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چکیده
تحت درجه سانتیگراد، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5، 0،2در این آزمایش واکنش جوانه زنی بذور ترشک در دماهاي

˝مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کامالشرایط آزمایشگاه، در دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد

هاي جوانه زنی بذر بررسی ویژگی بذر در هر تکرار در نظر گرفته شد. 25تکرار و تعداد 4تصادفی اجرا و در هر تیمار حرارتی، 
ترشک وحشی تحت دماهاي مختلف نشان داد که دما تأثیر معنی داري بر درصد و سرعت جوانه زنی دارد. بیشترین درصد و 

درجه، درصد و سرعت جوانه زنی به شدت 7درجه سانتیگراد بدست آمد. با کاهش دما به کمتر از 15سرعت جوانه زنی در دماي 
) R2=89/0هاي مورد استفاده براي تعیین دماهاي کاردینال نشان داد که مدل چند جمله اي درجه دوم (مقایسه مدل کاهش یافت. 

برآورد درجه حرارت هاي کاردینال جوانه زنی بذر گیاه ترشک وحشی می باشد بر اساس تخمین سه مناسبتر از مدل هاي دیگر در
مدل خطوط متقاطع، چند جمله اي درجه دوم و پنج پارامتري بتا، مقادیر درجه حرارت هاي پایه (حداقل)، بهینه و حداکثر براي 

) درجه سانتیگراد بدست آمدند. 29-34) و (71/14–22)، (78/0–10بذرهاي ترشک وحشی به ترتیب در دامنه هاي (
ترشک، جوانه زنی بهینه،  مدل خطوط متقاطع، مدل چند جمله اي درجه دوم. کلمات کلیدي:

مقدمه
گونه هاي داردمردم نقاط مختلف دنیا و اقوام و گذشتگان ایرانیسابقه مصرف طوالنی در میانکهیکی از گیاهان باارزش 

Rumexمختلف جنس ترشک ( sp.ید) بوده است. یکی از این گونه ها که بطور وحشی در شمال شرق ایران می روRumex

turcomanicus Czerep .اطالعات زیادي ازشرایط مناسب براي ،گونه وحشیاین علیرغم مصرف باالي برگهاي تازهمی باشد
تعیین خصوصیات اکنون مطالعه اي به منظور اهلی سازي آن صورت نگرفته است. کشت و کار و تکثیر آن در دسترس نیست و ت

وحشی و جوانه زنی بذر از مطالعات اساسی و اولیه در فرآیند اهلی کردن گیاهان می باشد. یکی از مشکالت بذور برخی از گیاهان
نی مطلوب، در شرایط آزمایشگاهی و زراعی استدارویی که در شرایط طبیعی به خوبی رشد می کنند، خواب بذر یا عدم جوانه ز

)Gupta, 2003( . تمامی گونه هاي گیاهی براي جوانه زنی از سه دماي بحرانی شامل دماي پایه، دماي مطلوب و دماي سقف که به
دماي پایه و سقف دمایی است که به ترتیب در دماهاي پایین تر و باالتر از .عنوان دماهاي کاردینال گفته می شود، برخوردار هستند

آن دماها، جوانه زنی صفر است و دماي مطلوب دمایی است که در آن دما، مراحل جوانه زنی در کوتاهترین زمان ممکن اتفاق می 
دماهاي کاردینال در تصمیم گیري دقیق شناخت).Seefeldet et al., 2002(افتد، یعنی سرعت سبز شدن در حداکثر خود است

زمان کاشت، اهمیت دارد، بعالوه با استفاده از دماهاي کاردینال می توان محدودیت هاي جغرافیایی براي کشت یک گونه یا یک 
,Hill & Luck(کاشت را با توجه به رژیم دمایی و رطوبتی منطقه مورد نظر تعیین کردمناسبژنوتیپ را تعیین و زمان  1991 .(
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مواد و روش ها
درجه سانتیگراد، در ژرمیناتور 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5، 2در این آزمایش واکنش جوانه زنی بذور ترشک در دماهاي 

درصد مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح 60-50ساعت روشنایی و رطوبت 12ساعت تاریکی و 12تحت فتوپریود 
عـدد بـذر   25بذر در هر تکرار در نظر گرفته شد. براي هر تکـرار  25تکرار و تعداد 4را و در هر تیمار حرارتی، تصادفی اج˝کامال

میلیمتـر) مبنـاي   2سانتیمتر حاوي کاغذ صافی قرار گرفتند و ریشه چه قابل رؤیت (با اندازه تقریبـی  9درون پتري دیش هاي به قطر 
ساعت پس از شروع آزمایش به صورت روزانه انجام شد و تا زمانی که تعـداد  24نه زده جوانه زنی بذور بود. شمارش بذرهاي جوا

درصد جوانه زنی حاصل شد به طور مداوم صورت گرفت. 100روز) و یا زمانی که 14تجمعی بذور جوانه زده به حد ثابتی رسید (
بر . محاسبه شدبر تعداد کل بذر ها،در هر بار شمارشدر پایان شمارش درصد جوانه زنی از درصد نسبت تعداد بذر هاي جوانه زده 

سـپس سـرعت   و نیـی تع) D50(ی درصد جوانه زن50به دنی، زمان رسیجوانه زنیبرازش شده بر درصد تجمعیکیاساس تابع لجست
براي کمی سـازي واکـنش سـرعت    شد.یی محاسبه دماماریدر هر تدرصد جوانه زنی)50(معکوس زمان رسیدن به R50جوانه زنی 

تعیین دما هاي کاردینال مورد نیاز براي جوانه زنی از مـدل هـاي رگرسـیونی بـین سـرعت جوانـه زنـی و درجـه         وجوانه زنی به دما 
Sigmaنـرم افـزار   لهیبـه وسـ  ت هر گیاه با برازش معادالزنیو حداکثر جوانههیتعیین دماهاي پاحرارت هاي مختلف، استفاده شد. 

Plotانجام شد.

نتایج و بحث
بررسی ویژگی هاي جوانه زنی بذر ترشک وحشی تحت دماهاي مختلف نشان داد که دما تأثیر معنی داري بر درصد و سرعت 

درجه سانتیگراد 15نشان داده شده است، بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی در دماي 1جوانه زنی دارد. همانطور که در جدول 
درجه، درصد و سرعت جوانه زنی به شدت کاهش یافت و در دماي صفر درجه سانتیگراد، 7کاهش دما به کمتر از بدست آمد. با 

درجه 35درجه باعث کاهش سرعت و درصد جوانه زنی گردید و دردماي 15به صفر رسید. همچنین افزایش دما بیش از 
است. سانتیگراددرجه30و15بذرها بیناکثربرايزنیجوانهمناسبدماي).1سانتیگراد هیچ جوانه زنی مشاهده نشد (جدول 

درزنیجوانهعملسانتیگراددرجه50ازباالتردماهايدرالبتهاست.سانتیگراددرجه40تا30بینهااکثر گونهبرايدماحداکثر
).Seefeldetet al., 2002(شود میمتوقفهابذر

در بذرهاي گیاه ترشک وحشی)D50/1تأثیر دماهاي مختلف بر میانگین درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی (. 1جدول 
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درصد می 1در سطح احتمال LSDنکته: وجود حروف مشترك در هر ستون نشان دهنده ي عدم وجود اختالف معنی دار بر اساس آزمون 
.باشد

اي از فعل انفعاالت بیوشیمیایی است که عمدتاً به دما و رطوبت وابسته هستند. کاهش زنی شامل مجموعهفرآیند جوانه
ها در دماهاي باال ( دناتوره شدن ساختمان سه بعدي ) و اختالل در فعالیت آنزیمQ10=2-3هاي آنزیمی در دماهاي پایین (فعالیت
دما براي جذب Q10هاي انجام شد، زنی در دما هاي باال و پایین است. مطابق بررسیها)، علت اصلی کاهش درصد جوانهآنزیم

زنی متأثر از دما است ( در فرآیند جوانهگزارش شده است که نشان دهنده این است که جذب آب8/1تا 5/1آب توسط بذر 
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Abstract

The germination behavior of Rumex turcomanicus Czerep was assayed at constant temperatures
including 0, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 °C in a completely randomized design with four
replications, under laboratory conditions at Ferdowsi University of Mashhad, 2013-2014. The seeds
were monitored for variability in germination criteria based on three regression models namely: Five-
parameter Beta (FPB), Intersected-lines (ISL) and Quadratic Polynomial (QPN) models. The effect of
temperature on germination percentage (GP) and rate (GR) of seeds was significant. The highest GP
and GR was obtained in 15 °C. With decreasing of temperature lesser then 7 °C, GP and GR was
decreased, significantly. Best model fit over the entire temperature range was obtained by the ISL
model (R2= 0.89). Based on the regression between germination rate and temperature, the cardinal
temperatures (Tbase, Topt and Tmax) were: (0.78-10), (14.71-22) and (29-34) °C, respectively.

Keywords: Intersected-lines model, Quadratic Polynomial model, Rumex sp, Optimum germination


