
 
  زنی بذر و سبزشدن علف  دما، شوري و عمق کاشت بر جوانهثیر أت

 ).Ipomoea spp(هرز مهاجم نیلوفرپیچ 

  
   3الیاس سلطانی - *2آسیه سیاهمرگویی- 1عطیه کیانی 

  13/10/1393: تاریخ دریافت
 10/03/1394: تاریخ پذیرش

  
  چکیده

زنی بذر علف هرز نیلوفر پیچ، دو آزمایش در آزمایشگاه تخصصی مدیریت حفظ نباتات،  هاي جوانه عوامل محیطی بر مولفه ه اثر برخیبه منظور مطالع
ریـز و  (و انـدازه بـذر   ) مترسانتی 13و  10، 7، 3،5، 1(در آزمایش اول تأثیر شش عمق کاشت . انجام شد 1392جهاد کشاورزي استان گلستان در سال 

در چهار تکرار هاي کامل تصادفی صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكبه) گراد درجه سانتی 30دماي ( سب بر سبز شدن این گیاهدر دماي منا) درشت
تصادفی در چهار تکرار مورد ورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً صزنی بذور گیاه نیلوفر پیچ، آزمایشی به ایش دوم اثر شوري و دما بر جوانهدرآزم.انجام شد

و دما در هفت سـطح  ) مگاپاسکال -2/1و  -1، -8/0، -6/0، -4/0، -2/0، 0(تیمارهاي مورد بررسی شامل شوري در هفت سطح . ررسی قرار گرفت ب
متر باعث کاهش درصد سبز شـدن   سانتی 5نشان داد که افزایش عمق کاشت به بیش از نتایج . بودند) درجه سانتی گراد 40و  38، 30،35، 15،20،25(

اما . یز بودمتر، درصد سبز شدن گیاهچه بذر درشت بیشتر از بذر رسانتی 1هاي باالي  در اثر متقابل عمق کاشت و اندازه بذر، در عمق. گردد هچه میگیا
ایش غلظـت  در هر سطح دمایی، با افز. مشاهده شد) ≥05/0p(دار  متر بین درصد سبز شدن گیاهچه دو اندازه بذر اختالف معنی سانتی 13فقط در عمق 
زنـی بـذر ایـن علـف هـرز،       درصدي جوانه 50اساس مدل سه پارامتري لجستیک، غلظت نمک مورد نیاز براي کاهش  بر .زنی کاسته شد نمک از جوانه

ـ اي مقادیر دماهاي کاردینال جوانهمدل دوتکه. مگاپاسکال برآورد گردید -73/0 ار شـاهد بـه   زنی نیلوفرپیچ شامل دماي پایه، مطلوب و سقف را در تیم
با توجه به نتایج مشخص شد که در این گیاه با افزایش شـوري، مقـدار دمـاي پایـه و تعـداد سـاعات       .گراد برآورد نمود درجه سانتی 42و  30، 9ترتیب 

 .زنی افزایش و مقدار دماي مطلوب و سقف کاهش یافتبیولوژیک الزم براي جوانه
 

  ، مدل رگرسیونیسویا، عوامل محیطیینال، دماهاي کارد استان گلستان، :هاي کلیدي واژه
  

     23  1 مقدمه
تـرین عوامـل کـاهش عملکـرد در     هاي هرز یکـی از مهـم  علف

هـاي هــرز بــه  خسـارت ســاالنه علــف . محصـوالت زراعــی هســتند 
درصـد بـرآورد    12محصوالت زراعی ایران را به طور میانگین حـدود  

هاي هرز، هنوز علف رغم توسعه و پیشرفت دانشعلی). 23(اند  نموده
ایـن مشـکل   . باشـند هرز مواجه میهم کشاورزان دنیا با مشکل علف

هـاي هـرز یـک منطقـه     شود کـه در جمعیـت علـف   زمانی حادتر می
هایی که قبالً از اهمیت زیادي برخوردار وجود آمده و گونهتغییراتی به

ح اند و یا گونه هاي جدید غیربومی، به عنوان مشکل جدید مطرنبوده
                                                        

 آزاد دانشـگاه  هـرز  علفهـاي  بـا  مبارزه و شناسایی ارشد کارشناسی دانشجوي - 1
  گرگان  واحد اسالمی

 گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه زراعت گروه استادیار -2
  ) Email: siahmarguee@gau.ac.ir               :نویسنده مسئول -(*

  )ابوریحان پردیس( تهران دانشگاه زراعت گروه استادیار -3 
 
 

  ).20( شوند
هاي اخیر در برخی از مناطق تحت کشت سویا در استان در سال

گلستان علف هرز نیلوفرپیچ به عنوان یک علف هرز جدید مطرح شده 
و دامنه آلودگی مزارع و باغات بـه ایـن علـف هـرز رو بـه گسـترش       

این گیاه را به عنـوان علـف هـرز    ) 4( برایسون و دفالیس). 30(است
زراعی، باغی و خزانه اي در سراسر ایاالت متحده مشترك محصوالت 

  .اندو بسیاري از کشورها معرفی نموده
 .Ipomoea sppگیاه نیلوفر پیچ یا نیلوفروحشی با نـام علمـی   

ــانواده       ــده از خ ــی رون ــپ رویش ــا تی ــی و ب ــاله علف ــاهی یکس گی
Convolvulaceae هرز رقیب محصـوالت  این علف). 36 ، 4( است

). 22 و 14، 9، 4( می باشد 6و آفتابگردان 5، سویا4نبهیکساله از جمله پ
بوته در مترمربع  2-8گزارش کردند که تراکم ) 11(کرولی و بوکانان 

                                                        
4 - Gossypium hirsutum L. 
5 - Glycin max (L.) MERR 
6- Helianthus annuus L.  

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  یهنشر
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 25-43نیلوفرپیچ می تواند باعث کاهش عملکـرد سـویا بـه میـزان     
درصـدي عملکـرد دانـه پنبـه      33همچنین براي کاهش . درصد شود

عالوه بر کاهش قابل . کافی است بوته در متر مربع این گیاه 15تراکم 
توجه عملکرد گیاه زراعی در تداخل با این علف هـرز، نیلـوفر پـیچ از    
طریق اختالل در عملیات برداشت باعث ایجاد مشکالت زیادي براي 

  .کشاورزان می شود
براي ارائه راهکارمدیریتی مناسب دارا بودن اطالعـاتی در زمینـه   

بز کردن گیاهچه، بیماري هاي بذر و زنی، سخواب بذر، الگوهاي جوانه
). 22( هاي هرز بسیار حیـاتی اسـت   هاي علف ها بین توده تغییرات آن

اظهار داشتند که با توجه به این که آلودگی ) 27( رادسویچ و همکاران
از طریـق بـذر صـورت     هاي هـرز عمـدتاً   اولیه مناطق به وسیله علف

. رز از ضروریات اسـت هاي ه پذیرد، لذا شناخت اکولوژي بذر علف می
هاي هرز و مطالعه  در واقع شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر رفتار علف

تواند در دستیابی به  ن در برابر عوامل فوق، میالعمل این گیاها عکس
  .یک مدیریت صحیح و بنیادي کمک زیادي نماید

زنی و رشد گیاهان  ی از عوامل مهم کاهش دهنده جوانهشوري یک
ـ از  يشـور  .گـردد  مناطق جهان محسوب میر بسیاري از د سـو   کی

پتانسیل آب قابل دسترس  کاهش لیرا به دل شهیر طیآب مح لیپتانس
آثـار سـمی بـر     هـا،  داده و از سوي دیگر برخـی از یـون   گیاه کاهش

دو  گذارند که هر و بیوشیمیایی گیاه به جا می فرآیندهاي فیزیولوژِیک
نهایـت   توسط ریشه و در مسأله سبب اختالل در جذب عناصر غذایی

هـاي راشـد   بررسـی ). 17 و 12( شـود  منجر به کاهش رشد گیاه مـی 
نشـان داد  بر روي علف هرز کاهوي وحشی ) 28(محصل و همکاران 

 50زنـی در تـنش شـوري از غلظـت      که کاهش خطی درصـد جوانـه  
چوهان و . موالر به صفر رسید  میلی 200موالر شروع شده و در  میلی

در استرالیاي جنوبی  1در تحقیقی بر روي بذور شیرتیغک) 9(همکاران 
درصـدي جوانـه زنـی     50دریافتند که غلظت نمکی که براي کاهش 

شوري در صورت باال بـودن  . موالر است میلی 6/89زم است حدود ال
 .گـذارد  ر جوانه زنی بذر از خـود برجـاي مـی   دما اثرات مخرب تري ب

زنی  ر شوري، دما و نور بر جوا نهاث با بررسی) 11(الکبالوي و الراواي 
 نشان دادند که با افزایش غلظت نمک طعام و درجـه حـرارت،   2کهور

 400در شوري  که ، به طوريیافت درصد جوانه زنی گیاه کهور کاهش
زنی بذر کهور به طـور   گراد، جوانه درجه سانتی 40مول در دماي  میلی

گـراد   تیدرجه سان 25و  15که در دماي  در حالی گردید، کامل متوقف
از  NaCl مـول  میلـی  400هاي صفر تـا  داري بین غلظت تفاوت معنی

  .نداشتزنی وجود  نظر درصد جوانه
هاي کشـت ممکـن    بیان نمود که استراتژي) 35(تایلور و اوینگ 

عمـق کاشـت بـذر،    . است ابزار مفیدي براي کنترل علف هـرز باشـد  
                                                        
1- Sonchus oleraceous L. sonol  
2- Prosopis juliflora 

و نـور تحـت تـاثیر     ترس، دمـا زنی را از طریق رطوبت قابل دس جوانه
با بررسی اثر عمق کاشت بر ) 32( سینگ و همکاران). 8( دهد قرارمی

افزایش عمق کاشت بذر، درصـد  روي گیاه نیلوفر پیچ دریافتند که با 
روز پس از کاشت بیشترین  هفتکه يرطو هزنی کاهش یافت، ب جوانه

بـذور در  ( در عمـق صـفر  ) درصـد  94 ودرصد  83(درصد جوانه زنی 
متـري صـورت گرفـت و     و دو سـانتی  )خـاك قـرار داده شـدند    سطح
  .داري با افزایش عمق کاهش یافت طور معنی هزنی ب جوانه

با توجه به موارد فوق و اهمیت مطالعه اکولوژي علف هرز مهاجم 
هـاي اکولـوژي    این تحقیق به بررسی برخـی از جنبـه  نیلوفر پیچ، در 

ري و عمق کاشت پرداخته زنی بذر این علف هرز شامل دما، شوجوانه
  .شده است

  
  ها مواد و روش

هـاي   شوري و بر مولفـه  به منظور مطالعه اثر عمق کاشت، دما و
زنی بذر علف هرز نیلوفر پیچ، آزمایشاتی در آزمایشگاه تخصصی  وانهج

از . مدیریت حفظ نباتات، جهاد کشاورزي استان گلسـتان انجـام شـد   
د بودند قبل از انجـام هـر یـک از    که بذور نیلوفرپیچ داراي رکو جا آن

هــا بــا اســتفاده از اســید  آزمایشــات ابتــدا عملیــات زدودن رکــود آن
  .دقیقه انجام شد25سولفوریک غلیظ به مدت 

، 7، 3،5، 1(در این تحقیق تأثیر شش عمق کاشت  :آزمایش اول
در دماي مناسـب بـر   ) ریز و درشت(و اندازه بذر ) مترسانتی 13و  10

الزم بـه  . بررسی شد) گراد درجه سانتی 30دماي ( گیاهسبز شدن این 
گرم به عنوان بذر ریز و بـذوري بـا   02/0ذکر بذوري با وزن کمتر از 

. گرم به عنوان بـذر درشـت در نظرگرفتـه شـدند    04/0وزن بیشتر از 
هاي کامل تصادفی در صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكآزمایش به

  .چهار تکرار انجام شد
ــه ســانتی 25بــا ارتفــاع ( گلــدان هــا ابتــدا در متــر و قطــر دهان

متر خاك نرم و الک شده ریخته شده سانتی 5به ارتفاع ) مترسانتی10
هـاي   بذر با فاصـله  25سپس . شرده گردیدو اندکی به وسیله دست ف

تقریبا مساوي از یکدیگر و با فاصله اندکی از دیواره گلـدان، بـر روي   
ها تا ارتفـاع مـورد    ر داده و بر روي آناین سطح صاف ایجاد شده قرا

. شمارش گیاهچه سبز شده روزانه انجام گردیـد . نظر خاك ریخته شد
هاي سبز شده از روز اول شروع و تا زمان ثابت  شمارش تعداد گیاهچه

  .هاي سبز شده ادامه یافت ماندن تعداد گیاهچه
زنـی   جوانـه  به منظور بررسی اثر شوري و دما بـر  :آزمایش دوم

ورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً صبذور گیاه نیلوفر پیچ، آزمایشی به
تیمارهاي مورد بررسـی شـامل   . تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت 

 -2/1و  -1، -8/0، -6/0، -4/0، -2/0، 0(شــوري در هفــت ســطح 
درجه  40و  38، 30،35، 15،20،25(و دما در هفت سطح ) مگاپاسکال
سطوح مختلف شوري با استفاده از محلول کلریـد   .بودند) سانتی گراد
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 .تهیه شد)1معادله (سدیم و با استفاده از فرمول وانت هوف 
)1(                                                                                            s= -CIRTΨ  

نمک بر غلظت ( C، )مگاپاسکال(پتانسیل اسمزي : sΨدر این رابطه، 
ــه ــا (R، ))8/1(ضــریب یدیداســیون ( I، )اســاس موالریت ــت گازه ثاب

 .باشد می ))c + 273(دما بر حسب درجه کلوین (Tو )) 0.008314(
 10عدد بذر سالم ضدعفونی شـده بـا وایـتکس     25در هر پتري 

درصد، قرار داده شد و بعد از اعمال تیمارهاي شوري در دماهاي مورد 
صورت روزانه تا ثابت شـدن میـزان   بذور بهشمارش . نظر قرار گرفت

 2چه بـه میـزان   معیار جوانه زنی خروج ریشه. زنی انجام گرفتجوانه
  ).33( متر در نظر گرفته شدمیلی

 Germinزنی بذور از برنامـه  براي محاسبه درصد و سرعت جوانه
زنـی بـذور بـه دمـا در     براي بررسی واکنش جوانـه  .استفاده شد) 32(

بـرازش  ) 2( رابطـه اي طبـق  تکهي مختلف شوري تابع دوهاپتانسیل
  ):34( یافت

f(T) = (T – Tb) / (To – Tb)  if  Tb< T ≤ To 
f(T) = (Tc – T) / (Tc – To)  if  To< T <Tc  )2(                     
f(T) = 0                if  T ≤ Tb or T ≥Tc 

  
دماي پایه،  Tb، )دماي آزمایش(دماي متوسط روزانه  Tدر این روابط 

To  ،دماي مطلوبTc  گـراد مـی   دماي سقف بر حسب درجه سـانتی
  .باشد

تجزیه و تحلیل آمـاري پارامترهـاي مـورد بررسـی بـه صـورت       
آزمایش مربوط بـه  (هاي کامل تصادفی فاکتوریل در قالب طرح بلوك

آزمایش مربوط به بررسی اثر شوري ( تجزیه مرکب و) اثر عمق کاشت
هـا نیـز بـا    و مقایسه میانگین SASافزار آماري  به کمک نرم) و دما

بـراي مـدیریت داده و ترسـیم    . انجـام شـد   LSDاستفاده از آزمـون  
 . استفاده گردید Excelو Sigma plot 8.0نمودارها از نرم افزار 

  
  نتایج و بحث

داد که دما، شوري و اثـرات متقابـل    نتایج تجزیه واریانس نشان
زنـی،   بـر درصـد و سـرعت جوانـه    ) ≥01/0P(داري  ها، تأثیر معنی آن

 5، مـدت زمـان الزم بـراي رسـیدن بـه      )GU(زنـی   یکنواختی جوانه
)D05( ،10 )D10( ،50 )D50( ،90 )D90 ( 95و )D95 ( ــد درصـــ

 ). 1جدول (زنی نیلوفرپیچ داشتند  جوانه
بـر درصـد   ) ≥01/0P(داري  اثر متقابل دما و شوري، تأثیر معنـی 

در هر سطح دمایی، با افـزایش  ). 1جدول( تزنی نیلوفرپیچ داش جوانه
درجـه   40و  15در دماهـاي  . زنـی کاسـته شـد    غلظت نمک از جوانه

مگاپاسـکال   -4/0زنی در سطوح شوري باالي  هیچ جوانه  گراد، سانتی
گـراد تـا    درجـه سـانتی   25و  20که در دماهاي  درحالی. مشاهده نشد

ــه -2/1غلظــت نمــک  ــ مگاپاســکال جوان ــاق افت ــی اتف ــذور زن اد و ب
 25و  20مگاپاسـکال در دمـاي    -2/1نیلوفروحشی در غلظت نمـک  

زنی داشتند و در این  درصد جوانه 55و  52گراد به ترتیب  درجه سانتی
داري با یکدیگر نداشتند  دو سطح دمایی، سطوح شوري اختالف معنی

درجـه   35در دمـاي  . دار مشاهده گردید و فقط با شاهد، تفاوت معنی
مگاپاسـکال باعـث    -6/0تـا   -2/0هـاي نمـک    د، غلظـت گـرا  سانتی

زنی ایـن سـطوح    که درصد جوانه طوريبه زنی گردیدند،  تحریک جوانه
  .داري داشتند تنش شوري با شاهد تفاوت معنی

  
  زنی نیلوفرپیچ تجزیه واریانس اثر دما و شوري بر میانگین مربعات خصوصیات جوانه - 1جدول 

Table 1- Analysis variance of effect of temperature and salinity on mean square of morning glory germination characteristics 

 
درجه 
 آزادي

df 

درصد 
زنی جوانه  

Germinati
on percent 

 سرعت
زنی جوانه  

Germinati
on rate 

GU D05 D10 D50 D90 D95 

 دما
Temperature (T) 

6 19264.66** 0.0038** 10583.73** 19964.20** 20079.42** 23740.28** 29568.47** 36602.46** 

)دما(تکرار   
Replication (T) 

21 128.92ns 0.00009* 758.52ns 346.64ns 339.49ns 656.75ns 1600.27ns 1376.12ns 

 شوري
Salinity (S) 

6 9384.66** 0.0036** 20198.99** 2591.32** 2589.62** 2435.15** 18113.91** 25847.63** 

دما× شوري   
T*S 

36 1339.61** 0.0004** 3385.23** 4346.84** 4351.18** 4636.23** 7565.41** 7717.71** 

 خطا
Error 

126 112.51 0.00005 554.17 484.24 489.58 489.58 1101.58 1200.26 

 .دار نیعدم وجود تفاوت مع ns؛ 01/0و  05/0دار در سطح احتمال  ترتیب معنی به**و  * 
* and ** are significant at probability level of 0.05 and 0.01, respectively; ns is non significant. 
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گـراد،   درجـه سـانتی   35اگرچه در تیمار شاهد در سـطح دمـایی   

روي داد، ولـی سـطوح بـاالي    ) درصد 97(زنی  باالترین درصد جوانه 
ـ  غلظت نمک باعث کاهش شدید جوانـه  ی در ایـن دمـا گردیدنـد،    زن

زنی بـه زیـر    مگاپاسکال، جوانه -6/0هاي باالي  که در غلظت بطوري
  ). 1شکل (درصد کاهش یافت  10

 35مگاپاسکال، با افزایش دما تا  -2/0در هر سطح تیمار شوري 
زنی مشـاهده شـد و سـپس     روند افزایشی در جوانه  گراد، درجه سانتی
هاي  زنی در غلظت الترین درصد جوانهبا . زنی کاهش یافت درصد جوانه

درصد در دماي  86و  93مگاپاسکال به ترتیب با  -6/0و  -4/0نمک 
 -2/1تـا   -8/0هاي شوري  در تنش. گراد بدست آمد درجه سانتی 30

گراد افـزایش یافتـه و    درجه سانتی 25زنی تا دماي  مگاپاسکال، جوانه
  )1شکل(سپس روند کاهشی مشاهده شد 

توان به سمیت یاد کلرید سدیم در دماهاي باال را میاثر غلظت ز
 ایـن  بـا . شودسدیم نسبت داد که باعث خسارت غیرقابل برگشت می

زنی در غلظت باالي شوري در دماي پایین احتماالً حال، کاهش جوانه
) 19(خان و همکاران ). 14(باشد علت اثر اسمزي برگشت پذیر، میبه

ــه ــیا   جوان ــذور کوش ــی ب را در ) Kochiascoparia L. Schard(زن
تیمارهاي مختلف شوري تحت چندین دمـا بررسـی کـرده و متوجـه     

زنی تا حد زیادي متحمل به شوري  شدند که این گونه در مرحله جوانه
ایـزدي دربنـدي و   . بوده و تحمل آن با افزایش دمـا افـزایش یافـت   

اي کنجد ه زنی توده با بررسی اثر دما و شوري بر جوانه) 15(همکاران 
)Sesamumindicum ( زنـی در   نشان دادند که بیشترین درصـدجوانه

دست آمد  هگراد ب درجه سانتی 25بار در دماي  -4هاي صفر تا  پتانسیل
گراد، اثرات منفی شـوري افـزایش    درجه سانتی 15و با کاهش دما به 

زنی در سطوح شوري بـه دمـا وابسـته    توانایی بذور براي جوانه. یافت
 ).18(است 

هـاي مختلـف شـوري و     پارامتره بین غلظت-مدل لجستیک سه
براساس این مدل، غلظت نمک مورد . زنی برازش داده شد درصد جوانه

 -73/0زنی بذر ایـن علـف هـرز،     درصدي جوانه 50نیاز براي کاهش 
دهد که بذور این  این نتایج نشان می). 2شکل (مگاپاسکال برآورد شد 

زنی داشته باشـند کـه   االي شوري جوانهعلف هرز قادرند در سطوح ب
  . تواند یک پارامتر مهم براي سازگاري در مناطق شور باشد این امر می

زنـــی  دریافتنـــد کـــه جوانـــه  ) 31( ســـینگ و همکـــاران 
Ipomoeapurpurea  کـه در   بـود، درحـالی   درصد 90در تیمار شاهد

متر از زنی به ک موالر کلرید سدیم در دماي بهینه جوانه میلی 50غلظت 
موالر کـامالً بازداشـته    میلی 250صد کاهش یافت و در غلظت در 40
  .شد

زنی نسبت به سطوح مختلـف غلظـت    روند تغییرات سرعت جوانه
پارامتره نمایش داده -نمک کلرید سدیم توسط یک مدل لجستیک سه

براساس این مدل، غلظت نمک مورد نیاز براي کاهش ). 3شکل (شد 

مگاپاسـکال بـرآورد    -59/0زنی نیلوفرپیچ،  درصدي سرعت جوانه 50
این غلظت نمک نسبت به سطح شوري مورد نیاز بـراي کـاهش   . شد
تر بود که نشـاندهنده حساسـیت بیشـتر     زنی پایین درصدي جوانه 50

. زنـی اسـت   زنی به تنش شوري نسبت به درصـد جوانـه   سرعت جوانه
ــانی ــاب و زم ــه ) 24( مج ــرعت جوان ــه س ــد ک ــک  دریافتن ــی ازم زن

)Cardariadraba (داري کاهش طورمعنیبا افزایش تنش شوري به
  .یافت

ــه  ــرعت جوان ــرات س ــی تغیی ــراي بررس ــا در  ب ــر دم ــی در براب زن
). 4شـکل  ( اي استفاده شـد هاي مختلف شوري از تابع دوتکهپتانسیل

مگاپاسکال در دماي  -2/0زنی در تیمار غلظت  باالترین سرعت جوانه
وجود، سطوح باالي شوري در  با این. ت آمددسگراد به درجه سانتی 30

زنی بیشتري نسبت به  گراد، داراي سرعت جوانه درجه سانتی 25دماي 
گـراد،   درجـه سـانتی   15-30در دماهـاي  . سایر تیمارهاي دمایی بود

مگاپاسکال نسبت به تیمـار شـاهد    -2/0زنی در غلظت  سرعت جوانه
. زنی کاسته شد عت جوانهبیشتر بود، اما در سطوح باالتر شوري، از سر

درجـه   30مگاپاسکال، افـزایش دمـا تـا     -4/0تا  0در سطوح شوري 
زنی گردیـد و سـپس رونـد     گراد، منجر به افزایش سرعت جوانه سانتی

هاي دیگر نمـک، رونـد افزایشـی تـا      در غلظت. کاهشی مشاهده شد
زنـی   گراد بوده و پـس از آن از سـرعت جوانـه    درجه سانتی 25دماي 
  ).4شکل( شد کاسته

زنی نیلوفرپیچ شامل اي مقادیر دماهاي کاردینال جوانهمدل دوتکه
 42و  30، 9دماي پایه، مطلوب و سقف را در تیمار شاهد بـه ترتیـب   

با توجه به نتایج مشخص گردید که در . گراد برآورد نمود درجه سانتی
ژیک این گیاه با افزایش شوري، مقدار دماي پایه و تعداد ساعات بیولو

زنی افزایش و مقدار دماي مطلـوب و سـقف کـاهش    الزم براي جوانه
بر این اساس به ازاي هر واحد کاهش پتانسـیل  ). 5شکل( یافته است

آب ناشی از نمک، مقدار دماي پایه و تعداد ساعت بیولوژیک به ترتیب 
از سوي دیگر . ساعت افزایش یافت 31گراد و  درجه سانتی6به میزان 

احد کاهش پتانسیل آب دماي مطلوب و سقف به ترتیب به ازاي هر و
صبوري راد و همکاران .گراد کاهش یافت درجه سانتی 4و  8به میزان 

درجـه   20-25تـر از   بیان کردند که در دماهاي بـاالتر و پـایین  ) 29(
زنی کوشیا در تمامی سطوح شوري، کـاهش   گراد، سرعت جوانه سانتی

ظهار داشتند کـه بـا افـزایش تـنش     چنین ا ها هم آن. بیشتري داشتند
زنی کم شـد، اگرچـه در    شوري در تمام سطوح دمایی از سرعت جوانه

هاي پایین نمک  داري بین شاهد و غلظت اختالف معنی دماهاي پایین، 
در تحقیـق خـود بـر روي جوانـه زنـی      ) 25( نژادحسن .وجود نداشت

ي کاردینـال  بذورمنداب تحت تاثیر پتانسیل و دما، دریافتند که دماها
زنی این گیاه به جز دماي پایه تحـت تـاثیر پتانسـیل آب قـرار     جوانه

  .گرفتند
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زنی نیلوفرپیچ در سطوح مختلف پتانسیل آب ناشی از شوري تأثیر دما بر درصد جوانه –1شکل   

Figure 1- Effect of temperature on morning glory germination at different water potentials due to salinity 



  1394 پاییز، 3شماره، 29، جلد)علوم و صنایع کشاورزي(نشریه حفاظت گیاهان      442

G(%)=[59.8 / 1+(x/0.7)2.4]
R2=0.99

ــکال  ) ــک (-مگاپاســ ــت نمــ غلظــ
Salt concentration (-MPa)
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زنی نیلوفر پیچ در سطوح مختلف شوري روند تغییرات درصد جوانه - 2شکل   

Figure 2- Trend of germination percent of morning glory at different salinity levels 
  

Rs=[0.03 / 1+(x/0.6)2.8]
R2=0.98

ــکال  ) ــت نمــــک (-مگاپاســ غلظــ
Salt concentration (-MPa)
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زنی نیلوفر پیچ در سطوح مختلف شوري روند تغییرات سرعت جوانه - 3شکل   

Figure 3- Trend of germination rate of morning glory at different salinity levels 
  

داد که عمق بر درصد و سرعت سبز  نتایج تجزیه واریانس نشان
انـدازه بـذر فقـط بـر درصـد      . شدن گیاهچه نیلوفرپیچ تأثیر گذاشـت 

اثر متقابل عمق کاشـت  . داشت) ≥05/0p(داري  زنی، تأثیر معنی جوانه
  ).3جدول (داري داشتند  بذر بر دو صفت فوق تأثیر معنیو اندازه 

بـر درصـد سـبز شـدن     ) ≥01/0p(داري  عمق کاشت، تأثیر معنی
 62باالترین درصد سبز شدن گیاهچـه بـا   . گیاهچه نیلوفرپیچ داشت

متـر مشـاهده شـد، ولـی اخـتالف       سـانتی  5و  3هاي  درصد در عمق
افزایش . وجود نداشت متر سانتی 1ها و عمق  داري بین این عمق معنی

متر باعث کاهش درصد سـبز شـدن    سانتی 5عمق کاشت به بیش از 

متـر بـا    سانتی 13زنی در عمق  جوانهگیاهچه گردید و کمترین درصد 
اگرچه سبز شدن گیاهچه با . درصد سبز شدن گیاهچه بدست آمد 34

ترکاسته شد، ولی درصد قابل توجهی از بـذور توانسـتند از    دفن عمیق
عمق مدفون شدن بذور بر ). 6شکل (هاي بیشتر سبز شدن یابند  عمق
اعمـاق  ). 19 و 7 ،1(گـذارد   زنی بذر و سبزشدن گیاهچه اثر می جوانه

حـرارت روزانـه،    مختلف خاك از نظر فراهمی رطوبت، نوسانات درجـه 
بـا هـم    اطـراف بـذر   يرطوبت خاك و محیط گازمیزان نور موجود، 

  .)9( تفاوت دارند
 



  443      ...زنی بذر و سبزشدن تأثیر دما، شوري و عمق کاشت بر جوانه

 

0 MPa

(C)    دما 
Temperature (C)

10 20 30 40

ی 
زنــ

ــه 
وان

 ج
ت

رع
س

G
er

m
in

at
io

n 
ra

te
 (h

-1
)

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

-0.2 MPa

(C)    دما 
Temperature (C)

10 20 30 40

ی
نــ

ه ز
وان

 ج
ت

رع
س

G
er

m
in

at
io

n 
ra

te
 (h

-1
)

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

-0.4 MPa

(C)    ا دم
Temperature (C)

10 20 30 40

ــی 
ه زـن

ـنــ
جوا

ت 
ـرع

ســ
G

er
m

in
at

io
n 

ra
te

 (h
-1

)

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05
-0.6 M Pa

(C)    ا م د
Temperature (C )

10 20 30 40

ــی 
ه زـن

ـنــ
جوا

ت 
ــرع

سـ
G

er
m

in
at

io
n 

ra
te

 (h
-1

)

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

-0.8 MPa

(C)    دما
Temperature (C)

10 20 30 40

ی
زنــ

ــه 
وان

 ج
ت

رع
س

G
er

m
in

at
io

n 
ra

te
 (h

-1
)

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

-1 MPa

(C)    دما
Temperature (C)

10 20 30 40

ی
نــ

ه ز
وان

 ج
ت

رع
س

G
er

m
in

at
io

n 
ra

te
 (h

-1
)

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

 

-1.2 M Pa

(C)    ا م د
Temperature (C)

10 20 30 40

ــی 
زنـ

ــه 
جواـن

ت 
ـرع

ســ
G

er
m

in
at

io
n 

ra
te

 (h
-1

)

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

 
  هاي مختلف شوري زنی و دما در پتانسیل ارتباط بین سرعت جوانه - 4شکل 

Figure 4- The relationship between germination rate and temperature at different salinity potentials 
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و جذر میانگین مربعات ) R2(ضریب تبیین  ،)fo(تعداد ساعت بیولوژیک  ،)Tc(حداکثر  ، )To(، بهینه )Tb(برآورد پارامترهاي دماهاي پایه  - 2جدول 
 اي  یم با استفاده از مدل دوتکههاي مختلف آب ناشی از نمک کلرید سد در پتانسیل) RMSE(خطا 

Table 2- Estimation of parameters of base (Tb), optimum (To) and ceiling (Tc) temperatures, biological time (fo), 
determination coefficient (R2) and root mean square error (RMSE) at different water potentials due to NaCl using segmented 

model  
 پتانسیل آب

Water potential (MPa) 
Tb To Tc fo R2 RMSE 

0 9.13 30.00 42.83 20.16 0.86 0.007 
-0.2 9.47 30.00 39.94 16.18 0.85 0.010 
-0.4 9.25 29.34 39.91 24.89 0.83 0.006 
-0.6 14.86 26.71 38.89 22.81 0.93 0.004 
-0.8 15.00 23.64 36.16 38.35 0.88 0.004 
-1.0 15.00 22.36 38.03 52.29 0.89 0.002 
-1.2 15.00 22.09 37.86 50.35 0.86 0.003 

 

 

اثر پتانسیل آب بر دماهاي پایه، مطلوب و سقف و تعداد ساعات بیولوژیک نیلوفرپیچ - 5شکل   
Figure 5-Eeffect of water potential on base (Tb), optimum (To) and ceiling (Tc) temperatures and biological time (fo) of 

morning glory 
  

 Ipomoeaزنـی   اظهار داشتند که جوانـه ) 31(سینگ و همکاران 
purpurea درصد کاهش یافت  50متر به کمتر از  سانتی 10در عمق

سبز شدن  بیشترین. متر بود سانتی 2و  0زنی از عمق  و بیشترین جوانه

از بذور روي سطح خاك بود و با افزایش  Ipomoea trilobaگیاهچه 
اي از عمق هیچ گیاهچه. عمق دفن، سبز شدن گیاهچه کاهش یافت

  ).7( نشدمتر و بیشتر سبز سانتی 6
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  تجزیه واریانس اثر عمق کاشت و اندازه بذر بر خصوصیات سبز شدن نیلوفرپیچ –3جدول 
Table 3- Analysis variance of effect of planting depth and seed size on germination characteristics of morning glory 

 درجه آزادي 
df 

 درصد سبز شدن
Emergence percent 

 سرعت سبز شدن
Emergence rate 

 بلوك
Block 

3 102.22ns 6*10-7 ns 

کاشت عمق  
Planting depth 

5 927.73** 6*10-5 ** 

 اندازه بذر
Seed size 

1 1045.33* 4*10-8 ns 

اندازه بذر×عمق  
Depth*seed size 

5 548.53* 9*10-6 ** 

  .دار عدم وجود تفاوت معنی ns؛ 01/0و  05/0دار در سطح احتمال  ترتیب معنی به** و * 
* and **, significant at probability level of 0.05 and 0.01, respectively; ns, non significant 

  
متر  سانتی 10در عمق  Ipomoea lacunoseهچه سبز شدن گیا

درصدي  50درصد کاهش یافت و عمق متوسط براي سبز شدن 4به 
با ) 13(فر و همکاران  قادري). 26(متر برآورد شد  سانتی1/4گیاهچه، 

عنوان گیاه خودرو در مزارع  بررسی عمق کاشت بر سبز شدن چاودار به
متر، درصد سبز  سانتی 2ر به گندم دریافتند که با افزایش عمق از صف

متـر منجـر بـه     سـانتی  2شدن افزایش یافت و افزایش عمق بیش از 
. متر به صفر رسید سانتی 8کاهش سبز شدن گیاهچه شد، و در عمق 

زنـی فرفیـون    نیز گزارش کردند کـه جوانـه  ) 1(عسگرپور و همکاران 
در عمق سطحی کمتـر از  ) Euphorbi aheterophylla(ناجوربرگ 

  .متر بود سانتی 1-3 عمق
سرعت سبز شدن گیاهچه نیلوفرپیچ تحت تأثیر عمق دفـن بـذر   

یک روند خطی در کاهش سرعت سبز شدن گیاهچـه بـا   . قرار گرفت
بیشترین و کمتـرین سـرعت سـبز    . افزایش عمق کاشت مشاهده شد

ترتیب در عمق  گیاهچه در ساعت به 007/0و  013/0شدن گیاهچه با 
افزایش عمق دفن، سبز شدن ). 7شکل (دست آمد متر ب سانتی 13و  1

گزارش کردنـد  ) 31(سینگ و همکاران . اندازد گیاهچه را به تأخیر می
سـبز  . با افزایش عمق به تأخیر افتادIpomoea purpureaسبز شدن 

متـر   درصد در هر سانتی 10با سرعت  Urenalobataشدن گیاهچه 
  ).37(کاهش یافت 

داري بر درصد سبز  دازه بذر، تأثیر معنیاثر متقابل عمق کاشت و ان
جدول (گیاهچه داشت ) ≥01/0p(و سرعت سبز شدن ) ≥05/0p(شدن

 47و  33/56ترتیب  درصد سبز شدن گیاهچه بذور درشت و ریز به). 4
هاي باالي  در اثر متقابل عمق کاشت و اندازه بذر، در عمق. درصد بود

یـز  ت بیشتر از بـذر ر سانتی متر، درصد سبز شدن گیاهچه بذر درش 1
متر بین درصد سبز شدن گیاهچه دو  سانتی 13اما فقط در عمق . بود

درصد سبز شـدن  . مشاهده شد) ≥05/0p(دار  اندازه بذر اختالف معنی
درصد بـود   54و  14ترتیب  گیاهچه بذر ریز و درشت در این عمق به

ازه هاي باال، انـد  این نشانده این موضوع است که در عمق). 4جدول (
  .بذر بر سبز شدن گیاهچه نقش بسزایی دارد

 

 
اثر عمق کاشت بر درصد سبز شدن گیاهچه نیلوفرپیچ - 6شکل   

Figure 6- Effect of planting depth on seedling emergence percent of morning glory 
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 اثر عمق کاشت بر سرعت سبز شدن گیاهچه نیلوفرپیچ - 7شکل 

Figure 7- Effect of planting depth on seedling emergence rate of morning glory 
  

اندازه بذر معموالً از عوامل محدود کننده سـبز شـدن گیاهچـه از    
توانند تر با ذخیره کربوهیدرات بیشتر میبذور درشت. عمق خاك است

بذور ریز، اندوخته غذایی کـافی بـراي   . از عمق بیشتر سبز شدن یابند
ذخایر انرژي بـراي رشـد گیاهچـه قبـل از     . چه ندارندسبز شدن گیاه

صورت  سبزشدن حیاتی هستند؛ زیرا حتی درغیاب نور نیز رشد کامالً به
متـر  میلی 2قطري حدود  Urenalobataبذر ). 3(باشد  اتوتروف می

متر به صفر رسید، در سانتی 9داشته و سبز شدن گیاهچه آن در عمق 

متر اسـت و از  میلی 5داراي قطر  Sicyosan gulatusکه بذر حالی
بـراین، کمبـود   عـالوه . )37(توانند جوانه بزنند متر میسانتی 16عمق 

تواند دلیل دیگـري بـراي عـدم سـبز     هاي بیشتر میاکسیژن در عمق
دلیـل مصـرف   با افزایش عمق خـاك، تبـادل گـازي بـه    . شدن باشد

ـ اکسیژن توسط بذر درحال جوانه ر سـبز  زنی ضعیف شده و درنتیجه ب
  ).2(گذارد  شدن گیاهچه تأثیر می

  
  

 اثر متقابل عمق کاشت و اندازه بذر بر درصد و سرعت سبز شدن گیاهچه نیلوفرپیچ - 4جدول 
Table 4- Interaction effect of planting depth and seed size on emergence percent and rate of morning glory 

 عمق کاشت
Planting depth (cm) 

 

13 10 7 5 3 1  
 درشت
Large 

 ریز
Small 

 درشت
Large 

 ریز
Small 

 درشت
Large 

 ریز
Small 

 درشت
Large 

 ریز
Small 

 درشت
Large 

 ریز
Small 

 درشت
Large 

 ریز
Small 

 اندازه بذر
Seed size 

54 a 14 b 51 a 44 a 52 a 44 a 62 a 62 a 67 a 57 a 52 a 61 a 
 درصد سبز شدن
Emergence 

percent 

0.008 
a 

0.006 
b 

0.006 
b 

0.007 
a 

0.011 
a 

0.008 
b 

0.010 
a 

0.010 
a 

0.010 
b 

0.014 
a 

0.013 
a 

0.013 
a 

 سرعت سبز شدن
Emergence 

rate 
 با یکدیگر دارند) ≥05/0P(اختالف معنی دار  LSDهاي داراي حروف متفاوت در هر سطح عمق براساس آزمون  در هر ردیف، میانگین

In each row, means followed by the different letters at each depth level are significantly different (P<0.05) according to LSD test. 
  

  گیري کلی نتیجه
زنی نیاز  نتایج این مطالعه نشان داد که بذر نیلوفرپیچ براي جوانه

ا گـرم  هرز ب به دماهاي باال دارد که نشاندهنده این است که این علف
تـنش شـوري باعـث کـاهش     . کنـد  زنی می شدن هوا شروع به جوانه

هرز گردید، ولی تا حدي تحمل به شوري خاك را  زنی این علف جوانه
زنی بخشی  هاي با شوري متوسط احتمال جوانه بنابراین، در خاك. دارد

دماي پایه، بهینه و حدکثر این علف هرز تحت تأثیر . از بذور وجود دارد
 10در سطوح پایین نمک، دماي پایه تقریبـاً . قرار گرفت غلظت نمک
دمـاي    هاي باالي شـوري،  ولی در تنش  گراد برآورد شد، درجه سانتی
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هاي پایین نمک،  دماي بهینه در غلظت. گراد بود درجه سانتی 15 پایه، 
هـاي   که در غلظـت  درحالی گراد تخمین زده شد،  درجه سانتی 30-28

دماي حداکثر نیز در سطوح . گراد بود ه سانتیدرج 20-23باالي نمک، 

بـذور  . کمتر بود هاي پایین نمک، باالي تنش شوري نسبت به غلظت
درنتیجه، . هاي باالي خاك بودند نیلوفرپیچ قادر به سبز شدن از عمق

  . ورزي تأثیري در کنترل آن ندارد و خاك  شخم
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