
 


 

 Zygophyllum)هرزقیچ لوبیایی علف زنیجوانهو تعیین دماهای کاردینال  شکستن خواب بذر

fabago L.)  رگرسیونی هایمدلبا استفاده از 
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 چکیده

بذرها  زنیگاهی از مکانیسم خواب بذرها، ارزیابی اثر دماهای متناوب و نور بر جوانهآها بر شکست خواب بذرها و به منظور ارزیابی اثر برخی روش

در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد.  1395هایی در سال زنی بذرهای قیچ لوبیایی، آزمایشو نیز تعیین دماهای کاردینال جوانه

های مختلف حذف خواب بذرها بود. آزمایش دوم شامل درجه سانتیگراد( و روش 35تا  15نی ) زآزمایش اول شامل ارزیابی اثر دماهای ثابت جوانه

درجه سانتیگراد )شب/روز((، رژیم نوری و اعمال و عدم اعمال تیمار شکستن خواب  20/30و  10/30، 15/25، 10/20ارزیابی اثر دماهای متناوب ) 

ساعت بود و  با استفاده از برازش معادالت  12/12درجه سانتیگراد( با دوره روشنایی/تاریکی  40تا  0بذور و آزمایش سوم اعمال دماهای ثابت ) 

زنی زنی مقادیر دماهای کاردینال تعیین شد. نتایج نشان داد که جوانهدوتکه ای، چهار پارامتره بتا و دندان مانند به رابطه بین دما و سرعت جوانه

زنی در تیمارهای زنی قیچ لوبیایی نداشت. به طوریکه بیشترین درصد جوانهوب قرار گرفت. نور نقشی در جوانهبشدت تحت تاثیر دماهای ثابت و متنا

زنی در تیمار درجه سانتیگراد مشاهده شد. همچنین بیشترین درصد جوانه 30دقیقه در دمای  15شکستن خواب مربوط به تیمار سولفوریک اسید 

درصد بود. در  6/54درجه سانتیگراد )زمانی که بذرها خواب شکنی نشده بودند( به میزان  15/25ای متناوب دماهای متناوب مربوط به تیمار دم

ها بهتر بود. بر اساس برآوردهای این مدل، دماهای پایه، مطلوب و حداکثر برآورد دماهای کاردینال نیز مدل چهار پارامتره بتا نسبت به سایر مدل

 درجه سانتیگراد تعیین شد.  29/39و  33/16، 83/9لوبیایی به ترتیب زنی بذرهای قیچ برای جوانه

 مدل سازیمتناوب،  یدما ،یدهخراش تغییر اقلیم، کلمات کلیدی:
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 مقدمه

گونه  150است که در جهان دارای حدود  Zygophyllaceaeخانواده های ترین جنسیکی از بزرگ Zygophyllumجنس 

 Z. simplex ،Z. atriplicoides  ،Z. qatarense ،Z. hamiense ،Z. eichwaldiiی گونه 9باشد و از این تعداد، می

 ، fabago. Z ، oxianum. Z،miniatum. Z  و ، pinnatum. Z  1قیچ لوبیایی(. 33و  15،20ند )در ایران ثبت شده ا 

این . (13) باشدمی مترسانتی 100تا  60و چندساله به ارتفاع  یاست بوته ا یاهیگ (.Zygophyllum fabago L) )اسفندک(

در مناطق  یشترب و پاکستان، ایران، افغانستان، عراق، عربستان، شمال آفریقا، ایتالیا و ترکیه پراکنده است کشورهای در گونه

از طریق  این گیاه (.34شود )ها مشاهده میخشک و نواحی استپی و در زمین های بایر و غیر قابل کشت حاشیه مزارع و باغ

های نور، آب، عناصر غذایی و فضا به رقابت با سایر گیاهان پرداخته و فصل رشد طوالنی، سطح برگ زیاد با شاخه رقابت برای

 و هبه وسیله بذر تکثیر شد کنندگی باالی آن است. همچنین قیچ لوبیاییفراوان و تاج پوشش گسترده نشان از توانایی رقابت

 های گردهن دانهای کنند وکه به وسیله هوا انتقال پیدا می تولید کرده مقدار بسیار زیادی دانه گرده ان،عالوه بر تولید بذر فراو

های مومی، این گیاه ممکن است مدت طوالنی در شرایط خاطر برگ به .(32) دارند برای انسان زایی باالییای آلرژیردا

هرز گویای . همچنین تولید بذر بسیار زیاد این علف(22پردازد )بت های بومی به رقابخشک مقاومت کند و بنابراین با گونه

ای و جنوب غربی ایاالت متحده مشاهده در تمام کشورهای مدیترانه هم اکنوناین گیاه توانایی تهاجمی شدن باالی آن است. 

( و 33هرز باغات )هایعلف یکی ازعنوان به این گیاه در ایران نیز (.20) شودشود که جزء گیاهان مهاجم محسوب میمی

 .  فهرست شده است( 15باغات پسته در کرمان )

                                                 
1 Syrian bean-caper 



 


 

شکستن خواب بذر به خواب بذر است.  ،کندهای هرز جلوگیری میزنی بذرها به ویژه در علفعاملی که از جوانه ترینمهم

باشد. به طوریکه در یمزنی های مرسوم در تحریک بذرها برای جوانهدهی با سولفوریک اسید یکی از روشوسیله خراش

و بسیاری از بذرها باعث شکست خواب و  (2) 6تلخه ،(12) 5و تلخ بیان 4، سس3، ماستونک(28) 2هرز کورلفبذرهای ع

، 7ریشه قرمز دقیقه، خواب بذرهای تاج خروس 5مدت ( به %98زنی شده است. در تحقیقی تیمار سولفوریک اسید )جوانه

 .(17را شکست ) 10و خارشتر 9تره ، سلمه8سوروف

عامل محیطی است که رشد  ترینمهمهمچنین  .(5) زنی و پراکنش گیاهان در هر منطقه استدما یکی از عوامل کنترل جوانه

توان در ا را میهدهند و همه پاسخبه دما واکنش نشان میزیستی کند. همه فرآیندهای و نمو و عملکرد گیاهان را کنترل می

زنی است. بینی زمان جوانههای مورد استفاده برای پیشاثرات دما روی نمو گیاه، اساس مدل .سه دمای اصلی خالصه کرد

ماهای کاردینال( دماهای اصلی )دزنی در محدوده حرارتی معینی هستند که به عنوان هر گونه دارای توانایی جوانه یبذرها

تواند رخ دهد و به عنوان دمای ترین دمایی که رشد گیاه میشود. دمای حداقل پایین)حداقل، بهینه و حداکثر(، توصیف می

تر جوانه زده و سریع بذرهادهد. در درجه حرارت بهینه، تر از آن رخ نمیشود و هیچ رشدی در دمای پایین( نامیده میbTپایه )

(، بر حسب تعریف oTدرجه حرارت مناسب )حرارتی خواهند داشت.  هایرژیمزنی باالتری در مقایسه با سایر درصد جوانه

(، باالترین mTشود و درجه حرارت حداکثر )زنی در کوتاهترین دوره زمانی انجام میدمایی است که در آن بیشترین درصد جوانه

دما به عواملی  به زنیجوانه هایبا این حال واکنش شاخص (.16اشد )زنی می بقادر به جوانه بذرهادرجه حرارتی است که 

                                                 
2 Capparis spinose L. 

3 Turgenia latifolia (L.) Hoffm. 

4 Cuscuta campestris L. 

5 Sophora alopecuroides L. 

6 Acroptilon repens (L.) DC. 

7 Amaranthus retroflexus L. 

8 Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 

9 Chenopodium album L. 

10 Alhagi camelorum L. 



 


 

خطی غیر زنی به صورت رابطه بین دما و سرعت جوانه .مانند گونه گیاهی، منطقه رویش و کیفیت توده بذری بستگی دارد

 . (27، 24) کننداستفاده می این رابطهخطی برای غیرمعموال از رگرسیون و  است

 در ولی زنند،نمی جوانه تاریکی در گیاهان از برخی بذر. است متنوع و متفاوت بسیار نوری شرایط به گیاهان زنیپاسخ جوانه

 شرایط در گونه 20 که شد بیان گرفت صورت یگیاه گونه 41 روی که تحقیقی در. دارد زنیجوانه بر جزئی اثر نور برخی

 (.   34) دارند زنیجوانه یکسان صورت به تاریکی و نور شرایط در گونه 11 ولی زنندمی جوانه بهتر نوری

و از  هرزهای علفبه شرایط محیطی در  های حیاتیپدیدهو پاسخ این  بذرسازوکار خواب  بذر، زنیجوانهاز خصوصیات  آگاهی

لذا د باشد، مفی ،آنبینی پتانسیل انتشار آن به سایر مناطق، مدیریت و کنترل هر چه بهتر قیچ لوبیایی، می تواند در پیش جمله

زنی تاثیر نور و دمای متناوب بر جوانه )آگاهی از مکانیسم خواب بذر(، شکستن خواب هایروشاین مطالعه با هدف شناخت 

 این گونه انجام شد. بذرها و نیز تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی 

 هامواد و روش

یر انجام سا همچنینو  او اگاهی از مکانیسم خواب بذره بذرهاخواب  بر شکست هاروشبرخی ارزیابی اثر به منظور 

قیچ لوبیایی،  یبذرهازنی تعیین دماهای کاردینال جوانه نیز بذرها و زنیجوانهارزیابی اثر دماهای متناوب و نور بر  ،هاآزمایش

. شدهرز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا  هایتحقیقات علف هدر آزمایشگا 1395در سال هایی آزمایش

 از گیاه مادری از مناطق آلوده به این علف رذب با شروع ریزش ، همزمان با رسیدگی وقیچ لوبیایی در پاییز همان سال یبذرها

36̊18با عرض جغرافیایی ) هرز در پردیس دانشگاه فردوسی  بذرهامشهد برداشت شد.  (غربی31́̊ 59شمالی و طول جغرافیایی  ́

 نگهداری شدند. وزن هزار دانه قیچ لوبیایی (25±2) آزمایشگاه و در دمای اتاقدر تا شروع آزمایش، بوجاری و تمیز شده و 

زنی )کمتر زنی روی بذرهای جمع آوری شده، حاکی از درصد پایین جوانهآزمایش اولیه جوانه. شد(گرم تعیین 33/3 ± 02/0)

 درصد( و در نتیجه وجود خواب در بذور بود.  20از 

 زنیی جوانیهاآزمون عمومی اجرای نحوه



 


 

ضدعفونی شده با هیپوکلریت سدیم  عدد بذر 25قیچ لوبیایی با قرار دادن بذرهای زنی جوانه، زنیجوانهی هادر تمامی آزمون

 شده با اتوکالو، شیشه ای استریل هایدر پتری دیش ،دقیقه 2با آب مقطر به مدت  شودقیقه و سپس شست 3درصد به مدت  1

روی  بذرها قرار دادنگرفت و پس از  رقرا 1در هر پتری دیش یک کاغد صافی واتمن شماره . شدسانتی متر تعیین  9با قطر 

فیلم از پارا ،هاآب درون پتری دیش برای جلوگیری از تبخیر، به هر پتری دیش هفت میلی لیتر آب مقطر اضافه شد. آن

زده در صورت نیاز نسبت بذرور به ژرمیناتور در دماهای مورد نظر منتقل شدند و با شمارش بذرهای جوانه سپس .استفاده شد

 ندر آزمایش تعیی چه به اندازه دو میلیمتر()خروج ریشه زدهها اقدام شد. شمارش بذرهای جوانهپتری دیشافزودن آب به به 

 شدانجام روز  14ی اول و دوم پس از هاو در آزمایش ابتدا بصورت ساعتی پایش و سپس بصورت روزانه ،دماهای کاردینال

روز، سه روز دیگر هم جهت جوانه زنی به بذرها فرصت داده شد، و چون در هیچ یک تیمارها، تغییری در  14)پس از طی 

 . (27) روز مالک قرار گرفت( 14جوانه زنی مشاهده نشد، همان شمارش پس از 

 درزنی بذرها )بذر در روز( وانهزنی در هر درجه حرارت محاسبه شد. اندازه گیری سرعت جو سرعت جوانه کل زنیجوانه درصد

  .انجام شد 1با استفاده از معادله آزمایش اول و دوم 

𝐺𝑟 (1معادله ) =∑
𝑆𝑖

𝐷𝑖

𝑛

𝑖=1

 

می باشد  nتعداد روز شمارش تا روز  iDتعداد بذرهای جوانه زده در هر شمارش و  iSزنی، سرعت جوانه Grدر این معادله، 

(14.) 

ه سه پارامتر رسم و سپس تابع تجمعی نسبت به زمان زنیجوانهدر آزمایش سوم ابتدا نمودارهای پراکنش نقاط درصد 
 (.3) (2معادله  ) بدان برازش داده شد سیگموئیدی

𝐺    (  2معادله ) =
𝑎

1+𝑒
−(
𝑥−𝑥50
𝑏

)
         

 حداکثردرصد   50 رسیدن به زمان 50x ،یتجمع زنیجوانه درصدحداکثر  a ،یتجمع زنیجوانهرصد د Gدر این معادله 

 .روز یا ساعت است xو ریفاز تأخ ای یمنحن بیش bبذر و  زنیجوانه

 ی قیچ لوبیاییبذرهاشکستن خواب ارزیابی تیمارهای مختلف  اول: آزمایش



 


 

صورت   شد.       فاکتوریلاین آزمایش ب سه تکرار انجام  صادفی با  در  زنیجوانه دماهای ثابت فاکتور اولدر قالب طرح کامالً ت

بدون سطططح ) 5در  بذرهای مختلف حذف خواب هافاکتور دوم روش و (سططانتیگراددرجه  35، 30، 25، 20، 15 پنج سطططح )

 5سرمادهی مرطوب در دمای  ، دقیقه 35و  30، 25، 20 ،15، 10های در زمان(  %98 غلیظ ) اسید سولفوریک  تیمار )شاهد(،  

ساندن بذر در دمای  ، روز 22و  7 هایبه مدت سانتیگراد درجه  خراش دهی با کاغذ و روز  7به مدت  سانتیگراد درجه  25خی

شده توسط    یبذرها. (17و  9، 3) بود (دقیقهدو به مدت  سنباده  سید سولفوریک  تیمار  شیر و سپس با   ا  بآ غلیظ ابتدا با آب 

روز  14جوانه زده  بذرهایشمارش تعداد  دقیقه شسته شده و روی دستمال کاغذی خشک شدند.         15فراوان به مدت  مقطر

جهت تجزیه واریانس و مقایسه تیمارهای مختلف استفاده شد. مقایسه      SAS 9.1از نرم افزار  پس شروع آزمایش انجام شد.  

پیش از آنالیز واریانس و با  همچنین درصططد انجام شططد.  5در سطططح معنی داری  LSDها نیز با اسططتفاده از آزمون میانگین

ستفاده از آزمون  سون   ا شد و در مواردی که  ، آزمون نرمال بودن دادهMinitab 17.0در نرم افزار  11دارلینگ –اندر ها انجام 

 ( استفاده شد. arcsin√xای )ها نرمال نبود، از تبدیل زاویهداده

ستن خواب   نوری ها، رژیمهای متناوبدمااثیر آزمایش دوم: ت شک چ بذرهای قی زنیجوانهبر  ی و تیمار 

 لوبیایی

صورت فاکتوریل  سه تکرار    سه فاکتوره  این آزمایش نیز  به  صادفی با  شد.   در قالب طرح کامالً ت دماهای  فاکتور اولانجام 

سطح  متناوب  شب/روز(  سانتیگراد درجه  20/30و  10/30، 15/25، 10/20)در چهار  سطح  فاکتور دوم، ()  رژیم نوری در دو 

شنایی و   12تیمار نور و تاریکی ) ) ستن خواب با      ساعت تاریکی( و تیمار تاریکی مداوم  12ساعت رو شک سوم تیمار  و فاکتور 

ها پتری دیشبود. برای اعمال تاریکی سططولفوریک اسططید غلیظ تیمار برتر آزمایش اول( در دو سطططح )اعمال و عدم اعمال( 

روز پس  14جوانه زده  بذرهایشططمارش تعداد می پوشططیده شططدند تا از نفور نور جلوگیری به عمل آید. یوتوسططط فویل آلومین

شد.     سه  جهت تجزیه واریانس SAS 9.1از نرم افزار شروع آزمایش انجام  ستفاده   و مقای سه  شد تیمارهای مختلف ا . مقای

همچنین پیش از آنالیز واریانس و با  .انجام شططد درصططد 5معنی داری در سطططح  LSDبا اسططتفاده از آزمون  نیز هامیانگین

                                                 
11 Anderson-Darling 



 


 

ها انجام شد و در مواردی که داده، آزمون نرمال بودن دادهMinitab 17.0دارلینگ در نرم افزار  –استفاده از آزمون اندرسون 

 تفاده شد.( اس arcsin√xای )ها نرمال نبود، از تبدیل زاویه

 بذرهای قیچ لوبیایی زنیجوانهتعیین دماهای کاردینال آزمایش سوم: 

، 25، 20، 15، 10، 5، 0شامل دماهای ثابت  زمایشآی تیمارهااین آزمایش بصورت کامالً تصادفی و در سه تکرا انجام شد. 

که در انکوباتور  )بهترین تیمار نوری آزمایش دوم( ساعت بود 12/12با دوره روشنایی/تاریکی  سانتیگراددرجه  40و  35، 30

  .اعمال شد

 استفاده شد.  5تا  3معادالت از  زنیجوانهبرای محاسبه دماهای کاردینال 

 . (26) محاسبه شد 3معادالت مجموعه با استفاده از 12مدل خطوط متقاطع -1

Y=(T-Tb)/To-Tb if Tb<T<To )3( معادله 
Y =(Tc-T)/Tc-To if To<T<Tc   
Y = o if T <To or T<Tc    

 (21) 4 تمعادال همجموعبا استفاده از  13دندان مانندمدل  -2

Y = ((T-Tb)/(To1-Tb)) if Tb<T≤To1 ( 4معادله)  
Y = ((Tc-T)/(Tc-To2)) if To2<T≤Tc   
Y = 1 if To1< T≤To2   
Y =0 if T≤ Tc or T≥Tc   

 ( 31) 5ستفاده از معادله ابا  ( β) بتاچهار پارامتره مدل  -3

Y = (Tc-T)/(Tc-To) ×(T-Tb)/(To-Tb) (To-Tb)/(Tc-To) ( 5معادله)  

 ،دمای مطلوب یینپا حد o1Tدمای مطلوب،  oTدمای پایه، bT ، (بذر در روز ) زنیجوانه تسرعمعیاری از  Yت دالادر این مع

o2T دمای مطلوب یباال حد، cT  و  حداکثردمایc پارامتر شکل در تابع بتا (β ).جهت ترسیم نمودارها و نیز برازش  می باشد

                                                 
12 Segmented 

13 Dent-like model 



 


 

همچنین برای مقایسه مدل های مختلف عالوه بر ضریب تبیین شد.  استفاده 3/12نسخه  Sigma plotنرم افزار  توابع از

(2R( همچنین از جذر میانگین مربعات خطا ،)14RMSE طبق معادله )(.3استفاده شد ) 6 

𝑅𝑀𝑆𝐸                                    (                                                6معادله ) = √∑(𝑌𝑜−𝑌𝑝)
2

𝑛
     

  تعداد نقاط می باشد. nبه ترتیب مقادیر داده های مشاهده شده و پیش بینی شده و  pYو  oY در این معادله

 نتایج و بحث

 شکستن خواب بذرآزمایش اول: ارزیابی تیمارهای 

تیمارهای شکستن خواب، اثر دما و اثر متقابل دما و تاثیر ها نشان داد که داده نتایج حاصل از تجزیه واریانس

ها دادهمعنی دار بود ) یک درصدقیچ لوبیایی در سطح  یبذرها کل زنیجوانه سرعت و درصد برتیمارهای شکستن خواب 

درصد مربوط به اثر متقابل تیمار  96زنی به میزان حداکثر جوانهدر بین تیمارهای شکستن خواب، (. اندداده نشدهنشان 

وط زنی( مربزنی به میزان صفر درصد )عدم جوانهدرجه سانتیگراد و کمترین درصد جوانه 30دقیقه و دمای 15سولفوریک اسید 

 روز( بود 22و  7سرمادهی مرطوب )و دقیقه سولفوریک اسید،  10درجه سانتیگراد در تیمار  35و  15به اثر متقابل دمای 

ر آب، نفور بیشتر و بهت ، باعثزیر پوشش بذر ضخیم سلولی الیهحذف به دلیل سولفوریک اسید  دهی با(. خراش1)جدول

 .(9) شودمیپوسته بذر و بدنبال آن رهایی از محدودیت پوسته بذر  مقاومتکاهش  ،گازها، افزایش آماس بذر

که خواب بذر در قیچ لوبیایی از نوع فیزیکی بوده و با از بین  شدمشخص ی که در این تحقیق صورت گرفت هایبا بررسی

( انجام 9) 15سپرک زرد ا راتفاق افتاد. در آزمایشی که روی شکستن خواب بذ نیزدرصد  96حتی تا  زنیجوانه ،رفتن پوسته بذر

 درصد( بذرهای اسپرک3/73) زنیجوانهثانیه سبب بیشترین  30به مدت  % 96شد مشخص شد که تیمار سولفوریک اسید 

همچنین  درصد( در تیمار شاهد در شرایط نور/تاریکی بدست آمد. 8) زنیجوانهدر شرایط تاریکی شد و کمترین درصد  زرد

                                                 
14 Root mean of squares of error 

15 Reseda lutea L. 



 


 

از  زنیجوانه 16دهی مکانیکی روی خارخسک( در بررسی خود بیان داشتند که با اعمال تیمار خراش25شریفی و همکاران )

و  Boiss. & Buhse  Zygophyllum eichwaldii د. در بررسی مشابهی که روی دو گونهدرصد رسی 99به  13

Zygophyllum eurypterum C.A.M.، 2/54و  53به ترتیب  سنبادهدهی با کاغذ مشخص شد که تیمار خراش شد انجام 

این  زنیجوانهشد. در ضمن این تیمار بیشترین تاثیر را در بهبود سرعت  زنیجوانهباعث افزایش   درصد نسبت به تیمار شاهد

 (.  30دو گونه داشت )

                                                 
16 Tribulus terrestris L. 



 


 

  قیچ لوبیایی بذرهای کل زنیجوانهدرصد و  زنیجوانه بر سرعتهای شکستن خواب بذر روشاثرات متقابل دما و مقایسه میانگین  .1جدول 
Table 1. Mean comparison of interaction effects of temperature and breaking seed dormancy methods on germination rate and total germination of Syrian 

bean-caper Seeds 

 صفت
Trait 

Temperature 
 (̊ C) 

 دما 

 )درجه سانتیگراد( 

 شاهد

)بدون تیمار(   

Control 

(Without 

treatment) 

دهی با سولفوریک اسید )دقیقه(خراش  
Sulfuric acid scarification (min) 

سرمادهی مرطوب در 

درجه سانتیگراد 5دمای    
Stratification at 

 5 ° C 

خیساندن 

بذرها در 

 آب

روز( 7)    
Water 

soaking 

(7 day) 

خراش 

دهی با 

کاغذ 

سنباده 

دقیقه(2)  

Sandpap

er 

scarifica

tion 

(2 

minutes) 

10 15 20 25 30 35 

روز( 7)  

7 Days 

 

روز( 22)  

22 Days 
 

زنیجوانهسرعت   
 )بذر در روز(

Germination 

rate 
(Seed per day) 

15 2.24 n-p 0.00 r 3.22 mn 5.11 lm 14.15 f-h 14.87 e-g 19.00 b 0.00 r 0.00 r 0.37 p-r 0.20 r 

20 2.20 n-p 0.16qr 10.65j 7.80k 13.2 g-i 13.72 f-h 18.47 bc 1.24 o-r 2.16 n-p 0.83 o-r 1.91 n-r 

25 2.06 n-q 0.38 p-r 13.85 f-h 9.94 j 16.27 de 12.69 hi 20.97 a 0.18 qr 0.73 o-r 1.07 o-r 1.29 r 

30 1.11 o-r 0.00 r 16.88 cd 13.52 f-h 14.03 f-h 14.67 e-g 19.89 ab 2.04 n-q 2.48 no 1.23 o-r 1.67 n-r 

35 0.51 p-r 0.00 r 5.92 kl 11.39 ij 15.19 d-f 16.33 de 19.25 ab 0.00 r 0.00 r 0.94 r 1.51 n-r 

کل )درصد( زنیجوانه  
Total 

germination 

(%) 

15 61.33 h-n 0.00 u 26.66 st 34.66 p-s 80.00 a-g 93.33 a-c 92.00 a-c 0.00 u 0.00 u 16.00 tu 5.33 u 

20 86.66 a-d 2.66 u 60.00 i-n 48.00 m-q 77.33 b-i 69.33 d-k 85.33 a-e 34.66 p-s 61.33 h-n 26.66 st 48.00 m-q 

25 77.33 b-i 5.33 u 82.66 a-f 53.33 k-o 86.66 a-d 62.66 g-n 93.33 a-c 5.33 u 16.00 tu 37.33 o-s 37.33 o-s 

30 37.30 o-r 0.00 u 96.00 a 88.00 a-c 65.33 f-m 76.00 c-j 92.00 a-c 68.00 e-l 52.00 k-p 45.33 j-n 58.66 j-n 

35 21.30 r-t 0.00 u 50.66 l-q 81.33 a-f 84.00 a-e 78.66 a-h 94.66 ab 0.00 u 0.00 u 33.33 q-t 57.33 k-n 

 ( ندارند.P≤0.05تفاوت معنی داری )( LSDت معنی داری )ودر هر ستون بر اساس آزمون حداقل تفا حروف مشابهی دارای هامیانگین
The Means within a column followed by the same letters are not significantly different at p≤0.05 according to the LSD test. 



 


 

درجه سانتیگراد به بعد روند  30زنی افزایش نشان داد، اما از دمای درجه سانتیگراد درصد جوانه 30تا  10با افزایش دما از 

تا  5/20 دمای بین را زنی برای این گیاهبهترین دمای جوانه نتایج سایر مطالعات نیززنی مشاهده شد. کاهشی در درصد جوانه

زنی قیچ لوبیایی مطالعه شد، مشخص شد که دمای (. همچنین در پژوهشی که تاثیر نور و دما بر جوانه6) اندتعیین کرده 5/25

 (. 34)زنی بذر شددرجه سانتیگراد و شرایط تاریکی منجر به افزایش جوانه 28

 20زنی مربوط به دمای ار شاهد است که بیشترین درصد جوانهزنی باال در تیمنکته قابل توجه در این بررسی درصد جوانه

تری نسبت به زنی در تیمار شاهد از سرعت پاییناما سرعت جوانه .(1)جدول  درصد بود 66/86گراد به میزان درجه سانتی

ی پایانی در روزهازنی بیش از نیمی از بذرها تیمار شکستن خواب توسط سولفوریک اسید برخوردار است. که دلیل آن جوانه

 های مرسوم جهت شکستنزنی )روز سیزدهم( بود. با توجه به کاربرد سولفوریک اسید به عنوان یکی از روششمارش جوانه

. اما کاربرد سولفوریک اسید غلیظ در (17، 9، 2) های فراوانی به اثبات رسیده استخواب بذرهای مختلف که در آزمایش

عدم رشد گیاهچه در روزهای شمارش بذرها شد. به همین جهت در نتیجه و  آسیب به گیاهچه سبب احتماالً های بیشترزمان

 یک یچرخه زندگ یطاستفاده شد.  هاآزمایشدرجه سانتیگراد برای سایر  20دقیقه در دمای  15از تیمار سولفوریک اسید 

 یکته بران ینحساس اند و ا یارها بسیاهچهد گوجو ینرا دارا هستند. با ا یطیسخت مح یطتحمل شرا یشترینبذرها ب یاه،گ

 خارخسک که نشان داد شد، انجام سکخارخ بذرهای یکه رو تحقیقی نتایج. (34) باشد یم یتحائز اهم یاربس یابانیب یاهانگ

 ین. همچن(24) آن می باشد ییباال یو سازگار ییکه نشان از توانا می زندجوانه  سانتیگراد درجه 35تا  10از  ییدر دامنه دما

 40تا 5از دماها ) یعیزنی در بازه وسجوانه ییتوانا یاهگ ینکه ا شدشد مشخص  انجام 17شور علف یکه رو یگرید یدر بررس

   (. 4) دارد را( سانتیگراددرجه 

زنی بذرهای علف هرز قیچ های نوری، دمای متناوب و تیمار شکستن خواب بر جوانهتاثیر همزمان رژیم

 لوبیایی

                                                 
17 Salsola kali L. 



 


 

زنی بود. اما سرعت جوانه ( ≥05/0P)زنی کل معنی دار بر درصد جوانهو دماهای متناوب  های نورینتایج نشان داد که تاثیر رژیم

 قرار نگرفتتیمار رژیم نوری و دماهای متناوب  تحت تاثیرو ( ≥01/0P) قرار گرفتتیمار شکستن خواب بذرها  تحت تاثیرفقط 

 .اند(ها نشان داده نشده)داده

در واقع زنی بذرهای قیچ لوبیایی ندارد. این نتایج نشان داد که رژیم نوری و دماهای متناوب تاثیری در افزایش سرعت جوانه

رژیم نوری و دماهای متناوب بر جوانه زنی کل موثرند ولی بر سرعت جوانه زنی خیر که نشان دهنده نقش کلیدی این دو 

دامه جوانه زنی )سرعت جوانه زنی( بر خالف دماهای ثابت، تحت تاثیر این عوامل قرار عامل در شروع جوانه زنی است و ا

و در شرایط درجه سانتیگراد 15/25در دمای متناوب  قیچ لوبیایی دارای خواب کل بذرهای زنیجوانهدرصد بیشترین نمی گیرد. 

به میزان تاریکی -و در شرایط نوردرجه سانتیگراد  20/30زنی در تیمار درصد و کمترین جوانه 6/54به میزان تاریکی مداوم 

 (.  2درصد اتفاق افتاد )جدول 3/13

 زنی کل بذرهای قیچ لوبیاییتیمار شکستن خواب  بر درصد جوانه و نور رژیم متناوب، تاثیر دماهای یانگینم مقایسات. 2 جدول

Table 2. Mean comparisons of the effect of  alternative temperatures, light regimes and  breaking 

seed dormancy  treatment on total seed percentage of Syrian bean caper 
 دماهای متناوب )شب/روز( )درجه سانتیگراد(

Alternative temperature 

(Day/Night) (◦ C) 

 رژیم نوری

Light regime 

 بدون شکستن خواب

Without breaking seed 

dormancy  

 شکستن خواب

 Breaking seed dormancy  

20/10 
 dark 16.0 de 90.6 a  تاریکی

نور   light 17.3 de 82.6 a 

25/15 
 dark 54.6 b 82.6 a تاریکی

 light 20.0 de 90.6 a نور

30/10 
 dark 17.3 de 84.0 a تاریکی

 light 13.3 de 86.6 a نور

30/20 
 dark 22.6 d 88.0 a تاریکی

نور   light 5.3 f 84.0 a 

 ( ندارند.P≤0.05( تفاوت معنی داری )LSDهای دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنی داری )میانگین
The means within a column followed by the same letters are not significantly different at p≤0.05 according to the 

LSD test. 

مه وجود نداشت و در ه زنیجوانهداری بین تیمارهای روی بذرها انجام شد، تفاوت معنی شکستن خوابدر شرایطی که تیمار 

 ،)شکستن خواب بذر( پوستهختی س. این موضوع نشان داد که با حذف (2زنی به صورت یکسانی رخ داد )جدولجوانه ،دماها

بیشترین ( .Reseda lutea L)مشابه در اسپرک زرد  در تحقیقی .ندادنشان م نوری رژیزنی بذر هیچ واکنشی نسبت به جوانه

درصد( در  10) زنیجوانهدرجه سانتیگراد تحت شرایط تاریکی مداوم و کمترین  15/25درصد( در دمای  76) زنیجوانهدرصد 



 


 

هرز قیچ (. بر این اساس می توان گفت که بذرهای علف9) مشاهده شددرجه سانتیگراد در شرایط نور/تاریکی  10/20دمای 

ذرهای از سوی دیگر می توان بیان کرد که احتماالً در بخاصیت فتوبالستیک هستند. فاقد لوبیایی همانند بذرهای اسپرک زرد 

تعیین عمق قرار گیری بذر، استفاده نمی شود ولی دماهای متناوب که از خصوصیات اعماق کم خاک  قیچ لوبیایی از نور برای

 است، یکی از مکانیزم های اصلی تشخیص عمق قرارگیری بذرها در خاک است.

ی را به زنهای جوانهتواند پاسخمی و کندنور شرایط خواب بذر را برای محافظت گیاهچه در شرایط سخت محیطی تسهیل می

بذرهای برخی از گیاهان از جمله  .(10) صورت مستقل یا در برهمکنش با سایر عوامل محیطی مانند شوری و دما کنترل کند

(Haloxylon recurvum L. وL. Zygophyllum simplex( در حضور نور )و18 )L. Lasiurus scindicus و L. 

Panicum turgidum  مانند یزنند. اما بذرهای تعدادی از گیاهان( بهتر جوانه می10تاریکی مطلق )درL. Atriplex 

stocksii زنند.بطور یکسان در نور و تاریکی جوانه می 

 زنیجوانهدماهای کاردینال 

(. بیشترین اندها نشان داده نشدهداده زنی داشتند )و سرعت جوانه زنی کلجوانهبر ( ≥01/0P)داری تاثیر معنی دماهای مختلف

 و کمترین درصد بود (بذر در روز 46/2و  درصد 7/86)به میزان  سانتیگراددرجه  20مربوط به دمای زنی جوانه و سرعت درصد

 (. 3)جدول بود صفربه میزان  سانتیگراددرجه  40و  صفردمای مربوط به  زنیجوانه و سرعت

 بذرهای قیچ لوبیایی زنیزنی کل و سرعت جوانههای مختلف بر درصد جوانهدرجه حرارتمقایسه میانگین تاثیر  -3جدول 
Table 3. Means comparison of total germination and germination rate as affected by different temperature in 

Syrian bean caper 

(درجه سانتیگراد(   ادم 
Temperature (◦ C) 

)درصد(زنی کل جوانه   

Total Germination (%) 
زنی )بذر در روز(سرعت جوانه  

Germination rate (seed per day) 
0 0.0 c 0.00 c 

5 2.7 bc 0.06 c 

10 17.3 bc 1.05 b 

15 61.3 a-c 2.25 a 

20 86.7 a 2.20 a 

25 77.3 ab 2.07 a 

30 37.3 a-c 1.12 b 

35 21.3 a-c 0.51 c 

40 0.0 c 0.00 c 
 ( ندارند.P≤0.05( تفاوت معنی داری )LSDهای دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنی داری )میانگین

The Means within a column followed by the same letters are not significantly different at p≤0.05 according to the 

LSD test. 



 


 

ها با افزایش دما (. فعالیت آنزیم3درجه سانتیگراد متوقف شد )جدول 40درجه سانتیگراد و  5زنی در دماهای پایین تر از جوانه

ها حال دماهای خیلی زیاد باعث توقف فعالیت برخی از آنزیمیابد، با اینزنی افزایش میزیاد شده و به دنبال آن سرعت جوانه

  .(7شوند )می

 ( درجه سانتیگراد40و  35، 30، 25، 20، 15، 10، 5، 0) مختلفدماهای در  طی زمانسازی جوانه زنی تجمعی در برای کمی 

(. همانطور که مشاهده می شود الگوی جوانه زنی بذرهای 6و جدول  1استفاده شد )شکل از معادله سیگموییدی سه پارمتره 

 (.6و جدول  1)شکل  نشان دادداده ها  برازش مناسبی بهمدل این قیچ لوبیایی از روند سیگموئیدی تبعیت کرده و 

تعاس) نامز)
Time (hours)
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 تجمعی بذرهای قیچ لوبیایی در طی زمان در پاسخ به دماهای مختلف. نقاط مشاهدات واقعی و خطوط حاصل از زنی جوانهدرصد . 1شکل 

 می باشند.پارامتره  سهسیگموئیدی  دلمبرازش 
Figure 1. Cumulative germination percentage of Syrian bean caper seeds over time in response to different 

temperatures. Points are real observations and lines resulting from fitting three parameters sigmoid 

function.  

درصد  50( و زمان رسیدن به aزنی حداکثر )درجه سانتیگراد بر مبنای میزان جوانه 20دمای ، 4و جدول  1توجه به شکل 

تا  5زنی بذرهای قیچ لوبیایی از . دامنه گسترده جوانهباشدمیقیچ لوبیایی  بذرهایزنی ه( بهترین دما برای جوان50xزنی )جوانه

 ی رویش در فصول مختلف و در شرایط آب و هوایی متنوع می باشد. درجه سانتیگراد، نشان از توانایی باالی این گونه برا 35

 



 


 

 

های جوانه زنی  سیگموئیدی سه پارامتره به داده معادلهو پارامترهای حاصل از برارزش  بذرهادرصد جوانه زنی  50زمان رسیدن به  .4جدول 

 در دماهای مختلف. ،بذرهای قیچ لوبیایی در طی زمان
 Table 4. Time to reach to 50% seed germination and parameters resulted from fitting three parameters 

sigmoid function to seed germination of Syrian bean caper over time at different temperature. 

سطح معنی 

 داری
Probability 

level 

ضریب 

 تبیین
R2 

 درصد 50به  نزمان رسید

  50Xت()ساع جوانه زنی

Time to reach 50% 

germination 

(hour) 

 ((bشیب خط 
b (slope) 

 (a) )درصد( حداکثر جوانه زنی تجمعی
Maximum seed germination 

(%) (a) 

 

(سانتیگراددما )درجه   
Temperature (̊ C) 

- - - - 0.00 0 

0.0001 0.97 240.00* 0.96* 2.66* 5 

0.0001 0.99 171.14* 12.32* 15.25* 10 

0.0001 0.99 249.61* 32.55* 63.11* 15 

0.0001 0.99 201.00* 23.55* 83.83* 20 

0.0001 0.99 199.93* 20.78* 72.98* 25 

0.0001 0.99 211.61* 26.98* 35.49* 30 

0.0001 0.98 206.29* 16.79* 19.69* 35 

- - - - 0.00 40 

 درصد. 5در سطح  tبر اساس آزمون معنی دار *: 

*: Significant based in t-Test at 5% probability. 

(. به همین جهت از 29زنی از حساسیت باالتری نسبت به دما برخوردار است )زنی نسبت به درصد جوانهسرعت جوانه اغلب،

همانطور که قبالً (. 14) شودمیهای کاردینال استفاده زنی نسبت به دما برای بدست آوردن درجه حرارتواکنش سرعت جوانه

خطوط  سه مدل برازشبا استفاده جوانه زنی بذرهای قیچ لوبیایی کاردینال )دمای پایه، مطلوب، و حداکثر(  دماهایرکر شد، 

دما و سرعت جوانه زنی تعیین شدند. بر اساس نتایج این آزمایش  بتا به داده های رابطهنند و چهار پارامتره متقاطع، دندان ما

( بود 29/39( و )10/23 تا 33/16(، )83/9تا  57/1زنی )پایه، مطلوب و حداکثر( به ترتیب در دامنه )دماهای کاردینال جوانه

نزدیک به هم (  RMSEجذر میانگین مربعات )مقادیر ها، مطالعه همه مدلبا توجه به اینکه در این (. 5جدول و  2شکل )

استفاده شد و بر این اساس مدل چهار پارامتره بتا بهترین مدل تشخیص داده شد و در  )2R( تبیین از شاخص ضریب بود،

 (.5و جدول  2ل )شک نتیجه دماهای کاردینال جوانه زنی بذرهای قیچ لوبیایی بر اساس این مدل معرفی تعیین شد
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های الف( خطوط متقاطع ب( دندان مانند ج( بتا زنی )بذر در روز( بذرهای قیچ لوبیایی بر اساس مدلرابطه بین دما و سرعت جوانه .2شکل 

 چهار پارامتره
Figure 2. Relationship between temperature and germination rate (seeds per day) based on (A) segmented (B) 

dent-like (C) four parameters beta models for Syrian bean-caper 

بیان  انجام دادند، (Lam. Centaurea balsamita)گل گندم  نوظهور( در بررسی که روی گیاه 1عباسیان و همکاران )

داشتند که ( بیان 8درجه سانتیگراد بود. کوپلند و مکدونالد) 20زنی مربوط به دمای که باالترین درصد و سرعت جوانه کردند

 دماییدامنه  ،درجه سانتیگراد می باشد. در مجموع 40تا 30و  30تا 15زنی بیشتر بذرها بین دماهای مطلوب و حداکثر جوانه

 (گراد درجه سانتی)دما              
  Temperature (◦ C) 
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که روی گیاه قیچ لوبیایی تحقیق مشابهی که با  (2)شکل  درجه سانتیگراد است 25تا  20زنی قیچ لوبیایی مطلوب برای جوانه

 . (34) انجام شد مطابقت دارد

زنی قیچ لوبیایی برآورد شده  بر اساس برازش معادالت خطوط متقاطع، دندانه مانند و چهار ضرایب تبیین و دماهای کاردینال جوانه .5جدول 

 زنی و دما پارامتره بتا به رابطه بین سرعت جوانه
Table 5. Coefficient of determination and cardinal germination temperatures of bean shears estimated based 

on fitting equations of Segmented, Dent-like and four beta parameters to the relationship between germination 

rate and temperature 

 دما )درجه سانتیگراد(
Temperature (◦ C) 

 طعخطوط متقا مدل
Segmented Model 

 (DLمدل دندان مانند )
Dent-like model 

بتا پارامتره چهارمدل   
Beta 4 parametrs 

 1.57 2.07 9.83 (bTپایه )

 20.72 16.30-23.10 16.33 (oTمطلوب )

 39.29 39.29 39.29 (mTحداکثر)

 0.88 0.88 0.97 (2Rضریب تبیین )

RMSE 1.368345 1.36973 1.36002 

 

زنی بین نشان داد که دمای حداقل جوانه( 19) (Chenopodium album)های مختلف سلمه تره ای در بیوتیپنتایج مطالعه

درجه سانتیگراد بود. رومن  40تا 35 بین درجه سانتیگراد و دمای حداکثر 25 تا 20 بین گراد، دمای مطلوبدرجه سانتی 7تا  2

و دمای  26، دمای بهینه 2/4زنی را برای بذرهای سلمه تره به ترتیب دمای پایه ( دماهای کاردینال جوانه23و همکاران)

 درجه سانتیگراد تعیین کردند.  5/39بیشینه 

 

  جمع بندی

 کیناوب نیز یدمای مت گیاه قیچ لوبیایی بود.نشان از وجود مکانیسم خواب فیزیکی در بذرهای بطور کلی نتایج این پژوهش 

نور به بت نس ی خواب و غیرخواببذرهازنی جوانه باتوجه به اینکه. بودبذرهای این گیاه  باز مکانیسم های شکست خوا دیگر

بذرهای  زنیوانهج پایه، مطلوب و حداکثردماهای  .نیستندفتوبالست ی قیچ لوبیایی هابذر گفت کهمی توان  ،ندادواکنش نشان 

با  درجه بود. 23تا  16زنی بین و بهترین دامنه دمایی برای جوانه درجه سانتیگراد 2/39و  3/16، 8/9به ترتیب  قیچ لوبیایی

مکانیسم های موثر بر شکست خواب بذرهای قیچ لوبیایی )حذف سختی پوسته و تیمار دماهای متناوب( و نیز دامنه توجه به 

هد خواافزایش  معتدل و نیمه خشکاه در مناطق با اقلیم رسد گسترش این گیدمایی جوانه زنی بذرهای این گیاه، به نظر می

ر فهرست بزودی این گونه علف هرز د با توجه به توان رقابتی باالی این گونه و قابلیت تولید بذر فراوان، یافت. از سوی دیگر



 


 

های این گونه در یترسد پایش جمعاز بعد مدیریتی نیز به نظر می .خواهد گرفتعلف های هرز مساله ساز این مناطق قرار 

گیری مناطق مذکور می بایست با دقت نظر بیشتری صورت گیرد و از سوی دیگر با توجه به اثرات ناشی از تغییر اقلیم و بهره

از مدل ها و سناریوهای موجود در این خصوص، می توان زیستگاه های در معرض خطر را شناسایی و از ابزارهای پیشگیری 

 هاجم این گونه به زیستگاه های در معرض خطر، جلوگیری کرد.در جهت جلوگیری از ت
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Breaking seed dormancy and determining cardinal temperatures for Syrian 

bean-caper (Zygophyllum fabago L.)  using regression models 

 

Introduction: Syrian bean-caper is one of the important weeds in orchards, especially pistachio orchards in Kerman. 

Seed germination is a critical event in determining the success of a weed species in an ecosystem and is regulated by 

several factors such as temperature, light, soil salinity, moisture and pH. Seed dormancy is the most important factor 

that prevents seed germination, especially in weeds. Breaking seed dormancy by sulfuric acid scarification is one of 

the most common methods of stimulating seeds for germination. Temperature is one of the factors controlling the 

germination and distribution of plants in natural and agricultural ecosystems. All biological events respond to 

temperature, and all responses can be summarized in three main temperatures. The effects of temperature on plant 

development are the basis of the models used to predict germination time. The seeds of any species could germinate 

in a certain temperature range, which is described as the cardinal temperatures (minimum, optimum and maximum) 
Knowledge of seed germination characteristics, seed dormancy mechanism and response of these phenomena to 

environmental conditions in weeds, including Syrian bean-caper, can be useful in predicting its spread potential to 

other areas and its management, so the aim of this study was to identify the methods of dormancy breaking (knowledge 

of seed dormancy mechanism), the effect of light and alternating temperature on seed germination and also to 

determine the cardinal germination temperatures of this species. 

Material and Methods: To evaluate the effect of some methods on breaking seed dormancy, and to evaluate the 

effect of alternative temperatures and light on seed germination and to determine the cardinal temperatures of Syrian 

bean-caper seed germination, experiments were performed in the weed research laboratory of Ferdowsi University of 

Mashhad in 2016. The experiments included: Experiment 1: Evaluation of different treatments for breaking Syrian 

bean-caper seed dormancy: This experiment was performed as a factorial in a completely randomized design with 

three replications. The first factor is constant germination temperatures at five levels (15, 20, 25, 30, 35 °C) and the 

second factor is different methods of breaking seed dormancy at 5 levels (without treatment (control), concentrated 

sulfuric acid (98%) at times 10, 15, 20, 25, 30 and 35 minutes, seed stratification at 5 °C for 7 and 22 days, water 

soaking the seeds at 25 °C for 7 days and seed scarification using sandpaper for two minutes. Experiment 2: The effect 

of fluctuating temperatures, light regimes and breaking seed dormancy treatment on Syrian bean-caper seed 

germination: This experiment was performed as a factorial of three factors in a completely randomized design with 

three replications. The first factor is alternating temperatures at four levels (10/20, 25/15, 10/30 and 20/30 °C 

(Day/Night)), the second factor is the light regime at two levels (light and dark treatment (12 hours of light and 12 

hours of darkness) and continuous dark and the third factor was the breaking seed dormancy treatment with 

concentrated sulfuric acid, (the best treatment of the first experiment) at two levels (application and non-application). 

Experiment 3: Determining the cardinal temperatures of Syrian bean-caper seed germination, this experiment was 

performed completely randomize design in three replicates. Experimental factors included constant temperatures of 

0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 ° C with a light / dark period of 12/12 hours. SAS 9.1 software was used to analysis 

of variance and compare different treatments. To calculate the germination cardinal temperatures were used, 1. 

Segmented 2. Dent-like and 3. 4-parameter beta models.  

Results and Discussion: The effect of breaking seed dormancy treatments, temperature and interaction of temperature 

and breaking seed dormancy treatments on Syrian bean-caper seed germination were significant at 1% level. 

Maximum germination (96%) was obtained in sulfuric acid treatment for 15 minutes. The results of this study showed 

that all of treatments have a significant effect (at 1% level) on seed germination rate and total seed germination of 

Syrian bean-caper. Seed germination of Syrian bean-caper was in the range of 10 to 35 ° C. Seed germination increased 

with increasing temperature from 10 to 40 °C. Because this plant is native to dryland, it also had significant seed 

germination at high temperatures. The best temperature for seed germination of this plant was between 20.5 and 25.5 

°C. Seed germination stopped at temperatures below 5 °C and at 40 °C. Besides, seed germination was strongly 

affected by alternating temperatures. Light had not impact on the seed germination of Syrian bean-caper. The highest 

total seed germination was observed in breaking seed dormancy treatments related to sulfuric acid treatment for 15 

minutes at 30 °C and in alternating temperature of 25/15 °C (Day/Night). The four-parameter beta model described 

the relationship between seed germination rate of Syrian bean-caper and temperature, better than other models. Based 

on the estimation of this model, the base, optimum and ceiling temperatures for Syrian bean-caper seed germination 

were 9.83, 16.33 and 39.29 ° C, respectively. Knowledge of these ecological parameters can be useful in quantifying 

the behavior of weeds in response to various climatic variables, especially temperature.  



 


 

Conclusion: The wide range of Syrian bean-caper seed germination from 5 to 35 °C indicates the ability of this weed 

species to grow in different seasons and in various climatic conditions. Considering the mechanisms affecting the 

breaking seed dormancy of Syrian bean-caper seeds (remove of seed coat (hardness) and alternating temperatures) as 

well as the temperature range of seed germination of this plant, it seems that the spread of this plant would be possible 

in temperate and semi-arid regions. Also, due to the high competitiveness of this species and the ability to produce 

abundant seeds, this weed might be included in the list of problematic weeds in these areas. 

Key Words: Alternating temperature, Climate change, Modeling, Scarification 


