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چکیده:
به منظور بررسی اثر دما و تنشهای شوری و خشکی بر جوانهزنی و رشد اولیهی بیوتیپهای خردل وحشی
حساس و مقاوم به بازداندههای استوالکتات سنتتاز جمعآوری شده از سه استان خوزستان ،گلستان و کرمانشاه ،سه
آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی و در چهار تکرار انجام گرفت .سطوح مختلف
تنش خشکی و شوری شامل پتانسیلهای صفر (شاهد) -12 ،-9 ،-6 ،-3 ،بار بود که به منظور ایجاد آنها به ترتیب از
دو ماده پلیاتیلنگالیکول و کلرید سدیم استفاده شد .درجه حراتهای مورد آزمون نیز  30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5و
 35درجه سانتیگراد بود .همچنین در هر سه آزمایش عامل دوم بیوتیپهای خردل وحشی شامل سه بیوتیپ حساس
( Kh3 ،G9و  )Ker-1و مقاوم ( Kh5 ،G3و  )Ker-2و صفات اندازهگیری شده عبارت بودند از درصد و سرعت
جوانهزنی ،طول گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه .نتایج نشان داد که تنش خشکی و شوری سبب کاهش قدرت
جوانهزنی و رشد اولیه بیوتیپهای خردل گردید ولی این کاهش در مورد بیوتیپهای مختلف متفاوت بود.
مناسبترین درجه حرارت برای کلیه بیوتیپها  15و  20درجه سانتیگراد بود .در شرایط رشد مختلف در مورد
استان گلستان اختالف بیوتیپهای حساس و مقاوم معنیدار نبود ولی در مورد بیوتیپهای استان خوزستان ،بیوتیپ
مقاوم نسبت به بیوتیپ حساس قدرت جوانهزنی پایینتری داشت و در مورد بیوتیپهای استان کرمانشاه بیوتیپ
حساس نه تنها نسبت به بیوتیپ مقاوم قدرت جوانهزنی باالتری نداشت که در برخی سطوح تیمارهای مورد آزمایش،
بیوتیپهای مقاوم توان جوانهزنی باالتری داشتند .بر این اساس بیوتیپ مقاوم استان گلستان به دلیل عدم اختالف
قدرت جوانهزنی با بیوتیپ حساس و بیوتیپ مقاوم استان کرمانشاه به دلیل رشد اولیه عمدتا باالتر نسبت به بیوتیپ
حساس میتوانند در رقابت با بیوتیپهای حساس و گیاه زراعی جوانهزنی بهتر و سریعتر داشته و بایستی به دنبال
علفکشهایی غیر از خانواده  ALSو یا راهکار غیرشیمیایی برای کنترل با آنها بود.
کلمات کلیدی :تنش خشکی ،تنش شوری ،درجه حرارت ،سرعت جوانهزنی و شاخص بنیه گیاهچه.

تاریخ پذیرش1395/12/11 :

تاریخ دریافت1395/9/24 :
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مقدمه

 105گونه تک لپه در  91گیاه زراعی از  67کشور جهان به

یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در کاهش کمیت و

علفکشها مقاوم شدهاند (.)Heap, 2017

کیفیت گندم کشور ،خسارت علفهای هرز و عدم

از جمله گروههای علفکش پرکاربرد در سیستم تولید

مدیریت صحیح پیشگیری و کنترل آنها می باشد که در

گندم که باالترین میزان مقاومت به آن دیده میشود،

ایران این خسارت به صورت میانگین  23درصد گزارش

بازدارندههای استوالکتات میباشد بهطوریکه تا کنون 156

شده است ( .)Zand et al., 2008بر اساس گزارش مین-

گونه مقاوم به این خانواده گزارش شده است ( Heap,

باشی و همکاران ( )Minbashi et al., 2008در بین

.)2015

علفهای هرز پهنبرگ مشکلساز مزارع گندم ،خردل

یکی از راههای مبارزه با بیوتیپهای مقاوم علفهای

وحشی ( )Sinapis arvensisدر رتبه سومین گونه

هرز ،ارزیابی شایستگی 2نسبی آنها نسبت به بیوتیپهای

مشکلساز قرار دارد .جوانهزنی سریع در پاییز و تحت

حساس و استفاده از آن در مدیریت بیوتیپهای مقاوم است

شرایط سرما و رشد سریع آن در ابتدای بهار باعث افزایش

( .)Jordan et al.,1999منظور از شایستگی توانایی

توان رقابتی این گیاه در محصوالت مذکور میگردد .در

استقرار ،بقاء و زادآوری موفقیتآمیز علفهای هرز در

اکثر مناطق دنیا ،پایداری بانک بذر ،قدرت رقابتی باال،

صورت عدم کاربرد علفکش است ( Anderson et

زادآوری زیاد و مقاومت به علفکشها ،از مهمترین

 .)al.,1996در اغلب موارد زمانی که در یک ژن کدگذار

مشکالت کنترل خردل وحشی به شمار میرود.

آنزیم یا پروتئین که در زنده ماندن گیاه نقش اساسی ایفا

در زراعت گندم عملیات وجین معمول نیست و

میکند ،جهش رخ میدهد ،سبب میگردد تا در غیاب

روشهای مکانیکی مبارزه با علفهای هرز نیز کارایی

کاربرد علفکش گیاه مقاوم نسبت به گیاه حساس

ندارد ،بنابراین کنترل شیمیایی موثرترین و رایجترین روش

شایستگی پایینتری داشته باشد ( Jasieniuk et

مبارزه با علفهای هرز در گندمزارها به حساب میآیند

 .)al.,1996این هزینههای شایستگی میتواند از تثبیت

( .)Retrum and Forcella, 2002با این حال استفاده

آللهای جدید جلوگیری و به بقاء آللهای مختلف در یک

مکرر و غیر اصولی از علفکشها با نحوه عمل یکسان

مکان ژنی در جوامع کمک کند ( .)Tian et al., 2003اما

سبب بروز پدیده مقاومت به علفکشها شده است

برخی از آللهای 3مقاوم به علفکشها اثرات قابل

( )Powles and Yu, 2010که بر اساس تعریف ارائه شده

مشاهدهای روی شایستگی ندارند که سبب گسترش

از سوی انجمن علوم علفهای هرز آمریکا 1عبارت است از

علفهرز مقاوم در مزرعه و بیاثر شدن کنترل شیمیایی

توانایی ذاتی یک گیاه برای بقاء و تولید مثل پس از

میگردد ( .)Vila-Aiub et al.,2009درک نتایج

قرارگیری در معرض دزی از علفکش که در شرایط

شایستگی حاصل از آللهای مقاوم به علفکش در شرایط

عادی برای گونههای حساس کشنده است .تا کنون 480

حضور و عدم حضور علفکش برای پیشبینی سیر تکاملی

بیوتیپ علفهرز از  252گونه ،شامل  147گونه دو لپه و

مقاومت به علفکش ،مهم است (.)Neve et al., 2003

2. Fitness
3. Allele

1. WSSA
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همچنین این موضوع در درک راهکارهایی که بتوان

عوامل در محدودیت جوانهزنی گیاهان است چرا که با

بهوسیله آنها مقاومت را مدیریت کرد ،تاثیر میگذارد

کاهش قابلیت دسترسی بذر به آب ،از طریق کاهش پتانسیل

(Friesen et al.,2000؛ .)Walsh and Powles, 2007

آب و تداخل در برخی جنبههای متابولیزم ،همانند تغییر

بیان و مقدار هزینههای شایستگی تحت تاثیر عوامل محیطی

موازنهی تنظیم کنندههای رشد ،از جوانهزنی بذر جلوگیری

زنده و غیر زنده و ژنتیک قرار میگیرد ( Vila-Aiub et

میکند ( )Khan and Ungar, 2011تأثیرمنفی شوری و

.)al.,2009

خشکی بر جوانهزنی بسیاری از علفهای هرز توسط

به منظورآگاهی از زمان مناسب کنترل مکانیکی و

محققین دیگر به اثبات رسیده استAbin and Eslami, ( .

بیولوژیک علفهای هرز ،همچنین توسعه مدلهای

2009؛ Chauhan et al., 2006؛ Mojab et al.,

شبیهسازی مورد استفاده در سیستمهای کنترل تلفیقی آفات،

 2010و .)Mojab and Zamani, 2010

قابلیت پیشبینی زمان و میزان جوانه زنی بذر های این

هدف از انجام این آزمایش بررسی تاثیر مقاومت به

گیاهان امری ضروری به نظر میرسد (Masin et al., ،

علفکشهای بازدارنده استوالکتات سنتتاز بر رشد اولیه و

2005؛ Martinson et al., 2007؛ Schutte et al.,

قدرت جوانهزنی بیوتیپهای خردل وحشی تحت تنشهای

2008؛ Guldenet al., 2003؛ Batlla and Benech-

مختلف محیطی بود.

.)Arnold, 2007
مرحله جوانهزنی بذر و استقرار گیاهچه از مراحل

مواد و روشها

بحرانی و مهم در چرخه زندگی گیاه است و نقش مهمی در

این آزمایش در سه مرحله انجام شد .بیوتیپهای

تعیین استقرار موفقیت آمیز آن در یک اکوسیستم

استفاده شده در این آزمایش شامل بیوتیپهای خردل

کشاورزی دارد ( .)Windaueret et al., 2007فرآیند

حساس (سه بیوتیپ  Kh3 ،G9و  )Ker-1و مقاوم (سه

جوانهزنی نیز به وسیله چند عامل محیطی از جمله شوری،

بیوتیپ  Kh5 ،G3و  )Ker-2به بازدارندههای استوالکتات

رطوبت و دما تنظیم میگردد ( Chachalis and Reddy

سنتتاز جمعآوری شده از مزارع گندم سه استان گلستان،

 .)Kogeret et al., 2004 ;2000بسیاری از محققین

خوزستان و کرمانشاه بود .بیوتیپهای حساس از مزارعی

پتانسیل آب محیط را اساسیترین یا مهمترین پارامتر در

جمعآوری شده بودند که در آن از علفکشهای

جذب آب و آماس بذر و با توجه به نیاز بذر هر گیاه به

بازدارنده  ALSاستفاده نشده بود .همچنین برای انتخاب

آماس و جذب آب برای جوانهزنی ،مهمترین عامل در

بیوتیپهای مقاوم ،ابتدا از مزارعی که در آنها کشاورزان

جوانهزنی دانستهاند ( .)Hadas, 1997تنش خشکی

از کنترل خردل وحشی توسط بازدارندههای  ALSناراضی

میتواند بر قدرت رقابت علفهای هرز مؤثر باشد ( Bairet

بودند برداشت بذر خردل انجام گرفت .در مرحله بعد

 ) et al., 2006به طور معمول سرعت جوانهزنی بهصورت

بیوتیپهای مقاوم و حساس جمعآوری شده از سه استان

خطی با قابلیت دسترسی به آب افزایش مییابد Guerke et

مذکور تحت تاثیر سه علفکش بازدارنده  ALSشامل سه

 )al., 2004و درصد جوانهزنی با کاهش پتانسیل آب

علفکش تریبنورونمتیل (گرانستار) ،متسولفورونمتیل+

کاهش مییابد ( )Grundy et al., 2000شوری نیز که

سولفوسولفورون (توتال) و مزوسولفورونمتیل+مفنپایر

بیش از  6درصد اراضی دنیا را بر گرفته است جزو مهمترین

(آتالنتیس) ،طبق دز توصیه شده قرار گرفتند و در نهایت
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میزان مقاومت بیوتیپهایی که نسبت به علفکشهای

در این بخش آزمایش نیز به صورت فاکتوریل در قالب

مورد استفاده مقاوم بودند ،با استفاده از آزمون دز-پاسخ

طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت.

تعیین و از هر استان یک بیوتیپ مقاوم و یک بیوتیپ

فاکتور اول بیوتیپهای مقاوم و حساس خردل وحشی و

حساس انتخاب شد (.)Lotfifar et al., 2013

فاکتور دوم پتانسیلهای مختلف رطوبتی شامل صفر،-3 ،
 -9 ،-6و  -12بار بود که به ترتیب با استفاده از ،151/4

جوانهزنی در شرایط تنش شوری

 279/3 ،223/6و  326/2گرم پلیاتیلن گالیکول در لیتر

این بخش آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح

ایجاد شد ( .)Li et al., 2011شرایط کشت و صفات

بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد .فاکتور

اندازهگیری شده در این مرحله همانند مرحله تنش خشکی

اول بیوتیپهای مقاوم و حساس خردل وحشی و فاکتور

بود.

دوم سطوح متفاوت پتانسیل رطوبتی ایجاد شده با استفاده از
 NaClشامل صفر -9 ،-6 ،-3 ،و  -12بار بود .جهت ایجاد

جوانهزنی در درجه حرارتهای مختلف

پتانسیلهای مذکور از حل کردن به ترتیب 10/6 ،7/1 ،3/5

در این بخش آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب

و  14/2گرم  NaClدر لیتر استفاده گردید ( Coons et

طرح کامال تصادقی و با  4تکرار  25بذری اجرا گردید.

 .)al., 1990کشت در پتریهای  9سانتیمتری با بستر

فاکتور اول بیوتیپهای مقاوم و حساس خردل وحشی و

کاغذ صافی دو الیه انجام و در هر پتری  25بذر کشت

فاکتور دوم شامل  7درجه حرارت جوانه زنی از  5تا 35

گردید .جهت جلوگیری از تبخیر و کاهش پتانسیل و

درجه سانتی گراد با اختالف  5درجهای (،20 ،15 ،10 ،5

جلوگیری از ایجاد خطا ،پتریدیشها با استفاده از پارافیلم به

 30 ،25و  35درجه سانتیگراد) بود .شرایط کشت و صفات

صورت کامل عایق شدند و در اتاقک جوانهزنی با دمای 20

اندازهگیری شده در این مرحله نیز همانند مرحله تنش

درجهسانتیگراد قرار گرفتند .شمارش به صورت روزانه

خشکی بود.

ادامه یافت و در پایان روز  14درصد جوانهزنی و طول

محاسبات آماری و مقایسه میانگین دادههای حاصل از

گیاهچه اندازهگیری و سپس با استفاده از روابط زیر شاخص

آزمایشها با استفاده از نرمافزار ) SAS (ver. 9انجام

بنیه گیاهچه و سرعت جوانهزنی محاسبه گردید.

شدند و برای رسم نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده شد.
نتایج و بحث

که در آن  :VIشاخص بنیه گیاهچه :GR ،درصد

تنش شوری

جوانهزنی :SL ،طول گیاهچه بودند.

بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثرات ساده بیوتیپ
خردل وحشی و سطح تنش شوری و همچنین اثر متقابل این

که در آن  :GRسرعت جوانهزنی x1 ،تا  :xnدرصد بذر

دو در سطح احتمال یک درصد بر کلیه صفات اندازهگیری

جوانهزده در شمارش یکم تا  nام و  y1تا  :ynزمان از

شده در مرحله جوانهزنی شامل درصد و سرعت جوانهزنی و

ابتدای کاشت تا شمارش  nام بودند.

شاخص بنیه گیاهچه و طول گیاهچه معنیدار گردید.

جوانهزنی در شرایط تنش خشکی
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درصد جوانهزنی

استثنای پتانسیل -9بار) سرعت جوانهزنی باالتری به خود

نتایج نشان میدهد درصد جوانهزنی بیوتیپهای

اختصاص داد (شکل .)2

مختلف با کاهش پتانسیل رطوبتی کاهش یافت ولی واکنش
طول گیاهچه

بیوتیپهای مختلف به افزایش تنش شوری متفاوت بود.

طول گیاهچه نیز با افزایش سطح شوری با کاهش

مقایسه میانگین بیوتیپهای حساس و مقاوم سه استان مورد

معنیدار مواجه گردید .بر اساس نتایج مقایسه میانگین طول

مطالعه نشان داد که در استان گلستان ،بیوتیپ حساس G9

گیاهچه در بیوتیپ مقاوم استان گلستان ( )G9نسبت به

نسبت به بیوتیپ مقاوم  G3تنها در پتانسیلهای  -3و صفر

بیوتیپ حساس این استان ( )G3در هیچ یک از پتانسیلها

بار به صورت معنیدار از نظر درصد جوانهزنی برتری

برتری معنیدار نداشت .اما در مورد بیوتیپهای استان

داشت ولی در سایر سطوح تنش اختالف بین این دو بیوتیپ

خوزستان ،اختالف بین بیوتیپ حساس و مقاوم تنها در

معنیدار نگردید (شکل  .)1در مورد بیوتیپهای استان

پتانسیل  -3بار معنیدار نبود و در سایر پتانسیلها بیوتیپ

خوزستان نتایج حاکی از برتری معنیدار بیوتیپ حساس

حساس نسبت به بیوتیپ مقاوم به صورت معنیدار برتری

 Kh3نسبت به بیوتیپ مقاوم  Kh5در تمامی سطوح تنش

داشت .در مورد بیوتیپهای استان کرمانشاه اختالف دو

شوری به استثنای پتانسیل  -12بار بود اما در پتانسیل -12

بیوتیپ حساس و مقاوم تنها در پتانسیل صفر معنیدار نبود

اختالف بین دو بیوتیپ معنیدار نگردید (شکل  .)1اما

ولی در سایر پتانسیلهای حاصل از  ،NaClبیوتیپ حساس

مقایسه درصد جوانهزنی دو بیوتیپ مقاوم  Ker-2و حساس

 Ker-1نسبت به بیوتیپ مقاوم  Ker-2طول گیاهچه پایین-

 Ker-1نشان میدهد که این دو بیوتیپ در تمامی سطوح

تری ایجاد نمود (شکل .)3

تنش شوری به جز پتانسیل  -12بار با یکدیگر اختالف
معنیدار نداشتند و تنها در پتانسیل  -12بار درصد جوانهزنی

شاخص بنیه گیاهچه

بیوتیپ مقاوم  Ker-2به صورت معنیدار باالتر از بیوتیپ

با توجه به اینکه شاخص بنیه گیاهچه از حاصلضرب

حساس  Ker-1بود (شکل .)1

دو عامل درصد جوانهزنی و طول گیاهچه به دست میآید،
اثر تنش شوری بر کاهش شاخص بنیه گیاهچه شدیدتر بود.

سرعت جوانهزنی

نتایج نشان میدهد که اختالف دو بیوتیپ مقاوم  G3و

بر اساس نتایج مقایسه میانگین ،کاهش پتانسیل رطوبتی

حساس  G9در پتانسیلهای صفر و  -3معنیدار که در آنها

که در اثر افزایش میزان  NaClاتفاق افتاد ،سبب کاهش

بیوتیپ مقاوم دارای شاخص بنیه گیاهچه باالتری بود اما در

معنیدار سرعت جوانهزنی گردید .در دو استان خوزستان و

سایر پتانسیلها اختالف معنیدار مشاهده نگردید .در مورد

گلستان ،بیوتیپهای مقاوم  G3و  Kh5نسبت به بیوتیپ-

بیوتیپهای استان خوزستان نتایج حاکی است که در تمامی

های حساس این دو استان که به ترتیب  G9و  Kh5بودند،

پتانسیلها به استثنای  -12بار ،که اختالف معنی دار مشاهده

در تمامی پتانسیلهای رطوبتی حاصل از  ،NaClبیوتیپ-

نگردید ،در سایر سطوح تنش شوری بیوتیپ مقاوم این

های حساس به صورت معنیدار برتری داشتند ولی در

استان یعنی  Kh5نسبت به بیوتیپ حساس  ،Kh3شاخص

استان کرمانشاه بیوتیپ حساس  Ker-2نسبت به بیوتیپ

بنیه گیاهچهی پایینتری داشت و در نهایت نتایج مربوط به

مقاوم  Ker-1تقریبا در تمامی سطوح پتانسیل رطوبتی (به
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 بار اختالف معنیدار بین بیوتیپهای شاهد و-3 صفر و

شاخص بنیه گیاهچهی بیوتیپهای استان کرمانشاه حاکی از

.)4 مقاوم این استان مشاهده نشد (شکل

Ker-  نسبت به بیوتیپ حساسKer-2 برتری بیوتیپ مقاوم

 بار بود ولی در پتانسیلهای-12  و-9 ،-6  در پتانسیلهای1

ALS ) به بازدارندههایKer-1  وKh3 ،G9( ) و حساسKer-2  وKh5 ،G3(  مقایسه درصد جوانهزنی بیوتیپهای خردل وحشی مقاوم-1 شکل
NaCl تحت تاثیر تنش شوری ایجاد شده توسط
Fig 1- Mean comparison of Final germination of wild mustard biotypes resistant (Ker-2, Kh5 and G3) and
susceptible (Ker-1, Kh5 and G9) to ALS inhibitors under salt stress condition caused by NaCl (Bars on
column are standard error (SE).

ALS ) به بازدارندههایKer-1  وKh3 ،G9( ) و حساسKer-2  وKh5 ،G3(  مقایسه سرعت جوانهزنی بیوتیپهای خردل وحشی مقاوم-2 شکل
NaCl تحت تاثیر تنش شوری ایجاد شده توسط
Fig 2- Mean comparison of germination rate of wild mustard biotypes resistant (Ker-2, Kh5 and G3) and
susceptible (Ker-1, Kh5 and G9) to ALS inhibitors under salt stress condition caused by NaCl (Bars on
column are standard error (SE).

20

مجله پژوهش علفهای هرز جلد  ،8شماره 1395 ،2

شکل  -3مقایسه طول گیاهچه بیوتیپهای خردل وحشی مقاوم ( Kh5 ،G3و  )Ker-2و حساس
( Kh3 ،G9و  )Ker-1به بازدارندههای  ALSتحت تاثیر تنش شوری ایجاد شده توسط NaCl
Fig 3- Mean comparison of seedling length of wild mustard biotypes resistant (Ker-2, Kh5 and G3) and
susceptible (Ker-1, Kh5 and G9) to ALS inhibitors under salt stress condition caused by NaCl (Bars on
column are standard error (SE).

شکل  -4مقایسه شاخص بنیه گیاهچه بیوتیپهای خردل وحشی مقاوم ( Kh5 ،G3و  )Ker-2و حساس ( Kh3 ،G9و  )Ker-1به بازدارندههای ALS
تحت تاثیر تنش شوری ایجاد شده توسط NaCl
Fig 4- Mean comparison of Seedling Vigor Index of wild mustard biotypes resistant (Ker-2, Kh5 and G3) and
susceptible (Ker-1, Kh5 and G9) to ALS inhibitors under salt stress condition caused by NaCl (Bars on
column are standard error (SE).

جوانهزنی در شرایط تنش خشکی

درصد جوانهزنی

بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،اثر ساده بیوتیپ و تنش

بر اساس نتایج مقاومت بیوتیپهای مورد آزمایش از

خشکی و اثر متقابل این دو تیمار بر کلیه صفات اندازه-

نظر درصد جوانهزنی نسبت به تنش خشکی با یکدیگر

گیری شده شامل درصد و سرعت جوانهزنی ،طول گیاهچه

متفاوت بوده است که بر این اساس بیوتیپ مقاوم Kh5

و شاخص بنیه گیاهچه در سطح آماری یک درصد معنیدار

دارای باالترین و بیوتیپ  Ker-2دارای پایینترین مقاومت

بود.

به تنش خشکی بودند .نکته قابل ذکر اینکه با توجه به عدم
جوانهزنی بیوتیپهای مورد آزمایش در پتانسیل  -12بار
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ایجاد شده توسط  ،PEGنتایج مربوط به میانگین

گیاهچه در پتانسیل صفر و پایینترین طول گیاهچه در

پتانسیلهای صفر تا  -9بار در این بخش آورده شده است.

پتانسیل  -9دیده شد و هیچ گیاهچهای در پتانسیل  -12بار

نتایج نشان میدهد درصد جوانهزنی بین دو بیوتیپ  G3و

دیده نشد .مقایسه میانگینها حاکی از عدم اختالف معنیدار

( G9به ترتیب مقاوم و حساس به بازدارندههای  )ALSدر

بیوتیپ حساس  G9و بیوتیپ مقاوم  G3در تمامی

دو پتانسیل  -3و  -6بار معنیدار نبود ولی در دو پتانسیل

پتانسیلهای رطوبتی بود .در مورد بیوتیپهای استان

صفر و  -9بار درصد جوانهزنی بیوتیپ مقاوم  G3به

خوزستان ،اختالف بین بیوتیپ مقاوم و حساس در پتانسیل

صورت معنیدار از بیوتیپ  G9باالتر بود .در مورد

صفر و  -3بار معنیدار نبود ولی در پتانسیلهای  -6و  -9بار

بیوتیپهای استان خوزستان نیز بیوتیپ مقاوم  Kh5نسبت

بیوتیپ مقاوم  Kh3دارای طول گیاهچه باالتری نسبت به

به بیوتیپ حساس  Kh3در سه پتانسیل صفر -3 ،و  9-بار

بیوتیپ حساس  Kh5داشت .در مورد بیوتیپهای استان

درصد جوانهزنی پایینتری داشت ولی در پتانسیل  -6بار

کرمانشاه بیوتیپ مقاوم  Ker-2نسبت به بیوتیپ حساس

اختالف بین دو بیوتیپ معنیدار نبود .بررسی بیوتیپهای

 Ker-1در تمامی پتانسیلها ،به استثنای پتانسیل صفر،

استان کرمانشاه نیز نشان داد که اختالف بین دو بیوتیپ

برتری معنیدار از نظر طول گیاهچه داشت (شکل .)7

مقاوم و حساس در پتانسیل صفر -3 ،و  -6بار معنیدار نبود

شاخص بنیه گیاهچه

و تنها در پتانسیل  -9بار بیوتیپ مقاوم  Kr-2نسبت به

بررسی بیوتیپهای استان گلستان نشان میدهد که در

بیوتیپ حساس  Kr-1برتری معنیدار داشت (شکل .)5

هیچ یک از پتانسیلهای رطوبتی  -6 ،-3و  -9بار ایجاد

سرعت جوانهزنی

شده توسط  PEGاختالف معنیداری از نظر شاخص بنیه

نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که در مورد

گیاهچه بین دو بیوتیپ حساس و مقاوم این استان دیده نشد

بیوتیپهای استانهای خوزستان و گلستان در تمامی

و تنها در پتانسیل صفر شاخص بنیه گیاهچهی بیوتیپ

پتانسیلهای رطوبتی مورد آزمایش دو بیوتیپ مقاوم  G9و

حساس  G9به صورت معنیدار باالتر از بیوتیپ مقاوم G3

 Kh3به ترتیب نسبت به دو بیوتیپ حساس  G3و  Kh5به

بود .اما در مورد بیوتیپهای استان خوزستان نتایج نشان داد

صورت معنیدار درصد جوانهزنی باالتری داشتند .اما در

که بیوتیپ مقاوم  Kh5نسبت به بیوتیپ حساس  Kh3در

مورد بیوتیپهای استان گلستان نتایج حاکی از سرعت

سه پتانسیل رطوبتی صفر -3 ،و  -6بار به صورت معنیدار

جوانهزنی باالتر بیوتیپ مقاوم  Ker-2نسبت به بیوتیپ

شاخص بنیه گیاهچهی باالتری به خود اختصاص داد ولی

حساس  Ker-1بود (شکل .)6

اختالف دو بیوتیپ در پتانسیل  -9معنیدار نبود .اما در
مورد بیوتیپهای استان کرمانشاه نتایج حاکی از برتری

طول گیاهچه

معنیدار بیوتیپ مقاوم  Ker-2بر بیوتیپ حساس Ker-1

این صفت نیز به شدت و به صورت معنیدار تحت تاثیر

در تمامی پتانسیلهای مورد آزمون دارد (شکل .)8

پتانسیل رطوبتی قرار گرفت به طوریکه باالترین طول
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ALS ) به بازدارندههایKer-1  وKh3 ،G9( ) و حساسKer-2  وKh5 ،G3(  مقایسه درصد جوانهزنی بیوتیپهای خردل وحشی مقاوم-5 شکل
PEG تحت تاثیر تنش خشکی ایجاد شده توسط
Fig 5- Mean comparison of final germination of wild mustard biotypes resistant (Ker-2, Kh5 and G3) and
susceptible (Ker-1, Kh5 and G9) to ALS inhibitors under drought stress condition caused by PEG (Bars on
column are standard error (SE).

ALS ) به بازدارندههایKer-1  وKh3 ،G9( ) و حساسKer-2  وKh5 ،G3(  مقایسه سرعت جوانهزنی بیوتیپهای خردل وحشی مقاوم-6 شکل
PEG تحت تاثیر تنش خشکی ایجاد شده توسط
Fig 6- Mean comparison of germination rate of wild mustard biotypes resistant (Ker-2, Kh5 and G3) and
susceptible (Ker-1, Kh5 and G9) to ALS inhibitors under drought stress condition caused by PEG (Bars on
column are standard error (SE).
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شکل  -7مقایسه طول گیاهچه بیوتیپهای خردل وحشی مقاوم ( Kh5 ،G3و  )Ker-2و حساس ( Kh3 ،G9و  )Ker-1به بازدارندههای  ALSتحت
تاثیر تنش خشکی ایجاد شده توسط PEG
Fig 7- Mean comparison of seedling length of wild mustard biotypes resistant (Ker-2, Kh5 and G3) and
susceptible (Ker-1, Kh5 and G9) to ALS inhibitors under drought stress condition caused by PEG (Bars on
column are standard error (SE).

شکل  -8مقایسه شاخص بنیه گیاهچه بیوتیپهای خردل وحشی مقاوم ( Kh5 ،G3و  )Ker-2و حساس ( Kh3 ،G9و  )Ker-1به بازدارندههای ALS
تحت تاثیر تنش خشکی ایجاد شده توسط PEG
Fig 8- Mean comparison of seedling vigor index of wild mustard biotypes resistant (Ker-2, Kh5 and G3) and
susceptible (Ker-1, Kh5 and G9) to ALS inhibitors under drought stress condition caused by PEG (Bars on
column are standard error (SE).

جوانهزنی در درجه حرارتهای مختلف
درصد جوانهزنی

صفات درصد و سرعت جوانهزنی ،طول گیاهچه و

بر اساس نتایج همهی بیوتیپهای خردل باالترین

شاخص بنیه گیاهچه در سطح یک درصد تحت تاثیر

درصد جوانهزنی خود را در درجه حرارتهای 15-20

اثرات ساده درجه حرارت و بیوتیپ خردل وحشی و اثر

درجه سانتیگراد نشان دادند .در مورد درصد جوانهزنی

متقابل آنها قرار گرفتند.
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بیوتیپهای استان گلستان همچنین بیوتیپهای استان

حرارتهای  5و  35اختالف معنیدار بین دو بیوتیپ این

کرمانشاه به ترتیب اختالف بین دو بیوتیپ مقاوم  G9و

استان دیده نشد (شکل .)10

حساس  G3و اختالف بین بیوتیپ مقاوم  Ker-2و

طول گیاهچه

حساس Ker-1در هیچ یک از سطوح درجه حرارت

بر اساس نتایج باالترین طول گیاهچه نیز در دو درجه

معنیدار نبود .مقایسه درصد جوانهزنی بیوتیپهای

حرارت  15و  20درجه سانتیگراد دیده شد که با نتایج

خوزستان نیز حاکی از برتری معنیدار بیوتیپ حساس

مربوط به سرعت جوانهزنی مطابقت دارد .مقایسهی

 Kh3نسبت به بیوتیپ مقاوم  Kh5در درجه حرارتهای

بیوتیپهای استان گلستان نشان میدهد که اختالف بین دو

 35-10درجه سانتیگراد بود و در درجه حرارت  5درجه

بیوتیپ حساس  G3و بیوتیپ مقاوم  G9در هیچ یک از

سانتیگراد اختالف بین دو بیوتیپ این استان معنیدار

درجه حرارتهای مورد آزمایش معنیدار نبود .در مورد

نگردید (شکل .)9

دو بیوتیپ استان خوزستان نیز بیوتیپ حساس  Kh3نسبت

سرعت جوانهزنی

به بیوتیپ مقاوم  Kh5در درجهحرارتهای  10تا 20

سرعت جوانهزنی نیز به صورت معنیدار تحت تاثیر

درجه سانتیگراد طول گیاهچهی باالتری داشت ولی در

درجه حرارت قرار گرفتند و باالترین سرعت جوانهزنی در

سایر سطوح درجهحرارت اختالف بین این دو معنیدار

درجه حرارت  15-20درجه سانتیگراد و پایینترین میزان

نشد .بیوتیپ مقاوم  Ker-2و بیوتیپ حساس  Ker-1تنها

آن در درجه حرارتهای  30-35درجه سانتیگراد دیده

در درجه حرارت  5درجه سانتیگراد از نظر طول گیاهچه

شد (شکل .)21-4در مورد بیوتیپهای استان گلستان در

معنیدار بود که در آن بیوتیپ  Ker-2طول گیاهچهی

درجه حرارتهای بسیار پایین ( 5و  10درجه سانتیگراد)

باالتری داشت ولی در سایر سطوح درجه حرارت اختالف

و درجه حرارتهای بسیار باال ( 30و  35درجه سانتیگراد)

معنیدار نشد (شکل .)11

اختالف بین دو بیوتیپ مقاوم و حساس  G3و  G9از نظر

شاخص بنیه گیاهچه

سرعت جوانهزنی معنیدار نبود ولی در درجهحرارتهای

همانند سایر صفات باالترین شاخص جوانهزنی در

 15تا  25درجه سانتیگراد ،بیوتیپ حساس  G9نسبت به

درجه حرارت  15و  20و پایینترین آن در درجه حرارت

بیوتیپ مقاوم  G9به صورت معنیدار سرعت جوانهزنی

 30و  35درجه سانتیگراد دیده شد .در تمامی درجه

باالتری داشت .همچنین در تمامی درجه حرارتها به جز

حرارتها به استثنای درجه حرارت  20درجه سانتیگراد،

 5درجه سانتیگراد سرعت جوانهزنی بیوتیپ حساس

اختالف بین دو بیوتیپ  G3و  G9در همهی سطوح درجه

 Kh3از استان خوزستان نسبت به بیوتیپ مقاوم  Kh5از

حرارت معنیدار نبود و در دمای  20درجه سانتیگراد نیز

این استان برتری معنیدار داشت ولی در درجه حرارت 5

بیوتیپ مقاوم  G9نسبت به بیوتیپ حساس  G3برتری

درجه سانتیگراد اختالف بین دو بیوتیپ معنیدار نبود .در

معنیدار داشت .اما مقایسهی بیوتیپهای استان خوزستان

درجه حرارتهای  20تا  30درجه سانتیگراد ،سرعت

نشان داد که در درجهحرارتهای  15 ،10و  20درجه-

جوانهزنی بیوتیپ مقاوم  Ker-2نسبت به بیوتیپ حساس

سانتیگراد بیوتیپ حساس  Kh3نسبت به بیوتیپ مقاوم

 Ker-1به صورت معنیدار باالتر بود ولی در درجه

 Kh5برتری معنیدار دارد ولی در سایر سطوح دمایی
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اختالف معنیدار دیده نشد .در مورد بیوتیپهای استان

نسبت به بیوتیپ حساس  Ker-1برتری معنیدار داشت.

کرمانشاه نیز اختالف تنها در دو دمای  5و  30درجه

همچنین شاخص بنیه گیاهچه در هر دو بیوتیپ استان

سانتیگراد معنیدار گردید ولی در سایر سطوح اختالف

کرمانشاه در درجه حرارت  35درجه سانتیگراد صفر بود

معنیدار دیده نشد .در دماهای  5و  30نیز بیوتیپ Ker-2

(شکل .)12

شکل  -9مقایسه درصد جوانهزنی بیوتیپهای خردل وحشی مقاوم ( Kh5 ،G3و  )Ker-2و حساس ( Kh3 ،G9و  )Ker-1به بازدارندههای ALS
تحت تاثیر درجه حرارت (خطوط رسم شده بر روی ستونها ،خطای استاندارد را نشان میدهد).
Table 9- Mean comparison of Final germination of wild mustard biotypes resistant (Ker-2, Kh5 and G3) and
susceptible (Ker-1, Kh5 and G9) to ALS inhibitors under different temperatures (Bars on column are standard
error (SE).

شکل  -10مقایسه سرعت جوانهزنی بیوتیپهای خردل وحشی مقاوم ( Kh5 ،G3و  )Ker-2و حساس ( Kh3 ،G9و  )Ker-1به بازدارندههای ALS
تحت تاثیر درجه حرارت (خطوط رسم شده بر روی ستونها ،خطای استاندارد را نشان میدهد).
Fig 10- Mean comparison of germination rate of wild mustard biotypes resistant (Ker-2, Kh5 and G3) and
susceptible (Ker-1, Kh5 and G9) to ALS inhibitors under different temperatures (Bars on column are standard
error (SE).
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شکل  -11مقایسه طول گیاهچه بیوتیپهای خردل وحشی مقاوم ( Kh5 ،G3و  )Ker-2و حساس ( Kh3 ،G9و  )Ker-1به بازدارندههای  ALSتحت
تاثیر درجه حرارت (خطوط رسم شده بر روی ستونها ،خطای استاندارد را نشان میدهد).
Fig 11- Mean comparison of seedling rate of wild mustard biotypes resistant (Ker-2, Kh5 and G3) and
susceptible (Ker-1, Kh5 and G9) to ALS inhibitors under different temperatures (Bars on column are standard
error (SE).

شکل  -12مقایسه شاخص بنیه گیاهچه بیوتیپهای خردل وحشی مقاوم ( Kh5 ،G3و  )Ker-2و حساس ( Kh3 ،G9و  )Ker-1به بازدارندههای ALS
تحت تاثیر درجه حرارت (خطوط رسم شده بر روی ستونها ،خطای استاندارد را نشان میدهد).
Fig 12- Mean comparison of seedling vigor index of wild mustard biotypes resistant (Ker-2, Kh5 and G3) and
susceptible (Ker-1, Kh5 and G9) to ALS inhibitors under different temperatures (Bars on column are standard
error (SE).

بر اساس نتایج در بین بیوتیپهای مقاوم مورد بررسی،

است و بر این اساس استفاده از بازدارندههای ALS

بیوتیپ مقاوم استانهای خوزستان  Kh5و به ویژه کرمانشاه

کماکان در مبارزه با آن از کارایی الزم برخوردار است زیرا

 Ker-2دارای توان جوانهزنی بسیار باال بوده و برای مبارزه

در صورت افزایش جمعیت این دو تودهی مقاوم علفهرز

با آن نیاز به استفاده از روشهای جایگزین علفکش

به دلیل پایین بودن توان رشد اولیه و جوانهزنی توان رقابت

یازدارنده  ALSمیباشد ،اما در رابطه با بیوتیپ مقاوم استان

پایین دارد .تفاوت در رشد بیوتیپهای مختلف خردل

گلستان  G3نتایج نشان که از شایستگی پایین برخوردار
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وحشی در آزمایشات قبلی نیز گزارش شده است

Neve, 2008؛ Norsworthy et al., 2009؛

(.)Lotfifar et al., 2016

 ،)Weersink et al., 2005استفاده از مخلوط

تفاوت شایستگی گونههای هرز مقاوم وحساس عامل

علفکشها با محل عمل متفاوت به صورت همزمان،

مهمی برای پیشبینی تکامل مقاومت به علفکش است.

استفاده از علفکشهای پس رویشی با محل عمل یکسان

درصورت حذف فشار گزینش علفکش ،اگر شایستگی

با فاصله زمانی مناسب ،استفاده از علفکشهای پیش

گیاهان مقاوم کمتر از گیاهان حساس باشد ،با گذشت زمان

رویشی با بقایای باال و پس از آن استفاده از علفکشهای

گیاهان حساس یک جمعیت جایگزین گیاهان مقاوم

پس رویشی در یک محصول و در نهایت استفاده از تناوب

میشوند ( )Wiederholt and Stoltenberg, 1996Aدر

علفکشها با محل عمل متفاوت در طی سالیان متفاوت

این صورت پس از وقوع مقاومت در جمعیت علفهرز

(Vencill et al., 2012؛Beckie et al., 2004؛

برای کاهش مقاومت جای امیدواری وجود دارد ( Zand

 .)Powles, 2008کاهش استفاده از علفکشهای با

 .)and Beckie, 2002اما اگر این اختالفات قابل توجه یا

استفاده از علفکشها و سمپاشها با حداکثر کارایی

قابل استفاده نباشند ،فراوانی بوتههای مقاوم در جمعیت

(Sammons et al.,2007؛ ،)Wilson et al., 2008

احتماال کاهش نخواهد یافت ،در این صورت مدیریت بلند

عاری از علفهرز و بذر علفهرز بودن وسایل و

مدت گیاهان مقاوم نیازمند اتخاذ راهبردهایی است که

ماشینآالت کشاورزی در حین انتقال از یک مزرعه به

موجب کاهش شدت گزینش که برای گیاهان مقاوم

مزارع دیگر و عاری بودن نهادهها از بذر و اندامهای قابل

مطلوب است و همچنین تلفیق راهبردهای مدیریتی دیگر

رشد علفهای هرز مقاوم ()Norsworthy et al., 2009

است .این راهبردها شامل کاربرد منطقی علفکش ،بهره

و استفاده از دیگر روشهای مدیریتی جهت جلوگیری یا

برداری از جنبههای بیولوژیکی منحصر به فرد علفهایهرز

کاهش استفاده از علفکش که خود از توسعهی مقاومت

مقاوم و دستکاری سیستمهای زراعی به منظور به حداکثر

جلوگیری میکند ،همگی از جمله اصول مدیریتی موثر و

رساندن اثربخشی مدیریت شیمیایی و غیرشیمیایی

کارآمد در کنترل مقاومت به علفکشها است ( Vencill

علفکش است ( Wiederholt and Stoltenberg,

.)et al., 2012

.)1996B

همچنین نتایج حاکی است که خردل وحشی در شرایط

با توجه به قدرت باالی بیوتیپ مقاوم  Ker-2از نظر

وجود تنش شوری تا پتانسیل  -6بار نیز توان جوانهزنی

رشد و رقابت با گندم و عدم تاثیرگذاری منفی مقاومت بر

باالتر از  50درصد خود را حفظ کرده و حتی در پتانسیل

شایستگی این بیوتیپ ،به نظر میرسد استفاده از

 -10بار نیز دارای قدرت جوانهزنی بودند .با این حال

علفکشهایی از سایر خانوادهها و یا استفاده از سایر

مقاومت خردل به تنش خشکی بسیار پایین تر بوده و در

روشهای مبارزه با علفهای هرز بایستی به عنوان اقدامی

پتانسیل  -8بار فقط  7درصد جوانهزنی داشته و در پتانسیل

موثر در جلوگیری از توسعهی این بیوتیپ مقاوم مدنظر قرار

 -10بار قادر به جوانهزنی نبود .بر این اساس در زمین های

گیرد .از راهکارهای مدیریت علفکشها میتوان به

شور قدرت رقابت خود را تا حد زیادی حفظ میکند ولی

استفاده از علفکشهایی با محل عمل متفاوت جهت تاخیر

در مناطقی که تنش خشکی در آن وجود دارد مانند مناطق

انداختن مقاومت (Legleiter and Bradley, 2008؛
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دیم ،با توجه به توان پایین جوانهزنی ،قدرت رقابت کمتری

به ترتیب قدرت جوانه زنی خود را به میزان  72و  27درصد

دارد.

حفظ نمودند که نشان دهنده مقاومت باالتر گیاه کلزا نسبت

همچنین از حساسیت باالی خردل وحشی به تنش

به خردل وحشی در برابر تنش خشکی است و می توان از

خشکی میتوان در کنترل آن استفاده کرد به شکلی که با

این خصوصیت جهت کنترل این گیاه در مزارع کلزا

آبیاری پیش از کاشت مزارع آلوده و عدم آبیاری مجدد آن

استفاده نمود به طوری که با آبیاری به موقع مزارع کلزا به

تا مدت زمان مشخص به بذرهای خردل تنش رطوبتی وارد

شکلی که به گیاه کلزا تنش وارد نشده ولی گیاهچه خردل

نمود و این علف هرز را در مرحله جوانهزنی کنترل نمود.

دچار تنش خشکی گردد ،ضمن کاهش درصد جوانه زنی،

نکته دیگر این که بر اساس نتایج عندلیبی و همکاران

از سرعت رشد اولیه و قدرت رقابت آن با گیاه اصلی

( )Andalibi et al., 2005گیاه کلزا به عنوان یکی از

کاست.

مهمترین مزارع میزبان خردل در پتانسیلهای  -9و  -12بار
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Study Vigour and Early Growth of Resistant and Susceptible Biotypes of Wild
Mustard (Sinapis arvensis L.) to Acetolactate Synthase Inhibitors Under Different
Environmental Conditions
S. Mottaghi1*, K. Mostafavi2, O. Lotfifar3, S. M. Mirtaheri4
Abstract:
In order to study the effect of drought stress and salt stress and temperature on Germination and
Seedling vigour of resistant and susceptible biotypes of wild mustard (Sinapis arvensis L.) to
Acetolactate Synthase Inhibitors from three provinces Golestan, Kermanshah and Khoozestan, three
experiments were conducted as factorial based on completely randomized design in four
replications. Different salt and drought stresses levels were 0, -3, -6, -9 and -12 bar that created by
NaCl and PEG respectively. Examined temperatures were 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35°C. In each
three experiments second factors was Biotypes of Wild Mustard include three susceptible (Ker-1,
Kh3 and G9) and three resistant biotypes (Ker-2, Kh5 and G3). Studied traits were germination
percent and rate, seedling length and seedling vigor index. Result showed salt and drought stresses
reduced vigor and early growth of all biotypes but this reduction was different in biotypes.
Optimum temperature for all biotypes were observed in 15 and 20°C. In almost conditions, different
of resistant and susceptible biotypes of Golestan were not significant but in Khuzestan province,
vigour of resistant biotype was lower than susceptible biotype but about Kermanshah biotypes,
resistant biotype in many conditions had higher vigour than susceptible biotype. Results showed
that resistant biotype of Golestan and Kermanshah caused to high vigor, in competition with
susceptible biotypes and crop had better and faster germination and have to find other herbicide or
nonchemical methods to control these biotypes.
Key words: Drought stress, Germination rate, Salt stress, Seedling vigour index, Temperature.
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