

کنند نور است مقـدار فتوسـنتز کـل کـانوپی     هاي هرز روي آن رقابت میمهمی که گیاهان زراعی و علف

هـاي هـرز و گیـاه    هاي باالیی از نور قرار گیرد. هنگامی کـه علـف  زمانی باالست که گیاه در معرض شدت

فوتـون فتوسـنتزي قابـل    ها شدت جریـان  گیرند، در اثر سایه اندازي برگزراعی در جوار یکدیگر قرار می

طی تحقیقی گزارش کردند  )6138( زند باغستانی و ).2000، همکاران و ١٢وكیابد (کدسترس کاهش می

-اندازي بیشتر بر روي گندم مـی ارتفاع بیشتر و گسترش سطح برگ علف هرز خردل وحشی موجب سایه

بنابراین در حضور ؛ استشود. این امر عامل کاهش شدت نور جذب شده در کشت مخلوط گندم و خردل 

تنها مقدار کل نور جذب شده توسط کانوپی گنـدم کمتـر اسـت، بلکـه مقـدار      علف هرز خردل وحشی نه

  رسد.هاي پایینی میکمتري به برگو مقدار  قرارگرفتههاي باالتر مورد استفاده بیشتري از نور در الیه
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اي هرز در شرایط گلخانههار گونه علفي توانایی رقابت دو رقم گندم پیشتاز و طبسی با چمطالعه

هاي هرز ارتفاع خود را افزایش داده و این امر برتري رقم پیشتاز را نسبت به رقم پیشتاز در رقابت با علف

دهد. رقـم پیشـتاز بـا    هاي هرز در جریان رقابت را نشان میچنین برتري نسبت به علفرقم طبسی و هم

هاي هرز خسـارت کمتـري دیـد    یشتري از نور شد و در رقابت با علفافزایش ارتفاع خود موجب دریافت ب

  ).1389(ورزان ،

  وحشییوالف  تأثیر ارتفاع گندم در رقابت -1-5

 هـا بـرگ  بهتـر  توزیـع  و شـتر یب ارتفـاع  دلیل به گندم عملکرد کاهش در وحشــی یوالف توانایی   

 نفوذ که آنجا از. )1991همکاران،  ندي وکا( گرددیم گندم یپکانو در نور نفوذ کاهش موجب که باشدمی

 ارتفـاع  افـزایش  اندکی ذال ،یابدمی کاهش ینمای صورتبه تحتانی ســمت به کانوپی باالي ســمت از نور

 بوتـه  ارتفـــاع  بنابراین ).1983، ١٣ارتسس و رتیسپا( نور دارد خاموشیضریب در  زیــادي بســیار تأثیر

 هـاي گونـه  بــرگ ســطح توزیع زیرا. باشدمی دارا آن رقابت توانایی در تعیین مهمی نقــش زراعی گیاه

 یوالف ارتفاع که همین .)1985، ١٤کوزنس( نمایندمی جذب بیشــتري نور و بوده کانوپی باالي در بلندتر

 یـوالف  انـدازي  ســـایه  قـدرت  چه هر زیرا. دارد گندم با گیاه این رقابت توانایی در ايعمده نقش وحشی

 نهایی عملکرد کنندهتعیین نور به دسترسی .گرددمی گندم بیوماس بیشتر کاهش به منجر باشــد ربیشت

 بیشـــتر  زودتـر  رویـش  به دلیـل  وحشی یوالف ارتفاع چه هر و باشدمی وحشی یوالف با در رقابت گندم

 سـوق  لیـل د .)2003کـوزنس و همکـاران،   ( شودمی تضعیف بیشتر زراعی گیاه محصول تولید توان باشد،

 مـاده  اعظـم  قســـمت  اختصـاص  و پاکوتـاه  ارقـــام  انتخـاب  سمت به گندم نژاديبه هايفعالیت داشتن

 تضعیف براي عاملی خود این که یافته اختصاص ســاقه به کمتري خشــک ماده عمالً دانــه، به خشــک

 ارتفـاع  الزامـــاً  یگـر د طـرف  از. )1985همکـاران،   دونـون و او( گرددمی محســوب گندم رقابتی تــوان

 در ارتفـاع  غالبیـت  بلکـــه  ،باشـد مین عملکرد کاهش میزان يکنندهتعیین رشــد فصل آخر در بیشــتر
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 بنابراین .)1978و همکاران،  ١٥رچگاال( باشدمی مؤثر گلدهی یعنی اقتصادي، خصوصیات تعییــن مراحل

 رقابت تشدید به منجر وحشی یوالف ترعسری رویش زمان، طول در گندم عملکرد اجزاي تشکیل دلیل به

 نمـود  خواهـد  ایجـاد  گنـدم  بـراي  رشـــد  فصـل  انتهاي تا را پویایی محدودیت و شــده نور منبع سر بر

 را وحشـی  یـوالف  بـا  رقابـت  جـه یدرنت گندم به شده وارد خسارت حداکثر .)1983سپترس و همکاران، (

 باشـد  نمـوده  رشـد  بـه  شروع گندم از زودتر روز بیســت حداقل وحشی یوالف که گیردمی صورت زمانی

هاي فعال زیستی توسط گیاهان در حال رشد نتیجه تولید مولکول یبیدگرآس .)1985دونون و همکاران،ا(

که ممکن است پس از تغییر شکل و ورود بـه محـیط بـر رشـد و توسـعه افـراد        باشدمیبقایاي آنها  از یا

در کشاورزي اثـرات   ).2007بگذارد (ماچودا ،  غیرمستقیممستقیم و یا هاي دیگر تأثیر یا گونه گونههمان

شناخته شده است (میقانی،  دیربازبازدارنده برخی گیاهان زراعی و علف هرز بر رشد و نمو سایر گیاهان از 

 رسـد مـی گیاه مجاور آنقدر زیاد است که به نظـر   يروبر بسیاري از مواقع اثرات منفی یک گیاه  ).1382

ناشی از رقابت براي دستیابی به یک منبع غذایی و یا یک عامل محیطی باشد. عامل به وجود آورنده  تنها

هاي مختلف گیاهان ترشح شـده و یـا در طـی    از اندام مستقیماًاي است که این حالت، ترکیبات بازدارنده

یـا   ١٦ان آللوپـاتی . ایـن پدیـده تحـت عنـو    گـردد میفرآیند تجزیه بقایاي گیاهی به محیط اطراف افزوده 

بسیاري از  هايعصارهدر بقایا و وجود اثرات آللوپاتی  ).1388(راشد و همکاران،  شودمینامیده  یبیدگرآس

 هـا گونـه و رشـد سـایر    زنـی جوانـه از  تواننـد میکه ده شعلف هرز و برخی گیاهان زراعی محرز  هايگونه

نمایند و موجب کاهش عملکـرد محصـول    مداخلهجلوگیري نموده و یا در فرآیندهاي رشد و نمو گیاهان 

بر ارتفاع گیاهان نیز تأثیر بگـذارد و ایـن اثـر در     تواندمیمواد آللوپاتی  ).1387شوند (اروجی و همکاران، 

انـد کـه   پژوهشگران نشان داده ).2001و همکاران،  ١٧لمرلیگیاهان جنگلی و مرتعی مشاهده شده است (

گندم، ذرت، آفتابگردان  همانندزراعی  گیاهانماده خشک  کاهشان باعث مواد آللوپاتیک موجود در گیاه

  ). 2006(جوادي و همکاران،  شودمیو سویا 
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  هاکشمقاومت یوالف به علف-1-6

 محسـوب  پیشـرفته  کشت هايسیستم در ضـروري و مهـم هاينهاده از یکی هاکشعلف امـروزه

 در امـا  ؛اســت  هـا کـش علف سموم مصرف مرهون راعیز محصوالت عملکرد از توجهی قابل بخش و شده

 مطلــوب  کنتــرل  عدم موجب هاکشعلف و مداوم مکـرر مـصرف اثـر در مقاومـت بـروز اخیـر هايسال

 هـــرز  هـاي در علـف  هاکشعلف بـه مقاومـت ).9019، ١٨مک فارلندرون و ا(لیب است شده هرز هايعلف

 یکسـان  عمل محل با هاییکشعلف و یا یکسان يهاکشعلف از داوممــ اســتفاده علــت بــه معمــوالً

 جملــه  از تاپیــک  تجـاري  نـام  بـا  پروپارژیـل  کلودینافوپ کشعلف). 2012 ،١٩ودپرادو( آیدمی وجود به

 اســت شــده ثبــت ایــران در 1372 ســال در کــه باشدمی هـافـوپ یعنـی اول دسـته يهاکشعلف

 علـف  برگـی  4تا   2 مرحله در و هکتار در لیتـر 8/0 حـدود میـزان به و رویشی پس کشعلف بصورت و

رون و لیبا( شودمی توصیه وحـشی یـوالف ازجمله گنـدم بـرگ باریـک هرز هايعلف کنتـرل جهت هرز،

 ايهـ علف مقاوم هايبیوتیپ ظهـور بـه منجـر هاکشعلف نـوع این از مداوم . استفاده)1990، مک فارلند

 عـدم  از متعـددي  مـوارد . )2012، دپـرادو اســت ( شــده هاکشعلف ایـن بـه مختلـف بـرگ باریک هرز

 اســت  شـده  گزارش محلی کشاورزان توسط گندم مزارع در وحشی یوالف هرز علف آمیزموفقیت کنترل

 یـوالف  هـرز  علـف  شـدن  مقاومغالت  مزارع در خانواده ایـن يهاکشعلف مـصرف سـابقه به توجه با که

  .)1385بناکاشانی و همکاران، ( باشدمی خانواده این يهاکشعلف به وحشی

  (پرایمینگ) پیش تیمار-1-7

 اسـتقرار  و بذرها زنیجوانه و سرعت درصد سطح، واحد در باال عملکرد به دستیابی عوامل از یکی

 بـذرهاي  درصـد  و زنینهجوا سرعت هرچه طبیعی طوربه. است شده کشت بذرهاي از حاصل ياهگیاهچه

بـود   خواهـد  بهتـر  غذایی عناصر و آب نور، نظیر رشدي منابع از استفاده باشد بیشتر مزرعه در زده جوانه
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 خـاك،  بسـتن  سـله  ،زنـی جوانـه  هنگام در باال و پایین دماهاي ،آبیکم مانند هاییتنش ).٢٠،2002(فوتی

 مزرعـه  در را هـا گیاهچـه  اسـتقرار  که هستند لیعوام ازجمله بذر بستر کافی نبودن آماده ،موقعیب کشت

 طـور بـه  زراعـی  گیاهـان  عملکـرد  بـر  توانـد می بذر کیفیت ).2008، وهمکاران ٢١قفاروکنند (می محدود

 سـرعت ( شـدن  سبز تا اشتز کا زمان و درصد شامل غیرمستقیم اثر. بگذارد اثر غیرمستقیم ایو  مستقیم

 ثـر ا عملکـرد  بـر  محصـول  بقـاي  و فضـایی  آرایـش  گیـاهی،  کمترا تغییر طریق از که شودمی )شدن سبز

 ،بخشـد یمـ  بهبـود  مزرعه در را هاگیاهچه استقرار جهیو درنت بذر بنیه که ییهاکیتکن از یکی .گذارندیم

 تـا  ابنـد ییم اجازه بذرها پرایمینگ، عمل جریان در). 2008، همکاران و ٢٢گوپتا( باشدمی بذر پرایمینگ

 جـذب  آب مقدار. شودمی خارج آب محیط از سپس و چهریشه خروج از قبل تا دکنن جذب آب کمی حد

 و فیزیولوژیـک  فراینـدهاي  یکسـري  وقـوع  امکـان  امـا  ،شودمی یزناز جوانه مانع که است حدي در شده

 بـه  بخشـیدن  سـرعت  منظور به بذر رایمینگتیمارهاي پ. آوردیم فراهم را زنیجوانه از پیش بیوشیمیایی

 ).2003، و همکـاران   هـریس ( گردنـد یمـ  اسـتفاده  تنش و طبیعی شرایط در گیاهچه رشد و یزنجوانه

 و کاشـت  هزینـه  و زمـان  کـه  است گیاهچه یکنواخت و سریع شیرو بنیه، افزایش عمل این اثر نیترمهم

 درصد، افزایش باعث بذر رایمینگپ که است آن از حاکی مختلفی يهاگزارش. دهدمی کاهش را اشتبرد

  .)2004، همکاران و ٢٣یپیتزکیر( گرددمیسبز شدن بذر  و زنیجوانهیکنواختی  و رعتس

 

  پوترسین-1-8

دار خطی ژننیتروهاي اي از ترکیبات طبیعی با وزن مولکولی کم و داراي گروهدسته هانیآم پلی

ر د فیزیولوژیـک  ف وسیعی از فرآیندهايو در طی شوندمیهستند که تقریباً در همه موجودات زنده یافت 

                                                
20 Foti 

21 Farooq 

22 Gupta 

23 Rebetzke 
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-پلـی  هاآمین). پلی2003، و همکاران ٢٤یسون(تا کنندمیها نقش ایفا مگیاهان، جانوران و میکروارگانیس

ها در القاي آمینوژي و نمو گیاهان نقش دارند. پلیهاي مهمی هستند که در مراحل مختلف فیزیولکاتیون

 .باشـند مـی  مـؤثر انه و تـأخیر در پیـري سـلول    ، نمو گل، میوه و دزاییریختتقسیم سلولی، جنین زایی، 

ساز آنها پوترسـین (دي  ، اسپرمین (تتراآمین) و پیششامل اسپرمیدین (تري آمین) هاآمینپلی ترینمهم

ها و اسیدهاي آمین) است. نقش اسپرمیدین و اسپرمین در حفاظت از غشاها و ممانعت از نشت الکترولیت

هـاي زیـادي در   ). گـزارش 2006و دیده شده است (لیو و همکاران، آمینه در طی تنش شوري در گیاه ج

ارش شده اسـت کـه تیمـار    ها در کاهش اثرات تنش شوري وجود دارد، براي مثال گزآمینپلیمورد نقش 

تانگ  ).2010و همکاران  ٢٥شی( شودمیبه شوري  نخودفرنگیموجب افزایش مقاومت گیاه  پوترسین که

ها و و پراکسیداسیون لیپید در کالوس دانیاکسیآنتهاي پوترسین آسیب د کهمعتقدن) نیز 2005و نوتن (

عمده به ویژگی کـاتیونی آنهـا    طوربهها آمینپلی یدانیاکسیآنتدانهال کاج ویرجینیا را بهبود بخشید. اثر 

یـدها  و قادر بـه مهـار پراکسیداسـیون لیپ    کنندمیهاي آزاد عمل مربوط است که براي پاکسازي رادیکال

 زادبـرون  يهـا آمینپلی یدانیاکسیآنتدر مورد نقش  یضینق و ضدهاي هستند. با این حال شواهد و داده

 عنوانبهپراکسیدانت و القاء کننده تنش و گاهی  عنوانبهها است. در برخی موارد این ترکیب آمدهدستبه

ها آمینپلی ).2008د (گروپا و همکاران، انهاي آزاد معرفی شدهرادیکال يآنتی اکسیدان و کاهش دهنده

توانند رشـد گیـاه را   میو یک منبع نیتروژنی هستند  زیرادر تقسیم و بزرگ شدن سـلول دخالـت دارنـد 

افـزایش تقسـیم سـلولی در     هاي بیوسنتز آنهــا باعــث  ها و آنزیمآمینگزارش شده که پلی تحریک کنند

 تخمدان گوجه، تخمدان تنبـاکو و تشـکیل میـوه شـده اسـت      ،جزایـی هـویبرخـی گیاهـان مثـل جنـین

کنـد.  محیطی یا پیري برگ کاهش پیدا می هايکلروفیل در واکـنش بـه تنش). 2000،گالیبا(کریپس و 

خریب کلروفیل شـده و  ش تیک، ماننـد پوترسـین، باعـث کـاهفاتیهاي آلآمین این در حالی است که پلی

افـزایش   ).2012(شـو و همکـاران،   شــوند  براي بهبـود سرعت فتوسنتز مــی  منجر به دریافت بیشتر نور

هــاي آزاد، تثبیــت   وسـیله حـذف رادیکــال  تواند از گیاهـان در برابـر شوري بهها میآمینبیوسنتز پلی

                                                
24 Tassoni 

25 Shi 
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هاي یـونی و افـزایش میـزان    کـاتیون و آنیـون، تنظـیم کانال توازنسـاختارهاي غشـایی سـلول، ایجـاد 

  ).2003و همکاران،  ٢٦(روث محافظت کند ATPسنتز  وسیله تحریـکنرژي سلول بها

  

  گندم  دعملکرر بتاثیر تنش کم آبی -1-9

 رونـد. آب عملکرد گیاهـان زراعـی بـه شـمار مـی      مهم کاهش عواملهاي محیطی از جمله تنش

 ولیـد محصـوالت  ت يهتـرین عامـل محدودکننـد   مهـم  ترین مادة روي زمین است ولـی کمبـود آن  فراوان

اي در عمـده  ترین گیاه زراعی اسـت کـه سـهم   گندم مهم). 2008عفرزاده ، (ج رودکشاورزي به شمار می

خشک  خشک جهان قرار دارد. در مناطق خشک و نیمه يهتأمین غذاي بشر بر عهده دارد. ایران درمنطق

 رو پر شدن دانه بـا خشـکی   يهطور معمول در طول دور به اي گیاه گندمخشک با اقلیم مدیترانه و نیمه

دهـد باعـث کـاهش    می در بسیاري از مواقع در اواخر فصل رشد گندم رخ شرایط خشکی کهشود برو می

سیستم ریشه یکی از توسعه  .)2006،گل آبادي و همکاران (شودجهان می گیر عملکرد این گیاه درچشم

به دلیل استفاده از آب موجـود در   عمیـقهاي ریشهراهکارهاي موثر براي افزایش تحمل به خشکی است 

هـا در  تر است که این ریشـه پررنگ داراي اهمیـــت هـــستند. ایـــن اهمیـــت وقتـــی اعمـاق خـاك

در حالت عـادي قابـل اسـتفاده نبـوده در      رسـند و از ایـن آب کـهدانه به اعماق خاك می زمان پر شدن

  ). 2012،  همکارانو  ٢٧واسون(شود بسیار استراتژیک استفاده می ايمرحلـه

 

گندم  و ارتفاع  تاثیر تنش کم آبی بر جوانه زنی  1 -01 -  

 زنی تأثیر گذار باشنددرصد جوانه زنی و همتوانند در کاهش سرعت جوانهخشکی می هايتنش  

 زنیمشخص گردید که سرعت جوانه )2005 ( باروس کونتراس و در نتایج تحقیقات .)1987 ٢٨(پالسون

زنی از همان سطح صفات جوانه اکثر همانند زنی به تنش آب حساسیت نشان داده وجوانه بیشتر از درصد

دلیل  ارتفاع گیاه است که به یکی از اثرهاي بارز تنش رطوبتی کاهش یابدرطوبتی کاهش می اولیه تنش

                                                
26 Rothe 

27 Wasson 

28 Paulsen 
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ها گره طویل شدن میان ه وشود. ارتفاع بوتطورکلی اندازه گیاه ایجاد می به ها وگره کاهش فاصله میان

یابد ولی پس از آن می دهی و یا در هنگام ظهــور سنبله کاهشاز سنبله غالباً توسط تنش خشکی قبل

  ).2002خازي، ( گیرد کمتر تحت تأثیر قرار می

  پژوهشاهداف -1-11

-یگندم وارد مـ  جمله ازهاي زنده، علف هرز بیشترین خسارت را به گیاهان زراعی در بین تنش

شود. یوالف وحشی هاي تولیدي و کاهش کیفیت گندم میکنند و همه ساله موجب افزایش میزان هزینه

هـاي  آبی باعث تولیـد ملکـول  باشد. شرایط کمهاي هرز باریک برگ مزارع گندم میعلف ترینمهمیکی از 

ان رشد گیاه کـاهش  کند. در چنین شرایطی توهاي زیادي به گیاه وارد میاکسیژن رادیکال شده و آسیب

توانـد  اکسیدان میهاي آنتیمدهد. تحریک تولید آنزییابد و امکان رقابت با گیاهان هرز را از دست میمی

هـاي مهـار کننـده    ها در تحریک تولید آنزیمآمینگیري از پلیگیاه را در چنین شرایطی یاري نماید. بهره

ایـن پـژوهش بـه     به گیاه در اینگونـه شـرایط اسـت.   هاي کمک گر یکی از راههاي اکسیژن واکنشملکول

 جمله ازمنظور بررسی افزایش توان رقابت گندم با یوالف وحشی از طریق افزایش سرعت رشد اولیه گندم 

افزایش ارتفاع بوتـه گنـدم و    درصد سبز شدن، و افزایش سرعت وپتیل،ئسرعت رشد کل ،زنیجوانهسرعت 

  پیش تیمار بذر به وسیله پوترسین انجام شد. افزایش رقابت گندم با استفاده از 
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  :دوم فصل

  هامواد و روش
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  موقعیت جغرافیایی محل آزمایش زمان و -2-1

در دانشـگاه محقـق    1395-1396اي در سـال   این آزمـایش در دو فـاز آزمایشـگاهی و گلخانـه    

  .اردبیلی اجرا گردید

، 01/0سه غلظت پوترسین (اثر . اجرا شدرح کامال تصادفی فاکتوریل در قالب ط صورتبهآزمایش 

مـورد اسـتفاده   ) مگاپاسـکال  -9/0و  -6/0، -3/0، (صفرسطح تنش خشکی چهار موالر) و میلی 1 و 0 /1

  .قرار گرفت

بـذرها در درون  ، پوترسـین  معینهاي با غلظت يهاي محلولبعد از تهیهپیش تیمار براي اعمال 

این کـار بـراي جلـوگیري از هیدراتـه شـدن       .رار داده شد و محلول به آنها اضافه شدق واتمنالیه کاغذ دو

، بذرها با آب مقطر شستشـو داده  پیش تیمارگیرد. بعد از پایان بذرها در محلول فاقد اکسیژن صورت می

   .شد و در محیط آزمایشگاه براي برگشتن به رطوبت اولیه خشک شدند

  آزمایشگاه در زنیي درصد جوانهمحاسبه -2-2

، قرارگرفته دیشعدد بذر درون ظروف پتري 25زنی در آزمایشگاه، براي محاسبه درصد جوانه   

زنی طور روزانه روند جوانهگراد قرار داده و در ادامه بهدرجه سانتی 25را در درون ژرمیناتور در دماي  هاآن

زنی نهایی زنی، جوانهاز پایان دوره جوانهمتري محاسبه شده بعد میلی 2چه بر اساس خروج ریشه هاآن

  زنی از فرمول ریز محاسبه شد.محاسبه خواهد شد. درصد جوانه

= درصد جوانهزنی  ×100  
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  زنیي سرعت جوانهمحاسبه -2-3

شـود  ي زیـر محاسـبه مـی   زنی از طریـق رابطـه  زنی یا سرعت و شتاب جوانهضریب سرعت جوانه

  ).1984ن، (اسکرت و همکارا

CVG=  

      سرعت جوانه زنیعبارتند از G1  G2 که در آن

نتخاب و طـول  ي نرمال ااز هر تیمار سه گیاهچهها، گیري طول و وزن خشک گیاهچهبراي اندازه

ي درجـه  70در دمـاي   29ها در درون اونسپس نمونه گیري شد و میانگین آنها محاسبه گردید.آنها اندازه

شود تا کامال خشک شوند. در ادامه وزن خشـک آنهـا توسـط    ساعت قرار داده می 48گراد به مدت یسانت

هاي وزنی و طـولی قـدرت گیـاهی، مطـابق روش     گیري گردید. شاخصگرم اندازه 001/0ترازوي با دقت 

  ) محاسبه شد.1973عبدالباکی و همکاران (

 

قدرتوزن خشک گیاهچه = شاخص وزنی × زنی قابلیت جوانه  

طول گیاهچه = شاخص طولی قدرت× زنی قابلیت جوانه  

 

گیري کارائی ذخایر غذائی، ابتدا بذور هر نمونه توزین و سپس کشت شـده و بعـد از اتمـام    براي اندازه    

ي زیر ي بذر در نظر گرفته شده و از رابطهماندهوزن باقی عنوانبهگیاهچه جدا شده و  از بذر مرحله کشت،

  شود.یمحاسبه م

 

ي بذرهاي خشک = مقدار استفاده از ذخایرغذائیوزن اولیه -ي بذرها وزن خشک باقی مانده  

 

کارائی استفاده از ذخایر بذر   

                                                
29 Oven 
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  کسر ذخایر مصرفی 

  ايعملیات گلخانه -2-4

  پیش تیمارتهیه محلول پوترسین و اعمال  -2-4-1

اي نیز نیز تکرار گردید. در آزمایش گلخانه فاز آزمایشگاهی در گلخانهآزمایش مجددا بعد از اتمام 

رهاي گنـدم بـا   موالر) تهیه گردید و سپس بـذ میلی 1و  01/0، 1/0ابتدا محلول پوترسین در سه غلظت (

  براي کاشت به گلخانه انتقال داده شد.و  کش (تیوکونازول) ضد عفونی شداستفاده از یک قارچ

  خاك سترخاك و آماده کردن بمشخصات  -2-4-2

 هـا بـه مقـدار   نتخاب شده و به هر کدام از گلدانگرمی اوکیل 10ظرفیت  هاي پالستیکی باگلدان

 1-2طبق جـدول  هـا تجزیه خاك مورد استفاده در گلـدان نتایج  کیلوگرم خاك اضافه گردید. 10مساوي 

  مشخص گردید. 

  ده در آزمایشي خاك گلدان مورد استفا: نتایج تجزیه1- 2جدول 

  بافت خاك  میزان قابل جذب عناصر

  لوم  شن  سیلت  رس  پتاسیم  فسفر  نیتروژن  (%)کربن آلی  pH  *شوري

625/0  88/7  62/0  06/0  5/8  170  2  14  84  -  

  باشد.)، سایر صفات (درصد) و بافت خاك شنی میppmبدون واحد، فسفر و پتاسیم ( pH *شوري(دسی زیمنس بر متر)،

 

  گلخانهور گندم و یوالف در بذکاشت  -2-5

ي بـذر پاکـان بـذر (واقـع در     ي تهیهاز مؤسسه یوالفبذر  ،ها و تهیه بذر گندمبعد از تهیه گلدان

اعمـال    گردیده بود. شهر اصفهان) تهیه گردید و نیز دورمانسی بذرهاي یوالف از طریق مؤسسه مشخص

هاي ده کیلوگرمی استفاده از گلدانال داده شدند. آزمایشگاه، بذرها به گلخانه انتق در پیش تیمارعملیات 

عـدد بـذر یـوالف بـا      9عدد بذر گندم و  12ها، بعد از تهیه بستر کاشت بذر براي هر کدام از گلدانشد و 
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هاي تـنش بـراي   شدت هااستقرار بوتهخاك قرار داده شد. پس از  يمترسانتی 3عمق در تراکم یکسان و 

  اعمال گردید. هي مربوطهااز گلدان یکهر 

  
  هاي آماده کشت) گلدان1-2عکس (

  

  

  هاي سبز شده) گلدان2-2عکس (
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  در گلخانه اعمال تنش -2-6

 80و  60، 40، 20در چهار سطح  یخشک سطوح، هاو استقرار بوته بعد کاشت بذر گندم و یوالف

هـا  نظور روزانه تک تک گلدانها اعمال گردید. براي این مبراي هر کدام از گلداناي ظرفیت مزرعهدرصد 

صـفات مـورد   اضافه شـد.   هابه گلدان ، محاسبه ومصرف شدهبا استفاده از ترازو وزن گردیده و مقدار آب 

بـرداري گردیـد و بـراي انجـام      ها و تیمارها با فاکتورهاي مورد نظر یادداشـت براي هر کدام از گلدان نظر

  مراحل بعدي مورد استفاده قرار گرفت.

   درصد سبز شدنگیري اندازه -2-7

-گیاهچـه  تعداد شدن، شمارش سبز شروع زمان از و شده بازبینی روزانه هاگلدان کاشت، از پس

 شـدن،  سـبز  درصد تعیین براي شد براي گندم انجام هاگلدان در یاهچهگ 12 تا سبزشدن شده سبز هاي

  همچنین این عمل براي یوالف تکرار گردید. .شد شمارش کاشت از پس روز 10 زمان در هاگیاهچه تعداد

  اندازه گیري ارتفاع گندم و یوالف  -2-8

بـرداري جهـت   برگـی نمونـه   7تـا   5در مرحله  یوالف وحشی بعد از سبز شدن گندم و علف هرز

و صفات مانند ارتفاع بوته، سطح  گرفتصورت  با یوالف وحشی  گندم رقابتبررسی تأثیر تنش خشکی بر 

  اندازه گیري شد. هاي هوایی، تعداد سنبله، دانه در سنبله، وزن هزار دانهاندامبرگ، وزن 

  (سبزینگی) کلروفیل شاخصگیري اندازه -2-9

و اسـت  بیشترین جذب کلروفیل در دو طول موج قرمز و آبی و کمترین جذب در طول موج سبز 

ر این دستگاه مبناي اختالف بـین  در طول موج مادون قرمز کلروفیل هیچ جذبی ندارد. بنابراین اساس کا

باشد زیرا نور قرمز در صـورت زیـاد بـودن    نور قرمز تابیده شده به برگ یا نور قرمز عبور کرده از برگ می

گیـري  این اساس طول موج انتخاب شده براي اندازه شود برکلروفیل در برگ به مقدار بیشتري جذب می

گیرد) و طول جذب را داشته و تحت تاثیر کارتن قرار نمی به وسیله دستگاه طول موج قرمز (که بیشترین

  .باشدموج مادون قرمز (که جذب آن بسیار کم است) می
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قـرار داشـته و نـور     نور يقسمت اول تولید کننده متر بدین ترتیب است که درنحوه کار کلروفیل

ها رسیده که نـور  گیرنده رينمونه برگ به یک س نور پس از گذشتن ازکند. قرمز و مادون قرمز تولید می

ـ تال تبدیل مییم دیجعبوري را به عالئم الکتریکی آنالوگ تبدیل کننده به عالئ م بـه  کنند. سپس آن عالئ

تالی در صفحه نمایش نمایان شده به صورت اتوماتیـک در  یور تفسیر شده و عدد دیجسسووسیله میکروپر

-به هیچ عنوان مقدار کلروفیل را مشخص نمی )spadشود باید توجه داشت که عدد (حافظه نگهداري می

بستگی باالیی با مقدار کلروفیـل بـرگ   دهد این عدد همکلروفیل را نشان میغلظت از  یکند بلکه تخمین

برگ قرائت  يدارد. در ابتد پس از روشن کردن دستگاه یکبار آن را بدون قرار دادن روي برگ در محفظه

س از کار قرائت از سه نقطه هر برگ انجام و بعد میـانگین سـه نقطـه بـا     شده تا دستگاه کالیبره شود و پ

  آورنج مشخص و ثبت شد.

  

  

  اندازه گیري کلرفیل با استفاده از دستگاه)3- 2عکس (
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  آماري محاسبات -2-10

و مقایسه میـانگین توسـط    انجام 2/9ورژن  SASتوسط نرم افزار هاي آزمایش تجزیه آماري داده

 Microsoftاز نرم افزار ها و نمودارها با استفادهادرصد و کلیه گراف 5اي دانکن درسطح هآزمون چند دامن

EXCEL  گردید ترسیم.                                  
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  :سوم فصل

  شهاي پژوهنتایج و یافته
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  زنی گندمهاي جوانهشاخص -3-1

 .ي طول ریشه، طول ساقه، وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه شـد هاسبب بهبود مؤلفه پیش تیمار     

وزن خشـک   ، طول ساقه،زنی، طول ریشهزنی، سرعت جوانهزنی، متوسط جوانهتنش خشکی درصد جوانه

زنی هاي جوانهشاخص .شاخص طولی قدرت را افزایش داد و ، وزن خشک گیاهچه، وزن خشک ساقهریشه

تیمارهـا  نش خشکی قرار گرفتنـد و اثـر پوترسـین و اثـر متقابـل      درصد تحت تاثیر تیک گندم در سطح 

ها نشان داد، تنش خشکی موجب کاهش درصد و سرعت ). نتایج مقایسه میانگین1(جدول  نبوددار معنی

زنـی در اثـر تـنش بـه     هاي جوانـه . تغییرات شاخصزنی گندم شدزنی و افزایش متوسط زمان جوانهجوانه

داري نداشت ولـی  زنی گندم تغیر معنیبا جوانه -6مشاهده شد تا پتانسیل  .بودصورت معادله درجه دوم 

(شکل  صد رسیددر 20زنی به شدت کاهش یافت و به با افزایش شدت تنش به بیشتر از این مقدار جوانه

زنی گندم را کاهش و موجـب افـزایش متوسـط    . همچنین نتایج نشان داد تنش به شدت سرعت جوانه)1

یر شدید این صفات شده ولی با شدت یافتن تنش تغییرات یبار موجب تغ -3. پتانسیل زنی شدوانهزمان ج

  ).3و2 هايتنش مشاهده نشد (شکل يمعنی داري بین سطوح باال
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Abstract: In order to study the effect of putrescine on increasing wheat and wild oat 

competition in underwater stress conditions, a factorial experiment was conducted in a 

completely randomized design with three replications in a laboratory and greenhouse at the 

Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh, Ardabil, in 2017. First factor, Putrescine 

was used at four levels of zero, 0.01, 0.1 and 1 mM. The second factor, Application of 

stress in four levels of drought stress (0, 0.3, 0.6 and -0.9 MPa) and Priming was also 

applied to wheat seed at four levels of zero, 0.01, 0.1 and 1 mM. The seeds were 

transferred to the greenhouse and They were planted in 10 kg potatoes. After plant 

placement, The stress was applied at four levels of zero, 20, 40, 60 and 80% of the crop 

capacity. Priming improved the components of root length, stem length, root dry weight, 

stem dry weight. The results of comparison of meanings indicated that drought stress 

reduced the percentage and speed of germination of wheat. The potential of 6- with wheat 

germination did not change significantly, but with increasing tension to more than this 

amount of germination severely decreased, Therefore, the results of the mean comparison 

showed that Better treatment of potrescine level was 0.1mM. The highest heights 

associated with potrescin treatment was 0.01 mM 20 days after planting, reaching 20 cm in 

height and This is while the rest of the treated surfaces of Putresin reaches 10 or 15 cm in 

the 20 days after planting. Comparing Wheat height with oat after 20 days of sowing 

showed that the height of the oat reached 10 cm and High altitude of wheat indicates that 

wheat is predominantly putrescine. 
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