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 چکیده

به  .است در حال گسترش کشور غالت پاییزه مزارع در تیره کاسنی است، که از ساله پاییزه یک هرزعلف (.Centaurea balsamita Lam) گل گندم مرهمی

 در آزمایشی گراد در شرایط روشنایی ،درجه سانتی 20عمق دفن در دمای  ، نیترات پتاسیم، جیبرلین وpHمنظور بررسی سطوح مختلف پتانسیل اسمزی، شوری، 

آزمایش در سطوح مختلف پتانسیل اسمزی، . شد انجام تهران دانشگاه کشاورزی پردیس نباتات اصالح و زراعت گروههرز هایعلف علوم آزمایشگاه در 1394 سال

گراد در شرایط روشنایی بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که گل گندم مقاومت درجه سانتی 20، نیترات پتاسیم، جیبرلین و عمق دفن در دمای pHشوری، 

باشد. بذور پاسکال را داشته، ولی به شوری خاک حساس است. بهترین خاک از نظر قلیایی و اسیدیته، خاک خنثی میمگا -76/0خوبی به تنش خشکی تا حدود 

هرز در عمق کم و زنی با افزایش این تیمارها افزایش یافت. بذور این علفسیم و جیبرلین به خوبی واکنش دادند و درصد جوانهگل گندم به تیمارهای نیترات پتا

ری توان از سبز شدن آنها جلوگیافتد، بنابراین با شخم عمیق میمیدر سطح خاک اتفاق  زنیبیشترین درصد جوانه شود.متری بخوبی سبز مینهایتا تا سه سانتی

 .کرد، زیرا بذر آن ریز بوده، و ذخیره غذایی اندکی داشته و قادر نیست از اعماق سبز شود

 .pHپتانسیل اسمزی، جیبرلین، شوری، عمق دفن، نیترات پتاسیم، : كلیدیهای واژه
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ABSTRACT 

Knapweed (Centaurea balsamita Lam.) is an annual winter weed in Asteraceae. It is expanding in winter cereal fields 

of Iran. During 2015, an experiment was conducted in the Weed Science Laboratory, Department of Agronomy & Plant 

breeding in the College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran. Different levels of osmotic 

potential, salinity, PH, KNO3, GA3 and burial depths at 20 ̊C were evaluated. Results showed that C. balsamita has a 

good tolerance to drought stress (-0.76 MPa), but it is sensitive to soil salinity. The best pH is neutral for germination. 

C. balsamita seeds reacted to KNO3 and GA3 treatment well. By increasing KNO3 and GA3, germination percentage 

raised. This weed grows in shallow depths (3 cm). Most germination occurs at the soil surface. Deep plowing is, 

therefore, recommended to prevent seed germination. 
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 مقدمه

 (.Centaurea balsamita Lam) علمی نام با گندم مرهمیگل

 یکساله هرز، علفAsteraceaeتیره  از ،Centaureaاز جنس 

گونه  ۳7گونه از این جنس معرفی شده که  74در ایران  است.

آن انحصاری ایران است. پراکندگی این گونه را در شمال، 

کز و شرق ایران گزارش کرده است شمال غرب، غرب، مر

(Mozafariyan, 1996 ،این گیاه دارای ساقه منشعب .)

ای های پنبههایی به رنگ سبز مایل به سفید و دارای کركبرگ

های این گیاه به فرم گل آذین کالپرك و به فراوان است. گل

ای است های لولهرنگ زرد و منحصرا متشکل از گلچه

(Mozafariyan, 1996) این جنس از این گیاه به عنوان .

هرز مهاجم به مزارع دیم گندم و غالت پاییزه در مزارع علف

هرز عالوه بر مزارع، در کرمانشاه مطرح شده است. این علف

شود ها نیز به وفور یافت میمراتع، مزارع آیش و حاشیه جاده

(Mobin, 2006وجود خارهای فراوان در حاشیه برگ .) ها و

ی گل گندم، وجین دستی یا برداشت با دست در مزارع هامیوه

 آلوده به آن را مشکل ساز کرده است. 

هرز است زنی یك عامل کلیدی در تعیین موفقیت علفجوانه

و به وسیله چندین عامل محیطی از قبیل نور، دما، شوری 

 ,Chachalis & Ready)شود و رطوبت تنظیم می PHخاك، 

2000; Taylorson, 1987)زنی . همچنین عمق دفن بذر، جوانه

و سبز شدن گیاهچه را از طریق رطوبت قابل دسترس، دما و 

. (Chauhan & Johnson, 2008a)دهد نور تحت تاثیر قرار می

ای حساس در چرخه زندگی گیاهان استقرار گیاهچه مرحله

باشد زنی که اولین مرحله در این چرخه میاست و جوانه

 & Chauhan)ی در استقرار گیاهچه دارد انقش تعیین کننده

Johnson, 2008b)هرز در رغم خسارت باالی این علف. علی

مزارع و توان باالی تهاجمی آن، اطالعات مدون علمی راجع 

به اکولوژی و بیولوژی این جنس از گیاه در دسترس نیست. 

هرز گل گندم زنی و سبزشدن علفشناخت اکولوژی جوانه

زائی در مدیریت و کنترل درازمدت آن مرهمی نقش به س

خواهد داشت. لذا این مطالعه با هدف تعیین اثر سطوح 

، نیترات پتاسیم، و pHمختلف تنش شوری، پتانسیل اسمزی، 

زنی و عمق دفن بذر بر سبز شدن هورمون جیبرلین بر جوانه

 گیاهچه گل گندم انجام شد.

 هامواد و روش

زنی بذر و سبز شدن گیاهچه به منظور بررسی اکولوژی جوانه

 علوم هایی در آزمایشگاههرز گل گندم، آزمایشعلف

 پردیس نباتات اصالح و زراعت گروههرز هایعلف

 هایبوته روی از بذور تهران اجرا گردید. دانشگاه کشاورزی

 از حاشیه مزارع تحقیقاتی ۱۳۹4در تیرماه سال  مذکور یگونه

انشگاه رازی واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی د

و جهت جداسازی بذور از بوته به  آوریکرمانشاه جمع

منتقل شدند و پس از استخراج بذور در دمای  آزمایشگاه

معمول آزمایشگاه تا زمان اجرای آزمایش در بانك بذر 

قالب  در نگهداری گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل

فاکتورهای مورد انجام گرفت.  تکرار سه تصادفی با "کامال

 40، 20، 0بررسی در این آزمایش شامل، شوری در سطوح )

میلی  800، 400، ۳۶0، ۳20، 280، 240، 200، ۱۶0، ۱20، 80،

 ۹/0، ۱، ۱/۱، 2/۱، ۳/۱، 4/۱، 5/۱موالر(، پتانسیل اسمزی )

مگاپاسکال(، عمق  ۱/0، 2/0، ۳/0، 4/0، 5/0، ۶/0، 7/0، 8/0،

متر(، نیترات سانتی ۱0، ۹، 8، 7، ۶، 5، 4، ۳، 2، ۱، 0دفن )

، 0موالر(، جیبرلین ) 000۱/0/ ، 00۱، 0/ 0۱، ۱/0، 0پتاسیم )

25 ،50 ،75 ،۱00 (ppm)(( اسیدیته ،HCL  وNaOH( )4 ،5 ،

 هیپوکلرید درصد یك محلول در ( بودند. بذور۱0، ۹، 8، 7، ۶

 یك مدت به درصد حجمی( 20سفید کننده تجاری سدیم )

  .شدند شسته بار مقطر دو آب با سپس و شد دهدا قرار دقیقه

 درون در عدد 25 تعداد به تکرار در هر گندمگل بذور

 اضافه از پس و شد چیده مترسانتی هشت هایدیشپتری

از هر کدام از تیمارهای مورد  سیسی شش میزان نمودن

گراد سانتی درجه 20 دما در ژرمیناتور داخل در بررسی،

. (Yazdanipour et al., 2016شدند ) ادهد قرار روشنایی()

 انجام باریك  ساعت 24 هر زنی،جوانه از برداری یادداشت

 رشد بیشتر یا مترمیلی دو ها،آن کولئوپتیل که بذوری. گردید
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-Gonzlezشدند ) محسوب زدهجوانه بذور عنوانبه بودند کرده

Benito et al., 2004) .سه در هزدجوانه بذور تعداد کههنگامی 

 پایان شمارش( روز ۱4 حدودا)شد  یکسان متوالی شمارش

های مختلف شوری و زنی در غلظتمقادیر جوانه. یافت

 پتانسیل اسمزی با استفاده از یك مدل لجستیك سه پارامتری

(Chauhan et al., 2006a) توسط نرم افزار Sigma Plot 11.0 

طالعات مربوط (. ا۱برازش داده شدند )مدل مذکور در معادله 

به درصد سبز شدن گیاهچه از اعماق مختلف خاك با استفاده 

 ,Chauhan & Johnson)از یك مدل سیگموئیدی کاهشی 

2008a) توسط نرم افزار Sigma Plot 11.0  برازش داده شدند

 تست زمانی، دوره هر پایان (. در2)مدل مذکور در معادله 

 نزده جوانه بذور خواب و مانی زنده بررسی جهت تترازولیوم
شد. اثر عمق دفن )کاشت(  انجام ISTAبر اساس دستورالعمل 

بذر بر درصد نهایی سبز شدن بذر گل گندم در یك آزمایش 

گلدانی در قالب کامل تصادفی در سه تکرار در اتاقك رشد با 

عدد بذر  20گراد تعیین گردید. تعداد درجه سانتی 20دمای 

بنیه بذر در سبز شدن( در هر جوانه دار )به منظور بررسی 

گلدان در اعماق مختلف صفر )قرار گیری بذر در سطح خاك با 

متری کاشته شد و سانتی ۱0پوشش کاغذ صافی(، یك تا 

ها به طور روزانه ها با آبیاری حفظ شد. گلدانرطوبت گلدان

مورد بازدید قرار گرفته و هر روز گیاهان سبز شده مورد بازدید 

روز به بازیابی مجدد بذوری مدفون از  ۱4ر پایان قرار گرفت. د

 متری پرداخته شد.سانتی 4-۱0عمق 

 G (% ) = G m a x /{ 1 + (x /x 5 0 )G r a te}       ۱معادله 

های مختلف زنی در غلظتدرصد جوانه Gدر این معادله 

حداکثر درصد  X ،Gmaxشوری یا پتانسیل اسمزی 

سدیم و یا پتانسیل اسمزی الزم غلظت کلرور 50X زنی، جوانه

 rateGزنی و درصد بازدارندگی حداکثر جوانه 50جهت 

 باشد.نشانگر شیب مدل می

 E(%) = Emax/(exp(-(x-x50)/ Erate)):               2معادله 

 X ،Eدرصد سبز شدن گیاهچه از عمق کاشت  Eدر این مدل 

max  ،50حداکثر درصد سبز شدن گیاهچهx عمق  نشان دهنده

گردد درصد در سبز شدن می 50کاشتی است که باعث کاهش 

 با هاداده دهد. تجزیه واریانسشیب مدل را نشان می rateE و

و مقایسه  SAS (ver.9.1)و  MSTAT–C افزار نرم از استفاده

 در( LSD)دارمعنی تفاوت حداقل آزمون از استفاده با میانگین

 شد. انجام درصد یك احتمال سطح

 ج و بحثنتای

 زنیتاثیر پتانسیل اسمزی روی جوانه

 مدل لجستیك سه پارامتری به کار رفته

])0.41/ 0.76) x(G (%) = 92.1 / [1 + ( زنی این اطالعات جوانه

های مختلف اسمزی به دست آمده هرز را که در پتانسیلعلف

زنی در پتانسیل (. جوانه۱بود به خوبی برازش نمود )شکل 

 -4/0رصد بود و حتی در پتانسیل اسمزی د ۹۶اسمزی صفر

زنی داشت. کاهش درصد جوانه 78مگا پاسکال در حدود 

زنی گل بیشتر پتانسیل اسمزی موجب کاهش قابلیت جوانه

مگاپاسکال  -۱گندم گردید، به طوری که در پتانسیل اسمزی 

 50درصد کاهش یافت. مدل برازش شده، کاهش  ۳0به 

 -7۶/0ر پتانسیل اسمزی زنی ددرصدی حداکثر جوانه

مگاپاسکال اتفاق افتاد. نتایج این تحقیق حاکی از سطح باالیی 

توان هرز است، لذا میاز مقاومت به خشکی در این گونه علف

انتظار داشت که گل گندم در اوایل پاییز از حداقل رطوبت 

زنی استفاده نموده سریعا در موجود در خاك جهت جوانه

وص در دیمزارها که اغلب با مشکل گیاهان زراعی به خص

های تر گیاهچهخشکی مواجه هستند غالب شود. استقرار سریع

هرز را به یك هرز در شرایط دیم، این گونه علفاین علف

رقیب جدی جهت جذب آب و نور نسبت به گیاه زراعی 

 تبدیل خواهد کرد.

 تاثیر عمق دفن بر روی سبز شدن گیاهچه

متری به کار برده شده اطالعات سبز مدل سیگموئیدی سه پارا

هرز را که در اعماق مختلف خاك بدست علفشدن این 
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درجه سانتیگراد؛ خط رسم  20تیمار شده در دمای  (.Centaurea balsamita Lam)زنی بذور گل گندم مرهمی اثر پتانسیل اسمزی بر جوانه -1شکل 

 شده به اطالعات است. شده نمایانگر مدل لجستیک سه پارامتری برازش داده

Figure 1- Effect of osmotic potential on germination of Knapweed (Centaurea balsamita Lam.) seeds at 

20C; line represents the functional three-parameter logistic model fitted to the data. 
 

ای گل ه(. گیاهچه2آمده بود به خوبی برازش نمود )شکل 

متری سبز شوند و گندم توانستند از اعماق صفر تا سه سانتی

ها از عمق صفر )پوشاندن با بیشترین میزان سبز شدن گیاهچه

کاغذ صافی برای حفظ رطوبت بذور در سطح خاك( تا سه 

درصد متغیر بود. با  ۳0تا  78متری بدست آمد که از سانتی

ها کاهش یافت هافزایش عمق دفن بذر میزان سبز شدن گیاهچ

 ای سبز نشد.متری هیج گیاهچهبطوری که در عمق چهار سانتی

درصدی حداکثر  50مدل برازش شده، عمقی که برای کاهش 

متری برآورد نمود. بازیابی مجدد سانتی 24/۱زنی نیاز بود جوانه

متری دفن شده بودند نشان داد سانتی 4-۱0بذوری که از عمق 

الم باقی نمانده و از بین رفته بودند. این که هیچ کدام از بذور س

دهد که بذور دفن شده در این عمق خاك دچار نکته نشان می

اند به ( شده و نتوانستهFatal germinationزنی مرگبار )جوانه

دهد در مزارعی سطح خاك برسند. نتایج این تحقیق نشان می

ت گیرد یا عملیاورزی صورت نمیکه هیچ گونه عملیات خاك

شود، بخش زیادی از بذور بعد شخم به طور سطحی انجام می

از پراکندگی در سطح خاك یا در زیر بقایای گیاهی باقی 

گردد. به مانند که نهایتا باعث تسهیل در سبز شدن بذور میمی

ورزی که بتواند بذور این رسد انجام عملیات خاكنظر می

ند به عمق بیش هرز یکساله را که فاقد اندام رویشی هستعلف

متر منتقل کند خواهد توانست از سبز شدن از چهار سانتی

کاهش سبز شدن هرز جلوگیری نماید. های این علفگیاهچه

هرز گزارش گیاهچه به دلیل افزایش عمق در چندین گونه علف

. (Benvenuti et al. 2001, Chauhan et al., 2006b) شده است

توانند از اعماق راتی کافی میتر با ذخایر کربوهیدبذور درشت

کاهش نوسانات دمایی با  (.(Baskin, 1998بیشتر سبز شوند 

 تواند دلیل دیگری برای افزایش عمق دفن می

 هرز از اعماق بیشتر باشدکاهش سبز شدن علف
 .(Roberts & Totterdell, 1981) 

G (%)=92.1/[1+(X/0.76)
0.41

]

r
2
=0.984

Osmotic potential (-MPa)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

G
e
rm

in
a

ti
o

n
 (

%
)

0

20

40

60

80

100



 ۹۳...                                                                                               بررسی عوامل و شرایط مختلف محیطی موثر در

 

 

 

گراد؛ بذور عمق درجه سانتی 20بر روی سبزشدن گیاهچه در دمای  (.Centaurea balsamita Lam)اثر اعماق دفن بذور گل گندم مرهمی -2شکل 

صفر )سطح خاک( بدون پوشاندن با كاغذ صافی بر سطح خاک قرار داده شدند؛ خط رسم شده نمایانگر مدل سیگموئیدی برازش داده شده به 

 اطالعات است.

Figure 2- Effect of burial depths of Knapweed (Centaurea balsamita Lam.) seeds on seedling emergence in a 

growth chamber at 20 C, seeds placed on soil surface (0cm depth) were not covered by filter paper; line 

represents the sigmoidal decay-curve model fitted to the data. 

 

 زنیاثر تنش شوری روی جوانه

زنی بذور گل گندم ای بر جوانهابل مالحظهشوری تاثیر ق

گذاشت. مدل لجستیك سه پارامتری به کار رفته اطالعات 

های مختلف کلرید هرز را که در غلظتزنی این علفجوانه

(. ۳سدیم به دست آمده بود به خوبی برازش نمود )شکل 

میلی موالر  20جوانه زنی بذور گل گندم در غلظت صفر تا 

درصد  75میلی موالر بیش از  40و در غلظت درصد  ۹0حدود 

درصد بود. با  ۶0میلی موالر حدودا  80و  ۶0و در غلظت

افزایش بیشتر شوری جوانه زنی شدیدا کاهش یافت، به طوری 

میلی موالر میزان جوانه زنی به صفر درصد  ۱20که در غلظت 

رسید. مدل برازش شده، غلظتی از نمك کلرید سدیم را که 

 0۹/4۶زنی نیاز بود درصدی حداکثر جوانه 50 برای کاهش

های میلی موالر برآورد نمود. میزان جوانه زنی در غلظت

هرز گل گندم در مختلف شوری به این اشاره دارد که علف

مرحله جوانه زنی به تنش شوری حساس است. کاهش 

های زنی بذر ناشی از افزایش غلظت نمك طعام در گونهجوانه

 & Chachalis) گزارش کرده بودندرا  هرزمختلف علف

Reddy, 2000; Chauhan et al., 2006). 

با توجه به حساسیت گل گندم به شوری خاك در مرحله 

زنی بنابراین قادر به توسعه در مناطق شور نبوده و تهدید جوانه

 جدی برای مزارع گیاهان زراعی هالوفیت نخواهد بود.

E (%)= 99.06/(1+exp(-(x-1.24)/-1.10))
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گراد؛ خط رسم شده درجه سانتی 20در دمای  (.Centaurea balsamita Lam)ر جوانه زنی بذور گل گندم مرهمی اثر غلظت كلرور سدیم ب -3شکل 

 .نمایانگر مدل لجستیک سه پارامتری برازش داده شده به اطالعات است

Figure 3- Effect of sodium chloride concentration on germination of Knapweed (Centaurea balsamita Lam.) seeds at 20C; line 

represents the functional three parameter logistic model fitted to the data 

 

 pHاثر سطوح مختلف 

های حاصل از این پژوهش نشان داد نتایج مقایسه میانگین داده

، درصد pHهرز گل گندم ، در سطوح مختلف که بذر علف

هم داشتند. بدین معنی که داری بازنی تفاوت معنیجوانه

 ۹۶ زنی بذور در شرایط محیطی خنثیحداکثر درصد جوانه

درصد بود و با رفتن به سمت شرایط اسیدی و قلیایی، درصد 

زنی در زنی کاهش یافت. همچنین کمترین درصد جوانهجوانه

)قلیایی( اتفاق افتاد که  ۱0سطوح چهار و پنج )اسیدی( و نه و

 (.4د )شکل باشبرابر با صفر می

 

 .(.Centaurea balsamita Lam)گل گندم مرهمی بر روی درصد جوانه زنی بذور  pHتاثیر سطوح مختلف  -4 شکل

Figure 4. Effect of pH on germination of Knapweed (Centaurea balsamita Lam.) seeds. 
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 تاثیر سطوح مختلف نیترات پتاسیم

طوح مختلف در صفت درصد هرز گل گندم ، در سبذر علف 

داری باهم داشتند. حداکثر درصد زنی تفاوت معنیجوانه

درصد  ۶8موالر نیترات پتاسیم  ۱/0زنی بذور در غلظت جوانه

زنی در صفر موالر نیترات بود. همچنین کمترین درصد جوانه

درصد اتفاق افتاد .بنابراین جوانه زنی بذور  5۱پتاسیم )شاهد( 

(. 5گیرد )شکل یر نیترات پتاسیم قرار میگل گندم تحت تاث

مطالعات نشان داده شده است که نیترات پتاسیم یك درصد و 

 Hippophae زنی بذر تیوره یك درصد بهترین تیمار در جوانه

salicifolia( استGupta et al. 2011,.) 

های نتایج مقایسه میانگین داده تاثیر سطوح مختلف جیبرلین:

گندم هرز گلش نشان داد که بذر علفحاصل از این پژوه

زنی تفاوت مرهمی، در سطوح مختلف در صفت درصد جوانه

داری باهم داشتند. بدین معنی که حداکثر درصد معنی

درصد بود.  8۹جیبرلین  ppm۱00زنی بذور در غلظت جوانه

 جیبرلین ppmزنی در صفر همچنین کمترین درصد جوانه

زنی بذور گل . بنابراین جوانهدرصد اتفاق افتاد 7۶)شاهد( 

(. جیبرلین از ۶گیرد)شکل گندم تحت تاثیر جیبرلین قرار می

ای برای شود که به طور گستردهمواد هورمونی محسوب می

زنی و شکستن خواب بذور گیاهان مختلف تحریك جوانه

دهد که های مختلف نشان میشود. گزارشاستفاده می

هرزی که در هایلف علفهای مختزنی بذور گونهجوانه

اند، به طور چشمگیری بیش معرض تیمار جیبرلین قرار گرفته

 (Karssen et al.; 1987).از گیاهان تیمار نشده بود

 

 (.Centaurea balsamita Lam)تاثیر سطوح مختلف نیترات پتاسیم بر روی درصد جوانه زنی بذور گل گندم مرهمی  -5شکل 

Figure 5- Effect of KNO3 on germination of Knapweed (Centaurea balsamita Lam.) seeds.  

 

 

 (.Centaurea balsamita Lam)تاثیر سطوح مختلف جیبرلین بر روی درصد جوانه زنی بذور گل گندم مرهمی  -6شکل 

Figure 6- Effect of GA on germination of Knapweed (Centaurea balsamita Lam.) seed. 
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 گیری تیجهن

با توجه به اینکه خصوصیات جوانه زنی و خواب بذور به 

مکان جمع آوری شده ، رژیم دمایی منطقه جمع آوری و 

از نتایج  .های محیطی بستگی داردبرخی دیگر از فاکتور

توان نتیجه گرفت که بذور گل گندم حاصل از این آزمایش می

و پایین در  مرهمی دارای بذور فتوپالستیك است، دمای باال

طی فصول مختلف باعث القا خواب، خواب فیزیولوژی غیر 

شود. کاهش خواب با گذشت عمیق )وجود جنین نارس( می

شود. بذور گل گندم مرهمی زمان پس از برداشت مشاهده می

دارای مقاومت به خشکی ، حساس به شوری، خاك خنثی 

پیدا مناسب برای آن است و خواب آن با مواد شیمیایی کاهش 

 کند.می
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