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  چکیده

فاکتورهاي مختلف محیطی در شرایط آزمایشگاه و زنی و سبز شدن آن به ساز در دنیا است. پاسخ جوانههرز مسئلههايقیاق یکی از مهمترین علف
درصد) بهتـرین تیمـار بـراي     95-98دقیقه در اسید سولفوریک غلیظ ( 30گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که، خیساندن بذور به مدت 

داوم) همراه با دامنه دمایی متفاوت ( ثابت و متناوب) یکسان زنی در دو رژیم نوري (روشنایی/تاریکی و تاریکی مباشد. پاسخ جوانهشکستن خواب بذر می
زنی داشته است. در دماي ثابت نیز روند درصد درصد جوانه 95در هر دو رژیم نوري بیش از  25/35و  20/30، 15/25این گیاه در دماهاي متناوب  بود.

زنی داشت. نتایج آزمایش شوري و درصد جوانه 90بیش از  45تا  25هاي ثابت ي دمازنی مشابه دماهاي متناوب بود و این صفت در محدودهنهایی جوانه
زنـی بـر   درصد جوانه 50که، پتانسیل اسمزي و ماتریک الزم جهت کاهش حداکثر طوريخشکی نشان داد این گونه به شوري و خشکی مقاوم است؛ به

داري رسـت بـه طـور معنـی    محاسبه گردید. با افزایش عمق کاشت ظهور دانـه بار  -13/9و  -62/9ترتیب اساس برازش مدل لجستیک سه پارامتري به
  متر تعیین گردید. سانتی 86/5شود رست میدرصد حداکثر سبزشدن دانه 50کاهش یافت. بر اساس مدل برازش داده شده عمقی که باعث کاهش 

  
  نورپتانسیل اسمزي، پتانسیل ماتریک، درجه حرارت، عمق دفن،  :کلیدي هايواژه

  
    1 مقدمه

هــرز مهمتــرین علــفیکــی از  )Sorghum halepenseقیــاق (
، بومی نواحی جنوبی آسیا (ایـران و ترکیـه) و   )17ساز در دنیا (مسئله

باشد و محققان بر این باورند که گونه حاضر در دنیاي جدید اروپا می
هـرز در منـاطق   ). ایـن علـف  48اند (اي معرفی شدهاز نواحی مدیترانه

درجـه   45درجـه شـمالی تـا     55وسیعی در دنیا از عرض جغرافیـایی  
 53گیـاه زراعـی متفـاوت در     30شود و در بـیش از  جنوبی یافت می

هرزي چندساله است ). قیاق علف17باشد (زا میکشور مختلف خسارت
هـرز بـه   ). کنترل این علـف 30کند (که توسط بذر و ریزوم تکثیر می

  ).29خاطر تولید زیاد بذر و ریزوم مشکل است (
آمیز در تعیین استقرار موفقیتهرز نقش مهمی زنی یک علفجوانه
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آن در یک اکوسیستم کشاورزي دارد و این فرایند به وسـیله چنـدین   
و رطوبت خاك تنظیم مـی  pHعامل محیطی مانند دما، نور، شوري، 

هـاي  زنی و سبز شدن گونـه ). پی بردن به الگوي جوانه24و  8شود (
هاي مدیریت تواند اطالعات جامعی براي توسعه استراتژيهرز میعلف
  ). 9هرز در آینده فراهم کند (علف

هاي گیاهی از طریق تحمل شرایط خواب بذر به بقاء و تکثیر گونه
زنی یا خـواب بـذر   ). جوانه46کند (نامساعد اقلیمی و خاك کمک می

شـود. پوسـتۀ بـذر    توسط خصوصیات بذر و عوامل محیطی تعیین می
کند. مشخص شده بازي مینقش مهمی را در تنظیم کردن خواب بذر 

تیره داراي خواب بـذر از   15هاي گیاهی، تقریباً است که در بین تیره
). بهتـرین تیمـار در   21نوع پوستۀ سخت یا خواب فیزیکـی هسـتند (  

دهی شیمیایی با اسید سولفوریک شکستن خواب بذر قیاق تیمار خراش
 )25سنباده () یا استفاده از کاغذ 44و  40، 19زنی) (جوانه درصد 95(

) نتیجه 39) و پودراگ و همکاران (19است. همچنین، هانگ و هسیو (
 4روز در دمـاي   14تا  7هاي گرفتند که، سرمادهی مرطوب در دوره

  گردد. زنی میدرصد جوانه 60تا  40گراد سبب درجه سانتی
 زنـی اسـت  دما و نور مهمترین عامل محیطی تنظیم کننده جوانه

هاي با پراکنـدگی زیـاد در دامنـۀ وسـیعی از درجـه      گونه ).41و  12(
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). بـذور بعضـی از   26باشـند ( زنی میهاي محیط قادر به جوانهحرارت
). 48زننـد ( ها به طور مساوي در شرایط نور و تاریکی جوانه مـی گونه

زنــی ) عوامــل مــؤثر بــر جوانــه11بـراي مثــال چجــارا و همکــاران ( 
Hyparrhenia hirta باشد را مطالعه کربنه می 4 برگکه یک باریک

هرز در تمام دماهاي متناوب کردند و دریافتند که بذور این گونه علف
باشـند و در دماهـاي   زنی مـی گراد قادر به جوانهدرجۀ سانتی 45تا  5

 20/30که در دماي طوريزنی خیلی باال بود، بهمتوسط سرعت جوانه
 زدند. ساعت جوانه 12در از بذور  درصد 80گراد بیشتر از درجۀ سانتی

ورتی و نورس زنی بی تأثیر بود.همچنین، طول دوره نوري روي جوانه
 )Cassia occidentalisگزارش کردند که بذور گیاه سنا () 37الیوریا (

) درصـد  81) و تـاریکی ( درصد 78به طور مساوي در دو شرایط نور (
ورتر و بود. مک داريجوانه زدند، که از نظر آماري فاقد اختالف معنی

) بیان نمودند که، دماي بهینه جهت رشـد حـداکثر بـرگ،    27جردن (
درجـه   32حـرارت   ریشه، ریزوم و توسعه ساقه ثانویه قیاق در درجـه 

درجـه ایـن توسـعه     40گراد بود و با افزایش درجه حـرارت تـا   سانتی
در مقایسه  24شد. با این حال، ساقه اولیه در درجه حرارت محدود می

دار و بیشـتري داشـت.   دو درجه حرارت دیگـر رشـد و نمـو معنـی     با
هاي مختلف بیشتر همچنین با افزایش شدت نور رشد و توسعه بخش

  شد.
-پتانسیل اسمزي رطوبت خاك با توجه به خصوصیت گونه علف

هـاي سـبز شـده آن را    تواند زمان سبز شدن و تعداد گیاهچههرز می
پتانسـیل ماتریـک ممکـن اسـت      ). همچنین،6تحت تأثیر قرار دهد (

زنی را به تأخیر بیندازد، کـاهش دهـد و یـا بطـور کامـل از آن      جوانه
) گزارش کردنـد بـین   20). ایسرالسن و همکاران (39جلوگیري کند (

 ECهاي مختلف گراس تحمل به شوري متفاوت است و افزایش گونه
یجـه  ها شـد. نت دار در تمامی گونهباعث کاهش بیوماس به طور معنی

 1رستمشابهی از افزایش سطح شوري بر کاهش بیوماس و ارتفاع دانه
 )50یانگ و همکاران () توسط Leyss. nermisi Bromus( بروموس

و  Digitaria ciliaris( زنی در دو گونه علف خرچنگکاهش جوانهو 
D. longiflora) بوید )10) با کاهش پتانسیل اسمزي مشاهده گردید .

 Echinocloa cruss-galliگزارش کردند که سوروف () 6آکر (و ون
L. 6000اتـیلن گالیکـول   مگاپاسکال حاصل از پلی -1) در پتانسیل 

 L.  Hordeumاي جـو ( زنی بسیار کمی داشت. همچنین گونهجوانه
jubatum )دم روبــاهی ســبز ،(Setaria viridis L. و یــوالف ،(

، و 9، 5ترتیـب   ) در پتانسیل ذکر شده بـه .Avena fatua Lوحشی(
  زنی داشتند.یک درصد جوانه

بـا   .زنی و سبز شدن تابع عمق بـذر در خـاك مـی باشـند    جوانه
یابد و وقتی که ها کاهش میرستافزایش یافتن عمق، سبز شدن دانه

بذور زیر عمق مطلوب سبز شدن قرار بگیرند یک کـاهش نمـایی در   
                                                        
1- Seedling 

همچنـین عمـق    ).35 و 5پیوندد (ها به وقوع میرستسبز شدن دانه
رست را از طریـق رطوبـت قابـل    زنی و سبز شدن دانهجوانه ،دفن بذر

  ).10دهد (ثیر قرار میأدسترس، دما و نور تحت ت
زنی است؛ و که قیاق از طریق بذر و ریزوم قادر به جوانهاز آنجایی

تري در مقایسه با گیاهان رشد گیاهان رشد کرده از ریزوم رشد آهسته
بینـی  ). همچنین، اطالعات مناسبی براي پـیش 28( دارند کرده از بذر

) اما تحقیقات 43زنی این گیاه از طریق ریزوم انجام شده است (جوانه
هـاي مختلـف) بـه    اندکی از واکنش بذر این گیاه (با توجه به اکوتیپ

هاي وسیع دماهاي ثابت و متناوب در دو رژیم نوري با توجه به دامنه
هرز مهـم بـه ایـن تغییـر،     هايلیم و پاسخ علفموضوع مهم تغییر اق

هاي سازي واکنش بذر به تنشواکنش به تنش شوري و خشکی، مدل
شوري و خشکی و عمق شخم صورت گرفته اسـت. ایـن تحقیـق بـا     

هاي تأثیر شکستن خواب بذر، تأثیر درجه حرارت اهداف بررسی روش
اوم، تـأثیرات  متناوب و ثابت در دو رژیم نوري روشنایی و تاریکی مد

شدن قیاق  زنی و سبزبر جوانه عمق دفن بذر تنش شوري وخشکی و
  منطقه زرقان فارس انجام شد. 

  
  ها مواد و روش

  زنی شرایط عمومی جمع آوري بذر و جوانه
گیــاه در ایســتگاه  200بـذور رســیده و ســالم قیـاق از پــانیکول   

و طـول   46و َ 29◦تحقیقاتی زرقان فارس واقع در عرض جغرافیـایی  
متر از سطح دریا در اواسط خرداد  1596 و ارتفاع 42و َ 52◦جغرافیایی 

آوري و تا شـروع آزمـایش   گرم جمع 1/5با وزن هزار دانه  1392ماه 
گراد) نگهـداري  درجه سانتی 25±2روز) در پاکت در دماي اتاق ( 60(

 4هاي کامـل تصـادفی بـا    تمام آزمایشات در قالب طرح بلوكشدند. 
ار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور اصفهان انجام شد. هر تکر

تکرار در یک قفسه جداگانه در ژرمیناتور قرار داده شد و بعنـوان یـک   
بار تکـرار شـد. بـه دلیـل      2بلوك در نظر گرفته شد. تمام آزمایشات 

هـا اسـتفاده   دار نبودن اثر متقابل زمان در تیمار از میـانگین داده معنی
متر سانتی 9دیش به قطر هر واحد آزمایشی شامل یک عدد پتريشد. 

 25بود که پس از ضدعفونی و استریله نمودن، براي هر سطح تیمـار  
هـا  دیشبذر سالم ضدعفونی شده قیاق شمارش و در هر یک از پتري

بطور یکنواخت بر روي کاغذ صافی واتمن شماره یک قرار گرفتنـد و  
لیتر آب مقطر یا تیمار مورد نظر اضـافه بـه   میلی 5به هر یک از آنها 

اي که کاغـذ صـافی کـامالً آغشـته بـه محلـول گردیـد. درب        گونه
ها توسط پارافیلم بسته و به اطاقک رشد با شـرایط نـوري   دیشپتري

گـراد  درجه سانتی 25/ 15ساعت (شب/ روز) و شرایط دمایی  12/12
کی مـداوم از دوالیـه   (شب/ روز) قرار گرفتند. براي اعمال شرایط تاری

هـا در آن پیچیـده شـدند.    لومینیوم فویل استفاده شد و پتري دیـش آ
روزانـه   14ساعت بعد شـروع شـد و تـا روز     24زنی از شمارش جوانه
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  چه از بذر بود.زنی خروج ریشهگرفت. معیار جوانهانجام می
  

  شکستن خواب بذر 
خـواب   منظور تعیـین بهتـرین تیمـار در شکسـتن    این آزمایش به

، 4دهی (زمان مختلف خراش 6بذرانجام شد. تیمارهاي آزمایش شامل 
درصـد،   98تـا   95دقیقه) با اسـید سـولفوریک    60و  45، 30، 15، 8

ساعت و قرار دادن  96و  72، 48خیساندن بذور در آب مقطر به مدت 
دقیقه، سرمادهی مرطوب  5و  2درجه به مدت  98تا  95بذور در آب 

روز، شـرایط   60و  45، 30، 15مـدت  گراد بهه سانتیدرج 3در دماي 
آوري بذر بـه  ماه پس از جمع 12و  3مدت انبارداري در دماي اتاق به

همراه تیمار شاهد (بدون اعمال هیچ گونه تیماري) بودند. سپس بذور 
زنـی باالمنتقـل   عدد بذر براي هر سطح تیمار) به شـرایط جوانـه   25(

  شدند.
  

  زنیو نور بر جوانهتأثیر درجه حرارت 
 20/30، 15/25، 10/20، 5/15هاي متناوب بذور در درجه حرارت

، 15، 10، 5هـاي ثابـت   (شب/روز) و همچنین درجه حرارت 25/35و 
ــانتی 45و  40، 35، 30، 25، 20 ــه س ــوري  درج ــم ن ــراد در دو رژی گ

سـاعت)   24ساعت و تاریکی مداوم (12/12روشنایی/تاریکی به مدت 
-د انتقال داده شدند. دماهاي متناوب بـه منظـور شـبیه   به اطاقک رش

آوري بذور (زرقان) در دوره سازي دامنه تغییرات دمایی در منطقه جمع
  ).1زمانی بهار تا تابستان انتخاب شدند (جدول 

  
  زنیتأثیر تنش شوري و خشکی بر جوانه

-جهت بررسی تنش شوري و خشکی و مقایسه دو تنش بر جوانه
بار و  -11، -9، -7، -5، -3، -1هاي اسمزي و ماتریک زنی، پتانسیل

شاهد (آب مقطر) به کار برده شدند. براي اعمال تنش شوري از کلراید 
) و براي اعمال تـنش خشـکی از پلـی    45هوف (سدیم به روش وانت

) اسـتفاده شـد. سـپس هـر     33با روش میشل ( 6000اتیلن گالیکول 
/ 15زنی روز به شرایط جوانه 14عدد بذر به مدت  25واحد آزمایشی با 

  منتقل گردید. گراد درجه سانتی (شب/روز) 25

  
  در منطقه زرقان فارس 1393- 1389هاي میانگین بیشترین و کمترین دما در طی سال - 1 جدول

Table 1- Average maximum (max) and minimum (min) temperatures (0C ) in the Zarghan region, Fars Province, Iran, 
during 2010–2014 

m
onth 

1389  
2010 

  1390  
2011 

 1391  
2012 

 1392  
2013 

 1393 
2014 

Max Min   Max Min  Max Min  Max Min  Max Min 
 فروردین
Apr 

23.5 6.8   22.2 6.2  20.5 5.8  22.7 6.1  14.9 -0.2 

 May 28.6 11.3   30 11.2  28.8 11.2  25.4 8.4  28.8 10.9 اردیبهشت
 خرداد
Jun 

36.5 16   36.3 16.6  34.3 15.4  35.6 14.6  35.3 15.7 

 تیر
Jul 

38.6 19.6   38.2 19.6  37.9 18.7  39.5 19  38.5 19.5 

 مرداد
Aug 

36.4 18.2   37.8 19.2  37.3 18  38.8 19.6  39.3 18.8 

هریورش  
Sep 

35.2 15.6   35.3 15.5  35.4 15.8  35.5 15.9  35.2 14.9 

 مهر
Oct 

31.5 10.8   30.7 10.3  30 11  30.4 8.9  30.6 11.6 

 آبان
Nov 

23.5 2.9   22.1 4.7  23.1 5.9  21.4 6.1  21.1 2.9 

 آذر
Dec 

19 -2.8   14.1 -1.2  13.6 1.7  16.9 1.6  15.7 0.9 

 دي
Jan 

13.4 -2.3   14.4 -0.9  11.9 -0.6  6.3 -5  14.9 -0.2 

 بهمن
Feb 

11.8 0.5   12.2 -0.7  16.7 1  17 -2.2  16.8 1.9 

 اسفند
Mar 

17.6 3   15.9 -0.1  19.7 2.7  19.2 3.3  16.7 1.9 
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  رستتأثیر عمق بذر بر سبز شدن دانه

هـاي  روز در گلـدان  30عدد بـذر بـه مـدت     30در این آزمایش 
و  6، 4، 3، 2، 1، 5/0، 0هاي متر در عمقسانتی 15پالستیکی به قطر 

 5/0: 1: 1: 2متر قرار داده شدند. خاك آزمایش شامل ترکیب سانتی 8
شن، ماسه، کود دامی و پیت بودند که پـس از اتـوکالو شـدن مـورد     

سـاعت   24هاي سـبز شـده از   رستاستفاده قرار گرفتند. شمارش دانه
  روز انجام گرفت. 30پس از شروع آزمایش به مدت 

  
  هاتجزیه و تحلیل داده

هاي مختلف شوري و خشکی در کاهش به منظور ارزیابی پتانسیل
مدل لجستیک سه پارامتري استفاده شـد (معادلـه    زنی، ازدرصد جوانه

1: (  
x/x(1/[aY([ )1معادله (  b

50  
 x ،aزنی در سطح شـوري یـا خشـکی    درصد جوانه Yکه در آن 

 50سطح شوري یا خشکی الزم جهـت   50Xزنی، حداکثر درصد جوانه
-نشانگر شیب کاهش جوانـه  bزنی و بازدارندگی حداکثر جوانه درصد

 از مـدل  . همچنـین، )10(باشـد  سطوح تـنش مـی  ش یزنی در اثر افزا
-هاي سبز شده در عمقرستجهت بررسی واکنش دانهکاهش نمایی 

  ):2هاي مختلف استفاده شد (معادله 
     E (%) = Emax/(exp(-(x-x50)/ Erate)) 2معادله (

، xنشان دهنده درصد سبز کـردن در عمـق    (%) Eدر این مدل 
Emax 50، حداکثر درصد سبز کردنX    درصـد  50عمـق الزم جهـت 

باشـد  نشانگر شیب مـدل مـی   Erateو  زنیبازدارندگی حداکثر جوانه
و براي بـرازش   SASها از نرم افزار جزیه و تحلیل دادهجهت ت ).10(

  استفاده گردید. sigma plotرگرسیون از نرم افزار
  

  نتایج و بحث
  شکستن خواب بذر 

زنی قیاق تحت نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد درصد جوانه
). مقایسات میـانگین نشـان داد   2تأثیر تیمارهاي مختلف بود (جدول 

هاي سرمادهی مرطوب به استثناء در آب مقطر و دوره خیساندن بذور
زنی شدند و در مقایسـه  درصد جوانه 8روز به طور میانگین سبب  45

داري داشـتند  زنی اخـتالف معنـی  درصد جوانه 14با شاهد با میانگین 
زنی مشاهده نگردیـد. نتـایج   در تیمارهاي جوشاندن جوانه ).1(شکل 

ید ایـن نکتـه اسـت کـه در     ؤتلف مهاي مختیمار آب جوش در زمان
زنی دهی خاك تأثیري بر جوانههرز آفتابمدیریت بانک بذر این علف

-هرز ندارد. بذوري که در معرض زمـان و کاهش بانک بذر این علف
درصـد) قـرار گرفتـه     98تـا   95هاي مختلف اسید سولفوریک غلیظ (

-در زمان زنی باالیی نشان دادند وبودند نسبت به شاهد درصد جوانه
-زنی مشاهده شد. جوانهدرصد جوانه 95دقیقه بیش از  45و  30هاي 

درصـد   33روز بـیش از   45سرمادهی مرطوب به مـدت   زنی بذور در
دقیقـه تفـاوتی    15و  8، 4هاي افزایش یافت و از نظر آماري با زمان

نداشت. همچنین، دوره انبارداري نیز با شاهد از نظـر آمـاري تفـاوتی    
ر اساس نتایج به دست آمده به احتمال زیاد پوسته سخت بذر نداشت. ب

گردد و این موضوع سبب پایداري زیاد زنی میسبب جلوگیري از جوانه
گـردد. گـزارش شـده اسـت کـه      بذر این علف هرز در بانک بذر مـی 
انـد تـا   متري قرار گرفتهسانتی 22بذرهاي قیاق که در عمق کمتر از 

بهتـرین تیمـار در   ). 25نـده باشـند (  بیش از دو سال ممکـن اسـت ز  
دهی شیمیایی با اسید سولفوریک شکستن خواب بذر قیاق تیمار خراش

) گزارش شد که 44و  40،  25،34زنی) در آزمایش (جوانه درصد 95(
  با نتایج ما مطابقت دارد.

  
  زنیتأثیر درجه حرارت و نور بر جوانه

ثیر رژیم نـوري و  زنی تحت تأنتایج نشان داد درصد نهایی جوانه
اثرات متقابل رژیم نـوري در درجـه حـرارت (متنـاوب و ثابـت) قـرار       

). اما اثر دماهاي مختلف (ثابت و متناوب) بر این 4و  3نگرفت (جدول 
در تمام دماهاي متناوب در هر  ).A3و  A2دار بود (شکل صفت معنی

داشـته  زنی یکسانی دو رژیم روشنایی/ تاریکی و تاریکی کامل جوانه
زنـی نیـز افـزایش    است و با افزایش درجه حرارت درصد نهایی جوانه

  نشان داد.

  زنی قیاقدار بودن براي شکستن خواب بذر بر درصد جوانهمقادیر درجه آزادي و سطح احتمال معنی - 2جدول 
Table 2- Anova results for effect of treatments on seed germination percentage of Johnson grass 

  )F )F value مقدار      
  منابع تغییرات

SOV 
  درجه آزادي

df 
  زنیدرصد جوانه  

Germination percentage 
 Replication  3    NS تکرار
  Treatment  17     تیمار

  -   Error  51خطا 
 و NS داري.دار بودن در سطح احتمال یک درصد و عدم معنیبه ترتیب معنی  

NS: non significant;** Significant difference at P< 0.001. 
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  باشنددهنده خطاي استاندارد میاثر تیمارهاي مختلف بر شکستن خواب بذر قیاق. خطوط عمودي نشان - 1شکل 

Figure 1- Effect of different treatments on breaking dormancy of Johnson grass. Vertical bars represent SE 
  

در هـر دو رژیـم    25/35و  20/30، 15/25این گیاه در دماهـاي  
). همچنین، A2زنی داشته است (شکل درصد جوانه 95نوري بیش از 

ترتیـب در دماهـاي   زنی بـه د و سرعت جوانهبیشترین و کمترین درص
درصــد  5/35( 5/15) و 0081/0زنــی و درصــد جوانــه 5/99( 25/35

و  A2گراد مشاهده گردیـد (شـکل   سانتی) درجه0038/0زنی و جوانه
B2.(  

زنی مشابه دماهـاي  در دماهاي ثابت نیز روند درصد نهایی جوانه
درجه  45تا  25ابت ي دماهاي ثمتناوب بود و این صفت در محدوده

 5). در دماي A3 زنی داشت (شکلدرصد جوانه 90گراد بیش از سانتی
زنی صورت نگرفت و بیشترین درصد و سـرعت  گراد جوانهسانتیدرجه
) 012/0زنی و درصد جوانه 99گراد (سانتیدرجه 45زنی در دماي جوانه

  ).B 3و َ A 3 بود (شکل
این گیـاه فتوبالسـتیک نبـوده و    نتایج این آزمایش نشان داد که 

زنی اسـتفاده کـرد.   توان از نور در کاهش جوانهبراي مدیریت آن نمی
افتد. در همین زنی در گسترده دمایی وسیعی اتفاق میهمچنین جوانه

) گزارش کردند که، بذور قیاق فتوبالستیک 19رابطه هانگ و هسیو (

جوانه زده نداشته است مثبت نبوده و رژیم نوري تأثیري بر تعداد بذور 
زنی میودر واقع درجه حرارت فاکتور مهمتري نسبت به نور در جوانه

زنی قیاق وابسته ) بیان نمودند که، جوانه4آرنولد و همکاران (باشد. بنچ
زنی بذور ایفـا  به تغییر درجه حرارت است و نور نقش مهمی در جوانه

گـراد  درجه سانتی 45ا ت 30زنی در دماهاي کند و بیشترین جوانهنمی
) گرفتـه شـد.   40بود. نتیجه مشابهی نیز توسط پودراگ و همکاران (

هاي جدید هاي قیاق چند هفته پس از سبز شدن تولید ریزومگیاهچه
هرز قادر است در هر فصلی تعـداد قابـل   کنند. همچنین، این علفمی

و  4C). قیاق گیاهی اسـت  18هاي جدید کند (رستتوجهی تولید دانه
). تثبیـت دي 42و  13درجه حرارت باال تجمع مواد آن بیشتر اسـت ( 

دهـد کـه   این توانایی را به آنها می 4Cاکسید کربن به روش گیاهان 
درجه حرارت باال را تحمل کنند، راندمان مصرف آب و نیتروژن باالیی 

). 42و  13دارنـد (  2coعالوه، نقطـه پـایین جبـران    داشته باشند و به
زنی بـه ترتیـب در دمـاي متنـاوب     بیشترین و کمترین سرعت جوانه

 Bو B2 هاياتفاق افتاد (شکل 5و  45و دماي ثابت  5/15و  25/35
درجـه   36زنی در دمـاي  ). براي ریزوم قیاق بیشترین سرعت جوانه3

 جوانه زنی  (%)
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بـه آن نزدیـک    40 زنی در دمايگراد ثبت شد و سرعت جوانهسانتی
مترین و بیشترین دمایی که از نمو ریزوم قیاق جلوگیري کردند بود. ک

). با توجه به نتایج این آزمایش و 43درجه بودند ( 44و  18به ترتیب 
رسد که دماي الزم براي ) به نظر می43رابلس و همکاران ( -رسالس

  زنی هر دو اندام زایشی قیاق نزدیک به هم باشد.جوانه
تولید گیاهان زراعی است و کشور ایران  تغییر اقلیم مساله مهم در

با توجه به قرار گیري در ناحیه خشک و نیمه خشـک از ایـن قاعـده    
اند که، دماي ایران و جهـان  بینی کردهمستثنی نیست. محققان پیش

گراد افزایش درجه سانتی 9/0-5/3و  5/1-4، 2100ترتیب تا سال به
هان در محدوده دمایی ذکر ). اگر دماي ایران و ج31و  16، 2یابد (می

زنی این علف هرز شده تغییر کند؛ با توجه به نتایج این آزمایش جوانه
زنـی قیـاق   داري نخواهند داشت. در منطقه زرقان جوانهافزایش معنی

هاي باشد. در سالهاي خرداد و تیر میهمزمان با کاشت ذرت در ماه
سـانتی درجـه  9/38و  6/35ترتیب ها بهاخیر، میانگین دما در این ماه

-). که این موضوع نشان دهنده تطبیق جوانـه 1باشد (جدول گراد می
  زنی قیاق با شرایط دمایی در این منطقه است.

  
  زنی قیاقدرصد و سرعت جوانه دار بودن براي اثر رژیم نوري و درجه حرارت متناوب برمقادیر درجه آزادي و سطح احتمال معنی - 3جدول 

Table 3- Anova results for effect of light conditions, and alternative temperature regimes treatments on seed germination 
percentage and seed rate of Johnson grass 

    )F ) F value مقدار
  زنیسرعت جوانه
Seed rate 

  زنیدرصد جوانه
Seed germination percentage 

  درجه آزادي 
df 

  منابع تغییرات
SOV 

NS  NS   3   تکرارReplication  
NS  NS   1  نور Light  
     4  دما Alternative temperature  
NS  NS   4  دما *نور Light * Temperature  
  Error خطا  27   -  -

 و NS داريدرصد و عدم معنیدار بودن در سطح احتمال یک به ترتیب معنی  
NS: non significant;** Significant difference at P< 0.001 

  
  زنی قیاقدار بودن براي اثر رژیم نوري و درجه حرارت ثابت بر درصد و سرعت جوانهمقادیر درجه آزادي و سطح احتمال معنی - 4جدول 

Table 4- Anova results for effect of light conditions, and constant temperature regimes on seed germination percentage and 
seed rate of Johnson grass 

     )F ) F value مقدار
  زنیسرعت جوانه
Seed rate 

  زنیدرصد جوانه
Seed germination percentage 

  درجه آزادي 
Df 

  منابع تغییرات
SOV 

NS  NS   3   تکرارReplication  
NS  NS   1   نورLight  
     8   دماConstant temperature  
     8  دما  *نور Light * Temperature  

   Errorخطا   51   -  -
 و NS داريدار بودن در سطح احتمال یک درصد و عدم معنیبه ترتیب معنی  

NS: non significant;** Significant difference at P< 0.001 
  

  تأثیر تنش شوري
و مـدل   زنی شـد افزایش شوري باعث کاهش درصد نهایی جوانه

). عالوه بـر آن  0.982P< 0.001,r =دار بود ( برازش داده شده معنی
ثیر افزایش شوري قرار گیري شده تحت تأبقیه پارامترهاي دیگر اندازه

زنی به ترتیب در ترین درصد جوانه). باالترین و پایین5گرفتند (جدول 
درصد) مشاهده شد. میانگین  19بار (  -11درصد) و  99تیمار شاهد ( 

درصد بود. مدل  88/88زنی در اثر افزایش شوري کاهش درصد جوانه
بار کلرور سدیم کـاهش   -62/9برازش داده شده نشان داد در شوري 

رونـد تغییـرات    ).a4(شـکل   زنی اتفاق افتـاد کثر جوانهدرصد حدا 50
). بیشـترین  b4شـکل  زنی بـود ( زنی مشابه درصد جوانهسرعت جوانه
بار با  -11و کمترین در تیمار  21/0زنی در تیمار شاهد با سرعت جوانه

  ).b4شکل بذر در ساعت مشاهده گردید ( 0004/0
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خطاي دهنده قیاق.خطوط عمودي نشان )Bزنی (ساعت) () و سرعت جوانهAزنی (اثر دماهاي متناوب و رژیم نوري بر درصد نهایی جوانه - 2شکل 

  باشنداستاندارد می
Figure 2- Effect of alternative temperatures) and light regimes on seed germination (A) and germination rate (B) of Johnson 

grass. Vertical bars represent SE 
 

 

دهنده خطاي ) قیاق.خطوط عمودي نشانBزنی (ساعت) () و سرعت جوانهAزنی (اثر دماهاي ثابت و رژیم نوري بر درصد نهایی جوانه - 3شکل 
  باشنداستاندارد می

Figure 3- Effect of constant temperatures and light regimes on seed germination (A) and germination rate (B) of Johnson 
grass. Vertical bars represent SE 

 
اي چـون  ثیر عوامل غیر زنـده أرست تحت تزنی و رشد دانهجوانه

. شـوري بعنـوان یـک    )22و  3، 1یابـد ( شوري و خشکی کاهش می
جاهـایی کـه   فاکتور مهم در مناطق خشک و نیمه خشک بخصـوص  

). در تحـت شـرایط   46( افتـد تبخیر بیشتر از بارندگی است اتفاق می
زنـی  استرس همچون دماهاي خیلی باال، شوري زیاد و خشکی جوانه

شود که وابسته به شدت و مدت کاهش یافته یا بطور کلی متوقف می
 50x). پـارامتر  7(زمان تنش و همچنین پس زمینه ژنتیکـی بـذر دارد   

زنی بـراي ایـن گیـاه حـاکی از     درصد حداکثر جوانه 50براي کاهش 
 50xمقاوم بودن بذر این علف هرز نسبت به تنش شوري دارد. پارامتر 

 خرچنـگ  زنی در دو گونه علفدرصد حداکثر جوانه 50براي کاهش 
) و بـراي  9( indica Eleusine 5/77  )،10مـوالر ( میلی 66و  112

 2008هاي در سال dayEC 575تا  271هاي آزمایش شده بین گراس
  )گزارش شد.20توسط ایسرالسن و همکاران ( 2009و 

  

جوانه زنی (%)
  

 (درجه سانتی گراد) دما دما (درجه سانتی گراد)

سرعت جوانه زنی (ساعت)
 

سرعت جوانه زنی (ساعت)
 

جوانه زنی(%)
 

 گراد)دما (درجه سانتی گراد)دما (درجه سانتی
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  زنی قیاقدار بودن براي تأثیر تنش شوري و خشکی بر درصد و سرعت جوانهمقادیر درجه آزادي و سطح احتمال معنی - 5جدول 

Table 5- Anova results for effect of salt and drought stresses on seed germination percentage and seed rate of Johnson grass 
  )F ) F value مقدار      
  drought stress تنش خشکی    Salt stress تنش شوري      

  منابع تغییرات
SOV 

درجه 
  آزادي

df 

  
  زنیدرصد جوانه

Seed germination 
percentage  

- سرعت جوانه
  زنی

Seed rate  
  

  زنیدرصد جوانه
Seed germination 

percentage  

- سرعت جوانه
  زنی

Seed rate  
تکرار 

Replication  3    NS NS   NS NS 

  Stress  6            تنش
  -  -    -  -    Error   18خطا 

 و NS دارياحتمال یک درصد و عدم معنیدار بودن در سطح به ترتیب معنی  
NS: non significant;** Significant difference at P< 0.001.  

  

-و پلی )Nacl(کلرید سدیم سطوح مختلف پتانسیل شوري و خشکی حاصل از  ثیرأتحت ت یاقق )B(زنی) و سرعت جوانهAدرصد نهایی ( - 4شکل 
خطوط عمودي باشند.ا معادله لجستیک میها بدادهبرازش  ،حاصلمشاهده شده و خطوط هاي. نقاط نمایانگر داده)6000PEG( 6000اتیلن گالیکول 

  باشنددهنده خطاي استاندارد مینشان
Figure 4- Effect of NaCl concentration and osmotic potential (PEG6000) on seed (A) germination percentage and (B) 

germination rate germination.Vertical bars represent SE 
  

  اثر پتانسیل اسمزي ناشی از خشکی
گیـري شـده   با افزایش پتانسیل اسمزي تمام پارامترهـاي انـدازه   

رونـد کـاهش   ) و مدل به خـوبی  5داري داشتند (جدول کاهش معنی
). a4شـکل  ) (0.982P<0.001, r =زنـی را نشـان داد (  درصد جوانـه 

زنی به ترتیب در تیمارهـاي شـاهد و   بیشترین و کمترین درصد جوانه
درصـد   50درصد مشاهده گردیـد. مـدل کـاهش     0و  99بار با  -11

حـاکی از   )a4شـکل  بار محاسبه کرد ( -13/9زنی را در حداکثر جوانه
چنـد کـه    گیاه در برابر خشـکی مقاومـت دارد. هـر    آن است بذر این

بذر در ساعت) بود،  021/0شاهد ( زنی در تیماربیشترین سرعت جوانه
  ).b4شکل زنی مشاهده نگردید (بار جوانه -11اما در 

زنی بذر اسـت کـه در سـه مرحلـه     آب منبع حیاتی در طی جوانه
). تـنش  14شـود ( سازي و رشد از طریق بذر جـذب مـی  آماس، فعال

زنـی بـذر   خشکی یا کاهش پتانسیل آب در خاك باعث کاهش جوانه
در شـرایط شـوري و پتانسـیل     50x. با مقایسـه پـارامتر   )7(می شود 

ماتریک نتایج نشان دهنده حساسیت بیشتر قیاق در پتانسیل ماتریک 
زنی در محلـول  )کاهش بیشتر درصد جوانه22است. کایا و همکاران (

نسبت به کلرید سـدیم را اثـر اسـمزي بیشـتر بـه       اتیلن گالیکولپلی

 بار) -سطح تنش (

سرعت جوانه زنی (ساعت)
 

 
جوانه زنی (%)

 

 بار) -سطح تنش (
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 زنیدرصدي حداکثر جوانه 50کاهش دانند. هاي خاص میتجمع یون
بـار   5012/0بـار و ماتریـک    34/7هاي اسـمزي  پتانسیلدر  سوروف

بـراي   50X) بیـان شـده اسـت. مقـدار     36توسط مجاب و همکـاران ( 
) و 10( -41/0تـا   -39/0زنی دو گونه علـف خرچنـگ   کاهش جوانه

  ).9مگاپاسکال گزارش شده است ( -indica Eleusine 4/0 براي 
  

  اثر عمق کاشت
نتایج این آزمایش نشان داد که اثر عمق کاشت بـر ظهـور دانـه   

). با افـزایش عمـق کاشـت    6رست تفاوت معنی داري داشت (جدول 
داري کاهش یافت و مدل به خوبی ایـن  رست به طور معنیظهور دانه

). بیشترین و کمترین درصـد  0.762P<00.05, r =نشان داد (روند را 
و  100متـري بـه ترتیـب    سـانتی  8و  3در عمق  رستشدن دانه سبز
). با افزایش عمق کاشت بیش 5درصد مشاهده گردید (شکل  35/18

درصد از سبزشدن این گیاه کاهش یافت. بـر   56/81متر از سه سانتی
درصـد   50باعـث کـاهش    اساس مدل برازش داده شده عمقـی کـه  

متـر تعیـین گردیـد    سـانتی  86/5رست می شود حداکثر سبزشدن دانه
 6دهـد کـه شـخم بـیش از     ). نتیجه این ازمایش نشان مـی 5(شکل 
  زنی و مدیریت این گیاه دارد.ثیر زیادي در کاهش جوانهمتري تأسانتی

کاهش درصد سبز شدن با افزایش عمق کاشت ممکن اسـت بـا   
هاي داراي خواب شاید قادر بـه  ). بذر32و  5مرتبط باشد (ژي بذر انر

هاي محیطی باشند و تحـت ایـن شـرایط از حالـت     تشخیص عالمت
هـاي  خواب به غیر خواب تبدیل شوند. از عواملی که می تواند عالمت

داري ). تفاوت معنی6محیطی را تغییر دهد کاهش عمق کاشت است (
متـري  سـانتی  3/2مقابـل   در 3/1هـاي  در سبز شدن بذور در عمـق 

سـانتی  2/10مشاهده نگردید سبز شدن گیاهچـه از عمـق بیشـتر از    
درصد بذور از  2حال هاي رسی مشاهده نگردید؛ با اینمتري در خاك

-). بنچ29( هاي شنی لوم ثبت گردیدمتري در خاكسانتی 2/15عمق 
-نتیسـا  5) بیان نمودند که، بانک بذر قیاق در 4آرنولد و همکاران (

متري اول خاك است، اما در برخی مناطق کاشت با جابجایی بخـش  
هاي بیشتر دفن گردد. آنها تواند در عمقمهمی از بانک بذر قیاق می

 8- 7هـاي بیشـتر از   زنی ایـن گونـه در عمـق   بیان نمودند که جوانه
حرارت نادر اسـت. در  متري در نتیجه نبود کافی نوسانات درجهسانتی

متـري ممکـن   سـانتی  22ار گرفتن بذر در عمق کمتر از این مورد، قر
از طرف دیگر،  ).25است تا بیش از دو سال در بانک بذر باقی بمانند (

داري متر کاهش معنیسانتی 4سبزشدن قیاق با افزایش عمق بیش از 
) که با نتایج ما مطابقت دارد. عملیات زراعی که جوانه15و  5داشت (

توانـد بـه   شـود مـی  ث افزایش مرگ آن مـی زنی بذر را کاهش و باع
). مدل مورد مطالعه ما نشان داد که، 6مدیریت علف هرز کمک کند (

درصد کاهش سبز شـدن اتفـاق    50متر سانتی 86/5در عمق بیش از 
تواند کاهش متر میسانتی 6) و بنابراین عمق بیش از 5افتد (شکل می

ورتـر  داشته باشـد. مـک  شدن این گونه  زنی و سبزداري درجوانهمعنی
سـانتی  2/7زنی ریزوم در عمق نتیجه گرفت که بیشترین جوانه) 29(

متري مشاهده گردید و با افزایش عمق کاشت این روند کاهش یافت. 
هـرز داراي  رسد که، هر دو اندام تولید مثلی این علفچنین به نظر می

  .زنی مشابه باشدواکنش جوانه
توان دریافت که پوسته این تحقیق میطورکلی، بر اساس نتایج به

این موضوع سبب سخت بذر قیاق علت خواب در بذر این گیاه است و 
. ایـن پوسـته   گـردد پایداري زیاد بذر این علف هرز در بانک بذر مـی 

تواند نسبت به دماي باالي محیط و نوسانات آن مقاومـت  سخت می
ه حـرارت  کند؛ و به محض فراهم شدن شرایط مناسب به ویـژه درجـ  

درصد) دارد. شـوري و خشـکی    90زنی باالیی (بیش از توانایی جوانه
باشد. با افزایش عمق درصـد  زنی نمیاي در جوانهعامل محدود کننده

داري کاهش یافـت وشـاید یکـی از    رست به طور معنیسبز شدن دانه
هـرز در کـاهش سـبز شـدن و     هاي مدیریت این علـف بهترین روش

  گردد.متري توصیه میسانتی 6با عمق بیش از  هايزنی شخمجوانه

  
  دار بودن براي تأثیر عمق دفن بر درصد سبز شدن قیاقمقادیر درجه آزادي و سطح احتمال معنی - 6دول ج

Table 6- Anova results for effect of burial depth on seedling emergence on seed germination percentage of Johnson grass.  
  )F ) F value مقدار      

  منابع تغییرات
SOV 

  آزادي درجه
df 

  شدن سبز درصد  
Seedling emergence (%) 

 Replication  3    NSتکرار 
  Burial depth  7     دفن عمق

  -   Error  21خطا 
 و NS داري.عدم معنی دار بودن در سطح احتمال یک درصد وبه ترتیب معنی  

NS: non significant;** Significant difference at P< 0.001.  
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  باشنددهنده خطاي استاندارد میاثر عمق دفن بر درصد سبز شدن قیاق.خطوط عمودي نشان - 5شکل 

Figure 5- Effect of seed burial depth on seedling emergence (%) of Johnson grass.Vertical bars represent SE  
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