
  
 شنگ دو گونه علف هرز زنی بذر جوانهخصوصیات اثر تیمارهاي شکست خواب بر 

)Teragopogon collinus( خاکشیر  و)Descurainia sophia( 

  
  2تدینمحمودرضا  -*1مرضیه مظهري

 09/11/1392 :تاریخ دریافت

  04/09/1394 :تاریخ پذیرش
  

  چکیده
کنند و خواب بذر مشکلی بـراي کنتـرل   گیاهان زراعی را کاهش میجواري و رقابت با گیاه زراعی رشد و نمو و عملکرد هرز از طریق همهايعلف

هـاي   طـرح بلـوك  زنی بذور شنگ و خاکشیر پژوهشی به صورت  به منظور بررسی اثر تیمارهاي مختلف بر شکست خواب و جوانه. هاي هرز استعلف
در سـه تکـرار در    تصـادفی  اکتوریل در قالب طرح کـامالً هاي فو آزمایش) استفاده از آب جوش(ب تصادفی در تیمارهاي مکانیکی شکست خوا کامال

به شکل خیسـاندن در دو سـطح   ) گرممیلی 500و  250، 100، 0( تیمارها شامل سطوح مختلف جیبرلیک اسید. انجام شد 1391دانشگاه شهرکرد سال 
-15(، تیمار تناوب دما دقیقه 30و  10دو سطح زمانی در سیمپتاموالر نیتراتمیلی) 150و  100، 50(ي هادر غلظت، نیترات پتاسیم ساعت 24و  2زمانی 

 و تیمارهاي مکانیکی شکست خواب )ساعت تاریکی 16ساعت روشنایی و  8( ردر شرایط نور کامل، تاریکی و تناوب نو) گراددرجه سانتی 10-20 و 5
ثیر را در شکست خواب بذور داشت أمار تناوب دما و نور بیشترین تدر گیاهان شنگ و خاکشیر تی زنی نشان داد کهبررسی درصد جوانه. بودند) آب جوش(

با توجه به شکست خواب بذور شنگ و خاکشیر . ثیري بر شکست خواب بذور گیاهان شنگ و خاکشیر نداشتأو کاربرد جیبرلیک اسید و نیترات پتاسیم ت
  .خاکشیر از نوع ترکیبی استتوان نتیجه گرفت که خواب بذور شنگ و در تیمارهاي تناوب دما و نور می

  
  علف هرزتیمار شیمیایی، تناوب دما و نور، بذر،  :کلیدي هايواژه

  
    ١مقدمه 
یندي فیزیولوژیک است که از رشد گیاهچه آغاز شده آزنی فر جوانه

. )5(شـود  هاي پوششی بذر کامل میو با نفوذ گیاهک به داخل بافت
 شود، خواب بـذر اسـت  زنی بذور می ترین عاملی که مانع از جوانهمهم

زنـی در بـذور    خواب بذور و یا افزایش درصد جوانهبراي شکست . )4(
گیاهان از موادي مانند جیبرلیک اسـید و نیتـرات پتاسـیم و یـا مـواد      

دهـی پوسـته بـذر و یـا     شیمیایی مانند سولفوریک اسید جهت خراش
ه ددهـی از قبیـل آب داغ و کاغـذ سـنبا    هاي مکـانیکی خـراش  روش

سطوح مختلفی از دما و همچنین کاربرد  .)13و  2( استفاده شده است
ثر ؤبسیاري از بذور م زنی نور در شکست خواب و افزایش درصد جوانه

از جیبرلیک اسـید  ) 11( و همکاران کشتکار). 15و  8(ت واقع شده اس
ــاه    ــذرور گی ــواب ب ــت خ ــور شکس ــه منظ ــون  ب  Astragalus(گ

cyclophyllon( دهی پوسته بذر با سـولفوریک  خراش. استفاده کردند
                                                        

  دانشگاه شهرکرد زراعت، گروه دانشیار و اگرواکولوژي ارشد کارشناسی آموخته دانش -2و  1
  Email: marziye.mazhari65@gmail.com)        :نویسنده مسئول -(*

  اجازه نفوذ آب را هاي اسکلریديتخریب پوشش بذري و سلول بااسید 
دهد و خواب بذر ناشی از عدم نفـوذ آب بـه   یند آبگیري میآجهت فر

در شکست خـواب   )12( الرا و لیندینگ .)2( کندپوسته را برطرف می
به اهمیـت سـولفوریک    )Crotalaria pumila( نخود شنی بذر گیاه

در ) 1(ن باسکین و همکـارا . انداشاره کردهزنی  اسید در تحریک جوانه
 انـد کـه خـواب بـذر انـواع گونـه      هاي متعـددي بیـان کـرده   گزارش

Osmohiza  هاي سرمادهی مناسـب شکسـته   با دورهاز تیره چتریان
زنی بـذر بسـیاري از گیاهـان نیـز در دمـاي متنـاوب        جوانه. شوندمی

 )Eleusine indica(زنی بذر علف غاز  جوانه). 9 و 8(د یابافزایش می
درصد  99روشنایی به /ساعت تاریکی 8/16با  20/25در تناوب دمایی 

 گیاه خاکشـیر و ) Teragopogon collinus(گ گیاه شن .)15(د رسی
)Descurainia sophia ( هستندایران هاي هرز مزارع علفاز جمله. 

در  ازسـطح اراضـی شـهرکرد    آوري شـده با توجه به اینکه بذور جمـع 
مشخص شـد   داشتند،درصد  3زنی کمتر از  شرایط آزمایشگاهی جوانه

 ایـن  اهمیـت . باشندگیاه شنگ و خاکشیر داراي خواب می ر دوکه بذ
 تحت هاآن زنی جوانه تحقیق بررسی این در که شد سببهرز  گیاهان

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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زنی مـورد بررسـی قـرار     جوانه تحریک بر ثرؤم برخی تیمارهاي ثیرآت
  . گیرد

 
   هاروشمواد و 

در آزمایشگاه زراعت دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه     این آزمایش
جهت انجـام ایـن پـژوهش، بـذور     . شدانجام  1391در سال شهرکرد 

متري خاك  سانتی 30و از ارتفاع در پاییز بوته گیاهی  200گیاهان از 
هاي مختلف  جهت تشکیل یک نمونه بذري، بذور بوته. آوري شدجمع

هاي پالسـتیکی غیـر قابـل نفـوذ بـه       و در بستهبا هم مخلوط شدند 
 هاي کامال طرح بلوكبه صورت ها آزمایش .آزمایشگاه منتقل گردیدند

) استفاده از آب جوش(ب تصادفی در تیمارهاي مکانیکی شکست خوا
در تیمارهـاي   تصـادفی  هاي فاکتوریل در قالب طرح کامالو آزمایش

اسیم و همچنین تیمارهاي و نیترات پت کاربرد هورمون جیبرلیک اسید
از  انجام شدند، بـه ایـن منظـور    سرمادهی مرطوب و تناوب دما و نور

 صـورت  به یک صافی شماره کاغذ و متريسانتی 10هاي دیشپتري
عفـونی   پـس از ضـد   و گردیـد  استفاده بستر بذرها عنوان به الیه دو

 25تعـداد   درصد 1دقیقه با محلول هیپوکلریدسدیم  1بذرها به مدت 
 متريسانتی10دیش  در هر پتريبین دو الیه کاغذ صافی واتمن بذر 

 لیتـر پنج میلی حدود بذرها، نیاز رطوبت مورد تامین جهتشد و  چیده
 تحقیـق  این در نظر مورد تیمارهاي .شد اضافه  هاپتري مقطر به آب
  :اجرا شدصورت زیر  به

و نور قابل تنظیم در در اتاقک رشد، با دما تیمار تناوب دما و نور 
و در ) گـراد درجـه سـانتی   10-20 و 5-15(ب دو سطح دماي متنـاو 

 16ساعت روشنایی و  8( شرایط نور کامل، تاریکی کامل و تناوب نور
همـراه بـا   به دو صورت ، تیمار کاربرد جیبرلیک اسید )ساعت تاریکی

ـ  غلظـت در  دهـی دهی و عدم خراشپیش تیمار خراش ف هـاي مختل
به شکل خیسـاندن در دو  ) گرم بر لیترمیلی 500و  250، 100صفر، (

همراه با پتاسیم به دو صورت نیتراتو تیمار  ساعت 24و  2زمانی  بازه
، 50 صـفر، ي هـا در غلظت دهیدهی و عدم خراشپیش تیمار خراش

 30و  10 زمانی بازهپتاسیم در دو گرم بر لیتر نیتراتمیلی 150و  100
روز در  14بعد از اعمال هر تیمار بذرها بـه مـدت    .دقیقه استفاده شد

میکرومول بـر متـر    85 ياتاقک رشد با شدت جریان فوتون فتوسنتز
  . گراد قرار گرفتند درجه سانتی 25مربع بر ثانیه و دماي 

زنی، شـمارش بـذرهاي جوانـه زده انجـام گرفـت و       پس از جوانه
  . محاسبه شد )6( یک معادلهزنی مطابق  درصد جوانه

1( 100                                               ×S/T = زنی درصد جوانه  
تعـداد کـل بـذور نمونـه      Tزده و  تعداد بـذور جوانـه   Sدر این رابطه 
   .باشد آزمایشی می

حاصـل از بررسـی   دست آمـده  هاي به پس از پایان آزمایش، داده
هـا بـا   میانگین تجزیه و مقایسه SAS 9با نرم افزار زنی درصد جوانه

  .پنج درصد انجام شداحتمال در سطح  LSDآزمون 
  
  و بحث نتایج

زنـی بـذور    نور بر درصد جوانـه  دما و ،در آزمایش اثر مدت زمان
) 1جـدول  (س دست آمـده از تجزیـه واریـان   نتایج به و خاکشیر شنگ

دهد که اثر دما، زمان و اثر متقابل نـور و زمـان بـر درصـد     نشان می
در . دار بـوده اسـت  درصد معنی 1در سطح  و خاکشیرزنی شنگ  جوانه

و  زنی بذور شنگ نور بر درصد جوانه دما و ،این آزمایش اثر مدت زمان
بررسی اثر متقابل دماي متناوب و . استشده بررسی گردیده  خاکشیر

دهد که افزایش نشان می) 2جدول (گ بذر شن یزن جوانهنور بر درصد 
زنی  در شرایط نوري متناوب سبب افزایش درصد جوانهدماي متناوب 

گراد درجه سانتی 10-20شده و در شرایط نوري مطلق، دماي متناوب 
گراد، اثر کمتـري بـر ایـن صـفت     درجه سانتی 5-15نسبت به دماي 

درجه  10-20متناوب  در شرایط تاریکی مطلق نیز دماي. داشته است
در . زنی گذاشته است دار بیشتري بر درصد جوانهثیر معنیأگراد تسانتی

گراد و نور متنـاوب  درجه سانتی 10-20 کل اثر متقابل دماي متناوب
داري بیشتر از سـایر  گیاه شنگ به شکل معنی زنی بذر بر درصد جوانه

 بـر  شـده  اعمال تیمارهاي ثیرأت نتایج .بوده است) درصد 80(ا تیماره
تیمار  که داد نشاننیز خاکشیر  زنی جوانه روي شکست خواب و درصد

که بذور توضیح  این با اندشده زنی جوانه افزایش سبب تناوب دما و نور
زنی را داشتند و در دیگر  این گیاه در شرایط نور متناوب باالترین جوانه

زنـی بـه    جوانه زنی نداشتند و بیشترین درصد شرایط نوري بذور جوانه
 گراد مشاهده شددرجه سانتی 5-15درصد در دماي متناوب  52میزان 

زنی بـذور شـنگ و خاکشـیر در     علت افزایش درصد جوانه .)2جدول (
توان بـه تغییـرات فیزیولـوژیکی    اوب نوري و دمایی را میتنشرایط م

رسـد در چنـین شـرایطی تغییـرات     به نظـر مـی  . درون بذر نسبت داد
زنـی تجزیـه    دهد و بازدارنـده هـاي جوانـه   ر بذر روي میهورمونی د

هـاي  آزمـایش . )16( شـود زنی مـی  شوند که باعث تحریک جوانه می
زنی بذور انجـام شـده    متعددي بر محدوده دمایی متفاوتی براي جوانه

 Papaver) (خشـخاش زینتـی    در گیـاه  ،، بـه طـور مثـال   )17( اسـت 
raculeatum تیمار . اب آزمایش شده استاثر دماي متفاوت بر بذور خو
 گـراد بـود  درجـه سـانتی   20-30و  15-25، 10-20، 5-15دمایی شامل 

از دماي متناوب به  Drosera nglica خوار انگلیسیحشره در گیاه. )10(
عنوان نمودند ) 7(دوگان البته ). 3(منظور شکست خواب بذور استفاده شد 

در شـرایط  ) Reseda lutea(ر اسـپرك زرد  بـذو  زنـی  جوانـه که حـداکثر  
 ناندوال. زنی استتاریکی مداوم صورت گرفته و نور عامل بازدازنده جوانه

ـ  نیز دریافتند که بیشترین میزان جوانـه ) 14(ن و همکارا ) درصـد  61(ی زن
در دماي متناوب و در شـرایط  ) Conyza canadensis(ب بذور علف اس

ي گیاهان، قـادر بـه   آید هر چند که بذور این گونهنور کامل به دست می
   .در شرایط تاریکی نیز بود زنی جوانه
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  و خاکشیر گبر درصد جوانه زنی بذور شنتناوب دما و نور  میانگین مربعات اثر تیمار - 1 جدول

Table 1- ANOVA (MS) results for effect of alternative temperature and light treatment on germination of seed 
 Teragopogon collinus and Descurainia sophia  

   میانگین مربعات
Mean squares  

  منابع تغییرات
Sources of variation  

 درجه آزادي
Degrees of freedom 

 شنگ
Teragopogon collinus 

 خاکشیر
Descurainia sophia 

 بلوك
Replication 

2 20.41ns 1.20ns 

 نور
light 

2 1243.15** 919.99** 

 دما
temperature 

1 1145.59** 196.43** 

دما×نور  
light× temperature 

2 1147.65** 196.43** 

 خطا
Error 

10 6.30 11.20 

(CV%)  17.17 15.93 -  ضریب تغییرات 
ns  درصد  1داري در سطح داري و معنیبه ترتیب عدم معنی** و  

ns , and ** , represent non-significant, significant difference at 0.01 level, respectively 
 

  
  خاکشیر و زنی بذرگیاه شنگبر جوانه تناوب دما و نور تیمارثیر أت - 2جدول 

Table 2- Effects of alternative temperature and light treatment on germination of seeds   
 Teragopogon collinus and Descurainia sophia  

 تیمار تناوب دما و نور                              
  Alternative temperature and light treatment  

 گیاه
Plant  

 تاریکی
5-15  

)گرادسانتی(  
Dark 

5-15(Cᵒ) 

 تاریکی 
20-10  

)گرادسانتی(   
Dark 

10-20( Cᵒ) 

 نور
5-15  

)گرادسانتی(   
Light 

5-15(Cᵒ) 

 نور
20-10  

)گرادسانتی(  
Light 

10-20 (Cᵒ) 

 تناوب دما و نور
5-15  

)گرادسانتی ) 
alternative 

temperature and 
light5-15(Cᵒ) 

 تناوب دما و نور
20-10  

)گرادسانتی(  
alternative 

temperature and 
light10-20 (Cᵒ) 

 شنگ
Teragopogon 

collinus 
4d 5cd 12b 10bc 9bc 80a 

 خاکشیر
Descurainia 

Sophia 
0c 0c 0c 0c 52a 20b 

 باشند نمی) P≤0.05(دار  اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی

Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P≤0.05)  
 

تیمارهاي هورمـونی، کـاربرد نیتـرات     کهاین پژوهش نشان داد 
 گیاهان شنگ و خاکشیرزنی و شکست خواب  ثیري بر جوانهأت پتاسیم
ثیر تیمارهاي مذکور در شکسـت خـواب بـذور    أبا توجه به ت و نداشتند
) 4(باسکین و باسکین توان بر اساس طبقه بندي ، میو شنگ خاکشیر

ـ تحقی .از نوع ترکیبی اسـت  دو گیاه بذور هرنتیجه گرفت خواب  ات ق
دهد که هر دو علف هـرز شـنگ و خاکشـیر    پژوهش حاضر نشان می

ثیر تیمارهاي دمایی منطبق با محـیط شکسـت خـواب قـرار     أتحت ت

ثیر هاي طغیان این دو گیاه تحت تأگرفته است که نشان دهنده دوران
ها امکـان  هاز طرفی، این دانست. باشد عملیات کشاورزي در مزرعه می

ها را به منظور کـاهش انـدازه بانـک بـذر خـاك فـراهم       مبارزه با آن
هـرز و خسـارت   هايسازد و پتانسیل آلودگی مزارع، ناشی از علف می
  .رساند ها به گیاهان زراعی به حداقل مقدار خود میآن
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