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  مقاله پژوهشی

در شرایط  Cleome viscosa و  Ipomoea hederaceaeزنیجوانه ویژهبرآورد دماهاي 

 دماي ثابت و متناوب

  2 یگرگانم ی، مر2 يگلورد ي، عاطفه اکبر1قرخلو د ی، جاو 1فر يقادر دیفرش ،*، 1ییاهمرگویسه یآس

  مبسوط چکیده

 در ایسو جمله از تابستانه محصوالت کشت تحت مزارع به کنجدشیطانی و نیلوفرپیچ گونه دو تهاجم از یحاک اه گزارش: مقدمه

 آن تبع به و هرز يها علف حضور ینیب شیپ يها مدل در یزن جوانه ویژه يدماها از اطالع تیاهم به توجه با. است گلستان استان

 دو یزن جوانه ویژه دماهاي مقایسه و یزن جوانه رفتار مطالعه به آزمایش این در اهان،یگ نیا يبرو حیصح یتیریمد يها راهبرد یطراح

 شده پرداخته متناوب و ثابت دماي شرایط دو در )Cleome viscosa( یطانیکنجدش و )Ipomoea hederaceae( نیلوفرپیچ گونه

  .است

زنی  جوانه ویژهماهاي دبرآورد و  زنی جوانه سرعتو  درصدتغییرات منظور بررسی اثر دماهاي ثابت و متناوب بر  به: ها مواد و روش

چهار تکرار در آزمایشگاه بذر دانشگاه علوم با تصادفی  طرح کامالً صورت به اي هاي جداگانه آزمایشو کنجدشیطانی،  نیلوفرپیچ

، 17، 15، 10تیمارهاي دمایی مورد بررسی روي بذرهاي نیلوفرپیچ شامل دماهاي ثابت . کشاورزي و منابع طبیعی گرگان انجام گرفت

 35:45و  30: 5/42، 25 :5/37، 20:30: 15:25، 5/12: 20، 10:15، 5/7: 5/12و دماهاي متناوب سلسیوس درجه  40و  35، 30، 25 ،20

و  وسیسلسدرجه  50و  45، 40، 35، 30، 28، 25، 23، 20، 15روي بذرهاي کنجدشیطانی نیز دماهاي ثابت . بودندسلسیوس درجه 

  .اعمال گردیدوس یدرجه سلس 40:50و  30:50، 30:45، 30:40، 25:35، 25:30، 20:30، 20:25، 15:20دماهاي متناوب 

درصد در شرایط  78و از  یر مثبت دماهاي متناوب قرار گرفتثأت تحتزنی بذر نیلوفرپیچ  نتایج نشان داد که جوانه :ها افتهی

در شرایط دماي کنجدشیطانی زنی  جوانهر درصد در مورد حداکث اما؛ درصد در شرایط دماي متناوب رسیده است 94دماهاي ثابت به 

) وسیدرجه سلس 30درصد در دماي  84(تفاوت قابل توجهی با دماي ثابت ) سلسیوس 20:30درصد در تیمار دمایی  79(متناوب 

ی نیلوفرپیچ در زن جوانههرز در شرایط دماي ثابت و متناوب نشان داد که دماي پایه  علفزنی این  جوانهمقایسه دماهاي پایه  .نداشت

 ،شیطانی اما در مورد کنجد؛ بود) وسیسلس درجه 20/11(تر از دماي ثابت  اندکی کم) وسیسلسدرجه  09/10(شرایط دماي متناوب 

) وسیسلسدرجه  43/15(بیشتر از دماي ثابت ) وسیسلسدرجه  57/17(هرز در شرایط دماي متناوب  علفزنی این  جوانهدماي پایه 

  .بود

 يسازگار ،یطانیکنجدش و چیلوفرپیدر ن متناوب و ثابت يدماها به یمتفاوت يها پاسخ نیچن بروز در عامل نیتر مهم :يریگ جهینت

 آنها يبذرها و بوده گرمادوست هرز علف دو نیا. است يکشاورز بیپرتخر يها طیمح در آنها يبقا جهینت در و یطیمح طیشرا با آنها

 در آنها يبذرها یزن جوانه از اهیگ دو نیا يبذرها در) آن نوع از نظر صرفه( یخفتگ وجود. ودش یم خاك بذر بانک وارد زییپا فصل در

 پایه دماي. کند یم بهار فصل در یزن جوانه آماده را بذرها زمان، نیا در متناوب يدماها تجربه و ؛کند یم يریجلوگ زمستان فصل

 از بیشتر متناوب دماهاي شرایط در کنجدشیطانی پایه دماي اما؛ داشتن چندانی تفاوت متناوب و ثابت دماي شرایط در پیچ نیلوفر

  . بود ثابت دماي

  هاي رگرسیونی مدلهرز مهاجم،  علف ،یزن سرعت جوانه زنی، جوانهدرصد ، ی، خفتگبانک بذر، بقا :هاي کلیدي واژه

  :ينوآور يها جنبه

 .شد یبررسثابت و متناوب  يدماهاط یدر شرا یطانیچ و کنجد شیلوفر پین یزن جوانهواکنش درصد  -1

  .شد سهیمقا ثابت و متناوب يط دمایدر شران دو علف هرز یا یزنجوانه ویژه يدماها -2
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 مقدمه

 مواد گسترده انتقال جهان، رشد به رو اقتصاد در

 طوالنی سفرهاي انجام براي موجود امکانات و زیستی

 از بسیاري به مهاجم گیاهان استقرار و ورود به منجر

. )2011 همکاران، و 1نجفی( است شده دنیا يها بخش

 از که داد نشان) 2000( 2رجمانک مثال عنوان به

 شمالی، آمریکاي در شده فهرست آوندي گیاه 22000

 ياه ز گزارشیران نیدر ا. هستند یبوم غیر درصد 21

 یبه اراض یاهیگ يها بر تهاجم گونه یمبن يمتعدد

 همکاران، و 3یکوچک(ه است ارائه شد یرزراعیو غ یزراع

 5یسهراب؛ 2010 همکاران، و 4ینیمع یباش نیم ؛2014

 يها ز استانا یکیاستان گلستان ). 2020 همکاران، و

 یبر تهاجم برخ یمبن ییاه گزارش در آن است که کشور

، 7چیلوفر پین، 6یلوفر وحشینوظهور مانند ن يها گونه

و  10یه وحش، خربز9دهیون خوابی، فرف8ون ناجوربرگیفرف

 یدر اراض 12یوحش ی، شمعدان11یطانیکنجد ش

و همکاران،  13نژاد يساور(آن ارائه شده است  يکشاورز

 15یاتابک ي؛ محمود2015و همکاران،  14ردلی، ش2010

 یمعرف مهاجم اهانیگ انیم در ).2020 ،و همکاران

 قابل یفراوان کنجدشیطانی، و نیلوفرپیچ گونه دو شده،

 ساله هر و افتهی گلستان استان در ایسو مزارع در یتوجه

 وارد استان نیا در ایسو مزارع به را یتوجه قابل خسارت

) 2017(و همکاران  16راد یکه سهراب يبه نحو .کنند یم

شرق  ياین دو علف هرز را در مزارع سویز حضور این

د یح آن تاکیت صحیریو بر مد دییتأاستان گلستان را 

، یعلفکساله، ی است یاهیگ یطانیکنجد ش .نمودند

                                                           
1 Najafi 
2 Rejmanek 
3 Koocheki 
4 Minbashi Moeini 
5 Sohrabi 
6 Ipomoea hederacea 
7 Ipomoea purpurea 
8 Euphorbia heterophylla 
9 Euphorbia maculata 
10 Cucumis melo.var agrestis 
11 Cleome viscosa 
12 Geranium dissectum 
13 Savari-Nejad 
14 Shirdel 
15 Mahmoodi Atabaki 
16 Sohrabi-Rad 

که ارتفاع آن به  17علف مار رهیو گرمادوست از تستاده یا

شکل با  یآن حلزون يبذرها. رسد یمز یمتر ن 5/1

 یلیم 1265ز یناهموار بوده و وزن هزار دانه آن ن یسطح

 و 19زامیلی؛ و2021، 18يگلورد ياکبر( باشد یمگرم 

 ،یکساله، علفی است گیاهی نیلوفرپیچ. )2003 اران،کهم

که طول آن  20انیچکیخانواده پ از گرمادوست و باالرونده

شکل  یضیآن درشت و ب يبذرها. رسد یمز یبه دو متر ن

باشد  یگرم م یلیم 34ز یبوده و وزن تک دانه آنها ن

         ). 2008، 22یلتی؛ ه2007، 21سپلنت يسوریم(

 نیتأمن دو علف هرز در فصل بهار به محض یبذر ا

کرده و  یزن روع به جوانهاسب شمن یطیط محیشرا

ط یو استقرار باال، بالفاصله مح یزن ل سرعت جوانهیدل به

، 23یومیم و فادایتاک( کند یمر یرا به نفع خود تسخ

ق یج تحقینتا). 2021و همکاران،  24وستبروك؛ 2010

 با هدف امکان) 2018(و همکاران  25ییاهمرگویس

 رد زنی جوانه ن دو علف هرز در مرحلهیا حضور سنجی

ار یمناطق بسکه از آن است  یگلستان حاک استان

 یطانیاز استان گلستان مستعد تهاجم کنجد ش یعیوس

 یطیرغم وجود شرا یعلچ یلوفر پیاما در مورد ن؛ است

ته خاك عامل محدود کننده یدیمطلوب، اس ییدما

 ين وجود ضرورین استان است؛ با ایاه در این گیتوسعه ا

 بهاه ین گیا از ورود يریجلوگدات الزم در یاست تمه

ت یدر وضع یو خاک یمیط اقلیکه از نظر شرا ییها استان

  .هستند، اتخاذ شود یناسبم

اهـان بـوده و   یگ یمرحله زنـدگ  ترین زنی مهم جوانه 

 آنهااستقرار، قابلیت رقابت و عملکرد سرعت کننده  یینتع

ــاران(اســت  ــاویج و 2000، 26فورســال و همک ــنچ س ؛ فی

 توجـه  با .)2017و همکاران،  28الیندزگ؛ 2016، 27باسیل

 ویـژه  دماهاي شناخت دما، به عامل این بودن حساس به

 برخـوردار  زیـادي  اهمیـت  از هـرز  هاي علف یزن جوانــه

                                                           
17 Capparaceae 
18 Akbari-Gelvardi 
19 Williams 
20 Convolvulaceae 
21 Missouriplants 
22 Hilty 
23Takim and Fadayomi 
24 Westbrook 
25 Siahmarguee 
26 Forcella 
27 Finch saveg and Bassel 
28 Galindez 
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 به را شرایط کاشت، تاریخ تنظیم طریق از بتوان تا ؛است

ــاه نفــع و همکــاران،  1نژادحســن( داد تغییــر زراعــی گی

2016(.  

 445با مطالعه نیـاز دمـایی    )2013(و همکاران  2لئو

ـ  جوانـه گونه بومی در شرق فالت تبت دریافتند کـه    یزن

أثیر دماهاي متنـاوب افـزایش   ت تحتهاي پهن برگ  گونه

ـ  جوانـه که  یابد؛ حال آن می هـاي باریـک بـرگ     گونـه  یزن

همچنـین،  . گیـرد  تأثیر دماهاي متنـاوب قـرار نمـی    تحت

ی که در اراضی های ج مطالعه ایشان نشان داد که گونهنتای

 یمتـري زنـدگ   2000تـر از   فاعات کـم تخریب شده و ارت

دهنـد؛   سخ مثبتی به دماي متناوب نشان میکنند، پا می

هـاي موجـود در حوضـه آلـپ، حاشـیه       که گونه حال آن

داري کـه خشـک و    هـا و نـواحی شـیب    ، بـاتالق ها جنگل

. دهند ، پاسخی به دماي متناوب نشان نمیآفتابی هستند

ـ  جوانهرفتار ) 2017(همکاران  و 3میسین سـه گونـه    یزن

5زلف پیـر  ،4شیر تیغی
هـر سـه از   کـه   6و گـل قاصـدك   

را در شـرایط دمـاي ثابـت و     هسـتند  7خانواده آستراسـه 

نشـان داد  ایشـان  نتایج . متناوب مورد مطالعه قرار دادند

گونه شیرتیغی در شرایط دماي ثابت بهتـر   یزن جوانهکه 

کـه زلـف پیـر در شـرایط      حـالی بود، در  متناوباز دماي 

تـري برخـوردار بـود و     مطلوب یزن جوانهدماي متناوب از 

ثیر دماي ثابت یا متناوب قرار تأ تحتگل قاصد  یزن جوانه

گـزارش کردنـد   ) 2011( و همکـاران  8اورتگا بایز. نگرفت

ــد   ــداکثر درصـ ــه حـ ــهکـ ــ جوانـ  Echinopsis یزنـ

schickendantzii  وت دماهاي ثابـت و متنـاوب تفـا   در

ــا هــم نداشــت  معنــی ــو. داري ب ــاران  لئ ) 2013(و همک

ـ  جوانـه  پاسـخ  هـا در  تفـاوت  نیـ وجود امعتقدند که   یزن

و در  هـا  گونـه در نحوه توزیـع   دمایی، نوسانات به ها گونه

کننده  ها در یک حوضه بسیار کمک زیستی آن نتیجه هم

 کـه  ییهـا  گونـه  رسـد  یمنظر  بهاین اساس بر .خواهد بود

، یابـد  مـی  افزایش دما نوسانات ها در شرایط آن یزن جوانه

فضاهاي خالی داخـل زمـین و یـا در حاشـیه      در احتماالً

                                                           
1 Nezhad Hassan 
2 Liu 
3 Masin 
4 Sonchus oleraceus 
5 Senecio vulgaris 
6 Taraxacum officinale 
7 Asteraceae 
8 Ortega Baes 

مزارع جایی که پوشش گیاه زراعی اندك است، تظـاهر و  

هایی که از  گونهبر عکس . تمرکز بیشتري خواهند داشت

ــد  ــهدرص ــ جوان ــت    یزن ــاي ثاب ــرایط دم ــاالتري در ش ب

گیـاه   انـداز  سـایه در زیـر  برخوردارند، قادر خواهنـد بـود   

ــند   ــتقرار برس ــه اس ــه مرحل ــه زده و ب ــز جوان ــی نی  زراع

  .)2016، 9بونومتنکورت و یب(

اهـان در  یگ یزنـدگ  مراحـل همـه   یعـ یبه طـور طب  

ج ینتـا . قـرار دارنـد   يشـبانه روز  ییمعرض نوسانات دمـا 

ط یاز آن است که در شـرا  یز حاکیمختلف ن هاي قیتحق

در شـرایط   یاهیـ گ يهـا  نـه از گو ياریز بسـ یشگاه نیآزما

تـري برخوردارنـد    زنـی مطلـوب   دماي متنـاوب از جوانـه  

با ). 2013و همکاران،  لئو؛ 2014، 10باسکین و باسکین(

انجـام شـده در زمینـه     ياهـ  هدر اکثـر مطالعـ  ن وجود یا

ـ  جوانـه  ویـژه تعیین دماهاي  ، تنهـا از دماهـاي ثابـت    یزن

 ؛2014، 11یجــانیفــرد و م یالهــ( اســتفاده شــده اســت

 ).2018و همکـاران،   13لودو؛ 2014، 12درخشان و قرخلو

ــن رو  ــافتناز ای ــراي روشــی ی ــرآورد ب ــاي ب ــه دماه  پای

ـ  جوانـه که معیاري در تعیـین شـروع    یزن جوانه و در  یزن

 دمـاي  شـرایط  در نتیجه سرعت استقرار یک گیاه است،

در  ).2017 همکـاران،  و میسین( باشد می الزامی متناوب

دریافتنــد کــه ) 2017(و همکــاران ینــدز گالایــن راســتا 

 .Lippia turbinate fچهارگـــــونه زنــی   جوانــه 

turbinate Griseb،Lippia turbinata f. 

magnifolia Moldenke ،Lippia interifolia 

Griseb  وAloysia citriodora Palau ) ــره از تیـ

تفــاوت  در شــرایط دمــاي ثابــت و متنــاوب) 14وربناســه

ورد شـده  آقادیر دماهاي پایه بـر اما م ؛داري نداشت معنی

 )وسیسلسـ درجـه   12تـا   7( در شرایط دمـاي متنـاوب  

ایشـان  . بود )وسیسلسدرجه  6تا  3( باالتر از دماي ثابت

 Lippiaاظهار داشتند که بذرهاي هر سـه گونـه جـنس    

آوري شـده   جمعکه از مناطقی با عرض جغرافیایی باالتر 

 Aloysia citriodora Palauبا گونه  در مقایسه ،بودند

آوري  تـر جمـع   ایش از ارتفاعات جغرافیایی پایینکه بذره

                                                           
9 Bittencourt and Bonom 
10 Baskin and Baskin 
11 Elahifard and Mijani 
12 Drakhshan and Gherekhloo 
13 Loddo 
14 Verbenaceae 
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شده بود؛ در هر دو شرایط دماي ثابت و متناوب، مقـادیر  

تـري   پـایین  1ییدما-ب ثابت زمانیضرپایه باالتر و  دماي

ن ین عامـل در بـروز چنـ   یتر مهمرسد  یمنظر  به. داشتند

 يسـازگار  ،ثابت و متناوب يبه دماها یمتفاوت يها پاسخ

محـل   یمـ یو اقل یطـ یط محیرابـا شـ   یاهیـ گ يهـا  گونه

و  2ویــ؛ ک2017نــدز و همکــاران، یگال( آنهاســت یزنــدگ

  .)1997، 3سیو تارکوا ی؛ مونت2010همکاران، 

 یزن جوانه ویژه يت اطالع از دماهایبه اهمبا توجه 

هرز و به تبع آن  يها حضور علف ینیب شیپ يها در مدل

اهان، ین گیا يروح یصح یتیریمد يها راهبرد یطراح

مقایسه و  یزن جوانهمطالعه رفتار به این آزمایش در 

 و پیچنیلوفردو گونه  یزن جوانه ویژهدماهاي 

در دو شرایط دماي ثابت و متناوب  کنجدشیطانی

  .است پرداخته شده

  

  ها مواد و روش

 بـر  هـاي ثابـت و متنـاوب   بررسـی اثـر دما   منظـور  به

ب یـ ترت بـه ، یطانیکنجدشوفرپیچ و نیلگیاه  ربذ یزن جوانه

 جداگانـــه هــایی آزمــایش  1396و  1394 يدر ســالها 

در آزمایشگاه چهار تکرار با تصادفی  کامالًطرح  صورت به

انجام  علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانبذر دانشگاه 

از مـزارع   1393در آبان سـال   پیچبذرهاي نیلوفر. گرفت

ــو ــان  يایس ــتان گرگ  و )N, 54°35′E′52°36( شهرس

 مــزارع از 1395 ســال آبــان در یطانیکنجدشــ يبــذرها

ــویاي ــه  س ــتان کالل در  )N, 55°29′E′22°37( شهرس

اتاق  دماي در ماه 5به مدت  و يآور جمع گلستان استان

بـا توجـه بـه    ( شـدند  داري نگـه  )وسیسلس درجه ~25(

ک دارند، یولوژیزیف یخفتگ یطانیکنجد ش ينکه بذرهایا

 یخفتگـ جهـت رفـع   ماه  6تا  5دت به مبذرها  یرس پس

؛ 1971، 4ویـاس و گـارج  (اسـت   یهرز الزام علفن یبذر ا

ن مـدت و  یـ ا یبعد از ط .)2009و همکاران،  5ماسیاایکن

بـذرهاي ایـن دو    یزن جوانهدرصد  ،قبل از شروع آزمایش

ن کار بـذر هـر   یا يبرا. علف هرز مورد بررسی قرار گرفت

 یه کاغذ صـاف یک الی يدر چهار تکرار رو ها کدام از گونه

                                                           
1 Thermal-time 
2 Qiu 
3 Monte and Tarquis 
4 Vyas and Garg 
5 Kenya Masiya 

گرفت و بعد از متر قرار  یسانت 9به قطر  ییها يپتردرون 

بـا   يتر آب مقطـر درون انکوبـاتور  یل یلیم 5اضافه کردن 

درصد جوانـه  . ندقرار داده شدسلسیوس درجه  25 يدما

از  يادیـ درصد بـود و تعـداد ز   18+8لوفر ین يبذرها یزن

نـابع موجـود   بـه اسـتناد م  . بذرها آب جذب نکرده بودند

جیهـان  (هسـتند   یکـ یزیف یخفتگ يلوفر داراین يبذرها

رو بـراي شکسـتن    از این ؛)2007و همکاران،  6جایسوریا

 98بذرهاي این گیاه از اسید سـولفوریک غلـیظ    یخفتگ

ــهدرصــد  ــدت  ب ــتفاده شــد  25م ــه اس ــانی( دقیق و  7کی

ـ  ین تیبا اعمال ا. )2015همکاران،   یمار درصد جوانـه زن

  .افتیش یدرصد افزا 78±5ه ب چیلوفرپین

بالفاصله بعد  زنی بذرهاي کنجدشیطانی قابلیت جوانه

، درصد یماه پس رس 5اما بعد از  ؛از برداشت صفر بود

؛ انجام افتیش یافزادرصد  80±6 آن به یجوانه زن

وم نشان داد که یبا استفاده از تترازول یمان زندهش یآزما

  .جوانه نزده، زنده نبودند يبذرها

ــر ارهــاي دمــایی مــورد بررســی تیم ــذرهاي روي ب ب

، 25، 20، 17، 15، 10نیلوفرپیچ شـامل دماهـاي ثابـت    

: 5/12و دماهاي متنـاوب  سلسیوس درجه  40و  35، 30

5/7 ،10:15 ،20 :5/12 ،15:25 :20:30 ،5/37:25 ،

و  8نگیسـ ( بودنـد سلسیوس درجه  35:45و  30: 5/42

 نیـز انی کنجدشـیط بـذرهاي  روي بـر  . )2012همکاران، 

و  45، 40، 35، 30، 28، 25، 23، 20، 15 هاي ثابتدما

، 20:25، 15:20و دماهاي متنـاوب   وسیسلسدرجه  50

و  30:50، 30:45، 30:40، 25:35، 25:30، 20:30

 4ش در یآزمـا  .اعمـال گردیـد  وس یدرجه سلسـ  40:50

یـک تکـرار در    عنـوان  بـه   پتريظرف هر و  یتکرار طراح

بـذرها بـا اسـتفاده از     یضـدعفون  بعـد از . نظر گرفته شد

پتري ظرف در هر ک درصد، یم یسد تیپوکلریمحلول ه

 واتمـن  یه کاغـذ صـاف  یـ ک الیـ  يرو عدد بذر سـالم  25

 یلـ یم 5و بعـد از اضـافه کردنـد     شد قرار داده 2شماره 

 انکوباتورهایی بـا در ) با استفاده از سرنگ(تر آب مقطر یل

اي مـورد  دماهـ  آلمان در ساخت کشور Memmertمدل 

الزم به ذکر است کـه  . قرار گرفتدر شرایط تاریکی نظر 

زر شفاف یک فریدرون پالست ها ير، پتریکاهش تبخ يبرا

                                                           
6 Gehan Jayasuriya 
7 Kiani 
8 Sing 



97  

 1401/ اول شماره/ نهم سال/ ایران بذر هاي پژوهش

روزانـه   صورت به زده جوانه يبذرهاشمارش . قرار گرفتند

ـ  جوانـه میـزان   شـدن  ثابـت تـا   معیــار . انجـام گرفـت   یزن

 1یسلطان( بود متر یلیم 2 زانیم بهخروج ریشه  یزن جوانه

در طی آزمایش در صـورت نیـاز بـه    ). 2002و همکاران، 

  .اضافه شده است مقطر آب ها  يپتر

ـ  جوانـه منحنـی پیشـرفت   تیمارها ابتدا در کلیه   یزن

جهت توجیه روند  .ترسیم گردید) ساعت(نسبت به زمان 

در مقابل زمان بـراي   یزن جوانهتغییرات مربوط به درصد 

ـ  نـه جواسـرعت  در نهایـت تعیـین   هر دمـا و   از تـابع   یزن

  .شد استفاده) 1تابع (پارامتره  3لجستیک 

  Y=Gmax/(1+exp(b(t-D50))                      )1تابع 

ـ  جوانـه ؛ حـداکثر درصـد   Gmaxکه در این تـابع   ، یزن

D50 ـ  جوانـه درصد  50؛ زمان رسیدن به ؛ ضـریب  b ،یزن

  .باشد یمزمان ؛ tو معادله 

بـودن مقـادیر   دلیـل متفـاوت    بـه الزم به ذکر اسـت  

ـ  جوانهحداکثر درصد  نهـایی در تیمارهـاي مختلـف،     یزن

ـ  جوانـه جهت تعیین سرعت   50از عکـس زمـان تـا     یزن

و  یسـلطان ( در هر دما استفاده شد بذري درصد جمعیت

  ).2تابع ( )2015همکاران، 

             R50=1/D50                                             )2تابع 

؛ زمـان  D50و ) ساعت بر( یزن جوانهسرعت  ،رابطهدر این 

را  بـذري  جمعیـت درصـد   50مورد نیاز براي رسیدن به 

  .دهد یمنشان 

ـ  جوانـه  ویـژه جهت تعیین دماهـاي   ی ابتـدا توابـع   زن

اي، بتاي اصلی و بتاي تغییر یافته بـه   دندان مانند، دوتکه

ـ  جوانههاي سرعت  داده ی در مقابـل دماهـاي مختلـف    زن

الزم به ذکـر اسـت کـه در ایـن     ). 1جدول (فت برازش یا

مربوط به تأثیر دماهـاي متنـاوب    ياه مرحله در آزمایش

ــر  ــهب ــ جوان ــوفرپیچ و کنجدشــیطانی از زن ــذرهاي نیل ی ب

میانگین دمـاي حـداقل و حـداکثر در هـر تیمـار دمـاي       

  ).2017میسین و همکاران، (متناوب استفاده گردید 

 4 بتـا  ي،ا تکه دو مانند، دندان يها مدل برازش براي

و  Sigma plot ver. 14آمـاري   افزار نرم از پارامتره 5و 

 .استفاده شد Excel افزار نرمبراي رسم نمودارها نیز از 

 
 
 

                                                           
1 Soltani 

  نتایج و بحث

ــاي  ــه  10در دم ــیوسدرج ــه سلس ــذر  جوان ــی ب زن

 58 سلسـیوس درجـه   15در دماي  و نیلوفرپیچ رخ نداد

 15زایش دمـا از  با افـ ). 1شکل (درصد بذرها جوانه زدند 

زنی افزایش یافت؛ به ، درصد جوانهسلسیوسدرجه  20تا 

درجـه   20زنی در دمـاي  بیشترین درصد جوانه که ينحو

بـا افـزایش   . درصد مشاهده شـد  82سلسیوس به میزان 

زنـی کـاهش   درجه سلسـیوس، درصـد جوانـه    20دما از 

درجــه  35و  30، 25کــه در دماهــاي  طــوريیافــت؛ بــه

درصـد بـذرهاي ایـن     25و  69، 78تیـب  تر سلسیوس به

درجــه  40گیــاه جوانــه زدنــد و هــیچ بــذري در دمــاي  

: 5/12در دماهاي متناوب همچنین . سلسیوس جوانه نزد

ی بـذر ایـن گیـاه    زن جوانهسلسیوس  درجه 35:45و  5/7

ی بذرهاي این گیاه در دماهاي زن جوانهدرصد . انجام نشد

و  5/37:25، 20:30: 15:25، 5/12: 20، 10:15متنــاوب 

، 93، 94، 82، 7ترتیـب   بـه سلسـیوس  درجه  30: 5/42

  ).1شکل (درصد بود  16و  86

ی بذر کنجدشـیطانی نیـز   زن جوانه) 2(با توجه شکل 

در دمـاي  . تأثیر دماهاي ثابت و متناوب قرار گرفـت  تحت

زنـی بـذر ایـن علـف هـرز رخ      جوانهسلسیوس  درجه 15

درصد بذرها  31/24، سلسیوسدرجه  20در دماي . نداد

ــا از    ــزایش دم ــا اف ــد و ب ــه زدن ــا  20جوان ــه  30ت درج

کـه   ينحـو  بـه زنی افزایش یافـت،  ، درصد جوانهسلسیوس

سلسـیوس  درجه  30زنی در دماي بیشترین درصد جوانه

ــزان  ــه می درصــد مشــاهده شــد کــه اخــتالف   27/83ب

   .نداشت 28داري با دماي  یمعن
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  )2015، و همکاران سلطانی( زنی جوانه ویژهین دماهاي توابع مورد استفاده جهت تعی .1جدول 

Table1. Functions used to determine the cardinal temperatures for germination (Soltani et al., 2015) 

  
  مدل

Model 

 تابع

Function  

1 
 دندان مانند

Dent model  

f(T) = ((T-Tb)/(To1-Tb)) if Tb < T ≤ To1 
f(T) = ((Tc-T)/(Tc-To2)) if To2< T ≤ Tc 

f(T) = 1 if To1< T ≤ To2 

f(T) = 0 if T ≤ Tb or T ≥ Tc 

2  
 يا دوتکه

Segmented model  

f(T) = (T – Tb) / (To – Tb) if Tb< T ≤ To 
f(T) = (Tc – T) / (Tc – To) if To< T <Tc 

f(T) = 0 if T ≤ Tb or T ≥ Tc 

3  
  پارامتره 5بتا 

Bata 5 parameters  

f(T) = [(T – Tb / To – Tb)*(Tc – T / Tc – Tb)
(Tc – To / To – Tb)]α/ fo 

if T >Tb and T <Tc 

f(T) = 0 if T ≤ Tb or T ≥ Tc 

4  
 پارامتره 4بتا 

Bata 4 parameters  

f(T) = (((Tc-T)/(Tc-Tp))*((T-Tb)/(Tp-Tb))**((Tp-Tb)/(TcTp))) 
if Tb = 0، Tc = 40 

و  وسیسلسـ دماي سقف بر حسـب درجـه    Tcدماي مطلوب فوقانی،  To2دماي مطلوب تحتانی،  To1دماي پایه،  Tbي آزمایش، دما Tدر این روابط *

α پارامتر شکل براي تابع بتا است.  

*In these functions, T: the temperature of the experiment, Tb: the base temperature, To1: the lower optimum 
temperature, To2: the upper optimum temperature, Tc: the ceiling temperature in degrees Celsius, and α is the 
shape parameter for the beta function. 

 

  
 دماهاي ثابت و متناوبی تجمعی نیلوفر پیچ در زن جوانهدرصد  .1شکل 

Fig. 1. Cumulative germination of Ivy leaf morning-glory in at constant and alternating temperatures 
 
 

، درصـد  سلسـیوس درجـه   30اما با افـزایش دمـا از   

و  40، 35که در دماهاي  يطورزنی کاهش یافت، بهجوانه

 04/5و  63/60، 70/79یـب  ترت بـه  سلسـیوس درجه  45

درجه  50درصد بذرها جوانه زدند و هیچ بذري در دماي 

  .جوانه نزدسلسیوس 

بـا  ( 15:20در دماي متناوب ) ب 2(با توجه به شکل 

ـ  جوانـه ) وسیسلسـ درجه  5/17میانگین دماي  بـذر   یزن

با تغییر تیمار و افزایش میـانگین  . کنجدشیطانی رخ نداد

ــد   ــاوب درص ــاي متن ــهدماه ــ جوان ــت یزن ــزایش یاف . اف

 25:35و  25:30، 20:30در دماهاي متناوب  که يطور به

 28/72و  45/71، 66/78بـه   بیـ ترت بـه  یزن جوانهدرصد 

درصد رسید و سـپس بـا ادامـه داشـتن رونـد افزایشـی       

ـ  جوانـه میانگین دماهاي متناوب، درصـد   بـه تـدریج    یزن

بـه   30:45در تنـاوب دمـایی    کـه  ينحـو  بـه کاهش یافت 

درصـد رسـیده اسـت و     15/9به  30:50درصد و  46/35

هـیچ بـذري    وسیسلسـ درجـه   40:50در دماي متناوب 

  .دجوانه نز

 و ثابـت  دماهـاي  بـه  نسـبت  بذرها یزن جوانه واکنش

 هـاي  گونـه  در حتـی  و مختلـف  گیاهـان  بین در متناوب

 .اسـت  فرد به منحصر و متنوع بسیار تیره یک در موجود
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 گـزارش ) 2014( میجـانی  و فـرد  الهـی به عنـوان مثـال   

 در 1وازمـل  هـرز  علف ذرـب یزن جـــــوانه که ردندـــــک

 وانیـــ رض. بود متناوب دماي از شبی ثابت دماي شرایط

ــه) 2017( 2رانیانــــزعف و ــ جوان ـــچ یزن  اکوتیــپ هارــ

 متنـاوب  و ثابت دماهاي به پاسخ را در )زولنگ( 3چوچاق

 و دادنـد  قـرار  بررسی مورد نوري مختلف هاي رژیم تحت

ـ  جوانـه  درصـد  اکوتیـپ  چهار هر در که دریافتند  در یزن

 متنـاوب  ايــــــاهــــدم از باالتر ثابت دماهاي شرایط

ـ  جوانـه  که دریافتند) 2017( همکاران و میسین. بود  یزن

 ايـــ دم از رـــــ بهت ثابـت  دمـاي  شـرایط  در تیغی شیر

 دماي طـــشرای در رـــــپی زلف حالیکه در بود، متناوب

 بیتنکورت. بود برخوردار تري مطلوب یزن جوانه از متناوب

 درصــد کثرحــدا کــه نمودنــد گــزارش) 2016( بونــوم و

 دمـاي  شـرایط  در 4کیچمـن االسـت   بـذرهاي  یزن جوانه

 در درصـد  85( بـود  ابتــــــ ث دمـاي  از بیشـتر  متناوب

ـ  جوانه که ستا حالی در این ).درصد 67 با ایسهــمق  یزن

 ثیرأتـ  تحـت  كقاصـد  گل و وحشی خربزه هرز علف بذر

 همکـاران،  و 5زو( نگرفـت  قـرار  متنـاوب  و ثابـت  دماهاي

  ).2017 همکاران، و میسین ؛2017

زنـی بـذر    شـود جوانـه   گونـه کـه مالحظـه مـی     همان

ثیر مثبت دماهاي متناوب قرار گرفتـه  أنیلوفرپیچ تحت ت

درصـد در   94درصد در شرایط دماهاي ثابت به  78و از 

حـال آنکـه در مـورد    . شرایط دماي متناوب رسیده است

کنجدشیطانی روند دیگري مشاهده شد و حداکثر درصد 

بذر این علف هـرز در شـرایط دمـاي متنـاوب      یزن جوانه

تفاوت قابل تـوجهی  ) 20:30درصد در تیمار دمایی  79(

درجـه   30درصـد در دمـاي    84(با دماي ثابـت نداشـت   

ــ ــاران،   ). وسیسلس ــوریا و همک ــان جایس ) 2007(جیه

از نـوع   6دیسـف  بذرهاي نیلوفر یگزارش کردند که خفتگ

سـط پوسـته   ناشی از عـدم جـذب آب تو  بوده و فیزیکی 

در گیاهـان خـانواده    شان اظهار داشتند کـه یا. است 7بذر

دوره  طـول  در آب بـه  پوسته بذر نفوذناپذیري 8پیچکیان

                                                           
1 Echinochloa colona 
2 Rezvani and Zaaferaniyan 
3 Eryngium caeruleum 
4 Eragrostis tenuifolia 
5 Xu 
6 Ipomoea lacunosa 
7 Hard seed 
9 Convulvulaceae 

شرایط محیطی  و ابدی یم توسعه بذر شدن و خشک بلوغ

بـنچ  ( موجود در آن زمان نقش موثري در شدت آن دارد

؛ 2016بیتنکـورت و بونـوم،   ؛ 2000و همکـاران،   9آرنولد

) 2012(و همکاران  10سوزاد). 2001ن و باسکین، باسکی

ـ  جوانـه حـداکثر درصـد   کـه  گزارش کردند   بـذرهاي  یزن

parahyba Schizolobium    در شرایط دمـاي متنـاوب

اظهــار داشــتند  نامبردگــان .بــود ثابــت يبیشــتر از دمــا

ناشـی عـدم   فیزیکـی   یخفتگـ داراي بذرهاي ایـن گیـاه   

ــوده و قرارگیــري آجــذب آب توســط پوســته  هــا در  نب

و ) وسیسلســدرجــه  20:30(معــرض دماهــاي متنــاوب 

یش درصـد  باعـث افـزا  ) وسیسلسـ درجـه   30(ثابت باال 

آنهـا برطـرف    یخفتگـ شود که  در بذرهایی می یزن جوانه

   .نشده است

                                                           
9 Benech Arnold 
10 De Souza 
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 تجمعی کنجدشیطانی در دماهاي ثابت و متناوب یزن جوانهروند تغییرات درصد  .2شکل 

Fig. 2. Cumulative germination of Asian spider flower at constant and alternating temperatures 
 

 افزایش به پایین دماي متغیر، دماهاي شرایط در زیرا

 آبسیزیک اسید کاهش به مقابل در و جیبرلیک اسید

 دماي شرایط در موجود باالي دماهاي و نموده کمک

 شود یم بذر پوسته نفوذپذیري افزایش سبب متناوب

 گفت توان یم بنابراین ؛)2001 باسکین، و باسکین(

 طبیعی طور به که متناوب دماهاي معرض در قرارگیري

 به گیاهان این بذرهاي ریزش از بعد و زمستان فصل در

تراوایی  بهبود طریق از ،دهد یم رخ خاك بذر بانک

؛ گردد یمخفتگی بذر این علف هرز  رفع به منجر پوسته

شروع آزمایش، ابتدا خفتگی  بل ازاما در این مطالعه ق

فیزیکی ناشی از پوسته در نیلوفرپیچ با استفاده از اسید 

سولفوریک غلیظ برطرف شده بود، بنابراین دلیل افزایش 

تواند به  زنی در شرایط دماي متناوب نمی درصد جوانه

به نظر . افزایش تراوایی پوسته ارتباط داشته باشد

رلیک ، به عنوان یکی از جیباسید رسد بهبود ترشح  می

زنی، در شرایط دماهاي متناوب در این  محرکهاي جوانه

 و 1فولی ؛2016 بونوم، و بیتنکورت(بوده است  مؤثرامر 

 کنجد یزن جوانهحداکثر درصد ). 2010 همکاران،

ابت و متناوب تفاوت زیادي شیطانی در شرایط دماي ث

 Cleomeمختلف جنس  يها گونهبذرهاي . نداشت

ویاس و ( فیزیولوژیکی غیر عمیق بوده یخفتگاي دار

بر اساس  و )2009ماسیا و همکاران، ایکن؛ 1971گارج، 

اسید  تحقیقات مختلف تیمارهاي متنوعی از جمله

ماسیا و ا یکن( گرم در لیتر میلی 500 جیبرلیک

                                                           
1 Foley 

ماه در  12تا  6انبارداري بذر به مدت  ،)2009همکاران، 

قرار  ،)2004، 2کاماتو(وس یسلسدرجه  30تا  20دماي 

 وسیسلسدرجه  20:30گیري بذرهاي در دماي متناوب 

، 3اوچادهو و موتی( وسیسلسدرجه  30و دماي ثابت 

 دماي معرض در ن قرارگیري بذرهایو همچن) 2005

متناوب  دماهاي وس و همچنینیسلس درجه 15 از باالتر

نقش موثري در افزایش  )2016و همکاران،  4شیال(

  .آن دارد یزن هجواندرصد 

ثري در تعادل هورمونی ؤدمایی نقش م تناوباگرچه 

بیتنکورت و بونـوم،  ( داشته یزن جوانهو در نتیجه فرآیند 

 دو شود هـر  میگفته  و )2010؛ فولی و همکاران، 2016

 بـر  دماي موجود در یک تیمار تناوب دمایی نقش مثبتی

 یـر، متغ شـرایط دماهـاي   دردارد؛ زیـرا   یزن جوانهفرآیند 

اسـید جیبرلیـک و در مقابـل بـه      افزایش به پایین دماي

دماهـاي بـاالي    نمـوده و کمـک   آبسـیزیک کاهش اسید 

ــود در شــرایط دمــاي متنــاوب ســبب افــزایش       موج

باسـکین و باسـکین،   ( شـود  یمـ پوسـته بـذر    نفوذپذیري

ه کنجدشیطانی چنین اثري مشـاهد اما در مورد  ؛)2001

 شـرایط  در شیطانی کنجد یزن جوانه درصد حداکثر .نشد

پـس   احتماالً. نداشت زیادي تفاوت متناوب و ثابت دماي

 مـؤثر جـه  ین نتیاه در حصول این گیا يرس بودن بذرها

 ید آن است که بعد از رفع خفتگـ ین امر مویا .بوده است

اه یـ ن گیـ ا ي، بـذرها اه در بانک بذر خاكین گیا يبذرها

                                                           
2 Kamotho 
3 Ochuodho and Modi 
4 Shilla 



101  

 1401/ اول شماره/ نهم سال/ ایران بذر هاي پژوهش

ن یـ و ا از دماهـا جوانـه بزننـد    یعیقادرند در محدوده وس

اه یـ ن گیـ ا يل تهـاجم بـاال  یموضوع نشان دهنده پتانسـ 

ـ ا ییـد تأدر . باشـد  یم و همکـاران   ییاهمرگوین امـر سـ  ی

 یاز اراضـ  یعیگزارش کردند کـه محـدوده وسـ   ) 2018(

بـه علـف هـرز     یآلـودگ استان گلسـتان، مسـتعد    یزراع

  .باشد یم یطانیکنجدش

گرمادوسـت بـوده و امکـان     یاهیـ گ یطانیکنجد شـ 

. آن در فصـل بهـار و تابسـتان فـراهم اسـت      یجوانه زنـ 

آبـان و آذر بـه درون خـاك     ياه در ماههاین گیا يبذرها

ـ  یپا يل دمایاما به دل؛ کند یمزش یر بـاال و   یه جوانـه زن

د یـ تول يدر بـذرها  یکیولوژیزیف یخفتگن وجود یهمچن

اه فـراهم  یـ ن گیـ و سـبز شـدن ا   یشده، امکان جوانه زنـ 

ط بانک یاه در محین گیا يرهاب بذین ترتیبه ا. باشد ینم

مشابه انبار قرار گرفته و بـه مـرور    یطیبذر خاك در شرا

شـود   یم یزن و آماده جوانهآنها رفع  یکیولوژیزیف یخفتگ

دهد  یمنابع نشان م). 2021و همکاران،  يگلورد ياکبر(

ت بـه عوامـل   یبذرها سبب کـاهش حساسـ   يانباردار که

انبـار بـذر    ینـوع ز یـ خاك نو بانک بذر  شود یم یطیمح

ـ ا ییـد تأ در ).2011، 1يموسو( شود یمحسوب م ن امـر  ی

ــ) 2021(و همکــاران  2زاده یمنعمــ  یواکــنش جوانــه زن

غال را نسـبت  یماه انبار شده مارت 7ماه و  2تازه،  يبذرها

ثابت و متنـاوب مـورد مطالعـه قـرار دادنـد و       يبه دماها

دو  سـه بـا  یماه انبـار شـده در مقا   7 يافتند که بذرهایدر

از دماهــا قــادر بــه  يعتریگــر در محــدوده وســیمــار دیت

  .بودند یزن جوانه

ـ  جوانـه  ویـژه براي تعیین دماهـاي   نیلـوفرپیچ و   یزن

 يها مدلکنجدشیطانی در شرایط دماي ثابت و متناوب، 

، بتاي تغییریافته و بتاي اصلی بـه  يا دوتکهدندان مانند، 

ـ  جوانهسرعت  يها داده ازش در دماهـاي مختلـف بـر    یزن

ن بـاالتر  یـی ب تبیبر اسـاس ضـر  ). 4و  3شکل (داده شد 

)R2 (شه کمتر ین مربعات ریانگیو مجذور م)RMSE ( و

زمـان، مـدل    یدر ط یزن جوانههمچنین تغییرات درصد 

ـ  جوانـه  ویژهاي جهت بررسی تغییرات دماهاي  دوتکه  یزن

نیلوفرپیچ در شرایط دماي ثابت و مدل دنـدان ماننـد در   

بــا اســتناد بــه . نــاوب انتخــاب گردیــدشــرایط دمــاي مت

در شـرایط دمـاي ثابـت    ) 2جـدول  (خروجی این مـدل  

                                                           
1 Mousavi 
2 Monemizadeh 

هرز  این علف یزن جوانهدماي پایه، مطلوب و دماي سقف 

. وس بــودیدرجـه سلسـ   40و  78/26، 20/11 بیـ ترت بـه 

مقـادیر دمـاي پایـه،     متنـاوب  دماي شرایط همچنین در

 یزنـ  هجوانمطلوب تحتانی، مطلوب فوقانی و دماي سقف 

 40 و 37/33 ،02/23 ،09/10 بیـ ترت بـه هـرز   این علـف 

  .وس برآورد گردیدیسلس درجه

ـ  جوانهحداکثر سرعت ) 3(با توجه به شکل  ایـن   یزن

تر از دمـاي ثابـت    هرز در شرایط دماهاي متناوب کم علف

زنــی ایــن  همچنــین مقایســه دماهــاي پایــه جوانــه. بــود

هـد  د ان مـی هرز در شرایط دماي ثابت و متناوب نش علف

ـ  جوانـه که دماي پایـه   نیلـوفرپیچ در شـرایط دمـاي     یزن

  .متناوب اندکی کمتر از دماي ثابت است

 93/2=وزن صد دانـه (بذرهاي نیلوفرپیچ درشت بوده 

 13و به دلیل اندوخته زیاد قادرنـد حتـی از عمـق    ) گرم

و همکاران،  3ییاهمرگویس(متري خاك سبز شوند  سانتی

اي پایـه ایـن گیـاه در شـرایط     و پایین بودن دمـ ) 2020

ـ  جوانهدمایی متناوب حاکی از توانایی   و سـبز شـدن   یزن

تر خاك است؛ زیرا در اعماق  بذر این گیاه از اعماق پایین

، خــاك ســردتر بــوده و تنهــا بــذرهایی امکــان تــر نییپــا

خواهند داشت کـه اندوختـه غـذایی کـافی در      یزن جوانه

مـاي پایـه کمتـري    اختیار داشته، فتوبالستیک نبوده و د

  ).2016 بونوم، و یتنکروتب( داشته باشند

هاي هرز مهم مزارع سـویا بـه    نیلوفرپیچ یکی از علف

مقایسـه  ). 2017راد و همکـاران،   یسـهراب ( دیآ یمشمار 

وس یدرجـه سلسـ   8(هـرز بـا سـویا     دماي پایه این علـف 

، نشان داد که دماي پایه سویا )2014، 4رسام و سلطانی(

بنابراین در شـرایط طبیعـی   ؛ تر است هرز کماز این علف 

امـا درصـد   ؛ شود یمزودتر از نیلوفرپیچ جوانه زده و سبز 

نیلوفر پیچ در شرایط دماي متنـاوب بیشـتر از    یزن جوانه

؛ بـا توجـه بـه ایـن نکتـه کـه       )1شـکل  (دماي ثابت بود 

ـ  جوانـه هایی با درصـد   گونه بـاالتر در شـرایط دمـاي     یزن

لی موجــود در زمــین بهتــر از متنــاوب در فضــاهاي خــا

و  لئـو ( زننـد  یمانداز جوانه  هیشرایط قرارگیري در زیر سا

کرد کـه اسـتقرار    ینیش بیپ توان یم، )2013همکاران، 

ه یـ پا يل دمایبه دل(ا یسه با سویچ در مقایلوفر پیرتر نید

ن یـ ا يبرا يت جدیمحدود تواند یم) کمتر آن یزن جوانه

                                                           
3 Siahmarguee 
4 Rassam and Soltani 
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 یگر نیلوفر پیچ گیـاهی بـا  از سوي د. شود یعلف هرز تلق

تیپ رویشی رونده است و جهت رشد طولی و استفاده از 

؛ )2007 ،1هالورسـون (تشعشع خورشید به قیم نیاز دارد 

رسد زودتر سبز شدن سویا، تضمینی  یرو به نظر م از این

بر تداوم رشد رویشی باال رونده این علـف هـرز و امکـان    

  .باشد یمهرز قابلیت جذب نور بیشتر توسط این علف 

هاي هرز مهم مزارع سویا در  ترین علف همچنین مهم

، 3خـروس ایسـتاده   ، تـاج 2گاوپنبـه  استان گلستان شـامل 

و فرفیـون   7، قیـاق 6پرده پشت عروسک ،5، سوروف4اویارسالم

ـ  جوانـه دمـاي پایـه    .باشـد  می 8خوابیده هـا   ایـن گونـه   یزن

 درجــه 8/19و  1/10، 06/8، 4/10، 5، 12، 5ترتیــب  بــه

، 9؛ وبسـتر 2017لـودو و همکـاران،   (باشـد   میسلسیوس 

ــاران 2003 ــی و همک ــگرپور2009، 10؛ پورطوس ، 11؛ عس

مقایسـه دمـاي پایـه    ). 2015؛ درخشان و قرخلو، 2013

جـز گاوپنبـه و    ها نشان داد کـه بـه   نیلوفرپیچ با این گونه

زنـی بسـیار    ها، دماي پایه جوانـه  اویارسالم، در سایر گونه

این امر نشان داد کـه ایـن   . باشد پیچ مینزدیک به نیلوفر

توانـد از توانـایی رقـابتی مناسـبی بـا سـایر        هرز می علف

هاي اکولوژیک موجود در زمـین   ها در اشغال آشیانه گونه

عنـوان یـک گونـه     توانـد بـه   برخوردار باشد؛ از این رو می

  .زا معرفی گردد خسارت

ــر ــاس ب ــر اس ــیتب بیض ــاالتر نی ــذور و) R2( ب  مج

ن یو همچنـ ) RMSE( کمتـر  شهیر مربعات نـــیانگـیم

زمـان، جهـت بـرآورد     یدر طـ  یزن رات درصد جوانهییتغ

شیطانی، در شرایط دماي  کنجد یجوانه زن ویژه يدماها

مـدل برتـر انتخـاب و     عنـوان  بـه ماننـد   دندانثابت مدل 

براساس آن دماي پایه، مطلوب تحتانی، مطلوب فوقانی و 

، 87/29، 43/15 بیـ رتت بـه شـیطانی   دماي سقف کنجد

. بـــرآورد گردیـــد وسیسلســـدرجـــه  51/49و  37/33

هاي برازش یافته در شرایط دمـاي   همچنین بررسی مدل

متناوب نیز نشان داد که در این شرایط نیز مـدل دنـدان   

                                                           
1 Halvorson 
3 Abutilon theophrasti 
3 Amaranthus retrpfelexus 
4 Cyperus sp 
5 Echinochloa crus-galli 
6 Physalis alkekengi 
7 Sorghum halepense 
8 Euphorbia maculata 
9 Webster 
10 Portosi 
11 Asgarpour 

برخوردار  ویژهیی باالتري در برآورد دماهاي آمانند از کار

ـ  جوانـه اساس آن مقادیر دماهـاي متنـاوب    بوده و بر  یزن

شــامل دمــاي پایــه، مطلــوب تحتــانی، فوقــانی و ســقف 

درجه  52/44و  30، 22/25، 57/17، بیترت به یزن جوانه

  ).3 جدول(برآورد شد  وسیسلس

 یزن جوانه ویژهنتایج حاصل از تعیین دماهاي  سهیمقا

کـه   داددر شرایط دماي ثابـت و دمـاي متنـاوب نشـان     

تـا حـدودي بـاهم     در ایـن شـرایط   ویـژه برآورد دماهاي 

، مقـادیر دمـاي پایـه در    جینتـا براسـاس  . متفاوت بودنـد 

 43/15) ±19/1( بیـ ترت بهشرایط دماي ثابت و متناوب 

  .برآورد گردید وسیسلسدرجه  57/17) ±5/0(و 

دمـاي مطلـوب    محـدوده در شرایط دمـاي متنـاوب   

بیشتر از شرایط تیمـار بـا دمـاي     هرز علفاین  یزن جوانه

در  وسیسلســدرجــه  30تــا  25(یــد ثابــت بــرآورد گرد

نکته قابل توجه ). وسیسلسدرجه  5/33تا  30مقایسه با 

این بود که در شرایط دماي متناوب میزان دماي مطلوب 

از دماي ثابت بـود و در نهایـت    تر نییپاتحتانی و فوقانی 

نتایج در شرایط تیمار با دماي متنـاوب، دمـاي    به باتوجه

تـر از شـرایط تیمـار در     کم زهر علفاین  یزن جوانهسقف 

) وسیسلسـ درجـه   5/49در مقابلـه بـا    45(دماي ثابـت  

تـوان گفـت    مـی طور خالصـه   بهبنابراین ؛ محاسبه گردید

بذرهاي کنجـد شـیطانی در شـرایط مواجـه بـا دماهـاي       

ـ  جوانـه متناوب به دماهاي باالتري براي شـروع   نیـاز   یزن

ت تـري بـه حـداکثر سـرع     دماي کممحدوده داشته و در 

  ).رمتدماي مطلوب ک( رسند یمخود  یزن جوانه

این امر از دو جنبه فیزیولوژیکی و اکولـوژیکی قابـل   

فیزیولـوژیکی   یخفتگبا توجه به دارا بودن . بررسی است

 معـرض  در قرارگیـري بـذرها  هـرز   علـف در بذرهاي این 

ثري در ؤنقــش مــ وسیسلســ درجــه 15 از بــاالتر دمـاي 

ش غلظت اسـید جیبرلیـک   افزایتعادل هورمونی و بهبود 

نفوذپذیري پوسته بذر را در جذب  رداشته و از سوي دیگ

 یزن جوانهها بهبود فرآیند  دهد؛ که نتیجه آن میآب ارتقا 

؛ فولی و همکـاران،  2016بیتنکورت و بونوم، ( خواهد بود

تـر بـودن دمـاي     دلیـل پـایین  رسـد   مـی به نظر  ).2010

ط قرارگیـري در  هرز در شـرای  علفاین  یزن جوانهمطلوب 

  .معرض دماهاي متناوب قابل توجیه باشد

شیطانی بسیار ریز بوده  ذرهاي کنجداز سوي دیگر ب

و بهتـرین  ) گـرم بـود   318/1وزن هزار دانه آن برابر بـا  (
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نـه  ( داشته متري یسانترا در عمق یک  درصد سبز شدن

درصـد   و به تدریج با افزایش عمق کاشت از )سطح خاك

ــه ســبز شــدن آن کاســت ــري( شــود یم ــوردي اکب و  گل

رو با توجه بـه اینکـه در سـطح     از این. )2021همکاران، 

ایینی هـایی پـ   الیـه مایی بسیار زیاد و در خاك نوسانات د

 اسـت، احتمـاالً   کمنوسانات دمایی بسیار سردتر و  ،خاك

نیاز به دماهـاي پایـه بـاالتر در شـرایط دمـاي متنـاوب،       

هـرز در   علـف ایـن   تضمین کننده اطمینان از حضور بذر

و وجـود شـرایط   ) نه سـطح خـاك  (ي باالتر خاك ها الیه

 بیتنکـروت ( باشد میو سبز شدن  یزن جوانهمساعد براي 

دمـاي مطلـوب   همچنین به دلیل پایین ). 2016 بونوم، و

، بذرهایی که در شرایط دماي پایه مطلوب قرار یزن جوانه

ـ  جوانـه ، به سرعت شروع بـه  اند گرفته ن و سـبز شـد   یزن

که این امر از لحاظ برتري رقابتی بسـیار حـائز    نمایند یم

زیرا سرعت سبز شدن باالتر، نشان دهنـده  ؛ اهمیت است

ــغال      ــاالتر در اش ــدرت ب ــتر و ق ــتقرار بیش ــرعت اس س

 باشــد مــیي اکولــوژیکی در یــک اکوسیســتم هــا آشــیانه

بیتنکروت و بونـوم   .)2021و همکاران،  يگلورد ياکبر(

چمـن  بذر علف هرز  یزن جوانهد که اظهار داشتن) 2016(

در شرایط دماي متناوب بـیش از دمـاي ثابـت     کیاالست

نامبردگان اظهار داشـتند کـه ایـن امـر در بـذرهاي      . بود

موجود در اعماق مختلف نیمرخ خـاك، نـوعی سـازگاري    

 اهمیـت زیـادي در  به نوسانات دمایی را درپـی داشـته و   

بذرهاي در  سبز شدنموفقیت آمیز بودن فرآیند تضمین 

زیرا با توجه به بـاال بـودن نوسـانات دمـایی در     دارد؛ ریز 

هایی پایینی خاك، افزایش  الیهسطح خاك در مقایسه با 

زنی این نوع بذرها در شرایط دمایی متناوب  جوانهدرصد 

ي سـطحی خـاك   ها ها در الیه نشان دهنده قرارگیري آن

  .باشد یم

  

  

 
توابع متناوب با استفاده و  ثابتدماهاي شرایط در  نیلوفرپیج زنی جمعیت در بذرهايدرصد جوانه 50به  تا رسیدن یزن جوانهسرعت  .3شکل 

 مختلف

Fig. 3. Germination rate to reach 50% of population germination in Ivy leaf morning-glory seeds at constant 
and alternating temperatures using different functions. 

دماهاي و در شرایط دماي متناوب در وس یسلسدرجه  35شرایط دماي ثابت در دماي در نیلوفرپیچ  یزن جوانهبه اینکه حداکثر درصد  توجه با*

 ژهوینقاط در تعیین دماهاي این  ،درصد بود 50، کمتر از وسیسلسدرجه  25/36 و 5/12ي ها به ترتیب با میانگینوس یسلس 30: 5/42و  10:15

  .ندمورد استفاده قرار نگرفتزنی جوانه
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در شرایط دماهاي ثابت و متناوب با استفاده توابع  یطانیکنجد شدر بذرهاي  درصد جمعیت 50تا رسیدن به  یزن جوانهسرعت   .4شکل 

 مختلف

Fig. 4. Germination rate to reach 50% of population germination in Asian spider flower seeds at constant and 
alternating temperatures using different functions. 

درصد بوده این نقاط در تعیین  50، کمتر از وسیسلسدرجه  40و  25در دماهاي  یطانیکنجد ش یزن جوانهاینکه حداکثر درصد  به  توجه با* 

 .مورد استفاده قرار نگرفتند ویژهدماهاي 
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  گیري  نتیجه

 گونـه  دو زنـی  جوانـه  پاسـخ  حاضـر  نتـایج  اسـاس  بر

 متنـاوب  و ثابـت  دماهـاي  بـه  کنجدشیطانی و نیلوفرپیچ

ـ  متناوب درصد جوانه يط دماهایدر شرا .بود متفاوت  یزن

بعـد از   رسد یمبه نظر . ثابت بود يش از دمایچ بیلوفرپین

ن یـ ا يچ، بـذرها یلوفرپیپوسته بذر ن یکیزیف یرفع خفتگ

 يبهتــر یزنــ متنــاوب از جوانــه يط دمــایاه در شــرایــگ

ر یـ اه در زیـ گ یزن ن امر از جوانهیبرخوردار خواهند بود؛ ا

ر تـاج  یرا در زی، زاهان ممانعت خواهد کردیتاج پوشش گ

ن لخت یار کمتر از زمیبس یینوسانات دما یاهیپوشش گ

ده یـ د یتفـاوت قابـل تـوجه    یطانیاما در کنجدشـ ؛ است

قـادر   یطانینجدشـ از آن است کـه ک  ین امر حاکینشد؛ ا

و از دماهـا   یعی، در دامنـه وسـ  یاست بعد از رفع خفتگـ 

ـ  جوانـه اهان یر گیر تاج پوشش سایدر ز یحت داشـته   یزن

ــه ویــژه يدماهــا بررســی. باشــد ــوفرپیچ زنــی جوان  و نیل

 داد نشـان  ثابت و متناوب دماي شرایط در کنجدشیطانی

ـ ـــث دمـاي  شـرایط  در پـیچ  نیلوفر پایه دماي که  و تـاب

ــاوبمت ــاوت ن ــدانی تف ــت چن ــا؛ نداش ــاي ام ــه دم  پای

 دماي از بیشتر متناوب دماهاي شرایط در کنجدشیطانی

ــت ــود ثاب ــاالً. ب ــاز احتم ــه نی ــاي ب ــه دماه ــاالتر پای  ب

 کننـده  تضـمین  متناوب، دماي شرایط در کنجدشیطانی

 بـاالتر  يهـا  الیـه  در هرز علف این بذر حضور از اطمینان

 شدن سبز و زنی جوانه براي مساعد شرایط وجود و خاك

 دمـاي  شـرایط  در کـه  بـود  این تأمل قابل نکته. باشد می

 رـــ کمت شیطانی کنجد زنی جوانه مطلوب دماي متناوب

ـــدم از ـــابــــث ايــ ــود تــ ــن. ب ــر ای ـــلح از ام  اظـ

 شـرایط  در کـه  بذرهایی زیرا است مهم بسیار اکولوژیکی

 بـه  شـروع  سـرعت  بـه  ،اند گرفته قرار مطلوب پایه دماي

 افـزایش  آن نتیجـه  که ؛ندینما یم شدن سبز و زنی جوانه

 در گیـاه  ایـن  توانایی و بوته استقرار و شدن سبز سرعت

 اینرو از. باشد یم زمین داخل اکوژیکی يها آشیانه اشغال

 شـدن  سـبز  سـرعت  در پایـه  دمـاي  اهمیـت  به توجه با

ـ  گیاهـان  ابتـــرق توانایی و بوته رارـــاستق گیاهچه،  اـب

 از اسـتفاده  کنـار  در مشـابه،  مطالعات در تـاس الزم هم

 دماهاي برآورد در نیز متناوب اهايــدم از ثابت، دماهاي

  .گردد استفاده مختلف گیاهان زنی جوانه ویژه
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Research Article 

Estimating the cardinal temperatures of germination for Ipomoea 
hederaceae and Cleome viscosa at constant and alternating temperature 

conditions 

Asieh Siahmarguee1,*, Farshid Ghaderifar1, Javid Gherekhloo1, Atefeh Akbari Gelvardi2, 
Maryam Gorgani2 

Extended abstract: 
Introduction: Reports indicate the invasion of two species of Ivy-leaved morning-glory (Ipomoea hederaceae Jacq) 

and Asian spider flower (Cleome viscosa L.) to summer crops fields such as soybeans in Golestan province. Considering 
the importance of knowing the cardinal temperatures of germination in the models for predicting the presence of weeds 
and consequently designing correct management strategies on these plants, this experiment was conducted to study the 
germination behavior and to compare the cardinal temperatures of germination for two species of Ivy-leaved morning-
glory and Asian spider flower under two conditions of constant and alternating temperatures. 

Materials and Methods: In order to study the effects of constant and alternating temperature on the percent, rate and 
estimating cardinal temperature of germination for Ivy-leaved morning glory and Asian spider flower, two separate 
experiments as a Completely Randomized Design with four replications were carried out at the seed laboratory of Gorgan 
University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Studied temperature treatments on Ivy-leaved morning glory 
included the constant temperatures of 10,15,17,20,25,30,35 and 40 oC and alternating temperatures of 12.5:7.5,10:15, 
12.5:20, 15:25, 20:30, 25:37.5, 30:42.5 and 35:45 oC. Temperature treatments on Asian spider flower included the 
constant temperatures of 15, 20, 23, 25, 28, 30, 35, 40, 45 and 50 o C and alternating temperatures of 15:20, 20:25, 20:30, 
25:30, 25:35, 30:40, 30:45, 30:50 and 40:50 oC. 

Results: Results indicated that alternating temperatures had a positive effect on the germination of Ivy-leaved 
morning glory, which increased from 78% at constant temperatures to 94% at alternative temperatures. However, the 
maximum germination percentage of Asian spiderflower at the alternative temperature of 20:30 was 79%, which had no 
significant difference with a constant temperature of 30 with 84% germination. The base temperature for seed 
germination of Ivy-leaved morning glory at alternating temperatures (10.09 oC) was a little lower than that of constant 
temperatures (11.25 oC). But in Asian spider flower, the base temperature at alternating temperatures (17.57 oC) was 
more than that of constant temperatures (15.43 o C). 

Conclusion: The most important factor in the occurrence of such different responses to constant and alternating 
temperatures in Ivy-leaved morning glory and Asian spider flower is their adaptation to environmental conditions and 
their survival in highly degraded agricultural environments. These two weeds are warm-season plants and their seeds 
enter the soil seed bank in autumn. The presence of dormancy (regardless of its type) in the seeds of these two plants 
prevents the germination of their seeds in winter; and the experience of alternating temperatures at this time prepares the 
seeds for germination in the spring. The base temperature of Ivy-leaved morning glory was not much different under the 
constant and alternating temperature conditions. But the base temperature of Asian spider flower was higher under 
alternating temperatures compared with constant temperatures.  

 

Keywords: Dormancy, Invasive weed, Germination rate, Germination percentage, Soil seed bank, Survival 
  

Highlights: 
1- The Response of germination percentage of Ivy-leaved morning-glory and Asian spider flower were investigated 

under constant and alternating temperatures. 
2- Cardinal temperatures of germination for these two weeds were compared at constant and alternating temperature 

conditions. 
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