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چکیده
بهمنظور بررسی تغییرات دمای کاردینال جوانهزنی بذر خردل وحشی طی رفع کمون ،آزمایشی بهصورت اسپلیت پالت در
قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال  1396انجام
شد .عامل اصلی ،دماهای مختلف ( 25 ،20 ،15 ،10 ،5و  30درجه سانتیگراد) و عامل فرعی دورههای مختلف سرمادهی (6 ،4 ،2 ،0
و  8روز در دمای  5درجه سانتیگراد) بود .برای توصیف واکنش سرعت جوانهزنی به دما ،از تابع دندان مانند استفاده شد .برای
دهکهای مختلف جوانهزنی ،دمای پایه از  2/9تا  3/4درجه سانتیگراد در بذرهای شاهد به  1/5تا  1/8درجه سانتیگراد در تیمار 4
روز سرمادهی کاهش یافت؛ دمای سقف در بذرهای شاهد 25 ،درجه سانتیگراد بود و به  29/9تا  32/9درجه سانتیگراد مربوط به
تیمار  6روز سرمادهی افزایش یافت؛ با توجه به تغییرات دمای کاردینال ،کمون فیزیولوژیک خردل وحشی از نوع غیر عمیق تیپ
یک میباشد .بذرهای دارای کمون ابتدا در دماهای پایین بیشترین جوانهزنی داشته و با خروج از حالت کمون در دماهای باال هم
جوانه میزنند و دامنه دمایی جوانهزنی افزایش مییابد .پارامترهای تخمینی در این مطالعه میتواند در مدلهای شبیهسازی بانک
بذر و برای مطالعات بعدی در مورد بیولوژی و اکولوژی خردل وحشی مفید باشد.
کلمات کلیدی :سرمادهی ،دما ،کمون فیزیولوژیک ،مدل
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مقدمه

دماهــای پایه و مطلــوب افزایش مییابــد ،بین دماهای مطلوب و

خردل وحشی ) (Sinapis arvensisگیاهی پهنبرگ و

سقف کاهشیافته و فراتر از دمای مطلوب و کمتر از دمای پایه

یکساله از تیره شببو ( )Brassicaceaeو از علفهای هرز

متوقف میشود ( .)Shafii and Price, 2001دماهای کاردینال

مشکلساز در مزارع کلزا و غالت میباشد .این گیاه به دلیل قدرت

(حداقل ،مطلوب ،حداکثر) جوانهزنی ،عموماً به دامنه سازگاری

رقابت باال برای کسب نور و داشتن سطح اسید اروسیک باال،

محیطی یکگونه بستگی دارد و تطابق زمان جوانهزنی با شرایط

مهمترین علف هرز هم تیره در کشت کلزا شناخته میشود .کنترل

مطلوب را تضمین میکند (.)Alvarado and Bradford, 2002

این علف هرز و پیشگیری از ورود آن به مزرعه کلزا به دلیل شباهت

دامنههای دمایی برای جوانهزنی توســط دماهای پایه و ســقف

مورفولوژیک آن با کلزا ،بهویژه ازلحاظ شکل بذر ،بسیار مشکل

تعریف میشــود که میتوانند برخی از محدودیتهای زیســت-

است ( .)Huang et al., 2001همچنین ،در بین علفهای هرز

محیطی برای توزیع جغرافیایی گونهها را تعیین کنــد

پهنبرگ مشکلساز در مزارع گندم ،خردل وحشی سومین گونه

( .)Hakansson et al., 2002تحقیقات عملی در علوم گیاهی

مشکلساز است که در اکثر مواقع با استفاده از علفکشها کنترل

معموالً تالش میکند حداقل دمای موردنیاز برای جوانهزنی یا

میگردد (.)Minbashi et al., 2008

حداکثر آن را تعیین کند .دماهای بین دمای مطلوب و دمای پایه و

مرحله جوانهزنی علفهای هــرز یکی از مراحل بحرانــی برای

سقف برای گیاه تنشزا است .بذر گیاهان در دامنه دمای پایه و

اســتقرار هرگونه علف هرز بهحساب میآید ،زیرا نشــاندهنده

سقف جوانه میزنند ،اما حداکثر جوانهزنی آنها بهطور قابلتوجهی

اولین مرحلهای است که گیاه میتواند برای تسخیرنیچ اکولوژیکی با

در آستانههای این دامنه کاهش مییابد .فاکتورهای بسیاری بر

ســایر گیاهان رقابت کند (.)Ghaderi-Far et al., 2010

سرعت و موفقیت جوانهزنی مؤثرند اما در بین آنها کمون بذر

جوانهزنی توسط عوامل محیطی متعددی مانند درجه حرارت،

مهمترین فرآیندی است که در جوانهزنی و سبز شدن علفهای هرز

رطوبت و نور تحت تأثیر قرار میگیرد ( ;Torabi et al., 2015

نقش دارد (.)Forcella et al., 2000

 .)Soltani et al., 2006جوانهزنی بذر در شرایط رطوبت مناسب

استفاده بیرویه از علفکشها سبب پدیدار شدن مقاومت

بهشدت به دما وابسته است ) .(Shafii and Price, 2001درجه

خردل وحشی به علفکشها گردیده است که بیانگر لزوم

حرارت تأثیر مهمی بر میزان کمون بذر و مولفههای جوانهزنی بذر و

تحقیقات بیشتر جهت دستیابی به راهکارهای مناسب کنترلی بر

(Alvarado and

اساس مدیریت تلفیقی (استفاده ترکیبی از روشهای مکانیکی،

) Bradford, 2002; Roman et al., 1999سرعت جوانهزنی

بیولوژیک و اکولوژیک) میباشد (.)Chauhan et al., 2006

یکی از مهمترین مؤلفههای جوانهزنی است که تحت تأثیر دما قرار

بهمنظور آگاهی از زمان مناسب کنترل مکانیکی و بیولوژیک

میگیرد .شناخت و تعیین دماهای کاردینال برای بررسی روند

علفهای هرز ،همچنین توسعه مدلهای شبیهسازی مورداستفاده در

واکنش سرعت جوانهزنی در برابر دما ضروری است ( Torabi et

دستگاههای کنترل تلفیقی آفات ،قابلیت پیشبینی زمان و میزان

 .)al., 2015دمای کاردینال شامل دمای حداقل یا پایه (دمایی که

جوانهزنی بذرهای این گیاهان امری ضروری به نظرمی رسد

در آن و یا پایینتر از آن سرعت جوانهزنی صفر است) ،دمای

(;Gulden Martinson et al., 2007; Schutte et al., 2008

مطلوب (دمایی که در آن سرعت جوانهزنی حداکثر است) و دمای

; .)et al., 2003توسعه سیستمهای مدیریت تلفیقی علفهای هرز

حداکثر (دمایی که در آن و باالتر از آن سرعت جوانهزنی صفر

بستگی به درک کامل بیولوژی بذر آنها دارد .ســودمندی

موفقیت یا عدم موفقیت استقرار گیاه دارد

است) هستند ( .)Torabi et al., 2015ســرعت جوانهزنی بین
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عملیــات کنتــرل علفهای هــرز از قبیــل عملیــات خاکورزی

میرویند معموالً دمای  2تا  5درجه سانتیگراد بیشترین تأثیر را در

و کاربرد علفکشهای پس رویشی تحت تأثیر زمان جوانهزنی و

رفع کمون بذور دارد (.)Koornneff et al., 2002

ســبز شدن علف هرز قرار میگیرد؛ بنابراین آگاهی از واکنش

در شرایط کمون ،بذر زنده اما غیرفعال میباشد .این ویژگی

دمایی جهت جوانهزنی و ســبز شدن علف هرز امری مهم و

خاص برای بسیاری از گونههای علف هرز است که با حفظ قدرت

اجتنابناپذیر در طراحی و اجرای اســتراتژیهای کنترل علفهای

جوانهزنی در برابر تغییرات شرایط محیطی ،کسری از جمعیت آنها

هرز میباشد (.)Derahkshan et al., 2014

را قادر میسازد ماهها تا سالها بهصورت زنده در بانک بذر خاک

کمون بذر بهعنوان شرایط داخلی بذر شناخته میشود که در آن

باقی بمانند ( .)Fenner, 2000گزارشهایی وجود دارد که در آن

بذرها در شرایط مطلوب آب و هوایی (نظیر دما و شرایط گازی)

دماهای کاردینال جوانهزنی ،طی گذار از حالت کمون به غیر کمون

جوانه نمیزنند ( .)Benech-Arnold et al., 2000کمون بذر از

تغییر میکند (Soltani et al., Baskin and Baskin, 2014

عوامل بسیار تأثیرگذار در تنظیم زمان جوانهزنی و سبز شدن

; .)2017این تغییرات در بذرهایی با کمون فیزیولوژیک سطحی

میباشد .با رفع کمون اولیه ،شرایط محیطی سرعت جوانهزنی و سبز

رخ میدهد و با توجه به تغییراتی که در دماهای کاردینال طی رفع

شدن گیاهچه را مشخص میکند .تحقیقات نشان داده که کمون بذر

کمون رخ میدهد ،میتوان نوع کمون بذر را شناسایی

ناشی از عوامل مختلفی است که از مهمترین آنها میتوان به کمبود

کرد ).)Soltani et al., 2017

هورمونهای تحریککننده جوانهزنی و عوامل شیمیایی بازدارنده

با توجه به اینکه مطالعات کمی روی دماهای کاردینال در

موجود در پوسته بذر اشاره کرد ( Copeland and McDonald,

خردل وحشی انجام شده است و اطالعاتی نیز در خصوص تغییرات

 .)2001بسیاری از محققین معتقدند که رفع کمون از طریق تعادل

دماهای کاردینال آن طی مراحل رفع کمون وجود نداشت ،این

بین مواد بازدارنده رشد مانند آبسزیک اسید و مواد تحریککننده

مطالعه بهمنظور برآورد تغییرات دمای کاردینال جوانهزنی بذر

مانند جیبرلین حاصل میشودChetinbas and Koyuncu, ( .

خردل وحشی طی رفع کمون با دورههای مختلف سرمادهی برای

 .)2006سرمادهی مرطوب شبیهسازی شرایط رویشگاههای طبیعی

دهکهای مختلف جوانهزنی انجام شد.

میباشد .در طبیعت ،سرمادهی مرطوب در خاکهای مرطوب

مواد و روشها

همراه با سرمای زمستان اتفاق میافتد .مدتزمان موردنیاز برای

این آزمایش بهصورت اسپلیت پالت در قالب طرح کامالً

سرمادهی و شکستن کمون بسته به گونه ،جمعیتهای یکگونه و

تصادفی با دو فاکتور ،دما بهعنوان فاکتور اصلی و دورههای

حتی بذرهای منفرد در یک توده بذری از چند روز تا چند ماه طول

سرمادهی بهعنوان فاکتور فرعی با سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقات

میکشد .به نظر میرسد تفاوت در مدتزمان سرمادهی مرطوب

بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1396

برای شکستن کمون مربوط به شرایط بومشناختی زیستگاهی گونهها

اجرا شد .سطوح مختلف دما شامل  25 ،20 ،15 ،10 ،5و  30درجه

باشد که باعث ایجاد درجات مختلفی از کمون در بذر آنها شده

سانتیگراد و سطوح مختلف سرمادهی شامل  6 ،4 ،2 ،0و  8روز

است .وجود کمونهایی با عمق مختلف باعث توزیع جوانهزنی در

سرمادهی در دمای  5درجه سانتیگراد بودند .دورههای مختلف

طول زمان میشود که این سازوکار بهعنوان یک مزیت نسبی شانس

سرمادهی در دمای  5درجه سانتیگراد برای رفع کمون اولیه بذر

گیاهان را برای بقاء در یک محیط همیشه در حال تغییر (شرایط

خردل وحشی صورت گرفت .بذرهای خردل وحشی از مزارع زیر

نامساعد) افزایش میدهد .برای گیاهانی که در اقلیمهای سرد

کشت گندم در مزرعه شماره یک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
25
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طبیعی گرگان جمعآوری شدند .برای انجام آزمون جوانهزنی 25

در این تابع T ،دمای محیط Tb ،دمای پایه To1 ،دمای مطلوب

عدد بذر در هر تکرار ،در ظروف پتری دیش  7/5سانتیمتری بر

تحتانی To2 ،دمای مطلوب فوقانی Tc ،دمای سقف برحسب درجه

روی یک الیه کاغذ صافی قرار داده شدند و سپس بهصورت هم-

سانتیگراد است .تخمین پارامترهای مدل با روش مطلوب سازی

زمان به نمونهها آب مقطر اضافه شد .جوانهزنی با معیار خروج

تکراری ( )Iterative optimizationبا کمک رویه PROC

ریشهچهای با طول  1میلیمتر ،بهصورت تجمعی با فاصله زمانی 12

 NLINدر نرمافزار ( SASنسخه  )9/4صورت گرفت .در روش

ساعت اندازهگیری و ثبت گردید.

مطلوب سازی تکراری ،با هر بار وارد کردن مقادیر اولیه پارامترها،

بهمنظور برآورد زمان الزم برای دهکهای مختلف جوانهزنی از

مقادیر نهایی آنها با روش کمترین توان دوم تخمین زده میشود.

برنامه  Germinاستفاده شد ( .)Soltani et al., 2013محاسبه

تغییر مقادیر اولیه تا زمانی انجام گرفت که بهترین برآورد از

سرعت جوانهزنی با استفاده از رابطه  1انجام شد ( Torabi et al.,

پارامترها به دست آید .بهترین برآورد پارامترهای تابع بر

اساس SE

.)Soltani et al., 2002, 2006; 2013

(خطای معیار) کمتر پارامترها و ( RMSEجذر میانگین مربعات

رابطه()1

خطا) کمتر تجزیه رگرسیون مشخص شد .برای مقایسه پارامترهای

که در آن  Tمدتزمان الزم برای رسیدن به جوانهزنی دهک-

برآورد شده مدل دندان مانند در دهکهای مختلف جوانهزنی از
حدود اطمینان  %95استفاده شد (.)Torabi et al., 2016

های مختلف جوانهزنی جمعیت بذرها میباشد .برای توصیف
واکنش جوانهزنی در برابر دما برای هر دهک از رابطه  2استفاده

نتایج

شد.

جدول ( )1پارامترهای تابع دمایی دندان مانند برای دهکهای

رابطه ()2

مختلف جوانهزنی ( 40 ،30 ،20 ،10و  50درصد) بذر خردل وحشی

که در آن  Rسرعت جوانهزنی (در روز) Rmax ،حداکثر

در دورههای مختلف سرمادهی ( 6 ،4 ،2 ،0و  8روز سرمادهی در

سرعت جوانهزنی (عکس زمان تا رسیدن به جوانهزنی در دمای

دمای  5درجه سانتیگراد) را نشان میدهد .با توجه به نتایج ،دمای

مطلوب) و ( f)Tتابع دمایی میباشد که واکنش سرعت جوانهزنی

پایه از  2/9تا  3/1درجه سانتیگراد در بذرهای شاهد (بدون

نسبی در برابر دما را نشان میدهد ( .)Torabi et al., 2013تابع

سرمادهی) به  1/5تا  1/8درجه سانتیگراد در تیمار  4روز سرمادهی

دمایی مورداستفاده در تحقیق حاضر یک تابع دندان مانند بود که

کاهش یافت .مقدار دمای پایه دهکهای مختلف جوانهزنی بین

برای توصیف سرعت جوانهزنی نسبی دهکهای مختلف جوانهزنی

دورههای مختلف سرمادهی اختالف معنیداری نداشت .کمترین

در برابر دما بهصورت زیر استفاده شد ( ;Soltani et al., 2006

دمای پایه در تیمار  4روز سرمادهی مشاهده شد و با افزایش

.)Torabi et al., 2013

تدریجی دوره سرمادهی همچنان دمای پایه افزایش یافت (جدول

رابطه ()3

.)1
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.) درجه سانتیگراد5  روز در دمای8  و6 ،4 ،2 ،0(  درصد) بذر خردل وحشی در دورههای مختلف پیش سرمادهی50  و40 ،30 ،20 ،10(  تابع دمایی دندان مانند برای درصدهای مختلف جوانهزنی-1 جدول
Table 1- Dent-like temperature function for different germination percentages (10, 20, 30, 40 and 50%) of wild mustard seeds in different Pre- chilling periods (0, 2, 4, 6
and 8 days at 5 °C).
Go

Tc

To2

To1

Perchilling

Tb

R50

R40

R30

R20

R10

R50

R40

R30

R20

R10

R50

R40

R30

R20

R10

R50

R40

R30

R20

R10

R50

R40

R30

R20

R10

-

111.1
± 0.1
37.5±
1.50
35.7±
1.03
43.5±
1.81
50.0±
2.33

94.3±
0.81
34.9±
0.52
32.3±
0.26
36.4±
0.45
42.6±
0.88

87.0±
0.61
30.8±
0.47
24.4±
0.82
32.6±
0.93
36.1±
0.71

68.2±
2.39
25.0±
0.39
21.7±
0.37
27.0±
0.76
29.3±
0.85

-

25.0±
0.14
30.0±
0.15
30.0±
0.27
30.0±
0.14
30.0±
0.11

25.0±
0.22
30.0±
0.06
29.9±
0.09
30.0±
0.05
30.0±
0.08

25.0±
0.32
29.9±
0.14
29.9±
0.14
29.9±
0.14
30.0±
0.86

25.0±
0.24
32.5±
0.25
32.2±
0.24
32.9±
0.55
32.7±
0.47

-

19.7±
0.30
24.6±
0.32
24.7±
0.34
24.2±
0.36
25.0±
0.32

19.9±
0.32
24.5±
0.09
24.8±
0.11
24.7±
0.09
24.5±
0.16

19.0±
0.54
24.9±
0.19
24.7±
0.18
24.9±
0.20
25.0±
0.13

19.2±
0.31
24.5±
0.23
25.4±
0.36
25.1±
0.79
25.5±
0.68

-

10.4±
0.31
15.7±
0.61
16.3±
0.85
15.1±
0.59
15.1±
0.68

9.5±
2.86
14.3±
0.35
15.4±
0.28
15.1±
0.19
15.9±
0.38

10.1±
0.58
14.5±
0.75
15.7±
0.48
15.2±
0.50
15.1±
0.36

10.9±
0.43
15.0±
0.84
15.5±
0.37
15.3±
0.61
15.3±
0.61

-

3.1±
0.24
2.2±
0.45
1.8±
0.77
2.52±
0.43
2.8±
0.48

3.1±
0.99
2.3±
0.21
1.5±
0.25
2.4±
0.18
2.7±
0.27

3.4±
0.47
2.2±
0.56
1.8±
0.35
2.4±
0.52
2.6±
0.30

2.9±
0.37
2.3±
0.52
1.8±
0.04
2.3±
0.63
2.6±
0.62

42.6±
1.78
39.5±
1.39
50.0±
1.38
55.6±
1.06

30.0±
0.20
30.0±
0.26
30.0±
0.23
30.0±
0.20

24.2±
0.45
24.1±
0.48
25.0±
4.00
25.5±
3.55

15.9±
0.90
15.9±
0.84
15.5±
0.87
15.3±
1.11

2.3±
0.64
1.7±
0.77
2.5±
0.93
2.8±
1.10

) (ساعت بیولوژیک جوانهزنیGo  (دمای سقف)؛Tc  (دمای مطلوب فوقانی)؛To2  (دمای مطلوب تحتانی)؛To1  (دمای پایه)؛Tb
Tb (base temperature); To1 (optimal lower temperature); To2 (optimal upper temperature); Tc (ceiling temperature); Go (biological clock for germination)
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شکل  -1تابع دمایی دندان مانند برای دهکهای مختلف جوانهزنی ( 50 ،40 ،30 ،20 ،10درصد) بذر خردل وحشی در دورههای مختلف سرمادهی ( 6 ،4 ،2 ،0و  8روز در
دمای  5درجه سانتیگراد)
Figure 1- Dental temperature function for different germination (10, 20, 30, 40, 50%) seeds of wild mustard in different Pre)chilling periods (0, 2, 4, 6 and 8 days at 5 °C

با توجه به جدول ( ،)1دمای مطلوب تحتانی ( )To1برای دهک-

دمای مطلوب فوقانی برای دهکهای مختلف جوانهزنی (،10

های مختلف جوانهزنی برای هیچکدام از دورههای سرمادهی

 40 ،30 ،20و  50درصد) اختالف معنیداری نداشت .میزان این

اختالف معنیدار نداشت .میزان این پارامتر در بذرهای شاهد بین

پارامتر در بذرهای شاهد بین  19/0تا  19/7درجه سانتیگراد بود که

 9/5تا  10/9درجه سانتیگراد بود که در تیمار  4روز سرمادهی به

در تیمار  4روز سرمادهی به  24/1تا  25/5درجه سانتیگراد در

 15/4تا  16/3درجه سانتیگراد رسید .با توجه به جدول  ،1بیشترین

دورههای مختلف سرمادهی رسید .مقدار این پارامتر در دورههای

دمای مطلوب تحتانی در تیمار  4روز سرمادهی و باالتر به دست

مختلف سرمادهی ( 6 ،4 ،2و  8روز) باهم اختالف معنیدار نداشت

آمد و بین آنها مقدار این پارامتر تفاوت معنیداری نداشت.

(جدول .)1
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با توجه به جدول  ،2دامنه دمای مطلوب برای دهکهای

تیمارهای  6و  8روز سرمادهی نسبت به بذرهای شاهد و همچنین

مختلف جوانهزنی برای تمام دورههای سرمادهی اختالف معنیدار

بذرهای تیمار شده با  2و  4روز سرمادهی افزایش یافت؛ بهگونهای

نداشت .همچنین میزان دامنه دمای مطلوب با افزایش سطوح

که بذرهای  6و  8روز سرمادهی شده در دمای  30درجه سانتیگراد

سرمادهی تغییرات محسوسی را نشان نداد .دامنه دمای مطلوب برای

هم قادر به جوانهزنی بودند .بهطورکلی اعمال تیمار سرمادهی

بذرهای شاهد بین  8/3تا  10/5درجه سانتیگراد و برای تیمارهای

توانست دامنه دمایی و درصد جوانهزنی را افزایش دهد.

سرمادهی بین  8/2تا  10/4درجه سانتیگراد متغیر بود.

جدول  -3تغییرات دامنه بردباری دمایی برای دهکهای مختلف جوانهزنی بذر
خردل وحشی طی رفع کمون با دورههای مختلف سرمادهی ( 6 ،4 ،2و  8روز)

جدول  -2تغییرات دامنه دمای مطلوب برای دهکهای مختلف جوانهزنی بذر

Table 3- Temporal tolerance amplitudes for different
decidences of wild mustard germination during dormancy
elimination with different pre- chilling periods (2, 4, 6 and
8 days at 5 ° C).
8day
6day
4day
2day
دهک 0day

خردل وحشی طی رفع کمون با دورههای مختلف سرمادهی ( 8 ،6 ،4 ،2روز)
Table 2- Variation of optimum temperature range for
different germination precentiles of wild mustard seeds
during dormancy elimination with various pre- chilling
periods (2, 4, 6, 8 days at 5 °C).
دهک

0day

2day

4day

6day

8day

R10
R20
R30
R40
R50

8.3
11.6
10.5
9.3
-

9.5
10.4
10.3
8.8
8.3

9.8
9.0
9.4
8.4
8.2

9.8
9.1
9.6
9.2
9.4

10.2
9.9
8.6
9.9
10.2

R10
R20
R30
R40
R50

30.2
27.5
27.7
27.8
27.7

22.1
21.6
22.1
21.9
-

30.4
28.1
28.4
28.2
28.3

30.1
27.4
27.3
27.2
27.2

30.6
27.5
27.6
27.5
27.5

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

همچنین نتایج نشان داد که دمای سقف از  25/0درجه سانتی-

2day

گراد در بذرهای شاهد به  29/9تا  32/2درجه سانتیگراد مربوط به

4day

 4روز سرمادهی افزایش یافته است (جدول  .)1در هر یک از

6day

 ) Germinatedدرصد( جوانه زده
)(%

0day

8day

دورههای سرمادهی تخمین دمای سقف بین دهکهای مختلف
تفاوت چندانی نداشت .مقدار دمای سقف بین دورههای مختلف
سرمادهی با یکدیگر اختالف معنیدار نداشت (جدول .)1
35

با توجه به جدول  ،3دامنه بردباری دمایی (دمای پایه تا دمای سقف)

30

25

20

15

10

5

0

) )Temperature (°cدرجه سانتی گراد(دما

برای دهکهای مختلف جوانهزنی بذر خردل وحشی برای

شکل  -2درصد جوانهزنی نهایی بذر خردل وحشی در پاسخ به دما طی رفع

هیچکدام از سطوح سرمادهی اختالف معنیدار نداشت .میزان دامنه

کمون با دورههای مختلف سرمادهی ( 6 ،4 ،2و  8روز) ،نشانگر گسترش پنجره

بردباری دمایی از  28/1تا  30/4درجه سانتیگراد در  4روز

دمایی برای جوانهزنی است چراکه کمون کاهش مییابد.

سرمادهی به  27/5تا  30/6درجه سانتیگراد در  6روز سرمادهی

Figure 2- The final germination percentage of wild
mustard seeds in response to temperature during
dormancy elimination with various pre- chilling periods
(2, 4, 6 and 8 days at 5 ° C), illustrating the widening of
the temperature window for germination as dormancy is
alleviated.

تغییر کرد .دامنه بردباری دمایی در بذرهای شاهد بین  21/9تا 22/1
درجه سانتیگراد بود که به  27/5تا  30/6درجه سانتیگراد در 6
روز سرمادهی افزایش یافت.
با توجه به شکل  ،2درصد جوانهزنی نهایی ابتدا در دمای  5درجه

با توجه به شکل ( )1و جدول ( ،)1حداقل زمان موردنیاز برای

سانتیگراد بیشترین مقدار را داشت و سپس با افزایش دما درصد

رسیدن به دهکهای مختلف جوانهزنی ( )Goبرای تمام سطوح

جوانهزنی کاهش یافت .همچنین دامنه دمایی جوانهزنی در

سرمادهی اختالف معنیدار داشت .بهطوریکه کمترین و بیشترین
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میزان  Goمربوط به دهک  10درصد و دهک  40درصد مشاهده

دماهای کاردینال میتواند در امکان ارزیابی محدودیتهای

شد .میزان این پارامتر در بذرهای شاهد برای دهکهای مختلف

جغرافیایی گونهها و زمان کاشت آنها و پیشبینی مراحل رشد

( 30 ،20 ،10و  40درصد) به ترتیب  94/3 ،87/0 ،68/2و 111/1

گیاهان زراعی مهم باشد (محمودی و همکاران.)1387 ،
در تحقیق حاضر پس از رفع کمون دامنه دمایی جوانهزنی بذر

ساعت به  32/3 ،24/4 ،21/7و  35/7ساعت در تیمار  4روز

خردل وحشی از طریق کاهش دمای پایه و افزایش دمای سقف

سرمادهی کاهش یافت.

گسترش یافت .بهگونهای که دمای پایه از  3/1درجه سانتیگراد در

بحث

بذرهای شاهد به  1/8درجه سانتیگراد در تیمار  4روز سرمادهی

خردل وحشی مانند بسیاری از گونههای دیگر علفهای هرز،

کاهش یافت و دمای سقف از  25/1درجه سانتیگراد در بذرهای

بذرهایی را تولید میکند که ممکن است بالفاصله پس از ریزش،

شاهد به  30/0درجه سانتیگراد در دورههای مختلف سرمادهی

بذرها جوانه بزنند یا مدتها بهصورت خفته در خاک باقی بمانند.

افزایش یافت؛ وجود کمون میتواند پاسخ جوانهزنی بذر را به دما

علت کمون بذر خردل وحشی ماده بازدارنده رشدی است که در

تحت تأثیر قرار دهد .فرضیات متعددی در رابطه با تأثیر سرما در

غلظتهای کم اکسیژن ،در جنین تولید میشود .الیهای از

شکستن کمون وجود دارد که از آن جمله میتوان به تأثیر سرما در

موسیالژها و فنلها در پوسته بذر خردل وحشی از طریق جلوگیری

کاهش یا حذف بازدارندگی جوانهزنی درون بذر مثالً کاهش میزان

از انتشار اکسیژن به جنین ،زمینه تشکیل این ماده را فراهم مینماید

آبسزیک اسید و یا فعال کردن و سنتز جیبرلین اشاره کرد .به نظر

( .)Benach-Arnold., 1974علت توقف جوانهزنی در دمای

میرسد که تیمار سرمادهی سبب کاهش تراز هورمونهای بازدارنده

حداکثر ،میتواند پروتئینهای ضروری جوانهزنی باشد

و افزایش تراز هورمونهای محرک شده و بهاینترتیب سبب

( .)Copeland and McDonald., 2001دماهای باال عالوه بر

افزایش پتانسیل جوانهزنی بذر میشود .کاهش تراز اسید آبسزیک

کاهش سرعت جوانهزنی سبب زوال نیز میشود ( Hardegree,

سبب افزایش حساسیت رویان به اسید جیبرلیک در مرحله گذار از

 .)2006فرآیندهای بیوشیمیایی مربوط به جوانهزنی شامل فعالیت

حال کمون به حالت رفع کمون در بذر بسیاری از گونهها میشود

هورمونها (بهویژه جیبرلین) ،فعالیت آنزیمها (آمیالز ،انورتاز،

( .)Kucera, 2005قرار دادن بذرها برای مدت مشخص در شرایط

پروتئاز ،لیپاز) و درنهایت هضم ،تجزیه ذخایر بذر و انتقال آن به

سرد و مرطوب ،تأثیر تجمعی بر نرم شدن پوسته بذرهای سخت و

محور جنین که وابسته به دما و رطوبت هستند .بهعالوه جذب فعال

نشت مواد بازدارنده رشد موجود در پوسته دارند ( Milligan,

آب توسط بذر در محیط مرطوب ،متاثر از درجه حرارت است

 .)1999به نظر میرسد که شرایط سرد و مرطوب تا حدی باعث

(کوچکی و همکاران .)1367 ،به نظر میرسد کاهش فعالیتهای

افزایش هورمونهای محرک رشد در داخل بذر گونههای

آنزیمی در درجه حرارت پایین و اختالل در فعالیت آنزیمها در

موردمطالعه شده و با ایجاد تعادل هورمونی در داخل بذر باعث

درجه حرارت باال (تجزیه شدن ساختمان سهبعدی آنزیمها) ،علت

شروع فرآیند جوانهزنی شده است .همچنین ممکن است قرار

اصلی کاهش درصد جوانهزنی است ( Alvarado and

گرفتن بذرها در دمای پایین و سپس انتقال آنها به دمای معمولی،

.)Bradford., 2002

شوک دمایی را برای پوسته به وجود آورده و باعث شکافته شدن

سرعت جوانهزنی یکی از جنبههای مهم بنیه بذر است و میتواند

پوسته بذر و افزایش جوانهزنی شده باشد.

یکی از عوامل محدودکننده در استقرار گیاهان به شمار رود

مکانیسم واقعی رفع کمون در اثر سرما هنوز شناخته نشده است.

( .)Torabi et al., 2013شاخص سرعت جوانهزنی معموالً برای

بعضی از دانشمندان تغییر شکلهایی را در که ساختار آنزیمی ،یا در

محاسبه و کمی کردن دماهای کاردینال جوانهزنی مورداستفاده قرار

متابولیسم اسیدهای نوکلئیک و یا در ساختار کلوئیدی با افزایش

میگیرند .معموالً از واکنش سرعت جوانهزنی به دما برای تعیین

آبدوستی و غیره روی میدهند را عامل این امر دانستهاند .همچنین

دماهای کاردینال استفاده میشود ( .)Hardegree, 2006تعیین
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کاهش یا حذف بازدارندههای جوانهزنی درون بذر مثالً کاهش

افزایش میزان جیبرلین زمینه را برای افزایش فعالیت آنزیم کاتکول

میزان اسید آبسیزیک و یا فعال کردن و سنتز جیبرلین را نیز ازجمله

اکسیداز فراهم میکند و از این طریق موجب کاهش میزان مواد

تاثیرهای سرما دانستهاند (.)Koornneff, 2002

فنلی بذر و درنتیجه تحریک جوانهزنی میشود.

دماهای پایین از طریق تحریک تولید هورمون جیبرلین و کاهش

نتیجهگیری کلی

میزان اسید آبسیزیک ،سبب توازن بین این هورمونها میشود به و

در این آزمایش بر اساس تابع دمایی دندان مانند برآورد دمای

دنبال از آن طریق القاء سنتز آنزیمهای مختلفی ازجمله آنزیم آلفا-

پایه ،دمای سقف ،دامنه بردباری دمایی ،دامنه دمای مطلوب برای

آمیالز ،موجب شکستن ذخایر غذایی بذر گردیده و آنها را به مواد

دهکهای مختلف در هیچیک از سطوح سرمادهی اختالف معنی-

قابل استفاده جنین تبدیل میکند و درنهایت باعث افزایش و تسریع

داری وجود نداشت .نتایج نشان داد با اعمال تیمار سرمادهی دمای

در جوانهزنی میگردد ( .)Karam and Al-salem., 2001به نظر

پایه از  2/9تا  3/4درجه سانتیگراد در بذرهای شاهد به  1/5تا 1/8

میرسد تفاوت در مدتزمان سرمادهی مرطوب برای شکستن

درجه سانتیگراد کاهش یافت .همچنین دمای سقف از  25درجه

کمون بذر ،مربوط به شرایط بومشناختی زیستگاهی بوده که این

سانتیگراد به  29/9تا  32/9درجه سانتیگراد مربوط افزایش یافت.

گونهها در آن رشد میکنند که باعث ایجاد درجات مختلفی از

احتماالً نوع کمون بذر خردل وحشی با توجه به پاسخ دمایی برای

کمون در بذر آنها شده است .وجود کمونهای با عمق مختلف

جوانهزنی ،از نوع کمون فیزیولوژیک غیر عمیق از نوع تیپ یک

باعث توزیع جوانهزنی در طول زمان میشود که این سازوکار

باشد .از نتایج تحقیق حاضر میتوان در مدلسازی جوانهزنی و

بهعنوان یک مزیت نسبی شانس گیاهان را برای بقاء در یک محیط

کمون بذر و نیز در مدلهای پیشبینی پویایی بانک بذر استفاده

همیشه در حال تغییر (شرایط نامساعد) افزایش میدهد (شریفی و

کرد.

همکاران .)1394 ،در تحقیقات ایروانی و همکاران ( Irvani et al.,

)2012روی گیاه  ،ammoniacum Doremaتیمار  45روز
سرمایی ،در بررسی روحی و همکاران ()Rouhi et al., 2012

روی بذرهای  Boiss gummosa Ferulaسرمادهی مرطوب 7
هفتهای و در مطالعه واندیلوک و همکاران ( Vandelook et al.,

 )2007روی گیاه  temulum Chaerophyllumسرمادهی
مرطوب  12هفتهای را بهترین زمان برای رفع کمون بذرها معرفی
شدند .با بررسیهای فیزیولوژیکی استنباط میشود عمل سرما
درنهایت به تغییر نسبتهای هورمونی درونی بذر به نفع جیبرلین
منجر خواهد شد که آن خود پس از انتقال به الیه آلورن ،با
فعالسازی آنزیمهای تجزیهکننده ،ذخیره غذایی بذر را فراهم
میکنند .متخصصان بذر معتقدند که این هورمون میتواند جانشین
مناسبی برای برطرف کردن نیاز سرمایی بذر یا حتی فراتر از آن کلیه
عوامل مؤثر بر جوانهزنی بذر باشد (شمیتز و همکاران.)2001 ،
شریفی و همکاران ( )1394گزارش کردند که تیمار یک هفته
سرمادهی برای رفع کمون خردل وحشی مناسب است .هایرونگ و
همکاران ( )Hairong et al., 2005بیان نمودند که تیمار سرما با
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Investigation of seed germination of wild mustard (Sinapis arvensis) during cold
stratification
H. Rahimi1, B. Torabi2*, E. Soltani3, F. Ghaderi-Far4
Abstract
In order to investigate the variation in cardinal temperature of wild mustard seed germination during
the removal of dormancy, a split plot experiment based on a completely randomized design with three
replications was conducted at Seed Research Laboratory of Gorgan University of Agricultural Sciences
and Natural Resources in 2017. The main factor was different temperatures (5, 10, 15, 20, 25 and 30
°C) and different periods of chilling (0, 2, 4, 6 and 8 days at 5 °C) were assigned as the sub-factor. To
describe the response of germination rate to temperature, a dent function was used. For different
germination stages, the base temperature decreased from 2.9 to 3.4 °C in control seeds to 1.5 to 1.8 °C
in 4 days chilling. Ceilings temperature in control seeds was 25 °C, which increased to 29.9 to 32.9 °C
as a result of 6 chilling for 6 days. Due to cardinal temperature changes, the physiological dormancy of
wild mustard is of type I. Dormant seeds originally have the highest germination at low temperatures,
and they germinate at high temperatures after elimination of dormancy. Also, the germination
temperature range increases. Estimated parameters in this study can be useful in seed bank simulation
models and for further studies on wild mustard biology and ecology.
Keywords: Chilling, Temperature, Physiological dormancy, Model
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