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اثر جایگاه بذر بر پاسخ جوانهزنی یوالفوحشی زمستانه ( )Avena ludoviciana Durieu.به دما
Effect of seed position on germination response of winter wild oat
(Avena ludoviciana Durieu.) to temperature

سمیه فروزش ،*1حمید رحیمیان مشهدی ،2حسن علیزاده ،2مصطفی اویسی

2

چكيده:
یوالفوحشی بهواسطه خواب در بذور خود میتواند به مدت طوالنی در خاك حضور داشته باشد .به منظور
بررسی نحوه پاسخدهی بذور یوالفوحشی زمستانه نسبت به دما ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً
تصادفی با چهار تكرار اجرا گردید .تيمارهاي آزمایشی شامل جایگاه بذر در سنبلچه (دانه تحتانی و دانه فوقانی) ،دما
( 30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5و  35درجه سانتی گراد) و وجود یا عدم وجود پوشش در بذر ،بودند .نتایج حاکی از آن بود
که درصد جوانهزنی بر اساس جایگاه و پوشش بذر ،نسبت به دما تغيير میکند .بذور تحتانی بدون پوشش به دماي
کمتري براي رسيدن به دماي اپتيمم و ماکزیمم در مقایسه با بذور دیگر (بذر فوقانی بدون پوشش و بذور تحتانی با
پوشش) براي جوانهزنی ،نياز داشتند .پاسخ سرعت جوانهزنی به دما با استفاده از مدل مثلثی توصيف شد .بر اساس تابع
مثلثی ،دماي پایه ،مطلوب و ماکزیمم در بذور تحتانی بدون پوشش به ترتيب  21 ،1/5و  40درجه سانتیگراد برآورد
شد .درحالیکه این مقادیر براي بذور تحتانی همراه با پوشش (به استثناء دماي پایه) افزایش یافت و به ترتيب به ،1
 30/01و  44/82درجه سانتیگراد رسيد .در بذور فوقانی بدون پوشش نيز مقادیر دماي پایه ،مطلوب و ماکزیمم به
ترتيب  25/25 ،2/01و  37/6درجه سانتیگراد بود .جوانهزنی در بذور باالیی همراه با پوشش ،در دماهاي مورد بررسی
ناچيز بود .بذور تحتانی بدون پوشش در مقایسه با دیگر بذور ،در طيف وسيعتري از دما جوانهزنی داشتند .جایگاه بذر
در طول گلآذین تاثير مهمی بر جوانهزنی بذور یوالفوحشی داشت و بذرهاي فوقانی گلآذین به خاطر این که
دیرتر تشكيل میشوند مواد ذخيره اي کمتري هم دارند .عالوه بر جایگاه بذر ،پوشش بذر نيز تاثير زیادي بر زمان
براي رسيدن به  50درصد جوانهزنی بذر داشته است؛ زیرا که عامل پوشش به طریق مكانيكی از جوانهزنی بذر یوالف-
وحشی جلوگيري میکند.
واژههاي کليدي :سنبلچه ،جایگاه دانه ،لما و پالئا ،خواب بذر ،مدل سيگموئيدي
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خسارت باالی یوالفوحشی به دلیل؛ توانایی باالی

از مکانیزمهای مهم به منظور بقاء علفهایهرز

رقابتی ،جوانهزنی پراکنده در فصل ،تقلید از گیاه

میباشد که به آن هتروبالستی نیز گفته میشود

زراعی ،1خواب بذر و باقی ماندن در بانك بذر ،غیر

(Abdullahi
and
Vanderlip,
;1972
).Demirlicakmak et al., 1963; Duck, 1987

یکنواختی در رسیدن و ریزش بذور و مقاومت در
برابر بسیاری از علفکشها

این تفاوتها ممکن است به دالیلی چون؛ عدم

;(Bryson, 1990

اختصاص منابع به میزان برابر به تمامی دانهها

Medd and Pandey, 1990; Jones and Medd,
) 1997میباشد .یوالفوحشی زمستانه سابقه دیرینه

( ،)Datta et al., 1970تولید بذر در موقعیتی

در همراهی با غالت را دارد (Baghestani et al.,

(قاعده گلآذین) با شرایط متفاوت محیطی از بذر

).2008; Atri et al., 1998

دیگر (باالی گلآذین) و تفاوت در سن

از دیدگاه بومشناختی ،دما مهمترین نقش را در

فیزیولوژیکی گیاه مادر در زمان تولید دانهها،

تنظیم خواب و پدیده جوانهزنی بذر دارد .ازاینرو

مربوط شوند ).(Baskin and Baskin, 2001

در بسیاری از پژوهشها تأثیر دما بر پویایی میزان

بهترین نمونه ،تنوع جوانهزنی در پاسخ به دانه

خواب بذر ;(Batlla and Benech-Arnold, 2003

تولیدشده در بخشهای مختلف گلآذین در برخی

Meyer and Allen, 2009; Alvarado and
) Bradford, 2005و جوانهزنی (Timmermans,

مثل

گونههای
(1970

غالت،
al.,

et

ovata

،)Datta

Aegilops

neglecta

،A.

triuncialis

A.

;2007; Hardegree and Winstral, 2006
) Hardegree, 2006 bآزمون شده است .سه دمای

geniculata

بنیادین برای پاسخ بذر به دما شناخته شده است:

) (Maranon, 1987بود .در این گونهها ،بذر

دمای پایه ) ،(Tbمطلوب ( (Toو بیشینه یا ماکزیمم

تحتانی بزرگتر و خفتگی کمتری نسبت به بذر

) (Tcکه در دماهای پایینتر از ) (Tbو باالتر از )(Tc

باالیی دارد .درحالیکه در Eremopyrum distans

بذر از جوانهزنی بازداشته میشود و در دمای

درصد و سرعت جوانهزنی در بذر باالیی کوچکتر،

مطلوب ،جوانهزنی با بیشترین سرعت رخ میدهد

از بذر پایۀ بزرگتر بیشتر بود

(Bradford, 2002; Alvarado and Bradford,
2002; Dumur et al., 1990, Garcia-Huidobro
).et al., 1982; Hardegree, 2006b

) .Levin, 1985گیاه  Triplasis dunegrassدر
بسته به جایگاه بذر ،چند شکلی از خود نشان
میدهد ) .(Cheplick and Sung, 1998با توجه به

جایگاه آن در گیاه است ;(Gutterman, 2000

تغییر در درصد جوانهزنی بذر علفهایهرز در پایه

Baskin and Baskin, 2001; Moravcova et al.,
) 2005و این پاسخ ،به عنوان 'اثر جایگاه دانه' بیان

میشود

;1998

Sung,

(Venable and

خصوصیاتی چون تعداد ،جرم و جوانهزنی دانه

دیگر عوامل تأثیرگذار بر جوانهزنی بذر،

and

A.

و

مادری ،پیشبینی پویایی بانك بذر در آلودگی

(Cheplick

محیطهایی از قبیل مزرعه حائز اهمیت میباشد .لذا

) .Moravcova et al., 2005تفاوت در درصد

این تحقیق با هدف ارزیابی دما ،جایگاه بذر در

جوانهزنی بذر علفهایهرز روی پایه مادری ،یکی

سنبلچه و اثر پوشش بذر بر خصوصیات جوانهزنی

Crop Mimicry

یوالفوحشی زمستانه انجام شد.

1
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مواد و روشها:

پتری دیش  5میلیلیتر آب مقطر اضافه گردید

این بررسی در آزمایشگاه علفهایهرز

بهطوریکه بذور در تماس مستقیم با آب بودند.

دانشکده کشاورزی کرج ،دانشگاه تهران انجام شد.

برای حفظ رطوبت ،پتری دیشها درون کیسههای

با توجه به اینکه گونه گیاهی مورد آزمایش ،از نوع

نایلونی شفاف نگهداری شدند .کاغذ صافی درون

یكساله زمستانه بود ،زمان رسیدگی و ریزش بذور

پتری دیشها در صورت لزوم در طی آزمایش

آنها محدود به اواخر بهار و اوایل تابستان میشد.

مرطوب نگهداشته شدند .بذور پس از قرارگیری در

لذا بذور یوالفوحشی ،در سال  1391از مزرعه

ظروف مربوطه ،به مدت  15روز در دماهای مورد

تحقیقاتی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

نظر درون ژرمیناتورها قرار گرفتند .نوسان دمایی در
ژرمیناتورها در بازه  ± 1/5درجه سانتیگراد بود.

جمعآوری شدند .بذور پس از تمیز شدن ،درون
پاکتهای کاغذی در دمای آزمایشگاه (25-20

دماهای مورد آزمون به گونهای انتخاب شدند که

درجه سانتیگراد) تا زمان آزمایش به مدت  3ماه

عالوه بر دمای پایه و ماکزیمم ،گستره مناسبی از

نگهداری شدند .یوالف وحشی دارای دو و گاهی

دماهای زیر مطلوب و باالتر از مطلوب را نیز فراهم

سه بذر در سنبلچه است (Morgan and Berrie,

سازد .شمارش بذور جوانه زده هر  12ساعت بوده و

) ،1970که در این آزمایش از دو جایگاه بذر (بذر

برای جلوگیری از آلودگی پتری دیشها ،بذرهای

تحتانی بزرگتر 1و بذر فوقانی کوچکتر )2بهطور

جوانه زده خارج شدند .معیار جوانهزنی ،مشاهده

جداگانه استفاده شد .آزمایش بهصورت فاکتوریل

اولین نشانههای خروج ریشهچه ،بذرهایی که طول

در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار اجرا

ریشهچه آنها  2تا  3میلیمتر بود ،در نظر گرفته شد

گردید .فاکتورها شامل جایگاه بذر (بذر تحتانی

) .)Beheshtian et al., 2011وزن صد دانه بذور

بزرگتر و بذر فوقانی کوچکتر) ،دما (،15 ،10 ،5

تحتانی بزرگتر و بذور فوقانی کوچکتر با و بدون

 30 ،25 ،20و  35درجه سانتیگراد) و پوشش بذر

پوشش اندازهگیری شد (جدول .)1

(با و بدون لما و پالئا) بودند .در خصوص فاکتور

در ابتدا با کمك آنالیز واریانس اثرات

پوشش (لما و پالئا) در بذر بدون پوشش ،لما و پالئا

فاکتورهای آزمایشی و اثرات متقابل مورد بررسی

توسط دست از بذرها جدا شدند (Beckie et al.,

قرار گرفت .تجزیه آماری دادهها توسط نرم افزار

) .2000در این آزمایش در هر پتریدیش  20عدد

 SASو مقایسه میانگینها نیز با آزمون دانکن انجام

بذر برای جوانهزنی مورد آزمایش قرار گرفت.

شد.

بذور درون پتری دیشهای استریل شده ،به قطر 9

برای به دست آوردن پاسخ سرعت جوانهزنی

سانتیمتر که حاوی یك برگ کاغذ صافی واتمن

بذور به دماهای مختلف ،تابع سیگموئیدی سه

بودند ،در زیر هود قرار داده شدند .سپس به هر

پارامتره (معادله  )1به دادههای مورد نظر توسط
نرمافزار ) Sigmaplot (Version 11برازش داده

Primary proximal seed
Secondary distal seed

شد ).(Piper et al., 1996

1
2
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a

()1

X  X0
(1  exp( 
))
b

میدهد G max .حداکثر جوانهزنی در دمای اپتیمم،

Y

 Tbدمای پایه و  Tcدمای ماکزیمم و  Toدمای
مطلوب میباشد.

که در آن  Yجوانهزنی تجمعی a ،مجانب
باالی منحنی یا همان حداکثر درصد جوانهزنیX0 ،

نتایج و بحث:

زمان الزم برای رسیدن به  50درصد جوانهزنی و b

اثرات اصلی و متقابل جایگاه بذر و دما بر

سرعت جوانهزنی میباشد .سپس سرعت جوانهزنی

درصد جوانهزنی بذور بدون پوشش معنیدار بود

از معادله  2محاسبه شد ).(Piper et al., 1996

( .)P<0.01درصد جوانهزنی در بذور پایۀ بدون

()2
برای توصیف سرعت جوانهزنی در برابر دامنه
R50=1/x0

پوشش در کلیه دماهای مورد بررسی در یك سطح
آماری بود .این در حالی بود که درصد جوانهزنی

دمایی مورد آزمایش ،از توابع دوتکهای بهصورت

در بذور باالیی ،در کلیه دماها به استثناء دو دمای

زیر استفاده شد:

 30و  35درجه سانتیگراد با بذور تحتانی تفاوتی به

( )3تابع دو تکهای (مثلثی):

لحاظ آماری نداشت.

)f(T) = (T - Tb) / (To - Tb
if Tb< T ≤To

درصد جوانهزنی بذور باالیی در دو دمای  30و
 35درجه سانتیگراد به ترتیب  79و  82درصد بود

)f(T) = (Tc - T) / (Tc - To
if To < T < Tc

که در مقایسه با سایر دماها کاهش پیدا کرد
(شکل  .)1بیشترین درصد جوانهزنی در بذور پایۀ

f(T) = 0
if T ≤ Tb or T ≥ Tc

با پوشش ،در دماهای  15و  20درجه سانتیگراد

که در تابع مثلثی  Tدمای آزمایش Tb ،دمای

بود.

پایه To ،دمای مطلوب و  Tcدمای ماکزیمم میباشد.

در آزمایشهای صورتگرفته بر روی این

سطح زیرین منحنی دو تکهای (مثلثی) به مفهوم

گونۀ یوالفوحشی ) ،(A. ludovicianaدمای

جوانهزنی بذر محسوب میشود .(Piper et al.,

مطلوب در حدود  10تا  15درجه سانتیگراد

)1996

گزارش شده است

جهت دستیابی به سطح جوانهزنی از انتگرال

2001; Shafi, 2001; Quail and Carters,
).1996

رابطه دو تکهای یا مثلثی (سطح زیر منحنی) از
شاخص ضریب جوانهزنی ( 1)G.C.به ترتیب زیر

درصد جوانهزنی در بذور باالیی همراه با

استفاده شد:
()4

(Salimi and Ghorbanli,

پوشش ،در کلیه دماهای مورد بررسی ناچیز (کمتر
)G.C. = (Tc - Tb) × G max(to

از  15درصد) بود (شکل  .)2در بسیاری گونهها از

 G.C.ضریب یا شاخصی برای جوانهزنی در

جمله گراسها ،جایگاه بذر در گیاه مادری که در

دامنه دمایی بررسی شده میباشد .در این معادله

آن دانه میرسد بر جوانهزنی آن تأثیر بسزایی دارد

) G max(toحداکثر جوانهزنی در دمای اپتیمم را نشان
Germination Coefficient

).(Wang et al., 2010

1
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تنوع جوانهزنی در سنبلچه برای یوالف

سرعت جوانهزنی بذر تأثیر دارد بهویژه دماهای زیر

( ،)Schwendiman and Shands, 1943چمن

دمای مطلوب میتوانند منجر به جوانهزنی ضعیف

) (Phaneendranath et al., 1978و برنج گزارش

بذرها شوند ) .(Bewley and Black, 1986با

شده است که جوانهزنی در بذور باالی سنبلچه بیشتر

افزایش دما از  5درجه سانتیگراد به  10درجه

از پایین آن است ).(Sugawara, 1959

سانتیگراد ،زمان رسیدن به  50درصد جوانهزنی
جمله

کاهش و از  80ساعت به  30ساعت رسید .این

در

گراسهای

مختلف،

Agrostis

درحالی بود که به زمان برای جوانهزنی بذور در

) (Gonzalez-Rabanal et al., 1994و Avena

میزان  50درصد ،از دمای  25تا  35درجه

) ،(Salimi and Ghorbanli, 2001دانه تحتانی در

سانتیگراد افزوده شد و از  12ساعت به  33ساعت

سنبلچه بزرگتر بوده و جوانهزنی بیشتری نسبت به

رسید .دمای مطلوب برای حداکثر درصد جوانهزنی

دانه باالیی دارد .در  ،A. fatuaدانه تحتانی دارای

در بذور پایۀ بدون پوشش ،از  10درجه سانتیگراد

جوانهزنی باالست ،اما دانه باالیی فاقد جوانهزنی

شروع و تا  25درجه سانتیگراد ادامه داشت (جدول

است

 .)2بیشترین و کمترین زمان الزم برای رسیدن به 50

،(Maranon, 1987) Aegilops

از

بوده و دارای خواب فیزیولوژیکی

1

).(Raju and Ramaswamy, 1983

درصد جوانهزنی در بذور باالیی بدون پوشش ،در

تابع سیگموئیدی سه پارامتره بهخوبی روند

دماهای  5و  25درجه سانتیگراد به ترتیب  80و 25

سرعت جوانهزنی بذور (بذر پایۀ بزرگتر با و بدون

ساعت بود .این نشان میدهد که بذور تحتانی و

پوشش و بذر باالیی بدون پوشش) را ،در برابر دما

باالیی بدون پوشش در دمای پایینتر از دمای

توصیف نمود .تخمین پارامترهای مدل ( )1که

مطلوب زمان بیشتری را برای رسیدن به  50درصد

جوانهزنی تجمعی را در برابر زمان ،در دماهای

جوانهزنی سپری کردند ولی در دماهای بیشتر از

مختلف توصیف میکند (جدول  2و  .)3در بذر

دمای مطلوب در زمان کمتری به  50درصد

تحتانی بدون پوشش ،بیشترین میزان جوانهزنی

جوانهزنی رسیدند .الزم به ذکر است که در دمای

(ضریب  )aدر دامنه دماهای  10تا  25درجه

 25درجه سانتیگراد در بذور باالیی ،زمان برای

سانتیگراد مشاهده شد .همچنین این بذور در دو

رسیدن به  50درصد جوانهزنی  25ساعت بود،

دمای  20و  25درجه سانتیگراد ،زودتر (12

درحالی که این مقدار برای بذور تحتانی  12ساعت

ساعت) از سایر دماهای موردبررسی به  50درصد

یعنی نصف زمان الزم برای بذر باالیی بود (جدول

جوانهزنی (ضریب  )x0رسیدند؛ اما در دمای 5

 .)2این نشان دهنده تأثیرپذیری سرعت جوانهزنی از

درجه سانتیگراد در بذور تحتانی بدون پوشش،

دما و جایگاه بذر (فاصله بذر از محور سنبلچه) بود.

زمان الزم برای رسیدن به  50درصد جوانهزنی (80

در بذور باالیی همانند بذور تحتانی ،با افزایش

ساعت) ،از سایر دماها طوالنیتر بود .دما موفقیت

دما از  25درجه سانتیگراد درصد و سرعت

جوانهزنی گیاهچه را تعیین کرده و بر میزان و
Physiological Dormancy

جوانهزنی کاهش یافت .بهطوریکه درصد و

1
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سرعت جوانهزنی در دمای  30و  35درجه

در بذور تحتانی با پوشش ،بیشترین درصد

سانتیگراد به ترتیب به  77/07و  82/85درصد و 43

جوانهزنی ( 71/23درصد) و همچنین کمترین زمان

و  42ساعت رسید .بیشترین درصد جوانهزنی بذور

برای رسیدن به  50درصد جوانهزنی ( 52ساعت)،

فوقانی بدون پوشش در دماهای  20و  25درجه

در دمای  30درجه سانتیگراد دیده شد .در این

سانتیگراد مالحظه شد .در خانواده گرامینهها ،تنوع

بذور نیز مانند بذور قبل (بذر تحتانی و فوقانی بدون

در جوانهزنی بذر اغلب ناشی از جایگاه بذر در

پوشش) ،کمترین درصد جوانهزنی ( 45/46درصد)

;(Gosling et al., 1981

و بیشترین زمان الزم برای رسیدن به  50درصد

) .Schwendiman and Shands, 1943در اغلب

جوانهزنی ( 187ساعت) در دمای  5درجه

موارد جایگاه بذر بر درصد و سرعت جوانهزنی

سانتیگراد بود (جدول  .)3همچنین این بذور

تأثیرگذار است ) .(Wang et al., 2011یك

همانند بذور قبل ،با افزایش دما از  5تا  30درجه

توضیح قابل قبول برای تفاوت در جوانهزنی این

سانتیگراد بر درصد جوانهزنیاش افزوده و از زمان

است که در هنگام رسیدن ،هر دو بذر (بذر تحتانی

برای رسیدن به  50درصد جوانهزنی آن ،کاسته شد.

و بذر فوقانی) به عنوان منبعی برای دریافت مواد

در بذور تحتانی بدون پوشش ،شروع جوانهزنی از

ذخیرهای ،عمل میکنند .بذر بزرگتر و نزدیکتر به

دمای  1/5درجه سانتیگراد بود .دمای مطلوب و

منبع ،به طور معمول ماده ذخیرهای بیشتری از بذر

ماکزیمم این بذور به ترتیب  21و  40درجه

باالیی و دورتر دریافت میکند .(Morgan and

سانتیگراد بود (جدول  .)4در بذور باالیی بدون

)Berrie, 1970

پوشش ،جوانهزنی از  2درجه سانتیگراد شروع ،در

سنبلچه است

سرعت جوانهزنی بذر تحتانی و بذر فوقانی

دمای  25درجه سانتیگراد به حداکثر و سپس در

بدون پوشش در برابر درجه حرارت ،بهصورت

دمای  37/6متوقف شد .در بذور پایۀ با پوشش،

مشاهده شده و پیش بینی شده در شکل  3نشان

دماهای پایه ،مطلوب و ماکزیمم به ترتیب ،0/5

داده شده است.

 30/01و  44/82درجه سانتیگراد بود (جدول .)4

سرعت جوانهزنی در بذور تحتانی بدون پوشش

دما یکی از عوامل مهم محیطی در تعیین موفقیت

از دمای  5تا  21درجه سانتیگراد افزایش و پس از

جوانهزنی بذر و رشد اولیه گیاهچهها میباشد که

آن کاهش پیدا کرد .ولی افزایش سرعت جوانهزنی

درصد و سرعت جوانهزنی بذر را تحت تأثیر قرار

برای بذور فوقانی بدون پوشش ،از دمای  5تا 25

میدهد ) .(Sincik et al., 2004در آزمایش

درجه سانتیگراد بود (شکل  .)3نتایج به دست آمده

دیگری که روی این گونه از یوالفوحشی صورت

نشان دادند که میزان و سرعت جوانهزنی در دو

گرفته بود دمای پایه  0/8درجه سانتیگراد گزارش

جایگاه بذر (بذر نزدیك به محور سنبلچه؛ یا بذر

شد ولی اشارهای بر جایگاه و پوشش بذر نداشت

بزرگ و بذر دور از محور سنبلچه؛ یا بذر کوچك)

).(Leguizamon et al., 2005

در حالت بدون پوشش یوالفوحشی گونه

دمای مطلوب برای بذور تحتانی بدون پوشش،

 A.ludovicianaتفاوت چندانی با یکدیگر نداشتند.
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بذور باالیی بدون پوشش و بذور تحتانی با پوشش

با پوشش یوالفوحشی  0/79بود که در مقایسه با

به ترتیب  25 ،21و  30درجه سانتیگراد بود .در

ضریب جوانهزنی بذور بدون پوشش تحتانی و

واقع بذور بدون پوشش زودتر از بذور با پوشش به

باالیی ،کمتر بود .در واقع با حذف پوشش از

دمای مطلوب برای جوانهزنی رسیدند که این

یوالفوحشی ،جوانهزنی در بازه زمانی بزرگتری

میتواند ناشی از پوشش بذر باشد .عامل پوشش

رخ داده است .بذور پایۀ بدون پوشش

(لما و پالئا) که به طریق مکانیکی از جوانهزنی بذر

یوالفوحشی جوانهزنی وسیعتری را در دامنه

یوالفوحشی جلوگیری میکند و الیه آلورون

دماهای مورد بررسی در مقایسه با دو بذر دیگر

موجود در گندمه یوالفوحشی ،با کاهش انتقال

داشته است .میزان این ضرایب حاکی از آن است

آب و در نتیجه دستیابی کمتر رویان به آب جهت

که عالوه بر دما ،جایگاه و پوشش بذر نیز از دیگر

رشد ،باعث کاهش جوانهزنی آن میشود (Salimi

عوامل مهم در جوانهزنی یوالفوحشی گونه

) .and Ghorbanli, 2001حذف آندوسپرم از

 A.ludovicianaمحسوب میشوند .در گیاهان

)Hordeum

،P.

جودره

(Koch

spontaneum

publiform

،Paspalum

floridanum

نیز منجر به تسریع جوانهزنی آن شده است

 P. dilatatumو  P. notatumنیز حذف پوشش

( .)Yan et al., 2012البته این ممکن است با حذف

منجر به جوانهزنی بذر شد ).(Andersen, 1953

محدودیتهای مکانیکی برای جوانهزنی بذر همراه

نتيجهگيري:

باشد ).(Gutterman and Nevo, 1994

دانهها در جایگاههای مختلف در سنبلچه

همانطور که از جدول  4برمیآید ضریب

ممکن است استراتژیهای متفاوتی را در سیکل

جوانهزنی ) (G.C.برای بذور تحتانی و بذور باالیی

زندگی گیاه نشان دهند .بذر تحتانی بزرگتر دارای

بدون پوشش یوالفوحشی به ترتیب  2/92و 1/38

استراتژی در معرض خطر است که در آن درصد

بود .بذور پایۀ بدون پوشش جوانهزنی وسیعتری را

جوانهزنی باال و سریع ،با سازگاری نسبتاً کم و بذر

در مقایسه با بذور باالیی بدون پوشش ،در دامنه

باالیی دارای استراتژی کم خطر که در آن

دماهای مورد بررسی داشت .شاید این تفاوت ،ناشی

جوانهزنی آرام و درصد جوانهزنی کم با سازگاری

از وزن دانه باشد .وزن صد دانه در بذور پایۀ بدون

باال .وجود دو استراتژی بذر ممکن است نوعی

پوشش  1/85گرم و در بذور باالیی بدون پوشش

سازگاری بهمنظور تضمین بقاء در شرایط زمانی و

 1/07گرم بود (جدول  .)1وزن بذر ،درصد و

مکانی مختلف باشد .تفاوتهای گزارششده برای

سرعت جوانهزنی را تحت تأثیر قرار میدهد

جوانهزنی بذر یوالفوحشی میتواند ناشی از

)(Wang et al, 2010؛ به عبارت دیگر همبستگی

حاصل شدن بذر در جایگاههای مختلف سنبلچه و

مثبت و معنیداری بین وزن بذر و درصد جوانهزنی

رنجی از دما باشد که این میتواند یك سازگاری

آن وجود دارد (Khan, 2003; Jorge and Ray,

فیزیولوژیکی قوی پوشش بذر نسبت به ویژگیهای

) .2004ضریب جوانهزنی ) (G.C.برای بذور پایۀ

آب و هوایی از مناطقی که از آنها جمعآوری
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شدهاند را ،منعکس سازد .لما و پالئا ممکن است

گلآذین تأثیر مهمی بر جوانهزنی بذور

جوانهزنی سنبلچه را با محدود کردن نفوذ اکسیژن

یوالفوحشی داشت و بذرهای باالیی گلآذین به-

به جنین ،تحت تأثیر قرار دهند .اگر چه این پارامتر

خاطر اینکه دیرتر تشکیل میشوند مواد ذخیرهای

(پوشش بذر) در مطالعات انجامشده اندازهگیری

کمتری هم دارند .این اثر باعث شده است که

نشده است ،ولی درصد باالی جوانهزنی بذور بدون

درصد جوانهزنی کمتری نیز داشته باشند .عالوه بر

پوشش در مطالعه انجامشده مطابق با این نظر است.

جایگاه بذر ،پوشش بذر و دما نیز تأثیر زیادی بر

در بذور یوالفوحشی مورد بررسی (بذور تحتانی،

درصد جوانهزنی بذر داشتهاند؛ زیرا که عامل

باالیی ،با و بدون پوشش) با افزایش دما درصد

پوشش به طریق مکانیکی از جوانهزنی بذر یوالف-

جوانهزنی نیز افزایش پیدا کرد که دمای اپتیمم برای

وحشی جلوگیری میکند و با افزایش دما تا دمای

هر یك از آنها تفاوت داشت .در مجموع میتوان

اپتیمم درصد جوانهزنی نیز افزایش یافت.

گفت که در این مطالعه جایگاه بذر در طول
جدول  -1وزن صد دانه بذور تحتانی بزرگتر و بذور فوقانی کوچکتر با و بدون لما و پالئا یوالفوحشی.
مقادیر داخل پرانتز نشان دهنده خطای استاندارد است.
Table 1. 100-seed weight lower and upper seeds of A.ludoviciana with and without lemma and palea.
The number in pranthecies is standard error.

بذور یوالفوحشی

بدون پوشش

با پوشش

A.ludoviciana seeds

Without Lemma and Palea

With Lemma and Palea

وزن صد دانه )(g
100 Seed weightght

Lower
)1.85 (0.05

Upper
)1.07 (0.07

Lower
)2.23 (0.25

Upper
)1.26 (0.01

شکل  -1تأثیر دما بر جوانهزنی بذرهای یوالفوحشی با موقعیت قرارگیری مختلف بر روی سنبله
حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن فاقد تفاوت معنیدار هستند.
Figure 1. Effect of seed position of A.ludoviciana without lemma and palea and temperature on
germination (%).
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شکل  -2تأثیر دما بر جوانهزنی بذرهای یوالفوحشی با موقعیت قرارگیری مختلف بر روی سنبله
حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن فاقد تفاوت معنیدار هستند
Figure 2. Effect of seed position of A.ludoviciana with lemma and palea and temperature on germination (%).

جدول  -2ضرایب  aو  bهمراه با مقادیر اشتباه استاندارد آنها در مدل استفادهشده (مدل برازش یافته سیگموئیدی سه
پارامتره) برای توصیف جوانهزنی بذور بدون لما و پالئا یوالفوحشی (مقادیر داخل پرانتز نشان دهنده خطای استاندارد است).
Table 2- Parameter estimates of sigmoid function fitted to cumulative germination of primary and
secondary seed without lemma and palea A.ludoviciana against thermal time. The number in
pranthecies is standard error
Temperature
) (◦cدما(سانتیگراد)
5

10

15

20

25

30

35

Seeds

بذور

)a (SE

)b (SE

)X0 (SE

R2 adj

بذر تحتانی بزرگتر Primary

)98.34 (1.27

)14.47 (1.49

(80.55 (1.84

0.96

بذر باالیی کوچکتر Secondary

)97.96 (0.77

(12.27 (0.89

)80.95 (1.05

0.98

بذر تحتانی بزرگتر Primary

)99.21 (0.56

)7.7 (0.51

(30.99 (0.73

0.98

بذر باالیی کوچکتر Secondary

)94.07 (2.25

)11.92 (2.81

)47.28 (3.29

0.84

بذر تحتانی بزرگتر Primary

)100 (0.47

)8.042 (0.5

)26.49 (0.54

0.98

بذر باالیی کوچکتر Secondary

)94.54 (1.62

)9.7 (2.04

)51.1 (2.13

0.92

بذر تحتانی بزرگتر Primary

)99.9 (0.22

)3.09 (0.22

)12.49 (0.1

0.99

بذر باالیی کوچکتر Secondary

)99.9 (0.28

)3.67 (0.5

)31.6 (1.07

0.99

بذر تحتانی بزرگتر Primary

)99.95 (0.11

)2.37 (0.21

)12.11 (0.04

0.99

بذر باالیی کوچکتر Secondary

)100 (1.38

)7.73 (1.54

)25.18 (1.49

0.91

بذر تحتانی بزرگتر Primary

)92.15 (1.63

(14.72 (2.25

(29.63 (2.58

0.87

بذر باالیی کوچکتر Secondary

)77.07 (1.56

)13.65 (2.36

)43.12 (2.97

0.88

بذر تحتانی بزرگتر Primary

)90.46 (0.85

)6.15 (0.61

)33.18 (0.68

0.95

بذر باالیی کوچکتر Secondary

(82.85 (1.25

)13.98 (1.78

)42.66 (1.24

0.92

 :aحداکثر درصد جوانهزنی

 :bشیب خط

 :x0زمان تا رسیدن به  50درصد جوانهزنی
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شکل  -3سرعت جوانهزنی بذور تحتانی (نمودار پایین) و فوقانی (نمودار باال) بدون پوشش در برابر دما.
(سرعت پیشبینیشده توسط تابع برازشیافته سیگموئیدی سه پارامتره ))(Y=a/(1+exp(-x-x0/b
Figure 3. Germination rate of lower and upper seeds of A. ludoviciana without lemma and
palea against temperature.
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جدول  -3ضرایب  aو  bهمراه با مقادیر اشتباه استاندارد آنها در مدل استفادهشده () ،Y=a/(1+exp(-x-x0/bمدل
برازشیافته سیگموئیدی سه پارامتره) برای توصیف جوانهزنی بذور تحتانی با پوشش یوالفوحشی .مقادیر داخل پرانتز
نشان دهنده خطای استاندارد است.
Table 3- Parameter estimates of sigmoid function fitted to cumulative germination of primary seed with
lemma and palea A.ludoviciana against thermal time. The number in pranthecies is standard error
)Temperature(◦c
دما (سانتیگراد)

)a (SE

)b (SE

)X0 (SE

R2 adj

5

(45.46 (2.7

)14.53 (5.6

)187.26 (6.4

0.8

10

)62.11 (4.14

)17.87 (4.5

)156.21 (5.1

0.7

15

)62.45 (3.4

)21.21 (3.34

)125.1 (3.8

0.94

20

)62.78 (2.53

)18.97 (5.37

)96.6 (6.2

0.83

25

)67 (2.51

)17.01 (4.86

)74.37 (5.77

0.81

30

)71.23 (2.49

)15.06 (4.35

)52.15 (5.35

0.79

35

)47.49 (1.12

)8.22 (2.49

)77.6 (2.76

0.89

 :aحداکثر درصد جوانهزنی

 :x0زمان تا رسیدن به  50درصد جوانهزنی

 :bشیب خط

0.09

Observed

0.08

Predicted

0.06
0.05
0.04
0.03
0.02

)Germination rate (hour -1
سرعت جوانهزنی

0.07

0.01
0
50

40

30

20

10

0

)Temperature (˚c
دما (درجه سانتیگراد)

شکل  -4سرعت جوانهزنی بذور تحتانی با پوشش در برابر دما (سرعت پیشبینیشده توسط تابع برازشیافته سیگموئیدی
سه پارامتره ))(Y=a/(1+exp(-x-x0/b
Figure 4. Germination rate of primary A. ludoviciana seed with lemma and palea against temperature
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 مقادیر. مطلوب و ماکزیمم برای بذور تحتانی و بذور فوقانی با و بدون پوشش یوالفوحشی، مقادیر دمای پایه-4 جدول
.داخل پرانتز نشان دهنده خطای استاندارد است
Table 6-Parameter estimates for germination of A.ludovician seeds. The number in pranthecies is
standard error

G.C

2.92

1.38

R2

0.9

0.89

G.max

0.076

0.039

Tc (SE)

40(1.2)

37.6(1.5)

To (SE)

A.ludovician seeds
بذور یوالفوحشی

Tb (SE)

21(0.22)

1.5(0.41)

25.25(0.59)

2.01(0.54)

lower
بذر تحتانی
upper
بذر باالیی

Without lemma
and Palea
بدون لما و پالئا

فوقانی

0.79

0.91

0.018

44.82(0.29)

30.01(0.84)

1(0.37)
 دمای ماکزیمم:Tc

lower
بذر تحتانی

With lemma and
Palea
با لما و پالئا

 دمای مطلوب:To

 دمای پایه:Tb
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