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 سوروف بدون ریشکهرز علف ۀشدن گیاهچزنی بذر و سبزتاثیر عوامل محیطی بر جوانه
 [Echinochloa colonum (L.) Link.] 

Factors Affecting Junglerice (Echinochloa colonum L.) Seed Germination and Seedling 

Emergence 
 

 1بهنام کامکار ،1امید سنچولی ،1، اسماعیل قربانپور1، مرتضی گرزین*1درخشانابوالفضل 

 چكیده:
زنی بذر و عوامل محیطی موثر بر جوانه اثراتاقک رشد برای تعیین  یهایی در شرایط کنترل شدهآزمایش

در این انجام شد.  [.Echinochloa colonum (L.) Link] شکیسوروف بدون رهرز شدن گیاهچه علفسبز

زنی بذر و سبز شدن گیاهچه و نیز شوری، عمق دفن و عمق آب بر جوانهاثر دما، نور، پتانسیل اسمزی،  مطالعه

دارای  شکیسوروف بدون ر. نتایج نشان داد که بذرهای بررسی گردیدهای پاسخ این گیاه به این عوامل آستانه

دن دهی با اسید سولفوریک تیمار مناسبی برای از بین برباشند و خراشناپذیری نسبت به آب میپوسته نفوذ 

زنی این فتوبالست بوده و نور عامل محرک جوانه سوروف بدون ریشککمون بذر این گیاه است. بذرهای 

 02/02و  51/01، 52/02، 51/51باشد. این گیاه جز گیاهانی با دامنه گسترده پاسخ به دماهای متناوب )گیاه می

ای به دما با استفاده از مدل دندانه زنیگراد در شرایط نور/ تاریكی( است. پاسخ سرعت جوانهدرجه سانتی

، 05/9ای، دماهای پایه، مطلوب تحتانی، مطلوب فوقانی و سقف به ترتیب توصیف شد. بر اساس تابع دندانه

درصدی حداکثر  12گراد برآورد شدند. آستانه پاسخ این گیاه برای کاهش درجه سانتی 01و  04/03، 01/02

 -04/2دقیقه(، به پتانسیل اسمزی معادل  1گراد )به مدت درجه سانتی 51/525زنی به دماهای باال معادل جوانه

تحت تاثیر  شکیسوروف بدون رزنی بذر موالر بود. جوانهمیلی 54/505مگاپاسكال و به شوری معادل 

شدن گیاهچه را دارا قرار نگرفت. بذرهای کشت شده در سطح خاک حداکثر درصد سبز pHهای محلول

متری سانتی 4ای از عمق شدن گیاهچه شد و هیچ گیاهچهیش عمق آب باعث کاهش درصد سبزبودند. افزا

 خارج نشد.
 

 .کمون بذر، تنش شوری، تنش خشكی، عمق دفن، عمق آبهای کلیدی: واژه

 
مقدمه

 سوووووووووووورو  بووووووووووودون ریشووووووووووو   

[Echinochloa colonum (L.) Link.]  گیواهی 

 که است گندمیان خانواده از کربنه چهار ساله وی 

 شوود می تکثیر و کرده گذرانی زمستان بذر وسیله به

 (Rao et al., 2007.)   تورین  این گیاه یکی از مهو

بور  در بسویاری از گیاهوان    باریو   های هرزعلف

mailto:derakhshan.abo@gmail.com
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 ذرت ، سوووووورگوم،  زراعوووووی ازجملوووووه بووووورن  ،

 اسوووت  کاسووواوا بوووادام زمینوووی و  پنبوووه، نیشوووکر،

(Holm et al., 1991  ایوون گونووه در مر لووه .)

های برن  دارد، اموا  ای شباهت زیادی به بوتهیاهچهگ

 با گذشت زمان به آسانی قابل تشخیص است. 

 کشووووور 10در  سووووورو  بوووودون ریشوووو   

 زا در هووورز خسوووارت بوووه عنووووان یووو  علوووف    

  184کشت مستقی  برن  گزارش شده اسوت. توراک    

سوورو  بودون   هورز  بوته در وا ود سوطا از علوف   

 ا در کشووت  توانوود عملکوورد بوورن  ر  مووی شوو یر

درصووود کووواهش دهووود    20مسوووتقی  در  ووودود  

(Chauhan & Johnson, 2010 .) 

هووای موودیریتی بوورای یوو  گونووه اتخوواذ تیوومی 

شناسوی  تواند از دانش ویژه درباره زیسوت خاص می

 ,Chauhan & Johnsonبذر آن گونه ناشی شود )

( Rao et al., 2007) همکوواران و (. رائووو2010

 اسوتفاده  عنووان  بوه  را رزه هایعلف تلفیقی مدیریت

 شناسوی زیست دانش تلفیق و کنترل روش چندین از

. کردند تعریف مدیریت هاینظام در هرز هایعلف

زنووی و سووبز شوودن   درک بهتوور اکولووووی جوانووه  

هوای مووثر   توانود توسوعه گزینوه   های هورز موی  علف

زنی و سوبز  هرز را تسهیل سازد. جوانهمدیریت علف

اثیر عوامول بسویاری از   های هرز تحوت تو  شدن علف

جمله نور، دما، رطوبت خاک و عمق دفن بذر قورار  

(. Chauhan & Johnson, 2009cگیوورد )مووی

بوورای مثووال، نووور یوو  جنبووه مهوو  اکولوویوو  از    

زنوی بوه   زنی بذر است و نیاز به نور برای جوانهجوانه

این معناست که تنها بذرهای واقع در سطا خاک یا 

طوور  ه زنوی هسوتند. بو   جوانهنزدی  به سطا قادر به 

 همسوووان، دانوووش موجوووود دربووواره سوووبز شووودن     

 گیاهچووووه تحووووت توووواثیر عمووووق دفوووون شوووودن     

هوای خواکورزی بورای    تواند در اسوتفاده از نظوام  می

های هرز مفید باشود  کاهش سبز شدن گیاهچه علف

(Chauhan & Johnson, 2010 .)   غرقوووا 

هوای هورز   ترین بخش از مدیریت زراعوی علوف  مه 

( و Hill et al., 2001ت بوورن  اسووت )در کشوو

زنوی و  اطالعات در مورد اثرات عمق آ  بور جوانوه  

توانوود در موودیریت بهتوور  سووبز شوودن گیاهچووه مووی  

های هرز آن کم  کند. این مطالعه بوا هود    علف

تعیووین سووازوکار کمووون بووذر، توواثیر نووور، دمووا،       

زنوی بوذر و نیوز    بر جوانه pHو  شوری، خشکیتنش

شودن گیاهچوه   موق آ  بور سوبز   عمق دفن شودن و ع 

 انجام شد.  سورو  بدون ریش 
 

 هامواد و روش

تکنولوووی  در آزمایشگاه 1934 آزمایش در سال

بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگوان  

 سورو  بدون ریشو  هرز انجام شد. بذرهای علف

از  اشیه چندین مزرعوه   1934در اوایل مهرماه سال 

کیلوومتر در اطورا     5بوه طوول    ایبرن  در محدوده

 هوواآزمووایش آوری شوود.گرگووان جمووع  شهرسووتان

 شد.  آغاز بذرها برداشت از پس بالفاصله

 کاغوذ  روی بوذر  زنوی، پنجواه  برای آزمون جوانه

 3 پالستیکی دیش پتری در ی  شماره واتمن صافی

 بوا  صوافی  هایکاغذ سپس و گرفت قرار متریسانتی

 کواهش  بورای . شودند  مرطو  مقطر آ  لیترمیلی 5

 پوارافیل   بوا  هادیش پتری تبخیر، طریق از آ  تلفات

 صوورت  در هوا دیوش  پتوری  آبیاری و شدند پوشانده

سواعت   8هر  زدهجوانه بذرهای تعداد. شد انجام نیاز

 کووه بووذرهایی. شوودند شوومارش روز 10 موودت بووه

 خوار   متور یوا بیشوتر    میلی 1 اندازه به هاآن چهریشه

  .شدند گرفته در نظر زدهجوانه بود، شده
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آوری بووذرها، آزمووون  بالفاصووله پووس از جمووع 

گراد درجه سانتی 95/15زنی در دمای متناو  جوانه

سواعت   11ساعت نوور/   11در شرایط نور/تاریکی )

زنی و کموون بوذر   تاریکی( برای تعیین درصد جوانه

کووه انجووام شوود. ازآنجووایی سووورو  بوودون ریشوو 

هوا  دنود و همچنوین وزن آن  زنوی بو بذرها فاقد جوانه

پووس از قرارگیووری در محوویط مرطووو  تدییوور نکوورد 

دهوی  )عدم جذ  آ  یا کمون فیزیکی(، از خوراش 

بوورای  درصوود 38شوویمیایی )اسووید سووولفوری    

 91و  18، 10، 14، 10، 11، 8، 0، 1، 4هوووای مووودت

 دقیقه( برای رفع کمون بذرها استفاده شد. 

 اتاقو   در زنوی جوانوه  برای تعیین اثر دما و نور،

 و 15/95 ،14/94 ،15/15) متناو  دماهای با رشدی

 تواریکی / نوور  شورایط  در( گرادسانتی درجه 94/04

 10) مووداوم توواریکی و( سوواعت 11/  سوواعت 11)

 توواریکی در زنوویجوانووه بوورای. شوود انجووام( سوواعت

 آلومینیوومی  فویول  الیوه  دو بوا  هوا دیوش  پتری کامل،

یووین دماهووای  همچنووین، بوورای تع  .شوودند پوشووانده

، 14زنوی، بوذرها در دماهوای ثابوت     کاردینال جوانوه 

گوراد و  درجه سوانتی  05و  04، 95، 94، 15، 14، 15

قورار   (سواعت  11/  سواعت  11) تاریکی/ نور شرایط

زنی تجمعی بوه  گرفتند. عکس زمان تا رسیدن جوانه

زنی در نظر گرفتوه  درصد به عنوان سرعت جوانه 54

معادله لجستی  استفاده شود   شد. برای این منظور از

(Kamkar et al., 2012.) 

(1               ) 
)](exp[1 bta

G
G x


  

، زموان توا   bزنوی   ،  داکثر درصد جوانهxGکه 

، یو   aدرصود و   54زنی تجمعوی بوه   رسیدن جوانه

 پارامتر است.  

آزمایش دیگری برای تعیین اثر دماهوای بواال بور    

ه هنگام آتش زدن مزرعه ممکن اسوت  زنی )کجوانه

بووذرها بووا آن مواجووه شوووند( انجووام شوود. بووذرهای    

دقیقوووه در  5بوووه مووودت  سوووورو  بووودون ریشووو 

، 104، 104، 114، 144، 84، 04هایی با دماهای آون

گراد قرار گرفتند. همچنین، درجه سانتی 144و  184

زنوی بوذر   برای تعیین اثرشوری و خشوکی بور جوانوه   

بووه ترتیوو  از  بوودون ریشوو  سووورو هوورز علووف

 944، 154، 144، 154، 144، 54، 15، 4های محلول

هوای اسومزی بوا    و محلوول  NaClموالر میلی 044و 

 -1و  -8/4، -0/4، -0/4، -1/4، -1/4، 4غلظوووووت 

هووای اسوومزی بووا محلووول مگاپاسووکال اسووتفاده شوود.

و بووووه  8444اتوووویلن گالیکووووول اسووووتفاده از پلووووی

هوا  دند. این آزموایش تهیه ش Michel( 1983روش)

گووراد در درجووه سووانتی  15/95در دمووای متنوواو   

سوواعت  11سوواعت نووور/  11شوورایط نور/توواریکی )

  تاریکی( انجام شدند.

برای تعیین  3تا  0های بافری با اسیدیته از محلول

سوورو  بودون   هورز  زنی بذر علفبر جوانه pHاثر 

هوای بوافری بوه روش    محلوول  اسوتفاده شود.   ریش 

 Chachalis & Reddyشووده توسووط توصوویف 

معادل  pHتهیه شدند. برای تهیه محلولی با  (2000)

موووالر دو میلووی 1از پتاسووی  هیوودروون فتاالیووت   0

 ی  نرمال تنظی  شد. HClاستفاده شد و محلول با 

از محلول  0و  5معادل  pHهایی با برای تهیه محلول
1MES موووالر اسووتفاده و بووا دو میلوویNaOH   یوو

مووالر  دو میلوی  9HEPESتنظی  شد. محلوول  نرمال 

یووو  نرموووال بووورای تهیوووه  NaOHبوووا اسوووتفاده از 

pHبافری بوا   تنظی  شد. برای تهیه محلول 8و  2های

                                                 
1 - Potassium hydrogen phthalate 
2 - 2-(N-morpholino) ethanesulfonic acid 
3 - N-(2-hydroxymethyl) piperazine-N-(2-

ethanesulfonic acid) 
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pH  موووالر اسووتفاده و میلووی 1 1از ترایسووین 3معووادل

یو  نرموال تنظوی  شود. آزموون       NaOHمحلول بوا  

گراد درجه سانتی 15/95زنی در دمای متناو  جوانه

سواعت   11ساعت نوور/   11شرایط نور/تاریکی ) در

 تاریکی( انجام شد. 

برای بررسی اثر عمق دفون شودن بور سوبز شودن      

بذر در ی  گلدان پالستیکی با ارتفوا    54گیاهچه، 

، 0، 1، 1، 5/4، 1/4سانتیمتر در اعموا    15و قطر  14

کشووت شوودند. پوویش از کشووت     متوورسووانتی 8و  0

ار رطوبوت توا پایوان    هوا آبیواری و مقود   بذرها،گلدان

آزمایش در  الت اشبا   فظ شود. تعوداد بوذرهای    

روز شوومارش  11سووبز شووده در هوور روز بووه موودت   

شدند. همچنین، برای بررسی اثور عموق آ  بور سوبز     

بذر در سوطا   54شدن گیاهچه، در هر گلدان تعداد 

متر خواک پوشوانده شودند.    میلی 1خاک کشت و با 

  عموق آ  موورد   ها برای تنظوی سپس آبیاری گلدان

متر( انجام شد. سانتی 8و  0، 0، 1، 1، 5/4، 1/4نظر )

خرو  گیاهچه از سطا آ  به عنوان سوبز شودن در   

هوای مربووب بوه تعیوین اثور      آزموایش  نظر گرفته شد.

سورو  عمق دفن و عمق آ  بر سبز شدن گیاهچه 

در اتاقو  رشودی بوا دموای متنواو        بدون ریشو  

 11رایط نور/تواریکی ) گراد و شدرجه سانتی 15/95

 ساعت تاریکی( انجام شد. 11ساعت نور/ 

 های کامول بلوک طرح قال  در هاآزمایش همه

 شوووودند. مقایسووووه  انجووووام تکوووورار 8 در تیووووادفی

 محافظوووت شوووده در LSDهوووا بوووه روش میوووانگین

 SASافوزار  و با اسوتفاده از نورم   45/4سطا ا تمال  

(SAS Institute, 1989انجووام شوود. از تجزیوو ) ه

 رگرسوووویون بوووورای تعیووووین دماهووووای کاردینووووال، 

                                                 
1 - Tricine [N-Tris (hydroxymethyl) methylglycine] 

 دماهوووای بووواال، تووونش خشوووکی، تووونش شووووری،    

عموووق دفووون و عموووق آ  اسوووتفاده شووود. مووودل     

( بورای  Ritchie & NeSmith, 1991ای)دندانوه 

زنی و تعیین دماهوای  سازی پاسخ سرعت جوانهکمی

  (.1کاردینال مورد استفاده قرار گرفت )معادله 

(1)≤ < T     
bo

b

TT

TT
Tf






1

)(if      

 
2

)(
oc

c

TT

TT
Tf




       if       < T <   

1)( Tf              if           ≤ T ≤  

  0)( Tf        if       T ≤  or  T ≥  

، دموای مطلوو    o1T، دمای پایه  bT، دما  Tکه 

، دمووای cT، دمووای مطلووو  فوقووانی و o2Tتحتووانی  

هوای مربووب بوه    زنوی اسوت. داده  سقف برای جوانوه 

دماهووای بوواال، توونش خشووکی و شوووری یوو  رونوود  

رو مودل لجسوتی    ادنود، از ایون  سیگموئیدی نشان د

زنوی موورد اسوتفاده    سه پارامتره برای توصیف جوانه

 (.9قرار گرفت )معادله 

(9        )
]}exp[1{ 50

max

rateG

xx

G
G




 

،  داکثر درصد maxGزنی  ، درصد جوانهGکه 

، دموا، پتانسویل اسومزی و یوا غلظوت      50xزنی  جوانه

NaCl  رصدی  وداکثر  د 54مورد نیاز برای کاهش

را نشان  50x، شی  منحنی در نقطه rateGزنی وجوانه

عمق  شدن و دفن های مربوب به عمقدهد. به دادهمی

 (.0آ  ی  معادله نمایی برازش داده شد )معادله 

(0)      )exp(max xEEE rate 

، maxE، درصد سوبز شودن    Eکه در این معادله: 

، بیانگر شی  اسوت.  rateEدن و  داکثر میزان سبز ش

  SigmaPlot 8افوزار برای تجزیه رگرسویون از نورم  

 استفاده شد.
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 و بحث نتایج

 کمون بذر: 

بووذرهای دارای پوسووته سووال ، بالفاصووله پووس از  

زنی بودند. وزن بوذرها قبول و   آوری فاقد جوانهجمع

زنووی یکسووان بووود. بووه عبووارت بعود از آزمووون جوانووه 

ذرها پس از قرارگیری در دیگر، جذ  آ  توسط ب

محیط مرطو  وجود نداشوت. باسوکین و همکواران    

(Baskin et al., 2006 کمووون فیزیکووی را بووه )

عنوان پوسته غیر قابل نفوذ بذر )میوه( نسبت بوه آ   

دهوی  تعریف کردند.  وذ  پوسوته بوذر بوا خوراش     

درصد شکست  34شیمیایی، کمون بذر را در  دود 

دهووی مووان خووراش (. بووا افووزایش موودت ز 1)شووکل 

زنووی بووذرهای دقیقووه درصوود جوانووه 14شوویمیایی تووا 

 افوزایش یافوت و    سورو  بودون ریشو   هرز علف

تور باعوک کواهش درصود     هوای طووالنی  مدت زموان 

زنی شود. کموون فیزیکوی در برخوی دیگور از      جوانه

 .Anthemis cotula Lهووای هوورز از قبیوول گونووه

(Gealy et al., 1985بوووورن  و شووووی ،) 

 (Oryza sativa L.) (Gu et al., 2003 و )
Ceratocarpus arenarius L. 

 (Ebrahimi & Eslami, 2011   گوزارش شوده )

 است.
 

 دماهای متناوب و نور: 

در هر دو شرایط نور/تاریکی و تواریکی موداوم،   

زنی تحت تاثیر دماهوای متنواو  موورد    درصد جوانه

 زنوی سوورو   (. جوانه1آزمون قرار نگرفت )شکل 

و  [.E. cruss-galli (L.) Beauv] معموووولی

 در طیف وسویعی از دماهوای   سورو  بدون ریش 

 متنوووووواو  توسووووووط چائوهووووووان و جانسووووووون  

 (Chauhan & Johnson, 2009b; 2011 )

طور متوسط در هموه دماهوای    گزارش شده است. به

سوورو   زنوی بوذرهای   متناو  مورد آزمون، جوانه

 95در شرایط نور/تواریکی در  ودود    بدون ریش 

درصد بیشتر از  الت تاریکی مداوم بوود. پاسوخ بوه    

شوود. در بوذرهای   نور توسط فیتووکروم کنتورل موی   

تواند فرم فتوبالستی ، قرارگیری در معرض نور می

غیر فعال فیتووکروم )قرموز( را بوه فورم فعوال ) قرموز       

زنوی بوذرها بوه نوور از     دور( تبدیل کند. پاسخ جوانه

متفاوت اسوت. بوذرهای    ای به گونه دیگر بسیارگونه

زنوی بوه نوور نیواز دارنود      هوا بورای جوانوه   برخی گونه

(Chauhan & Johnson, 2009c  در  الی کوه ،)

زنوی مشوابهی در نوور و تواریکی     برخی دارای جوانه

 (. Ebrahimi & Eslami, 2011باشند )می
 

 دماهای کاردینال:

سوورو  بودون   زنوی بوذر   پاسخ سورعت جوانوه   

ای بوا اسوتفاده از مودل دندانوه     نسبت بوه دموا   ریش 

های مدل، (. بر اساس خروجی9توصیف شد )شکل 

دماهووای پایووه، مطلووو  تحتووانی، مطلووو  فوقووانی و  

سوورو  بودون   هورز  زنوی علوف  سقف بورای جوانوه  

 05و  00/98، 05/94، 91/3به ترتی  معادل  ریش 

تورین نیوروی   گراد برآورد شد. دما مهو  درجه سانتی

عت نموو گیاهوان زراعوی اسوت     محرکه موثر بر سور 

(Kamkar et al., 2012  ،اثرات دما بر نمو گیواه .)

بینوی  های مورد استفاده بورای پویش  مبنایی برای مدل

زنووی اسووت. دماهووای کاردینووال بوورای  زمووان جوانووه

هوای پویوایی   تورین پارامترهوای مودل   زنی مهو  جوانه

 ,Bewley & Blackباشوند ) هوای هورز موی   علوف 

بینوی اثورات   توانند برای پیشها می(. این مدل1994

هووای زراعووی و راهبردهووای  موودت سووامانه طوووالنی

هوای هورز موورد    مدیریتی بر پویایی جمعیوت علوف  

 استفاده قرار گیرند. 
 



 "...شدنزنی بذر و سبزتاثیر عوامل محیطی بر جوانه "

 

 0  

  دماهای باال:

زنووی بووذرهای  بوورای توصوویف درصوود جوانووه   

نسبت به دماهای باال از مودل   سورو  بدون ریش 

(. 0شوود )شووکل  سوویگموئیدی سووه پووارامتره اسووتفاده

 سوورو  بودون ریشو    زنی بوذرهای  درصد جوانه

-سانتی درجه 84دقیقه مواجه شدن با دمای  5بعد از 

درصد بود، اما دماهای بواالتر بوه    22گراد در  دود 

زنی بوذرها را تحوت تواثیر قورار دادنود،      شدت جوانه

 5گراد به مودت  درجه سانتی 114طوری که دمای به

درصود کواهش داد.    11ی را تا زندقیقه درصد جوانه

درجوه   12/141بر اساس مودل سویگموئیدی، دموای    

درصود   54دقیقوه منجور بوه     5گوراد بوه مودت    سانتی

سوورو   زنی بوذرهای  جوانه کاهش  داکثر درصد

شوود. بسوویاری از کشوواورزان پووس از  بوودون ریشوو 

کننوود. برداشووت بوورن  اقوودام بووه سوووزاندن بقایووا مووی 

 توانود  ر اثور آتوش موی   دماهای بواالی ایجواد شوده د   

 هوووای هووورز شوووود  منجووور بوووه زوال بوووذر علوووف  

 (Roder et al., 1997  سوزاندن بقایوا موی .)  توانود

گووراد درجووه سووانتی 544دمووای سووطا خوواک را تووا 

بوور ایوون (. عووالوهSanchez, 1976افووزایش دهوود )

گوراد در  درجه سوانتی  144ممکن است دما به میزان 

ک کواهش یابود   متری خوا سانتی 5متر تا عمق سانتی

(Roder et al., 1997.) 
 

 تنش شوری و خشكی:

سوورو   زنی بذرهای های درصد جوانهبه داده 

خشووکی موودل   در پاسووخ بووه توونش  بوودون ریشوو  

(. 5سیگموئدی سه پارامتره برازش داده شود )شوکل   

 -0/4بوووا کووواهش پتانسووول اسووومزی از صوووفر توووا    

سووورو  زنووی بووذرهای مگاپاسووکال، درصوود جوانووه

درصوود کوواهش  02/14تووا  99/31از بوودون ریشوو 

درصود   54یافت. پتانسیل اسومزی موورد نیواز بورای     

مگاپاسوکال   -00/4زنوی  بازداری از  وداکثر جوانوه  

زنی با جذ  آ  توسط بذر آغاز برآورد شد. جوانه

شود، بنابراین بوا کواهش پتانسویل آ  سورعت و     می

گیورد. درصود   زنی تحت تاثیر قرار موی درصد جوانه

هرز در پتانسیل اسومزی فراتور از   این علف زنیجوانه

تواند مگاپاسکال به شدت کاهش یافت که می -1/4

هوای مرطوو  مورتبط    با سازگاری این گیاه به محیط

 باشد. 

سوورو   هورز  بر خوال  تونش خشوکی، علوف    

نسبت به تونش شووری تحمول بواالیی      بدون ریش 

طوری کوه بوا افوزایش غلظوت نمو  از      نشان داد. به

زنوی  موالر، کواهش درصود جوانوه   میلی 144صفر تا 

درصوود بووود. بووا افووزایش بیشووتر غلظووت   12آن تنهووا 

زنی به شدت کاهش یافت و در نم ، درصد جوانه

درصد رسید. بر اسواس   14موالر به میلی 944غلظت 

دل سویگوئیدی سوه پوارامتره )شوکل     های مو خروجی

درصد کاهش  54مورد نیاز برای  NaCl(، غلظت 0

موالر برآورد میلی 101زنی معادل در  داکثر جوانه

تواند بر فرآیندهای فیزیولوویو  در  شد. شوری می

هوای  بر این، یونگیاه اثرات منفی داشته باشد. عالوه

 توانند سواختار و  اصولخیزی خواک را بوا    سدی  می

جایگزینی کلسی  و منیزی  در فرآیند تبوادل آنیوونی   

تدییر دهند و منجر به تنش آ  و موواد غوذایی شوود    

(Rao et al., 2007جوانووه .) هوورز زنووی علووف

نسبت به تنش شوری متحمل  سورو  بدون ریش 

و نسبت به پتانسیل آ  دارای  ساسیت بود. قوادری  

 (Ghaderi-Far et al., 2010فور و همکواران )  

زنووی شووبدر خوشووبو تووای  مشووابهی در مووورد جوانووهن

(Melilotus officinalis.گزارش کردند ) 
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  (:pHاسیدیته )

سوورو   هورز  زنی بوذرهای علوف  جوانه درصد

موورد   pHهوای  تحوت تواثیر محلوول    بودون ریشو   

 pHزنوی بورای   آزمون قرار نگرفوت. درصود جوانوه   

 توووا 99/80 ± 00/9هوووای مختلوووف در محووودوده   

ها نشان داده نشوده  قرار داشت )داده 00/83 ± 58/1 

خواک عامول محودود     pHرسود  است(. به نظور موی  

سوورو   هورز  زنوی علوف  بورای جوانوه   مهمی کننده

طووور مشووابه، چائوهووان و  بووه نباشوود. بوودون ریشوو 

( Chauhan & Johnson, 2009bجانسووون )

هوایی در  pHهورز در  گزارش کردند که ایون علوف  

زنوی مشوابهی   د جوانوه دارای درصو  14تا  0محدوده 

 اسووت. همچنووین گووزارش شووده اسووت کووه بووذرهای  

 pHای از هرز سوورو  در محودوده گسوترده   علف

 باشوووندزنوووی یکسوووانی مووویدارای جوانوووه خووواک

 (Maun & Barrett, 1986  .) 
 

 عمق دفن شدن: 

عمق دفون شودن بوه شودت سوبز شودن گیاهچوه        

را تحت تاثیر قورار   سورو  بدون ریش هرز علف

(. بووذرهای واقووع در نزدیکووی سووطا   8کل داد )شوو

( بودند % 04خاک دارای بیشترین درصد سبز شدن )

و با افزایش عمق خاک درصود سوبز شودن گیاهچوه     

درصود از بوذرها قوادر بوه سوبز       5کاهش یافت. تنهوا  

 متوووری خووواک بودنووود  سوووانتی 0شووودن از عموووق  

 متووووریسووووانتی 0ای از عمووووق و هوووویا گیاهچووووه

 جانسووووون چائوهووووان و خوووواک خووووار  نشوووود.  

 (Chauhan & Johnson, 2009a  داکثر سوبز  )

را از بوذرهای   سورو  بدون ریشو  شدن گیاهچه 

مشوابه   .کشت شده در سطا خاک گوزارش کردنود  

سوورو   با نتای  این آزمایش، سوبز شودن گیاهچوه    

در مطالعه ایشان با افزایش عمق خاک  بدون ریش 

ای دیگر، چائوهان به شدت کاهش یافت. در مطالعه

( Chauhan & Johnson, 2011و جانسووون )

گوووزارش دادنووود کوووه پاسوووخ درصووود سوووبز شووودن 

به عموق دفون از یو     معمولی های سورو  گیاهچه

تابع نمایی پیروی کورد. در مطالعوه ایشوان،  وداکثر     

درصود( از بوذرهای    31درصد سبز شدن سوورو  ) 

کوه سوبز   واقع در سطا خاک مشاهده شد، در  والی 

 13متوری خواک تنهوا    سانتی 1شدن گیاهچه از عمق 

درصوود بووود.  ووداکثر درصوود سووبز شوودن گیاهچووه   

متووری سووانتی 1/4)بووذرهای کشووت شووده در عمووق  

درصد کمتر از  داکثر درصد  94خاک( در  دود 

دیوش بوود. کواهش    زنی مشاهده شده در پتریجوانه

درصد سبز شدن گیاهچه ممکن است بوه دلیول نیواز    

ای بووه نووور بوور   سووورو  بوودون ریشوو   بووذرهای 

 زنووی باشوود. گووزارش شووده کووه بووذرهای      جوانووه

متر خاک تنهوا  سانتی 1/4دفن شده در عمق بیشتر از 

 کننوووددرصووود از نوووور تابشوووی را دریافوووت موووی  1

 (Egley, 1986   عالوه بر نور، کاهش سوبز شودن .)

گیاهچه با افزایش عمق خاک ممکن است بوه دلیول   

کمبووود اکسوویژن،کاهش انتشووار گازهووا و وجووود      

هوای بیولووویکی   کوربن ناشوی از فعالیوت    اکسیددی

 (.  Benvenuti, 2001)باشد 
 

 غرقاب:

عمووق آ  نیووز بووه شوودت سووبز شوودن گیاهچووه    

را تحت تاثیر قورار   سورو  بدون ریش هرز علف

(.  وداکثر درصود سوبز شودن گیاهچوه      8داد )شکل 

 03مربوب به بذرهای واقوع در نزدیکوی سوطا آ  )   

درصد سوبز شودن   درصد( بود و با افزایش عمق آ  

 کاهش یافت. 
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درصد از بذرها قادر به سبز شدن از عموق   3تنها 

ای از عموق  و هیا گیاهچوه  متری آ  بودندسانتی 1

 چائوهوان و جانسوون   خار  نشد.  متری آّ سانتی 0

(Chauhan & Johnson, 2011    تواثیر غرقوا )

هورز  بر سبز شدن و تولید ماده خش  گیاهچه علوف 

 گوزارش کردنود   هوا ردنود. آن سورو  را بررسوی ک 

 معموووولی کوووه سوووبز شووودن گیاهچوووه سوووورو     

 (E. crus-galli    تحووت توواثیر عمووق آ  قوورار )

کووه بووا افووزایش عمووق آ  موواده  نگرفووت، در  ووالی

 خش  گیاهچه به شدت کاهش یافت. 

توانود از سوبز شودن گیاهچوه و رشود      غرقا  می

های هرز جلوگیری کند، با ایون  وال   برخی از گونه

 ایهووای هوورز بووه غرقووا  از گونووه    فپاسووخ علوو 

 ی دیگوووووور متفوووووواوت اسووووووت بووووووه گونووووووه 

 (Chauhan & Johnson, 2010 پاسخ متفاوت .)

توانود بوا اخوتال  در    رشد گیاهچوه بوه غرقوا  موی    

هوووای فیزیکوووی، شووویمیایی و بیولووووویکی  ویژگوووی

 هووووووای غرقووووووا  موووووورتبط باشوووووود خوووووواک

 (Chauhan & Johnson, 2010 .) 

اکسویژن، تجموع   عواملی از قبیول کواهش میوزان    

های سمی ناشوی از تجزیوه   اکسید کربن، فراوردهدی

وجوود گازهوایی ماننود متوان، نیتوروون،       هوازی وبی

نیتووروون و سووولفیدها ممکوون اسووت رشوود     اکسووید

های غرقوا  را تحوت تواثیر    های هرز در خاکعلف

 (. Smith & Fox, 1973قرار دهند )

 گیرینتیجه

هوورز علووف زنوویجوانووه بووا توجووه بووه تحریوو  

با نور و همچنوین سوبز شودن     سورو  بدون ریش 

هورز در نزدیکوی سوطا    مطلو  گیاهچه ایون علوف  

هورز در  طوور محتمول  ضوور ایون علوف     خاک، بوه 

هوای بودون   ویوژه سوامانه  شرایط کشت مستقی  و بوه  

 خاکورزی چشمگیرتر خواهد بود. 

تواند راهبردهای مودیریتی  این قبیل اطالعات می

هورز در اختیوار قورار    ایون علوف   مناسبی برای کنترل

دهد. برای مثوال، شوخ  عمیوق بورای دفون بوذرهای       

در عمقی از خاک کوه قوادر    سورو  بدون ریش 

به سبز شدن نباشند و متعاق  آن استفاده از عملیوات  

خاکورزی سطحی برای اجتنا  از بازگردانده شدن 

بذرهای این گیاه بوه سوطا خواک ممکون اسوت در      

 موثر واقع شود.   هرزمدیریت این علف

هرز با انجوام شوخ    زنی این علفتحری  جوانه

کوش یوا از بوین    سطحی مکرر و سپس کاربرد علوف 

های سبز شده توسط شخ  نیوز ممکون   بردن گیاهچه

هورز  است راهبرد مناسبی بورای مودیریت ایون علوف    

 باشد. 

همچنووین، سوووزاندن بقایووای گیوواهی و غرقووا    

از مودیریت تلفیقوی   توانند به عنوان جزئی مزرعه می

 هرز مطرح باشند.های هرز در کنترل این علفعلف

پارامترهای برآورد شده در این تحقیق و به ویوژه  

هوای پاسوخ آن بوه عوامول مختلوف محیطوی،       آستانه

زنوی و سوبز   سازی جوانوه پارامترهایی مه  برای مدل

تواننود در  روند و از سویی موی شمار میشدن گیاه به

هورز و نیوز تهیوه    کولووی  ایون علوف  تعیین آشیانه ا

هووای ا تمووال پووراکنش آن در سووطا ارا ووی  نقشووه

 زراعی بسیار مفید واقع شوند. 
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Sulfuric acid scarification (min)
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  .سورو  بدون ریش بذر زنی دهی با اسید سولفوری  بر جوانهتاثیر مدت زمان خراش -1شکل 

 دهد.میله عمودی خطای معیار را نشان می
Figure 1- Effect of scarification times on germination of Junglerice using sulfuric acid.  

Vertical bars represent SE. 
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 . سورو  بدون ریش بذر زنی تاثیر دماهای متناو  و نور بر جوانه -1شکل 

 دهد.ان میمیله عمودی خطای معیار را نش

Figure 2- Effect of alternating temperatures and light on seed germination of Junglerice. 
Vertical bars represent SE. 
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 در پاسخ یش سورو  بدون رهرز علف بذرهای( —بینی شده )( در برابر پیش•زنی مشاهده شده )سرعت جوانه -9شکل 

 ایبه دما با استفاده از مدل دندانه
Figure 3- Predicted (—) vs. observed (•) germination rate of Echinochloa colonum in response to different 

temperatures using Dent-like model 
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 54. دمای مورد نیاز برای سورو  بدون ریش  بذرهایزنی با دماهای باال بر جوانهدقیقه مواجه شدن  5تاثیر  -0شکل 

 گراد بود.درجه سانتی 12/141زنی معادل درصد کاهش  داکثر جوانه
Figure 4- Effect of 5-min exposures to a range of high temperatures on seed germination of Echinochloa 

colonum. The temperature required for 50% inhibition of maximum germination was estimated as 102.17 ˚C. 
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Osmotic potential (MPa)
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 . سورو  بدون ریش  بذرهایزنی تاثیر پتانسیل اسمزی بر جوانه -5شکل 

 مگاپاسکال برآورد شد. -00/4زنی معادل درصد کاهش  داکثر جوانه 54پتانسیل اسمزی مورد نیاز برای 
Figure 5- Effect of osmotic potential on seed germination of Echinochloa colonum.  

The osmotic potential required for 50% inhibition of maximum germination was estimated as - 0.46 MPa. 
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 . سورو  بدون ریش  بذرهایزنی بر جوانه NaClاثیر غلظت ت -0شکل 

 میلی موالر برآورد شد. 10/101زنی معادل درصد کاهش  داکثر جوانه 54غلظت نم  مورد نیاز برای 

Figure 6- Effect of NaCl concentration on seed germination of Echinochloa colonum.  
NaCl concentration required for 50% inhibition of maximum germination was estimated as 242.26 mM. 
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Burial depth (cm)
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 . سورو  بدون ریش هرز در اعما  مختلف خاک بر سبز شدن گیاهچه علف بذرهاتاثیر دفن  -2شکل 

 دهد.ها را نشان میخط برازش منحنی نمایی به داده
Figure 7- Effect of seed burial in various soil depths on seedling emergence of Echinochloa colonum.  

The solid line is exponential curve fitted to the data. 
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(. Echinochloa colonum) سورو  بدون ریش هرز تاثیر اعما  مختلف آ  بر سبز شدن گیاهچه علف -8شکل 

 دهد.ها را نشان میخط برازش منحنی نمایی بر داده
Figure 8- Effect of various water depths on seedling emergence of Echinochloa colonum.  

The line represents an exponential curve fitted to the data. 
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