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 Clausena excavata ، غریب و عجیبمهاجم  های گونه زدن جوانه و بذر زنی جوانه

 

 چکیده

 و عجیب مهاجم های گونه زدن جوانهبر  نور از ناشی اثرات و بذر زنی جوانه بر دما و نور اثر بررسی مطالعه این از هدف

 در ،(گراد سانتی درجه 40 تا 10) گرمخانه در ثابت حرارت درجه در هاربذ است.Clausena excal'ata غریب

 قرار بررسی مورد سایه پوشش و کامل خورشید نور زیر در زدن جوانه. شدند گذاشته مداوم تاریکی و سفید نور زیر

 وجود 35تا  20 بین حرارت درجه در جوانهبرای  نور حضور عدم یا حضور در ها دانه بین توجهی قابل تفاوت. گرفت

 دانه زنی جوانه دما، از مستقل. است دیگر های حرارت درجه از تر آهسته جوانه نگهداری C ° 20 دمای دردارد. 

 درصد اما ،داد رخ محیط دو هر در ظهور زمینه، این در. بود شده هماهنگ بیشتر بسیار تاریکی زیر از سفید نور تحت

 شرایطهر دو  در هماهنگی شاخص و یکسان نسبت یک در زدن جوانه. شد مشاهده کامل خورشید نور زیر در یبیشتر

 دار است. سایه محیط و باز مناطق در باالدارای پتانسیل  C. excavateداد.  رخ

 .Rutaceae سرکش، های دانه ،فتوبالستیک خنثی کردن نور، وضعیت بیگانه، های گونه: کلمات کلیدی

 . مقدمه1

 ,Washitani)جهانی است  و محلی زیستی تنوع برای خطرات بزرگترین از یکی دهنده نشان زیستی تهاجمات

 اینکمتر شناخته شده است.  Petenon and PivelJo, 20(8))برزیل  درتهاجمی  های گونه .(2001

( میر و مرگو  رشد مثال عنوان به) گذاردب تاثیر افراد سطح شود و روی چند در آسیب باعث تواند می اتتهاجم

 AI) محیطی زیست فرآیندهای و( ها گونه تنوع و فراوانی) جامعه ،(انقراض و جمعیت رشد فراوانی،) جمعیت دینامیک

 بههستند و  غالب زیست محیط در غریب و عجیب مهاجم های گونه زیستی، تهاجم رونددر (. 1999 همکاران، و پارکر

 شوند. بومی های گونه انقراض باعث است ممکن حتی و اکوسیستم آسیب می رسانند عملکرد و بومی های گونه

(Pivello 2007) 



 هستند مختلف های اکوسیستم و درختان، به گیاهان از زندگی، اشکال ترین متنوع دهندهنشان مهاجم های گونه

(Cronk and Fuller. 1995; Seastedt. 2007). 

 حالی در ،یافت می شوند نخورده دست حدودی تا گرمسیری های جنگل ازهایی  لبه امتداد در غالبا lianas و انگور

 این با .Dislich et aI,.(2001)) دهد می رخ مکان های مسطخ در اغلب غریب و عجیب های گونه استعمار که

 از هستند بیولوژیکیتهاجم  معرض در بیشتر کوچک های تکه وف مختل مناطق نویسندگان، این به توجه با حال،

 ویژگی از برخی میان در .می شوند ایجادها  محیط این در راحتی به کههستند  هلوفیتها  گونه از بسیاری که آنجایی

 تنش در برابر تحمل سریع دارای رشد مهاجمان خود را ترویج می دهند، موفقیت و دارند مهاجم های گونه که ها

 (.Sakai et al.. 200 I)هستند  زیست محیط ناهمگونی در برابر باال تحمل و زیست محیط

 این. شود می دیده زیستگاه در تغییر همانند تشکیل مکان های مسطح مثل گرمسیری های جنگل در تاختالال

 گیاه زیر که کوچکی درختان و ها بوته حضور ونور  بودن دسترس در مانند جاندار غیر عوامل از بسیاریروی  تغییرات

 دهند. می شکاف تاج را تغییر در رطوبت و محیط دمای که میروید تاثیر می گذارند بزرگتری

 محیطی عوامل ترین مهم خاک رطوبت و نور دما، Baskin, Cc. and Baskin, JM. (1988,)به  توجه با

 شرایطRejmanek and Richardson (1996)به  توجه با. است نهال استقرار و دانهجوانه زنی  کنترل

 به تهاجم و گیاه بقای گونه هستند زیرا یک بهینه رشد برای موارد همان زدن جوانه و بذر زنی جوانه برای مطلوب

 بهکمک  که مفید نه تنها برای اطالعات ها دانه زنی جوانه مطالعات ظهور مرتبط است. جوانه زنی و مکانیسشدت به 

مهم هستند  گیاهی های گونهاکوفیزیولوژی  درک در خود کمک برای بلکه ،کاشتن می کند بذر تکنولوژی

lBorghetti and Ferreira, 2(04.)  حیاتی جغرافیای به مربوط مختصات توضیح تا کند می کمک دانشاین 

 به توجه با تاز و تاخت معرض در پذیر امکانهای  محیط بینی پیش و (Borghetti, 2005)ها  گونه از بسیاری

 .(Cordell et a1.. 2002)صورت گیرد  مهاجم های گونهخاص  های ویژگی

Clausena excavata BumJ. f. - wampee, c1allsena curry  که استنیمه برگریز  درختیک 

 و سفید گلدارای . است باز و نامنظم تاج با متر، 9 و 6 بین آن ارتفاع. است فیلیپین و ی جنوب شرقیآسیاهند،  بومی



 10-7طول در شکل بیضی برق و زرق و یها میوهدارای  طول، EM 30-20 از انتهایی خوشه صورت به کوچک،

 شناخته ریشه و پوست آن، برگ دارویی . خواص(Lorenzi et a,.! 2003)شیرین است.  آبدار خمیر ، متر میلی

یافته غالب بوده است  بهبود جنگل یک در آن طبیعی بازسازی .برزیل در (.Wu et aL 1998)است  شده

(Vieira and Gandolfi, 2006,)  علف عنوان به استرالیا در گونه این. است تهاجمی پتانسیله دنده نشانکه 

 های گونه عنوان و (Green et aI., 20()4)کریسمس  جزیره گیاهی پوشش در که استشده  شناخته هرز

 Space and Imada, 2(04.))رایج است  هاوایی در مهاجم

 شرایط تحت Clausena eXCClVaTCl بذر زنی جوانه بر دما و نور اثر بررسی مطالعه این از هدف

گونه  این از تهاجمی ظرفیت درک منظور به طبیعی، شرایط تحت زدن جوانه در نور از ناشی اثرات و آزمایشگاهی

 است.

 . مواد و روش ها2

 در یافته بهبود جنگل در واقع کارخانه 20 از بالغهای  میوه از Clausena excaVaTa دانه های

Iracemapolis، SP، برزیل (35 0 22 W S. 470 31 '). منطقه این شد. برداشت 2006 سال ژانویه ماه در 

 Koppen به اساس بر هوا و آب. است ساله 19 غریب و عجیب و بومی های گونه با ناهمگن، جنگل احیای یک

(1948) CWA ( (زمستان و مرطوب و گرم تابستانهای مشخص شده با مرطوب و گرمسیری نیمه هوای و آب 

 .2004 سال Oliveira)است  متر میلی 1700 و 1100 ، بین ساالنه بارش با( خشک

 کارخانه آزمایشگاه در دستی های دانه و ،حذف شد آب زیر پالپ شد، شسته ها میوه برداشت، از پس

Photomorphogenesis (UNESPlRio Claro)  .25 برای تکرار چهار زنی، جوانه آزمایش برایجدا شد 

 شده برای خیس میلی لیتر 10 مقطر آب در صافی کاغذ با پالستیکی سفید و سیاه یا و روشن ظروف داخل در در بذر

 نوری پرداخت های در صورت نیاز اضافه شد. مقطرآب  رطوبت، حفظ برای. شد داده قرار تاریکی و نور پرداخت های

 در آزمایشدانه انجام شد. این  سطح در 32،85 از فوتون تابش نرخبا  فلورسنت روز نوربا  وات 15 المپ دو با سفید

 تا 10 از افزایش ° 5با  C (T 1 ° C) در (MA 403 مارکونی مدل و G-347 مدلFANEM) جوانه زن های



 شده بر اساس تعیین ه صورتب درصد C. excavata 50.78 دانه آب محتوای شد. انجام گراد سانتی درجه 40

 مدت برای LL 105 ° Cشده برداشت دانه 100 کردن خشک از پس ،(J 992 برزیل،) دانه تحلیل و تجزیه قوانین

 سخت سر های دانه عنوان به پراکندگی دوره در آب مقدار این با ها دانه Chin (1989,)با  مطابق. بود ساعت 24

 بندی می شوند. طبقه

 ندشد گرفته نظر درها زمانی جوانه زده  دانه. شدند برداشته ساعت 24 فواصل در وشدند  شمارش زده جوانه های دانه

 کم سبز نور زیر تاریکی در انکوبه شده های دانه ،(1992 برزیل،) .رسید متر میلی 1 حداقل طول به اصلی ریشه که

 به زنی جوانه . پایش زمانی متوقف شد که هیچ(Amaral-Baroli and Takaki, 200 I)شد  مشاهده فانوس

 نشد. مشاهده هم سر پشت روز پنج مدت

 Experimentalدر  تجربی سایبان سایه زیر در و خورشید مستقیم نور تحت C. excavata زدن جوانه

Garden (UNESPlRio Claro) in Fehruary 2006  .کاملخورشید  تحتمورد ارزیابی قرار گرفت ، R 

: بود 28,5 خاک حرارت درجه میانگین و ،T 0.8 0C هوا حرارت درجه متوسط بود، FR 1،22: متوسط نسبت

 ° 0،2 24,4 خاک دمای متوسط و ،0C 24,8 هوا دمای متوسطو R: FR 0.23 متوسطنسبت  سایبان، سایه تحت

C: درجه و گیری شد زیست اندازه محیط هر در حداقل و حداکثر دماسنج یک از استفاده با هوا حرارت درجه. بود 

 آمد. دست بهبوته  بستر در دماسنج دفن خاک حرارت

 30 * 15) سیاه پالستیکی های کیسه در متر سانتی 1 عمق در دانه 40 از تکرار چهار گیاهچه، رشد آزمایش برای

EM) آزمایشات نگهداری شد. سایبان سایه یا و کامل خورشید در وکاشته شد ( 1:1) هوموس خاک مخلوط حاوی 

 ده و( خورشید) رساندن پایان بهنه  روز، 45 مدت به روزانه زدن جوانه بارانی آبدهی شدند. روزهای در جز به روز هر

 عاری از ساقه ند کهشد گرفته نظر درظهور یافته  زمانی ها نهال. شد مشاهده گذشته ظهوراخرین  از بعد روز (سایه)

 خاک هستند. شکم در واقع جوانه زنی دهنده ارائه ها گونهرو این  این از بستر شد.

 به توجه با (LL) زنی جوانه سازی هماهنگ شاخص و (I) و فراوانی ظهور وجوانه زنی  نرخ و( ٪) درصد 

Labouriau (1983)  بنابراین،. شد محاسبه سایه یا آفتاب در حرارت درجه هردر r=1/t  زنی جوانهکه در آن r و 



 ،RI زمان در نهالظهور  و زده جوانه های دانه تعداد: ni ایل آن درکه  ظهور وجوانه زنی  زمانمتوسط  tنرخ ظهور 

TI: و آزمایش شروع از زمان iروز(،  مشاهده ام(k آن درکه      زدن جوانه و بذر زنی جوانه زمان: اخرین nj :تعداد 

: اخرین زمان k زدن؛ جوانه و دانه فراوانی جوانه زنی fiکه در ان  :ti ،k زمان در نهال ظهور و زده جوانه های دانه

 گیاهچه. ظهور و جوانه زنی

 ها گروه میان در تفاوت و شد استفاده والیس کروسکال آزموننرمال نبودند بنابراین  داده ظهورداده های  و جوانه زنی

 ها داده سازی هماهنگنرخ و شاخص  .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد( ٪5=  استثنای به) Nemenyiآزمون توسط

برای مقایسه Tukey (0 = 5٪ آزمون توسط (ANOYA)یراه دو واریانس تحلیل و تجزیه یک از استفاده با

 گرفت. قرار تحلیل و تجزیه ( موردZar 1999میانگین ها )

 نتایج و بررسی. 3

میانگین  برای مقایسه T آزمون توسط ،ها محیط از یک هر برای سازی هماهنگ شاخص و زدن جوانه سرعت درصد،

 (.Zar 1999) گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد ها

بدون  ،C" 35 و 20 بین دمای در سایه زدند مانند جوانه کامل آفتاب در excavatil Clausena های دانه

 ،٪98 از باالتر متوسطبا  بود باال زدن جوانه درصد. مختلف دماهایجوانه زنی در  درصد مورد در توجه قابل تفاوت

 سانتی درجه 35 باالی و گراد سانتی درجه 20 زیر جوانه زنی فقدان به توجه با(. 1a شکل) پرداخت ها همه برای

 جوانه زنی برای شد. گراد تعیین سانتی درجه 40و 35 بین حداکثر و " 20 و 15 بین حداقل در اصلی دمای گراد،

با توجه به  گرمسیری های گونه اکثر در نیاز مورد از مقدار باالتر کمی حرارت درجه حداقل C. excavata در دانه

Borghetti CW05) است نیاز مورد 

از لحاظ  C secds excavata دانه های تا دهد می اجازه نور به نسبت تفاوتی بی در جوانه زنی ویژگی این

ها محل  گونه تا دهد می اجازه نور بدون یا و کمی با بذر زنی جوانه امکان. شوند بندی دستهفوتوبالستیکی خنثی 

 ها اشغال نمایندبرگاز  تجمع یک یاها  سنگ از ای الیه پوشش تحت خاک در حتی یا و جنگلهای سکونت ریز را در 

(Mercier و GuerreiroFilho، 1990). 



 = P) دیگر های حرارت درجه در تر آهستهشرایط نور  تحت گراد، سانتی درجه 20 دمای در بذرهای نگه داشته شده

 سانتی درجه 35 و 25 بین دمای در نور توسط مثبتو به طور  شدت به جوانه زنی نرخجوانه زنی نمودند.  (00) .0

 بین ها گونه این برایمطلوب  حرارت درجه نتیجه، در( تحت تاثیر قرار گرفت. 1b)شکل  I) (P = 0.000) گراد

 شد مشاهده نور گرفتن نظر در بدون متوسط پایین زنی جوانه و بیشتراست که در ان جوانه زنی  C ° 35 و 25

 (2 شکل)

 ;Beljak et aL, 1984) دهد می رخ سرعت به سرکش های دانه از زنی جوانه مناسب رطوبت، روند شرایط تحت 

Baskin, Cc. and Baskin, .1M., 1998.)  یا میوه داخل در حتی سرعت به باید ها دانهدر ذات، این 

 اتفاق این دلیل (.Farnsworth, 2000)جوانه زنی نمایند  بذر بانک تشکیل بدون شدگی، باز از پس مستقیم

 از آب که هنگامیماندن را  زنده گرفته می شوند که نظر ی درخشک در مقابل تحمل بدون ها دانه این که اینست

 (.Bewley and Black, 1994)می دهند.  دست ، ازاست خاص بحرانی سطح زیر در آب مقدار به داده دست

 = P) دما گرفتن نظر در بدونمشاهده شد که  .C. excavataزنی جوانه فرآیند سازی هماهنگ به توجه با

 .(P = 0.003)است تر هماهنگ نسبت به سایه کامل آفتاب در بذر زنی جوانه ،(0.908

 و سفید نورزده تحت  جوانه Leucaella leucocephala (lam )de wit بذرهای در نور ناحساس بودن

. یک گونه Souza-Filho, 2(00). L. leucocepfwla)شد  مشاهده نیز ٪76 بذر زنی جوانه با تاریکی،

 ,Richardson)می شود  گرفته نظر جهان در در موارد از بسیاری در مهاجم گونهاست و یک  غریب و عجیب

1998; Shine el aI., 2003; Espindola et aI., 2005.) ( 1998) ریچاردسون توسط که همانطور

 در وشده قرار دارد  کاشته های درخت گونه ترین غریب و عجیب میان در .leucoceplwla Lاست، شده گزارش

 محیطی وجود دارد. شرایطبا  متنوع استثنایی سازگاری و کاربرد چندین سریع، رشد آن، های ویژگی میان

مهاجم در نظر گرفته می شود  جهان مناطق از برخی در شده گرفته نظر در درخت های گونه از دیگر یکی

P.I'idiunl guajava L (Richardson, 1998; Shine et aI., 2003; Space and Imada, 



 ,Lorenzi)شدید است  باز های زیستگاه در آن بازسازی ،هستند بومی ها گونه این آن در کهدر برزیل  (.2004

 l~ guajavaبذرهای  (.1998

و  سفید نور زیر در exclII'ata Clause/1o دانه میزان b) و درصد a) و زنی جوانه درصد میانگین. 1 شکل

 جوانه زنی درصد متوسطدرجه،  20دهد. در می را نشان وسایل استاندارد خطایتاریکی پیوسته. میله های پیوسته، 

 از باالتر و گراد سانتی درجه 20 از کمتر شده آزمایش دماهای در ها دانه. یکسان بود نوری شرایط دو هر تحت دقیقا

 جوانه زنی نشدند. 35

 . است باز های زیستگاه و ها شکاف استعمار های ویژگی

در دماهای مختلف تحت نور  .Cla.usena. excaVala. چندضلعی های فراوانی نسبی جوانه زنی دانه 2شکل 

 = شاخص همزمان سازی جوانه زنی )بیت ها(.U= زمانی میانگین جوانه زنی )روزها(. MTسفید و تاریکی پیوسته. 

 اما تاریکی در گراد، سانتی درجه 35 تا 20 محدوده در حرارت درجه در سفید نور زیر در گونه این از دانهجوانه زنی 

 این برای.  .(Takaki، 2004 و Sugahara) دارد وجود حرارت درجه نوسان که دهد می رخ جایی در تنها

 در که به جوانه زنی می شوند مختلف وادار دماهای در نوسان بلکه توسط نوربا  تنها نه گونه این های دانه نویسندگان،

 پوشانده می شوند. خاک با ها دانه که هنگامی دهد می رخ کوچک شکاف یا و باز مناطق

 مستقیم نور. شد مشاهده آزمون های محیط دو هر تحتClausenll exca.vlITa زدن جوانه. زمینه این در

 با نیز بان سایه زیر در ظهور. کننده یک نهال ارائه دادتولید های دانه تمام با ،(P <0.05) باالتر را نتایج خورشید

قرار داد،  تاثیر را تحت / C. eXCQva در زدن جوانه نهایی درصد ،نور اگرچه(. 1 جدول) داد ی رخبزرگ موفقیت

 کنترل شرایط با آمده دست به نتایج کننده تایید است که سایه باال و خورشید مستقیم نور در گونه این" بالقوه وقوع

 .است آزمایشگاهشده 

 17 از پساولین ظهور  ،کامل خورشید در .(P = 0.776) یکسان بود محیط دودر هر  بذرها شدن سبز سرعت

 ظاهر روز 18 از پس ظهور اولین سایه، در. رسید پایان ام به 36" روز در (٪100به  رسیده حداکثر) وداد و  رخ روز'"

 نمود ذکر نسبی فراوانی های ضلعی چند روی بر توان میهمانطور که  ام خاتمه یافت.35 روز در( ٪90,6) و شد



 سازی هماهنگ شاخص دهنده ارائه ومی دهد  رخ نور شرایط دو هر در ناهمگن به روشی نهال ظهور ،(3 شکل)

 (.1 جدول) یکسانی است

 در موفقیت همین. بردند در به سالم جان پرداخت دو هر تحت گیاهان .excavata C،اتآزمایش پایان در

Tecoma L. Juss  بردند،  در به سالم جان یافته ظهوربذرهای  از ٪1,5 تنهانشد که در آن  مشاهدهتحت سایه

 برای نوری شرایط به نسبت t.stan های دانه اگرچه .بود ٪96,9 نهال یبقا ،مستقیم آفتاب نور زیر که حالی در

 دهد می ها رخ شکاف و ها جنگل های لبه باز، مناطق در تنها آنها نهال به کارگیری تفاوت بودند، جوانه زنی بی

(Socolowski 2008 همکاران و .) 

 

 (.Envدر دو محیط آزمایش شده ) Clausena excavate. مشخصات ظهور دانه های 1شکل 

متفاوت نیست. مقادیر میانگین  tمیانگین ها با حروف یکسان در هر پارامتر ارزیابی شده به طور چشمگیری از آزمون 

 خطای استاندارد میانگین

 مهاجم های گونه ترین غریب و برای عجیب .slans T درشده  مشاهده سایه تحمل عدم ،fine (2002) به توجه با

 استوایی های جنگل مانند کم، نور بودن دسترس در باهایی  محیط ساکن ندرت به ها گونه این نتیجه، در است؛ رایج

 هاوایی، مانند دیگر مناطق در (.Ziller, 200 I)می شود  گرفته نظر درمهاجم  گونه .stans T برزیل،در . هستند

 (.Imada. 2004 و Space)می شود  جدی مشکالت بروز باعث آشفته مناطق درهای بسیار مهاجم  گونه این

مشاهده  Lall/ana camara L ،Duggin and Gentle (1998)در حال مطالعه اثر شدت مزاحمت در 

نمودند که جوانه زنی دانه، بقا و رشد بذر اولیه به طور چشمگیر و مثبت با شدت مزاحمت همبسته است. به بیانی 

دیگر، زمانی که دردسترس بودن نور افزایش می باد، جوانه زنی، بقا و رشد افزایش می یابد که در عوض موفقیت بهره 

 Duggin)فراهم نمود  L. camaraن اثری حائل را در مقابل حمله وری نمونه ها را افزایش می دهد. سایه سایبا

and Gentle. 1998,)  در مقابل آنچه برایC.excavta .مشاهده شد 



Myers et al. (2005)  رفتارAlliaria petiolata (M.Bieb) Cavara and garnde را مطالعه ،

نوری و مشاهده نمودند که حمله این نمونه ها در  نمودند، یک نمونه تهاجمی در ایاالت متحده، تحت جندین شرایط

دردسترس بودن باال و پایین رخ می دهد. این پالستیسیته بودن پاسخ به سطوح مختلف نور، عاملی است که می تواند 

 موفقیت تهاجم را افزایش دهد.

نی به صورت ، سیتولدون ها زیر سطح خاک باقی ماند که مشخص کننده جوانه زC.excavataدر مدت ظهور 

hypogeal  .است. در این مورد عمل سیتولدون ها تنها به عنوان یک ارگان رزرو است و فتوسنتز رخ نمی دهد

زمانی که سیتولدون ها در پرتاب جدید می ماند و باالی زمین اورده می شود، جوانه زنی روخاکی است. در این مورد، 

گیاه خوارها و پاتوژن ها هستند زیرا آنها در معرض هستند  فتوسنتز رخ می دهد؛ هرچند، سیتولدون ها داوطلب

(Bazzaz and Pickett, 1980.) 

دارای توانایی در جوانه زنی و به کارگییری بذرکاری جدید تحت شرایط نوری  C.excavataدر نتیجه، بذرهای 

ات می تواند در انتشار هستند که این نمونه ها را مجاز به ساکن شدن در محیط ها مختلف می سازد. این مشخص

 موفقیت آمیز این نمونه ها سهم داشته باشند.

دریافت نمود.  CNPq (Process no. 14100912005-5)یک بورس را از  D.C.M. Vieira  تشکرات.

 حمایت شده است. CNPq. FAPESP and FUND UNESPاین مطالعه توسط امتیاز 
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