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بررسي اثر برخي عوامل محيطي بر جوانهزني بذر خردل دروغين
()Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.
Investigating the effect of environmental factors on seed germination of
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.

حميرا سليمي ،*1محمد

فريدونپور1

چكيده:
علفهرز خردلكاذب يكي از علفهاي هرز غالب و مهاجم ،بسياري از مزارع كلزاي استان فارس را
آلوده نموده است .در اين تحقيق پتانسيل توليد بذر يك بوته و درصد زيستايي بذر و نيز اثر دما ،نور ،عمق
قرارگيري بذر در خاك و پتانسيل اسمزي آب بر جوانهزني بذر مورد بررسي قرار گرفت .پتانسيل توليد بذر يك
بوته به طور ميانگين بيش از  00222عدد تخمين زده شد كه حدود  59درصد آنها زنده بودند .دامنه جوانهزني
بذر بين  9تا  02درجه سانتيگراد به دستآمد .دماي بهينه جوانهزني  02درجه سانتيگراد در حضور نور تعيين
گرديد .مقدار خفتگي بذر در جمعيت گرمسيري و جمعيت سردسيري استان تفاوتي معنيدار داشت و خفتگي
كمتري در بذر جمعيت سردسير مشاهده شد .در عمق  0تا  0سانتي متري از سطح خاك بيشترين رويش گياهچه
مشاهده شد و در عمق  0سانتي متري از سطح خاك رويش كامال متوقف گرديد .جوانهزني بذر جمعيت هاي
سردسيري و گرمسيري نسبت به كاهش پتانسيل اسمزي آب حساس بودند .بيشترين مقدار جوانهزني در پتانسيل
اسمزي صفر مشاهده شد و در پايينتراز پتانسيل اسمزي  -2/0مگاپاسكال جوانهزني متوقف گرديد.
واژههاي كليدي :زيستايي بذر ،خفتگي بذر ،خردل دروغين

مقدمه

علفففففففف هفففففففرز فففففففردل دروغفففففففی

مفففزارك و کنفففار جفففادههفففا مشفففاهده شفففده اسفففت

Hirschfeldia incana (L.) Lagreze- Fossat

( .)Darmency and Fleury, 2000شفذا بررسفی

در مففزارك کلففزای اسف ان فففار

بففه عنففوان یکففی از

بیوشوژی آن و شنا ت شرایط بهینه جوانهزنفی و نیفز

علفففهففای هففرز غاشففد مشففاهده شففده و ماننففد

پ انسیل توشید بذر و طول دوره ف گی که در توشیفد

علفهرز ردلوحشی ( )Sinapis arvensis L.به

بانفففذ بفففذر ات و کن فففرل آن حفففا ز اهمیفففت

علففت هف تیففره بففودن بففا گیففاه زراعففی کلففزا کن ففرل

است ،ضروری میباشد .در زمینه شنا ت بیوشفوژی

شیمیایی آن مشکل می باشد ( .)Salimi, 2009ای

آن کارهفففای بسفففیار کمفففی انجفففا شفففده اسفففت

علفهفرز در بسفیاری از کشفورهای دنیفا در حاشفیه

تاریخ پذیرش1931/35/93 :

تاریخ دریافت1931/39/15:

 -1بخش تحقیقات علف های هرز ،موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ،تهران ،ایران.
* -نویسنده مسئول Email: hom_salimi@yahoo.com
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مواد و روشها

( .)Maillet et al., 1996علف هرز مذکور یفذ
جمع آوري بذر

گونه فود ناسفازگار اسفت و ایف ویژگفی شفرایط
مطلوبی را جهفت ایجفاد کفرا

حدود  1333گر بذر علفهرز از یفذ مزرعفه

هفای بفی گونفهای

کلزای آشوده به ای علفهرز از مناطج سفرد و گفر

ایجففاد مففی نمای فد (.)Nasrallah et al., 1991

اسفف ان (بففه ترتیفففد زر ففان و داراب) جمفففعآوری

هیبریدهای بی کلزا بفه عنفوان دهنفده دانفه گفرده و

گردیفففد .بفففذرها پففف

ردل دروغی به عنوان پذیرنده در مزرعه بفه طفور

از جمفففعآوری در دمفففای

آزمایشگاه ( 15درجفه سفان یگفراد) بفه مفدت یفذ

طبیعی ایجاد شده و در زمانی که یفذ بوتفه فردل

هف ه و به صفورت بفاز نگهفداری شفدند و سفس

دروغی در  11م رمربع وجفود داشف ه باشفد حفدا ل

در

پاکت کاغذی رار گرف نفد و بفه آزمایشفگاه من قفل

 533هیبریففففد در هک ففففار توشیففففد مففففیگففففردد

گردیدند.

( .)Darmency and Fleury, 2000اشب فه ننفی

تخمين تعداد بذر در يك بوته

تراکمی هنوز به عنوان یفذ تفراک مفثثر و مشفکل
ساز در کاهش عملکرد و توشید بذر به عنوان طری

با شمارش بفذر حفدود  133بوتفه در هفر منطقفه

جدی برای زراعتهای بعدی محسوب نشفده اسفت

سرد و گر  ،میانگی پ انسیل توشید بذر برای هر بوته

(.)Darmency and Fleury, 2000

به دسفت آمفد .ایف بوتفه هفا از وسفط مفزارك کلفزا
ان خاب شدند.

در تراک های بیش ر ،تعفداد بفذرهای هیبریفد بفه
مراتد بیش ر می گردد .مطاشعات نشان داده است کفه

بررسي زيستايي بذر

ای ف گیففاه ففادر اسففت بففا ففردل وحشففی و تربچففه

بفففرای تعیفففی زیسف ف ایی ،بفففذرها در محلفففول

وحشفی ( )Raphanus raphanistrum L.توشیفد

ت رازوشیو کلراید  %1ریخ ه شده و برای  48سفاعت

هیبریففد نمایففد ( .)Ford and Key, 1985اشب ففه

در تفففاریکی در دمفففای  93درجفففه سفففان ی گفففراد

هیبریدهای حاصل از ردل دروغی و کلفزا کفام

بگهداری شدند (.)Salimi and Termeh, 2002

عقی نمفی باشفند و تعفداد  3/12بفذر زنفده درگیفاه

آنگاه ،بفذرها در زیفر بینیکفوشر بررسفی گردیدنفد و
تعداد بذرهای بر اسا

ایجاد مینمایند.

رن

بفا توجفه بففه اهمی فی کفه کشففت کلفزا در اسف ان
فار

پزیری شمارش شدند .سس

که به رن

دارد و نیز با توجه به آشودگیهایی که از ایف

رنف

پفذیری رمفز و عفد
درصد بفذرهایی

رمز در آمده بودند ،به عنفوان بفذرهای

علفهرز در آن اس ان گزارش شده نیفاز بفه بررسفی

زنده تعیی گردیند.

بیوشوژی علف هرز ردل دروغی میباشد و هدف

اندازه گيري وزن هزاردانه و ابعاد بذر

از اجففرای پففروژه ،بررسففی بیوشففوژی علففف هففرز از

وزن  1333دانففه در  15تکففرار و انففدازه ابعففاد

شحاظ میزان توشید بذر یذ بوتفه ،درجفه زیسف ایی و

بففففذر در  53تکففففرار بففففا اسفف ف فاده از Olympus

همچنی شرایط بهینه جوانه زنفی و عمفج جوانفهزنفی

مدل  SZH- ILLBاندازه گیری شد.

بذر بوده است
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بررسي عوامل محيطي مؤثر برجوانهزني

).(Van Assche and Vandelook, 2006

ای بررسی شامل موارد زیر بود -1 :جوانفهزنفی

 -0جوانهزني در دما و نور متناوب

در شرایط نوری و دمایی مخ لف و تاثیر م قابل نفور

آزمایش بررسی جوانهزنی بذر در شرایط نفوری

و دما بر جوانهزنفی  -1بررسفی رونفد جوانفهزنفی در

و دمایی م ناوب برای بفذرهای اکوتیف

شرایط بهینه جوانهزنی  -9پ انسیل ظهفور گیاهچفه از

اکوتی

اعمففام مخ لففف ففات - 4 .بررسففی اثففر تاییففرات

گرمسفیر بفه طفور جداگانفه انجفا گرففت.

آزمایش با اعمال نهار تیمار دمایی در نهار تکفرار

پ انسففففیل اسففففمزی آب بففففر جوانففففهزنففففی بففففذر

و در اشففد طففرح کففام تصففادفی انجففا گردیففد.

(Andersson et al., 2002; Benvenuti et
).al., 2005

( .)Andersson et al., 2002تیمارهففا شففامل
-1دمای م ناوب 15/15همراه با نفور م نفاوب 12/8

 -1جوانهزني در شرايط نوري و دمايي مختلف

تففففففففاریکی /روشففففففففنایی ( 9333شففففففففوک )،

آزمفففایش بررسفففی اثفففر دمفففا و روشفففنایی بفففر

 -1دمای م ناوب 93/13همراه با نفور م نفاوب 12/8

جوانه زنفی بفه صفورت آزمفایش سفه ففاک وره ،در

تفففاریکی /روشفففنایی ( 9333شفففوک ) -9 ،دمفففای

اشد طرح کام تصادفی انجا شد .ففاک ور اول در

م نففاوب  95/15درجففه سففان یگففراد همففراه بففا نففور

دو سففطم مربففو بففه جمعیففتهففای گرمسففیری و

م نففاوب  12/8تففاریکی /روشففنایی ( 9333شففوک )،

سردسیری ،ففاک ور دو مربفو بفه دمفا در هشفت

 -4دمای ثابت  93درجه سفان یگفراد همفراه بفا نفور

سففطم شففامل دماهففای ،95 ،93 ،15 ،13 ،15 ،13 ،5

مسفف مر (بففه عنففوان شففاهد و شففرایط بهینففهای کففه

 43درجه سفان ی گفراد و ففاک ور سفو در دو سفطم

ازآزمایش بل به دستآمد) بود .بذرهای حوانه زده

مربو بفه شفرایط روشفنایی و تفاریکی بفود .بفرای

پ

اعمال فاک ورها ،مطابج روش اندرسفون و همکفاران

از دو هف ه شمارش شدند .داده ها با نفر اففزار

 MSTATCتجزیفففففففه واریفففففففان

( )Andersson et al., 2002از بففذرهای جمففع

شفففففففده و

میففانگی تیمارهففا بففا آزمففون دانکف مقایسففه شففدند.

آوری شففده از منففاطج گرمسففیری و سردسففیری بففه

(.)Van Assche and Vandelook, 2006

تعداد  133عدد بذر در هر پ ری دیفشهفایی کفه در

 -0بررسي اثر نور بر روند جوانهزني بذر

کففف آنهففا کاغففذ صففافی مرطففوب وجففود داشففت،

جهت بررسی اثر نور بر جوانه زنی بذر ،بذرها از

ففرار داده و در دو شففرایط تففاریکی و روشففنایی در

هر اکوتیف

ژرمینفففاتور بفففا دماهفففای مفففورد ن فففر بفففرای 15

در دو گفروه و بفه تعفداد  133عفدد در

ظففففروف پ ففففری و درون ژرمیناتور رارگرف نففففد.

روز نگهداری شدند.آنگاه تعداد بذرهای جوانه زده

ژرمیناتور با دمای  93درجه سفان یگفراد کفه هفر دو

(ظفاهر شفدن ریشففه نفه بففه انفدازه یففذ میلفی م ففر)

اکوتیف

شفففمارش شفففده و درصفففد آنهفففا تعیفففی گردیفففد

در آن دمففا بیشف ری جوانففهزنففی را داشف ند

تن ی گردید .دریافت نور مس مر برای یذ گروه و

(شففکل 1و  .)9داده هففا بففا نففر افففزار MSTATC

تجزیففففه واریففففان

سردسفیر و

تففاریکی مسف مر بففرای گففروه دیگففر از هففر اکوتیف

شففففده و میففففانگی تیمارهففففا

انحا شد .بذرهای جوانه زده بفه طفور روزانفه تفا 15

بففففففا آزمففففففون دانکفففففف مقایسففففففه شففففففدند
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از رار دادن بذرها در شرایط فوم شمارش

ازعمج ات  b ،xشید ط x0 ،عمج فاکی کفه

شفففدند ( .)Salimi, 2010داده هفففای حاصفففل از

بیش ری مقدار روج گیاهچفه در آن مشفاهده شفده

روز پ

بذرهای جوانه زده دو اکوتی

نشان داده شده است.

درشرایط حضور نور

 -9تأثير مقاادير مختلاف پتانسايل اسامزي آب بار

و عد حضور نور (تاریکی) بفا تفابع گاسفی زیفر بفا

جوانهزني بذر

اس فاده از نر افزار سیگما پ ت بفرازش داده شفدند

از هففر اکوتیفف  ،تعففداد  133بففذر درون پ ففری

(:)Mehrafarin et al. 2011
x  x0 2
] )
b

([ 0.5

دیش بر روی کاغذ صفافی فرار داده شفدند .سفس

y  at

آب بففا فشففار اسففمزی معففادل، -3/35 ، - 3/31 -3

در ای معادشه  aتفاوت بفی بیشف ری و کم فری

 -1/5، -3/5 ، -3/15، -3/1مگاپاسففففکال () MPa

مقدار جوانه زنی y ،مقفدار جوانفهزنفی در روز b ،x

مطابج با مقادیر تعیی شده برای بررسی تاثیر پ انسیل

شید ط x0 ،روزی که بیش ری مقدار جوانفهزنفی

اسمزی آب بر جوانهزنی به پ فری دیفش اضفافه شفد

در آن مشاهده شده نشان داده شده است.

(Michel and Kaufman, 1973; Ray et al.,
) .2005ظروف پ ری در شفرایط بهینفه جوانفهزنفی

 -0خروج گياهچه از اعماق مختلف خاك

(دمففای م نففاوب  15/15درجففه سففان یگففراد و نففور

بففذرها بففه تعففداد  133عففدد در نهففار تکففرار در

م ناوب  12/8ساعت (تاریکی  /روشنایی ،بفا شفدت

گلدانهایی با طر  93سان یم ر در عمفجهفای ،1 ،3

 9333شففوک ) درون ژرمینففاتور ففرار داده شففدند.

 13 ،3 ،8 ،1 ،2 ،5 ،4 ،9 ،1سفففان یم فففری از سفففطم

جهففت تهیففه محلففول بففا پ انسففیلهففای اسففمزی کففر

ات رار داده شدند .روج گیاهچفه تفا یفذ مفاه
پ

شفففففففده از پلفففففففیاتفففففففیل گلیکفففففففول 2333

از کشت مورد بررسی رارگرفت .گلدانهفا در

) (Michel and Kaufman, 1973اس فاده شد.

شرایط بهینه جوانفهزنفی بفذر(دمفای م نفاوب 15/15

بففدی ترتیففد آزمففایش بففه صففورت سففاده در

درجه سان یگراد و  12 /8ساعت تاریکی /روشفنایی

اشففد طففرح آمففاری کففام تصففادفی بففا  1تیمففار در

که از آزمایش بل به دست آمد) درون گلخانه رار

نهار تکرار انجا شد .داده ها بفا تفابع سفیگموییدی

گرف نففد .آزمففایش ففروج گیاهچففه از عمففجهففای

شجسفففف یذ  1پففففارام ره زیففففر بففففا اسفففف فاده از

مخ لففف ففات بففه صففورت سففاده در اشففد طففرح

نفففر اففففزار سفففیگما پففف ت بفففرازش داده شفففدند

آماری کام تصادفی با  11تیمارعمجهفای مخ لفف

;(Eslami and ;Seepaul et al. 2011
2009, Lopez and Barney, Afghani
a
y
):2008
x b
) ( 1
x0

ات در نهار تکفرار انجفا شفد .داده هفا بفا تفابع
گاسفی زیففر بفا اسف فاده از نففر اففزار سففیگما پف ت
برازش داده شدند (:)Mehrafarin et al. 2011
x  x0 2
] )
b

([ 0.5

در ایف معادشففه  aبیشف ری مقفدار جوانففهزنففیy ،

y  at

مقدار جوانهزنی در پ انسیل آبی  b ،xمقفدار شفید

در ای معادشه  aتفاوت بفی بیشف ری و کم فری

ففط  x0،پ انسففیل آبففی کففه در آن  53درصففد از

مقففدارظهور گیاهچففه  y ،مقففدار ففروج گیاهچففه

بیش ری جوانهزنی مشاهده شده است.

14

"مجلۀ پژوهش علفهای هرز ،جلد  ،5شماره "1931 ،1

نتايج و بحث

(شکل  .(1-Aبیش ری جوانهزنی در دمای  93درجه

تعداد بذر دريك بوته

سان ی گراد و درحضور نور بود (حدود  15/5درصد

میانگی توشید بذر در هفر بوتفه از جمعیفتهفای

برای جمعیت سردسیرو  51/5درصد بفرای جمعیفت

گرمسیری و سردسیری بفه ترتیفد  11433و 19292

گرمسیر .))1-A( ،تاریکی تفاثیر بیشف ری نسفبت بفه

بذر به دستآمد .اشب ه بر فی از بوتفههفا تفوان توشیفد

نور در دماهفای کم فر از  93درجفه سفان یگفراد بفر

باشغ بر  45333بذر را نیز داش ند .بررسیها نشفان داد

افزایش جوانهزنی داشت (شکل  .(1-Bدر صورتی

که توشید بذر در جمعیت گرمسیری بیش ر ازجمعیت

که جوانهزنی در دمای بیش از  93درجه سان یگراد

سردسیری بوده است.

در نور بیش ر از تاریکی مشاهده شد.

وزن هزاردانه ،ابعاد بذر
جوانهزني در دما و نور متناوب

وزن هزاردانففه جمعیففت سردسففیر و گرمسففیر بففه

با توجه به شکل  1هیچ تفاوت آماری بی

ترتید  3/12 ±3/35و 3/11 ± 3/34گر بفه دسفت

تیمارهای دمای م ناوب باه

آمد .اندازه طر بزرگ وکونفذ بفذر سردسفیر بفه

و با دمای ثابت

93درجه سان یگراد به دست نیامد .شذا به دشیل ای

ترتیففد  3/12 ± 3/31و 3/11 ± 3/31میلففیم ففر و

که تناوب دما و نور در شرایط دمای م ناوب 15/15

بذر گرمسیر 3/11 ± 3/31و  3/11 ± 3/31میلی م ر

درجه سان ی گراد همراه با نور م ناوب با شرایط

به دست آمد .با توجه به ار ا ففوم بفذر گرمسفیر بفه

محیط طبیعی که دارای تناوب دما و نور شبانهروز

اندازه یذ میلیم فر کشفیدهتفر و باریفذتفر از بفذر

میباشند نزدیذتر است در سایر آزمایشات به

سردسیر بود.

عنوان شرایط دمایی و نوری اس فاده شد.

زيستايي بذر

زیسف ایی بفذر بفرای هفر دو جمعیفت گرمسففیر و

بررسي اثر نور بر روند جوانهزني بذر

سردسیر 35 ± 1درصد به دست آمد.

بیش ری جوانه زنی بذر در دمای  93درجه سان ی
گراد مشاهده گردید (جدول  )1که روند جوانهزنفی

بررسي جوانه زني در شرايط نوري و دمايي

بذرهای جمعیت گرمسیری و سردسیری در ای دمفا

با توجه به شکل ،1جمعیت سردسفیر جوانفهزنفی

در شففرایط نففوری مخ لففف ( روشففنایی و تففاریکی

بیش ری نسبت به جمعیت گرمسیر داشفت .در دمفای

مس مر) مقایسه گردید .با توجه به جفدول  1و شفکل

بی  15تا  95درجه ایف تففاوت معنفی دار بفود و در

 9مقدار جوانهزنفی جمعیفت سردسفیری در نفور در

دمففای پففایی ترتفففاوت معنففی داردر بر ففی دماهففا

روز  )x0( 1/14بفه بیشف ری مقفداریعنی بفیش از 29

مشاهده می شد .دامنه جوانهزنی بفی  5تفا  43درجفه

درصد ( )aبا شید  )b( 1/39رسید .در صفورتی کفه

سففان یگففراد بففرای هففر دو جمعیففت بففه دسففتآمففد.

ایف جمعیففت در تففاریکی پف

کم ففری جوانففهزنففی در روشففنایی و دمففای  5درجففه

از 8/34روز( )x0بففه

بیش ری مقدار 42/21 ،درصد ( )aبا شید )b( 9/35

سان ی گراد برای جمعیت سردسیر 5 ،درصد و بفرای

رسید و کمی تأ یر در به اوج رسیدن مقدار رویفش

جمعیففت گرمسففیر ،یففذ درصففد بففه دسففتآمففد

در تففاریکی وجففود داشففت .جوانففهزنففی جمعیففت
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گرمسیری کم ر از جمعیت دیگفر بفود امفا بیشف ری

مگاپاسکال مشاهده شد و سس

مقدارآن در نور  51/11درصد ( ،)aبود کفه در روز

پایی ترم و ف گردیفد .بیشف ری درصفد جوانفهزنفی

 )x0( 2/83بففا شففید  )b( 1/49بففه دسففت آمففد .در

( )aدر پ انسیل صففر بدسفت آمفد (جفدول  .)9در

تاریکی مقدار جوانهزنی بذر ای جمعیت بفه 13/13

جمعیت گرمسیری و سردسیری به ترتید در پ انسیل

از  8/93روز ( )x0و بفا شفید 1/83

 -3/32و  – 3/38جوانففهزنففی بففه  53درصففد از کففل

( )bرسید که نشفان داد رونفد جوانفهزنفی تقریبفد دو

بذرهای جوانهزده ( )x0که در پ انسیل صفر مشاهده

روز کندتر بفوده اسفت .بفا توجفه بفه دادههفای ففوم

شده بودند با شید  1/19و  )b(1/81رسید .بفا توجفه

روند جوانه زنی در تاریکی کنفدتر بفوده و همچنفی

به مشاهدات فوم بذر ایف گیفاه ،نسفبت بفه کفاهش

روند جوانه زنی جمعیت گرمسیری در هر دو شرایط

پ انسیل آب از حساسیت بفايیی بر فوردار اسفت و

درصد ( )aپ

صوصا در نور سریعتر بود.

در پ انسیل اسفمزی

ای حساسیت در بذر گرمسیری بیش ر ارزیابی شد.
بحث

جوانهزني بذر از اعماق مختلف خاك

شمارش بذرهای موجود بر روی بوتههای ای

با توجه به جدول  1و شفکل  4فروج گیاهچفه
جمعیت گرمسیر و سردسیر بر روی سطم فات بفه

علفهرز نشان دهنده پ انسیل بايی توشید بذر در

ترتید در عمج  1/59و  1 /53سان ی م فری از سفطم

ای گیاه بود که دارای اندازه کونذ با وزن ک

ات ( )x0که تقریبا بفرای هفر دو یکسفان بفود بفه

بودند .ع وه بر ویژگیهای فوم به دشیل زیس ایی

بیش ری مقدار یعنی  44/12و  51/31در صفد ( )aبفا

بايیی که در بذرها مشاهده شد ( 35درصد) امکان

شففید  1/12و  )b( 1/38رسففید .ففروج گیاهچففه از

ان شار و پراکندگی و همچنی آشودگی مزارك بیش ر

عمج  1سان ی م ری از سطم فات بفه صففر رسفید.

ابل پیش بینی می باشد که با ن ایج مایلت و

ن ایج نشان دهنده ظهور گیاهچهها درکم فر از عمفج

همکاران مطابج بود ( .)Maillet et al., 1996بذر

 1سففان یم ففری از سففطم ففات بففوده و بیشفف ری

سردسیر وزن بیش ری از بذر گرمسیر داشت و جوانه

رویففش گیاهچففه ازعمففج  1/5سففان یم ففری از سففطم

زنی در آن بیش ر بود با توجه به اینکه
ع وه برعوامل محیطی و ژنوتی  ،وزن و اندازه بذر

ات میباشد.

در مقدار

جوانهزني بذر در مقادير مختلف پتانسيل آب

ف گی ثانویه بذر مثثرمیباشند

(Schmitt et al., 1992; Gulden et al.,
) ،2004; Stanton, 1984امکان دارد که مقدار

جوانهزنی بذر جمعیتهفای گرمسفیر و سردسفیر
تاییرات مشابهی را در اثر تاییفرات پ انسفیل اسفمزی

ف گی در بذر گرمسیر و سردسیر با وزن آن ها

آب نشففان دادنففد (شففکل  .)5جوانففهزنففی بففذرها در

مرتبط باشد که بایس ی در اثبات ای

پ انسیل اسمزی صفر در هر دو جمعیت گرمسیری و

فرضیه

تحقیقات بیش ری انجا گردد .ن ایج به دست آمده

سردسیری بیش ری مقدار را داشت که به ترتیفد بفا

از آزمایشهای مربو

کاهش پ انسیل اسمزی آب از مقدارصفرمگاپاسکال

به جوانه زنی در شرایط

دمایی مخ لف با ن ایج تحقیقات گرس ا و همکاران

به تدریج کفاهش یاففت وتفا پ انسفیل اسفمزی -3/1

( )Gresta et al., 2010در ای زمینه منطبج بود.
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ن ایج به دست آمده دمای  93درجه سان یگراد در

ف گفی اوشیففه بففذر ،روشهفای مففذکور در افففزایش

حضور نور را شرایط بهینه برای جوانهزنی بذرهر دو

جوانه زنفی بفذر و سفس

ازبفی بفردن گیاهچفههفا از

جمعیت معرفی نمود .جوانهزنی بسیار کمی که در

اهمیت بايیی بر وردار واهند بود .ن ایج نشفان داد

مشاهده شد ،عد توانایی رویش و

کففه بففذرها نسففبت بففه کففاهش پ انسففیل اسففمزی آب

اس قرار ای گیاه را درمناطج سرد کشورتوجیه نمود.

بوده و تنهفا در منفاطقی کفه مقفدار پ انسفیل

دمای پایی

حسا

با توجه به ن ایج ایف پفژوهش ،مشفاهده گردیفد

اسمزی ،صفر ویا نزدیذ بفه آن باشفد ابفل رویفش

که ابلیت رویش بذر در اعمفام  1-4سفان ی م فری

واهند بود .در غیر ای صورت ،ف گفی ثانویفه در

ات باي می باشد .ن ایج بفه دسفتآمفده از اثفرات

آنهففا اشقففا واهففد گردیففد .ای ف پدیففده در منففاطج

حضور مس مر یا م ناوب نور در افزایش جوانه زنی،

شذ و شور اشقای ف گی ثانویه را موجد شده و

باي بفودن درصفد جوانفهزنفی در يیفههفای سفطحی

در ن یجففه از جوانففهزنففی بففذر جلففوگیری مففی نمایففد

ففات را توجیففه مففینمایففد و بففا ن ففایج گرسفف ا و

) . (Baskin & Baskin, 1986; 1998; 2004با

همکاران ( )Gresta et al., 2010منطبج می باشد.

توجه به اینکه امکان شقاح بی ای علف هرز و گیفاه

اکورزیهفای عمیفج موجفد ان قفال بفذر بفه

زراعی کلزا و بر ی دیگر از علفهای هرز ه تیره

انجا

يیههای زیری

با آن وجود دارد و در ن یجه اح مال بفروز ژن مقفاو

فات شفده و از جوانفهزنفی آنهفا

جلففوگیری مففینمایففد .امففا بففا توجففه بففه تحقیقففات

به علف کش ها نیز در ایف علففهفرز بیشف ر واهد

انجفففففففا شفففففففده نفففففففادوف و همکفففففففاران

شففد ( .)Ford and Key, 1985شففذا به ففر اسففت

) (Chadoeuf et al., 1998طول عمر بذر فردل

سرزنی ای گیاهان بفل از بفاز شفدن گفلهفا انجفا

دوغی در يیه های زیری

پففذیرد .همچنففی  ،بایففد علففف هففرز مففذکور کففه در

ات بیش ر شده و امکان

حاشیه مفزارك ،کنفار جفادههفا و کانفالهفای آبیفاری

جوانهزنی بفذرهایی کفه در سفالهفای بعفد بفا انجفا

رویش می یابند بفه طورجفدی کن فرل شفود .نفون

ففاکورزی بففه يیففه هففای سففطحی ففات من قففل
میشوند بیش ر میشود .شذا توصیه میگردد که پف

اندازه و وزن بسیار ک بذر در مقایسه با بذر کلزا در

از ریزش بذر از گیفاه مفادری از روشهفای زراعفی

صورت بوجاری کامفل  ،آشفودگی بفذری و امکفان

مانند انجفا یفذ دوره آبیفاری بفل از کشفت گیفاه

آشودگی مناطج و اس ان هفای دیگفر از طریفج ان قفال

کن فرل گیاهچفه هفای رویفش یاف فه

بذر به حدا ل واهد رسفید .بنفابر یاف فه هفای ففوم

اکورزی حدا ل به جای اکورزیهای

مدیریت مزارك و حفظ بهداشفت مزرعفه در مراحفل

عمیففج اس ف فاده شففود .بففا توجففه بففه اینکففه بففذرها از

داشت ،برداشت و پف

از برداشفت مفیتوانفد تفاثیر

زیس ایی بايیی بر وردار می باشند و به علفت عفد

ابل توجهی در کن رل ای علف هرز داش ه باشد.

زراعی و سفس
ونیز انجا
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)(A

()B

شکل -1جوانهزنی بذر جمعیتهای گرمسیر و سردسیر در شرایط دمایی مخ لف در حضور نور ( )Aو تاریکی()B
طبج آزمون نند دامنهای دانک س ونهای دارای حروف مش رت ،در سطم  % 5فا د ا

ف معنی دار هس ند.

Fig.1 . Seed germination of the ecotypes under light (A) and Dark (B) conditions.
Columns followed by the same letter do not differ significantly at %5 level according to Duncan`s multiple range test
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 ساع ه) و همچنی دمای12/8(  روشنایی م ناوب/ مقایسه جوانهزنی بذر در نند دمای م ناوب همراه با تاریکی-1 شکل
 درجه سان ی گراد و نور مس مر93 ثابت
Fig. 2. Comparison of seed germination between the constant light and temperature conditions and some
different alternative light and temperature conditions

. مقادیر به دست آمده از مدل گاسی که روند جوانهزنی بذر را در شرایط نوری مخ لف نشان می دهد-1 جدول
Table 1. Parameter estimates obtained from Gaussian model that described the trend of seed germination
of warm and cold ecotype under dark and light conditions.

R2

X0

b

a

0.86**

6.80 ± 0.18

1.43 ± 0.18

52.11 ± 5.77

Warm ecotype
under light

0.83**

8.30 ± 0.26

1.89 ± 0.26

29.79 ± 3.52

Warm ecotype
under dark

0.79**

7.24 ± 0.31

2.03 ± 0.31

63.76 ± 8.34

Cold ecotype
under light

0.76**

8.94 ± 0.41

3.05 ± 0.43

46.67 ± 5.51

Cold ecotype
under dark

. = روزی که بیش ری جوانهزنی مشاهده شدx0 ،= شید طb ،= تفاوت بی بیش ری و کم ری مقدار جوانهزنیa
a: the difference between the minimum and maximum germination; b: the slop of the line; x0: the day in which
occurs maximum germination rate. (± SE)
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seed germination%
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 سردسیری در نور(▼) و،)◊(  گرمسیری در تاریکی،)●( روند جوانهزنی بذر جمعیتهای گرمسیری در نور-9 شکل
. درجه سان یگراد93 سردسیری در تاریکی (○)در دمای
Fig. 3. The trend of seed germination of the warm ecotype under light (●), Dark (◊) and the cold ecotype
under light (▼), Dark (○) conditions at 30°C

. مقادیر به دست آمده از مدل گاسی که روند ظهور گیاهچه را از عمجهای مخ لف ات نشان می دهد-1 جدول
Table 2. Parameter estimates obtained from Gaussian model that described the trend of seedling
emergence from different soil depths.

R2

X0

b

a

0.96**

2.53 ± 0.12

1.76 ± 0.13

44.26 ± 2.68

Warm ecotype

0.96**

2.50 ± 0.13

1.98 ± 0.15

51.07 ± 2.88

Cold ecotype

.= عمقی که بیش ری ظهور گیاهچه در آن مشاهده شدx0 ،= شید طb ،= تفاوت بیش ری و کم ری مقدارظهور گیاهچهa
a: the difference between the minimum and maximum seedling emergence; b: the slop of the line; x0: the soil depth in
which occurs maximum seedling emergence. (± SE)
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 روج گیاهچه جمعیت گرمسیری (○) و جمعیت سردسیری (●) ازاعمام مخ لف ات-4شکل
Fig. 4. Seedling emergence of warm ecotype )○( and cold ecotype )●( from different soil depths.

. مقادیر به دست آمده از مدل شجس یذ که روند جوانهزنی بذر را در پ انسیل مخ لف آب نشان می دهد-9 جدول
Table 3. Parameter estimates obtained from Sigmoidal; Logistic model that described seed germination
rate under different water potential

R2

X0

b

a

0.99**

0.06 ± 0.003

2.13 ± 0.24

50.18 ± 1.11

Warm ecotype

0.99**

0.08 ± 0.0052

1.82 ± 0.19

70.94 ± 1.74

Cold ecotype

. درصد از کل بذرهای جوانهزده در آن مشاهده شده است53 = مقدار پ انسیل آبی کهx0 ،= شید طb ،= بیش ری درصد جوانهزنیa
a: maximum germination; b: the slop of the line; x0: the water potential in which occurs 50% of the maximum
germination. (± SE)
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Fig.5. Seed germination of warm ecotype )○( and cold ecotype )●( under different water potential
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