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مکانیابی مناطق مستعد به آلودگی نیلوفر پیچ ( )Ipomoea hederacea Jacqدر مرحله جوانه
زنی :علف هرز جدیدالورود در اراضی زراعی استان گلستان
Locating areas prone to infection with Ivy-leaved morning glory (Ipomoea hederaceae
Jacq) in germination stage: a new entrant’s weed in arable lands of Golestan Province

مریم گرگانی ،1آسیه سیاهمرگویی ،*2فرشید قادریفر ،3جاوید

قرخلو3

چکیده
دسترسی به نقشههای توزیع علفهای هرز میتواند در طراحی برنامههای مدیریتی آنها بسیار مفید است.
مکانیابی دقیق مناطق مستعد آلودگی به علفهای هرز جدید الورود ،نیازمند آگاهی از نیازهای بومشناختی
گیاهان مورد نظر از جمله دماهای کاردینال EC ،و  pHاست .بهمنظور بررسی اثر دما بر جوانهزنی و تعیین
دماهای اصلی جوانهزنی (دمای پایه ،مطلوب و سقف برای جوانهزنی) بذر علف هرز نیلوفرپیچ ،بذرها در
انکوباتور در دماهای  35 ،30 ،25 ،20 ،17 ،15 ،10و  40درجه سانتیگراد قرار گرفتند .برای تعیین دقیق دماهای
کاردینال جوانهزنی مدلهای بتایاصلی ،بتای تغییریافته ،دوتکهای و دندانمانند استفاده شد .با بررسی
پارامترهای مختلف ،مدل بتای اصلی بهعنوان مدل برتر انتخاب و دمای پایه ،بهینه و سقف جوانهزنی این گیاه به
ترتیب  25/91 ،10و  41/22درجهسانتیگراد برآورد گردید .نتایج نشان داد که گیاه نیلوفر پیچ از توانایی زیادی
در تحمل به شوری خاک برخوردار است .به نحوی که شوری  45دسیزیمنس بر متر فقط میتواند باعث
کاهش  50درصد جوانهزنی این گیاه گردد .عالوه بر این جوانهزنی این گیاه در  pHهای اسیدی بهطور
معنیداری بیشتر از  pHهای قلیایی بود .بررسی نقشهها نشان داد که از نظرتوزیع جغرافیایی در محدوده مورد
مطالعه ،از نظر  ECو دما ،هیچ محدودیتی برای جوانهزنی و استقرار این گیاه وجود ندارد .اما از نظر  pHمانع
مهمی در افزایش دامنه پراکنش این گیاه در استان وجود دارد .به طوریکه تنها بخش کوچکی از اراضی
محدوده کالله و گالیکش از نظر این فاکتور ،در محدوده مطلوب جوانهزنی و استقرار آن قرار دارند.
واژههای کلیدی :تنشهای غیر زنده ،دماهای کاردینال ،علف هرز مهاجم ،مدلهای رگرسیونی.

تاریخ پذیرش1395/10/03 :

تاریخ دریافت1395/5/21 :

 -3 ،2 ،1دانشآموخته کارشناسی ارشد زراعت ،استادیار و دانشیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
٭ -نویسنده مسئول E- mail: siahmarguee@gau.ac.ir
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مقدمه

الزم در تعیین دقیق دماهای کاردینال جوانهزنی است
(.)Ghaderifar et al., 2012; Soltani et al., 2008

علف هرز مهاجم گونهای بومی یا غیر بومی است که با
ورود به یک منطقه قلمرو خود را گسترش داده ،تنوع

سهرابی کرت آباد و همکاران ( Sohrabi kart-abad

زیستی را تهدید و موجب پیامدهای نامطلوب اقتصادی و

 )et al., 2013گزارش کردند که در گیاه خربزه وحشی بر

محیطی میگردد (.)Minbashi-Moeini et al., 2010

اساس مدل دوتکهای ،دماهای پایه ،مطلوب و سقف به

از دالیل موفقیت و بقای این گیاهان ،تولید بذر فراوان،

ترتیب  35 ،20و  44درجه سانتیگراد میباشد .الهیفرد و

سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه و عدم وجود علفکش

همکاران ( )Elahifard et al., 2013برای برآورد دماهای

مناسب جهت کنترل آنها میباشد ( Savarinejad et al.,

کاردینال جوانهزنی علف هرز درنه ( Echinochloa

.)Sohrabi et al., 2013; 2010

 )colona (L.) Link.از مدل بتای اصلی استفاده و بر

بر این اساس ،عالوه بر داشتن اطالعاتی در مورد

اساس آن دماهای  28/3 ،7/3و  46درجه سانتیگراد را

بیولوژی و اکولوژی علفهای هرز در هر منطقه ،دسترسی

بهعنوان دمای پایه ،بهینه و سقف جوانهزنی بذر درنه برآورد

به نقشههای توزیع آنها نیز میتواند در طراحی برنامههای

نمودند .قادریفر و همکاران ()Ghderifar et al., 2012

مدیریتی بر اساس نیازهای هر منطقه بسیار مفید باشد.

با استفاده از مدل دندان مانند ،دمای پایه ،مطلوب پائینی،

سیاهمرگویی و همکاران ()Siahmarguee et al., 2016

مطلوب باالیی و سقف جوانهزنی چاودار را به ترتیب ،3/28

در مطالعهای امکان حضور گونههایی مانند کنجد شیطانی،

 34/51 ،25و  40درجه سانتیگراد تعیین کردند .نژادحسن و

خربزه وحشی ،فرفیون خوابیده ( Euphorbia maculata

همکاران ( )Nejadhasan et al., 2017برای کمیسازی

 )L.و فرفیون ناجور برگ ( Euphorbia heterophylla

واکنش سرعت جوانهزنی منداب به دما و تعیین دماهای

 )L.را در اراضی زراعی استان گلستان مورد مطالعه قرار

کاردینال از مدل بتای اصلی استفاده کردند و بر اساس آن

دادند و دریافتند که محدوده وسیعی از اراضی زراعی این

دماهای کاردینال جوانهزنی (پایه ،مطلوب و سقف) این گیاه

استان ،مستعد تهاجم بهوسیله گونههای کنجد شیطانی،

را به ترتیب  29/5 ،2و  40درجه سانتیگراد برآورد نمودند.

خربزه وحشی و فرفیون خوابیده است.

اسیدیته خاک نیز از جمله عواملی است که به شدت

مکانیابی دقیق مناطق مستعد آلودگی به علفهای هرز

میتواند جوانهزنی را تحت تأثیر خود قرار دهد .اثرات pH

جدیدالورود ،نیازمند آگاهی از نیازهای بومشناختی گیاهان

بر جوانهزنی بذور در بین گونههای گیاهی متفاوت است،

مورد نظر از جمله دماهای کاردینال EC ، 1و  pHاست.

بهطوری که برخی از گونهها از شرایط اسیدی بهره میبرند،

توابع دمایی مختلفی برای توصیف واکنش جوانهزنی به

برخی شرایط خنثی یا قلیایی را برای جوانهزنی ترجیح

دما وجود دارد که توابع دوتکهای ،2بتا 3و دندانمانند 4بیش-

میدهند و جوانهزنی بعضی گونهها نیز به تغییرات pH

تر از بقیه مورد استفاده قرار گرفتهاند .اما با توجه به ماهیت

واکنشی نشان نمیدهد ( .)Susko et al., 1999مهرآفرین

دادههای سرعت جوانهزنی در دماهای مختلف ،هر کدام از

و همکاران ( )Mehrafarin et al., 2009با مطالعه رفتار

این توابع در تعیین دماهای کاردینال ،از دقتهای متفاوتی

جوانهزنی فرفیون در اسیدیتههای مختلف به این نتیجه

برخوردار بوده و به خروجیهای مختلفی نیز ختم خواهند

رسیدند که  84درصد بذور فرفیون در اسیدیته  3تا  9/5قادر

شد .از اینرو انتخاب مدل مناسب یکی از پیش شرطهای

به جوانهزنی بوده و فقط در اسیدیته برابر  12که یک سطح
غیر نرمال در خاکهای کشاورزی است ،جوانهزنی
نخواهند داشت.

1 - Cardinal temperaturs
2- Segmented
3- Beta
4- Dent-like
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عالوه بر  ،pHشوری خاک نیز از جمله فاکتورهایی

دماهای اصلی جوانهزنی (دمای پایه ،مطلوب و سقف برای

است که میتواند پراکنش گونههای گیاهی را تحت تأثیر

جوانهزنی) نیلوفر پیچ ،بعد از حذف کمون بذرها با استفاده

قرار دهد .در این راستا چائوهان و آبوقو ( Chauhan and

از تیمار اسید سولفوریک غلیظ به مدت  25دقیقه ( Kiani

 )Abugho, 2012با مطالعه بر روی Ipomoea triloba

 ، )et al., 2015بذرها در محیط انکوباتور در دماهای ،10

 L.نشان دادند که شوری محلول بین صفر تا  250میلیموالر

 35 ،30 ،25 ،20 ،17 ،15و  40درجه سانتیگراد قرار

اثری بر جوانهزنی بذور این گیاه نداشت .سرکار آشوکا و

گرفتند .برای انجام آزمون جوانهزنی در هر دما 4 ،تکرار 25

همکاران ( )Sarkar Ashoka et al., 2014نیز دریافتند

تایی از بذر شمارش و روی یک الیه کاغذ صافی واتمن در

که کمترین میزان جوانهزنی در شوری  16دسیزیمنس بر

پتری دیشهایی به قطر  9سانتیمتر قرار گرفت .شمارش

متر ( 37درصد) مربوط به بذور Ipomoea aquatic

بذرها روزانه بیش از یک بار صورت گرفت و تا متوقف

 Forssk.بود .نامبردگان اظهار نمودند که شوری بین  8تا

شدن جوانهزنی ادامه یافت .معیار بذرهای جوانهزده خروج

 16دسیزیمنس بر متر به شدت جوانهزنی بذور این گونه را

ریشهچه ،به اندازه  2میلیمتر یا بیشتر بود ( Soltani et al.,

کاهش میدهد.

 .)2002در کلیه تیمارهای دمایی منحنی پیشرفت جوانهزنی

طی بررسیهای انجام شده مشخص گردید که مزارع

در مقابل زمان (ساعت) ،ترسیم و زمان الزم برای  50درصد

سویا در استان گلستان بهوسیله گونههای مختلف

جوانهزنی از طریق درونیابی برآورد گردید .همچنین

نیلوفر( )Ipomoea sppمورد تهاجم قرار گرفته است .این

معکوس زمان تا  50درصد جوانهزنی بهعنوان سرعت

گیاهان در سالهای قبل جزء فلور علفهـای هـرز ایـن

جوانهزنی در نظر گرفته شد (.)Soltani et al., 2002

مـزارع نبـوده و اخیراً به آن اضافه شده و تقریباً بهطور

برای محاسبه درصد و سرعت جوانهزنی و سبز شدن از

گسترده در اکثر مزارع سویای این استان (بهخصوص

برنامه جرمین 1استفاده شد ( Soltani and Madah,

شهرستانهای گرگان و کردکوی) انتشار یافتهاند

.)2010

(Savarnejad et al., 2010؛ Nazariyan et al.,

برای بررسی واکنش جوانهزنی بذرها به دما در پتانسیل-

 .)2016در حال حاضر دو گونه از این جنس شناسایی و

های مختلف تابع دمایی دندانمانند ،دوتکهای ،بتا (اصلی) و

تعدادی دیگر نیز در دست مطالعه و بررسی است .یکی از

بتا (تغییریافته) آزمون شدند (.)Soltani et al., 2008

این گونههای شناسایی شده ،نیلوفرپیچ با نام علمی

 -1تابع بتای اصلی که معادله آن بهصورت زیر است:

 Ipomoea hederacea Jacqاست.
با توجه به اینکه در طراحی برنامههای مدیریتی صحیح
در مهار گیاهان جدیدالورود ،شناسایی مناطق مستعد به

 -2تابع بتای تغییر یافته که معادله آن بهصورت زیر است .

آلودگی آنها الزامی است ،هدف این مطالعه تعیین دامنه
گسترش نیلوفر پیچ در اراضی زراعی استان گلستان میباشد.

 -3تابع دوتکهای که معادله آن بهصورت زیر است .

مواد و روشها
در گام نخست جهت انطباق نیازمندیهای محیطی
نیلوفر پیچ شامل دمای مطلوب Ec ،و  pHسه آزمایش به

 -4تابع دندانمانند که معادله آن بهصورت زیر است.

شرح زیر طراحی و اجرا گردید.
الف) بهمنظور بررسی اثر دما بر جوانهزنی و تعیین

1. Germin
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سرعت جوانهزنی نسبت به دما در پتانسیلهای مختلف آب،
برای تعیین دماهای کاردینال جوانهزنی استفاده میشود.
ب) اثــر ســطوح مختلــف شــوری بــر جوانــهزنــی بــذر

در این توابع  Tدما Tb ،دمای پایه To ،دمای

نیلــوفرپیچ در قالــب طــرح کــامالً تصــادفی در 4تکــرار و بــا

مطلوب To1،دمای مطلوب تحتانی To2 ،دمای مطلوب

استفاده از نمک  NaClبه روش وانت هوف مـورد بررسـی

فوقانی Tc ،دمای سقف fo ،و  aضریب ثابت میباشد .

قرار گرفت .سطوح شوری مورد مطالعه شامل (صفر،-0/2 ،

تخمین پارامترهای هر مدل با روش مطلوبسازی تکراری

-2 ،-1/8 ،-1/6 ،-1/4 ،-1/2 ،-1 ،-0/8 ،-0/6 ،-0/4

صورت گرفت .در روش مطلوبسازی تکراری با هر بار

مگاپاســکال) بودنــد .بعــد از قــرار دادن کاغــذ صــافی در

وارد کردن مقادیر اولیه پارامترها ،مقادیر نهایی آن با روش

پتریدیشها  25عدد بذر روی آن قرار گرفت و محلولهای

کمترین توانهای دوم تخمین زده میشود .تغییر مقادیر اولیه

مورد نظر به آنها اضافه شد .پتری دیشها در دمای مطلوب

تا زمانی انجام میگیرد که بهترین برآورد از پارامترها به-

به دست آمده از آزمایش اول قرار داده شد .شـمارش بـذور

دست آید .بهترین برآورد پارامترهای مدل بر اساس خطای

جوانهزده هرروز بیش از یکبار انجام شد.

معیار ( )SEکمتر پارامترها و جذر میانگین مربعات انحراف

ج) جهت بررسی اثر  pHبـر جوانـهزنـی بـذر ایـن گیـاه

( )RMSEکمتر رگرسیون مشخص میشود ( Soltani et

محلــولهــایی بــا اســیدیته  5 ،4و  6بــا اســتفاده از فتــاالت

 .)al., 2008برای انتخاب مدل برتر از میان مدلهای مورد

هیدروژن پتاسیم  0/1موالر و محلولهای با اسیدیته  8 ،7و 9

استفاده ،از جذر میانگین مربعات انحرافات ( )RMSEبرای

به وسیله بوراکس  25میلیموالر آماده شد .محلولهای بـافر

زمان جوانهزنی ،ضریب تبیین ( ،)R2ضریب همبستگی (،)r

به وسیله  HCLیک موالر یا  NAOHنیم موالر تنظیم شـد

ضرایب رگرسیون ساده خطی ( aو )bدر رابطه زمان

( .)Susko and Hosein, 2007هر تکرار شـامل  25بـذر

(ساعت) تا جوانهزنی مشاهده شده و پیشبینی شده استفاده

بود که در پتریدیشهای  9سانتیمتری قرار گرفـت و پـس

شد .هر چقدر ضریب تبیین ( )R2مدل استفاده شده باالتر

از اضافه کردن محلول ،در دمای مطلوب به دسـت آمـده از

باشد نشاندهنده این است که مدل درصد تغییرات سرعت

آزمایش اول قرار داده شد .شمارش بذور جوانـهزده هـرروز

جوانهزنی را بیشتر توجیه میکند .ضرایب  aو  bبهترتیب

بیش از یکبار انجام شد.

نشاندهنده میزان انحراف خط رگرسیون از مبدأ مختصات

بهمنظور تهیه الیه دمای میانگین برای هر کدام از سه ماه

و میزان اریب خط رگرسیون از خط  1:1است .مقدار

اردیبهشت ،خرداد و تیر (ماههایی که امکان رخداد

عددی ضرایب  aو  bتوسط نرمافزار  SASتعیین شد.

جوانهزنی بذر این گیاه در آنها بیشتر است) از اطالعات

معنیداری ضریب  aتوسط نرمافزار  SASو معنیداری

مرتبط با هفت ایستگاه سینوپتیک واقع در استان گلستان

ضریب  bبا تعیین حدود اطمینان بررسی شد .معنیداری

استفاده شد .بدین منظور ،میانگین اطالعات دما در

ضریب  aبه این معنی است که عرض از مبدأ خط رگرسیون

درازمدت از اطالعات ثبتشده در ایستگاهها محاسبه و

از عرض از مبدأ خط  1:1اریب دارد .معنیداری ضریب b

سپس مدلهای مختلف نمایی ،گوسیHole ،J-Bessel ،

به این معنا است که شیب خط رگرسیون از شیب خط 1:1

 K-Besdel ،effectو  J-Besselدر روش کریجینگ

فاصله دارد و خط رگرسیون نسبت به خط  1:1دارای اریب

جهانی مورد ارزیابی قرار گرفتند .در نهایت مدل برتر بر

است ( .)Soltani et al., 2008هر چه پراکنش نقاط در

اساس شاخص جذر میانگین مربعات خطا انتخاب و برای

اطراف خط یک به یک کمتر باشد نشانه کارایی باالتر مدل

درونیابی مورد استفاده قرار گرفت .در نهایت نیز از

است .با توجه بهاین معیارها مدل برتر ،بهمنظور توصیف
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تکنیک آمار سلولی برای محاسبه میانگین دمای سه ماه

در دمای  15درجه سانتیگراد  58درصد بذور جوانه زدند.

استفاده شد.

با افزایش دما از  15تا  20درجه سانتیگراد ،درصد

همچنین بهمنظور تهیه نقشههای رقومی اسیدیته و ،EC

جوانهزنی افزایش یافت .به نحویکه بیشترین درصد

دادههای خام  330نقطه از اراضی کشاورزی ،از مراکز

جوانهزنی در دمای  20درجه سانتیگراد به میزان  82درصد

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان – بخش خاک و

مشاهده شد .با افزایش دما از  20درجه سانتیگراد ،درصد

آب دریافت شد .جهت تهیه الیه رستری  ECاز روش

جوانهزنی کاهش یافت بهطوریکه در دماهای  30 ،25و 35

درونیابی کالسیک ( IDWفاصله وزنی معکوس) استفاده

درجه سانتیگراد به ترتیب  69 ،78و 25درصد بذور جوانه

شد .بدین منظور 10 ،نقطه بهعنوان نقطه تست کنار گذاشته

زدند و هیچ بذری در دمای  40درجه سانتیگراد جوانه نزد.

شد و در درونیابی از آنها استفاده نشد .الیه  ECبا مابقی

مارکوس و اولیورآ ()Marcos and Oliveira, 2006

نقاط تولید و با نقاط تست ،دقت نقشه تولید شده مورد

اظهار داشتند که بیشترین درصد جوانهزنی در گونه

بررسی قرار گرفت .جهت تهیه الیه  pHنیز مشابه  ECعمل

گیاهی  ، Ipomoea lacunosa L.در دمای  25درجه

شد .کار فراخوانی الیههای اطالعاتی طبقهبندیشده در

سانتیگراد و کمترین آن در دماهای  45و  50درجه

محیط  GISنسخه  10انجام شد و در انتها احتمال حضور و

سانتیگراد رخ داد.
یکی از مهمترین فاکتورهای مورد توجه در برآورد

عدم حضور ابن گونه بهصورت مکانی مشخص گردید.

دقیق دماهای کاردینال ،استفاده از مدل مناسب است.
برآورد دماهای پایه ،مطلوب ( مطلوب فوقانی و تحتانی در
نتایج و بحث

مدل دندان مانند) ،سقف و تعداد ساعت بیولوژیک ( ،)foبا

در شکل  1درصد جوانهزنی تجمعی نیلوفر وحشی در

استفاده از مدلهای بتای اصلی ،بتای تغییر یافته ،دو تکهای و

دماهای  35 ،30 ،25 ،20 ،17 ،15 ،10و  40درجه

دندان مانند همراه با ضریب تبیین ( )R2منحنی برازش داده

سانتیگراد نشان داده شده است .همانگونه که مالحظه

شده در جدول  1آورده شده است.

میشود در دمای  10درجه سانتیگراد جوانهزنی رخ نداد.

شکل  -1درصد جوانهزنی تجمعی نیلوفرپیچ ( )Ipomoea hederacea Jacqدر دماهای مختلف
Fig 1. Cumulative germination percent of Ivy-leaved morning glory (Ipomoea hederaceae Jacq) in different
temperatures
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نتایج ارائه شده در این جدول حاکی از تفاوتهای قابل

ضرایب رگرسیونی ( aو )bحاصل برازش مقادیر مشاهده

توجه در برآورد پارامترهای مورد نظر با استفاده از مدلهای

شده و پیشبینیشده در همه توابع براش داده شده ،معنیدار

مختلف است .این امر اهمیت استفاده از مدل مناسب را

نبود (جدول  .)3میزان پراکندگی نقاط در اطراف خط یک

پررنگترمیکند .ازاین رو برای دستیابی به این هدف

به یک ،در مدل بتای اصلی کمتر از دیگر مدلها بود (شکل

معیارهای ضریب تبیین ،مقادیر جذر میانگین مربعات ریشه و

 3الف ،ب ،ج و د) بر اساس نتایج حاضر مدل بتای اصلی

ضرایب رگرسیونی ( aو )bحاصل برازش مقادیر مشاهده

بهعنوان مدل برتر انتخاب و بر اساس آن مقادیر دماهای

شده و پیشبینی شده در توابع مختلف مورد آزمون قرار

کاردینال جوانهزنی شامل دمای پایه ،مطلوب و سقف

گرفت.

جوانهزنی به ترتیب 25/91 ،10 ،و  41/22درجه سانتیگراد
و تعداد ساعات بیولوژیک جوانهزنی آن نیز  13ساعت

ضریب تبیین مدلهای بتای اصلی ،بتای تغییریافته،

برآورد شد.

دوتکهای و دندانمانند به ترتیب  0/96 ،0/87 ،0/99و 0/96
و مقادیر میانگین جذر مربعات ریشه آنها به ترتیب
 0/0049 ،0/0086 ،0/0018و  0/0060بود (جدول .)2

شکل  -2سرعت جوانهزنی نیلوفرپیچ ( )Ipomoea hederacea Jacqدر دماهای مختلف با استفاده از مدلهای بتای اصلی ( ،)Aبتای تغییر یافته(،)B
دوتکهای( )Cو مدل دندان مانند(.)D
Fig 2. Germination rate of germination rate of Ivy-leaved morning glory (Ipomoea hederaceae Jacq) using Beta
original (A), Beta modified(B), Segmented(C) and Dent-like(D) models.
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الهیفرد و همکاران ( )Elahifard et al., 2013برای

برای کمًیسازی واکنش سرعت جوانهزنی منداب به دما و

برآورد دماهای کاردینال جوانهزنی علف هرز درنه

تعیین دماهای کاردینال از مدل بتای اصلی استفاده کردند و

( ، )Echinochloa colona (L.) Link.مدل بتای اصلی

بر اساس آن دماهای کاردینال جوانهزنی (پایه ،مطلوب و

را انتخاب و دماهای پایه ،بهینه و سقف جوانهزنی بذر این

سقف) این گیاه را به ترتیب  29/56 ،2/0و  40/0درجه

گیاه را به ترتیب  28/3 ،7/3و  46درجه سانتیگراد تخمین

سانتیگراد برآورد نمود.

زدند .نژادحسن و همکاران )Nejadhasan et al., 2016
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. دوتکه ای و دندان مانند، بتای تغییر یافته،) با استفاده از مدلهای بتای اصلیR2(  ضریب تبیین و، سقف و تعداد ساعت بیولوژیک، ) مطلوب ( مطلوب فوقانی و تحتانی در مدل دندان مانند،  برآورد دماهای پایه-1جدول
Table 1. Estimating the Base, Optimum ( Upper and Lower Optimum temperature in Dent-like model), Ceiling, Biological hours number and R2 using Beta original, Beta
modified, Segmented and Dent-like models.
P

a

0.001
0.026
0.002

2.7±1.8
-

P

ضریب تببین
R2

0.018

0.96

ضریب تببین

تعداد ساعت بیولوژیک

R2

Biological hours
number

0.99
0.87
0.96
تعداد ساعت بیولوژیک
Biological hours
number
12.9±1.5

12.6±0.4
14.5±1.8
11.7±0.8

دمای سقف

دمای مطلوب

)(درجه سانتی گراد

)(درجه سانتی گراد

)(درجه سانتی گراد

Ceiling tem. (0C)

Optimum tem.
(0C)
25.9±0.42
27.8±2.1
26.2±1.0

Base tem. (0C)

41.2±4.1
39.1±0.8
39.8±1.1

دمای سقف

دمای مطلوب تحتانی

دمای مطلوب فوقاتی

)(درجه سانتی گراد

Lower optmum
tem. (0C)

Upper optimum
tem. (0C)

Ceiling tem.
(0C)
39.7±1.2

دمای پایه

27.5±2.2

24.9±2.7

10.0±4.3
9.9±8.8
11.36±0.9
دمای پایه

مدل
Model

Beta original
Beta change
Segmented
Model

)(درجه سانتی گراد
Base tem. (0C)
11.3±1.2

Dent like

) مقادیر ساعت تا جوانهزنی مشاهده شده و پیشبینی شدهb وa() برای مدلهای مختلف و ضرایب رگرسیونیRMSE(  جذر میانگین مربعات خطا-2 جدول
Table2. Root Mean Square Error (RMSE) of different models and regrassion coeficient (a, b) of hour number of observed and predicted germination.
RMSE

b±Se

a±Se

0.0018

1.006±0.058ns

0.00025±0.001ns

Beta original

0.0086

0.857± 0.0252ns

0.0061±0.0043ns

Beta modified

0.0049

0.939 ±0.144ns

0.0034±0.0025ns

Segmented

0.0060

0.867± 0.152ns

0.0039±0.0021ns

Dent-like
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شکل  -3سرعت جوانهزنی مشاهده شده در مقابل سرعت جوانهزنی پیشبینی شده با استفاده از مدلهای بتای اصلی ( ،)Aبتای تغییر یافته( ،)Bدوتکهای()C
و مدل دندان مانند()D
Fig 3. Observed germination rate against predicted germination rate using Beta original (A), Beta modified(B),
Segmented(C) and Dent-like(D) models.

شکل  -4نقشه میانگین دمای سه ماه اردیبهشت ،خرداد و تیرماه در اراضی زراعی استان گلستان
Fig 4. Map of mean temperatures in May, June and July months in Golestan province.
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در شکل  4نقشه دمای مطلوب جوانهزنی علف هرز

بــهجــز بخشــی از اراضــی محــدوده گمیشــان ،در محــدوده

نیلوفرپیچ در ماههای اردیبهشت ،خرداد و تیر در اراضی

مطلوبی برای جوانهزنی این علف هرز قرار دارند (شکل .)6

کشاورزی استان گلستان نشان داده شده است .بر اساس این

جوانهزنی این گیـاه در  pHهـای اسـیدی ( 6 ،5 ،4و )7

نقشه محدوده دمای مطلوب جوانهزنی این گیاه در ماههای

بــهطــور معنــیداری بیشــتر از  pHهــای قلیــایی( 8و  )9بــود

مورد اشاره از  23/92تا  25/68سانتیگراد در نوسان بود (بر

(شکل  .)7اما اسیدیته خاک در اراضی زراعی استان گلستان

اساس آزمایش حاضر ،دمای مطلوب جوانهزنی این گیاه 25

بین  6/8تا  8/2در نوسان است (Siahmarguee et al.,

درجه سانتیگراد برآورد شد) .این شکل نشان میدهد که از
نظر توزیع جغرافیایی در محدوده مورد مطالعه ،هیچ
محدودیت دمایی برای جوانهزنی و استقرار این گیاه وجود
ندارد.
در شکل  5درصد جوانهزنی تجمعـی نیلـوفر وحشـی در
ســطوح مختلــف شــوری (صــفر،-0/8 ،-0/6 ،-0/4 ،-0/2 ،
 -1/8 ،-1/6 ،-1/4 ،-1/2 ،-1و  -2مگاپاسکال) نشـان داده
شــده اســت .جوانــهزنــی ایــن گیــاه در محــدوده وســیعی از
غلظتهای مختلف نمک  Naclاتفاق افتاد .زمان مورد نیـاز
برای رسیدن به حداکثر درصد جوانـهزنـی در پتانسـیلهـای
صــفر -0/8 ،-0/6 ،-0/4 ،-0/2 ،و  -1مگاپاســکال بــه هــم
نزدیک و به ترتیب  75 ،75 ،75 ،75 ،64و  75ساعت بود .با
کـــاهش پتانســـیل اســـمزی بـــه  -1/6 ،-1/4 ،-1/2و -1/8
مگاپاسکال زمان مورد نیاز برای رسیدن به حـداکثر جوانـه-
زنی افزایش یافت و به ترتیب بـه  110سـاعت رسـید .نتـایج
نشان داد که گیـاه نیلـوفر پـیچ از توانـایی زیـادی در تحمـل
شـوری خـاک برخـوردار اسـت .بـه نحـوی کـه شـوری 45
دســیزیمــنس بــر متــر (معــادل  -1/64مگاپاســکال) 1فقــط
میتواند باعث کاهش  50درصد جوانهزنی این گیاه گردد و
درصد جوانهزنـی را از  85درصـد بـه  42/5درصـد برسـاند.
مقدار عـددی  ECخـاک در سـطح اراضـی زراعـی اسـتان
گلستان بین  0/15تا  50/8دسی زیمنس بر متر در نوسان بود
( .)Siahmarguee et al., 2016بر این اسـاس نقشـه EC

نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از اراضی زراعـی اسـتان
با توجه به آستانه تحمل  45دسی زیمنس بر متری این گیـاه،
 .1به دادههای درصد جوانهزنی در سطوح مختلف شوری معادله
لجستیک سه پارامترِ برازش یافت .بر اساس خروجی مدل حداکثر
درصد جوانهزنی  85/28درصد و غلظت نمک مورد نیاز برای کاهش
 50درصد جوانهزنی -1/64 ،مگاپاسکال به دست آمد.
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شکل  -5درصد جوانهزنی تجمعی نیلوفرپیچ ( )Ipomoea hederacea Jacqدر سطوح مختلف شوری (مگاپاسکال)
Fig 5. Cumulative germination percent of Ivy-leaved morning glory (Ipomoea hederaceae Jacq) in different salt
(-MPa) levels.

شکل  -6نقشه طبقهبندی هدایت الکتریکی( )ECخاکهای اراضی زراعی استان گلستان
Fig 6. Classification Map of EC in the farms of Golestan province

 .)2016بنــابراین ایــن عامــل محیطــی مهــمتــرین عامــل

دارند که در نقشـه بـا یـک کالسـه مشـخص شـدهانـد .تنهـا

محدودکننده جوانهزنی این گیاه در اراضی زراعی استان بـه

بخشی از اراضی محدوده کالله و گـالیکش از نظـر  pHدر

شــمار مــیرود .نقشــه  pHحــاکی از آن اســت کــه بخــش

محدوده مطلوبی برای این علف هرز قرار دارند(شکل .)8

قابلتـوجهی از ایـن اراضـی در  pHزیـر  4و بـاالی  7قـرار
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شکل  -7درصد جوانهزنی تجمعی نیلوفر وحشی ( )Ipomoea hederaceaدر  pHهای مختلف
Fig 7. Cumulative germination percent of Ivy-leaved morning glory (Ipomoea hederaceae Jacq) in different pH
levels.

شکل -8نقشه طبقهبندی  pHخاکهای اراضی زراعی استان گلستان
Fig 8. Classification Map of pH in the farms of Golestan province

نقشه ترکیبی کالسههای  ECو  pHنیز مبین وضعیت

لذا میتوان اینطور تحلیل کرد که از نظر گسترش این

اراضی کشاورزی از جنبه هر دو عامل  ECو  pHاست

علف هرز در اراضی زراعی استان گلستان نگرانی چندانی

(شکل  .)9بر اساس اطالعات مندرج در این شکل کامالً

وجود ندارد (شکل  .)10البته این امر به معنی نادیده گرفتن

مشخص است که بخش قابلتوجهی از اراضی در کالسه

این علف هرز نیست .زیرا با توجه به پتانسیل باالی تولید بذر

شوری مطلوب و  pHنامطلوب (بهویژه باالی  )7قرار دارند.

بهوسیله این گیاه الزم است تمهیدات الزم جهت جلوگیری
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از خروج این گیاه از استان گلستان و ورود آن به سایر

میآورند ( .)Pahlavani and Sajedi, 2011کوچکی و

استانهای کشور اندیشیده شود .بهترین مثال در نشان دادن

همکاران ( )Koocheki et al., 2014معتقدند که با توجه

اهمیت این موضوع ،علف هرز جو دره ( Hordeum

به اینکه روشهای شیمیایی از جمله متداولترین روشها در

 )spontaneum L.است .بر اساس مشاهدات و اطالعات

کنترل علفهای هرز و دیگر گونههای مهاجم در کشور

موجود اینگونه در مناطق محدودی از مزارع گندم استان

میباشند ،لذا گسترش این گونهها عالوه بر تأثیرات مستقیم

فارس قابل مشاهده بود .اما در سالهای اخیر تقریباً تمام

میتواند منجر به افزایش کاربرد سموم شیمیایی در مزارع و

مزارع گندم کشور را تحت هجوم قرار داده و همچنان در

باغات شود و پیامدهای منفی این گونهها را دوچندان کند.

حال توسعه است (.)Minbashi-Moeini et al., 2010

ازاینرو به نظر میرسد گونههاى مهاجم از چالشهاى مهم

گونههای مهاجم میتوانند آشیانهای بومشناختی خالی

مدیریتى هستند و تشخیص آنها در مراحل اولیه ،میتواند

در بوم نظامهای کشاورزی و طبیعی را اشغال کنند و عالوه

در کنترل این گیاهان بسیار مؤثر باشد و این تشخیص جز با

بر پیامدهای زیست محیطی که به منطقه جدید وارد

پایش و دیدهبانی منظم امکانپذیر نیست (Minbashi-

میکنند ،هزینههای اضافی را نیز برای کشاورزان به بار

.)Moeini et al., 2010

شکل  -9نقشه ترکیبی هدایت الکتریکی و اسیدیته در اراضی زراعی استان گلستان
Fig 9. Combinative map of Ec and pH in the farms of Golestan province

47

مکانیابی مناطق مستعد به آلودگی نیلوفر پیچ ...

شکل  -1نقشه پراکنش مهاجم نیلوفر وحشی گونه  Ipomoea hederacea Jacqدر اراضی زراعی استان گلستان
Fig10. Distribution map of Ivy-morning glory (Ipomoea hederacea Jacq) in the farms of Golestan Province

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عوامل محیطی تأثیر

وجود ندارد .اما ازنظر  pHمطلوب مانع بزرگی در افزایش

بسزایی بر جوانهزنی و سبز شدن نیلوفر پیچ دارند .با استفاده

دامنه گسترش این گیاه در استان گلستان وجود دارد.

از مدل بتای اصلی دماهای کاردینال جوانهزنی این گیاه

بهطوری که تنها بخشی از اراضی محدوده کالله و گالیکش

شامل دمای پایه ،مطلوب و سقف جوانهزنی نیلوفرپیچ به

از نظر  pHدر محدوده مطلوبی برای تهاجم این علف هرز

ترتیب  26 ،10و  41درجه سانتیگراد تعیین شد .این نتایج

قرار دارند .این امر اهمیت توجه به مدیریت این گیاه را کم

نشان میدهد که این گیاه یک گیاه گرمسیری است و قادر

رنگ نمیکند .زیرا الزم است تمهیدات الزم جهت

است در محدوده وسیعی از دماها ( 10تا  40درجه سانتی-

جلوگیری از ورود این گیاه به سایر استانهای کشور که

گراد) جوانهزنی داشته باشد .با توجه به اهمیت مطالعه و

ممکن است مستعد برای انتشار و گسترش این علف هرز

مدیریت علفهای هرز مهاجم و جدیدالورود ،به نظر

باشد ،اندیشیده شود.

میرسد تهیه نقشه پراکنش این گیاهان بهعنوان اساسیترین
اقدام در جلوگیری از ورود آنها به مناطق جدید و طراحی

تشکر و قدردانی :نویسندگان مقاله از زحمات جناب

برنامههای مدیریت تلفیقی باشد .بررسی نقشهها نشان داد که

آقای دکتر بهنام کامکار به خاطر کمکهای ارزنده ایشان،

از نظر توزیع جغرافیایی در محدوده مورد مطالعه ،هیچ

تشکر و قدردانی مینمایند.

محدودیت دمایی و  ECبرای جوانهزنی و استقرار این گیاه
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Locating areas prone to infection with Ivy-leaved morning glory (Ipomoea
hederaceae Jacq) in germination stage: a new entrant’s weed in arable
lands of Golestan Province
M. Gorgani1, A. Siahmarguee2, F. Ghaderifar3, J. Gharkhlo3
Abstract
Access to weed distribution maps can be very useful in planning their management. Locating areas
prone to infection with new entrant weeds is needy to knowledge of ecological characteristics of these
plants such as cardinal temperatures, EC and pH. In order to investigate the effects of temperature on
germination and determine the main germination temperatures (base temperature, optimum and
ceiling for germination) of ivy-leaved morning glory, seeds incubated at 10, 15, 17, 20, 25, 30, 35 and
40 0C. To determine the cardinal temperatures, Original beta, Modified beta, segmented and dent like
models were used. The results indicated that the original beta model was superior than the other
models and base, optimum and ceiling temperatures for seed germination were 10, 25.91 and 41.22 0C
respectively. The results showed that ivy-leaved morning glory has high tolerance ability to soil
salinity. So, germination percent of this plant can be reduced by 50% in salinity of 45dS.m-1. In
addition, germination present of these plants in acidic pH was higher than the alkaline pH.
Distribution maps indicated that there were no limitations regarding temperatures and EC for
germination and establishment of this weed through the Golestan Province. But regarding pH, there is
a major in increasing distribution extent in the province. So that only a small section of Kalaleh and
Galikesh lands are suitable in this regard.
Key words: A biotic stresses, alter temperature, cardinal temperatures, invasive weed and regression
models
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