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  چکیده
بـر روي   1395آزمایشی در سـال  قدومه برگ باریک  بذر زنی جوانه کاردینال دماهاي تعیین و زنی جوانه خصوصیات کمی سازي منظور به

 کشاورزي دانشکده هرز هاي علف تحقیقات گاهآزمایش در گراد درجه سانتی 35و  30، 25، 20، 15، 10، 5 ثابت دماهاي در بذور این گیاه
 تعیین منظور شد. به گرفته نظر در بذر عدد 25تکرار  هر براي و تکرار چهار با دمایی، تیمار هر شد. براي انجام مشهد فردوسی دانشگاه
 اي چندجمله دندانه مانند و   نیرگرسیو مدل بر دوها  زنی محاسبه و سپس داده براي دماهاي کاردینال ابتدا سرعت جوانه تخمین بهترین
آمده مقادیر دماهاي کاردینال در مدل دندانـه ماننـد مشـابه بـا نتـایج حاصـل از مـدل         دست برازش داده شد. بر اساس نتایج به دوم درجه

بر اسـاس  ) =R2 0 /9987عنوان بهترین مدل براي تخمین دماهاي کاردینال انتخاب شد ( مدل دندانه مانند به اي درجه دوم بود. چندجمله
  تخمین زده شد. 35و  8/26 -4/10، 12/4زنی قدومه برگ باریک به ترتیب  خروجی مدل، دماهاي کمینه، بهینه و بیشینه براي جوانه

  هاي رگرسیون غیرخطی.  : بهینه، بیشینه، دماهاي کمینه، مدلهاي کلیدي واژه
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Abstract 
In order to quantifying the characteristics of seed germination and to determine the cardinal temperatures of 
Alyssum linifolium Steph. ex. Wild, an experiment was done in seven temperatures  (5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35 
˚C) at the weed science  Laboratory of Ferdowsi University of Mashhad, during 2016 For each temperature, four 
replications and 25 seeds per each replicate was considered. To determine the best estimate for cardinal 
temperatures, germination rate is calculated first and then the data was fitted to dent-like and quadratic 
polynomial model (QPN). Cardinal temperatures which estimated from  dent-like model, are similar to the 
values of Quadratic Polynomial Model. The dent-like model was selected as the best model to predict cardinal 
temperature of seed germination (R2=0.9). Based on the parameters of dent-like model, the minimum, the 
optimum, and the maximum temperatures for germination of Alyssum linifolium seed were estimated 4.12, 10.4-
26.8 and 35 ˚C, respectively. 
Keywords: Non-linear regression, Optimum, maximum and minimum temperatures. 

  مقدمه
الـی   70 تا بیش از هاي هرزعوامل محدودکننده تولید محصوالت زراعی هستند. خسارت ناشی از علف ینتر از مهم هرز يها علف
در ایـران   است و سالهاز تیره شب بو، یک) .Alyssum sp( ). قدومه2000موگاویل و همکاران، (شان شده است درصد گزارش 80

کـه داراي    Alyssum linifolium Steph. ex. Wild یـا  است. قدومـه بـرگ باریـک    شده ییشناسا از این گیاهگونه  70حدود 
هـاي  عـرض، خوشـه   متـر سـانتی  5/2تـا   1طول و  متر یسانت 25تا  10با  يا هاي ستاره همراه با کرك اي یزههاي خطی یا ن برگ

؛ رشـینگر،  1379اي هستند (راشد محصـل و همکـاران،    ها به رنگ قهوه شکل و دانه متر میوه بیضی سانتی 7 -3کشیده منشعب 
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 رقیشـ  آذربایجـان  جملـه  از کشـور  منـاطق  از بسـیاري  مراتع و دیمزارها مزارع، در باریک برگ قدومه ).1374؛ کریمی، 1968
  .استشده  گزارشي کشور ها استانو دیگر  )2013 عطري، و رحیمی( جنوبی و شمالی خراسان )،1390نفیسی، و نژاد قهرمانی(

هـاي  براي مدیریت صحیح و کنترل اصولی علـف  هرز است. هاي هاي مدیریتی علفاز ارکان توسعه سیستم زیست شناسیدانش 
پیـام محیطـی    تـرین  ی). دمـا اصـل  1997ي علـف هـرز ضـروري اسـت (بومیـک،      هرز، شناسایی عوامل محیطی مؤثر بـر بیولـوژ  

زنی از جملـه شـروع، درصـد و     جوانه هاي یژگیبر و یتوجه ). دما اثر قابل1988(روبرت،  باشد یزنی م خواب و جوانه کننده یمتنظ
(جامی االحمـدي و   شود یاه محسوب معامل در موفقیت یا عدم موفقیت استقرار گی ترین یزنی دارد، بنابراین بحران سرعت جوانه

، عموماً بستگی به دامنه سازگاري محیطی یـک گونـه دارد و   (بیشینه، بهینه، کمینه) زنی ). دماهاي کاردینال جوانه2007کافی، 
( الـواردو و بردفـورد،    نمایـد  یزنی با شرایط مطلوب براي مرحله بعدي رشد و توسـعه گیاهچـه را تضـمین مـ     تطابق زمان جوانه

و  زیسـت شناسـی  بـر   يهـا کمتـر  ). با وجود پراکنش زیاد  قدومه برگ باریک در مناطق مختلف کشور تـاکنون پـژوهش  2002
تواند در مدیریت، کنترل و پیش بینی پتانسـیل انتشـار    شناخت خصوصیات زیستی این گونه، میاست. اکولوژي آن متمرکز شده

  آن  به دیگر مناطق مفید باشد.
  

  مواد و روش ها

هاي هرز دانشگاه فردوسی انجام گردیـد. تیمارهـاي آزمایشـی بـراي تـأمین       در آزمایشگاه علوم علف 1395ین تحقیق در سال ا
درجه سانتی گراد) و بـراي هـر یـک از دماهـا چهـار تکـرار        35، 30، 25، 20، 15، 10، 5دماهاي کاردینال شامل هفت سطح (

دقیقـه ضـدعفونی شـده و پـس از      2درصد بـه مـدت    10تن در محلول وایتکس بذر انتخاب گردید. بذرها با قرار گرف 25شامل 
شستشو با آب مقطر بر روي یک الیه کاغذ صافی، داخل پتري دیش قرار داده شده و توسط آب مقطر آبیاري و داخل انکوبـاتور  

میلیمتر یـا بیشـتر بـود. بـراي      1زه زنی خروج ریشه چه به انداها در هر روز انجام گرفت. معیار جوانهقرار داده شد. شمارش بذر
زنـی از رابطـه زیـر محاسـبه گردیـد       زنی به دمـا و تعیـین دماهـاي کاردینـال سـرعت جوانـه       کمی سازي واکنش سرعت جوانه

  ).1962(ماگویر،

[1]                                                           Rs=    

روزهاي تجمعی پس از شروع آزمایش خواهد بـود. تعیـین    Diتعداد بذور جوانه زده و  Siزنی،  همتوسط سرعت جوان Rsکه در آن 
عنـوان   زنی و دماهاي مختلـف بـه   دماهاي کاردینال (کمینه، بهینه، بیشینه) با استفاده از مدل هاي رگرسیونی بین سرعت جوانه

منظور تعیین دماهـاي کاردینـال اسـتفاده شـد.      ها به زش دادهمتغیر مستقل انجام گرفت. در این تحقیق از دو مدل زیر براي برا
  ):1393) با استفاده از معادالت زیر (خلیلی و همکاران، Dent-Likeمدل دندانه مانند (

[2]                          Tb< T≤ To1             اگرf(T)= (T-Tb)/(To1-Tb)                           

[3]                         To2< T≤ Tc              اگرf(T)= (Tc-T)/(Tc-To2)                                

[4]                           To1< T≤ To2         اگرf(T)= 1                           

[5]                        T≤ Tb or T≥ Tc        اگرf(T)= 0                            

دمـاي متوسـط    Tدمـاي بیشـینه و    Tcدماي بهینه فوقانی،  To2دماي بهینه تحتانی،  To1دماي کمینه،  Tbکه در این توابع 
  روزانه (دماي مورد آزمایش) می باشد.
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  ):1394) با استفاده از معادالت زیر (مرادي و همکاران، QPNاي درجه درجه دوم ( مدل چندجمله

[6]                                                 f= a+ bT+ c T  

[7]                                                 To =b+ 2cT  

عنوان ظرایب رگرسیون در نظر گرفتـه شـدند. جهـت بـرازش مـدل هـا بـا         به cو  a ،b برابر با دماي بهینه و Toکه در این توابع 
  استفاده شد. SigmaPlotر استفاده از روش هاي رگرسیونی، از نرم افزا

  نتایج و بحث 
اي درجه دوم دارد و برازش بهتري را از خود نشـان   ) نسبت به مدل چندجمله9987/0مدل دندانه مانند ضریب تبیین باالتري (

ر ایـن  ) درجه سانتی گراد برآورد کرد. د35، 4/10-8/26، 12/4می دهد. این مدل دماهاي کمینه، بهینه و بیشینه را به ترتیب (
آزمایش برآورد مدل هاي استفاده شده از دماهاي کاردینال اختالف چشمگیري از هـم نـدارد و بـرآورد هـا از دمـاي بیشـینه و       

الف) دماهاي بهینه را در دامنـه دمـایی بـین     1). مدل دندانه مانند (شکل 1کمینه کمتر از نیم درجه سانتی گراد است (جدول 
درجه تقریباً مساوي اسـت.   25و  20زنی در دماهاي  عرفی می کند در حالی که سرعت جوانهدرجه سانتی گرد م 8/26تا  4/10

درجـه   17/19عنوان دماي بهینه انتخاب می شود که برابر با  اي درجه دوم نقطه رسیدن به حداکثر منحنی به در مدل چندجمله
) بـا بـرآورد   1392ب). درخشـان و همکـاران (   1زنی به حداکثر مقدار خود مـی رسـد (شـکل     سانتی گراد است و سرعت جوانه

زنی بذر اویارسالم بذري به این نتیجه رسیدند که اختالف قابل توجهی در برآورد دماهاي بیشینه و  دماهاي کاردینال براي جوانه
فرخـی و  کمینه در بین مدل ها مشاهده نمی شود که نتایج آن ها با نتایج این پژوهش هم راستا اسـت. همچنـین پـور علـی قه    

سـانتی گـراد، دمـاي مطلـوب تحتـانی و       8/11زنی پنبه  ) با استفاده از مدل دندانه مانند دماي پایه براي جوانه1393همکاران (
  به دست آمد. 42/50و دماي سقف  95/38و  58/29فوقانی به ترتیب 

  
  

  مه برگ باریک پارامترها حاصل از برازش توابع مختلف  و دماهاي کاردینال در بذور قدو  - 1جدول 
  سطح احتمال  ضریب تبیین  بیشینه  بهینه  کمینه  مدل

  0027/0  9987/0  35  8/26  4/10  12/4  دندانه مانند
  0027/0  948/0  02/35  17/19  32/3  اي درجه درجه دوم چندجمله

  
اي درجه  مانند، (ب) مدل چندجمله زنی قدومه برگ باریک بر اساس برازش (الف) مدل دندانه : اثر دماهاي مختلف بر سرعت جوانه1شکل 

  دوم. نقاط مقادیر واقعی و خطوط حاصل از برازش تابع می باشند.

 الف ب
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