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بررسي بيولوژي علف هرز شاهی خاکستری ( )Cardaria draba L.در مواجهه با برخي از متغيرهاي
محيطي

Investigation of biology of hoary cress (Cardaria draba L) against some edaphic

سیدمهدی میرطاهری
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چکیده:
بررس�ی آزمایش�گاهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در س�ال 1394برای تعیین اثر پتانسیل اسمزی ،دما و
غلظت نمک بر جوانه زنی بذر ش�اهی خاکس�تری 2انجام شد .فاکتورها ش�امل هفت سطح پتانسیل اسمزی (،-0/2 ،0/0
 -1 ، -0/8 ،-0/6 ،-0/4و  -1/2مگاپاس�گال) ،هفت س�طح دما  30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،و  35درجه س�انتیگراد و هفت سطح
ش�وری ( 250 ،200 ،150 ،100 ،50 ،0/0و  300میلیموالر  )NaClبودند .بر اس�اس نتایج در تمام دماها ،افزایش فش�ار
اسمزی باعث کاهش درصد و سرعت جوانه زنی 3گردید ولی این کاهش در دماهای نامناسب برای جوانه زنی (مانند
دمای  10درجه س�انتیگراد) بیش�تر به چشم خورد .دماهای  5و  35درجه از جوانه زنی جلوگیری نموده و دمای اپتیمم
بر اساس مدل  20/9درجه سانتیگراد تعیین گردید .فشار اسمزی باالتر از  -0/6مگاپاسگال نیز از دامنه تحمل گیاه بیشتر
ب�وده اس�ت .از طرف�ی با افزایش مقدار غلظت نمک مقادیر درصد و س�رعت جوانه زنی با ش�یب تندی کاهش یافتند،
بهطوریکه بر طبق پیش بینی مدل رگرسیونی در غلظت نمک  285میلی موالر جوانه زنی به صفر می رسد.
واژههای کلیدی :هیدروترمال تایم ،دمای کاردینال ،بذر علف هرز.

مقدمه

سیستم ریشهای میپردازد .سیس��تم ریشهای این گیاه از

شاهی خاکستری ( )Cardaria draba L.علف

لحاظ عمودی و افقی توس��عه زیادی دارد (Larson et

زراعی پائیزه از جمله گندم مشکالت عدیدهای را ایجاد

در افزایش قدرت رقابت این گیاه و آس��یبپذیر شدن

هرزی چند ساله با سیستم ریشه ای عمیق که برای گیاهان

 )al, 2000که کنترل آن را مشکل میسازد .همین مساله

مینماید .در س��ال اول بذر تولید نمیکند و به گسترش

بیشتر گیاهان زراعی در مقابل آن را فراهم میسازد.

تاریخ پذیرش1394/01/23 :
تاریخ دریافت1393/07/24 :
 -1باشگاه پژوهشگران جوان واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی،کرج ،ایران (. )s.m.mirtahery@gmail.com
 -2نام محلی این علف هرز ازمک میباشد.
3- Germination Rate
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علف هرز دست یافت.

شناخت بهتر بیولوژی علف هرز حرکت در جهت

مبارزه اصولی و بهینه و اس��تفاده حداقل از سموم علف

جوانه زني بذر از مهمترين رويدادها براي موفقيت

اطالعات کافی در رابطه با بیولوژی علف هرز می تواند

اولي��ن مرحله براي رقابت يك عل��ف هرز در يك نيچ

بس��ياري از علفه��اي هرز محس��وب ميگ��ردد ،زيرا

ک��ش را ممکن میس��ازد و در نتیجه در اختیار داش��تن

اكولوژیك است (.)Leon and Knapp, 2004

با تکیه بر رفتار علف هرز و پیش بینی پیک سبز شدن ،به

محققی��ن ﺑﺬرﻫﺎی  Rumex obtusifoliusرا در

مبارزه بهتر و موثرتر با آن کمک نماید.

ﺑﻴﻮﻟـ��ـﻮژي علفه��ای ﻫـ��ـﺮز و اﻫﻤﻴـ��ـﺖ آن در

درﺟـﻪ ﺣﺮارتهای ﻣﺘﻔﺎوت در ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮرد

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ( .)Bhowmik, 1997ﺑـﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

درﺻـ��ـﺪ ﺟﻮاﻧــﻪزﻧـ��ـﻲ در دﻣــﺎي 20ﺗـ��ـﺎ 25درﺟــﻪ

آزﻣـﺎﻳﺶ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ و ﻣــﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧــﺪ ﻛــﻪ ﺑﻴــﺸﺘﺮﻳﻦ

ﻣـ��ـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃــﻲ ﺳاله��ای اﺧﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﻗﺮار

ﺳــﺎنتیگـ��ـﺮاد ﻣــﻲﺑﺎﺷــﺪ (.)Riemens et al., 2004

ﺻﺤﻴﺢ وﻛﻨﺘﺮل اﺻﻮﻟﻲ علفه��ای ﻫﺮز ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ

همچنی��ن آن��ان نتای��ج ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ ﺑﺬرﻫﺎ Commelina

ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻋﻠﻒ ﻫﺮز اﻫﻤﻴـﺖ دارد .اﻳـﻦ

داﻧـﺶ ﺟﻬﺖ ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ علفهای ﻫﺮز ﺑﺨﺼﻮص

 benghalensisو ﺑﺬرﻫﺎیPolygonum persicaria

ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (Forcella et al.,

ﺑﻴﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،Chenopodium albumدﻣـﺎي

به دس��ت آوردن��د .آزﻣـﺎﻳﺶ ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي

ﭘﻮﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﺬر آﻧﻬـﺎ در ﺧـﺎك ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺖ و ﺑﺎﻋـﺚ

 .)1993دلیل این مطلب این است که از جمله عواملی که

ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﺮاي ﺟﻮاﻧﻪزﻧﻲ را ﺑﻴﻦ 2ﺗﺎ 7درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد،

می باشد .از آنجاییکه بذور گونه های مختلف علف هرز

ﺳـﺎﻧﺘﻲﮔـﺮاد ﻧـﺸﺎن داده اﺳﺖ (.)Leblance, 2003

دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب  20ﺗﺎ  25و ﺣﺪاﻛﺜﺮدﻣﺎ را  35ﺗـﺎ  45درﺟـﻪ

بر جوانه زن��ی بذور علف هرز موثر است ،دما و رطوبت

در دماه��ای متفاوتی جوانه میزنند که این دما از حداقل

نتای��ج مطالع��ه راشد محص��ل و همک��اران (Rashed

که به دمای بهینه معروف اس��ت به اوج خود می رسد و

بر علف ه��رز کاهوی وحشی ( )Lactuca serriolaرا

 )Mohasel et al., 2011تاثی��ر برخی عوامل ادافیکی

دم��ا برای شروع جوانه زنی آغاز شده و در دمای خاصی

نشان داد که این گیاه در شرایط رطوبتی مناسب ،درصد

بع��د از آن تا نقطه دمای حداکثر ،جوانه زنی کاهش می

جوانه زنی باالیی دارد اما با کاهش آب قابل دسترس و

یابد .همین مطلب در مورد رطوبت هم صادق بوده و بذر

کاهش پتانس��یل آب به بی��ش از  0/5مگاپاسگال جوانه

در نقطه خاصی از میزان رطوبت خاک (پتانسیل اسمزی

زنی آن به شدت کاهش می یابد به طوری که از پتانسیل

خاک) ،بیش��ترین سرعت جوانه زن��ی را خواهد داشت.

آب  0/55ت��ا  0/75مگاپاسگال جوان��ه زنی به صورت

در نتیجه با مطالعه ای��ن شرایط ادافیکی و بررسی عکس

العم��ل جوانه زنی علف هرز به هر کدام از اینها می توان

خطی کاهش یافته و در پتانسیل  0/9به صفر می رسد.

زن��ی در هر سال زراعی پرداخت و با این اطالعات اقدام

ه��ر کدام از علف های هرز در شرایط متفاوت ادافیکی

ب��ا توجه به مطالب مذک��ور مشخص می شود که

در شرای��ط مزرعه ای به پیش بین��ی زمان حداکثر جوانه

عک��س العمل های متفاوتی از خ��ود بروز می دهند و با

به اعمال مبارزه شیمیایی نمود تا به این ترتیب با کمترین

توجه به این اطالعات می تواند در مدیریت مزارع آلوده

میزان ممکن از سموم مذکور ،به بیش��ترین میزان کنترل
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کردن پلی اتیلن گلیکول  6000در آب مقطر تهیه گردیه

به هر علف ه��رز موثرباشد در نتیجه اهداف این تحقیق

به دست آوردن شرایط اکولوژیکی مناسب برای جوانه

و تیمار شد (.)Michel, 1983

از این اطالعات در مدیریت اکولوژیک این علف هرز

تاثیر شوری بر جوانه زنی

زنی و سبزشدن بذر شاهی خاکس��تری به منظور استفاده

با استف��اده از نمک طعام و ایج��اد سطوح شوری

و پیش بینی پتانس��یل هجوم علف هرز و در نتیجه بهینه

 250 ،200 ،150 ،100 ،50و  300میل��ی م��والر و انجام

سازی مدیریت آن بوده است.

آزمون درص��د و سرعت جوانه زنی در قالب هریک از

ای��ن محیطها به صورت یک ط��رح کامال تصادفی با 4

مواد و روشها

تکرار اقدام به انداه گیری مقاومت بذور و گیاهچهها در

تاثیر دما و پتانسیل اسمزی بر جوانه زنی:

برابر مقادیر مختلف شوری صورت گرفت.

ب��رای این منظور بذوری از علف های هرز شاهی

در نهای��ت صفات ان��دازه گیری ش��ده در بخش

خاکس��تری به صورت تصادفی در می��ان مناطق آلوده

آزمایشگاهی شامل در صد جوان��ه زنی بر اساس میزان

است��ان الب��رز در سال زراع��ی  94-93انتخاب و جهت

ک��ل بذور جوانه زده در پای��ان روز  14و سرعت جوانه

به دس��ت آوردن نمونههای آزمایشی جمع آوری شده

زنی بر اساس فرمول زیر انجام شد (Hartman et al.,

و در ظ��روف پالستیکی در دمای ات��اق تا زمان شروع

)1990

آزمایش ذخیره شدند .جوان��ه زنی بذر با قراردادن 25

بذر به صورت مساوی (یک دست) در یک پتری دیش

=+

به قطر  9سانتیمتر شام��ل دو قطعه از کاغذ فیلتر شماره

 1واتم��ن و  5میلی لیت��ر آب مقطر انجام شد .ظروف با

ک��ه در آن  RSسرعت جوانه (بر اساس تعداد بذر

پارافیلم مهرو موم (بس��ته بن��دی) شدند و در ژرمیناتور

در روز) Si ،تع��داد بذرجوانه زده در شمارش  iام و Di

برای آزمایش جوانه زنی قرار گرفتند.

تعداد روز تا شمارش  iام است.

آزمای��ش در ای��ن بخش ب��ه ص��ورت فاکتوریل

در قال��ب طرح کام�لا تصادفی و در  4تک��رار در سال

برای توصیف جوانهزنی تجمع��ی بذور در مقابل

پتانس��یل های اسمزی متفاوت بر جوان��ه زنی ،آزمایش

))Y= a/ (1+exp (-(x-x0)/b

زمان از مدل سه پارامتری سیگموئیدی استفاده شد:

 1394اج��را شد .به منظ��ور تعیین اثر دم��ای مختلف و

در آن  Yجوانهزن��ی تجمع��ی a ،مجان��ب باالی

در ژرمینات��ور تحت دماهای ( 30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5و

منحنی یا همان حداکثر درصد جوانهزنی X ،زمانX0 ،

 35درجه سانتیگراد) به عنوان عامل اول و پتانس��یلهای

زمان الزم ت��ا رسیدن به  10درصد جوانهزنی و  bشیب

اسم��زی  -1، - 0/8،-0/6 ،-0/4 ، - 0/2 ،-0/1 ،0و

منحن��ی درصد جوانهزنی (پاسخ جوانهزنی در برابر دما)

 -1/2مگاپاسگال ( )MPaبه عنوان عامل دوم اجرا شد.

می باشد.

برای تعیین تاثیرات پتانس��یل اسم��زی ،بذرها در

دادهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ و دﻣـﺎ

محلولهایی با پتانس��یل های اسمزی ذک��ر شده با حل
37
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از مدل دو تکهای استفاده شد:
Tb<T≤To

if

To<T< Tc

if

T≥Tc or T≤Tb

if

مختلفی م��ورد بررسی قرار گرفته و نتای��ج نشان داد که
(

)

(

)
)
)

(
(

جوانه زنی این گیاه نی��ز همانند اغلب علف های هرز از

= )(T

مدل مثلثی تبعیت میکند .با گذش��ت زمان و با افزایش

دما ،سطوح جوانهزنی این علفه��رز در حال تغییر بود.

= )(T

بر اساس نتایج رگرسیونی ،درص��د جوانهزنی به تدریج

f(T)=0

افزایش یافته تا به ح��د مطلوب خود رسیده و پس از آن

با افزایش مجدد دم��ا این روند معکوس و شاهد کاهش

در این تابع T :دم��ای آزمایش Tb،دمای پایهTo ،

جوانه زنی در دماهای باالتر از  20درجه بودیم (شکل .)2

دمای مطل��وب و  Tcدمای سقف میباشد .سطح زیرین

منحن��ی دو تکه ای به مفهوم سط��ح خواب و جوانهزنی

بذر محسوب میشود (.)Soltani et al., 2006

0.02
0.015

روش تجزیه و تحلیل اطالعات:

ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ

0.025

0.01

تجزی��ه و تحلی��ل اطالع��ات ب��ه دست آم��ده از

0.005

آزمایش��ات مزرعه ای ،گلخانه ای و آزمایشگاهی توسط

40

صفت به کمک آزمون چند دامنه دانکن در سطح احتمال

ﺷﮑﻞ  -1ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ

نرم افزار آماری  SASنسخه  9/2و مقایسه میانگین های هر

20
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0

0

دﻣﺎ )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد(

 5درصد انجام خواهد گرفت .قبل از این کار تمامی دادهها

ﻋﻠﻒﻫﺮز ﺷﺎﻫﯽ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻣﺜﻠﺜﯽ

Figure 1. Effect of different temperatures
on the germination pattern by triangular
model

از لحاظ نرمال ب��ودن مورد بررسی ق��رار گرفت .تمامی
محاسبات مربوط به رگرسیون و برازش داده ها با استفاده

از نرم افزار سیگما پالت نسخه  12.5صورت گرفت.

)Y= 95.255*EXP(-0.5*((A7-18.994)/8.382)2
R2=0.72

120

نتایج و بحث

80

نتایج تجزیه واریانس بذور شاهی خاکستری پس

60

از اعمال پتانس��یلهای اسمزی متفاوت نشان داد که هر

40

درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ )(%

100

20

ک��دام ازتیمارها دارای اثر معنیدار در سطح  %1بر روی

0

درصد و سرعت جوانهزنی بذرهای شاهی خاکس��تری

40
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20

10

0

دﻣﺎ )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد(

بودن��د و بهعالوه اثرات متقابل نیز معن��یدار بود (نتایج

ﺷﮑﻞ  -2ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﻋﻠﻒﻫﺮز ﺷﺎﻫﯽ

آورده نشده است).

ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﮔﺮﺳﯿﻮن

همانطورکه در شکل  1مالحظه میگردد ،جوانه

Figure 2. Changes of germination percentage
of hoary cress by using of regression

زن��ی علف هرز شاهی خاکس��تری با استف��اده مدلهای
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Figure 3. Investigation in changes of cumulative germination percentage of hoary cress caused by
different osmotic potentials and temperatures.

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي اﺳﻤﺰي ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب

ﺳﻤﺖ دﻣﺎي ﻣﻄﻠـﻮب رو ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ

 25درجه سانتی گراد است.

بررسی نمودارهای مربوط ب��ه درصد جوانه زنی

ﺷﻮري ﺑﺮ روي ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد

ﺷﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎي  20و  25درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﺳﺖ.

همانگون��ه ک��ه در شکل  3مالحض��ه میگردد،

تح��ت تاثی��ر غلظت ه��ای مختلف ش��وری و دماهای

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﮐﻠﯿﻪ دﻣﺎﻫﺎي ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ در اﯾﻦ

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  3ﻣﻼﺣﻀﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ،روﻧﺪ ﮐﻠﯽ

روند کلی تغییرات درصد جوانه زنی درشرایط اسمزی

مختل��ف نشان داد که کلی��ه نمودارهای جوانه زنی در

ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  %100ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن

ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ درﺷﺮاﯾﻂ اﺳﻤﺰي ﻣﺨﺘﻠﻒ و

مختلف و دماهای متفاوت جوان��ه زنی مشابه یکدیگر

دماه��ای مختلف آزمایشات جوان��ه زنی از روند کلی

درﺻﺪ ﺧﻮاب در ﺑﺬور ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

با افزایش دمای جوانه زنی به سمت دمای مطلوب رو به

شاهد بیشتر از سایر پتانس��یل های اسمزی بود که نشان

دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ

افزایش
یکسانی تبعیت می کنند .با این تفاوت که شیب
ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ
افزایش می باشد و بیشترین شیب مربوط به دمای  20و

میباشد .با این تفاوت ک��ه مقادیر جوانه زنی در تیمار

٢
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باش��د و مشاهده میگردد مقادی��ر جوانه زنی تقریبا در

مطالعه اث��ر شوری بر درصد و سرعت جوانه زنی

میباش��د که حاک��ی از پایین بودن درص��د خواب در

زنی در سطح 1درصد اثر معنی داری داشته است (نتایج

نشان داد ک��ه شوری بر روی درص��د و سرعت جوانه

کلی��ه دماهای جوانه زنی در این تیمار نزدیک به %100

آورده نش��ده است) و با افزایش مق��دار غلظت نمک،

بذور به کار رفته در آزمایش میباشد.

مقادی��ر درص��د و سرعت جوان��ه زنی ب��ا شیب تندی

با افزایش تدریجی میزان پتانسیل اسمزی سرعت

کاهش یافتن��د ،بهطوریکه در غلظت نمک  285میلی

جوان��ه زن��ی روندی رو ب��ه کاهش را نش��ان داد و در

موالر جوانه زنی به صفر رسیده است ( شکل .)4

پتانس��یل اسمزی  -6بار شاهد کمتری��ن سرعت جوانه
زنی به کار رفته در آزمایشات بودیم.

Y= -32203.343+32290.142*EXP
)(-0.000009347*x
R2=0.83

Y=3.0176-0.0109*x R2= 0.87
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Figure 4. Assessment of changes in germination rate and germination percentage of weed of hoary
cress by various salt concentrations

نتایج بازیار و همکاران مطابقت دارد (Baziar et al.,

در دم��ای  5و  35درج��ه سانت��ی گ��راد به علت

.)2015

مس��اعد نبودن شرایط محیطی ب��رای جوانه زنی شاهی

خاکس��تری ،در کل شاهد جوانه زنی در توده بذر بکار
رفته نبودی��م .کمترین زمان تا رسیدن به  % 10و  %20و

نتیجهگیری:

نتای��ج حاصل از جوان��ه زنی تجمع��ی نشان داد

 %50جوانه زنی مربوط به دم��ای  20و 25درجه سانتی

ک��ه زمانیکه بذره��ا در شرایط خشک��ی (غلظتهای

گ��راد رخ داد (نتایج آورده نشده اس��ت) .این نتایج با
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ب��االی  )PEGمیگیرن��د  ،درصد جوان��ه زنی کاهش

برازش رگرسیونی ،وجود  285میلی موالر نمک باعث

آن است که این ضریب عالوه بر پتانسیل اسمزی تحت

 )4ک��ه ای��ن نتیجه در ترسی��م مناطق مس��تعد آلودگی

توقف کامل رشد بذر این علف هرز خواهد شد (شکل

معن��یداری داشته و همچنین نتایج تحقیق حاضر بیانگر

توسط این علف هرز بر طبق خصوصیات شوری خاک

تاثیر تیمارهای دمایی جوانه زنی نیز میباشد.

قابل استفاده می باشد.

ب��ا افزایش تدریجی دم��ای جوانهزنی بذور زمان

بر طبق آزمایشات انج��ام شده توسط (Donato

ت��ا رسیدن به  10درصد جوانهزن��ی در دمای  20درجه

 )et al., 2013علفه��ای ه��رز ،دارای دم��ای پای��ه

سانتیگ��راد کاه��ش یافت .ای��ن در حالی ب��ود که با

متف��اوت در مناط��ق مختلف آب و هوای��ی میباشد و

افزایش دما جوانهزن��ی (25و  )30بعد از دمای مطلوب

برای ب��ه کارگیری مدلهای روی��ش وهمچنین کنترل

این رون��د معکوس شد و زمان تا رسیدن به  10در صد

بیولوژی��ک بهتر این علفهای هرز نیاز به بررسی دقیق

جوانهزن��ی افزایش یاف��ت ،تا اینکه ب��ا رساندن دما به

این گیاهان بر اساس مناطق جغرافیایی مختلف ضروری

 35درجه سانتیگ��راد مجدا جوانهزنی متوقف گردید.

به نظر می رسد.

کاهش درصد جوانه زنی در پی افزایش غلظت پتانسیل
اسمزی محیط کشت در ب��ذور گیاهان مختلف توسط

محققی��ن دیگر هم گزارش شده اس��ت (Chachalis

تشکر و قدر دانی

)and Reddy, 2000; Ashraf and Harris, 2004

از مس��اعدت موث��ر باشگاه محت��رم پژوهشگران

گردی��د که در شرایط وج��ود و افزایش تنش اسمزی،

از ای��ن تحقیق زمینه اجرای آن را مهیا کردند ،صمیمانه

ج��وان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج که با پشتیبانی

با توج��ه به نتای��ج جوانه زن��ی تجمعی مشخص

تشکر و قدردانی مینماییم.

دور شدن از دمای اپتیمم تاثی��ر منفی بیشتری بر جوانه

زن��ی داشته اس��ت .به عبارت دیگ��ر ،وجود یک تنش
باع��ث آسیب پذیر تر شدن گی��اه در مقابل تنش دیگر
ش��د .برای مثال رسیدن به حداکث��ر جوانه رنی در میان
دماه��ای مختلف با یکدیگر متف��اوت است و در دمای

 10درجه با اینکه پتانس��یلرسیدن ب��ه درصد جوانه زنی
مشابه دم��ای مطلوب وجود دارد ،اما این امر بس��یار به

کن��دی و در زمان طوالنی اتفاق می افتد و این مس��اله

در طبیع��ت به سود علف هرز نخواه��د بود و از طرف
دیگر این اتف��اق در شرایط تنش های اسمزی شدیدتر
مانند – 0/4و  -0/6مشهودتر است (شکل  .)3از طرفی
تن��ش شوری نیز طبق انتظار ب��ر درصد و سرعت جوانه

زنی تاثی��ر منفی برجای گذاشت و طبق پیش بینی مدل
41
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