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مطالعۀ رفتار جوانهزنی دو تودۀ بذر علف هرز باالروندۀ مونپلیه ()Cynanchum acutum L.
تحت شرایط دمایی و نوری متفاوت
Germination behavior of two populations of Cynanchum acutum L. in different
temperature and lighting condition

فرید گلزردی ،*9سعید وزان ،2حسین موسوینیا
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چكیده:
در این آزمایش رفتار جوانهزنی دو تودۀ بذر علف هرز باالروندۀ مونپلیه تحت دماهای ثابت و متناوب و
دورههای تاریكی/روشنایی مختلف و همچنین تأثیر قرارگیری بذور در آون با دماهای باال بررسی شد .در بین
دماهای ثابت بیشترین درصد جوانهزنی تودۀ کرج ( )%55/5و تودۀ کرمان ( )%22به ترتیب در دمای  25و 33
درجه سانتیگراد مشاهده شد .در حالی که در بین دماهای متناوب ،بیشترین درصد جوانهزنی تودۀ کرج ( )%55و
تودۀ کرمان ( )%23به ترتیب در دماهای روز/شبِ  23/33و  25/35درجه سانتیگراد ثبت شد .بذور دو تودۀ
باالروندۀ مونپلیه قادر به جوانهزنی در دامنه وسیعی از دماهای مورد بررسی بودند .دورههای مختلف
تاریكی/روشنایی تأثیر معنیداری بر درصد جوانهزنی دو تودۀ بذر نداشت و در نتیجه هیچ یک از تودهها
فتوبالستیک نبود .قرارگیری بذور باالروندۀ مونپلیه در آون با دماهای باالتر از  033درجه سانتیگراد باعث کاهش
معنیدار درصد جوانهزنی آنها شد ،اما مقاومت تودۀ کرمان در برابر دماهای شدید بیشتر از تودۀ کرج بود .نتایج
این آزمایش حاکی از قدرت تهاجم باالی علف هرز باالروندۀ مونپلیه بود و اطالع دقیق از آنها می تواند در
کنترل و جلوگیری از گسترش این علف هرز موثر باشد.
واژههای کلیدی :دمای ثابت ،دمای متناوب ،دورههای تاریكی/روشنایی ،دمای شدید

مقدمه

بیولوويی علوفهوای هورز و اهمیوت آن در

جهوت پوی بوردن بوه پویوایی علوفهوای هورز بوه

مدیریت طی سالهای اخیر مورد توجه زیادی قرار

خصوص پویایی بذر آنها در خاك حواز اهمیوت

گرفته است .برای مدیریت صحیح وکنترل اصوولی

است و باعث بهبود عملیوات مودیریت خواهود شود

علفهای هرز شناسوایی عوامول محیطوی موورر بور

(.)Bhowmik, 1997; Forcella et al., 1993
باالروندۀ مونپلیه )(Cynanchum acutum L.

بیولويی علف هرز اهمیت زیادی دارد .ایون دانوش

علوووف هووورزی چندسووواله متعلووو بوووه خوووانواده
تاریخ پذیرش9313/92/20 :
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 Asclepiadaceaeاست که توسط بوذر و قطعوات

راهکارهای جدیود و موورر بورای مودیریت آنهوا

ریشه تکثیر میشود .این علف هرز مهواج ریشوهای

میگردد .به عبارت دیگور ،آگواهی از نیواز جوانوه

قوی و ساقهای باالرونده داشته و میتوانود توا  3متور

زنی بذر علوفهوای هورز بورای طراحوی و اجورای

در طول رشد کند و شاخههای متعودد بوا سواقههوای

استراتژیهای مدیریتی موف اهمیت دارد.

چوووبی در پایووه ایجوواد کنوود ،هم نووین قطوور ریشووه

بذر هر گونه علف هرز برای آغاز جوانوه زنوی

میتواند تا  2سانتی متور برسود ) .(Shu, 1995ایون

نیاز به یک حداقل دما دارد و با اف ایش دما ،می ان

گیاه بذر زیادی تولید کرده و با توجوه بوه زوازود پور

جوانهزنی آن نی اف ایش خواهد یافت ،تا بوه دموای

مانند موجوود در بوذر ،پوراکنش آن بوه فواصول دور

مطلوب برسد که درصد جوانوهزنوی در آن حوداکثر

تسهیل میگردد ) .(Pahlevani et al., 2007ایون

است .سرانجام با اف ایش بیشتر دما تا نقطهای که آن

علووف هوورز بووه شووکل گسووتردهای در زمووینهووای

را حداکثر دمای جوانه زنی میگویند ،جوانوه زنوی

کشاورزی و باغات یافت میشوود و عوالوه بور ایون

متوقف می شوود .در مجموو ،،بوه دموای حوداقل،

موویتوووان آن را بووه مقوودار قابوول توووجهی در حاشوویه

حداکثر و بهینه دمای کاردینال (اصولی) مویگوینود

جوووادههوووا و زموووینهوووای بوووایر مشووواهده کووورد

) .(Evetts and Burnside, 1972عالوه بور دموا،

).(Mozaffarian, 1998

نور نی یک عامل تنظوی کننودۀ مهو در جوانوهزنوی

اگرچه باالروندۀ مونپلیه یک علف هرز چندساله

بذور برخی از گونههای گیاهی میباشد .این نیواز بوا

است که بیشتر از طری قطعات ریشه تکثیر میشوود،

قرارگیری بوذور در معور

نوور بوه مودت کمتور از

اما با توجه به این که آلودگی اولیه منواط عمودتاا از

یک دقیقه برای برخی از گونههوای گیواهی و کمتور

طری بذر صوورت مویگیورد ،شوناخت اکولوويی و

از یک رانیه برای برخی گونهها مرتفع میشود .البتوه

بیولويی بذر این علف هرز ضروری اسوت .اسوتقرار

جوانهزنی بذور برخی از علفهای هرز نیازی به نور

گیاه ه مرحلهای حساس در چرخه زندگی گیاهوان

ندارد ) .(Milberg et al., 1996ایون ویژگوی از

اسووت و جوانووه زنووی کووه اولووین مرحلووه در ایوون

عوامل گسترش سریع و م یتی برای این علوفهوای

چرخوووه مووویباشووود نقوووش تعیوووین کننووودهای در

هرز محسوب موی گوردد و توراک بواالی کوانوپی

اسوووتقرار گیاه وووه و تعیوووین موفقیوووت گیووواه دارد

گیاهان مجاور مانع جوانه زنی بذور آنهوا نخواهود

) (Chauhan and Johnson, 2008bو به وسویله

شد (.)Coble and Slife, 1970
بررسیهای متعددی درباره ارور دماهوای رابوت و

چندین عامول محیطوی از قبیول نوور ،دموا و رطوبوت
تنظی میشود .معلوم شده است که نور و دما از مه

متنوواوب و دورههووای مختلووف تاریکی/روشوونایی بوور

ترین فاکتورهایی هستند که جوانوه زنوی بوذور دفون

جوانه زنی علفهای هرز یکسواله و چندسواله انجوام

شده را محودود مویکننود (Roberts & Potter,

شوده اسوت(Elberlein, 1987; Evetts and .

;1985; Chachalis and Ready, 2000
) .Taylorson, 1987شناسوایی عوامول موثرر بور

;Burnside, 1972; Jain and Singh, 1989
) .Singh and Achhireddy, 1984فلووورس و

جوانووهزنووی علووفهووای هوورز ،باعووث ارازووۀ

) (Flores and Briones, 2001اروور

بریووون

936

"مجلۀ پژوهش علفهای هرز ،جلد  ،6شماره "9313 ،2

دماهای رابت بر جوانه زنی بذر چند گونه صوحرایی

) .(Roder et al., 1997هر چنود طوی ایون آتوش

را مووورد بررسووی قوورار دادنوود و دریافتنوود کووه اکثوور

سووووزی دموووای سوووطح خووواك بوووه مووودت حووودود

گیاهوان بیشووترین جوانوهزنووی را در دموای  26درجوۀ

 1تووا  6دقیقووه بووه  112درجووه سووانتیگراد موویرسوود

سوووانتیگراد دارنووود .هم نوووین فووواولر و همکووواران

) (Cook, 1939و تمووامی بووذور و بقایووای گیوواهی

) (Fowler et al., 1988مشوواهده نمودنوود کووه

سطح خاك را از بین میبرد ،ولوی ایون حورارت بوه

درصوود جوانووهزنووی بووذور علووفشووور در  32درجووه

ازای هر یک سوانتی متور نفوور در عمو خواك ،بوه

سووانتیگراد کمتوور از سووایر درجووه حوورارتهووا بووود.

میوو ان  922درجوووه سوووانتیگراد کووواهش موووییابووود

در تحقیووو دیگوووری مشوووخی شووود در بوووین 11

) (Sanchez, 1976و در نتیجووه بووذور برخووی از

گونۀ علفهرز ،جوانوهزنوی بوذور  21گونوه توسوط

علفهای هرزی که در اعموا  1توا  1سوانتی متوری

نور تحریک شد ،در حالی که جوانوهزنوی  22گونوه

خاك حضور دارند ،قادر خواهند بوود در برابور ایون

بوواقیمانووده توسووط شوورایط نووور یووا توواریکی تحووت

حوورارت و آتووش سوووزی کشوونده مقاومووت کننوود و

توویریر قوورار نگرفووت ).(Milberg et al., 1996

قدرت جوانه زنی خوود را حفون نماینود .حساسویت

هم نووین در سووایر تحقیقووات مشووخی شوود کووه

گونهها و جمعیتهای مختلوف علوفهوای هورز بوه

جوانووووهزنووووی علووووفهووووای هوووورزی هم ووووون

چنوین دماهوای بواالیی متفواوت بووده و مقاوموت بووه

Caperonia
،(Koger

دماهووای بوواال موویتوانوود بووه عنوووان ابوو اری مفیوود

Hil.
)2004

St.

)palustris (L.
et
al.,

بوورای قوودرت تهوواج علووفهووای هوورز محسوووب

، Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Huds,
Beauv،

شووود ( .)Bhagirath et al., 2008در بررسووی

Alopecurus
myosuroides
Setaria glauca (L.) P.

تووویریر دماهوووای بووواال بووور درصووود جوانوووه زنوووی

)Atriplex stocksii Boiss.، (Buhler, 1997

 Digitaria longiflora (Retz.) Pers.مشاهده

(1994

Rizvi,

and

شد اف ایش دما تا  02درجه سانتیگراد و بوه مودت 1

،)Khan

دقیقه نتوانست درصد جوانه زنی ایون علوف هورز را

Suaeda

fruticosa
Forssk.
( )Khan and Ungar, 1997توسوط نوور تحوت

کوواهش دهوود در حووالی کووه دماهووای بوواالتر باعووث

تیریر قرار نگرفت .بذر برخی از گونههای علف هرز

کاهش معنی دار درصد جوانه زنی شدند بوه نحووی

مانند خرفه ،سلمه تره ،تاج خروس نی نسبت بوه نوور

که در دمای  912درجه سانتیگراد هیچ بذری جوانوه

مستقل عمل کرده و بورای جوانوه زنوی نیواز بوه نوور

ن د (.)Bhagirath et al., 2008

ندارد.

گیاهانی که در محیطهای جدید و تحت شرایط

در بسیاری از مناط دنیا به خصووص در آسویا و

اقلیمی متفاوت رشد میکنند باید به نحووی سوازگار

آفریقا ،کشاورزان جهت پاك سازی زموین خوود از

شوند که بتوانند بور شورایط جدیود و مت یور محیطوی

علفهای هرز و بقایای کشت قبلوی و آمواده سوازی

غلبووه کننوود (.)Venable & Brown, 1988

بستر برای کشت گیاه زراعی بعدی ،بقایوای گیواهی

سووازگاری بووه محوویط گیوواه مووادری باعووث ت ییوور در

بوواقی مانووده در سووطح م رعووه را آتووش موویزننوود

خصوصیات جوانهزنی و سب شدن گیاهان میشود و
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ویژگیهایی مثل درصد جوانوهزنوی ،وزن گیاه وه،

از ضوووماز کرکوووی جووودا شووود و بوووا قوووار کوووش

طول ریشوهچوه و سواقهچوه ،خوواب بوذر ،ضوخامت

کاربندازی  9به نسبت یک در ه ار به مدت  1دقیقوه

پوسته بذر ،اندازه و ترکیبات شیمیایی بذر و غیره بوه

ضد عفونی شود .سوپ

بوا آب مقطور شسوته شوده و

شدت تحت تیریر محیط گیاه مادری ت ییر مویکننود

برای مدتی در دمای اتوا قورار گرفوت ،توا خشوک

(Fenner, 1991a; Fenner, 1991b; Munir
) .et al., 2001تحقیقووات نشووان داده اسووت کووه

شوند ( .)Pahlevani et al., 2008زیستایی بوذور
باالروندۀ مونپلیه با آزمون تترازولیوم 2کلراید تعیوین

گیاهووان یووک گونووه ،زمووانی کووه در محوویطهووایی

شد .به این ترتیب کوه 12عودد بوذر از هور تووده در

بووا خصوصوویات اقلیمووی متفوواوت رشوود موویکننوود،

چهار تکورار و بوه مودت  10سواعت در محلوول %9

بووذوری را بووا خصوصوویات متفوواوت تولیوود کوورده و

تترازولیوم کلرایود و دموای 32درجوه سوانتیگراد و

گیاهوووان حاصوووله نیو و از نظووور عکو و العمووول بوووه

توواریکی قوورار گرفتنوود ).(Esno et al., 1996

خصوصیات اقلیمی تفواوتهوایی را نشوان مویدهنود

بذوری که پ

( .)Roach and Wulff, 1987شووناخت ایوون

شدند ،زنده بودند .در این آزموایش میو ان زیسوتایی

رفتارهای متفاوت در تودههوای مختلوف علوفهوای

بذور توده کرج و کرمان به ترتیب  11و  12درصود

هوورز بسوویار مه و بوووده و نقووش بسوویار مهمووی را در

محاسوبه شوود (اخووتال

شووناخت الگوهووای سووازگاری علووفهووای هوورز بووه

از نظوور آموواری غیرمعنوویدار

بود) .برای تعیین وزن هو ار دانوه ،طبو روش ایسوتا

شرایط محیطوی و هم نوین انتخواب اسوتراتژیهوای

ه ار بذر از میوههای کامالا رسیده به طوور تصوادفی

مدیریتی مناسب ایفا میکنود (Abin & Eslami,

انتخاب و پ

) .2009علوویرغوو خسووارت بوواالی علووف هوورز

از حذ

زوازد پرمانند ،وزن آنها با

ترازوی دیجیتالی دقی توزین و ربت شد .وزن ه ار

باالروندۀ مونپلیه و توان باالی تهواج آن ،اطالعوات

دانه توده کرج و کرمان بوه ترتیوب  2/390و 2/323

زیادی راجع به اکولوويی و بیولوويی جمعیوتهوای

گرم بود (اختال

مختلف آن در دسترس نیست .بنابراین این تحقی بوا
هود

از انجام تستِ تترازولیوم قرم رنگ

از نظر آماری غیرمعنیدار بود).

در این آزمایش رفتار جوانوه زنوی دو توودۀ بوذر

بررسوی رفتوار جوانوهزنوی بوذور دو جمعیوت

باالرونوودۀ مونپلیووه (تووودۀ کوورج و کرمووان) تحووت

(کرمووان و کوورج) باالرونوودۀ مونپلیووه تحووت شوورایط

دماهووای رابووت ( 12 ،31 ،32 ،21 ،22 ،91 ،92 ،1و

دمایی و نوری متفاوت انجام شد.

 11درجه سانتی گراد) و دماهای متنواوب بوا نوسوان
پوووونج درجووووه (،22/21 ،91/22 ،92/91 ،1/92 oC

مواد و روشها

o

 31/12 ،32/31 ،21/32و  ،)12/11ده درجوووووه (C

بذور باالروندۀ مونپلیه در پازی  9301از بوتههای
فراوانی که به طور تصوادفی از سوطحی معوادل پونج

 32/12 ،21/31 ،22/32 ،91/21 ،92/22 ،1/91و

کیلووومتر مربووع از چنوودین م رعووه و بووا در کوورج و

 ،)31/11پووان ده درجووه (،91/32 ،92/21 ،1/22 oC

کرمان انتخاب شده بودند ،جمع آوری شدند .سپ

 21/12 ،22/31و  ،)32/11بیست درجوه (،1/21 oC

بذور از میوههای فولیکل باالروندۀ مونپلیوه خوارج و

- Carbendazim
- Tetrazolium chloride
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 22/12 ،91/31 ،92/32و  ،)21/11بیسووووت و پوووونج

صافی و می ان  0میلیلیتر آب مقطر بودند ،قرار داده

درجوووه ( 91/12 ،92/31 ،1/32 oCو  ،)22/11سوووی

شدند .سپ

پتری دیوش هوا بوه يرمینواتور و تحوت

درجووه ( 92/12 ،1/31 oCو  )91/11و سووی و پوونج

شرایط دمایی و نوری مربوطه منتقل شدند و پو

درجوووه ( 1/12 oCو  )92/11موووورد مطالعوووه قووورار

گذشت  91روز درصد جوانهزنی بذور محاسبه شد.

گرفت.

بذوری جوانهزده تلقی شدند که طول ریشهچه آنها

بررسی تیریر دماهای رابت بر درصد جوانوه زنوی

از

 2میلی متر یا بیشتر بود.

بوووذور تحوووت دو ريیووو نووووری ( 92/92سووواعت

در نهایت پ

روشنایی/تاریکی و تاریکی مداوم) انجام شد .بورای

پووراکنش آنهووا ،فوور

ارزیابی تیریر تواریکی موداوم بور جوانوه زنوی بوذور،

بررسی شد و داده هایی که از توزیع نرموال انحورا

پتری دیشها در دو الیه فویول آلومینیوومی پی یوده

داشتند با تبدیل داده لگاریتمی نرموال شودند .سوپ

شدند .بررسوی تویریر دماهوای متنواوب تحوت ريیو

جهت آنوالی و بورازش دادههوا از نورم افو ار آمواری

نوری  92/92سواعت روشونایی/تاریکی انجوام شود.

 SAS 9.1و جهت مقایسه میانگینها از آزمون چند

با توجه بوه ایون کوه در تنواوب دموایی 22/32

دامنهای دانکن و جهت رس نمودارهوا از نورم افو ار

سپ

از بررسی مقدماتی دادهها و نحوه
نرمووال بووودن توزیووع دادههووا

 Excelاستفاده شد.

درجه سانتیگراد هر دو توده موورد بررسوی بواالترین
درصد جوانوه زنوی را نشوان دادنود ،تویریر دورههوای

نتایج و بحث

مختلف روشنایی /تاریکی ( 92/91 ،92/92 ،21/2و

تأثیر دماهای ثابت بر درصد جوانه زنی:

 0/96ساعت) بر درصد جوانه زنی دو توده در دمای

بذور هیچ یک از تودههای باالروندۀ مونپلیوه در

 22/32درجووه سووانتیگراد نیوو مووورد بررسووی قوورار

دماهای  1و  92درجه سانتیگراد جوانه ن دند؛ عالوه

گرفت.

بر این بذور تودۀ کرمان در دمای رابت  91درجه نی

جهت بررسی تیریر دماهای باال بر درصود جوانوه
زنی ،بذور به مدت  1دقیقوه در آون بوا دماهوای ،62

قادر به جوانه زنی نبود (نمودار  .)9جوانه زنوی توودۀ

 222 ،902 ،962 ،912 ،922 ،922 ،02و  222درجه

بذر کرج در دمای  91درجه و تودۀ کرمان در دمای

درصد جوانه زنی ایون

 22درجه سانتیگراد آغاز شد و با اف ایش بیشتر دموا،

بووذور در يرمینووانور و تحووت دمووای  22/32درجووه

درصوود جوانووه زنووی هوور دو توووده افوو ایش یافووت.

سانتیگراد و روشنایی/تاریکی  92/92ساعت بررسی

حداکثر درصد جوانه زنی بذور تودۀ کرج ()%01/1

شد .بذور نگهداری شده در دموای اتوا ( 21درجوه

و کرمان ( )%12به ترتیب در دماهای  21و  32درجه

سانتیگراد) به عنوان شاهد این آزمایش لحاظ شودند

سانتیگراد مشاهده شود ،ولوی بوا افو ایش بیشوتر دموا

(.)Bhagirath et al., 2008

درصد جوانوه زنوی هور دو تووده کواهش یافوت ،بوه

سانتیگراد قرار گرفتند .سپ

نحوی که در دمای  11درجه سوانتیگراد بوذور هویچ

جهووت سوونجش قابلی وت جوانووهزنووی در شوورایط

یک از توده ها جوانه ن دند (نمودار .)9

دمایی و نوری متفاوت ،در هر آزمایش  12عدد بذر

محققووووین دیگووووری نیوو و در بررسووووی توووویریر

در پتری دیشهای  99سانتی متری که حاوی کاغوذ

931

" مطالعۀ رفتار جوانهزنی دو تودۀ بذر علف هرز"...

دماهووای مختلووف بوور درصوود جوانووهزنووی بووذور

شرایط محیطوی و هم نوین انتخواب اسوتراتژیهوای

Stellaria

مدیریتی مناسب ایفا میکنود (Abin & Eslami,

رونود مشوابهی را گو ارش کوردهانود (Baird and

) .2009با توجوه بوه نتوایج رکور شوده برتوری توودۀ

).Dickens, 1991; Grundy, 1997

کرمووان در دماهووای بوواالتر و برتووری تووودۀ کوورج در

virginiana

 Diodiaو media

(Flores and Briones,

دماهای پازین تر را می توان بوه خصوصویات اقلیموی

) 2001در بررسووووی جوانووووهزنووووی چنوووود گونووووه

متفاوت این دو منطقه از کشور و باالتر بوودن دموای

صووحرایی دریافتنوود کووه اکثوور گیاهووان بیشووترین

متوسط کرمان در مقایسه با کرج و در نتیجه سازگار

جوانهزنوی را در دموای  26درجوۀ سوانتیگراد دارنود.

شدن تودههای مورد بررسی به شرایط اقلیموی محول

در حوووالی کوووه کمتووورین درصووود جوانوووهزنوووی

زندگی خود نسبت داد.

فلوورس و بریوون

 Haloxylonدر دموووووووووووای

جوانه زنی در دمای باالتر باعث می شود علوف

recurvum

 32درجوووووووه سوووووووانتیگراد مشووووووواهده شووووووود

های هرز از علف کشهای پیش رویشی در اوایل

 .(Khanبوووووذور

بهووار ،در امووان بماننوود (Benvenuti and

 Caperonia palustrisدر ريی دمایی  22توا 12

) Macchia, 1995بنابراین بررسوی رفتوار جوانوه

درجوو وۀ سووووانتیگراد بووووه میوو و ان  %11قووووادر بووووه

زنووی توووده بووذور باالرونوودۀ مونپلیووه در دماهووای

جوانووه بودنوود ( .)Koger et al., 2004.فوواولر و

مختلف می توانود در تعیوین زموان مناسوب کواربرد

همکاران ( )Fowler et al., 1988مشاهده نمودند

علف کشهای پیش رویشی بوا هود

کنتورل ایون

که درصد جوانوهزنوی بوذور  Salsola kaliدر 32

علف هرز سمج مفید واقع شود.

)1996

Ungar,

and

همان طور که در نمودار  9مشاهده می شود قرار

درجه سانتیگراد کمتر از سایر درجه حرارتها بود.

گیری بذور در معر

در دماهای رابوت  21درجوه سوانتیگراد و کمتور،

تاریکی کامول در مقایسوه بوا

درصد جوانوه زنوی توودۀ بوذر کورج بیشوتر از توودۀ

دورههای تاریکی /روشونایی  92سواعته تویریر معنوی

کرمان بود ،در حالی که در دماهای رابت  32درجوه

داری بر درصد جوانه زنوی بوذور دو تووده نداشوتند.

سووانتیگراد و بیشووتر ،برتووری بووا تووودۀ کرمووان بووود.

یکسان بوودن میو ان جوانوه زنوی بوذور دو تووده در

تحقیقات نشان داده اسوت کوه گیاهوان یوک گونوه،

شوورایط توواریکی کاموول در مقایسووه بووا دوره هووای

زمووانی کووه در محوویطهووایی بووا خصوصوویات اقلیمووی

تاریکی /روشونایی نشوان مویدهود ایون تووده بوذور

متفاوت رشود مویکننود ،بوذوری را بوا خصوصویات

فتوبالستیک نیستند .بنابراین ،بذور باالروندۀ مونپلیوه

متفاوت تولیود کورده و گیاهوان حاصوله نیو از نظور

ه در روشنایی و ه تاریکی جوانه مویزننود .ایون

عک العمل به خصوصیات اقلیموی تفواوتهوایی را

ویژگی از عوامل مه گسترش سریع و م یتی برای

نشووان موویدهنوود ).(Roach and Wulff, 1987

ایون علوف هورز محسووب موی گوردد .بوه عبوارت

شناخت این رفتارهای متفاوت در تودههای مختلوف

دیگر ،توراک بواالی کوانوپی گیاهوان مجواور موانع

علفهای هرز بسیار مه بوده و نقش بسیار مهمی را

جوانوه زنوی بوذر باالرونودۀ مونپلیوه نخواهود شود

در شناخت الگوهای سوازگاری علوفهوای هورز بوه

) .(Coble and Slife, 1970به همین علت ،بذور
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(نمودارهای  2تا .)0

باالرونودۀ مونپلیوه در بوا هوا بوه سوهولت جوانوه
موی زننود .رفتوار مشوابهی نیو در علوفهوای هورز

در بررسی تیریر دماهای متناوب بور رفتوار جوانوه

 Cirsium arvenseو  Bidens pilosaگو ارش

زنووی Digitaria longiflora (Retz.) Pers.

شووده اسووت (Wilson, 1979; Reddy, and

مشوواهده شوود درصوود جوانووه زنووی ایوون گیوواه در

).Singh, 1992

تنوواوبهووای دمووایی  22/32 ،21/31و  91/21درجووه

تأثیر دماهای متناوب بر درصد جوانه زنی:

سووانتیگراد بووه ترتیووب  06 ،01و  10درصوود بووود و
ایوون تنوواوبهووای دمووایی اخووتال

در دماهووووای متنوووواوب ،31/11 ،12/11 ،1/92

نشووان ندادنوود .در حووالی کووه درصوود جوانووه زنووی

 92/11 ،91/11 ،22/11 ،21/11 ،32/11و 1/11

 Digitaria ciliaris (Retz.) Koel.تحوووت

درجه سانتیگراد بذور هویچ یوک از تووده هوا جوانوه

دماهوووای متنووواوب  22/32 ،21/31و  91/21درجوووه

ن دنوود؛ در حووالی کووه در دماهووای متنوواوب  92/91و

سووانتیگراد بووه ترتیووب  02 ،13و  31درصوود بووود و

 1/91درجه سانتیگراد فقط بذور تودۀ کرمان جوانوه

تفووواوت معنوووی داری بوووین تنووواوب هوووای دموووایی

ن د (نمودارهای  2تا  .)0در بین دماهوای متنواوب بوا

مشوواهده شوود (در سووطح احتمووال یووک درصوود)

نوسانهای مختلف ،بیشترین درصد جوانه زنی تووده

(.)Bhagirath et al., 2008

کرمووان ( )%12و تووودۀ کوورج ( )%00بووه ترتیووب در

در تنوواوب هووای دمووایی ،1/91 ،91/22 ،92/91

دماهووای متنوواوب  21/31و  22/32درجووه سووانتیگراد

 1/22 ،91/21 ،92/22و  1/21درصوود جوانووه زنووی

مشاهده شد (نمودار .)3

تودۀ کرج به طور معنی داری باالتر از تووده کرموان

بدون در نظر گرفتن تنواوبهوای دموایی کوه در

بووود ،در حووالی کووه در دماهووای متنوواوب ،31/12

آنها بذور جوانه ن دند ،ک ترین درصد جوانه زنوی

،91/31 ،21/12 ،22/31 ،91/32 ،32/12 ،21/31

تووووده کرموووان ( )%92در دموووای متنووواوب  92/22و

 92/12 ،1/31 ،91/12 ،92/31 ،22/12و 1/12

کو توورین درصوود جوانووه زنووی تووودۀ کوورج ( )%1در

برتری با تودۀ کرمان بود (نمودارهای  2تا  .)0هموان

دماهووای متنوواوب  21/12و  31/12درجووه سووانتیگراد

طووور کووه مالحظووه موویشووود در دماهووای پووازینتوور و

دیووده شوود (نمودارهووای  3 ،2و  .)1در بووین تمووامی

نوسانهای کمتر تودۀ کرج موف تر عمول مویکنود

دماهووای متنوواوب ،تنوواوب  22/32درجووه سووانتیگراد

در حالی که در دماهای باالتر بوا نوسوانات شودیدتر

بهترین تیماری بود که هور دو توودۀ کورج و کرموان

موفقیت از آنِ تودۀ کرمان است .این تفواوت را موی

درصد جوانهزنوی بواالیی را در آن نشوان دادنود (بوه
ترتیب  00و  01درصد) و پ

معنووی داری را

توان به خصوصیات اقلیمی متفاوت این دو منطقوه از

از آن تنواوب دموایی

کشور و باالتر بودن دمای متوسط و نوسانات دموایی

 21/32درجه سانتیگراد بود کوه درصود جوانوه زنوی

منطقه کرمان در مقایسه با کرج و در نتیجوه سوازگار

باالیی را برای هر دو توده کرج و کرموان نشوان داد

شدن تودههای مورد بررسی به شرایط اقلیموی محول

(به ترتیب  09و  11درصود) .در حوالی کوه در سوایر

زندگی خود نسبت داد .گیاهانی کوه تحوت شورایط

تناوب هوای دموایی برتوری بوا یکوی از دو تووده بوود

اقلیمی متفاوت رشد میکنند باید به نحووی سوازگار
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شوند که بتوانند بور شورایط محیطوی منطقوه زنودگی

شووده اسووت (Wilson, 1979; Reddy, and

خوود غلبوه کننود (.)Venable & Brown, 1988

).Singh, 1992

سووازگاری بووه محوویط گیوواه مووادری باعووث ت ییوور در

تأثیر دماهای باال بر درصد جوانه زنی:

خصوصیات جوانهزنی و سب شدن گیاهان میشود و

قرارگیری بذور گیاهی در آون با دماهای بواال و

ویژگیهایی مثل درصد جوانوهزنوی ،وزن گیاه وه،

به مدت پنج دقیقه جهت شبیه سازی حالتی است که

طول ریشوهچوه و سواقهچوه ،خوواب بوذر ،ضوخامت

بووذور موجووود در داخوول خوواك در معوور

پوسته بذر ،اندازه و ترکیبات شیمیایی بذر و غیره بوه

حاصل از آتش سوزی م ار ،با آن مواجه میشووند.

شدت تحت تیریر محیط گیاه مادری ت ییر مویکننود

نتایج حاصل از تیریر چنین دماهای باالیی بور درصود

(Fenner, 1991a; Fenner, 1991b; Munir
).et al., 2001

جوانه زنی دو توده بذر باالروندۀ مونپلیوه در نموودار
 92قابوول مشوواهده اسووت .افو ایش دمووای آون تووا 02

در بررسووی دوره هووای مختلووف تاریکی/روشوونایی

درجه سانتیگراد نتوانسوت قابلیوت جوانوه زنوی هویچ

(( 2/21توووواریکی کاموووول) 91/92 ،92/92 ،و 96/0

یک از توده هوا را کواهش دهود ،کوه ایون موضوو،

سوواعت تاریکی/روشوونایی) در دمووای  22/32درجووه

مقاومت نسبتاا باالی بذور باالرونوده مونپلوه در برابور

سوانتیگراد مشواهده شود جوانووه زنوی بوذور دو تووودۀ

حرارت هوای بواال را نشوان موی دهود (نموودار .)92

باالرونودۀ مونپلیووه بووه طوور معنووی داری تحووت توویریر

افو ایش دمووا از  02درجووه بووه 922درجووه سووانتیگراد

دوره های تاریکی/روشنایی قرار نمیگیورد (نموودار

سبب کاهش معنی دار درصد جوانه زنی بذور توودۀ

 .)1یکسان بودن می ان جوانهزنوی بوذور دو تووده در

کرج شد ،در حالی که تودۀ کرمان این اف ایش دموا

شوورایط توواریکی کاموول در مقایسووه بووا دوره هووای

را نی تحمل کرد و درصد جوانوه زنوی آن توا دموای

مختلف تاریکی /روشنایی نشان مویدهود ایون تووده

 922درجه سانتیگراد کاهش معنی داری نشوان نوداد

بذور فتوبالستیک نیستند .بنوابراین ،بوذور باالرونودۀ

(نمودار  .)92ولی اف ایش دما از  922به  922درجوه

مونپلیه ه در روشنایی و ه تاریکی جوانه میزنند

سانتیگراد و باالتر ،درصد جوانه زنی هر دو تووده را

و جوانه زنی این علف هرز به هیچ وجه تحوت تویریر

به طور معنی داری کاهش داد ،به طوری که درصود

طول دورۀ روشنایی محدود نمی شود .این ویژگوی

جوانه زنی بذور توده کورج و کرموان بوه ترتیوب در

از عوامل مه گسترش سریع و م یتی برای تهواج

دمای  962و  902درجوه سوانتیگراد بوه صوفر رسوید

ایون علوف هورز محسووب موی گوردد .بوه عبوارت

(نمودار  .)92درصد جوانهزنی بذور تودۀ کرموان در

دیگر ،تراک باالی کوانوپی گیاهوان مجواور موانع

دماهای باالتر از  02درجه سوانتیگراد هموواره بواالتر

جوانوه زنوی بوذر باالرونودۀ مونپلیوه نخواهود شود

از تودۀ کرج بود و این موضو ،مقاومت باالتر توودۀ

) .(Coble and Slife, 1970به همین علت ،بذور

کرمان در برابر حرارت های شودید (ناشوی از آتوش

باالروندۀ مونپلیه در با ها به سهولت جوانه می زنند
.رفتووار مشووابهی نیوو

دمووای

سوزی) را نشان می دهد.

در علووفهووای هوورز

در بررسی تیریر دماهای باال بر درصد جوانه زنی

 Cirsium arvenseو  Bidens pilosaگ ارش
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 Digitariaو

گونهها و جمعیتهای مختلوف علوفهوای هورز بوه

Koel.

 Digitaria longiflora (Retz.) Pers.مشواهده

چنوین دماهوای بواالیی متفواوت بووده و مقاوموت بووه

شد اف ایش دما تا  02درجه سانتیگراد و بوه مودت 1

دماهای باال میتوانود بوه عنووان ابو اری مفیود بورای

دقیقه نتوانست درصد جوانه زنی این دو علوف هورز

قوودرت تهوواج علووفهووای هوورز محسوووب شووود

را کاهش دهود در حوالی کوه دماهوای بواالتر باعوث

( .)Bhagirath et al., 2008با توجه به نتوایج ایون

کوواهش معنووی دار درصوود جوانووه زنووی بووذور آنهووا

آزمایش (نمودار  )92میتووان پویش بینوی کورد کوه

شدند ،به نحوی که بوذور Digitaria longiflora

بذور باالروندۀ مونپلیه کوه در اعموا  1توا  1سوانتی

در دمووای  912درجووه سووانتیگراد و بوواالتر و بووذور

متووری خوواك حضووور دارنوود ،موویتواننوود در برابوور

 Digitariaدر دمووووووووووای 902

حرارت هوای بواالی ناشوی از آتوش سووزی مو ار،

درجه سانتیگراد و باالتر قدرت جوانوه زنوی خوود را

مقاومت کرده و قودرت جوانوه زنوی خوود را حفون

از دسوووووت دادنووووود .مقاوموووووت علوووووف هووووورز

کننوود (بووه خصوووص بووذور باالرونووده مونپلیووه توووده

 Digitaria ciliarisدر برابور حوورارت هوای بوواال

کرمان که مقاومت بیشتری را در برابر حرارت نشوان

همووواره بیشووتر از  Digitaria longifloraبووود

دادند).

ciliaris

)(Retz.

ciliaris

(.)Bhagirath et al., 2008

نتیجه گیری کلی:

در بسیاری از مناط دنیا به خصووص در آسویا و

با توجه به قابلیت باالی جوانه زنی دو تودۀ بذر

آفریقا ،کشاورزان جهت پاك سازی زموین خوود از

باالرونوودۀ مونپلیووه تحووت شوورایط دمووایی و نوووری

علفهای هرز و بقایای کشت قبلوی و آمواده سوازی

مختلف ،این علوف هورز قوادر اسوت در بسویاری از

بستر برای کشت گیاه زراعی بعدی ،بقایوای گیواهی

مناط کشور جوانه زده و گسترش یابود .جوانوهزنوی

بوواقی مانووده در سووطح م رعووه را آتووش موویزننوود

بذور دو توده حساسویتی بوه نوور نداشوت و در رنوج

) .(Roder et al., 1997هر چنود طوی ایون آتوش

وسیعی از دماهای رابت و متناوب به وقوو ،پیوسوت.

سوزی دمای سوطح خواك بوه مودت حودود  1توا 6

عالوه بر این بذور باالرونده مونپلیه مقاوموت زیوادی

دقیقووووه بووووه  112درجووووه سووووانتیگراد موووویرسوووود

را در برابر حرارت های باالی آون نشان دادند .این

) (Cook, 1939و تمووامی بووذور و بقایووای گیوواهی

رفتارها می تواند تهاج و گسترش این علوف هورز

سطح خاك را از بین میبرد ،ولوی ایون حورارت بوه

در مناطقی با شرایط اقلیمی کامالا متفاوت را توجیه

ازای هر یک سوانتی متور نفوور در عمو خواك ،بوه

نماید و علت رانودمان انودك روشهوای کنترلوی را

میوو ان  922درجوووه سوووانتیگراد کووواهش موووییابوود

در برابر این علف هرز را مشخی سوازد .نتوایج ایون

) (Sanchez, 1976و در نتیجووه بووذور برخووی از

آزمایش نشوان داد کوه در دماهوای رابوت و متنواوب

علفهای هرزی که در اعموا  1توا  1سوانتی متوری

پازینتر درصد جوانه زنی بذور توده کرج بیشتر بود،

خاك حضور دارند ،قادر خواهند بوود در برابور ایون

در حالی که در دماهای باالتر برتری با توده کرموان

حوورارت و آتووش سوووزی کشوونده مقاومووت کننوود و

بود .هم نین تودۀ کرموان تحوت نوسوانات شودیدتر

قدرت جوانه زنی خوود را حفون نماینود .حساسویت
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دمایی و هم نین حرارت های باالی  02درجۀ آون،

زنودگی خووود نسوبت داد .بووه طووور کلوی نتووایج ایوون

مقاومت بیشتری را نسبت به توودۀ کورج نشوان داد و

تحقی نشان میدهد کوه شورایط محویط رشود گیواه

درصد جوانه زنی اش بیشتر بود .ایون تفواوت را موی

موووادری نقوووش تعیوووین کننووودهای در خصوصووویات

توان به خصوصیات اقلیمی متفاوت این دو منطقوه از

جوانووهزنووی بووذور داشووته و ایوون موضووو ،بایوود در

کشور و باالتر بودن دمای متوسط و نوسانات دموایی

برنامهری یهای مدیریتی جهوت کنتورل علوفهوای

منطقه کرمان در مقایسه با کرج و در نتیجوه سوازگار

هرز هر منطقه مورد توجه قرار بگیرد.

شدن تودههای مورد بررسی به شرایط اقلیموی محول
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روشنایی بر درصد جوانه زنی بذور باالروندۀ مونپلیه تودۀ کرج و کرمان/ تیریر دماهای رابت و دوره های تاریکی-9 نمودار
Figure 1. Effect of constant temperature and periods of darkness / lighting on seed germination of Karaj
() and Kerman () populations of Montpellier climber
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 تیریر دماهای متناوب با نوسان پنج درجه سانتیگراد بر درصد جوانه زنی بذور باالروندۀ مونپلیه تودۀ کرج و کرمان-2 نمودار
Figure 2. Effect of temperature fluctuations of 5 °C on seed germination of Karaj () and Kerman () populations of
Montpellier climber
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 تیریر دماهای متناوب با نوسان ده درجه سانتیگراد بر درصد جوانه زنی بذور باالروندۀ مونپلیه تودۀ کرج و کرمان-3 نمودار
Figure 3. Effect of temperature fluctuations of 10 °C on seed germination of Karaj () and Kerman () populations of
Montpellier climber
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 تیریر دماهای متناوب با نوسان پان ده درجه سانتیگراد بر درصد جوانه زنی بذور باالروندۀ مونپلیه تودۀ کرج و کرمان-1 نمودار
Figure 4. Effect of temperature fluctuations of 15 °C on seed germination of Karaj () and Kerman () populations of
Montpellier climber

916

"9313 ،2  شماره،6  جلد،"مجلۀ پژوهش علفهای هرز

100
Karaj population

Germination (%)

80

Kerman population

60

40

20

0
5/25

10/30

15/35

20/40

25/45

Alternating night/day temperatures (C)

 تیریر دماهای متناوب با نوسان بیست درجه سانتیگراد بر درصد جوانه زنی بذور باالروندۀ مونپلیه تودۀ کرج و کرمان-1 نمودار
Figure 5. Effect of temperature fluctuations of 20 °C on seed germination of Karaj () and Kerman () populations of
Montpellier climber
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 تیریر دماهای متناوب با نوسان بیست و پنج درجه سانتیگراد بر درصد جوانه زنی بذور باالروندۀ مونپلیه تودۀ کرج و کرمان-6 نمودار
Figure 6. Effect of temperature fluctuations of 25 °C on seed germination of Karaj () and Kerman () populations of
Montpellier climber
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 تیریر دماهای متناوب با نوسان سی درجه سانتیگراد بر درصد جوانه زنی بذور باالروندۀ مونپلیه تودۀ کرج و کرمان-1 نمودار
Figure 7. Effect of temperature fluctuations of 30 °C on seed germination of Karaj () and Kerman () populations of
Montpellier climber
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 تیریر دماهای متناوب با نوسان سی و پنج درجه سانتیگراد بر درصد جوانه زنی بذور باالروندۀ مونپلیه تودۀ کرج و کرمان-0 نمودار
Figure 8. Effect of temperature fluctuations of 35 °C on seed germination of Karaj () and Kerman () populations of
Montpellier climber
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 درجه سانتیگراد بر درصد جوانه زنی بذور باالروندۀ32/22 روشنایی در دمای متناوب/ تیریر دورههای مختلف تاریکی-1 نمودار
مونپلیه تودۀ کرج و کرمان
Figure 9. Effect of different periods of darkness / lighting at alternating temperature 20/30 °C on seed
germination of Karaj () and Kerman () populations of Montpellier climber
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کرمان
Figure 10- Effect of high temperature on seed germination of Karaj () and Kerman () populations of
Montpellier climber
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