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چکیده

بررسی گرفت. نتایج نشان داد دما تاثیر معنی داري مورد و نور (ثابت و متناوب) جوانه زنی بذر قدومه در شرایط متفاوت دمایی 
96>(درجه سانتیگراد باالترین درصد جوانه زنی 25تا 15دامنه دمایی تحت دماي ثابت، بر درصد جوانه زنی قدومه دارد. 

64/37و 45/20، 7/5به ترتیب را نشان داد. دماهاي کاردینال جوانه زنی شامل دماي پایه، دماي بهینه و دماي حداکثر درصد) 
قدومه تحت تاثیر شرایط نوري قرار زنی بذر جوانهگراد درجه سانتی10/20در دماي متناوب درجه سانتیگراد برآورد شد. 

داري زنی به طور معنیگراد جوانهدرجه سانتی20/30و 15/25، در حالیکه در دماهاي متناوب درصد جوانه زنی)100(نگرفت
با توجه به جوانه زنی باال از طرفی، . )درصد90>(تر بودنسبت به شرایط نور/تاریکی پایین)درصد70>(در شرایط تاریکی مداوم

قدومه قادر به جوانه زنی در شرایط بطور کلی،.هستندغیر فتوبالستیک بذور قدومه در شرایط تاریکی میتوان نتیجه گرفت 
.استو تاریکینور، متفاوتدمایی

دماي متناوب، خانواده شب بودماهاي کاردینال، ،غیر فتوبالستیکبذر : هاي کلیديواژه

Seed germination of hairy Alyssum (Alysum strigosum Banks & Soland.) weed under
different conditions of temperature and light
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Abstract

Alyssum seed germination was investigated under different temperature (constant and alternating) and the light
conditions. The results showed that temperature has significant effect on germination percent of alyssum. Under
constant temperature, temperature range 15 to 25 ° C, the highest germination percentage (> 96%) indicated.
Cardinal temperatures of germination including base temperature, the optimum temperature and maximum
temperature, was estimated 7.5, 20.45, and 37.64 ° C, respectively. Alyssum seed germination at 20/10 ° C was
not affected by light condition (100% germination), while at 25/15 and 30/20 ° C germination in darkness
conditions (> 70%) compared to the light / darkness (<90%) was significantly lower. However, it can be
concluded alyssum seeds are non-photoblastic, due to high germination in darkness. Generally, alyssum is able
to germinate in a different temperature, light and darkness conditions.
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مقدمه

گیاه است. معموالً چه و سرانجام ظهور اندامهاي هواییزنی بذر شامل فعالیت متابولیکی سریع، رشد جنین، خروج ریشهجوانه
زنی بذر جزو مهمترین فرآیندها براي موفقیت یک شود. جوانهزنی در نظر گرفته میچه شاخصی براي شروع جوانهخروج ریشه

). 2000هرز، در یک آشیان اکولوژیک است (فورسال و همکاران، باشد، چرا که اولین مرحله براي رقابت یک علفهرز میعلف
هرز بذر علفمثال،بعنوانیابد.میافزایشثابت،دمايبامقایسهدرمتناوبدمايدرهرزهايعلفازاريبسیبذرزنیجوانه

dulcisScoparia زند (جاین درجه سانتیگراد سریعتر از دماهاي ثابت جوانه می20/25تا 35/40در روشنایی و گستره دمایی
شود. به هرز باعث ارائه راهکارهاي جدید براي مدیریت آنها میهايی علفزن). شناسایی عوامل موثر بر جوانه1989و سینگ، 

هرز براي طراحی و اجراي استراتژیهاي مدیریت آنها اهمیت دارد (ژو و هايزنی بذر علفعبارت دیگر آگاهی از نیاز دمایی جوانه
شناخت هاي ایران گزارش شده واستانو باغاتاز اکثر مزارع کشاورزيقدومههرز ). با توجه به اینکه علف2005همکاران، 

زنی بذر آن در دسترس نیست، شناسایی اثر عوامل محیطی مانند نور و دما بر دقیقی درباره تاثیر نور و دماهاي متناوب بر جوانه
رسد.زنی بذر آن با هدف ارائه راهکارهایی براي مدیریت موفق آن ضروري به نظر میجوانه

مواد و روش:
جمع آوري و به آزمایشگاه منتقل و در شرایط دمایی آزمایشگاه و مزرعه آیش در قوچاناز 1392در خرداد ماه بتدا بذور ا

به منظور تعیین تاثیر دما بر جوانه زنی بذور علف هرز قدومه آزمایشی در قالب طرح تاریکی به مدت یکسال نگه داري شدند. 
تکرار در آزمایشگاه علف هاي هرز سهدرجه سانتیگراد) و 35و30، 25، 20، 15، 5،10سطح دمایی (فتکامال تصادفی با ه

با انجام پیش تیمارهایی مشخص شد که بذور انجام شد. 1393ان سالتدانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در تابس
سانتی متر و حاوي یک 7تایی از بذور بطور مساوي در پتري دیش هاي با قطر 25تکرار سهندارند.به شکستن خوابينیاز

میلی لیتر آب مقطر قرار داده شد. تمامی پتري دیش ها با نوار پارافیلم به منظور 4الیه کاغذ صافی استریل مرطوب شده با 
ها در ژرمیناتورهایی با دماهاي مذکور و رژیم جلوگیري از هدر رفتن رطوبت عایق بندي و بسته شد. سپس کلیه پتري دیش

روز قرار داده شدند. جوانه زنی 14ساعت به مدت 12ساعت و تاریکی 12نوري متناوب روز / شب و طول دوره روشنایی 
) از پوشش بذور بود. با<میلی متر1بصورت شمارش روزانه انجام شد و معیار جوانه زنی خروج قابل رویت ریشه چه ها ( 

محاسبهبذوربرايزنیجوانه%50بهرسیدنزمان) یاMGTمتوسط زمان جوانه زنی(روز،هردرزدهجوانهبذورشمارش
گردید. محاسبه زنی محاسبهجوانه%50بهرسیدنزمانعکس) براساسMGT/1(زنیجوانهسرعت) و سپس5شد(

)MGT(شد:انجامزیرشیوهبه
MGT = Σ(nt)/Σ(n)

[1]
= nروزهردرجدیدزدهجوانهبذرهايتعداد
= tاستشدهانجامشمارشکهروزيشماره
درجهوجوانه زنیسرعتبینرگرسیونیمدلهايازاستفادهباداکثر)و حمطلوب،(پایهکاردینالحرارتهايدرجهتعیین

بهزنیجوانه) و سرعتx(محور مستقلمتغیرعنوانبهمختلفحرارتهايدرجهآنهادرکهگرفتصورتمختلفحرارتهاي
.شدند) در نظر گرفتهyوابسته (محور متغیرعنوان

درجه حرارت به شرح ذیل می باشد:معادله خط رگرسیون بین سرعت جوانه زنی و
[2]

f = if (T<To,region 1(T), region 2(T))

region1(T) = b(T-Tb)                                            region2(T) = c(Tm-T)
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F،سرعت جوانه زنی بذور ،T ، ، درجه حرارتTb ،To،Tm .به ترتیب درجه حرارتهاي پایه، مطلوب و حداکثر می باشند
استفاده شد.sigmaplot 11جهت برازش مدل، از نرم افزار 

و نور:تاثیر دما 
و در شرایط نور/تاریکی و تاریکی )20/30و 25/ 15، 10/20بذر قدومه تحت شرایط دماهاي متناوب (جوانه زنی بدین منظور

انجام شد. تمامی مراحل آزمایش مانند قبل بود در حالی که شمارش جوانه زنی بذور در شرایط تاریکی در اتاق کامال مداوم 
یه ، پتري دیش ها در نوار دو الدر فضاي ژرمیناتوربراي جلوگیري از رسیدن نور به بذورشد.تاریک و زیر نور سبز انجام 
LSDآزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی انجام و مقایسه میانگین با آزمون آلومینیومی قرار گرفته شدند.

. درصد انجام شد5در سطح 

نتایج و بحث
% 1در سطح قدومهزنی بذر گراد) بر درصد جوانهدرجه سانتی20/30و 15/25، 10/20(متناوب شب/روز ثابت و دماهاي تأثیر 
گراد زیاد تحت تاثیر قرار نگرفت و از درجه سانتی30و 25، 20، 15، 10رنی بذر قدومه در دماهاي ثابت جوانهدار بود. معنی

گراد درجه سانتی25تا 15ی یدمادامنه ) در درصد3/97زنی (جوانهحداکثر . )1(شکل لحاظ آماري در یک سطح قرار گرفتند
درصد کمترینو ست هرز از مناطق معتدل، دور از انتظار نیکه با توجه به زمستانه بودن و منشأ گرفتن این علفصورت گرفت 

با توجه به برازش مدل خطوط متقاطع دماهاي ). 1(شکل گراد به دست آمد درجه سانتی5ثابت در دماي) 67/14(زنی جوانه
دامنه تحمل ). 2درجه سانتیگراد برآورد شد(شکل 64/37و 45/20، 7/5به ترتیب جوانه زنی قدومه پایه، بهینه و بیشینه

که در هاییزنی بسته به گونه متفاوت است، و به محیطی که گیاه مادري در آن رشد کرده است ارتباط دارد. گونهشرایط جوانه
هاي مناطق تر جوانه بزنند، در حالیکه گونهعرضهاي جغرافیایی متوسط و باال قرار دارند ممکن است در دماهاي پایین

).2000گراد یا بیشتر نیاز دارند (اسمیدت، درجه سانتی20زنی به دماهاي گرمسیري براي جوانه

بر درصد جوانه زنی قدومهدماتاثیر -1شکل 
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بر سرعت جوانه زنی قدومه(برازش مدل خطوط متقاطع جهت تعیین درجه حرارت هاي کاردینال)دماتاثیر -2شکل 

زنی ). دماهاي متناوب، جوانه2003هرز ضروري است (بوث و همکاران، هايزنی بذور بسیاري از علفدماهاي متناوب براي جوانه
به نور بسته به قدومههرز واکنش علفکنند.در درون بذر تحریک میرا از طریق فعال کردن فرآیندهاي فیزیولوژیکی مشخصی

تحت تاثیر شرایط نوري قرار نگرفت، در حالیکه در قدومهزنی بذر جوانهگراد درجه سانتی10/20در دماي دما متفاوت بود. 
تاریکی مداوم نسبت به شرایط داري در شرایط زنی به طور معنیگراد جوانهدرجه سانتی20/30و 15/25متناوب ي هادما

) به Pr(در دماهاي باالتر از دماي مطلوب امکان تبدیل شدن فیتوکروم غیرفعال پس ). 3تر بود. (شکل نور/تاریکی پایین
درصد) در 70با توجه به جوانه زنی باال (باالي شود. زنی بذور در شرایط نور می) وجود دارد که باعث جوانهPfr(فیتوکروم فعال 

-میقدومهزنی بذر عامل بازدارنده جوانهبه میزان کمیکه تاریکی میتوان نتیجه گرفتمتناوب در این دماهاي رایط تاریکیش

این قابلیت را دارند که در زیر بقایاي گیاهی یا بعد از این رو،واست.دهنده غیر فتوبالستیک بودن بذر این گونهکه نشانباشد
قدمه در حالی بذور غیر فتوبالستیک بودن . کانوپی گیاهان زراعی جوانه بزننداز دفن شدن در خاك یا حتی بعد از بسته شدن 

بذور یاج دارند. است که بذور آن بسیار کوچک هستند و طبق گزارشات قبلی بذور کوچک معموال براي جوانه زنی به نور احت
اي ناندوال و ). در مطالعه2004زنند (تیوتون و همکاران، ها به طور مساوي در شرایط نور و تاریکی جوانه میبعضی از گونه

در دماي متناوب ) Conyza canadensis(اسب %) بذور علف61زنی () دریافتند که بیشترین میزان جوانه2006همکاران (
هرز توانستند در دو شرایط گراد) و در شرایط نور به دست آمد. هر چند که بذور این گونه علفسانتیدرجه 20/24شب/روز (

زنی در تاریکی در مقایسه با صفر % جوانه15ي نوري) و تاریکی مداوم جوانه بزنند، ولی فقط صفر تا ساعت دوره13نور/تاریکی (
% در شرایط نور صورت گرفت.61تا 

در بیشتر اقلیم و سازگاري ممکن است توانایی سبز شدن ایی جوانه زنی قدومه در دامنه اي از دما، نور و تاریکی با توجه به توان
زمینه ساز سبز شدن و قرار گرفتن بذور در الیه هاي سطحی (بواسطه دریافت نور) دارا باشد. هرچند که دماهاي معتدل را ها 

خواهند بود. از سهرز مشکلبه عنوان یک علفبیشتر این گونه 
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درصد جوانه زنی قدومه تحت تاثیر دماهاي متناوب و نور-3شکل 
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