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چکیده
بر و پتانسیل آب. به منظور بررسی اثر دماشوندمحسوب میعوامل محیطی موثر بر جوانه زنی گیاهان مهم ترین از رطوبتدما و 
. تکرار انجام شد4مالً تصادفی با آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاجودره و کاهوي وحشیبذر دو علف هرز زنی جوانه

و براي کاهوي وحشی درجه درجه سانتیگراد 30و 25، 20، 15، 10، 5يبراي جودره، شامل درجه حرارتهادماییسطوح 
اهوي وحشی و جودره به ترتیب . سطوح پتانسیل آب براي کدرجه سانتیگراد بود35و 30، 25، 20، 15، 10، 7، 5يحرارتها

با کاهش پتانسیل آب سرعت، درصد و دامنه دماي نشان داد که آزمایش نتایج .بودمگاپاسکال-6/1و صفر تا - 1، صفر تا شامل
با تغییر پتانسیل آب تغییر هاي مورد مطالعه گونهزنیکاهش یافت. دماي بهینه سرعت و درصد جوانهعلف هرزگونهدو زنیجوانه

درجه 13تا 18(زنیاینکه دماي بهینه سرعت جوانهنکته جالب توجه دیگر تحت تاثیر قرار گرفت.بیشتر زنیسرعت جوانهیافت و
از دماي باالترهاگونهبترتیب در پتانسیلهاي مختلف)براي کاهوي وحشی اد درجه سانتیگر18تا 20و براي جودره سانتیگراد 

بود.)براي کاهوي وحشیدرجه سانتیگراد17و حدود درجه سانتیگراد براي جودره 15(حدود زنیبهینه درصد جوانه
رطوبتسرعت جوانه زنی، ، دماي بهینهرصد جوانه زنی، : دکلیدواژه

Germination of wild barley (Hordeum spontaneum Koch.) and prickly lettuce
(Lactuca serriola L.) under the influence of temperature and water potential

Ebrahim Kazerooni Monfared1,Somayeh Tokasi2, Sajad Mijani3

1-University of Applied Science and Technology, Gilan,
2-Graduted of weed science,

3-PhD student of weed science, Ferdowsi University of Mashhad

Abstract
Temperature and moisture are the most important environmental factors affecting germination of plants. In order to
investigating the effect of temperature and water potential on germination of wild barley and prickly lettuce a
factorial experiment in a completely randomized design with four replications was conducted. Temperature levels
for wild barley, including 5, 10, 15, 20, 25 and 30 ° C and for prickly lettuce were 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 and 35 ° C.
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Potential water levels for wild barley and prickly lettuce was zero to -1 and zero to -1.6 MPa, respectively. The
results showed that by reducing the water potential, rate, percentage and germination temperature range of the
species has declined. By changing the water potential, the optimum temperature for germination rate and percentage
of species changed although germination rate was more affected. The interesting thing is that optimum temperature
of germination rate (18-13 ° C for wild barley and 20-18 ° C for prickly lettuce in different water potentials) was
higher than germination percentage (nearly 15 ° C for wild barley and nearly 17 ° C for prickly lettuce ) in both
species.
Key words: germination percentage, optimum temperature, germination rate, moisture.

مقدمه
باشد، حتی اثر آن بر بذر ضروري میزنیوجود آب براي جوانهدما و رطوبت از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر جوانه زنی می باشند. 

ايها، تجزیه، انتقال و استفاده از مواد ذخیرهآب براي فعالیت آنزیمکه، چون)2002،برادفوردباشد (بیشتر از دما میزنیروي جوانه
الیه در چنانچهباشد.هاي هرز میبذر علفزنیتنش آب در مزرعه عامل محدود کننده جوانه. )1375سرمدنیا، (استضروري 

نداشته باشد، تنش آبی شدید رطوبت کافی گیرد)از آنجا صورت میهاي هرز بذر علفبیشترزنیجایی که جوانه(،خاكیسطح
چبنباشد (ها میمهم در زمان سبز شدن گیاهچهی، لذا پتانسیل آب عاملشودمیزنیشود که موجب عدم یا کاهش جوانهایجاد می

باشد که بیان کرد که پتانسیل آب خاك یکی از مهم ترین عوامل محیطی می)2002برادفورد ().2000،نولد و همکارانآر
گارسیا هیدوبرو و همکارانباشد. بذر و استقرار گیاهچه میزنیآن یک عامل کلیدي تأثیر گذار بر زمان خواب و جوانهفراهمی

مناسب باشد به شدت به دما وابسته است. دو اثر کامالً مجزا خاك بذر در شرایطی که رطوبت زنیجوانه) بیان کردند که 1982(
یند آاست که سرعت فرآن،دوم)، نقش 2002،برادفوردباشد (براي دما شناخته شده است، نقش اول آن شکستن خواب می

زنی را تحت تأثیر قرار می دهد. این نقش بسیار پیچیده است، چرا که دامنه دماهایی که امکان جوانه زنی را فراهم می سازند جوانه
).2000نولد و همکاران، بنچ آردر شرایط حذف خواب، گسترده شده و در شرایط القاء خواب بسیار محدود می شوند (

و مشکل تاثیر این دو عامل بر جوانه زنی دو گونه علف هرز مهمدر این آزمایش با توجه به اهمیت دما و پتانسیل آب بر جوانه زنی، 
جودره و کاهوي وحشی مورد بررسی قرار گرفت. ،ساز

مواد و روش ها
کاهوي وحشی و جودره، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بر جوانه زنیبررسی اثر دما و پتانسیل آب این آزمایش برايدر 

درجه 30و 25، 20، 15، 10، 5يشامل درجه حرارتهاسطوح حرارتی براي جودره، تکرار انجام شد. 4طرح کامالً تصادفی با 
. سطوح پتانسیل آب براي تیگراد بوددرجه سان35و 30، 25، 20، 15، 10، 7، 5يو براي کاهوي وحشی درجه حرارتهاسانتیگراد 

مگاپاسکال اعمال شدند. براي -2/0مگاپاسکال بود که به فاصله - 6/1و صفر تا - 1، صفر تا اهوي وحشی و جودره به ترتیب شاملک
در . استفاده شد)1973و کافمن (میشل روش ) و از PEG6000(6000هاي مختلف خشکی از پلی اتیلن گلیکول ایجاد پتانسیل

عددي بذر از هر گیاه انتخاب شد. بعد از ضدعفونی، بذرها بر روي دو الیه کاغذ صافی 25این آزمایش براي هر تیمار چهار گروه 
ها اضافه شد و یا آب مقطر به پتري دیشPEGمیلی لیتر محلول 4سانتیمتري قرار داده شدند. در ابتدا 9واتمن در پتري دیش 

ها توسط نوار پارافیلم بسته میلی لیتر محلول یا آب بسته به تیمار اضافه شد. درب تمام پتري دیش2ساعت بعد در صورت نیاز 24
ها به حدأقل شدند و درون کیسه پالستیکی شفاف قرار داده شده تا تبخیر آب از آنهاي پالستیکی چیده میشد و داخل سینیمی

پس از در نظر گرفته شد.زنیچه از پوسته به عنوان معیار جوانهشمارش جوانه زنی به صورت روزانه انجام و خروج ریشهبرسد. 
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بر پایه تعداد بذرهاي زنده تصحیح شدند. زنیهاي درصد جوانهپایان آزمایش بذرها جوانه نزده از نظر زنده مانی بررسی شدند و داده
شد.هاي تهیه شده اضافه مین درطول آزمایش در صورت نیاز آب مقطر و یا محلولهمچنی

1هاي مورد مطالعه از مدل ساده شده معادله گونهزنیاین مطالعه براي بیان اثر دما و پتانسیل آب بر درصد و سرعت جوانهدر 
داشت و هم مدل ساده تري با زنیرعت و درصد جوانهکه هم برازش مناسب بر س)2استفاده شد (معادله)1994(کینگ و الیور، 

.تعداد ضرایب کمتر بود

= + + + + + + + ℎ + [1]= + + + + + [2]
باشند. = ضرایب مدل میa, b, c, d, e, f, g, h, l= دما و T=پتانسیل آبی، W، زنی= سرعت یا درصد جوانه2Yو 1در معادله 

در دما و پتانسیل همزمان قابل پایش زنیاین است که تغییرات درصد یا سرعت جوانهاین مدل هاي برازش داده مزیت منحنی
اینکه چه مقدار است و همچنین زنیمگاپاسکال درصد جوانه-2/0و پتانسیل 20توان بیان کرد مثالً در دماي است. بطوري که می

بیشتر است. زنیل بر کاهش درصد و یا سرعت جوانهاثر دما و یا پتانسی

یج و بحث:انت
بسیار خوبی در دامنه وسیعی از دما و زنیاین دو گونه قدرت جوانهنهایی جودره و کاهوي وحشی نشان داد کهزنیدرصد جوانه

هاي در آن اتفاق افتاد را براي پتانسیلزنی). براي جودره، مدل برازش داده شده دمایی که حداکثر جوانه1رطوبت را دارند(شکل 
3/14و 7/146/14، 8/14، 9/14، 15، 2/15، 3/15مگاپاسکال را به ترتیب -6/1و - 2/1، -1، -8/0، - 6/0، - 4/0، - 2/0صفر، 

درجه 24تا 36هاي مذکور از در آن صورت گرفت براي پتانسیلزنیدرجه سانتیگراد تخمین زد. دماي حداکثري که جوانه
درصد به ازاي هر واحد 5به صورت خطی با شیب حدود زنیسانتیگراد بود. براي جودره با کاهش پتانسل آب حداکثر جوانه

زنی جودره با فاصله گرفتن از دماي مطلوب از هر دو سو موجب کاهش ). درصد جوانه1) کاهش یافت (شکل - 1/0پتانسیل آب (
این وحشی نشان داد که نهایی کاهويزنیها مشاهده شد. نتایج درصد جوانهاین حالت در همه پتانسیلشد کهزنیدرصد جوانه

کاهوي وحشی در همه زنی). حداکثر درصد جوانه1باالتري نسبت به جودره دارد (شکل زنیگونه در اکثر تیمارها درصد جوانه
زنیاین حد از هر دو طرف موجب کاهش درصد جوانهدرجه سانتیگراد بود و با افزایش و کاهش دما از 17ها در حدود پتانسیل

نهایی در زنیبود کاهش یافت همچنین درصد جوانهزنیاین گونه قادر به جوانها کاهش پتانسیل آب دامنه دمایی کهشد. ب
).2) کاهش یافت (شکل -1/0درصد به ازاي هر واحد پتانسیل آبی(9محدوده دماي بهینه به صورت خطی با شیب حدود 
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در دماها و (چپ)و کاهوي وحشی(راست)زنی نهایی جودرهتغییرات درصد جوانهاي بر روند . برازش مدل چند جمله1شکل
هاي آبی مختلفپتانسیل

نشان داده شده است. جودره در دماي 2جودره و کاهوي وحشی در شکل زنیهاي سرعت جوانهبر دادهايبرازش مدل چند جمله
بینی شده براي باالترین ). دماي بهینه پیش1روز/36/0را داشت (زنیهدرجه سانتیگراد و پتانسیل صفر باالترین سرعت جوان20

درجه سانتیگراد در پتانسیل 13درجه سانتیگراد در پتانسیل صفر به 18با کاهش پتانسیل آب کاهش یافت و از زنیسرعت جوانه
درجه سانتیگراد بود و با 15جودره حدود زنیها براي درصد جوانهاین دما در همه پتانسیلمگاپاسکال رسید. در حالی که -6/1

مگاپاسکال بیشتر -6/1ها بجز در همه پتانسیلزنیتغییر پتانسیل تغییرات بسیار ناچیز داشت. به عبارتی دماي بهینه سرعت جوانه
زنیفت. سرعت جوانهجودره با کاهش پتانسیل آب به صورت خطی کاهش یازنی). سرعت جوانه2بود (شکل زنیاز درصد جوانه

نیز با کاهوي وحشیزنی). دماي بهینه سرعت جوانه2کاهوي وحشی به صورت خطی با کاهش پتانسیل آب کاهش یافت(شکل 
-8/0درجه سانتیگراد در پتانسیل 18پتانسیل صفر به در درجه سانتیگراد 20کاهش پتانسیل آب کاهش یافت به طوري که از 

بیشتر بود. دماي بهینه درصد زنیاز دماي بهینه درصد جوانهزنیهوي وحشی نیز دماي بهینه سرعت جوانهمگاپاسکال رسید. در کا
ها درجه سانتیگراد در همه پتانسیل17کاهوي وحشی همانند جودره با تغییر پتانسیل آب تغییر آنچنانی نداشت و حدود زنیجوانه

بود.
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در دماها و (راست) و کاهوي وحشی(چپ) زنی نهایی جودره وند تغییرات سرعت جوانهاي بر ر. برازش مدل چند جمله2شکل
هاي آبی مختلفپتانسیل

توان نتایج زیر را بیان کرد. با کاهش علف هرز میدو گونهزنیدر بررسی اثر متقابل دما و پتانسیل آب بر درصد و سرعت جوانه
هاي مورد گونهزنیکاهش یافت. دماي بهینه سرعت و درصد جوانههاگونهدوزنیپتانسیل آب سرعت، درصد و دامنه دماي جوانه

اینکه دماي نکته جالب توجه دیگر بیشتر بود. زنیاین تغییر براي سرعت جوانهمطالعه با تغییر پتانسیل آب تغییر یافتند که دامنه
.بودزنیبیشتر از دماي بهینه درصد جوانههاگونهزنیبهینه سرعت جوانه

کاهش یافت. زنیگزارش کردند که با کاهش پتانسیل آب در همه دماها، درصد و سرعت جوانه)1387اکرم قادري و همکاران (
بود، همچنین حساسیت درصد و سرعت زنینسبت به دما و پتانسیل آب بیشتر از درصد جوانهزنیحساسیت سرعت جوانه

از دما بود. آنها همچنین اظهار داشتند که با کاهش پتانسیل آب، دامنه دمایی که در آن حداکثر ، به پتانسیل آب بیشترزنیجوانه
در زنییابد و جوانهبذر کاهش میزنییابد و همچنین با کاهش پتانسیل آب، دامنه بردباري جوانهرخ دهد، کاهش میزنیجوانه

باشد. این مطالعه نیز مید کننده نتایج این نتایج تأییگیرد. که طیف دمایی کمتري صورت می
داري تأثیر معنیEurotia lunataيبذرهازنید جوانهگزارش کردند که پتانسیل آب و دما بر درص)2005ونگ و همکاران (

. به تغییرات پتانسیل آب بیشتر از دما بودزنیداشتند، همچنین بیان کردند که حساسیت درصد جوانه

منابع

بذرهاي کدو تخم کاغذي، سیاه دانه زنی. اثرات دما و پتانسیل آب بر جوانه1387و صادقی پور ح. ر. سلطانی ا.،،.اکرم قادري ف
.157- 170): 5(15و گاو زبان. مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی، 

. تکنولوژي بذر. (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.1375سرمدنیا غ. 
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