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تأثیر عوامل محیطی بر جوانهزنی فرفیون ناجور برگ (:)Euphorbia heterophylla L.
یک علفهرز تازه وارد مزارع سویا
)Effect of environmental factors on wild poinsettia (Euphorbia heterophylla L.
germination- a new introduced weed in soybean field
ریحانه عسگرپور ،*2رضا قربانی ،2محمد خواجه حسینی9

چكیده:
فرفیون ناجور برگ ( )Euphorbia heterophylla L.علفهرز یكساله ،تابستانه ،از خانواده
 Euphorbiaceaeاست که در سالهای اخیر وارد ایران شده و علفهرز مشكلساز مزارع سویای استان
گلستان گردیده است .بمنظور بررسی تأثیر عوامل محیطی (درجهحرارت ،نور ،تنش شوری و خشكی )pH ،و
عمق کاشت بر جوانهزنی آن ،مطالعات آزمایشگاهی و گلخانهای انجام شد .نتایج نشان داد که بذور در دامنه
حرارتی  54-54درجه سانتیگراد در  55ساعت روشنایی و تاریكی کامل قادر به جوانهزنی بوده ،ولی در شرایط
روشنایی ،درصد و سرعت جوانهزنی باالتر بود ،بطوریکه باالترین درصد ( )%38و سرعت جوانهزنی ( 55/85بذر
در روز) در دمای  84درجه سانتیگراد و روشنایی مشاهده شد .در تیمار دماهای متناوب ،باالترین درصد ()%54
و سرعت جوانهزنی ( 51/55بذر در روز) در دمای متناوب  53/83درجه سانتیگراد رخ داد .جوانهزنی با افزایش
تنش خشكی کاهش یافت و هچ جوانهزنی در پتانسیل آب  -5مگاپاسكال مشاهده نشد .بذور فرفیون ناجور برگ
در غلظت شوری  3-53میلی موالر باالی  33درصد جوانه زدند و با افزایش تنش شوری جوانهزنی کاهش یافت
و در غلظت نمک  563میلی موالر به  58درصد رسید .جوانهزنی تحت تأثیر سطوح  pHقرار نگرفت .باالترین
درصد خروج ( 33-54درصد) از بذور کاشته شده در عمق  3/1-8سانتی متر خاک بود و هیچ گیاهچهای از
عمق  6سانتی متر خارج نشد .براساس این نتایج ،عوامل محیطی مطالعه شده ،جوانهزنی فرفیون ناجور برگ را
تحت تأثیر قرار داده و از این اطالعات میتوان در پیش بینی پراکنش آن به مناطق جدید استفاده کرد.
واژههای کلیدی :پتانسیل آب ،تنش شوری ،درجهحرارت ،دوره روشنایی ،عمق کاشت

مقدمه
فرفیووووووو نووووواجور بووووور
)L.

(Euphorbia

گیوواهی یوو

سووا ه تابسووتانه ایسووتاده ،رودرال بوووده و

 heterophyllaکوووووه بوووووومی مریکوووووای

دارای ارتفوووواعی بووووی  96و  16سووووانتی متوووور بووووا

مرکو ی و منووار گرمسوویری و نیمووه گرمسوویری امریکووا

شووویرابه سوووفیدرنز از خوووانواده Euphorbiaceae

مووی باشوود )(Pahlevani and Akhani, 2011

است & (Essiett et al., 2012; O’Makinwa
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) .Akinyemiju, 1990تکثیر ایو گیواه توسوذ بوذر

از نجا که استقرار موف علفهای هرز و در نتیجوه

موویباشوود کووه بووا مکانیسووی انفجوواری 2پخووش موویشووود

پتانسوویل ای و گونووههووا جهووت توسوومه بووه منووار جدیوود

(.)Waterhouse, 1994; Frenedozo, 2004

(Nandula et al., 2006; Singh et al.,
) ،2012به شدت به توانایی وها در جوانهزنی بسوتگی

فرفیوو ناجور بر

در زمی های زراعی ،سب یجات،

دارد و یکی از عوامل تمیی کننده تراکی بوتوه در واحود

مراتع و زمی های بایر رشود مویکنود )(Holm, 1979

سطح میباشود (،)Jordan & Haferkamp, 1989

کوووه بو وه علوووت پتانسووویل تهووواجی و خسوووارت و بوووه

افووو ایش ارالعوووات دربوووار بیو وووو ی جوانوووهزنوووی

زموووی هوووای زراعوووی و مراتوووع ،از اهمیوووت اقتیوووادی

علووفهوورز جهووت توسوومب برنامووههووای کنتر ووی بهینووه

باالیی برخوردار اسوت (.)Aarestrup et al., 2008

مفید خواهود بوود جوانوهزنوی ناشوی از بورهمکنشهوای

ایووو علوووفهووورز ،توانوووایی بووواالیی در پوووراکنش و
استقرار داشته و به عنواو ی

پیچیووده بووی عواموول کنتوورل درونووی و بیرونووی اسووت

علفهرز سمج پیشگام و

) .(Zhou et al., 2005از عوامول محیطوی موثرر بور

رودرال در سراسر جهاو مویباشود ;(Brecke, 1995
) .Essiett et al., 2012فرفیوو ناجوربر

جوانهزنی میتواو به دما ،پتانسیل

به عنواو

 ،نور ،عم دفو و

 pHاشواره کورد ;(Chauhan et al., 2006 a, b

یکووووی از بوووودتری علووووفهووووای هوووورز سووووویا در

) ..Zhou et al., 2005دمووا اغلووم عاموول محیطووی

برزیل در نظر گرفته شده ( )Nechet et al., 2004و

اصلی کنترل کننده جوانهزنی میباشد .ارورات دموا روی

علفهرزی با اهمیت اقتیادی باال در دو محیول پنبه و

نمو گیاه ،اساس مدلهای مورد استفاده بورای پویشبینوی

بووووووووادام زمینووووووووی در جورجیووووووووا و فلوریوووووووودا

زموواو جوانووهزنووی بووذور در خووا هووای مررووو اسووت

میباشد ) .(Suda & Gioggini, 2000ایو گونوه،

(&.)Shafii William, 2001

عملکرد سوویا را بوه شودت کواهش داده و در برداشوت

از نجاکه فرفیوو ناجور بر  ،ی

مکانیکی و نی ایجاد م احمت میکنود (Nechet et

علفهورز توازه

 al., 2004).رروبت بوتهها به دانههای سویا منتقل شده

وارد است ،مطا موه بیو وو ی ایو گونوه بورای مودیریت

شودو بوذور را بوه تو خیر مویانودازد.

مناسم و ضروری است .به همی منظور ،عوامول موثرر

و در نتیجه خش

بر جوانهزنی ای گونه مورد مطا مه قرار گرفت.

همچنوووی  ،ایو و علوووفهووورز می بووواو بیمووواری جووور
) ،(Elsinoe phaseoli Jenkinsمهیتری بیمواری

مواد و روشها

وبیا چشی بلبلوی ) (Vigna unguiculata L.اسوت،

بذور فرفیووو نواجوربر

از گیاهواو رشود یافتوه در

به روری که باالتری شیوع بیماری را بی علفهای هرز

منطقه مرزو کالتوه ( 91 º 52′شوما ی 95º 50′ ،شورقی)

م رعه وبیا چشی بلبلی داشت ).(Adebitan, 1998

استاو گلستاو در اوایل پایی سال  2936جمع وری و به

ای گیاه در سال  2915بورای او وی بوار در ایوراو از

زمایشگاه تحقیقاتی علفهای هرز دانشکده کشاورزی

باغوات مرکبوات منطقوه کهنووق واقوع در اسوتاو کرمواو

دانشگاه فردوسی منتقل شدند .بوذور در پاکوت کاغوذی

گ و ارش شوود ( )Sajedi et al., 2006و در حووال

در دمای محیذ ( )25±2 ºCنگهداری شدند .وزو ه ار

حاضوور ،از علووفهووایهوورز مشووکلسوواز م و ارع سووویای

در حوودود  5گوورم بووود.

دانووه فرفیوووو نوواجور بوور

( )Glycine maxمنطقه مرزو کالته استاو گلستاو بوه

زمایش های او یه نشاو داد که بذور فاقد خوا بودند.

شمار میرود.

اثر درجهحرارت و نور بر جوانهزنی
Explosive mechanism

به منظور یافت ر یی حرارتی بهینه و نیاز نوری برای

1
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جوانهزنی فرفیووو نواجور بور  ،ارور دماهوای رابوت در

اسوووووووووووووم ی  -6/1 ،-6/1 ،-6/0 ،-6/2 ،6و -2

شوورایذ  20سوواعت روشوونایی یووا توواریکی کاموول مووورد

مگاپاسوووکال مطووواب بوووا روش میچووول و کوووافم

زمایش قرار گرفت .همچنی  ،ارور دماهوای متنواو بور

( )Michel & Kaufmann, 1973بوا اسوتفاده از

جوانهزنی نی مورد بررسی قورار گرفوت .دماهوای رابوت

پلیاتیل گلیکول  1666تهیه شدند .بدی منظوور25 ،

شووووووووووووووامل  05 ،06 ،95 ،96 ،25 ،26 ،25 ،26و 56

بذر در بذر بر روی کاغذ صافی در پتریدیوشهوای

سووانتیگووراد و درجووهحوورارتهووای متنوواو روز/شووم

 3سانتی متری چیده و  1میلوی یتور از محلوولهوا بوه

 96/06 ،25/95 ،26/96 ،25/25 ،26/26و  95/05درجووه

نها اضافه شد .پتریدیشها در رمینواتور بوا دموای

سانتیگراد بودند .در تیمار دماهای متنواو  20 ،سواعت

رابووت  95و  20سوواعت روشوونایی (شوورایذ مطلووو

روشنایی هم ماو با دوره درجهحرارت بواال تنظویی شود.

جوانهزنی) گذاشته شدند .تمداد بذور جوانوه زده بوه

بوورای مطا مووه جوانووهزنووی در شوورایذ توواریکی کاموول در

صورت روزانه و به مدت  20روز شمارش شد.

دماهوای رابوت ،پتوریدیوشهوا دروو فویول ومینیووومی
زیر نوور

پیچیده شدند و شمارش روزانه در اتاق تاری

اثر  pHبر جوانهزنی

سب انجام گرفت.
ی

ارر  pHبر جوانوهزنوی فرفیووو نواجور بور

بوا

تمداد  25بذر در پتریدیشهای  3سانتی متری روی

اسووتفاده از محلووولهووای بووافر  0تووا  26مطا مووه شوود.

الیه کاغذ صافی چیده و  1میلی یتور

مقطور بوه

نها اضافه شد .هر پتریدیش بوه عنوواو یو

تکورار در

محلولهای بافر به وسیله هیدروکسید سدیی  2موالر

نظر گرفته شد .پتریدیشهوا در پالسوتی
قرار داده شد تا تبخیر

یا اسید کلریدری

هوای شوفا

).et al., 2008

را بوه حوداقل برسواند .تموداد

مقطر دارای  pH=1بود که بوه

عنواو شاهد در نظور گرفتوه شود .ایو

بذور جوانه زده بوه صوورت روزانوه و بوه مودت  20روز

مطاب

شوومارش شوود .ریشووهچووه بووا رووول  2میلووی متوور ،ممیووار

زموایش نیو

زمایشهای بررسی تنش بر جوانهزنی انجوام

شد.

وانووهزنووی بووود .سوورعت جوانووهزنووی بووه روش موواگویر
( )Maguire, 1962و بوووا اسوووتفاده از مماد وووه ()2

اثر عمق کاشت بذر بر ظهور گیاهچه

بوورای بررسووی اروور عمو کاشووت بووذر بوور هووور

محاسبه شد:
مماد ه ()2

Si
Di

n

Rs  

گیاهچووه ،پوووان ده بوووذر فرفیوووو نووواجور بووور

i 1

گلداوهایی با قطر  26سانتی متر با خا

که در ای مماد ه  Siتموداد بوذور جوانوه زده در

ش ،ی

هور شومارش و  Diتموداد روز شومارش توا روز n

سوم خا

بر  ،یو

(ی

در
سووم

سووم خوا ) در

عم های ( 6/2سوطحی) 0 ،9 ،2 ،2 ،و  1سوانتیمتور

میباشد.

کاشته شود .متوسوذ درجوهحورارت گلخانوه در روز

اثر تنش شوری و خشكی بر جوانهزنی

 92±2و ری شم  29±5بود .دوره روشنایی ربیموی

بوورای بررسووی توونش شوووری بوور جوانووهزنووی ،از

حدود  20ساعت بود .گلداوها از رری

محلووولهووای  226 ،16 ،06 ،26 ،26 ،6و  216میلووی
موالر نم

 2موالر تهیه شدند (Pahlevani

گلداوها بیاری میشدند تا رروبت خوا

کلرید سدیی استفاده شد .برای زمایش

رو

زیور
در حود

مطلووو حفوود شووود .وقتووی کوتیلوودوو روی سووطح

توونش خشووکی ،محلووولهووای بووی بووا پتانسوویلهووای
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قابل رویت بود ،هور گیاهچه ربت میشود و

نوورم افوو ار  Minitab 16اسووتفاده شوود .مقایسووه

گیاهچهها بهمودت  26روز بمود از کاشوت شومارش

میانگی ها در سوطح ارمینواو  5درصود و بوا زمووو

شدند.

 LSDانجام شد.

خا

همه مطا مات زمایشگاهی در قا م ررح کوامال

نتایج و بحث

تیادفی با چهار تکرار انجام شد .تیمار عم کاشوت
در قا م ررح بلو

اثر درجهحرارت و نور

کامل تیادفی با چهوار تکورار

اررساده هر دو درجهحرارت (رابت و متناو ) و نور

در گلخانه تحقیقاتی مشهد در سال  2932انجام شد.

ت ریر ممنیداری ( )p<6/62بر جوانهزنی فرفیووو نواجور

تمام زمایشها دوبار انجوام شودند و بوه د یول نبوود

داشووتند .جوانووهزنووی در دامنووه حرارتووی  25تووا 05

بوور

موواری بووی دوبووار تکوورار ،داده هووا ادغووام

مشووواهده شووود و بوووذور در دماهوووای  26و  56درجوووه

شدند و مقایسه میانگی بر روی دادههای ادغام شوده

سانتیگراد قادر به جوانوهزنوی نبودنود .در هور دو تیموار

اخووتال

روشنایی و تاریکی ،بوا افو ایش درجوهحورارت ،درصود

انجام شد .قبول از نوا ی مواری ،تبودیل داده بورای

جوانهزنی اف ایش یافته و در دمای  95درجه سانتیگوراد

نرمال کردو داده های درصد جوانهزنوی انجوام شود.

به حداکثر خود رسوید و بمود از و ،بوا افو ایش درجوه-

با ای حال ،تبدیل داده یکنواختی واریانس را بهبود

حرارت ،کاهش یافت (شکل  .)2مدل درجه دوم ،رونود

ندا و ر نتیجو ا ا هوی ببود ن نهود بو ا

تغییرات سرعت جوانهزنی در دماهای رابت را نشواو داد.

آنیلیز استفی شود ;(Chauhan et al., 2006 b

در حضور نور ،با اف ایش دما از  25به  95درجه سوانتی-

) .Nandula et al., 2006مووودل درجوووه دوم

گراد ،سرعت جوانهزنی از  2/95بوه  22/90بوذر در روز

) بوووورای رونوووود سوووورعت

اف و ایش یافووت و بموود از و رونوود کاهشووی داشووت .در

(

جوانهزنی در شرایذ نور و تاریکی در دماهای رابوت

شرایذ تاریکی نی چنی روندی مشاهده شد (شکل .)2

برازش داده شد که در و  b ،aو  cضورایم مماد وه

ارر متقابل دماهای رابت و نوور بور درصود و سورعت

هستند .مودل سویگمودیدی  -9پوارامتری (مماد وه )2

جوانهزنی ممنیدار ( )p<6/62بود .اگرچه بذور فرفیووو

برای جوانهزنی تحت تنش شوری و خشکی و عمو

ناجور بر

کاشت استفاده شد.

نور ،درصد و سرعت جوانهزنی بیشتر از شرایذ تواریکی

مماد ه ()2

x  x0
)
b

a
(

در تاریکی نی جوانه زدنود ،اموا در حضوور

بود و ای اختال

y

از از نظر ماری ممنیدار بود (جدول

 .)2بیشتری درصد و سورعت جوانوهزنوی بوه ترتیوم در

[1  e
]
کووه در و  ،yدرصوود یووا سوورعت جوانووهزنووی،

تیمووار روشوونایی ا دمووای  95و کمتووری مقوودار و در
شرایذ تاریکی ا دمای  06درجوه سوانتیگوراد مشواهده

 a=ymaxمجانم باالیی (حداکثر درصد یوا سورعت

شد.

جوانهزنوی) اسوت ،x0 .مقودار  xبوه ازای  56درصود

درصد جوانهزنی در همه دماهای متناو (به استثنای

کاهش مقدار حداکثر درصد یا سرعت جوانهزنوی و

دمای  )95/05باالی  15درصد ( 18تا  35درصد) بوود و

 ،bشیم در  x0میباشد .مودلهوای رگرسویونی غیور

تفوواوت ممنوویداری بووی ای و تیمارهووای دمووایی وجووود

خطی با استفاده از نرم اف ار  Sigmaplot 11رسوی

نداشووت .جوانووهزنووی در دمووای  95/05بووه  22/5درصوود

گردیدند .برای تج یه ماری داده هوای زموایش از

کاهش یافت .سورعت جوانوهزنوی در دماهوای متنواو ،
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تفاوت ممنیداری ( )p<6/62با یکدیگر داشتند .سرعت

متناو  ،نشاودهنده ای است که بوذر در عمو سوطحی

جوانهزنی از  8/19بذر در روز در دموای متنواو 26/26

خووا

قوورار گرفتووه و پوشووش گیوواهی وجووود نوودارد

به  22/33بذر در روز در  96/06اف ایش یافتوه و پوس از

(.)Ferner & Thompson, 2005

و با اف ایش دما ،کاهش مشاهده شد (شکل .)9
بر

براساس ای پاسخهای جوانهزنوی بوه درجوهحورارت

( )Brecke, 1995گ ارش کورد کوه بوذور

فرفیوو ناجور بر

می تواو نتیجوه گرفوت کوه بوذور فرفیووو نواجور بور

در دامنوه حرارتوی  26توا  06درجوه

دارای خوا فی یو یکی غیر عمی هستند .چنی بذوری

سانتیگراد جوانه زده و حداکثر جوانهزنی در دموای 95

در پایی خوا بوده و فقذ در دماهای بواال جوانوه موی-

درجه سانتیگراد بود و بورای جوانوهزنوی نیوازی بوه نوور

زننوود .چنوووی پاسووخی بووورای چنوودی گونوووه یکسوووا ه

نبوود .بوانوو و همکواراو ()Bannon et al., 1978

تابسووتانه دیگوور ماننوود  Cyperus erythrohizosو

بیاو کردند کوه دموای متنواو  95/25بورای جوانوهزنوی

 Fimbristylis autumnalisنی و گ و ارش شووده

بهینه بوود .ایشواو همچنوی گو ارش

است (.)Baskin et al., 1993

کردند که نور ،جوانهزنی ایو علوفهورز را در دماهوای

جوانهزنی بذر فرفیوو ناجور بر

فرفیوو ناجور بر

در تاریکی کامل

 25یووا  95درجوووه سوووانتیگوووراد افوو ایش داد .سووورعت

نشاودهنده ای است که بذر ای علوفهورز ،فتوبالسوت

جوانهزنی گیاهاو منار گرمسیری با کاهش دما به رور

نیست و حساسیت به فتوپریود نودارد .بوذور ریو بوا وزو

چشیگیری کواهش یافتوه و در دموای حودود  26درجوه

کمتر از  6/2میلی گرم به شدت نیاز نوری دارنود و ایو

سانتیگراد جوانهزنی متوقف مویشوود .درجوهحورارت،

وابسوووتگی نوووور بوووا افووو ایش انووودازه بوووذر کووواهش

شوواخخ خوووبی از زموواو سووال اسووت و در تمیووی زموواو

مییابد .در نتیجوه ،بوا توجوه بوه اینکوه وزو بوذر فرفیووو

جوانوهزنووی نقووش مهمووی ایفووا موویکنوود & (Ferner

در حدود  5میلیگرم است ،وابستگی نوری

)2005

ناجور بر

 .Thompson,از نجووووا کووووه فرفیوووووو

ناجور بور  ،یو

بسیار کمی دارد )(Ferner and Thompson, 2005

.

گونوه منوار گرمسویری و تابسوتانه

اثر تنش شوری و خشكی

میباشد ،در دامنه حرارتی باالی  25درجوه سوانتیگوراد

دو مدل سیگمودیدی  -9پارامتری در پاسخ درصد و

جوانهزنی خود را شروع میکند .همچنی  ،ایو گونوه از

سرعت جوانهزنی به غلظتهای مختلف شووری بورازش

علفهای هرز مهی سوویا در دنیوا مویباشود .سوویا بورای

داده شوود (شووکل  .)0براسوواس ایو موودلهووا 56 ،درصود

نیاز دارد

 222میلیموالر رخ میدهد و

جوانهزنی به حداقل دمای  22سانتیگراد خا

جوانهزنی در غلظت نم

و براساس ای نتایج ،دمای مناسم جوانهزنی ای گونه با
سویا مطابقت داشته و به ی

سرعت جوانهزنوی در غلظوت نمو

 52میلویمووالر بوه

علفهورز مهوی و تبودیل

نیووف حووداکثر سوورعت جوانووهزنووی رسووید .اگرچووه

در دماهوای

جوانهزنوی در دامنوه وسویمی از غلظوت شووری صوورت

متناو بیشتر از درجهحورارتهوای رابوت بوود .احتمواال

گرفووت ،درصوود جوانووهزنووی بووا افو ایش غلظووت شوووری

گردیده است .جوانهزنی فرفیوو ناجوربر
دمای متناو

بهعنواو ی

مکانیسی سنجش فضای

بواز2

کوواهش یافووت .درصوود جوانووهزنووی تووا غلظووت 226

و سنجش عم عمل موی کنود .تغییورات درجوهحورارت

میلووی موووالر بوواالی  05درصوود بووود ،در حووا یکووه در

کاهش یافته و همچنی  ،در

غلظوووت  216میلوووی مووووالر بوووه  29درصووود کووواهش

زیر سایباو پوشش گیواهی بسویار پوایی تور اسوت .دموای

یافت .درصد جوانهزنی در غلظتهای  6-06میلی موالر

روزانه با اف ایش عم خا

Gap

نمووو

1
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بووا یکوودیگر نداشووتند .ایوو نتووایج نشوواو موویدهوود کووه

( )p<6/62بوور جوانووهزنووی داشووت .درصوود و سوورعت

ایوو علوووفهووورز تحمووول بووواالیی بوووه شووووری نووودارد.

جوانهزنی فرفیوو ناجور بر

روند سیگمودیدی

چوهواو و همکواراو )(Chauhan et al., 2006a

-9پووارامتری بووا اف و ایش فشووار اسووم ی ،کوواهش یافووت

گ ارش کردند کوه بوذر ،Sonchus oleraceus L.

(شووکل  .)5براسوواس موودل 56 ،درصوود جوانووهزنووی در

 8درصد جوانهزنی در غلظت شووری  216میلوی مووالر

پتانسیل اسم ی  -6/1مگاپاسکال به دست مد و سرعت

داشت.

جوانهزنی در  -6/0مگاپاسکال به نیف حداکثر سرعت

در ی

تنش شوری ت ریر ممنیداری ( )p<6/62بور سورعت

جوانوهزنووی کوه در شوواهد مشوواهده شود ،کوواهش یافووت.

جوانهزنی ای علفهرز داشت .با اف ایش غلظت شوری

جوانهزنوی در پتانسویل اسوم ی  6توا  -6/0مگاپاسوکال،

از سرعت جوانهزنی کاسته شود ،بوه رووریکوه سورعت

 16-10درصوود بووود .بووذور در پتانسوویل اسووم ی  -6/1و

جوانهزنی در تیمار شاهد و سطح شووری  216بوهترتیوم

 -6/1به ترتیم  12و  08درصد جوانه زدند .ای یافتوههوا

 22/28و  6/12در روز بوود .وقتووی غلظووت بوواالی نمو

نشاو میدهد که بذور فرفیوو ناجور بر  ،نسبتا متحمل

( )Na+در خا

را تغییور

به خشکی هسوتند .درحوا یکوه بوذور سوویا حسواس بوه

رسو میکند ،بافت خوا

داده و منجوووور بووووه کوووواهش تخلخوووول و در نتیجووووه،

خشکی میباشند ،به روریکه در پتانسیل اسوم ی -6/9

موویشووود .رسوووبات

مگاپاسکال بمد از  31ساعت فقذ  92درصد جوانه زد و

را کاهش داده و بوه

در  -6/1مگاپاسووکال هوویا جوانووهزنووی مشوواهده نشوود

را دشووارتر مویسوازد .پیامود اصولی

( .)Hoveland & Buchanan, 1973بنووابرای ،

دروو سووولو ی اسوووت

ممکو اسوت در شورایذ رروبوت

کوواهش هوووادهی و هوودایت
باالی نم

در خا  ،پتانسیل

تبع و ،جذ

تووونش شووووری ،کووواهش

فرفیوو نواجور بور

) .(Mahajan & Tuteja, 2005با توجوه بوه اینکوه

پایی خا

مویباشود و یکووی از

اثر pH

او وی فواز جوانوهزنوی ،جوذ

عوامل کنترل کننده سرعت ای فاز ،اختال
پتانسیل

خوا

جوانووهزنووی فرفیوووو نوواجور بوور

و بوذر اسوت (،)Bewley, 1997

تنش شوری با کاهش پتانسویل
شوودو جووذ

نسوبی بوی

تحووت تو ریر pH

قرار نگرفت .جوانوهزنوی در دامنوه  0 pHتوا  ،26بواالی

خوا  ،باعون کنود

 15درصووووود ( )11-35بوووووود و در

شووده و درنتیجووه سوورعت جوانووهزنووی

مقطووووور بوووووا

 35/19درصوود بوواالتری جوانووهزنووی مشوواهده شوود .ایو

کواهش مووییابوود .همچنووی  ،یوووهووای سوودیی و کلوور در

نتوووایج مطووواب بوووا نتوووایج بووور

سلولهای گیاهی نفوو کورده و در سیتوپالسوی گیاهواو

()Brecke, 1995

بود .نوامبرده ا هوار داشوته کوه فرفیووو نواجور بور

حساس تجموع موییابود ( .)Genc et al., 2007ایو

در

 2/5 pHتا  ،26ببیش از  35درصد جوانوهزنوی داشوت.

تووو خیر در جوانوووهزنوووی و همچنوووی ارووورات منفوووی

از گونههای دیگور علوفهورز کوه در دامنوه وسویمی از

یوووووهوووای سووودیی و کلووور اسوووتقرار گیاهچوووه را بوووا

 pHجوانووووووه موووووویزننوووووود موووووویتووووووواو بووووووه

مشوکل مواجوه مویسوازد ( .)Sayar et al., 2010از

 (Wei et al., 2009) Solanum rostratumو

نجووا کووه سووویا از گیاهوواو حسوواس بووه شوووری اسووت

 )Wang et al., 2009( Urena lobataاشواره

( ،)Mahajan & Tuteja, 2005محویذ رشود ایو
گیاه زراعی برای فرفیوو ناجور بر

دارای م یت رقابتی نسبت به سویا باشد.

کرد .جوانهزنی باالی بذر فرفیوو ناجور بور

مناسم است.

در دامنوه

وسیمی از  pHنشاودهنده ای است که ای گیاه توانایی

سطوح مختلف تونش خشوکی نیو تو ریر ممنویداری

سازگاری به خا های با اسیدیته مختلوف را دارد .ایو
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یکی از ویژگی مشتر

علفهای هرز مهاجی است کوه

( )Susko & Hussein, 2008نی کر شده اسوت.

مویکنود

چنی کاهش سیگمودیدی در هور گیاهچوه بوا افو ایش

به ازدیاد نها در زیستگاههای مختلوف کمو
(.)Wang et al., 2009

عم در چند گونه دیگر علفهرز نی کور شوده اسوت

اثر عمق کاشت بذر

(Oliveira
&
Norsworthy,
;2006
Norsworthy & Oliveira, 2005, 2006).

مدل رگرسیونی سیگمودیدی  -9پارامتری به خووبی
رابطه عم و هور گیاهچه را توصیف کرد (شوکل .)1

نتیجهگیری کلی

حداکثر هور گیاهچوه  32/1درصود بور ورد شود و در

نتایج مطا مات ما نشاو داد که ای علفهرز قادر بوه

عم  0/5سانتیمتر به  56درصد حوداکثر هوور رسوید.

جوانهزنی در دامنه گستردهای از شرایذ محیطوی اسوت.

هور گیاهچه از عم ( 6/2سطحی) تا  9سانتیمتر باالی

بووذور ای و گیوواه در درجووهحوورارت رابووت 25-05درجووه

 11درصد ( )11/99-35/19بود .هور گیاهچه در عمو

سانتیگراد و تمامی دماهای متناو مورد ارزیابی جوانه

سطحی کمتر از عم  2-9سانتیمتور بوود کوه بوه تمواس

زد .جوانووهزنووی در تمووامی محلووولهووای  pHبووا درصوود

در سوطح

باالیی انجام شد .ای علفهرز نسبتا متحمل به شووری و

شدو سریع سطح خا ) میتواو نسوبت داد .بوا

کمتور از 16

پایی تر بوذر بوا خوا
(خش

و دسترسوی کمتور

خشکی بوده ،به روریکه در غلظت نمو

اف ایش عم بیش از  9سانتیمتر ،هور گیاهچه کواهش

میلوی مووالر و پتانسویل

یافته و در عم  1سانتیمتر بوه صوفر رسوید .بنوابرای  ،بوا

بیش از  56درصد جوانهزنی داشوت .بوا توجوه بوه تغییور

شخی عمی و انتقال بذور به عمو بویش از  1سوانتیمتور

اقلیی و گرم شدو زمی و همچنی  ،تحمل نسبی فرفیووو

مووویتوووواو موووانع هوووور گیاهچوووه گردیووود .حوووداکثر

به خشکی و شوری ،ایو علوفهورز دارای

ناجور بر

هور از عم های سوطحی بورای Sinapis arvensis

م یت رقابتی بوده و احتمال گسترش و به منار دیگور

(2تا  2سانتیمتر) ()Boyd, & Van Acker, 2003
و matronalis

بیشوتر از  -6/1مگاپاسوکال،

وجود دارد.

 6-2( Hesperisسووووانتیمتوووور)
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 خطای استاندارد) فرفیوو ناجور بر±  ارر دما و نور بر درصد جوانهزنی (میانگی-2 شکل
Figure 1- Effect of temperature and light on germination percentage (means ± standard error) of wild poinsettia
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Figure 2- Trend of germination rate (means ± standard error) in light and dark treatments in different
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Figure 3- Effect of alternating temperatures on germination percentage (A) and germination rate of wild
poinsettiaVertical bars represent standard errors of the means.
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Table 1- Interaction of temperature and light on germination percentage and germination rate of wild poinsettia

(C) درجه حرارت
Temperature (C)

)سرعت جوانهزنی (بذر در روز

درصد جوانهزنی

Germination rate (seed day-1)

Germination percentage

تاریکی

 ساعت روشنایی20

تاریکی

 ساعت روشنایی20

Dark

14 h light

Dark

14 h light

10
0g
0g
0g
0g
15
1.72 fg
2.35 ef
30.5 de
41 cd
20
4.09 de
6.16 bc
38.5 d
72 ab
25
5.23 cd
7.24 b
43 cd
72 ab
30
6.81 bc
7.90 b
56 bc
77 a
35
7.15 b
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Figure 4- Effect of salinity stress on germination percentage (A) and germination rate (B) of wild
poinsettia
Vertical bars represent standard errors of the means.
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Figure 5- Effect of drought stress on germination percentage (A) and germination rate (B) of wild
poinsettia
Vertical bars represent standard errors of the means.
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Figure 6- Effect of planting depth on emergence percentage (means ± standard error) of wild poinsettia
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