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چکیده

نطقهمیکدرهاآنپراکنشوهجومنحوهبینیپیشسببمحیطیمتفاوتشرایطبههرزهايعلفپاسخ بذرشناختوارزیابی

هايکشعلفبهو مقاومبذور دو توده حساسزنیجوانهبرآبپتانسیلودمایربررسی تأثمنظوربهشود. آزمایش حاضر می

تکرار در چهارابتصادفیکامالً طرحقالبدرصورت فاکتوریلزمستانه بهوحشیکربوکسیالز یوالف-آ-کوآنزیماستیلبازدارنده

،5،10،15،20(سطحششدردماشاملایشآزمشد. عواملاجرامشهدفردوسیدانشگاهکشاورزيدر دانشکده1397سال 

نتایج آزمایش نشان بودند.) مگاپاسکال-2/1،-9/0،-6/0،-3/0صفر،( سطحپنجدرپتانسیل آبو) گرادسانتیدرجه25،30

تودهباهمقایسدرمگاپاسکال-2/1و-9/0بهآبپتانسیلکاهشبامقاومتودهدرزنیحداکثر جوانهدماییداد که محدوده

بآپتانسیلدرکهيطور. بهبودتروسیعحساستودهدرزنیجوانهسرعتحداکثردماییمحدودههمچنین.بودکمترحساس

مقاومتودهدراماکرد،حفظراخودزنیجوانهحداکثر سرعتگرادسانتیدرجه30تا5دمايازحساستودهمگاپاسکال-2/1

ی توده طورکلبهشد. مشاهدهگرادسانتیدرجه10تا5دماییمحدودهدرفقطزنیر سرعت جوانهحداکثمشابهآبپتانسیلدر

زنیتري براي حفظ حداکثر درصد و سرعت جوانهوحشی زمستانه نسبت به توده مقاوم از محدوده دمایی وسیعالفحساس یو

  برخوردار بود.

  

  زنیزنی، سرعت جوانهد جوانهکربوکسیالز، درص-آ-کوآنزیماستیلهاي کلیدي: واژه

  مقدمه

گیرد (وینداور یمکننده محیطی دما و پتانسیل آب قرار یمتنظیر دو عامل تأثی بذر فرایندي فیزیولوژیکی است که تحت زنجوانه

ور و همکاران، (نوذرپبگذارندتأثیریزنجوانهسرعتودرصدبرمستقلطوربهیاباهمتوانندیمرطوبتودما). 2011و همکاران، 

واهد خچهیاهگی مطلوب در گیاهان در محدوده وسیعی از شرایط محیطی، سبب استقرار مناسب زنجوانهبه بیانی دیگر ). 1395

که دما اثرات چشمگیريطوريدارد. بهگیاهیيهاگونهتهاجمیقدرتبازیاديارتباطیزنجوانهدامنه حرارتیشد. گستره وسیع

عالوه بر دما، پتانسیل دارد.یزنجوانهسرعتویزنجوانهنهاییدرصدی،زنجوانهشروعزماناز جملهولوژیکی بذراکهايیژگیوبر 

 Avena(زمستانهوحشیهاي هرزي همچون یوالفعلفبذر یزنجوانهو مهم در تعییناولیهمحیطیعاملعنوانبهآب نیز 

ludoviciana L. ( رال و یمتلقیم) در مناطق خشک ویژه هاي هرز در پراکنش بهموفقیت علف). بنابراین 2015، انهمکارشود

زنی بذر به عوامل خارجی از جمله محدودیت آب دارد (کریچن و همکاران، عمده بستگی به پاسخ جوانهطوربهو نیمه خشک 

بازدارندههايکشعلفبهمقاوموساسحهايتودهزنیجوانهبرآبپتانسیلودمااثرتعیینمنظوربه). آزمایش حاضر 2014

  ) در یوالف وحشی زمستانه انجام شد.ACCase(کربوکسیالز-آ-کوآنزیماستیل

هامواد و روش

هايکشعلفبهحساسومقاومزمستانهوحشییوالفآب در دو توده بذرپتانسیلودماتغییراتبهبررسی پاسخمنظوربه

دانشکده هاي هرز تحقیقات علفیشگاهدر آزما1397در سال ه از استان خوزستان، آزمایشیآوري شدجمعACCaseبازدارنده

یشاآزمیمارهايتاجرا شد. تکرار چهارو با یدر قالب طرح کامالً تصادفیلصورت فاکتوربه،مشهددانشگاه فردوسی يکشاورز

سطح 5در 6000گالیکول اتیلنیپلخشکی با کاربردو ، )گرادیدرجه سانت30، 25، 20، 15، 10، 5سطح (ششدما در شامل 

) 1973و کافمن (میشلروش و PEG6000از شکیسطوح خیینتعي. برابودند)مگاپاسکال-2/1،-9/0،-6/0،-3/0صفر،( 
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بذور رفع کمونمنظوربهشدند. ينظر نگهدارموردیشآزماهايمحلول آماده و در دما، PEG6000ین . پس از توزشداستفاده 

داراي متریسانت9هایی با قطریشديعدد بذر شمارش و درون پتر10سپس تعداد .از تیمار سرمادهی مرطوب استفاده شد

24هر وی اضافهاز سطوح خشکیکهر ياز محلول آماده شده براسییس10یشدي. در هر پترندقرار داده شدصافی کاغذ

شود. یطآب در محیلفت پتانسشد تا مانع از اُمحلولیضاقدام به تعوباریکروز2-3ردر هشد.شمارش انجام باریکساعت 

محاسبه 2و 1زنی به ترتیب از طریق معادالت روز ادامه داشت و در پایان آزمایش درصد و سرعت جوانه21شمارش بذور تا 

  ).1962شدند (ماگویر، 

   GP= (n/N) × 100                                                                             )                                     1معادله (

  تعداد کل بذرهاNزده و تعداد بذرهاي جوانهnزنی، درصد جوانهGPکه در این معادله 

D50R/1=50                                                     )                                                                       2معادله (

زنی نهاییدرصد جوانه50مدت زمان الزم براي رسیدن به 50Dزنی و سرعت جوانه50Rکه در این معادله 

هادادهآماريلوتحلیتجزیه).1389سلطانی و مداح، استفاده شد (Germinافزار زنی از نرمجوانهسرعتودرصدمحاسبهبراي

در) LSD(دارمعنیتفاوتحداقلآزمونازاستفادهبانیزهادادهمیانگینمقایسهو.17Minitab verافزارنرمازاستفادهبا

.گرفتانجامدرصدپنجاحتمالسطح

  نتایج و بحث

زنی در هر دو توده حساس و درصد جوانهدار بود. میانگینزنی معنیبرهمکنش توده، پتانسیل آب و دما بر درصد و سرعت جوانه

با کاهش پتانسیل آب کاهش یافت که این تغییر بسته به زمستانهوحشییوالفACCaseبازدارندههايکشمقاوم به علف

زنی در توده مقاوم با کاهش پتانسیل ). محدوده دمایی حداکثر جوانه1دماهاي آزمایش در هر پتانسیل آب متفاوت بود (جدول 

ی زنکه در توده حساس محدوده حداکثر دماي جوانهيطوربهمگاپاسکال در مقایسه با توده حساس کمتر بود. -2/1و -9/0ب به آ

گراد بود. این درحالی است که در درجه سانتی30تا 15و 20تا 10مگاپاسکال به ترتیب از دماي -2/1و -9/0در پتانسیل آّب 

مگاپاسکال فقط در -2/1آّبو در پتانسیل15تا 10مگاپاسکال از دماي -9/0در پتانسیل آّب زنیتوده مقاوم حداکثر جوانه

) نشان داد که در بذر کوشیا 1390راد و همکاران (گراد اتفاق افتاد. در همین زمینه نتایج آزمایش صبوريدرجه سانتی15دماي 

)Bassia scoparia50/0، -25/0هاي آب گراد و در پتانسیلدرجه سانتی25تا 20زنی در دماي ) باالترین درصد جوانه- ،

  مگاپاسکال اتفاق افتاد. -1و -75/0

زنی در هر دو توده حساس و مقاوم کاهش یافت که بسته به دماهاي آزمایش این با کاهش پتانسیل آب میانگین سرعت جوانه

که در يطوربهتر بود. زنی در توده حساس وسیععت جوانه). همچنین محدوده دمایی حداکثر سر1تغییر متفاوت بود (جدول 

زنی حداکثري خود را حفظ کرده گراد سرعت جوانهدرجه سانتی30تا 5مگاپاسکال توده حساس از دماي -2/1پتانسیل آب

درجه 10تا 5زنی حداکثري فقط در محدوده دمایی مشابه جوانهآبی است که در توده مقاوم در پتانسیلدر حالبود، این 

بروز مقاومت به احتماالًی صفر بود. زنجوانهگراد درصد و سرعت درجه سانتی30و 25، 20گراد مشاهده شد و در دماهاي سانتی

شایستگی نسبی داشته است که این وضعیت در کاهش بیشتر درصد و سرعت کش براي توده مقاوم یوالف وحشی هزینهعلف

سایرردتغییراتیسبباحتماالًکشعلفبهمقاومتدیگر بروزیعبارتبهآب کمتر قابل رویت بود. هايزنی در پتانسیلجوانه

نبیامااست،مشهودکشعلفبهمقاومتهايآللبامرتبط  شایستگیهايهزینههرچند که. شودمیهرزهايعلفخصوصیات

وزندهطیمحیعواملتأثیرتحتشایستگیهايهزینهمقدارویانبدیگر،عبارتیبه. نیستندفراگیروهمگانیگیاهیهايگونه

  ).2009همکاران،وویال ایوب(گرفتخواهندقرارژنتیکوغیرزنده
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بذر در دو بیوتیپ حساس )تعداد در روز(زنیجوانهسرعتودرصدمیانگینمقایسه-1جدول 

تانسیل آبدمایی و پمختلفسطوحو مقاوم یوالف وحشی زمستانه در

  توده مقاوم    توده حساس  

پتانسیل آب 

  (مگاپاسکال)

  گراد)دما (درجه سانتی
•GP  ••

50R  
  

GP  50R  

  

  

  صفر

5  35j-m0/07t-v  42/5h-g0/22h-p

10  97/5a0/40a-e  55f-h0/23h-o

15  95ab0/51a  90 a-c0/36b-g

20  97/5a0/31d-j  92/5ab0/33c-h

25  85 a-d0/33c-h  95ab0/21h-q

30  75 c-e0/26g-n  95ab0/19j-t

  

  

  

3/0-  

  

5  22/5l-q0/09q-v  17/5n-r0/08t-v

10  75 c-e0/30d-j  55f-h0/48 ab

15  82/5 a-d0/40a-e  65e-g0/42a-d

20  90a-c0/32d-i  87/5 a-c0/30 d-j

25  70d-f0/29e-j  82/5 a-d0/28f-l

30  65e-g0/28e-k  80 b-e0/27f-m

  

  

  

6/0-  

5  22/5l-q0/07t-v  17/5n-r0/09s-v

10  52/5g-i0/39a-f  37/5i-l0/13o-u

15  70d-f0/45a-c  55f-h0/22h-o

20  55f-h0/30 d-j  42/5h-j0/26g-n

25  55f-h0/23h-o  40h-k0/28e-k

30  37/5i-l0/21i-r  42/5h-j0/24g-o

  

  

  

9/0-  

  

  

  

5  12/5p-s0/14n-u  5rs0/06uv

10  25k-p0/12o-v  22/5l-q0/16l-u

15  40h-k0/40a-e  37/5i-l0/21hq

20  30j-o0/15m-u  5rs0/08t-v

25  20m-r0/21i-s  5rs0/07t-v

30  22/5l-q0/17k-u  5rs0/06uv

  

  

  

2/1-  

5  15o-s0/12o-v  10p-s0/13o-u

10  7/5q-s0/06uv  10p-s0/23h-o

15  32/5j-n0/14n-u  32/5j-n0/10p-v

20  22/5l-q0/10q-v  0s0v

25  20m-r0/08t-v  0s0v

30  20m-r0/09r-v  0s0v

••وزنیدرصد جوانه: Gp•.ندارندLSDآزموناساسبردرصدپنجاحتمالسطحدرداريمعنیاختالفمشابهحروفباهاییمیانگین
50R :روزدربذر(زنیجوانهسرعت(  
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Abstract
Evaluation the response of weed seeds to different environmental conditions leads to prediction of how weeds are 
infested and dispersal in a region. This experiment was conducted as a factorial experiment based on the 
completely randomized design with four replications in autumn 2018 in Faculty of Agriculture, Ferdowsi 
University of Mashhad. The experiment factors included temperature at six levels (5, 10, 15, 20, 25, 30 °C) and 
water potential at five levels (0, -0.3, -0.6, -0.9, -1.2 MPa). Results showed that the maximum germination 
temperature range in resistant landrace was lower by decreasing of water potential to -0.9 and -1.2 MPa, compared 
to the susceptible landrace. Also, the temperature range of the maximum of speed germination was higher in the 
susceptible landrace. So that in the water potential of -1.2 MPa, the susceptible landrace from 5 to 30 °C kept its 
maximum of speed germination, but in resistant landrace at the same water potential, the maximum of speed 
germination was only within the range of 5 to 10 °C. In general, the susceptible landrace of winter wild oats 
compared to the resistant landrace was greater than the wider temperature range to maintain maximum of 
percentage and speed of germination.

Keywords: ACCase, Germination percentage, Speed of germination


