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   چاودار زراعی و سبز شدن زنی جوانهمحیطی بر عوامل اثرات 
  در مزراع گندم عنوان گیاه خودرو به

   چکیده
زنی  هبر جوان و عمق کاشت pH  دما، شوري،نشتنش خشکی، تاثرات این تحقیق به منظور مطالعه 

 انجام طبیعی گرگان  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع در آزمایشگاه و گلخانهچاودار زراعیو سبز شدن 
گراد و دماي پایه و سقف براي   درجه سانتی25-51/34  این گیاهزنی دماي مطلوب براي جوانه. شد

تنش  گیاه به زنی این جوانه. رآورد شدگراد ب  درجه سانتی40 و 28/3ترتیب  به گیاه  اینزنی جوانه
 نداشت چاودار زنی جوانه تاثیر چندانی بر موالر  میلی257تنش شوري تا . بود مقاوم  و شوريخشکی

 ي درصد50  کاهشخشکی براي  پتانسیلشوري ومقدار .  کاهش یافتزنی جوانهاما با افزایش شوري 
 زنی جوانهمطلوب براي  pH .بودبار  -9/17 و موالر  میلی456ترتیب   گیاه بهزنی این نهجواحداکثر 
) pH=7-9(قلیایی pH   درصد بود و در60 محدوده باالتر از  این درزنی جوانه. بود 6 و 4بین  چاودار

شدن  درصد سبز .مشاهده شد متر سانتی 2 در عمق  گیاه این بذرهايزنی جوانهحداکثر . کاهش یافت
همچنین با افزایش عمق . بود)  درصد63(بیشتر از سطح خاك )  درصد70(ي متر سانتی 2در عمق 

 نظر به اینکه .ي هیچ بذري سبز نشدمتر سانتی 8کاشت درصد سبز شدن کاهش یافت و در عمق 
باشند، جاي تعجب نیست که  زنی در طیف وسیعی از شرایط محیطی می بذرهاي چاودار قادر به جوانه

   .ین گیاه یک علف هرز مهاجم و جدي در مزارع گندم گرددا
  

  pH.1 ،عمق کاشت ، دما،زنی جوانه ، تنش خشکی،تنش شوري: هاي کلیدي واژه
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 مقدمه
هاي هرز در   در کشور وجود علفمحصوالت زراعیکننده کشت مهمترین عوامل تهدید از یکی 
 باعث کاهش تولید) ، مواد غذایی، نورآب(هاي هرز با رقابت بر سر منابع  علف. باشد مزارع می

 کشاورزي جهان ات درصد تولید10 در حدود یانه به طوري که سال،شوند می گیاهان زراعی محصول
   ).2008 و همکاران، خان (رود زراعی از بین میي هرز با گیاهان ها در اثر رقابت علف

 این گیاه . است غالت خانوادهگیاهی یکساله، سرمادوست و از )Secale cereale(چاودار زراعی  
 یا در مراتع مورد شود کشت میپوششی عنوان گیاه  بهدر تناوب و باشد  داراي ویژگی دگرآسیبی می

که بذر این گیاه به غیر از این اهداف وارد مزارع شود، با توجه به دارا  صورتیدر  .گیرد استفاده قرار می
خسارت وارد  محصول اصلی تواند به  می،در این مزارع  خودرو هرز پتانسیل تبدیل شدن به علف بودن
  .کند

  شمالی، خراسان جنوبی،هاي اردبیل، کردستان، خوزستان، خراسان چاودار در مزارع گندم استان
اتري و  ( اصفهان و فارس مشکل ایجاد کرده است، آذربایجان شرقی و غربی،خراسان رضوي

  خصوصیات برخی ازشباهتدن این گیاه با گندم و  با توجه به هم خانواده بو).2008همکاران، 
در مزارع گندم کش انتخابی براي کنترل این گیاه  هیچ علفدر ایران تاکنون  این دو گیاه، مرفولوژیکی

   .)2008اتري و همکاران، ( است  به ثبت نرسیده
ان، خاوري و همکار (باشد میزنی یکی از مراحل مهم و حساس در چرخه زندگی گیاه  جوانه

بنابراین درك اساسی . باشد می زنی جوانههر گونه گیاهی داراي نیازهاي محیطی خاصی براي  ).2009
نتایج تحقیقات مختلف . زنی و سبز شدن در شرایط مختلف محیطی ضروري است فرآیندهاي جوانهاز 

 سبز شدن  وزنی جوانه بر pHدما، شوري، پتانسیل آب و وامل محیطی از قبیل عنشان داده است که 
موثر همچنین عمق کاشت نیز بر سبز شدن بذرهاي علف هرز . گذارند میي هرز تاثیر ها بذرهاي علف

؛ لو و 2006ناندوال و همکاران، ؛ 2006چایحان و همکاران، ؛ 2004کوگر و همکاران،  (باشند می
؛ 2008ن، ؛ سوسکو و حسی2008پهلوانی و همکاران، ؛ 2007؛ کلیوز و همکاران، 2006همکاران، 

با در دست داشتن . )2010فر و همکاران،  ؛ قادري2009ي و همکاران،  و؛2009وانگ و همکاران، 
 انن گیاهای   گسترشتوان علت می هاي هرز  علفزنی جوانه در مورد اثرات شرایط محیطی بر یاطالعات

لو و  (ارائه داد هاي هرز کنترل علفبراي ي مدیریتی بهتري ها برنامهو را بررسی در مناطق جدید 
  ).  2010فر و همکاران،  دريا؛ ق2009؛ وي و همکاران، 2006، وریااولی؛ نورسورثی و 2006همکاران، 
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در دست  چاودار زراعی و سبز شدن زنی جوانه در مورد اثرات شرایط محیطی بر  چندانیاطالعات
ن گیاه ای   و سبز شدنزنی جوانهی بر  محیطتاثیر عواملن تحقیق به منظور بررسی ای  ن روای از  باشد، نمی

  .انجام شد گندممدیریت بهتر این گیاه در مزارع در راستاي 
  

  ها مواد و روش
سپس در آزمایشگاه . آوري شد جمع شهرستان تربت حیدریهگندم مزارع از  چاودار زراعیبذرهاي 

 جدا شده و تا سنبلهه از  گیا اینبذرهايتحقیقات بذر دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان 
  .گراد نگهداري شد  درجه سانتی10زمان شروع آزمایش در یخچال در دماي 

دماي پایه، مطلوب و  (زنی جوانه اصلی و تعیین دماهاي زنی جوانهمنظور بررسی اثرات دما بر  به
 40 و 35 ،30، 25، 20، 15، 10، 5دماهاي انکوباتور در ، بذرها در چاودار) زنی جوانهسقف براي 
تایی از بذر شمارش  50  تکرار4 هر دما، در زنی جوانه براي انجام آزمون .گراد قرار گرفتند درجه سانتی

قرار گرفته و با کاغذي دیگر روي بذرها متر   سانتی30×45  به ابعاداي  حولهو روي دو عدد کاغذ
هاي کاغذي  وبت، حولهبراي جلوگیري از تبخیر رط. )ISTA ،2009 ()روش ساندویچ(پوشانده شد 

 و تا متوقف شدن گرفت می شمارش بذرها روزانه دو بار صورت .درون پالستیک گذاشته شد
سلطانی (متر یا بیشتر بود  میلی2 اندازه ، بهچه زده خروج ریشه معیار بذور جوانه. زنی ادامه یافت جوانه

، )ساعت( در مقابل زمان زنیجوانه کلیه تیمارهاي دمایی منحنی پیشرفت  در .)2002و همکاران، 
همچنین . یابی برآورد گردید  از طریق درون)D50( زنی جوانه درصد 50ترسیم و زمان الزم براي 

سلطانی  ( در نظر گرفته شدزنی جوانهعنوان سرعت  هب) D50/1 (زنی جوانه درصد 50معکوس زمان تا 
دما و تعیین دماهاي کاردینال از مدل  به زنی جوانهسازي واکنش سرعت  میبراي ک). 2002و همکاران، 
این مدل داراي چهار دماي پایه، مطلوب پایینی، . )2006 سلطانی و همکاران،( استفاده شد 1دندان مانند

تر و باالتر از  دماي پایه و سقف دمایی هستند که پایین. باشد زنی می مطلوب باالیی و سقف براي جوانه
هاي مطلوب و مابین این دو دما، دمایی است که در آن سرعت گیرد و دما زنی صورت نمی آن جوانه

 :باشد صورت زیر می شکل ریاضی مدل به. زنی در حداکثر مقدار خود می باشد جوانه

                                                
1. Dent-like function 
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   .باشد می
  

ي مختلف خشکی از پلی  ها جاد پتانسیل ای  و براي  NaClي مختلف شوري از     ها جاد پتاسیل ای  براي
 و خشکی شوري تیمارهاي .و براي شاهد از آب مقطر استفاده شد) 1983میچل، ( 8000اتیلن گلیکول 

، 0و  موالر  میلی650، 600، 550، 500، 450، 400، 350، 300، 250، 200، 150، 100، 50، 0ترتیب  به
 تایی براي هر تیمار 50 تکرار 4. بودند بار -22 و -20، -18، -16، -14، -12، -10، -8، -6، -4، -2

بعد از . قرار داده شدند) دماي مطلوب( درجه سانتی گراد 25در دماي هاي کاغذي  شمارش و در حوله   
  .زده یادداشت شدند  روز تعداد بذرهاي جوانه10

 لجستیک سـه    مدل در مقابل پتانسیل خشکی از       چاودار بذرهاي   زنی جوانهسازي درصد    میبراي ک 
  :)2008سوسکو و حسین،  (پارامتري استفاده شد

 CBXAY )/(/  1  
 درصد حداکثر 50براي کاهش الزم  مقدار پتانسیل B حداکثر درصد جوانه زنی، A مدل  اینکه در

  .باشد می) بار( پتانسیل خشکی X و زنی جوانه درصد Y همچنین. باشد  میضریب مدل Cزنی و  جوانه
 )1977(ماس و هافمن زنی بذرهاي چاودار در مقابل شوري از مدل          سازي درصد جوانه   براي کمی 

  :استفاده شد
)(100 AECBY   
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ایش  به ازاء هر واحد افـز درصد جوانه زنی شیب کاهش B، درصد جوانه زنی Yکه در این معادله     
  .باشند  آستانه تحمل به شوري میAشوري بعد از سطح آستانه و 

 در.  استفاده شد)1999( سوسکو و همکاران ه شده توسطی از روش اراpHبه منظور مطالعه اثرات     
 25 بوراکس موالر و 1/0 تاالتیم هیدروژن فسپتا از بافر 9 تا 4ي ها pHجاد ای   روش براياین

 موالر سدیم هیدروکسید 1/0 هاي هاي موردنظر بافرها، محلول  pH و براي تنظیم د استفاده شموالر میلی
 آزمون .عنوان شاهد استفاده شد  به=pH 2/6 از آب مقطر با. کار گرفته شد بهو هیدروکلریک اسید 

   .صورت گرفت) دماي مطلوب(گراد   درجه سانتی25در دماي  زنی جوانه
به  پالستیکی يها گلدان گیاه در  اینبذرهاي، چاودارز شدن   براي بررسی اثرات عمق کاشت بر سب      

 10 و 8، 6، 4، 2 ،0 ترتیـب  عمق کاشت بذرها به. کشت شدند متر سانتی 10قطر و  متر سانتی 20 ارتفاع
سازي درصد  می به منظور ک.شد  روزانه شمارش تعداد بذرهاي سبز شده. در نظر گرفته شدند متر سانتی

   . استفاده شددودرجه  مدلقابل عمق کاشت از  در مچاودارسبز شدن 
 . )2007سلطانی،  (انجام شد SASاز نرم افزار آماري با استفاده  ها تجزیه داده

  
  نتایج و بحث
همانطور .  در مقابل دما ارائه شده استچاودارزنی   درصد جوانه)1( در شکل :زنی جوانهاثرات دما بر    

زنی تا حدودي ثابت بود و  گراد درصد جوانه سانتی   درجه35 تا 5شود با افزایش دما از        که مالحظه می  
گراد به صـفر   سانتی  درجه40 يزنی کاهش یافت و در دمـا       درصد جوانه  ،گراد  سانتی   درجه 35 يدر دما 
 از  زنی جوانهزنی نسبت به دما و تعیین دماهاي کاردینال           براي کمی سازي واکنش سرعت جوانه      .رسید
؛ سلطانی و همکاران، 2004؛ جیم و کاتفورد،     1999هانت،    ین و (ستفاده شده است    مختلفی ا ي  ها مدل

 مطالعـه بـراي تعیـین دماهـاي      ایندر). 2010 ،فر و همکاران   قادري ؛2008قادري و همکاران،     ؛2006
  گیاه ارائه این دماهاي کاردینال1در جدول  ).2شکل ( استفاده شد دندان مانند مدل از چاودارینال دکار

 51/34، 25، 28/3ترتیب   گیاه به این و سقف برايمطلوب پایینی، مطلوب باالییدماي پایه، . شده است
   .گراد تعیین شد درجه سانتی 40و 
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  زنی چاودار اثرات دما بر جوانه. 1شکل 

  
  چاودار زنی جوانهاثرات دما بر سرعت . 2شکل 

  
  چاودار زنی جوانه دماهاي پایه، مطلوب و سقف -1جدول 

  دماي سقف  دماي مطلوب باالیی  دماي مطلوب پایینی  دماي پایه  گیاه
  40±14/0  51/34±21/0  25±74/0  28/3±50/0  چاودار

  
 بدست آمده در چاودار زنی جوانهي درصد ها به داده :زنی جوانه بر اثرات تنش شوري و خشکی

 لجستیک سه پارامتري و فمنماس و ها اي دو تکهمدل ترتیب   به، و خشکیهاي مختلف شوري غلظت
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 شیرك نرم بذرهايبراي ) 2006(چایحان و همکاران لجستیک،  مدل از). 4 و 3شکل (برازش داده شد 
)Sonchus oleraceus( فر و همکاران  و قادري)( زردفسر  اشاهبذرهاي براي ) 2010 Mellilotus 

officinalis(، تغییرات چندانی در  .ده کردند استفابه شوري و خشکیزنی  در واکنش درصد جوانه
مشاهده نشد اما با افزایش شوري بعد ) درصد 5/71-78 (موالر  میلی257شوري  تا چاودار زنی جوانه

 به صفر زنی جوانه درصد موالر  میلی650و در شوري   کاهش یافتزنی جوانه سطح درصد  ایناز
  . برآورد شدموالر میلی 456زنی چاودار   درصد کاهش جوانه50 مقدار شوري براي .رسید

  
  چاودار زنی جوانهاثرات تنش شوري بر . 3شکل 

  

  
  چاودار زنی جوانهاثرات تنش خشکی بر . 4شکل 
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ي مختلف خشکی ارائه شده ها  در پتانسیلچاودار بذرهاي زنی جوانه واکنش درصد 4در شکل 
تا )  درصد5/64-5/74 (زنی جوانه میزان  بار-14شود تا پتانسیل  میهمانطور که مشاهده . است

 به شدت کاهش یافت به طوري که میزان زنی جوانه پتانسیل درصد  اینحدودي ثابت بود و بعد از
حداکثر  درصدي 50 کاهش  پتانسیل خشکی براي مقدار .  بار به صفر رسید-22 در پتانسیل زنی جوانه
 عوامل تنش زا در ترین  همشوري و خشکی از م.  بار بدست آمد- 93/17 چاودار بذرهاي زنی جوانه

 بذرهاي زنی جوانهدر مورد اثرات شوري و خشکی بر . باشد می و سبز شدن زنی جوانهکاهش 
؛ 2004؛ کوگر و همکاران، 2000چاچالیز و ردي، (ي هرز تحقیقات زیادي صورت گرفته است ها علف

فر و همکاران،   قادري؛2009وي و همکاران، ؛ 2008پهلوانی و همکاران، ؛ 2006ناندوال و همکاران، 
 و سبز شدن زنی جوانه درصد خشکیگزارشات حاکی از آن است که با افزایش شوري و ). 2010

ي حاصل از واکنش ها داده. ي گیاهی متفاوت استها یابد که شدت کاهش در بین گونه میکاهش 
  .کی زیاد استو خشگیاه به شوري این دهد که تحمل  می به شوري و خشکی نشان چاوداربذرهاي 

  
  چاودار زنی جوانه بر pH  اثرات.5شکل 

  
رصد د ازشدت  به pH و با افزایش اتفاق افتاد pH 6-4 در زنی جوانهحداکثر  :زنی جوانهبر  pHاثرات 
 پایین زنی جوانه درصد .)5شکل (قلیاي اتفاق افتادهاي pH که این کاهش در کاهش یافت زنی جوانه

در . باشد می زنی جوانهعامل محدود کننده  pH  گیاه این در مطلب است که این قلیایی بیانگرpHدر 
زهو و  ( مختلفی وجود داردهاي  گزارشpHي هرز به ها  بذرهاي علفزنی جوانه مورد واکنش
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کلیوز ؛ 2006؛ لو و همکاران، 2006؛ ناندوال و همکاران، 2006؛ چایحان و همکاران، 2005همکاران، 
. )2010فر و همکاران،  ي؛ قادر2009وانگ و همکاران، ؛ 2008، حسینسکو و و؛ س2007و همکاران، 

 و شته حساسیت نداpHي هرز به تغییرات ها ي علفها محققان بیان داشتند که برخی از گونهاز برخی 
pH ؛ 2008راو و همکاران، ؛ 2006چایحان و همکاران، (باشد  می نها  آنزنی جوانه عامل محدود کننده

 pH در ها  که تعدادي از گونهاند گزارش کرده حالی که برخی محققان در) 2009کاران، وانگ و هم
 قلیایی pH در ها و تعدادي از گونه) 2008سکو و حسین، و؛ س2007کلیوز و همکاران،  (اسیدي
 خاك pH ها  گونه این و در)2009؛ وي و همکاران، 2006ناندوال و همکاران،  ( باالیی دارندزنی جوانه

  .باشد می زنی جوانهمل محدود کننده عا

  
  چاودار اثرات عمق کاشت بر سبز شدن -6شکل 

  

ي ها  در عمقچاودار واکنش درصد سبز شدن بذرهاي )6(  در شکل:زنی جوانهاثرات عمق کاشت بر 
 متر سانتی 2شود با افزایش عمق از صفر به  میهمانطور که مشاهده . مختلف کاشت ارائه شده است

 به 70 درصد سبز شدن از متر سانتی 6 به 2با افزایش عمق کاشت از .  شدن افزایش یافتدرصد سبز
 درصد سبز شدن به شدت کاهش یافت به طوري که متر سانتی 8  در عمق. کاهش یافت درصد 40

ي ها کاهش سبز شدن با افزایش عمق کاشت در علف. عمق به صفر رسیداین درصد سبز شدن در 
؛ الیوریا و 2006؛ توماس و همکاران، 2000بلو و همکاران،  (ده استهرز مختلف گزارش ش

فر و همکاران،  ؛ قادري2006؛ نورسورثی و الیوریا، 2006؛ ویلسون و همکاران، 2006نورسورثی، 
محققین علت کاهش درصد سبز شدن با افزایش عمق کاشت را به ذخائر بذري ارتباط . )2010
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  و خروج گیاهچه از خاكر بیشتري براي سبز شدنیکاشت مقدار ذخازیرا با افزایش عمق . دهند  می
بنابراین براي کنترل این علف هرز ). 2006 و نگوایجیو، نمننا ؛1998باسکین و باسکین، (باشد  مینیاز 

ترتیب بخش اعظم بذور چاودار  بدین. از شخم عمیق قبل از کاشت گندم و جو می توان استفاده کرد
درصد سبز شدن بذرهاي قرار گرفته در . شده و قادر به سبز شدن نخواهند بوددر اعماق خاك دفن 

  این نتایج بیانگر این. بودمتر سانتی 2   درصد بود که کمتر از بذرهاي سبز شده در عمق63سطح خاك 
ي کاشت بدون شخم دارند ها در سبز شدن در سیستم متري  گیاه توانایی ک اینمطلب است که بذرهاي

دلیل عدم دستیابی به   گیاه به ایني کاشت، درصد سبز شدنها  سیستم اینت استفاده ازو در صور
  .یابد می شرایط کاهش  اینرطوبت کافی و استقرار مناسب در

  
  گیري کلی نتیجه
 شوري مقاوم و گیاه به خشکی زنی این جوانه تحقیق حاکی از آن است که  اینطورکلی نتایج به
باشد و دماي پایه و سقف  میگراد  ی درجه سانت25-51/34 گیاه ی اینزن جوانهدماي مطلوب . است
 pH گیاه، زنی این جوانهدر . باشد میگراد   درجه سانتی40 و 28/3ترتیب   گیاه بهزنی این جوانهبراي 

دهد  می اسیدي رخ هايpH در زنی جوانهطوري که بیشترین  باشد به می زنی جوانهعامل محدود کننده 
 گیاه تحت تاثیر عمق کاشت  اینسبز شدن. یابد می گیاه کاهش زنی این جوانه شدن درصد و با قلیایی
 درصد سبز متر سانتی 2ي ها زمانی که بذرها در سطح خاك قرار گرفتند نسبت به عمق. قرار گرفت
 قرارت قدرت اسورزي خاكي بدون ها  مطلب است که در سیستم اینتري داشت که بیانگر شدن پایین

 درصد سبز شدن کاهش یافت به متر سانتی 8 تا 2همچنین با افزایش عمق از . باشد میاه کم  گیاین
بنابراین در صورت استفاده از شخم عمیق درصد  . هیچ بذري سبز نشدمتر سانتی 8طوري که در عمق 

  .یابد می گیاه کاهش  اینسبز شدن
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*F. Ghderi-Far1, S.M. Alimagham2, H. Rezaei moghadam3  

and M. Haghighi3 
1Assistant Prof. Department of Agronomy, Gorgan University of Agricultural Science and 

Natural Resources, 2M.Sc. Student, Department of Agronomy, Gorgan University of 
Agricultural Science and Natural Resources and 3M.Sc. Student of Shahid Beheshti 

University, Environmental Science Institute. 
 

Abstract 
Laboratory and greenhouse experiments were conducted to determine the 

effects of drought and salinity stress, temperature, pH and soil depth on rye 
germination and emergence in Gorgan University of Agricultural Science and 
Natural Resources. Optimum temperature for germination between 25 to 34.51 oC 
and base and ceiling temperatures were estimated as 3.3 and 40 oC, respectively. 
This volunteer plant withstanded against salinity stress in respect to germination. 
salinity stress up to 257 mM had no effect on rye seed germination, but 
germination decreased as salt concentration increased. The drought and salinity 
levels were enough for 50% inhibition of maximum germination were as -17.9 bar 
and 456 mM, respectively. The optimum pH for germination of ray seeds was 
between 4 to 6. Germination at pH 4 to 6 was over 60%, and declined at alkaline 
pH levels (pH 7-9). Maximum emergence occurred when the seeds were planted at 
2 cm depth. Seedling emergence was higher (70%) for seeds placed at a soil depth 
of 2 cm than for those placed on the soil surface (63%). Germination decreased 
with increasing depth and no seed emerged from a depth of 8 cm. considering that 
rye seeds can germinate under a wide range of environmental conditions, it is not 
surprising that it has became a serious invasive weed in wheat fields.  
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