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مرضيه مظهري ،*11محمودرضا تدین ،2علی تدین

2

تاريخ دريافت1392/12/03 :
تاريخ پذيرش1393/10/23 :

چکیده

به منظور بررسی اثر سرما ،دما و نور متناوب بر شکست خواب و جوانهزنی بذور گونههای آجیلپس ( Aegilops cylindrica
 ،)Hostبید گیاه ( ،)Agropyron repens L.دم موشی( ،)Bromus danthoniae L.پیچک ( ،)Convolvulus arvensis L.ارزن
وحشی( ،)Setaria viridis L.گل گندم ( )Centurea cyanus L.و پنجه مرغی ( )Cynodon dactylon L.پژوهشی

بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با سه تکرار در در دانشگاه شهرکرد انجام شد .تیمارها شامل
سه دمای  0 ، -5و  5درجه سانتیگراد در بازههای زمانی  2 ،1و 3هفته و تیمار تناوب دما ( 5-15و 10-20درجه سانتی
گراد) در شرایط نور کامل ،تاریکی و تناوب نور ( )8/16بود .نتایج نشان داد که تیمار سرمادهی بر شکست خواب بذور
گونههای آجیلپس ،بید گیاه ،دم موشی ،پیچک صحرایی و ارزن وحشی موثر بوده است و دما و نور متناوب بر بذور
گونههای گل گندم ،پنجه مرغی و پیچک صحرایی اثر گذار بوده است.
کلمات کلیدی :دمای متناوب ،شکست خواب ،نور متناوب

 -1کارشناس ارشد اگرواکولوژی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
 -2دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
* نویسنده مسئولmarziyeh.mazhari65@gmail.com :
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مقدمه

جوانهزنی فرایندی فیزیولوژیک است که از رشد گیاهچه
آغاز شده و با نفوذ گیاهک به داخل بافتهای پوششی
بذر کامل میشود .بنابراین زمان جوانهزنی حدفاصل بین
ورود آب به داخل بذر تا خروج بافت گیاهک از پوسته
بذر است ( .)12مهمترین عاملی که مانع از جوانهزنی
بذور میشود ،خواب بذر است .بذر خواب ،بذر زنده
ایست که پس از فراهم شدن شرایط مطلوب جوانهزنی،
جوانه نزند ( .)7خواب بذر مکانیسمي پیچیده و موثر برای
حفظ بقا در شرایط نامساعد محیطی است .خواب بذر یک
ویژگی مشترک در بسیاری از جمعیتهای علفهرز بوده
و عاملی برای حفظ جمعیت علفهای هرز در مزرعه
است( .)21هم چنین خواب بذر مانعی برای پیشبینی
ی هرز در شرایط مزرعه میباشد
ظهور و کنترل علفها 
( .)10شناخت اثرات محیطی موثر بر خواب بذر ،کمک به
ایجاد روشهایی كرده كه برای شکستن خواب براساس
ويژگيهاي محیطی و فیزیولوژیکی خواهد بود ( )10و
این امر سبب تجدیدنظر و نگرشی در روشهای کنترل
علفهایهرز خواهد شد ()18در این نگرش ،شناخت
ی هرز بهعنوان جزئی از
بیولوژی و اکولوژی علفها 
محیط و اکوسیستم ضروری است ( .)27دما و نور یکی
از مهمترين عوامل محیطی هستند که زمان جوانهزنی را
تنظیم میکنند و بر درصد جوانهزنی نیز موثرند (،)20
بخشی بهخاطر این که خفتگی را کنترل میکنند و یا بذر
را از خفتگی بیرون میآورند و بخشی به سبب این که
موجب سازگاری با آب و هوا میشوند ( .)1بذر بسیاری
از گیاهان که نیاز به سرما دارند باید زمستان را در بین مواد
آلی مرطوب سطح خاک بگذرانند تا آماده رویش در بهار
سال بعد شوند ( .)11قرارگیری بذرها در معرض سرمای
مرطوب به کاهش سطح آبسیزیک اسید در بذر منجر
شده و در نتیجه جوانهزنی افزایش مییابد ( .)28مک
شیا و همكاران ( )22نيزدريافتند كه درگياهEchinacea
 angustifolia DC.سرما و نور ممتد ،منجر به افزايش
درصد جوانهزني تا حدود  70درصد شد به این ترتیب
بذرهایی که برای جوانهزنی نیاز به سرمادهی مرطوب
دارند ممکن است از جوانه زدن در طی زمستان اجتناب
کنند و یا بذرهایی که برای جوانهزنی نیاز به نور دارند
وقتی در عمق زیاد خاک یا در سایه سایر گیاهان قرار می
گیرند ممکن است از جوانهزنی باز بمانند ،زیرا اگر در این
شرایط جوانه بزنند ،در رقابت با بوتههای دیگر از شانس
کمتری برای زنده ماندن برخوردار خواهند بود (.)17
گزارشهای متعددی بیان کردهاند که خواب بذر انواع
گونه  Osmohizaبا دورههای سرمادهی مناسب شکسته
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میشود .جوانهزنی بذر بسیاری از گیاهان نیز در دمای
متناوب افزایش مییابد ( .)25بهعنوان مثال بذر گیاهان
 Scoparia dulcis L.در روشنایی و گستره دمایی 40/35
تا  25/20درجه سانتیگراد ،سریعتر از دماهای ثابت جوانه
میزنند ( .)15جوانهزنی بذر علف غاز Elusine indica L.
در تناوب دمایی  25/20با  16/8ساعت تاریکی/روشنایی
به  99درصد رسید ( )25و بهترین شرایط جوانهزنی
بذر  Richardia scabra L.دمای متناوب  30/20درجه
سانتیگراد بوده است ( .)13شناخت اکولوژی جوانهزنی
و سبز شدن علفهای هرز نقش به سزایی در مدیریت و
کنترل دراز مدت آنها خواهد داشت و با توجه به اهمیت
نگرش در مدیریت علف هرز و جایگاه ویژه خواب بذور
در گسترش زمانی و مکانی علفهرز ،این تحقیق با هدف
درک ارتباط نور و دما بهعنوان یکی از مهمترین عوامل
محیطی در تحریک جوانهزنی در برخی از گونههای علف
هرز مزارع شهرکرد طراحی و اجرا شد.

مواد و روش

به منظور بررسی اثر دما و نور محیط بر شکست خواب و
جوانهزنی بذور آجیلپس (،)Aegilops cylindrica Host.
بید گی��اه ( ،)Agropyron repens L.دمموش��ی(Bromus
 ،)danthoniae L.پیچ��ک(،)Convolvula arvensis L.
ارزن وحشی( ،)Setaria viridis L.گل گندم (Centaurea
 )cyanus L.و پنج��ه مرغ��ی()Cynodon dactylon L.
آزمایشی در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه
شهرکرد انجام گرفت .دراين پژوهش ،بذور گیاهان از 200
بوته گیاهي و از ارتفاع  30س��انتیمتری خاک جمعآوری
شد .براي تشکیل یک نمونه بذری ،بذور بوتههای مختلف
با هم مخلوط ش��دند و در بس��تههای پالستیکی غیر قابل
نفوذ به آزمایشگاه منتقل گردیدند (.)2
آزمايشها به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای
کامل تصادفی در 3تکرار طراحی شدند .تیمارهای آزمایشی
شامل سرمادهی مرطوب و تناوب دما و نور بودند .اعمال
تيمارهاي مورد نظر در اين تحقيق بهصورت زیر بود:

سرمادهی مرطوب
بذرها در سه دمای  ، -5صفر و  5درجه سانتیگراد براساس
شرایط دمایی منطقه دربازههای زمانی  2 ،1و  3هفته در محیط
مرطوب قرار داده شدند .برای اجرای این تیمار ابتدا بذور
علفهایهرز ضدعفونی و به ظروف دربدار مرطوب منتقل
شدند .در مدت زمان انجام تیمار مذکور ،رطوبت ظروف حفظ
شده و در محیط مرطوب از قارچ کش ویتاواکس  1بر1000
استفاده گردید .پس از پایان هر مرحله از بازههای زمانی مورد
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مطالعه ،بذرها از محفظه رشد با دمای قابل تنظیم خارج شده به
مدت  2ساعت در دمای آزمایشگاه قرار داده شدند و سپس به
مدت  14روز به محفظه رشد منتقل شدند (.)23
تیمار دما و نور متناوب
آزمایشها در محفظه رشد با دما و نور قابل تنظیم در دو
سطح دمایی متناوب ( 5-15و10-20درجه سانتیگراد)
براساس شرایط دمایی منطقه در شرایط نوری نور مطلق،
نور و تاریکی متناوب ( 8ساعت روشنایی و  16ساعت
تاریکی) و تاریکی مطلق به مدت دو هفته برای کلیه
گونههای علفهای هرز انجام شد .حداقل دما به مدت
 16ساعت و حداکثر دما به مدت  8ساعت اعمال شد.
پس از پایان دوره دو هفتهای بذور از محفظه رشد خارج
شده به مدت  2ساعت در دمای آزمایشگاه قرار داده شدند
( )6و سپس به پتریدیشهای حاوی کاغذ صافی مرطوب
منتقل و به مدت  14روز در محفظه رشد قرار گرفتند.
بعد از اعمال هر تیمار بذرها به مدت  14روز در اتاقک رشد
با شدت جریان فوتون فتوسنتزی(  85 )PPFD1میکرومول
بر مترمربع بر ثانیه و دمای  25درجه سانتیگراد قرار
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گرفتند ( .)2در این مطالعه از پتريديشهاي 10سانتيمتري
و كاغذ صافي شماره یک بهصورت دو اليه بهعنوان بستر
بذرها استفاده شد( .)5تعداد  25بذر در هر پتريديش قرار
داده شد و برای تامين رطوبت مورد نياز بذرها ،حدود
پنج ميليليتر آب مقطر به پتريها اضافه شد ( .)3پس از
جوانهزنی ،شمارش بذرهای جوانه زده انجام گرفت و
درصد جوانهزنی مطابق رابطه يك ( )15محاسبه شد.
)1
 : × 100درصد جوانهزنی
در این رابطه  Sتعداد بذور جوانهزده و  Tتعداد کل بذور
نمونه آزمایشی میباشد.
پس از پایان آزمایش ،دادههای بهدست آمده با نرم افزار
 SASتجزیه و مقایسه میانگینها با آزمون  LSDدر سطح
پنج درصد انجام شد.
نتایج و بحث
سرمادهی
بررسی نتایج بهدست آمده از تجزیه واریانس(جدول  )1نشان
میدهد که اثر دما ،زمان ،گیاه و اثر متقابل گیاه ،نور و زمان بر
درصد جوانهزنی در سطح  1درصد معنیدار بوده است.

جدول .1تجزیه واریانس (میانگین مربعات) عوامل مورد بررسی بر درصد جوانهزنی بذورعلف هرز در تیمار سرمادهی مرطوب
درجه آزادی

منابع تغییر

میانگین مربعات

بلوک

2

28/42ns

علف هرز

4

**728/81

زمان

2

**2810/38

دما

2

** 759/03

علف هرز×زمان

8

**674/28

علف هرز×دما

8

** 90/12

زمان×دما

4

** 410/94

علف هرز×نور×دما

16

** 103/10

خطای آزمایش

11

11/84

**و  nsبه ترتیب معنیداری در سطح  %1و عدم معنیداری

بررس��ی اثر کاربرد تیمار س��رمادهی مرطوب بر شکست
های هرز نش��ان میدهد که
خواب و جوانهزنی بذور علف 
این تیمار بر شکس��ت خواب و جوانهزنی بذور علفهای
هرز آجیلپس ،بید گیاه ،دم موش��ی ،پیچک و ارزن وحشی

تاثیرگذار بوده اس��ت (جدول  .)2نتایج نش��ان داد که پس
از اتم��ام هفت��ه اول ،دم��ای  5درجه س��انتیگراد در گیاه
آجیلپ��س باالترین درصد جوانهزنی( 2درصد) را به همراه
داش��ته است و در همین مدت زمان دمای صفر و  5درجه
Photosynthetic photon flux density

1
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سانتیگراد تاثیر یکسانی بر درصد جوانهزنی بذور پیچک
و ارزن وحش��ی داش��ت (ج��دول .)2پس از پای��ان هفته
ی ه��رز در دمای  -5درجه
دوم جوانهزن��ی بذور علفها 
سانتیگراد از لحاظ آماری تفاوت معنیداری نداشتند ،ولی
پس از پایان هفته س��وم تغییرات قابل توجهی حاصل شد.

بدی��ن صورت که باالترین درص��د جوانهزنی در بین کلیه
گیاهان در دمای  5درجه سانتیگراد در گیاه دم موشی (86
درصد) ظاهر شد که نشان میدهد احتماال این گیاه در بین
سایر گیاهان تاثیر بیش��تری از سرمادهی مرطوب پذیرفته
است (جدول.)2

جدول .2مقایسه میانگین عوامل مورد بررسی بر درصد جوانهزنی بذورعلف هرز در تیمار سرمادهی مرطوب
نام علف هرز
زمان

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

دما

آجیلپس

بیدگیاه

دم موشی

 -5درجه
سانتیگراد

پیچک

ارزن وحشی

0j

0j

0j

0j

0j

 0درجه سانتیگراد

0j

0j

0j

2/66 ij

1/33 j

 5درجه سانتیگراد

2/66 ij

0j

0j

2/66 ij

1/33 j

0j

0j

1/33 j

0j

0j

 0درجه سانتیگراد

5/33hij

0j

4hij

0j

2/66 ij

5درجه سانتیگراد

12fg

5/33hij

4hij

2/66 ij

9/33 fgh

25/33 e

1/j33

22/66 e

0j

4hij

38/66 d

4hij

50/66 c

0j

9/33fgh

 -5درجه
سانتیگراد

 -5درجه
سانتیگراد

0درجه سانتیگراد

8ghi
86/66 a
14/66 f
60b
 5درجه سانتیگراد
حروف غیر یکسان در ستونها بیانگر وجود تفاوت معنیدار در سطح  ٥درصد ميباشد(.)LSD

ساز و کار سرما در شکستن خواب بذر بهطور کامل مشخص
نشده است زیرا سرما تمامی فرایندهای متابولیکی را تحت تاثیر
قرار میدهد .بعضی از محققان معتقدند که سرما با تاثیر بر روی
تمام فرایندهای متوقفکننده ساز و کار جوانهزنی بذر ،باعث
حذف موانع جوانهزنی شده و در نتیجه بذر قادر به جوانهزنی
خواهد بود ( .)16به نظر میرسد که سرما به واسطه اثری که
در برطرف نمودن عوامل بازدارنده جوانهزنی (کاهش میزان
آبسیزیک اسید و افزایش جیبرلیک اسید) دارد ،سبب افزایش
تعداد بذرهای جوانه زده در واحد زمان و افزایش سرعت
جوانهزنی میگردد .یکی دیگر از اثرات مهم سرما بر بذر
کاهش مقاومت مکانیکی پوشش بذر است .بر همین اساس
برخی محققان معتقدند که در دمای پایین اکسیژن جنینی بهتر
تامین میشود ( .)24بررسی اثرات محتوی رطوبت بذر در طول
سرما نشان داده است که مقداری رطوبت برای تاثیر سرمادهی
برای جوانهزنی بذرالزم است .سرما در جوانهزنی بذرهایی که

24e

رطوبت آنها کمتر از  15درصد است ،تاثیر ندارد و در بذرهای
با رطوبت  20درصد به میزان کم موثر است .گزارش شده
است که معموال دمای  5درجه سانتیگراد یا اندکی کمتر برای
گیاهانی که در اقلیمهای سرد میرویند بیشترین تاثیر را در رفع
ف هرز مورد مطالعه نیز سه
خواب بذر دارد ( ،)26در بذور عل 
هفته دمای  5درجه سانتیگراد بیشترین تاثیر را بر جوانهزنی
بذور داشته است .نقش سرما در افزایش جوانهزنی
بذرگیاهان  Anthriscus sylvestris L.و &)Hook.
 Perideridia gairdner Arn). Mathiasبهخوبی بیان
میکند که سرما بهعنوان یک محرک در شکست خواب
بذراین گیاهان عمل کرده است ( .)9حسینی و خداپرست
( )4در آزمایش اثر دماهای 8 ،4و  12درجه سانتیگراد بر
جوانهزنی بذرهای نوروزک ()Salvia leriifolia Benth
به این نتیجه رسیدند که بیشترین درصد جوانهزنی در
دمای  4درجه سانتیگراد مشاهده شد.
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تناوب دما و نور
ای��ن تیماره��ا برشکس��ت خ��واب و جوانهزن��ی ب��ذور س��اده ن��ور ،دما و نوع گی��اه و اثرات متقاب��ل این عوامل
علفهایه��رز گل گندم ،پیچ��ک صحرایی و پنجه مرغی ب��ر درصد جوانهزنی در س��طح  1درصد معنیدار اس��ت
تاثیرگذار بودند .نتایج تجزیه واریانس نش��ان داد که اثرات (جدول.)3
جدول .3تجزیه واریانس(میانگین مربعات) عوامل مورد بررسی بر درصد جوانهزنی بذورعلف هرز در تیمار دما و نور متناوب
منابع تغییر

درجه آزادی

میانگین مربعات

2
2
2
1
4
2
2
4
34

44/94 ns
**681/04
**3496/31
** 1705/34
**418/27
** 172/24
** 2088/05
** 245/31
32/97

بلوک
علف هرز
نور
دما
علف هرز× نور
علف هرز× دما
نور× دما
علف هرز× نور× دما
خطای آزمایش

**و  nsبه ترتیب معنیداری در سطح  %1و بدون معنی

بررس��ی نتایج نشان میدهد که تیمار تناوب دمایی مختلف
( 10-20درجه س��انتیگراد و 5-15درجه سانتیگراد) بر
جوانهزنی بذرهای گیاهان گل گندم در ش��رایط تاریکی و
پیچک در ش��رایط نور کامل از لحاظ آماری تفاوت معنی
داری نداش��تند (جدول  .)4بررس��ی اثرات متقابل شرایط
نوری و دمایی با گیاهان نش��اندهنده این موضوع اس��ت
که باالتری��ن درصد جوانهزنی مربوط ب��ه گیاه پیچک در

دم��ای متناوب  5-15درجه س��انتیگراد در نور و تاریکی
متناوب اس��ت ک��ه بع��د از این گی��اه در همین ش��رایط
گی��اه گل گندم باالتری��ن درصد جوانهزنی را نش��ان داد.
میتوان این چنین بیان کرد که بذور گل گندم ،پنجه مرغی
و پیچ��ک قادرند در دامنههای دمایی جوانه بزنند و عالوه
بر جوانهزنی در شرایط روشنایی یا تناوب نور در تاریکی
مطلق نیز قابلیت جوانهزنی دارند( جدول .)4

جدول .4مقایسه میانگین عوامل مورد بررسی بر درصد جوانهزنی بذورعلف هرز در تیمار دما و نور متناوب
نام علف هرز
نور

تاریکی کامل

نور کامل

تناوب نور و تاریکی

پنجه مرغی

دما

گل کندم

پیچک صحرایی

 5-15درجه سانتیگراد

2/66fg

9/33efg

0g

 10-20درجه سانتیگراد

2/66fg

10/66def

1/33fg

 5-15درجه سانتیگراد

13/33 de

13/33de

20d

 10-20درجه سانتیگراد

8/00 efg

17/33de

54/66b

 5-15درجه سانتیگراد

50/66b

93/33a

8efg

 10-20درجه سانتیگراد

16 de

33/33c

14/66de

حروف غیر یکسان در ستونها بیانگر وجود تفاوت معنیدار در سطح  ٥درصد ميباشد(.)LSD
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دو فصلنامه بومشناسی علفهای هرز
جلد ،3شماره ،1بهار و تابستان 1394

علت افزایش درصد جوانهزنی بذور گل گندم و پیچک
در شرایط منتاوب نوری و دمایی را میتوان به تغییرات
فیزیولوژیکی درون بذر نسبت داد .به نظر میرسد در
چنین شرایطی تغییرات هورمونی در بذر روی میدهد و
بازدارندههای جوانهزنی تجزیه میشوند که این امر موجب
تحریک جوانهزنی میشود ( .)29آزمایشهای متعددی
در دامنههای دمایی متفاوت برای جوانهزنی بذور انجام
شده است ،بهطور مثال در گیاه Papaver aculeatum L.
اثر دمای متفاوت بر بذور خواب آزمایش شده است.
تیمارهای دمایی شامل 15-25 ،10-20 ،5-15و-30
 20درجه سانتیگراد بود .در پایان این آزمایش باالترین
درصد جوانهزنی مربوط به دمای متناوب  15-25درجه
سانتیگراد بود .بهطور کلی در این گیاه ،طی دوره گرما
خواب بذر کاهش یافت و دوره سرما موجب القای خواب
در بذر گردید ( .)19در گیاهان Drosera anglica Huds.
از دمای متناوب به منظور شکست خواب بذر استفاده
شد .در گیاه  Drosera anglica Huds.در دمای 6-15
 10-20 ،و  15-25به مدت دو و چهار هفته در شرایط
روشنایی و تاریکی ،بیشترین درصد جوانهزنی و شکست
خواب در دمای  10-20در مدت  4هفته و در شرایط
روشنایی بود ( ،)8البته دوگان و همکاران ( )14عنوان
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نمودند که حداکثر جوانهزنی بذور  Reseda lutea L.در
شرایط تاریکی مداوم صورت گرفته و نور عامل بازدارنده
جوانهزنی است .ناندوال و همکاران ( )24نیز دریافتند
که بیشترین میزان جوانهزنی( 61درصد) بذور علف اسب
 Conyza canadensis L.در دمای متناوب و در شرایط نور
کامل به دست میآید که چنین شرایطی برای جوانهزنی در
گیاه پنجهمرغی نیز به خوبی قابل مشاهده است.
نتیجهگیری
دادهه��ای تحقی��ق حاض��ر نش��ان داد که دم��ای  5درجه
س��انتیگراد در م��دت  3هفته و همچنین دم��ای متناوب
 5-15درجه سانتیگراد در تناوب نور و تاریکی موثرترین
شرایط دمایی برای بذور علف هرز فراهم کردهاند .با توجه
به ش��رایط دمایی منطقه ش��هرکرد میت��وان چنین الگوی
دمایی را در فروردین ماه مش��اهده کرد ،همچنین بیشترین
مجم��وع بارندگی نیز در همین ماه حادث میش��ود که با
توج��ه به نیاز آب��ی برخی بذور علفه��رز میتوان به راه
کارهای مدیریتی جدیدجهت کنترل علفهای هرز رسید
و در جهت کاهش مصرف س��موم شيمیایی و حفظ منابع
ژنتیکی و نیز امکان افزایش تولید بهینه گیاهان زراعی اقدام
نمود.
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