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  چکیده

 کسب سبب شرایط، این در هاآن رقابتی توان میزان به دستیابی ضمن رایج هرز هایعلف زدگییخ تنش به تحمل ارزیابی

 دانشکده در 1340در همین راستا آزمایش حاضر در پاییز سال . شد خواهد هرز هایعلف مدیریت ینةدرزم مناسب اطالعاتی

آزمایش شامل عوامل با چهار تکرار انجام شد.  تصادفی کامالً طرح قالب در فاکتوریل صورتبه مشهد فردوسی دانشگاه کشاورزی

بودند. نتایج ( گرادسانتی درجه -10 و -19، -12، -4، -0، -3صفر، ) ی هرز جودره و چاودار وحشی و دماهای مورد نظرهاعلف

گراد درجه سانتی -0و  -4نشان داد که شروع افزایش آسیب به غشای سلولی در چاودار وحشی و جودره به ترتیب در دماهای 

 بیشتر کاهش با اما بود؛ درصد 122 گرادسانتی درجه -0و  -12 دمای به ترتیب تا و جودره بقاء وحشی چاودار اتفاق افتاد. در

 گرادسانتی درجه -0/12و  -9/19 با برابر ترتیب به و جودره وحشی چاودار 50suLTیافت.  کاهش در هر دو گونه بقاء درصد دما

به علت شایستگی و توانایی  هرز هایعلف مدیریت اولویت سرد اقلیمی با شرایط در مناطقی حاضر آزمایش نتایج اساس بر بود.

 .است وحشی چاودار زدگی باباززایی بیشتر در شرایط یخ

 هرز هایعلفسرما، غشای سلول، مدیریت  باززایی،های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

به علت تنوع ژنتیکی بسیار  (.Secale cereale Lو چاودار وحشی ) (.Hurdeum spantaneum Koch) جودرههای هرز علف

باشی و را دارند )مین (.Triticum aestivum Lگندم پاییزه )مزارع  ازجملههای مختلف یستگاهزباال توانایی پراکنش در 

تحت  هاکشعلفبا کاربرد  هاآنکنترل شیمیایی یژه وبهی رقیب، کنترل و هاگونهکه توان رقابتی ازآنجایی (.1349همکاران، 

عنوان تواند بهیمها، به تنش هاآنهای مربوطه است، ارزیابی تحمل و شایستگی نسبی یر مستقیم عوامل اقلیمی و تنشتأث

امل ترین عوعنوان یکی از مهمدمای پایین به (.2229)پارک و همکاران،  قرار گیرد مدنظرخصوص  ینا درشاخصی مهم 

های هرز شود که توانایی بسیاری در آسیب به گیاهان زراعی و علفمحدودکننده پراکنش جغرافیایی گیاهان در جهان تلقی می

ها و یتالکترول(. ارزیابی پایداری غشای سلولی از طریق شاخص نشت 2214لیو و همکاران، و  2224ژوان و همکاران، دارد )

شود. بر همین معیاری بسیار مهم در مطالعات مربوط به تحمل به سرما محسوب می نوانعبهبقای گیاهان پس از تنش سرما 

قرار  مورداستفادهیکی از راهکارهای مناسب  عنوانبهزدگی را اساس محققان ارزیابی درصد بقاء گیاهان پس اعمال تنش یخ

-زدگی علفمقایسه تحمل به یخ باهدفیش حاضر (. بنابراین آزما2220کیم و اندرسون، و 1446کاردونا و همکاران، دهند )می

 زدگی انجام شد.ها به تنش یخهای هرز جودره و چاودار وحشی و بررسی شایستگی آن

 

 هامواد و روش

 طرح قالب در آزمایش فاکتوریلصورت در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و به 1340آزمایش حاضر در پاییز سال 

، -3عوامل آزمایش شامل دو گونه علف هرز )جودره و چاودار وحشی( و هفت دما )صفر، هار تکرار انجام شد. با چ تصادفی کامالً

تطابق با سرما، در  منظوربهزنی ها از مرحله کاشت تا مرحله پنجهگراد( بودند. گلدانیسانتدرجه  -10و  -19، -12، -4، -0

زدگی قرار گرفتند. زنی تحت تیمار یخخوسرمایی در مرحله پنجه شرایط طبیعی نگهداری شدند و پس از گذراندن دوره
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زدگی با استفاده از فریزر ترموگرادیان اعمال شدند. گیاهان در هر یک از دماهای موردنظر به مدت یک ساعت تیمارهای یخ

درجه  9±2د با دمای منظور جلوگیری از ذوب سریع یخ به اتاقک رشنگهداری شدند و سپس از فریزر خارج و بالفاصله به

ها گیری میزان نشت الکترولیتزدگی به غشای سلولی از طریق اندازهگراد منتقل شدند. میزان خسارت ناشی از تنش یخیسانت

هایی حاوی یالویافته جدا و در داخل توسعه کامالًارزیابی شد، بدین منظور از هر گلدان یک بوته کامل دارای دو برگ حقیقی 

یری و گاندازهها با استفاده از دستگاه رسانایی سنج الکتریکی یتالکترولمیزان نشت تر آب دیونیزه قرار گرفت. لییلیم 92

 با اتوکالو به هاویال مرگ سلول، اثر در هایتالکترولنشت  عنوان هدایت الکتریکی اولیه ثبت شد. برای تعیین میزان کلبه

ساعت در  29دقیقه نگهداری شدند. سپس به مدت  32مسفر انتقال داده و به مدت ات 2/1گراد و فشار یسانتدرجه  112 دمای

یری و ثبت شد. در گاندازه  تحت عنوان هدایت الکتریکی ثانویه هاآنهدایت الکتریکی  مجدداًمحیط آزمایشگاه قرار گرفتند و 

محاسبه  122هدایت الکتریکی ثانویه ضربدر  برها از طریق نسبت هدایت الکتریکی اولیه تقسیمیتالکترولنشت  ادامه درصد

روز در گلخانه نگهداری شدند. درصد  21شدند و به مدت  به گلخانه منتقل هاگلدان ء گیاهان،تعیین درصد بقا منظوربهشد. 

از اعمال  بر تعداد گیاهان زنده قبلزدگی تقسیمروز پس از اعمال تنش یخ 21بقای گیاهان از طریق نسبت تعداد گیاهان زنده 

ها مقایسه میانگین داده و SPSS v. 16.0افزار ها از طریق نرموتحلیل آماری دادهتجزیهتعیین شد.  122زدگی ضربدر تنش یخ

 درصد 92 برای کشنده دمایدر سطح احتمال پنج درصد انجام شد.  (LSDدار )حداقل تفاوت معنی با استفاده از آزمون

 شد. تعیین Professional CurveExpert افزارنرم توسط( 50suLT1) بقاء درصد اساس بر هانمونه

 نتایج و بحث

های برگ در چاودار وحشی تا دار بود. درصد نشت الکترولیتها معنیی گیاهی و دما بر درصد نشت الکترولیتبرهمکنش گونه

های برگ از دمای ش درصد نشت الکترولیت(. در این گیاه شروع افزای1گراد تغییر زیادی نداشت )شکل درجه سانتی -4دمای 

که درصد طوریهای برگ رسید. بهگراد به حداکثر میزان نشت الکترولیتدرجه سانتی -10گراد بود و در دمای درجه سانتی -4

-گراد نسبت به دمای شاهد )صفر درجه سانتیدرجه سانتی -10و  -19، -12های برگ در هر یک از دماهای نشت الکترولیت

های برگ در جودره تا درصد افزایش یافت. درصد نشت الکترولیت 93و  20، 12گراد( در چاودار وحشی به ترتیب به میزان 

، 4های برگ به ترتیب به میزان ازآن با افزایش درصد نشت الکترولیتگراد تغییر چندانی نداشت اما پسدرجه سانتی -0دمای 

گراد( مواجه گراد نسبت به دمای شاهد )صفر درجه سانتیدرجه سانتی -10و  -19 ،-12، -4درصد در دماهای  09و  94، 39

شد. مطابق نتایج این آزمایش علف هرز جودره نسبت به چاودار وحشی توانایی کمتری در حفظ انسجام غشای سلولی خود 

رگ این گیاه شده است. عالوه بر های بهای سلولگراد سبب نشت الکترولیتدرجه سانتی -0دارد و اعمال دماهای کمتر از 

های جودره نسبت به چاودار وحشی، شیب تند افزایش و شدت تخریب غشاء در تر در افزایش نشت الکترولیتشروع سریع

زدگی است. احتماالً خوسرمایی یکی از دالیل اصلی در میزان دهنده حساسیت باالی این گیاه به تنش یخجودره نیز نشان

 Thlaspi) چوپانکیسه وحشی زدگی گونهارزیابی تحمل به یخ همین راستا گیاهان مورد آزمایش باشد. در تحمل به سرما در

arvense )( و آرابیدوپسیسArabidopsis thaliana) چوپان کمتر از ها در کیسهنشان داد که درصد نشت الکترولیت

 دوره هفته سه با چوپانکیسه وحشی ها در گونهولیتالکتر نشت درصد 92 ترتیب که دمای مسبباینآرابیدوپسیس بود. به

 در مشابه خوسرمایی زمانمدت دمای مذکور در که است حالی در این. داشت گرادسانتی درجه -0/10 معادل خوسرمایی

 و شارما) بود ترحساس زدگییخ دماهای به چوپانکیسه به نسبت آرابیدوپسیس دیگرعبارتیبه .بود بیشتر آرابیدوپسیس

 (.2226 همکاران،

                                                 
1. Lethal Temperature 50% of Plants According to the Survival Percentage 



 

 

 

      112 

 رهز

راد( تي گ سان دما )درجه 

-18-15-12-9-6-30

E
L

 (
%

)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

جودره

شي چاودار وح

راد)    تي گ سان دما )درجه 

-18-15-12-9-6-30

د)
ص

در
ء )

قا
ب

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 
های هرز جودره و ( )سمت راست( و درصد بقاء  )سمت چپ( علف%ELهای )زدگی بر درصد نشت الکترولیتاثر تنش یخ -1شکل 

 است. ر میانگینه استاندارد خطای دهندهنشان عمودی چاودار وحشی. خطوط

-درجه سانتی -12در چاودار وحشی بقاء تا دمای  1دار بود. مطابق شکل ی گیاهی و دما بر درصد بقاء معنیبرهمکنش گونه

گراد به حداقل میزان درجه سانتی -10درصد بود اما با کاهش بیشتر دما درصد بقاء نیز کاهش یافت و در دمای  122گراد 

-درجه سانتی -0بود اما با کاهش بیشتر دما از  122گراد دارای بقای  درجه سانتی -0ره تا دمای درصد(. جود 12خود رسید )

گراد به صفر رسید. درصد بقاء در چاودار وحشی در هر یک درجه سانتی -10گراد درصد بقاء کاهش یافت و درنهایت در دمای 

درصد و در  42و  20گراد( به ترتیب به میزان ه سانتیگراد نسبت به شاهد )صفر درجدرجه سانتی -10و  -19از دماهای 

درصد کاهش  122و  69، 93، 3گراد نسبت به دمای شاهد درجه سانتی -10و  -19، -12، -4جودره در هریک از دماهای 

 یافت.

 گراد بوددرجه سانتی -9/19و  -0/12جودره و چاودار وحشی به ترتیب برابر با  50suLTدار بود. معنی 50suLTگیاهی بر  اثر گونه

. در آزمایش (2220 کوزوا،) شودمحسوب می گیاهان در زدگییخ به تحمل تعیین در مهم شاخصی عنوانبه 50suLT(. 2)شکل 

دهد که جودره در مقایسه با چاودار وحشی در دمای با چاودار وحشی نشان می جودره 50suLTحاضر تفاوت محسوس در 

دیگر جودره در مقایسه با چاودار وحشی حساسیت بیشتری به دماهای عبارتیرسد. بهخود میدرصد بقاء  92باالتری به 

تر گراد حضور چاودار وحشی نسبت به جودره محتملدرجه سانتی -12زدگی دارد. بنابراین در مناطقی با دمای کمتر از یخ

 است.

 
 دهندهنشان عمودی خطوط. وحشی چاودار و جودره هرز هایلفع در( 50suLT) بقاء درصد اساس بر کشندگی درصد 50 دمای -2شکل 

 LSD آزمون اساس بر درصد پنج احتمال سطح در داریمعنی اختالف متفاوت، حروف با هاییمیانگین .است میانگین هر استاندارد خطای

 .دارند

. شودمی محسوب زراعی گیاهان و زهر هایعلف ازجمله گیاهان شایستگی ارزیابی در شاخصی عنوانبه زدگییخ همچنین تنش

است. بنابراین بقای باالی علف  مؤثر رقیب هایگونه رقابتی توان و استقرار در احتماالً زدگییخ تنش به تحمل دیگر بیانی به

شود. هرچند که پتانسیل تری میزدگی احتماالً سبب پراکنش آن در مناطق وسیعهرز چاودار وحشی در شرایط دماهای یخ

ها است اما خوسرمایی مناسب نیز در این شرایط از اهمیت بسیاری زدگی آنیکی گیاهان عامل مهم در تحمل به تنش یخژنت
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 کامل خوسرمایی مبین احتماالً گیاهان در کم 50suLT که کردند بیان (2229برخوردار است. در همین راستا گاستا و همکاران )
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Abstract 
Evaluation of weeds tolerance to the freezing will provide information about their competitive ability in these 

conditions, and appropriate information on weeds management. For this purpose, a greenhouse experiment was 

conducted as a factorial experiment based on the completely randomized design with four replication at autumn 

2017 in Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. Wild barley and feral rye grown up to the 

tillering stage in natural conditions and then exposed to cold and freezing temperatures (0, -3, -6, -9, -12, -15 and 

-18oC). Results showed that the percentage of electrolyte leakage began to increase in feral rye and wild barley 

with reducing the temperature of -9°C and -6°C, respectively. The survival percentage for feral rye and wild 

barley was 100% up to -12°C and -6°C, respectively; but as further decreased of the temperature, the survival 

percentage decreased. The minimum and the maximum LT50su belonged to feral rye (-15.4°C) and wild barley (-

12.6°C). According to the results of the present experiment in cold regions, the priority of weed management is 

due to the fitness and the regeneration capacity more in the conditions of freezing with wild rye. 

 

Keywords: Cell membrane, Cold, Regeneration, Weed management 


