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 چكيده

برگ مزارع گندم و هرز پهنهایترین علفسازبه یکی از مشکل  (Lepyrodiclis holosteoides)خطاییارشته های اخیر،در طی سال
در  هرزهایشدن در میزان موفقیت علفبا توجه به اهمیت زمان سبز تبدیل شده است. سیر کشورکلزا در مناطق معتدل و سرد

های هرز مهاجم، مطالعاتی در زمینه برخی جنبهکارهای مدیریتی کارآمد علیه این علفچنین اتخاذ راههای زراعی و همنظامبوم
هرز موسسه تحقیقات هایهرستان کرج و بخش علفهرز، در مزارع شزنی بذرهای  این علفزیستی حاکم بر خواب و جوانه

شکلی در خطایی از پدیده چندانجام شد. بر اساس نتایج این بررسی، بذرهای ارشته 1393-1396های پزشکی کشور، در سالگیاه
وط به مواد بازدارنده از نوع خواب فیزیولوژیک )مرب رسد که خواب حاکم بر این بذرها،نظر میگونه بهخواب بذر برخوردارند و این

زنی، خطایی در فرایند جوانهارشته چنین بذرهایرلیک اسید( باشد. همجیبداخل بذر و تعادل هورمونی بین آبسیزیک اسید و 
ماه رخ داد و قدرت رویش بذر خطایی، در نیمه دوم آبانشدن ارشتهحساسیت بسیار باالیی به نور نشان دادند. نخستین تاریخ سبز

خطایی از گیری نشان داد. اگرچه بر اساس یافته های این بررسی، ارشتههرز، با افزایش طول عمر بذرها، کاهش چشمعلفاین 
شدن برخوردار است )که به احتمال قوی، این پدیده ناشی از چند شکلی خواب بذرهای  است(؛ با این حال، متعدد سبز هایموج

 12تا ماه آذر 12روز رشد حرارت محیطی تجمعی و در بازه زمانی -درجه 552با دریافت  اهرستشدن دانهدرصد از سبز 85بیش از 
 ماه به انجام رسید.دی
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ABSTRACT 

In the recent years, false jagged-chickweed (Lepyrodiclis holosteoides) has become one of the most 

problematic broadleaf weeds in wheat and canola fields of temperate and cold regions of Iran. Due 

to the the importance of the time of emergence of seedlings in the success of weed competition in 

crop ecosystems and consequently, the use of effective weed management methods, a series of 

studies were conducted in the fields of Karaj and in the Weed Research Department of Iranian 

Institute of Plant Protection (Tehran) during 2013-2016 to determine the biological aspects of 

dormancy and germination of this invasive weed seeds. Results showed that there is polymorphism 

in seed dormancy of false jagged-chickweed. Dormancy of false jagged-chickweed seeds can be 

classified in the physiological category (which is related to the presence of chemical inhibitors inside 

the seed and the hormonal balance between Abscisic acid and Gibberellic acid). Also, seeds of false 

jagged-chickweed are very photo sensitive in the germination process. The results showed that first 

date of the emergence of false jagged-chickweed occurred in the second half of November and seed 

vigor of this weed reduced significantly by increasing of seeds longevity. Lepyrodiclis seedlings 

emerged in form of multiple flashes during autumn and winter, however more than 85 percent of 

total emerged seedlings appeared after receiving 552 GDD over the period of December 12th to 

January 12th. 

Keywords: Darkness, green light, growing degree days (GDD), polymorphism, seed longevity. 
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مقدمه

 Lepyrodiclis holosteoides)خطايي هرز ارشتهعلف

Fenzel.) هرزی سه کربنه و سرمازی از تیره علف

است و در حال حاضر،  (Caryophyllaceaeمیخک )

برگ مزارع هرز پهنهایترين علفسازيکي از مشکل

سیر کشور گندم، جو و کلزا در مناطق معتدل و سرد

علفي، دارای چرخه زندگي  رود. اين گیاهشمار ميبه

ساله و رشد خوابیده است و تنها با بذر تکثیر يک

. اين گیاه بومي مناطقي (Mirkamali, 2004)شود مي

از قاره آسیا همچون افغانستان، هند، کشمیر، قزاقستان، 

مغولستان، نپال، پاکستان است و حضور آن در گندم 

است هرز گزارش شده بهاره چین نیز به عنوان علف

(Greenberg, 2013; Zhang, 2003)خطايي . ارشته

هرزی مهاجم در چند سال اخیر، به عنوان علف

(Invasive weed ) در مزارع گندم، جو و کلزای

های البرز، تهران، کرمان، آذربايجان شرقي، استان

همدان، يزد و خراسان رضوی شايع شده است و در 

طق شهريار حال حاضر، بیشترين شدت آلودگي در منا

شود و کرج، از استان های تهران و البرز مشاهده مي

(Minbashi-Moeeni, 2011)زني بذر، . اصوالً جوانه

هرز در هایترين فرايندها برای موفقیت علفاز مهم

که اولین مرحله برای باشد؛ چراهای زراعي مينظامبوم

هرز، در يک آشیان اکولوژيک است رقابت يک علف

(Forcella et al., 2000; Leon & Knapp, 2004) .

در اکوسیستم های زراعي و مناطقي که رطوبت، نور و 

زني و عناصر غذايي، محدود کننده رشد نیستند، جوانه

شدن بذر شامل فرايندهای متعدد فیزيولوژيک و سبز

بیوشیمیايي است که بیشتر تحت تاثیر دما، رطوبت، 

باشد ل ميکنش اين سه عامفتوپريود و برهم
(Hardegree, 2006; Roche et al., 1997; 

Montieth, 1981) ،در اين بین، درجه حرارت .

زني بذر گیاهان يکساله ترين عامل موثر در جوانهمهم

 & Finch‐Savage)غیر خواب است 

et Huidobro -Garci Leubner‐Metzger, 2006;

al., 1982) ،در مناطق معتدله، درجه حرارت خاک .

شدن بذر گیاهان است ترين عامل در فرايند سبزثرمو

(Grundy, 2003; Forcella et al., 2000).  از سوی

ديگر، برای پیشگويي مراحل نموی، ترکیب درجه 

تری نسبت به زمان به حرارت و زمان، معیار مناسب

 & Bonhomme, 2000; Ritchie)تنهايي است 

NeSmith, 1991) کنترل . اصوالً سودمندی عملیات

هرز از قبیل انجام عملیات خاکورزی و هایعلف

رويشي، تحت تأثیر زمان های پسکشکاربرد علف

گیرد. بنابراين، آگاهي از هرز قرار ميشدن علفسبز

هرز، امری مهم و شدن علفنیازهای دمايي، جهت سبز

های اجتناب ناپذير در طراحي و اجرای استراتژی

 ,.Derakhshan et al)باشد هرز ميکنترل علف

هرز . با توجه به گسترش دامنه انتشار علف(2014

زني بذر در تعیین میزان خطايي و اهمیت جوانهارشته

هايي در رابطه رقابت با گیاهان زراعي، تا کنون بررسي

زني بذرهای با تأثیر برخي عوامل موثر بر جوانه

خطايي انجام شده است. خوردوستان و همکاران ارشته

(Khordustan et al., 2013)  گزارش کردند که دمای

خطايي، تناوب دمايي زني بذرهای ارشتهبهینه جوانه

گراد است. مطالعات انجام شده درجه سانتي 25تا  20

و  (Mijani et al., 2012)توسط میجاني و همکاران 

نشان داد که  (Mirtaheri, 2014)طاهری همچنین میر

زني بذر بهینه و بیشینه جوانههای کمینه، درجه حرارت

های اصلي يا کاردينال( به خطايي )درجه حرارتارشته

-9/32و  18-4/24،  0-2/3ترتیب بازه های دمايي

شود. بر اساس گراد را شامل ميدرجه سانتي 53/32

ترين ، بیش)(Yaghoobi, 2011نتايج آزمايش يعقوبي 

خطايي با فرض عمق کاشت شدن ارشتهدرصد سبز

درجه  20تا  15متر، در دمای ناسب يک تا دو سانتيم

دهد که اين بازه دمايي، تقريباً گراد روی ميسانتي
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شدن گندم در فصل زني و سبزمشابه با دمای جوانه

 et (Khordustanخوردوستان و همکاران پايیز است. 

al., 2013)  در آزمايشي که با هدف شناسايي برخي از

هرز انجام شد، زني بذر اين علفعوامل موثر بر جوانه

درصد( مقدار  44ترين )درصد( و کم 72ترين )بیش

خطايي را به ترتیب پس از زني بذرهای ارشتهجوانه

اسید غلیظ دهي با سولفوريک دقیقه خراش 15سه و 

گزارش نمود. به گزارش خوردوستان و همکاران 

(Khordustan et al., 2013) جیبرلین باعث تحريک ،

شود. در تحلیل خطايي نميزني بذرهای ارشتهوانهج

زني، خطايي در ممانعت از جوانهتأثیر پوسته بذر ارشته

اين امکان نیز وجود دارد که عالوه بر سختي پوسته 

بذر در ايجاد ممانعت از ورود آب و اکسیژن و خروج 

ساير گازها، پوسته بذرهای حاوی مواد بازدارنده 

گزارشي در اين خصوص در  زني باشند اماجوانه

زني چنین گزارشي از رفتار جوانهدست نیست. هم

دهي خطايي، تحت تأثیر تیمار خراشبذرهای ارشته

های کم تر از سه دقیقه در شیمیايي در مدت زمان

 بذرهای بسیاری ازطور کلي، اختیار نیست. به

زني، هرز ريز بذر، برای شروع فرايند جوانههایعلف

 ،مدفون ماندن بذرها در خاک باشند ومي نورنیازمند 

از طريق  هاگونهدر شکسته شدن خواب برخي از

 خواب بذرايجاد حساسیت به نور موثر است. حذف 

دريافت به دلیل حضور رنگیزه پروتییني  ،به وسیله نور

 که در غشاهای گیاهي وجود داردکننده نور 

 & Juroszekد )پذيرانجام مي (کرومفیتو)

Gerhards, 2004; Zand et al., 2004 .) به علت

العمل به جريان بسیار کم نوری در مکانیسم عکس

نیازمندند )بذرهای  زني به نوربذرهايي که برای جوانه

خاک مدفون  در و (Photoblasticبالستیک، فتو

ه در زماني که خاک ب بذرها ممکن است ،باشندمي

نوری در حد  هایتابش ،خوردهم ميوسیله شخم بر

خ به اين سدر پا و نماينددريافت  ثانیه رامیکرو

. با توجه به اين آغاز شود زنيجوانهفرايند  ،هاتابش

و يا شخم  های بدون شخمازسیستم گیریبهره ،مساله

ها هايي که بذرهای آنگونه شود تاشبانه، موجب مي

 و نزنندجوانه  ،زني به نور نیاز دارندبرای جوانه

سرانجام به  مانند وبنان به حالت خواب باقي چهم

 Zand) روندببین  پوسیدگي ازيا  پیری و ،علت شکار

et al., 2004)هرز، هایهای علف. در بسیاری از گونه

های متفاوت حالتبه دلیل برخورداری بذرها از 

زني، طي بازه زماني وسیع و در خواب، فرايند جوانه

پذيرد که اين انجام مي شدنهای متعدد سبزقالب موج

های گیاهي در مواجه با پديده، به بقای اين گونه

کند بیني نشده کمک ميشرايط نامطلوب طبیعي پیش

(Rahimian & Khosravi, 1996) با توجه به .

خطايي در مزارع غالت مناطق گسترش حضور ارشته

معتدل و سردسیر کشور از جمله استان البرز و با 

ی به عمل آمده در رابطه با برخي از هابررسي وجود

خطايي، تا کنون زني بذر ارشتهعوامل موثر بر جوانه

هرز اطالعاتي در رابطه با زمان آغاز رويش اين علف

شدن، مرحله اوج های زماني سبزدر مزارع، موج

شدن چنین عوامل محیطي موثر بر سبزشدن و همسبز

گندم  هرز در شرايط طبیعي کشتزارهایاين علف

های زيستي گزارش نشده است. آگاهي از ويژگي

خطايي شدن بذرهای ارشتهزني و سبزحاکم بر جوانه

تواند به کشاورزان و متخصصان در طراحي مي

هرز های مديريتي در مواجه با اين علفاستراتژی

کمک نمايد. از اين رو و در راستای شناخت هرچه 

يي و عوامل خطاهای خواب بذر ارشتهبهتر ويژگي

موثر بر شکست آن، تعیین نخستین تاريخ رويش و 

خطايي شدن ارشتههای زماني سبزمشخص نمودن موج

روز رشد تجمعي در مزارع گندم و -بر مبنای درجه

شدن چنین تبیین تأثیر گذر زمان بر قدرت سبزهم

 ای، اين پژوهش به اجرا درآمد.بذرها در شرايط مزرعه
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 هامواد و روش
بررسی خواب ناشی از پوسته سخت بذرهای  الف:

 خطایی ارشته

منظور بررسي خواب اولیه ناشي از پوسته به

خطايي، آزمايشي در آزمايشگاه سخت بذرهای ارشته

در هرز موسسه گیاهپزشکي کشور، هایبخش علف

 نيا ازیمورد ن یبذرهاانجام شد.  1393تابستان سال 

رع آلوده به مزااز  1393در تابستان سال  پژوهش

خطايي شهرستان کرج و پس از مرحله هرز ارشتهعلف

خطايي های ارشتهرسیدگي فیزيولوژيک بوته

آوری شدند و تا آغاز آزمايش، در شرايط خشک جمع

گراد های کاغذی و دمای صفر درجه سانتيو در پاکت

قبل از  برای بررسي قوه نامیه بذرها، .نگهداری شدند

زمون تترازولیوم کلرايد استفاده شروع آزمايش، از آ

شد. برای جلوگیری از آلودگي های احتمالي، تمامي 

 20گراد و به مدت درجه سانتي 120ظروف، در دمای 

های دقیقه اتوکالو شدند. در راستای پرهیز از آلودگي

کش بنومیل، قارچي، بذرها با استفاده از قارچ

آب ضدعفوني )به مدت دو دقیقه( شدند و سپس با 

کشي شدند. آزمايش در قالب طرح کامالً مقطر، آب

تصادفي و با پنج تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای مورد 

خطايي به ارشته بذرهایبررسي در اين آزمايش شامل 

نوشي شده در آب مقطر به بذرهای آب :شرح: يک

دهي شیمیايي ساعت، دو: عدم خراش 24مدت 

یمیايي به مدت دهي شبذرهای  )شاهد(، سه: خراش

ثانیه،  30دهي شیمیايي به مدت خراش :چهار، ثانیه 15

 :شش ،دقیقهدهي شیمیايي به مدت يک پنج: خراش

دقیقه، هفت:  5/1دهي شیمیايي به مدت خراش

، هشت: دقیقهدهي شیمیايي به مدت دو خراش

دقیقه و نه:  5/2دهي شیمیايي به مدت خراش

قه بودند. عملیات دهي شیمیايي به مدت سه دقیخراش

دهي شیمیايي بذرها با استفاده از سولفوريک خراش

درصد انجام شد. در ادامه بذرهای تیمار شده  95اسید 

دقیقه با آب جاری  30به مدت  با اسید سولفوريک، 

عدد  25شو قرار گرفتند و از هر تیمار، ومورد شست

 12ديش بذر در زير هود استريل و در ظروف پتری

متری، محتوی کاغذ صافي واتمن قرار گرفت. يسانت

میلي لیتر آب مقطر اضافه شد،  15سپس به هر ظرف، 

طوری که بذرها در تماس مستقیم با آب قرار به

گرفتند. سپس ظروف در داخل ژرمیناتوری که بر 

گراد درجه سانتي 25الي  20مبنای تناوب دمايي 

(Khordustan et al., 2013) و عدم حضور نور 

ساعت  12و  20ساعت دمای  12تنظیم شده بود )

ها گراد( قرار داده شدند. بذردرجه سانتي 25دمای 

بیني قرار طور روزانه و در زير نور طبیعي مورد بازبه

گرفتند و تعداد بذرهای جوانه زده )دارای طول ريشه 

ديش متر( ثبت شدند و از پتریچه دو تا سه میلي

 24ش بذرهای جوانه زده، خارج شدند. اولین شمار

ها به ژرمیناتور انجام گرفت. ساعت پس از انتقال آن

پايان آزمايش زماني بود که بذرها به مدت يک هفته 

زني، از درصد گیری متوالي، جوانه نزدند. درصد جوانه

ها به تعداد بذرهای جوانه زده در مجموع شمارش

 Panwar and، 1تعداد کل بذرها محاسبه شد )معادله 

Bhardwaj, 2005چنین زمان طي شده ابتدا تا (. هم

زني در هر تیمار، به عنوان سرعت انتهای جوانه

( محاسبه Tzortzakis, 2009، 2زني، از معادله )جوانه

 به دست آمد.
                                                (1معادله )

GP=n/N×100 
 GS=∑(ni/ti)                                         (2معادله )

   

 در اين معادالت:
N ،؛ ه شدهتکاش یتعداد بذرهاnیعداد کل بذرها، ت 
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کل تعداد بذر جوانه زده  ،ni؛ دوره يجوانه زده در ط

ی تعداد روزها، tiزني؛ در فاصله ابتدا تا انتهای جوانه

، Gsزني و ، درصد جوانهGpزني؛ ابتدا تا انتهای جوانه

 باشد.زني ميت جوانهسرع

شدن بذرهای زنی و سبزب: بررسی جوانه

 خطایی در واکنش به نور و تاریکیارشته

هرز موسسه هایاين مطالعه در آزمايشگاه بخش علف

، در قالب 1393تابستان سال در پزشکي کشور و گیاه

طرح آماری کامالً تصادفي و با ده تکرار انجام شد. 

شامل دو تیمار )الف(: تابش های اين آزمايش تیمار

های متوالي نور سفید و )ب(: شرايط تاريکي با تابش

آوری و نگهداری بذرها و نور سبز بود. روش جمع

سازی لوازم آزمايش، مشابه با آزمايش چنین آمادههم

دهي شیمیايي بذرها، با اسید )الف( بود. خراش

 به مدت يک دقیقه و در اتاقي تاريک که سولفوريک،

تنها از تابش نور سبز ماليم برخوردار بود، انجام شد. 

شوی بذرهای تیمار شده با آب جاری، وپس از شست

 12ديش بذر تیمار شده، در ظروف پتری 25

متری که محتوی کاغذ صافي واتمن بودند قرار سانتي

لیتر آب مقطر گرفت. سپس به هر ظرف، پانزده میلي

ر تماس مستقیم با آب طوری که بذرها داضافه شد، به

قرار گرفتند. تمام اين مراحل، در اتاقي تاريک که تنها 

از تابش نور سبز ماليم برخوردار بود انجام پذيرفت. 

هايي که نبايد در معرض نور سفید ديشدر ادامه، پتری

های آلومینیومي قرار گرفتند، در داخل پوششقرار مي

ژرمیناتور با ها در داخل ديشداده شدند. کلیه پتری

 25ساعت( و  12گراد )درجه سانتي 20دمای متناوب 

 ,.Khordustan et al)ساعت(  12گراد )درجه سانتي

ساعت روشنايي با  12و نسبت نور به تاريکي  (2013

ساعت تاريکي قرار گرفتند. کلیه  12تابش نور سفید و 

طور روزانه در اتاقي تاريک با تابش ها، بهديشپتری

ز ماليم، مورد بازبیني قرار گرفتند و بذرهای نور سب

متر(، جوانه زده )دارای طول ريشه چه دو تا سه میلي

کلي، طورديش خارج شدند. بهپس از شمارش از پتری

نتايج آزمايشات بیانگر آن است که طیف نور سبز در 

زني، اثری همانند شرايط تاريکي دارد فرايند جوانه

(Da Mota & Garcia, 2013; Vieira et al., 2018) .

ساعت پس از  24جوانه زده،  اولین شمارش بذرهای

انتقال آنها به ژرمیناتور انجام گرفت. پايان آزمايش 

زماني بود که بذرها به مدت يک هفته متوالي جوانه 

زني بذرها،  از درصد گیری نسبت نزدند. درصد جوانه

بر ها تعداد بذرهای جوانه زده در مجموع شمارش

ديش محاسبه تعداد کل بذرهای موجود در هر پتری

 (.1شد )معادله 

منظور بررسي تأثیر شرايط در آزمايشي تکمیلي و به

شدن بذرهای نور و تاريکي بر درصد سبز

، 1396خطايي، آزمايشي در پايیز و زمستان سال ارشته

در قالب طرح آماری کامالً تصادفي و با پنج تکرار به 

در اين مطالعه، هر واحد آزمايشي، از يک اجرا درآمد. 

متر و گلدان پالستیکي به قطر هشت و ارتفاع ده سانتي

شد متر مکعب تشکیل ميسانتي 500با حجم تقريبي 

خطايي و عاری از ارشته که با مخلوطي از خاک مزرعه

پیت ماس، به نسبت )وزني( سه به يک پر شدند. در 

خطايي رهای ارشتهاين آزمايش، پس از جمع آوری بذ

، 1396از مزارع شهرستان ساوجبالغ در تیرماه سال 

های کاغذی بذرها در شرايط خشک، داخل پاکت

ضخیم و دور از تابش نور خورشید و در شرايط 

گراد و به مدت چهار ماه دمايي صفر درجه سانتي

نگهداری شدند. تیمارهای مورد بررسي در اين 

يافت نور توسط آزمايش شامل دريافت و عدم در

بذرهای نگهداری شده در شرايط تاريکي در هنگام 

مهرماه و در دو زمان  15کاشت بود. بدين منظور، در 

 30متفاوت از شبانه روز )نیمه شب و ظهر هنگام(، 

های متری گلدانخطايي در عمق دو سانتيبذر ارشته

ها آبیاری شدند. مورد نظر کاشته شدند و سپس گلدان

برخورداری بذرها از شرايط دمايي و نوری منظور به
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ها به حاشیه يکي مشابه با شرايط طبیعي مزارع، گلدان

از مزارع گندم شهرستان کرج منتقل شدند و در عمق 

خاک مزرعه طوری قرار گرفتند که فقط سطح گلدان 

در تماس مستقیم با هوای بیرون بود. زمان خاتمه 

ذرها، ابتدای شدن بآزمايش، با توجه به توقف سبز

شدن بذرها، با ماه در نظر گرفته شد و میزان سبزبهمن

های سبز شده به تعداد درصد گیری تعداد کل گیاهچه

کل بذرهای کاشته شده در هر گلدان محاسبه شد 

(Hosseini et al., 2013). 

 شیمیایی دهیخراش و طول عمر بذر تأثیر ج: بررسی

 در خطاییهارشت بذرهای  رویش الگو و درصد بر

 مزرعه شرایط

شدن در راستای مشخص نمودن نخستین تاريخ سبز

خطايي در شرايط طبیعي مزرعه و های ارشتهرستدانه

منظور بررسي اثر مدت زمان پس از ريزش چنین بههم

شدن بذرهای  بذر )طول عمر بذر( بر قدرت سبز

خطايي و نیز بررسي میزان تأثیر پوسته سخت ارشته

اين شدن بذرهای یزان بازدارندگي از سبزبذر در م

و  1395، آزمايشي در تابستان و پايیز سال  هرزعلف

در مزارع موسسه تحقیقات علوم دامي کشور، در قالب 

طرح آماری کامالً تصادفي با پنج تکرار و با آرايش 

تیماری فاکتوريل به اجرا درآمد. در اين مطالعه، هر 

پالستیکي به قطر هشت واحد آزمايشي از يک گلدان 

 500متر و با حجم تقريبي و ارتفاع ده سانتي

های آزمايش شد. فاکتورمتر مکعب تشکیل ميسانتي

خطايي )بذرهای آوری بذرهای ارشتهشامل سال جمع

(، )الف(: 1392-1395های تولید شده در طي سال

دهي شیمیايي و )ب(: خراش داده شده بدون خراش

منظور رفع خواب بذرها بودند. هبه روش شیمیايي، ب

کلیه بذرهای مورد بررسي در اين آزمايش، در 

هرز ، از مزارع آلوده به علف1395الي  1392های سال

خطايي موسسه تحقیقات علوم دامي کرج و پس ارشته

ها  )پیش از ريزش از رسیدگي فیزيولوژيکي بوته

آوری شدند و تا زمان اجرای طبیعي بذرها( جمع

های کاغذی يش در شرايط خشک، داخل پاکتآزما

ضخیم و دور از تابش نور خورشید و در شرايط 

گراد نگهداری شدند. در دمايي صفر درجه سانتي

های دانه بذرها، اختالفي بین تودهتوزين وزن هزار

های مختلف مشاهده نشد. آوری شده در سالجمع

میه منظور اطمینان از يکسان بودن قوه ناچنین بههم

بذرها، قبل از شروع آزمايش، از آزمون تترازولیوم 

کلرايد استفاده شد و پس از اطمینان از زنده بودن 

آوری شده در هر سال، به های جمعرويان، توده بذر

اول، به مدت يک  دو قسمت تقسیم شدند. قسمت

درصد،  95اسید سولفوريک  دقیقه در مجاورت

دقیقه  30مدت  دهي شیمیايي شدند و سپس بهخراش

در زير آب جاری شست و شو داده شدند. گروه دوم 

دقیقه در زير آب جاری مورد  30بذرها، تنها به مدت

شست و شو قرار گرفتند. سپس هر دو گروه بذر، با 

استفاده ازقارچ کش بنومیل )به مدت دو دقیقه( 

کشي شدند. ضدعفوني شدند و سپس با آب مقطر، آب

خطايي عدم وجود بذرهای ارشته منظور اطمینان ازبه

ها با مخلوطي از خاک های آزمايشي، گلداندر واحد

خطايي و پیت ماس به نسبت ای عاری از ارشتهمزرعه

)وزني( سه به يک پر شدند و سپس آبیاری شدند. با 

توجه به مشاهدات میداني نگارنده مبني بر طول نسبتاً 

خطايي و های ارشتهرستزياد محور زير لپه دانه

شدن بذرهای اين گیاه از زني و سبزمشاهده جوانه

(، با 5متر سطح خاک )شکل اعماق بیش از سه سانتي

گذاری و خطايي، جاوجود اندازه ريز بذرهای ارشته

متری سطح خاک کاشت بذرهای در عمق دو سانتي

ها و با استفاده از پنس نشان گذاری شده انجام گلدان

خطايي کاشته بذر ارشته 20ان، شد. در داخل هر گلد

منظور ها آبیاری شدند. بهشدند و سپس گلدان

برخورداری بذرها از شرايط دمايي و نوری مشابه با 

ها در عمق خاک مزرعه شرايط طبیعي مزارع، گلدان
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طوری قرار گرفتند که فقط سطح گلدان در تماس 

 مستقیم با هوای بیرون بود.

ها در مزارع، دوم ار گلدانتاريخ کاشت بذرها و استقر 

طور منظم آبیاری شدند و ها بهماه بود.گلدانشهريور

طور روزانه مورد بازبیني قرار گرفتند و به

های خطايي که برگهای روئیده شده ارشتهرستدانه

طور کامل باز شده بودند، پس از هربار ها بهای آنلپه

ثبت درجه منظور شدند. بهها وجین شمارش، از گلدان

های محیط در طي دوره بررسي، از يک حرارت

 (Testo 174 H, Testo 174 Tدستگاه ديتاالگر )

استفاده شد. زمان خاتمه آزمايش با توجه به توقف 

نظر ماه دردی 15شدن بذرها به مدت دو هفته، سبز

گیری شدن بذرها،  با درصدگرفته شد. میزان سبز

ه به تعداد کل بذرهای های سبز شدتعداد کل گیاهچه

 Hosseini et)کاشته شده در هر گلدان محاسبه شد 

al., 2013). 

خطایی در کشت شدن ارشتههای سبزد: بررسی موج

 روز رشد تجمعی -پاییزه گندم بر مبنای درجه

، در مزرعه تحقیقاتي 1393اين مطالعه در پايیز سال

موسسه تحقیقات علوم دامي کرج، با مختصات مکاني 

شمالي و  35 83. 643شرقي و  050 96. 568زرعه م

متر از سطح دريا اجرا شد. خاک  1319با ارتفاع 

 150مزرعه از بافتي لومي رسي برخوردار بود و میزان 

کیلوگرم کود اوره به نسبت مساوی در سه مرحله در 

دهي و دهي و اواسط ساقهمراحل کاشت، اواخر پنجه

در   رفسفات تريپکیلوگرم در هکتار کود سوپ 100

کیلوگرم در  150چنین مرحله پیش از کاشت و هم

هکتار سولفات پتاسیم قبل از کاشت در مزرعه استفاده 

 شد. 

رقم گندم کشت شده در اين آزمايش، رقم پارسي، 

کار ماه )با استفاده از خطيآبان 20پاشي تاريخ بذر

مکانیکي پارس( و تاريخ اولین آبیاری )تاريخ کاشت(، 

واسطه رخداد بارش باران موثر، به ماه )بهنجم آذرپ

متر( بود. دومین آبیاری مزرعه، در میلي 17 میزان

ای( ماه و به شیوه نشتي )جوی و پشتهآذر 15تاريخ 

 400انجام پذيرفت. متوسط تراکم گندم در مزرعه، 

هرز غالب در خطايي، علفمربع بود. ارشتهبوته در متر

عمل آمده ه بر اساس مشاهدات بهمزرعه بود، چنان ک

، اين مزرعه دارای تراکم بسیار 1393در بهار سال 

منظور ثبت خطايي بود. بههرز ارشتهبااليي از علف

ساعت به ساعت درجه حرارت روز و شب جهت 

محاسبه دقیق میانگین دما، يک دستگاه ثبت کننده دما 

ور، که مجهز به سنس (Testo 174 Tمدل  ديتاالگر دما)

جهت ثبت درجه حرارت خاک در طول شبانه روز 

بود، در محل مطالعه نصب شد. سنسور متصل به 

متری خاک قرار داده شد تا دستگاه، در عمق دو سانتي

زني درجه حرارت خاک را در عمق مناسب جوانه

 ثبت نمايد.  )(Yaghoobi, 2011خطايي بذرهای ارشته

ايي جهت خطدر اين مطالعه، تاريخ کشت ارشته

روز رشد، هم زمان با تاريخ استقرار -محاسبه درجه

نظر گرفته شد. پس ماه( درديتاالگر در خاک )دوم آذر

های منظور بررسي موجاز تعبیه دستگاه در مزرعه و به

يک ×خطايي در مزرعه، سه کادر )يکزني ارشتهجوانه

های متفاوتي از مزرعه که بر مربع( و در قسمتمتر

انتخاب شده بودند، تعیین  1393هدات بهار اساس مشا

صورت ها در طي دوره بررسي، بهشد و اين کادر

روزانه، مورد پايش قرار گرفت و پس از شمارش و 

ها به های رويش يافته، اين گیاهچهثبت تعداد گیاهچه

صورت دستي وجین شدند. بازديد روزانه و شمارش 

ايي تا نیمه خطزده ارشتههای جوانهرستو حذف دانه

زني بذرهای ماه و اطمینان از خاتمه جوانهفروردين

های خطايي ادامه يافت. پس از استخراج دادهارشته

دمايي ثبت شده توسط ديتاالگر و اطمینان از درستي 

روز رشد تجمعي -اطالعات دمايي ثبت شده، درجه

 ( محاسبه شد:3با استفاده از معادله )
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 – GDD = ∑(T average)              (3معادله )

(Tb)   
 : معادلهدر اين 

Taverage ساعت؛  24، میانگین دمایTb دمای پايه ،

يا صفر فیزيولوژيک گیاه است که بر اساس تعاريف، 

کمترين دمايي است که در آن دما رشد گیاه متوقف 

روز -، درجهGDDو  (Ball et al., 2004)مي شود 

برای گیاهان رشد تجمعي است. اصوالً دمای پايه 

نظر گراد درسرما دوست، بین صفر تا پنج درجه سانتي

. بر مبنای نتايج (Koneshloo, 1998)شود گرفته مي

عمل آمده توسط میرطاهری حاصل از تحقیقات به

(Mirtaheri, 2014)  و میجاني و همکاران(Mijani 

et al., 2012)روز -، در اين بررسي، محاسبه درجه

بر مبنای دمای پايه صفر درجه  خطايي،رشد ارشته

منظور افزايش دقت در گراد انجام شد. بهسانتي

روز رشد در اين آزمايش، با توجه به -محاسبه درجه

تعريف ارايه شده در مورد دمای پايه، ساعاتي از شبانه 

ها های محیطي ثبت شده در آنروز که درجه حرارت

، از کوچکتر و يا مساوی با صفر فیزيولوژيک بودند

فرايند محاسبه میانگین دمايي حذف شدند 

(McMaster & Wilhelm, 1997) با توجه به انجام .

اين مطالعه در فصول خنک و سرد سال و به دلیل 

عدم ضرورت، آستانه تحمل دمايي بیشینه 

 روز رشد-خطايي در محاسبات مربوط به درجهارشته

 تجمعي مورد استفاده قرار نگرفت.

 هادادهتجزیه و تحلیل 

در اين بررسي، کلیه محاسبات و رسم نمودارها با 

استفاده از نرم افزار اکسل انجام شد. پس از تجزيه 

ها مورد تجزيه آماری قرار گرفتند و واريانس، داده

ها با استفاده از آزمون ال اس دی محافظت میانگین

دار پنج درصد و در سطح احتمال معني (FLSD)شده 

(. کلیه Soltani, 2006ر گرفتند )مورد مقايسه قرا

 SASافزار آماریگیری از نرم های آماری، با بهرهآنالیز

 انجام پذيرفت. Version 9.1.3. ورژن 

 نتایج و بحث

الف: بررسی خواب ناشی از پوسته سخت 

 خطایی بذرهای ارشته

(، اختالف آماری 1نتايج تجزيه واريانس )جدول 

زمايش نشان داد.دار بین تیمارهای اين آمعني

 زنی بذرهای ارشته خطاییدهی شیمیایی بر درصد و سرعت جوانهنتایج تجزیه واریانس اثر خراش -1جدول  

percentage and acceleration of in response to  seeds germination Lepyrodiclis holosteoidesVariance analysis of the Table 1. 

chemical scarification with sulfuric acid 95% 

Source of variation Degree of freedom 
Mean Squares  

Germination Percentage Acceleration of Germination  

Treatment 8 2726.7 1.6  

Error 36 75.9 0.03  

Coefficient of variations - 13.1 13.9  

* represent significant difference in 0.05 probability level (LSD test).

( نیز نشان داد که 1ها )شکل نتايج مقايسه میانگین

کلیه تیمارهای خراش داده شده به روش شیمیايي و 

 56ثانیه با  15دهي )ترين مدت زمان خراشحتي کم

زني(، اختالف آماری معني دار را با درصد جوانه

زني( و درصد جوانه 3/31بذرهای خراش نیافته )

زني( نشان جوانهدرصد  9/26بذرهای آبنوشي شده )

دهي با اسید سولفوريک به مدت يک دادند. خراش

زني، باالترين میزان درصد جوانه 87دقیقه، با 

زني را به خود اختصاص داد؛ با اين حال، اين جوانه

داری با تیمار سه دقیقه تیمار، اختالف آماری معني

دهي نداشت. با توجه به نتايج آزمايش خراش
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 (Khordustan et al., 2013)ان خوردوستان و همکار

و به استناد گزارشات چاکالیس و همکاران 

(Chachalis et al., 2008)رسدکه علت نظر مي، به

هايي که مدت زمان بیشتری با زني بذرکاهش جوانه

اسید تیمار شده بودند، نفوذ اسید به بذرها و از بین 

زني در رفتن رويان باشد. با توجه به رخداد جوانه

درصد از بذرهای شاهد و تیمار آبنوشي،  25بیش از 

رسد که اين دسته از بذرها، اين امر محتمل به نظر مي

فاقد خواب اولیه باشند و يا اينکه پوسته اين بذرها 

پس از رسیدگي، به علل مختلف فیزيکي و يا 

شیمیايي، دچار شکاف شده و در نتیجه، امکان ورود 

دسته از بذرها فراهم  آب و تبادالت گازی برای اين

  شده باشد.
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Treatments  

دهی شیمیایی با های متفاوت خراشمدت زمان خطایی درزنی بذرهای ارشتهمقایسه میانگین درصد جوانه -1شکل 

 نی داری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.هایی با حروف مشابه، اختالف آماری مع. میانگیناسیدسولفوریک 

Figure 1. Percentage of Lepyrodiclis seeds germination in response to different time duration of seed 

scarification by sulfuric acid. Means followed by the same letter indicate differences were not 

statistically significant (LSD test P<0.05) 

 

حال رسیدن روی  مشخص شده است که محل بذر در

تواند بر عمق خواب آذين ميگیاه مادری يا روی گل

اثر گذارد. همانطور که در بسیاری از گیاهان تیره 

شود، اين پديده نیز مشاهده مي (Asteraceaeکاسني )

طور شود و بهشکلي شناخته ميتحت عنوان چند

های گیاهي خودرو وجود دارد و با گسترده در گونه

های مختلف خواب )از ايجاد گستره وسیع از عمق

زني آن جمله عدم خواب( در داخل توده بذر، جوانه

را در يک دوره چند ماهه يا حتي چند ساله تامین 

کند و به اين ترتیب، شانس استقرار گیاه را در مي

 & Rahimian)ساند راکثر ميرويشگاه مناسب به حد

Khosravi, 1996)رسد که نظر مي. بر اين اساس به

شکلي در خواب بذر خطايي نیز از چندبذرهای ارشته

برخوردار باشند و حتي بعضي از بذرها فاقد خواب 

باشند. از سوی ديگر، مطالعاتي که توسط باسکین و 

 & Baskin & Baskin, 1998; Baskin)باسکین 

Baskin, 1984)  دهي انجام شد نشان داد که خراش

سبب  اليه خارجي بذر توسط اسید سولفوريک، 

ترين اليه بذر های شیمیايي خارجيحذف بازدارنده

(Testaمي ) شود. بر اين اساس و با توجه به تأثیر

زني بذرها در دهي شیمیايي بر جوانهدار خراشمعني

ل تر از يک دقیقه، اين امر محتمهای کممدت زمان
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خطايي با رسد که مجاورت بذرهای ارشتهنظر ميبه

عالوه بر ايجاد شکاف و فراهم  اسید سولفوريک،

آوردن امکان ورود آب و انجام تبادالت گازی، سبب 

های شیمیايي موجود در پوسته بذر حذف بازدارنده

گردد. طي مشاهدات میداني نگارنده در مي

خطايي، شتههرز ارهای گندم آلوده به علفکشتزار

خطايي، های ارشتهرستترين شدت رويش دانهبیش

های سنگین پايیزه )به شیوه جوی پس از انجام آبیاری

طوری که اختالف پیوندد، بهای( به وقوع ميو پشته

داری بین مزارع آبیاری شده با آب باران چشمي معني

)با بارش های موثر( و مزارع آبیاری شده به شیوه 

هرز ي، از لحاظ شدت آلودگي به اين علفآبیاری نشت

وجود دارد که اين امر، احتمال وجود خواب ناشي از 

هرز زني در پوسته بذر اين علفمواد بازدارنده جوانه

شوی اين عوامل شیمیايي در تماس با حجم وو شست

نمايد. اصوالً آب زياد ناشي از آبیاری را تقويت مي

بذر  پوسته زيک دروجود ترکیباتي همچون اسید آبس

شود. مي خواب بذر ايجاد ها، باعثبرخي گونه

اليه  يک ايجاد موسیالژی، با چنین تشکیل ترکیباتهم

از جذب آب و  بذر بعضي از گیاهان، مانع اطراف در

شود که اين امر، بذر مي توسط گازی تبادالت انجام

زني غیر يکنواخت بذرها را در پي دارد؛ در جوانه

 شستشوی با گیاهان های اين گونه ازبذر ويينتیجه آبش

آبسزيک و  اسید نظیر بذر خواب کننده ايجاد ترکیبات

شود بذرها مي زنيجوانه تسريع سبب يا موسیالژها،

(Makkizadeh-Tafti et al., 2012).  
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Treatments  

هایی با اسید. میانگیندهی شیمیایی با سولفوریک خطایی در خراشزنی بذرهای ارشتهمقایسه میانگین سرعت جوانه -2شکل 

 حروف مشابه، اختالف آماری معنی داری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
Figure 2. Acceleration of Lepyrodiclis seeds germination in response to different time duration of seed scarification by 

sulfuric acid. Means followed by the same letter indicate differences were not statistically significant (LSD test P<0.05) 

ب: بررسی تأثیر شرایط نور و تاریکی بر 

 خطاییزنی بذرهای  ارشتهجوانه

(، اختالف آماری 2ه واريانس )جدول نتايج تجزي

داری را بین دو تیمار مورد بررسي در اين معني

( نیز 3ها )شکل آزمايش نشان داد. مقايسه میانگین

خطايي در زني بذرهای ارشتهنشان داد که میزان جوانه
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های متوالي نور سبز، بیشتر از شرايط تاريکي و تابش

در شرايط تاريکي، طوری که شرايط روشنايي است، به

خطايي جوانه زدند؛ اين درصد از بذرهای ارشته 4/75

اين علفزني بذرهای در حالي است که درصد جوانه

 درصد بود. 7/64رز در شرايط روشنايي، ه

 خطاییزنی بذرهای  ارشتهنتایج تجزیه واریانس تأثیر نور سفید و نور سبز بر درصد جوانه -2جدول 

Table 2. Variance analysis of the Lepyrodiclis holosteoides seeds germination percentage in response to white light and green 

light 

Source of variation Degree of freedom Mean Squares 
Germination Percentage 

Treatment 1 574.7 

Error 18 116.3 

Coefficient of variations - 15.4 
* represent significant difference in 0.05 probability level (LSD test). 

 

ها، ها و کريپتوکرومطور کلي در گیاهان، فیتوکرومبه

باشند. در اين بین، دريافت کننده طیف نور سبز مي

های نور ها، بیشتر رنگیزه دريافت کننده طیففیتوکروم

باشند و قدرت جذب طیف يقرمز، قرمز دور و آبي م

ها بسیار پايین است. با اين نور سبز توسط فیتوکروم

های نوری در شرايط وجود اين، دريافت کننده

های نور حساس تاريکي، به شدت به تمامي طیف

 & Baskin & Baskin, 1979; Folta)شوند مي

Maruhnich, 2007) با توجه به يکسان بودن شرايط .

ر اين آزمايش، تحريک بیشتر دمايي و رطوبتي د

های زني بذرهايي که در شرايط تاريکي و تابشجوانه

متوالي نور سبز قرار داشتند )در مقايسه با بذرهايي که 

تواند تنها در معرض تابش نور سفید بودند(، مي

خطايي به نشانگر حساسیت بسیار باالی بذرهای ارشته

بي اثر نورهای منظور ارزيانور باشد. در آزمايشي که به

انجام شد،  Arabidopsisزني گیاه سبز و قرمز بر جوانه

اگرچه بذرهای  تیمار شده با نور سبز، نسبت به 

بذرهای تیمار شده با نور قرمز، تأخیر بیشتری در 

شدن نشان دادند، اما در زني و سبزفرايند جوانه

زني طور موثری جوانهمجموع، تابش طیف نور سبز، به

 & Folta)اين گیاه را تحريک نمود بذرهای 

Maruhnich, 2007) نتايج تجزيه واريانس و مقايسه .

های آزمايش بررسي تأثیر نور و تاريکي بر میانگین

، 3خطايي نیز )جدول شدن بذرهای ارشتهدرصد سبز

دار آماری درصد ( حاکي از برتری معني4شکل 

از خطايي که پس شدن آن دسته از بذرهای ارشتهسبز

نگهداری در شرايط تاريکي، در هنگام کاشت، در 

معرض تابش نور خورشید قرار داشتند، نسبت به 

 بذرهای کاشته شده در شب هنگام بود. 

 خطاییشدن بذرهای  ارشتهنتایج تجزیه واریانس تأثیر نور و تاریکی بر درصد سبز -3جدول 
Table 3. Variance analysis of the Lepyrodiclis holosteoides seeds germination percentage in response to light and darkness 

Source of variation Degree of freedom Mean Squares 
Germination Percentage 

Treatment 1 8.3 

Error 8 0.8 

Coefficient of variations - 13.5 

 ريز هرزهایطور کلي، بذرهای  بسیاری از علفبه

قرار گیرند و توانايي  خاک اگر در اعماق بذر،

زني بدون نیاز به نور را داشته باشند، در جوانه

به علت داشتن  و زنندهای زياد خاک جوانه ميعمق

قادر به رسیدن  رويانبذر، در مواد غذايي ذخیره اندک 

د نبه سطح خاک نخواهد بود و در نهايت از بین خواه
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جوانه  زماني ،ذرهای اين گیاهانب ،بنابراين ؛رفت

 & Rahimian) زنند که در سطح خاک قرار گیرندمي

Khosravi. 1996)خطايي نیز با . در رابطه با ارشته

توجه به اندازه ريز و وزن هزار دانه اندک بذرها، 

برخورداری از حساسیت نوری، امری ضروری برای 

ا آگاهي آيد و بنابراين بنظر ميحفظ بقای اين گونه به

توان در مديريت اين از اين شاخصه زيستي مي

های زراعي همچون شخم شبانه و هرز، از روشعلف

 يا شخم تحت پوشش ضد نور استفاده نمود.
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Darkness              Light  
Green Light          White Light  

شدن بذرهای مقایسه میانگین درصد سبز -4شکل 

 خطایی در پاسخ به نور و شرایط تاریکیارشته

زنی بذرهای مقایسه میانگین درصد جوانه -3شکل 

   خطایی در پاسخ به نور سفید و نور سبزارشته

Figure 4. Percentage of Lepyrodiclis seeds emergence in 

response to light and darkness. 

Means followed by the same letter indicate differences were 

not statistically significant (LSD test P<0.05) 

Figure 3. Percentage of Lepyrodiclis seeds germination in 

response to white light and green light  
Means followed by the same letter indicate differences were 

not statistically significant (LSD test P<0.05) 

 شیمیایی دهیخراش و طول عمر بذر تأثیر ج: بررسی

 درخطایی ارشته شدن بذرهایو درصد سبز تاریخ بر

 مزرعه شرایط

های شدن بذرنتايج تجزيه واريانس درصد سبز

کنش بین عامل خطايي نشان داد که برهمارشته

دهي پوسته بذر، آوری بذرها و خراشهای جمعسال

اين در (؛ بنابر4دار نبود )جدول به لحاظ آماری معني

 شود. اين آزمايش، تنها به بیان اثرات اصلي پرداخته مي

 و تیمار خراش دهی طول عمر بذرهار پاسخ به ارشته خطایی دشدن بذرهای : نتایج تجزیه واریانس درصد سبز4جدول
Table 4. Variance analysis of the Lepyrodiclis holosteoides seeds germination percentage in response to year of seeds 

collection (seed longevity) and Scarification 

Source of variation Degree of freedom 
 Mean squares 
Emergence % 

Years (Y) 3 0.24 * 
Scarification (S) 1 0.13 * 

Y×S 3 0.07 ns 
Error 32 0.03 

Coefficient of variations - 22.87 
ns and  *: represent non-significant and significant difference in 0.05 probability level (LSD test), respectively. 

شدن بذرها در هیچ يک از طالعه، سبزدر اين م

دهي شیمیايي بر روی بذرهايي که عملیات خراش

ماه آبان 15ها صورت نگرفته بود، تا پیش از آن

مشاهده نشد. در بذرهای تیمار شده با اسید 

درصد از بذرهای در فاصله  22سولفوريک نیز تنها 

ماه رويش داشتند و زماني دهم مهر تا دهم آبان

ماه به درصد از بذرها، پس از نیمه آبان 78ن شدسبز

وقوع پیوست )نتايج ارايه نشده است(. بررسي 

های محیطي در طول اين میانگین درجه حرارت

ماه و ابتدای آزمايش بیانگر آن است که در انتهای مهر

مهر تا پنج آبان(، میانگین  27ماه )فاصله زماني آبان

زماني کوتاهي، به درجه حرارت شبانه روز، در بازه 

گراد کاهش يافت و پس از درجه سانتي 15کمتر از 

(. 9آن، درجه حرارت دوباره افزايش يافت )شکل 



 89 ... زني و سبز شدنهای زيستي خواب، جوانهسي جنبهبرر

 

، میانگین درجه حرارت شبانه روز، با آبان 12پس از 

گیری روبرو شد، به نحوی که پس از اين کاهش چشم

 16گاه از تاريخ، میانگین درجه حرارت محیطي، هیچ

گیری (. میانگین9گراد فراتر نرفت )شکل درجه سانتي

تا  آبان 13متوسط درجه حرارت محیطي، از تاريخ 

ترين گراد بود که بیشدرجه سانتي 85/6، انتهای آذر

خطايي نیز در اين های ارشتهرستشدن دانهدرصد سبز

بازه زماني به وقوع پیوست. بررسي روند تناوبي 

( پیش از 9 افزايش و کاهش درجه حرارت )شکل

های رستشدن دانهوقوع مرحله اوج سبز

نمايد که در خطايي، اين احتمال را مطرح ميارشته

ای، شکستن خواب در بذرهای اين گیاه، شرايط مزرعه

های متناوب محیطي نیازمند دريافت درجه حرارت

 است.

دهي شیمیايي بر درصد در رابطه با تأثیر خراش

يي، نتايج تجزيه واريانس خطاشدن بذرهای ارشتهسبز

(، اختالف 8ها )شکل ( و مقايسه میانگین4)جدول 

داری را بین تیمارهای مورد آزمايش نشان آماری معني

خطايي شدن بذرهای ارشتهطوری که درصد سبزداد، به

طور اسید سولفوريک، به های تیمار شده با در بذر

ته( بود. تر از بذرهای شاهد )خراش نیافداری کممعنا

رسد که در شرايط طبیعي، نظر ميبر اين اساس، به

شکاف پوسته بذر، اگرچه عاملي موثر برای شروع 

زني است اما شرط کافي برای شروع فرايند جوانه

چنان که در شود؛ همزني و رويش محسوب نميجوانه

زني و رويش بذرهای تیمار اين آزمايش، فرايند جوانه

وجود رفع خفتگي ناشي ريک ، بااسید سولفو شده با 

از پوسته سخت بذر، به دلیل فراهم نبودن درجه 

ماه به زني، تا نیمه دوم مهرهای مطلوب جوانهحرارت

طور شدن بهتعويق افتاد. در بذرهای شاهد نیز سبز

ماه و پس از کاهش درجه کامل در نیمه دوم آبان

اد گردرجه سانتي 15تر از حرارت هوا به دمای کم

اتفاق افتاد. نتايج اين آزمايش مشخص نمود که در 

شرايط طبیعي مزرعه، بسیاری از بذرهای 

وجود خطايي، پس از رسیدگي و ريزش، حتي با ارشته

رفع خاصیت بازدارنده ناشي از پوسته بذر )حضور 

آبسیزيک اسید و يا عدم چون مواد بازدارنده رشد هم

ي از پوسته سخت امکان تبادالت رطوبتي و گازی ناش

بذر(، در صورت عدم برخورداری از چینه سرمايي 

(Stratificationمناسب، قادر به سبز )باشند. شدن نمي

در بسیاری از گیاهان، نیاز به چینه سرمايي برای 

زني گزارش شده است. در شروع فرايند جوانه

پژوهشي که بر روی چندگونه از خانواده چتريان 

(Umbelliferaeبوم ) ي ايران انجام شد، از میان

تیمارهای اعمال شده جهت شکستن خواب، تیمار 

 سرمادهي پس از شست و شو و خیساندن بذر بسیار

زني . مطالعه جوانه(Zaffarian et al., 2012)موثر بود 

حاکي از آن بود که  (Teucrium poliumکلپوره )

تیمار سرمادهي مرطوب، از سهم به سزايي در افزايش 

 زني اين بذرها برخوردار استد جوانهدرص

(Khoochaki & Azizi, 2006) در زيره سیاه .

(Bunium persicum نیز تیمار ده هفته سرمادهي )

ساله انبارداری در شرايط مرطوب، همراه با دوره سه

دار افزايش زني بذرها را به صورت معنيبهینه، جوانه

اثر سطوح . در بررسي (Sasanian et al., 2008)داد 

زني بذر متفاوت سرمادهي بر سرعت و درصد جوانه

در  (.Levisticum officinale Kochانجدان رومي )

ای، نتايج نشان داد کاربرد چینه کشت درون شیشه

گراد به مدت سه سرمايي در دمای چهار درجه سانتي

درصد و  92زني به میزان ماه، بیشترين درصد جوانه

ي را در پي داشت زنحداکثر سرعت جوانه

(Khahtibzadeh et al., 2013).  ،تیمار سرمادهي

بیشتر در شکستن خواب بذرهايي که از درجاتي از 

 Nemati)خواب فیزيولوژيکي برخوردارند مؤثر است 

et al., 2016) کاربرد سرما با کاهش دادن میزان اسید .

آبسیزيک و يا افزايش تولید اسید جیبرلیک در داخل 
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های بازدارنده و کاهش تراز هورمونبذر، موجب 

زني و در های محرک جوانيافزايش تراز هورمون

 Nemati)شود ميزني نتیجه آمادگي بذرها برای جوانه

et al., 2016). 

های ديگری سرما عالوه بر تولید اسید جیبرلیک، نقش

 ماریت در تحقیقي، زني دارد.نیز در تحريک جوانه

 یدر بذرها يکيولوژيزیف راتییموجب تغ ،سرما

منجر  ،امر نيشد که ا Arbutus andrachn مرطوب

ممکن است از  نيیپا یدما .ديگرد رويانبه رشد 

اسید  دنیموجب رس ،غشا یريذپنفوذ برتأثیر  قيطر

 & Karam)  شود جیبرلیک به مواضع هدف در بذر

Al Salem, 2001  از جمع بندی نتايج اين آزمايش .)

توان چنین يج آزمايش )الف( ميچنین نتاو هم

خطايي از گیری نمود که بذرهای ارشتهنتیجه

چندشکلي در خواب بذر برخوردارند و به احتمال 

خطايي، از نوع خواب قوی، خواب بذر ارشته

فیزيولوژيکي )مربوط به مواد بازدارنده داخل بذر و 

تعادل هورموني بین اسید آبسیزيک و اسید جیبرلیک( 

ب ترکیبي ناشي از خواب فیزيکي )ناشي از و يا خوا

باشد. به پوسته سخت بذر( و خواب فیزيولوژيک مي

 ,Baskin & Baskin)گزارش باسکین و باسکین 

، خواب فیزيولوژيک و خواب ترکیبي، (2004

های خواب بذر در گیاهان مي ترين شکلگسترده

 باشند.

ف ها، اختالنتايج تجزيه واريانس و مقايسه میانگین

آوری شده در داری را بین بذرهای جمعآماری معني

، به لحاظ درصد 1395تا  1392های طي سال

(. 7، شکل 4شدن بذرها نشان داد )جدول سبز

شدن متعلق به بذرهای سال ترين درصد سبزبیش

های درصد( بود و پس از آن، بذر 43) 1395

، به 1392، 1393، 1394های آوری شده در سالجمع

، %8و  %14، %29شدن سیب با میانگین درصد سبزترت

های دوم تا چهارم را به خود اختصاص به ترتیب رتبه

(. با توجه به يکسان بودن قوه نامیه و 7دادند )شکل 

های مختلف )نتايج منتشر دانه بذرهای سالوزن هزار

شدن بذرها نشده است(، روند کاهش درصد سبز

های يست بذر در سالزتواند ناشي از کاهش قدرتمي

 پس از ريزش باشد. 

، عمق مناسب )(Yaghoobi, 2011 به گزارش يعقوبي

خطايي، يک شدن بذرهای ارشتهزني و سبزبرای جوانه

متر سطح بااليي خاک است. نتايج آزمايش تا دو سانتي

نیز (Mirtaheri et al., 2015) میرطاهری و همکاران 

شدن بذرهای بززني و سنشان داد که درصد جوانه

چنین خطايي، با افزايش عمق کاشت و همارشته

طوالني شدن مدت زمان شرايط غرقاب، کاهش 

يابد. با اين وجود و بر اساس مشاهدات میداني مي

خطايي به راحتي قادر به )نگارنده(، بذرهای ارشته

متری خاک رويش از اعماق بیش از سه سانتي

بذر در بانک بذر  (. اگرچه پويايي5باشند )شکل مي

تر از نگهداری بذرها در شرايط خاک، بسیار متفاوت

باشد، اما با پذيرش نتايج اين بررسي، آزمايشگاهي مي

هرز بذرهای اين علف مبني بر کاهش قدرت زيست

رسد که پس از نظر ميهای پس از ريزش، بهدر سال

ريزش بذرها، انجام شخم عمیق و انتقال بذرها به 

های کاهش يافته ک، و سپس انجام شخماعماق خا

منظور پرهیز از )حفاظتي( در فصول کشت بعدی به

تواند انتقال دوباره بذرها به اليه سطحي خاک، مي

موجبات نابودی بذرها  در اعماق خاک و کاهش 

هرز را پديد شدت آلودگي مزارع آلوده به اين علف

 آورد.

ر کشت خطایی دشدن ارشتههای سبز: بررسی موجد

 روز رشد تجمعی-پاییزه گندم بر مبنای درجه

هرز سبزشده علف هایجدول پنج، بیانگر تعداد دانه

ماه( تا خطايي از ابتدای تاريخ کشت )دوم آذرارشته
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باشد. زماني ده روزه مي هایماه، در بازهاسفند 22

خطايي، از نتايج اين بررسي نشان داد که ارشته

شدن برخوردار است، ني و سبززهای متعدد جوانهموج

ماه هرز، از ابتدای آذرطوری که بذرهای اين علفبه

های ماه رويش داشتند. علت وجود موجتا نیمه اسفند

خطايي هرز ارشتهزني و رويش در علفمتوالي جوانه

شکلي در خواب بذر و تواند ناشي از وجود چندمي

ب برخورداری بذرها از درجات متفاوتي از خوا

فیزيولوژيک و يا خواب ترکیبي باشد )نتايج 

 های الف و ج(.آزمايش
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خطایی در رست سبز شده ارشتهنمودار تجمعی تعداد دانه - 6شکل 

 روز رشد تجمعی خاک-متر مربع بر اساس درجه
Figure 6. Cumulative number of Lepyrodiclis seedlings (plants per 

square meter) in response to soil GDD. Means followed by the 

same letter indicate differences were not statistically significant 

(LSD test P<0.05) 

های ارشته خطائی روئیده از اعماق رستدانه -5شکل 

 ی متری خاک مزرعه گندمبیش از سه سانت
Figure 5. Seedlings of Lepyrodiclis which were 

emerged from more than 3 centimeters depth of soil. 

Means followed by the same letter indicate differences 

were not statistically significant (LSD test P<0.05) 
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شدن بذرهای مقایسه میانگین درصد سبز -8شکل 

خطایی تحت تأثیر خراش دهی شیمیایی و بدون ارشته

 خراش دهی )شاهد(
Figure 8. Emergence percentages of Lepyrodiclis seeds in 

response to chemical scarification. Means followed by the 

same letter indicate differences were not statistically 

significant (LSD test P<0.05) 

شدن بذرهای  مقایسه میانگین درصد سبز -7شکل 

 1395الی  1392خطایی جمع آوری شده طی سال های ارشته
Figure 7. Emergence percentages of Lepyrodiclis seeds which 

were collected during 2016-2017. Means followed by the same 

letter indicate differences were not statistically significant 

(LSD test P<0.05) 
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خطایی در کشت شدن ارشتههای سبز: بررسی موجد

 تجمعیروز رشد -پاییزه گندم بر مبنای درجه

هرز سبزشده علف هایجدول پنج، بیانگر تعداد دانه

ماه( تا خطايي از ابتدای تاريخ کشت )دوم آذرارشته

باشد. زماني ده روزه مي هایماه، در بازهاسفند 22

خطايي، از نتايج اين بررسي نشان داد که ارشته

شدن برخوردار است، زني و سبزهای متعدد جوانهموج

ماه هرز، از ابتدای آذررهای اين علفطوری که بذبه

 ماه رويش داشتند.تا نیمه اسفند
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Days after planting  

 1395ل ماه سااز ابتدای شهریور تا نیمه دی ی محل آزمایشمیانگین درجه حرارت محیطروند کاهش  -9شکل 
Figure 9. Trend of daily temperature decreasing in the site of study from Aug, 23 to Apr, 5 

زني و رويش در های متوالي جوانهعلت وجود موج

تواند ناشي از وجود خطايي ميهرز ارشتهعلف

شکلي در خواب بذر و برخورداری بذرها از چند

لوژيک و يا خواب درجات متفاوتي از خواب فیزيو

های الف و ج(. با وجود ترکیبي باشد )نتايج آزمايش

هرز، بیش علف شدن اينطوالني بودن بازه زماني سبز

خطايي طي يک ماه های ارشتهرستدصد از دانه 85از 

ماه از خاک دی 12ماه تا آذر 12و در فاصله زماني 

ماه، خطايي در دیشدن بذرهای ارشتهروئیدند. سبز

طوری که در فاصله وندی افزايشي به خود گرفت، بهر

 100طور متوسط ، روزانه بهدی 12تا  زماني دوم دی

مربع شمارش شد خطايي در هر متررست ارشتهدانه

زني بذرهای (. سپس شدت جوانه6)شکل 

خطايي، روند کاهشي يافت، به نحوی که اين ارشته

پس از آن،  روند، در نیمه اسفند ماه به صفر رسید و

هرز در مزرعه مشاهده نشد. بر اساس رويش اين علف

متری دو سانتيهای ثبت شده در اليه درجه حرارت

خطايي، در مجموع شدن ارشتهسطح خاک، مرحله سبز

روز رشد به پايان رسید. بر -درجه 552با کسب 

نظر ( به6، شکل 5اساس نتايج بدست آمده )جدول 

شدن زني و سبزانهرسد که مرحله اوج جومي

 12روز رشد در -درجه 6/68خطايي، با دريافت ارشته

 12روز رشد، در -درجه 225ماه آغاز و با کسب آذر

ماه به پايان رسید. در بیان علت کاهش نرخ دی

نظر هرز، بهشدن بذرهای اين علفزني و سبزجوانه

زني و آيد که پس از گذار از مرحله اوج جوانهمي

های تجمعي ماه، کاهش درجه حرارتذررويش در آ

(، به همراه تخلیه بانک بذر اليه 5خاک )جدول 

سطحي خاک، دلیل اصلي رخداد کاهش میزان 

شدن ترين مقدار سبززني باشد. بیشجوانه

خطايي، پس از انجام آبیاری های ارشتهرستدانه

ماه )در اصطالح کشاورزان آذر 15سنگین در تاريخ 

وع پیوست که اين موضوع، احتمال پي آب( به وق

وجود خواب فیزيولوژيک ناشي از عوامل بازدارنده 
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کند. زني در پوسته اين بذرها را تقويت ميجوانه

ماه، احتماالً هرز در نیمه اسفنداين علفتوقف رويش 

ناشي از تخلیه بانک بذر سطحي خاک بوده و در 

صورت وجود بذر در اليه سطحي خاک، اين مرحله 

که در مشاهدات چنان ادامه يابد چراتوانست هممي

جوار های کشاورزی هممیداني )نگارنده( در زمین

هرز بودند، مزرعه مورد مطالعه که آلوده به اين علف

خطايي تا های ارشتهرستشدن دانهزني و سبزجوانه

 دهه دوم فروردين ماه نیز ادامه داشت.

 در طی دوره مطالعه خاک روز رشد تجمعی-درجه در پاسخ به خطاییارشتهسبز شده  هایبذر: تعداد 5 جدول
Table 5. The number of Lepyrodiclis seedlings in response to GDD during the period of study 

Date 

Average number of 

seedlings per square 

meter 

Soil cumulative GDD 

over a period of ten 

days 

Soil cumulative GDD 

Nov 23 to Dec 3 33 68.6 68.6 

Dec 3 to Dec 13 451 62.5 131.1 

Dec 13 to Dec 23 535 49.3 180.3 

Dec 23 to Jan 2 1121 45 225.3 

Jan 2 to Jan 12 124 42 267.3 

Jan 12 to Jan 22 87 33.9 301.2 

Jan 22 to Feb 1 41 47.2 348.3 

Feb 1 to Feb 11 30 71.1 419.4 

Feb 11 to Feb 21 10 76.2 495.5 

Feb 21 to Mar 3 10 56.4 551.9 

Total 2442 552 - 

 نتیجه گیری

نتايج اين بررسي بیانگر آن است که بذرهای 

شکلي در خواب بذر برخوردارند خطايي، از چندارشته

و چندين ساز وکار متفاوت، مانند مواد بازدارنده 

ه بذر، حساسیت نوری و احتماالً زني در پوستجوانه

پوسته سخت بذر، نحوه و مدت خواب را در بذرها 

شمرده شده، منجر به کند. مجموعه عوامل برتعیین مي

هرز شدن اين علفمنظم و در نتیجه، سبززني ناجوانه

های متعدد رويش در دامنه زماني گسترده و طي موج

های در کشتزارهای محصوالت پايیزه در طي فصل

شود. بر اساس مشاهدات به عمل پايیز و زمستان مي

خطايي به صورت اپي های ارشتهزني بذرآمده، جوانه

جیل است و در شرايط اقلیمي مزارع شهرستان کرج 

خطايي در نیمه آبان ماه شدن ارشتهنخستین، تاريخ سبز

است. بر اساس نتايج مطالعه اخیر و به دلیل 

نظر ر بذرهای اين گیاه بههای زيستي حاکم بويژگي

توان برای کاهش جمعیت بذرهای رسد که ميمي

خطايي در بانک بذر خاک و در نتیجه کاهش ارشته

هرز، از راه کارهايي شدت آلودگي مزارع به اين علف

مديريتي همچون شخم شبانه، شخم تحت پوشش و 

منظور دفن بذرها پس از يا تلفیق شخم عمیق )به

اجرای سیستم های بدون شخم در ها( و ريزش آن

فصول کشت آتي )به منظور پرهیز از انتقال مجدد 

خطايي به اليه سطحي خاک( استفاده بذرهای ارشته

های نمود که البته اظهار نظر قطعي در مورد روش

های تکمیلي در سطح مزارع پیشنهادی، نیازمند بررسي

 باشد. مي
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