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  به دما) .Medicago scutellata L( زنی یونجه حلزونیواکنش جوانه
  

  3 و حسین بارانی2، الیاس سلطانی1علیرضا محمودی
  بیعی گرگان، داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طارشد مرتع دانشجوی کارشناسی1

   ،ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشجوی کارشناسی2
  داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علمی گروه مرتعهیات عضو3

 30/2/1387: تاریخ پذیرش؛13/12/1386: تاریخ دریافت

  چکیده
در دما زنی  سرعت و درصد جوانه.وناگون استزنی بذرهای گیاهان مختلف به دما گواکنش جوانه   

هدف از این مطالعه . رسدمطلوب در حداکثر خود است و در دمای سقف و پایه به صفر می) های(
 زنیارزیابی دماهای کاردینال برای درصد و سرعت جوانه) 2(زنی به دما و بررسی واکنش جوانه) 1(

. ه مرکب در قالب طرح کامال تصادفی انجام شدآزمایش به صورت تجزی .بود در یونجه حلزونی
زنی تحت جوانهگراد  درجه سانتی5گراد با فاصله  درجه سانتی40 تا 10بذرها در دماهای بنابراین، 

زنی به دما به ترتیب با تابع دندان مانند و نتایج نشان داد که واکنش درصد و سرعت جوانه. قرار گرفتند
 46/0زنی این گیاه  جوانه و سرعتبرای درصددماهای پایه و سقف . د توصیف خوبی داشتنایدوتکه

زنی دمای مطلوب برای سرعت جوانه. دست آمد بهگراد  درجه سانتی40 حدود وگراد درجه سانتی
  .گراد بود درجه سانتی22/22
  

   1. یونجه حلزونی، دما،زنیجوانه :کلیدی هایواژه
  

                                                 
 mahmoodi_150@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-



 به دما) .Medicago scutellata L(زنی یونجه حلزونی واکنش جوانه

 55

  مقدمه
 جلوگیری از فرسایش خاک و تامین علوفه دام عشایر و دراتع ایران با توجه به نقش حیاتی مر   

های اصالح و توسعه مراتع  روستاییان، بازگردانیدن توان تولید مراتع کشور از طریق اجرای پروژه
 در امر احیا و اصالح مراتع توانند میکههستند از گیاهانی های یکساله  یونجه .اجتناب ناپذیر است

کشت مستقیم این گیاهان در مراتع باعث استفاده بهینه از مراتع و افزایش . ر باشندبسیار موثکشور 
عملیات بذرکاری در مراتع بایستی اصولی . زارها خواهد شد های کم بازده و دیم تولید علوفه در زمین

. دشو کاری صحیح از مرحله انتخاب بذر تا مرحله استقرار گیاه را شامل می  بذر.صحیح انجام شود و
تواند باعث شکست ترین دوره رشد گیاه است که میزنی تا مرحله استقرار گیاه حساسمرحله جوانه

  ).2000 مقدم،(شود های بذرکاری برنامه
زنی از مراحل مهم وحساس چرخه زندگی گیاهان و یک فرایند کلیدی در سبز شدن گیاهچه جوانه   

زنی بذر در شرایط رطوبت مناسب به شدت به وانه ج)1994دی ویلیز و همکاران، (رود  به شمار می
زنی و دما های ریاضی برای شرح رابطه بین سرعت جوانه از مدلانواع مختلفی. دما وابسته است

امتیاز این توابع این است که ). 2006؛ سلطانی و همکاران، 2001شفیعی و پرایس، (استفاده شده است 
یولوژیکی هستند، مانند دماهای کاردینال و سرعت ذاتی دارای مفهوم ب هاپارامترهای این مدل

دست آوردن دماهای کاردینال  ها برای بهبنابراین برخی از محققین از این مدل. زنی و سبز شدن جوانه
گری،  هاردی؛2004جام و کاتفورس، (اند یعنی دمای پایه، دمای مطلوب و دمای سقف استفاده کرده

  ). 2007؛ جامی االحمدی و کافی، 2006ترال، اسگری و وین؛ هاردی2006
مطلوب در حداکثر خود است و در دماهای پایه و سقف به صفر ) های(زنی در دما سرعت جوانه   

دماهای کاردینال . )2004؛ سفیلد و همکاران، 2006گری، ؛ هاردی1994وال و همکاران، (رسد می
؛ فارتیل و 1994وال و همکاران، (ا تغییر کند هها و رقمداری بین گونهطور معنی ممکن است به

زنی آنها  زنند، اما حداکثر جوانهبذور در دامنه وسیعی از دماهای مختلف جوانه می). 2003همکاران، 
دامنه دمایی که مقدار جوانه زنی در آن . دهدهای این دامنه کاهش نشان میطور چشمگیری در آستانه به

  ). 1981الیس و روبرت، (کند  ها و کیفیت بذر تغییر می گونهحداکثر است با توجه به نوع 
اما با . یونجه حلزونی به دما صورت نگرفته استزنی بذرهای ای بر واکنش جوانهتاکنون مطالعه   

تواند برای زنی این گیاه میداری ارزیابی دماهای کاردینال برای جوانهتوجه به اهمیت این گیاه در مرتع
بررسی ) 1(بنابراین، هدف از این مطالعه . لیات بذرکاری در مرتع تعیین کننده باشدانجام بهتر عم
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ارزیابی دماهای کاردینال حداقل، مطلوب و حداکثر ) 2(زنی یونجه حلزونی به دما و واکنش جوانه
  . زنی در این گیاه بودجوانه

  
  هامواد و روش

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  در آزمایشگاه تکنولوژی بذر1386این آزمایش در سال 
هایی با در داخل انکوباتور بذری 25 تکرار 4با  تصادفی صورت تجزیه مرکب با طرح کامالً گرگان به

بذرهای یونجه حلزونی  .گراد صورت گرفت درجه سانتی40 و 35، 30، 25، 20، 15، 10دماهای ثابت 
درصد ضد عفونی و سپس با آب مقطر شستشو شدند   10بذرها با محلول وایتکس. از اصفهان تهیه شد

در طی . متر بر روی کاغذ واتمن قرار داده شدند  سانتی9شده به قطر هایی استریلدیشو در پتری
چه با  گرفت و معیار بذور جوانه زده خروج ریشه هر روز دو بار صورت میهابازدید از بذرآزمایشات 

.   اضافه شدهادیش به پتریر طول آزمایش در صورت نیاز آب مقطرد. متر یا بیشتر بود  میلی2اندازه 
 D10استفاده شد که این برنامه  Germin1زنی بذور از برنامه  برای محاسبه درصد و سرعت جوانه

یعنی مدت  (D50، )حداکثر خود برسد درصد 10  تا جوانه زنی بهکشد یعنی مدت زمانی که طول می(
مدت زمانی که طول  (D90و ) حداکثر خود برسد درصد 50 زنی به وانه تا جکشد زمانی که طول می

این برنامه این پارامتر را . کند را محاسبه می )حداکثر خود برسد درصد 90  تا جوانه زنی بهکشد می
زنی در مقابل زمان محاسبه   منحنی افزایش جوانه2یابی  از طریق درونتیمار بذری  هربرای هر تکرار و

همکاران،  سلطانی و (شود از طریق فرمول زیر محاسبه می) در ساعت(عت جوانه زنی سر .کند می
  ). 2002 ؛2001
)1            (R50=1/D50         )سرعت جوانه زنی(  

زنی به دما و تعیین دماهای کاردینال سرعت و برای کمی کردن واکنش سرعت و درصد جوانه
زنی به دما در بذرهای اکنش سرعت و درصد جوانهزنی از مدل زیر برای توصیف ودرصد جوانه

  ): 2006 ،سلطانی و همکاران(یونجه حلوزنی استفاده شد 

                                                 
شـده  ت علمی دانشگاه  علوم کشاورزی و منـابع طبیعـی گرگـان تهیـه                این سلطانی عضو هی   این برنامه توسط دکتر افش     -1

  .است
2 - Interpolated 
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)2                            (          
oG
TfR )(

50 =  

زنی را  حداکثر سرعت جوانهGo/1زنی در دمای مطلوب است، بنابراین  حداقل ساعت تا جوانهGoکه 
کند و از تغییر می) در دمای مطلوب (1تا ) در دمای پایه (0 تابع دما است که بین f(T) و دهدنشان می

  :آیدروابط زیر به دست می
   :ایدوتکهتابع 

 f(T) = (T - Tb) / (To - Tb)                         if       Tb < T < To 

 f(T) = (Tc - T) / (Tc - To)                         if       To < T < Tc 

0)( =Tf                                                 if       T < Tb  or T < Tc 

)3(  

 

  :و تابع دندان مانند
 f(T) = (T - Tb) / (To1 - Tb)                        if        Tb < T < To1 

 f(T) = (Tc - T) / (Tc - To2)                        if       To2 < T < Tc     

1)( =Tf                                                 if       To1 < T < To2 

0)( =Tf                                                if       T < Tb  or T < Tc 

)4(  

  Tc دمای مطلوب فوقانی و To2 دمای مطلوب تحتانی، To1 دمای پایه، Tbما،  دTدر این روابط   
  ).2007 سلطانی،( محاسبه شدند SAS در NLINپارامترهای مدل توسط رویه . دمای سقف است

  
  بحث نتایج و

درصد ). 1 شکل(زنی تجمعی در دماهای مختلف در مقابل زمان متفاوت بود واکنش درصد جوانه   
 درجه 20زنی در دمای  سرعت جوانهوگراد  درجه سانتی25 و 20، 15ر دامنه دماهای زنی دجوانه
اعالم کردند که سرعت ) 2004(تبریزی و همکاران ). 1 جدول (ندگراد در حداکثر خود بودسانتی
زنی را تحت تأثیر قرار تری از دما بود که جوانهزنی شاخص حساسزنی نسبت به درصد جوانهجوانه
گراد در بیشترین مقدار خود بود، ولی زمان تا  درجه سانتی10زنی نیز در دما مان تا شروع جوانهز. داد

دهد بذرهای در گراد بیشترین مقدار را داشت که نشان می درجه سانتی35زنی در دمای پایان جوانه
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بذرها در دماهای حالی بود که  زنی خود را شروع کردند این در دیرتر جوانهتر از مطلوبدمای پایین
  ).1 جدول(زنی خود را به پایان رساندند بیشتر از مطلوب دیرتر جوانه

  
  .زنی یونجه حلزونی به صورت تجمعی، در دماهای مختلف درصد جوانه-1شکل 

  
  .زنی زمان تا پایان جوانههای مختلف بر درصد، سرعت، زمان تا شروع و مقایسه میانگین تأثیر درجه حرارت-1جدول

دما 
  )گراد سانتی درجه(

  درصد 
  زنیجوانه

  سرعت 
  زنیجوانه

زمان تا شروع 
  )D10(زنی جوانه

زنی زمان تا پایان جوانه
)D90(  

10  b65/81  d0183/0  a10/47  b15/62  
15  a100 c0260/0  c54/30  c77/45  
20  a100  a0368/0 e40/19  c78/37 

25  a100  b0331/0  d63/22  c71/43 

30  b70/86  c0247/0 b76/32  bc57/49  
35  c25/24  e0111/0 c20/30 a05/101  
40  d0/00 f0000/0 f00/0 d00/0  

 .داری ندارندهای دارای حروف مشترک، از نظر آماری تفاوت معنیدر هر ستون، میانگین 

  
 نـشان داده شـده   3 و 2هـای  زنی در شـکل های برازش داده شده برای سرعت و درصد جوانه    مدل  
مدل ) R2(و ضریب تبیین    ) RMSE(ها و مقادیر میانگین مربعات خطا       با توجه به پراکنش داده    . است
. زنی بهترین بـرازش را داشـتند      زنی و مدل دندان مانند برای درصد جوانه       برای سرعت جوانه  ای  دوتکه
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 بودند که نشان 98/0 و 23/3، 93/0، 96/2زنی برای تابع سرعت جوانهR2  و b،RMSE و aضرایب 
زنـی در یونجـه حلزونـی را        تواند به خوبی رابطه بین دمـا و سـرعت جوانـه            می ایدوتکهدهد مدل   می

  .  توصیف کند

  
  . زنی بذرهای یونجه حلزونی به دما واکنش سرعت جوانه-2شکل 

  
  . زنی بذرهای یونجه حلزونی به دما واکنش درصد جوانه-3شکل 

  
مانند انتخاب شد و بعـد از بـرازش   ها مدل دندانزنی نیز با توجه به پراکنش داده   برای درصد جوانه    

 بودنـد کـه   98/0 و 003/0، 041/0، 01/0زنـی  برای تابع سرعت جوانهR2  و b،RMSE و aضرایب 
  .  زنی در این گیاه را توصیف کنده خوبی رابطه بین دما و درصد جوانهتواند بدهد این مدل مینشان می
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دمای .  ذکر شده است2زنی در جدول های مربوط به دماهای کاردینال و سرعت ذاتی جوانهتخمین   
گراد برای  درجه سانتی46/0 ها مقدار آن که بودزنی مشابهپایه و سقف برای درصد و سرعت جوانه

زنی  دمای مطلوب برای سرعت جوانه. گراد برای دمای سقف بود درجه سانتی40ود دمای پایه و حد
 73/27 تا 15(زنی در دامنه دمای مطلوب برای درصد جوانه) گراد درجه سانتی22/22(

دهد حداکثر  بود که نشان می73/24زنی برای سرعت جوانه Goمقدار . قرار داشت) گراد سانتی درجه
زنی نیز با حداکثر درصد جوانه.  بر ساعت بوده است0404/0دمای مطلوب زنی در سرعت جوانه

  .  درصد بدست آمد100 در دماهای مطلوب Goاستفاده از 
  

  .زنی بذرهای یونجه حلزونی برای جوانهGoو ) Tp(، مطلوب )Tb( دمای پایه -2جدول 
  مقدار حداکثر  دمای سقف  دمای مطلوب  دمای پایه  

  73/24±63/0  12/40±48/0  22/22±49/0  46/0±48/1  زنیسرعت جوانه
  100±0003/0  27/39±48/0  73/27±76/0  00/15±00/0  46/0±26/2  زنیدرصد جوانه

  
. زنی استفاده کردند از تابع بتا برای کمی سازی رابطه بین و سرعت جوانه          ) 2004(جام و کاتفورس       

 42 و   30،  0ترتیـب    قف بـرای گنـدم بـه      ایشان در مطالعه خود نشان دادند که دمای پایه، مطلوب و سـ            
 واریته گندم بهـاره     6نشان دادند که دمای پایه برای       ) 2002(سفیلد و همکاران    . گراد بودند درجه سانتی 

گزارش کردند که   ) 1992(آده و پیرسون    . گراد تغییر کرد   درجه سانتی  6/1 تا   2/1ها بین   مورد مطالعه آن  
 درجـه   یـک هـا   دن کلئوپتیل در دو رقـم گنـدم مـورد مطالعـه آن            زنی و طویل ش   دمای پایه برای جوانه   

ایشان همچنین نشان دادنـد کـه سـرعت سـبز     . گراد بود درجه سانتی 4/0گراد، و برای سبز شدن       سانتی
  . صورت خطی افزایش یافت گراد به درجه سانتی25 تا 5ها در دمای شدن و طویل شدن گیاهچه

و بـا   ای  دوتکـه  با تابع     در یونجه حلزونی   زنی دما با سرعت جوانه    نتایج این تحقیق نشان داد رابطه        
تـوان  زنی توسط تابع دندان مانند توصیف خوبی داشت و با استفاده از ایـن دو مـدل مـی                  درصد جوانه 

توانـد در امکـان     تعیین دماهـای کاردینـال مـی      . زنی این گیاه تعیین کرد    دماهای کاردینال را برای جوانه    
بینی مراحل رشـد و نمـو گیاهـان         ها، پیش ها و زمان کاشت آن    های جغرافیایی گونه  یتارزیابی محدود 

  . زراعی موثر باشد
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Abstract 
 Germination response to temperature is different among plant seeds. 
Germination rate and percentage is maximal at optimum temperature (s), and then 
reach to zero at base and ceiling temperatures. The objective of this research was 
(1) to evaluate germination response of snail medic seeds to temperature and (2) to 
determine cardinal temperatures of germination rate and percentage. Therefore, 
seeds germinated at 10 to 40oC by 5oC interval. Results indicated that response of 
germination percentage and rate adequately described with dent-like and 
segmented functions, continually. Base and ceiling temperatures were obtained 
0.46 and about 40oC for both germination rate and percentage. Optimum 
temperatures were 15-27.73oC for germination percentage and 22.22oC for 
germination rate. 
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