
  
  هرز بز دندانشکستن خواب بذر علفبررسی اثر تیمارهاي مختلف بر 

 (Tragus racemosus L. AlI.)  
  

 2غالمرضا زمانی -*1دره کیغالمرضا 
 26/03/1394 :تاریخ دریافت

 15/01/1395 :تاریخ پذیرش

  
  چکیده

 با تصادفی کامالً طرح قالب در آزمایشاین  ،(.Tragus racemosus L. AlI) هرز بزدندانعلفبذر  خواب شکستن در ثرؤم عوامل بررسی منظور به
در  مرطوب سرمادهی، شاهد: شامل آزمایش مورد یمارهايت. شد انجام 1392 سال در دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند تحقیقاتی آزمایشگاه تکرار در 4

زده بطور روزانه به مدت تعداد بذرهاي جوانه. و جیبرلیک اسید بودند پتاسیم اترنیت، درصد 97 غلیظ سولفوریک اسیداز  گراد، استفادهدرجه سانتی 4دماي 
نشان داد کـه   زنیزنی و سرعت جوانهجوانهنتایج تجزیه واریانس درصد . زنی محاسبه گردیدو سرعت جوانه زنیجوانه درصدروز شمارش و در پایان  21

گراد درجه سانتی 4زنی در تیمار سرمادهی مرطوب در دماي بیشترین درصد جوانه. دار بودگیري شده معنیسطوح مختلف در کلیه تیمارها بر صفات اندازه
لفوریک در سطح زنی در تیمار اسیدسوبیشترین درصد جوانه .درصد مشاهده گردید 6زنی در شاهد با درصد و کمترین درصد جوانه 76هفته با  4به مدت 

بیشترین . درصد بود 62با  ppm400درصد و در تیمار جیبرلیک اسید، در سطح  69درصد، با  8/0، در تیمار نیترات پتاسیم در سطح درصد 41ثانیه،  80
بذر در روز مشاهده  91/0زنی در شاهد با ذر در روز و کمترین سرعت جوانهب 24/18با ) درصد 8/0(زنی در تیمار استفاده از نیترات پتاسیم سرعت جوانه

هفته  3بذر در روز، در تیمار سرمادهی مرطوب در سطح  28/15ثانیه، با  80زنی در تیمار اسیدسولفوریک در سطح همچنین بیشترین سرعت جوانه. گردید
نتایج این آزمایش نشان داد بهترین روش شکستن خـواب  . بذر در روز بود 08/12با  ppm200بذر در روز و در تیمار جیبرلیک اسید، در سطح  25/13با 

  .گراد استدرجه سانتی 4هرز بزدندان تیمار سرمادهی مرطوب در دماي بذر علف
  

   زنی، سرمادهی مرطوب، نیترات پتاسیماسیدسولفوریک، جیبرلیک اسید، درصد جوانه: هاي کلیديواژه
  

   2 1 مقدمه
 از خانواده غـالت  ).Tragus racemosus L(هرز بزدندان  علف

)Poaceae(ــاهی نهــان ــه یکســاله، یــک، گی ــه، داراي مســیر دان پای
در طـول تابسـتان گـرم و     آن رشد، داراي استولون، و C4فتوسنتزي 

با گسترش جهانی و منشاء اولیه از مناطق  این گیاه). 8( خشک است
 هـاي نسـل  بـین  در یا و بایر زمین روي بر منظم طور گرم آفریقا به

شود هاي داراي بافت سبک دیده میمراحل اولیه توالی با خاكداراي 
میالدي گزارش شد  1908وجود این علف هرز در بریتانیا در سال ). 6(

بـومی  . این علـف هـرز باشـد    رسد این اولین ثبتاگر چه به نظر نمی

                                                        
هاي هرز و دانشیار دانش آموخته کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف -2و  1

  دانشکده کشاورزي، دانشگاه بیرجندگروه زراعت و اصالح نباتات، 
 Email: doraki_rg@yahoo.com)               :  نویسنده مسئول -(*
 

غرب و مرکز  ، منطقه مدیترانه، جنوب،)13(آفریقا، جنوب و مرکز اروپا 
 و اسـتوایی  نیمـه  منـاطق  در نوب آمریکـا اسـت امـا   آسیا، شمال و ج

 خوردهدست مناطق در هرزعلف عنوان به جهان سراسر در گرمسیري
در تحقیقی کـه بمنظـور   ) 2(چرخچیان و همکاران . است شده معرفی

 3معرفی فلور منطقه الموت انجام دادند گزارش کردند شـکل زیسـتی  
 -تـورانی، اروپـایی   -این گیاه تروفیـت و منطقـه رویـش آن ایرانـی    

شکل زیسـتی   باشد که ایناي و صحرایی سندي میسیبري، مدیترانه
سازگاري با شرایط محیطی خشک منطقه مورد مطالعه و رشد در نیمه 

و در باغـات و مـزارع کشـت    . دوم فصل بهار و فصـل تابسـتان دارد  
  .کندتابستانه خصوصاً پنبه ایجاد مشکل می

 بـذرهاي  کـه  اسـت  فیزیولـوژیکی  پدیده یک واقع در بذر خواب
 مواجه آن با هرز هايعلف و مرتعی، دارویی زراعی، گیاهان از بسیاري

                                                        
3   - Life forms 

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
 541- 546 .ص ،1395 پاییز، 3شماره ، 30جلد 

Journal of Plant Protection 
Vol. 30, No. 3, Fall 2016, P. 541-546 



  1395 پاییز ،3 شماره ،30 جلد ،)يکشاورز عیصنا و علوم( اهانیگ حفاظت هینشر     542

 و زمان گسترش طریق از که دهدمی امکان گیاهان به خواب. هستند
 تضمین طوالنی هايسال را براي خود بقاي زنی و امکان جوانه مکان
 تحقیقات). 19(بمانند  زنده محیطی نامساعد شرایط مقابل در و کنند

 در خـواب  داراي بـذر  کننـده  گیاهان تولید درصد که است داده نشان
 هایی از گونه بیشتر بسیار محیطی، نامساعد شرایط با هاي سازگارگونه
 مکانیسـم  درك). 1(هسـتند   اکولوژیکی مطلـوب  شرایط در که است

 هرز هايعلف بقاي در موثر فاکتورهاي مهمترین از یکی که بذر خواب
 بـذر  خواب کردن طرفبر براي مناسب روش و است بزدندان جمله از

. است ضروري امري هرز هايعلف کنترل روش بهترین انتخاب جهت
 انجمن و (AOSA) 1بذر کنندگان تجزیه رسمی متخصصینانجمن 

 شکستن براي را مختلفی هايروش (ISTA) 2بذر آزمون المللی بین
 از کـه  انـد، کـرده  پیشـنهاد  گیاهـان  بـذر  زنـی جوانه تحریک و خواب

 هاي محلول از استفاده دهی،خراش سرمادهی، توانمی آنها مهمترین
 اسـید  پتاسـیم،  نیتـرات  جیبـرلین، ( زنـی جوانه کننده تحریک مختلف

دمایی  نوري، هايناوبت) اتانول و گالیکول اتیلن پلی تیوره، نیتریک،
 و هـرز علـف  ایـن  بـودن  زاخسارت به توجه با). 7( کرد اشاره غیره و

هـرز  علف خواب و زنیجوانه رفتار بر کشورمان در که اندکی مطالعات
 در خواب نوع شناخت هدف با تحقیق این. است گرفته انجام بزدندان

  .انجام شد هرزعلف این به منظور مدیریت پایدار دندانهرز بزعلف
  
  ها روش و مواد

هـرز  علـف بـذر   خـواب  شکستن در ثرؤم عوامل بررسی منظور به
دانشـکده کشـاورزي    تحقیقـاتی  آزمایشـگاه  در آزمایشاین  ،بزدندان

 تکرار 4 با تصادفی کامالً طرح قالب در 1392 سال در دانشگاه بیرجند
آبـاد از توابـع   دندان از مزارع روستاي طالبهرز بزبذر علف. شد انجام

رافیـایی  شهرستان خوسف استان خراسـان جنـوبی بـا مختصـات جغ    
711284X=   3593671و Y=  متر از سطح دریـا در   1507با ارتفاع

پـس  . آوري شداواخر تابستان سال اجراي آزمایش از مزرعه پنبه جمع
شـرایط آزمایشـگاهی    در اینکـه  به توجه با اولیه هايآزمایش انجام از

بـذور   کـه  مشـخص شـد   داشـتند،  زنـی جوانه درصد 5کمتر از   بذرها
-جوانه به معمولی قادر شرایط در و باشداولیه می خواب داراي بزدندان

 -2 شـاهد  تیمـار  -1: شـامل  آزمـایش  مـورد  یمارهـاي ت. نیست زنی
 4و  3، 2، 1گراد به مـدت  درجه سانتی 4در دماي  مرطوب سرمادهی

 60، 40، 20درصد به مدت  97 غلیظ سولفوریک اسید تیمار -3هفته 
درصـد بـه    8/0و  6/0، 4/0، 2/0 پتاسیم اترنیت تیمار -4ثانیه  80و 

، 100، 50هـاي  تیمار جیبرلیک اسید بـه غلظـت   -5ساعت  24مدت 
 دربه شیوه مربعی  بذر عدد 25 منظور این به. بودند ppm400و  200

 کاغذ روي بر یکنواخت طور به مترسانتی 9یی به قطر هادیش يرپت

                                                        
1- Association of Official Seed Analysis 
2- International Seed Testing Association 

 مقطـر  آب لیترمیلی 5 آنها از یک هر به و .شد واتمن قرار داده صافی
 با ژرمیناتوري و در بسته پارافیلم توسط هاشدی پتري درب. شد اضافه
سـاعت   8 و روشـنایی ساعت  16گراد و سانتی 15/25°دمایی  شرایط
 21 تا زدهجوانه بذرهاي شمارش به طور روزانه. قرار داده شدند تاریکی

 مترمیلی 2 میزان به چهریشه خروج زنیجوانه معیار ).5(د ش انجام روز
 1رابطـه   از بذرها )GP( 3زنیجوانه درصد نهایت در ).10(د بو بذر از

  .گردید محاسبه
)1                   (                                      PG =100(n/N) 

 بـذرها  کـل تعـداد   Nتعداد بذرهاي جوانـه زده و   nاین رابطه  در که
  .محاسبه گردید 2از رابطه  4زنیجوانه همچنین سرعت). 12( باشد می

)2(                                                               X= ∑ (n/t) 
تعـداد روز تـا    tو  tتا زمـان   زده جوانه بذور تعداد nکه در این رابطه 

زنی بـر مبنـاي تعـداد    سرعت جوانه ).15(باشد شمارش مورد نظر می
 SAS افزار نرم از استفاده با تجزیه واریانس. دبذر گزارش گردی 100

 سـطح  در  LSDاسـاس آزمـون   بـر  هـا میانگین مقایسه و )8نسخه (
 افـزار  نـرم   از نمـودار  رسـم  بـراي  همچنین. گرفت انجام %5 احتمال
Excel دگردی استفاده.  

  
  نتایج و بحث

نتـایج تجزیـه واریـانس ایـن     : اثر تیمار سـرمادهی مرطـوب   -1
داد که اثر سطوح مختلف تیمار سرمادهی مرطوب بـر  آزمایش نشان 

دار معنـی ) 2جـدول  (زنـی  و سرعت جوانه) 1جدول (زنی درصد جوانه
)01/0p<( در این تیمـار بـا افـزایش مـدت سـرمادهی درصـد       . بود

زنی در سطح که بیشترین درصد جوانهزنی افزایش یافت بطوري جوانه
زنـی در  رین درصد جوانـه درصد و کمت 76دار هفته سرمادهی به مق 4

کـه  . درصـد مشـاهده گردیـد    18سطح یک هفته سرمادهی به مقدار 
زنـی بـا   سرعت جوانه. باشدزنی میدرصد در جوانه 58بیانگر افزایش 

هفته اول افـزایش و در هفتـه چهـارم هفتـه      3افزایش سرمادهی در 
هفته سرمادهی  3زنی در سطح و بیشترین سرعت جوانه. کاهش یافت

) بذر در روز 21/2(و کمترین مقدار در یک هفته ) بذر در روز 25/13(
درصـد   5 احتمال سطح در LSDروش  به میانگین مقایسه نتایج. بود

  . براي کلیه تیمارها نشان داده شده است 2و  1 در شکل
 از بعضـی  بـذرهاي  سـرمایی  نیـاز  کـه  کردنـد  گـزارش  محققین

 و قفا در زبان بذرهاي کهبطوري است روز چند درحدود علفی هاي گونه
 مـورد  در و داشـته  نیاز سرمادهی روز 7 و 14 ترتیب به یکساله چمن
در ). 17( اسـت  کـافی  سـرمادهی،  سـاعت  12 فقـط  گنـدم،  از رقمی

زنی و به منظور ارزیابی جوانه) 4(آزمایشی که احیایی و خواجه حسینی 
 بـه خواب سی توده بذري گیاهان دارویی انجام دادند گزارش کردند 

                                                        
3- Germination Percentage  
4- Germination rate 
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 درصـد  افـزایش  موجـب  خـواب  شکسـتن  تیمارهاي کاربرد کلی طور
فرآیند سـرمادهی بـذر، تولیـد     .شد دارویی گیاهان این بذور زنیجوانه

از سـوي  ). 9(کنـد  برخی مواد محرك رشد نظیر جیبرلین را زیاد مـی 
و یا حساسیت جنین  ABAسرما ممکن است مقدار  دیگر در اثر تیمار

تواند در رفع خواب بذرها نقش کاهش یابد که این موارد می ABAبه 
  ). 18(داشته باشد 

نتایج تجزیه واریـانس ایـن   : اثر تیمار اسید سولفوریک غلیظ -2
تیمار نشان داد که اثر سطوح مختلف استفاده از اسید سولفوریک غلیظ 

دار معنی) 2جدول (زنی و سرعت جوانه) 1جدول (نی زبر درصد جوانه
)01/0p< (در این تیمار با افزایش زمـان بـاقی مانـدن در اسـید     . بود

زنی در که بیشترین درصد جوانهزنی افزایش یافت بطوريدرصد جوانه
زنی در سطح درصد و کمترین درصد جوانه 41ثانیه به مقدار  80سطح 

زنـی بـا   سـرعت جوانـه  . مشاهده گردیـد  درصد 25ثانیه به مقدار  20
زنی در که بیشترین سرعت جوانه افزایش زمان افزایش یافت بطوري

ثانیـه   20و کمتـرین مقـدار در   ) بـذر در روز  48/15(ثانیـه   80سطح 
 بیشترینگزارش کردند ) 10(کارگر و همکاران . بود) بذر در روز 58/6(

 اسـید  تیمـار  اعمـال  اثـر  در قنـاري  علـف  بـذرهاي  زنـی جوانه درصد
 تاریکی /نور و مداوم تاریکی سطح دو در دقیقه 6به مدت  سولفوریک

زنـی در اثـر اسـتفاده از    افزایش جوانـه . بود درصد 98و  93 ترتیب به
اسیدسولفوریک غلیظ توسط بسیاري از محقیق گزارش شـده اسـت و   

 اما. این آزمایش با نتایج گزارش شده توسط سایر محققین مشابه است
درصـد بـوده کـه بیـانگر      41زنی در این آزمایش حداکثر درصد جوانه

هرز بزدندان مربوط به پوسـته سـخت بـذر    آنست که خواب بذر علف

نبوده، اگر چه تیمار اسید تا حدودي باعث شکسته شـدن خـواب بـذر    
  .شده است

نتایج تجزیه واریانس ایـن آزمـایش   : اثر تیمار نیترات پتاسیم -3
ر سطوح مختلف تیمار اسـتفاده از نیتـرات پتاسـیم بـر     نشان داد که اث

دار معنـی ) 2جـدول  (زنـی  و سرعت جوانه) 1جدول (زنی درصد جوانه
)01/0p< (در این تیمار با افزایش غلظت نیترات پتاسـیم درصـد   . بود

زنی در سطح که بیشترین درصد جوانهزنی افزایش یافت بطوريجوانه
زنـی در سـطح   کمترین درصد جوانهدرصد و  69درصد به مقدار  8/0
 34که بیانگر افـزایش  . درصد مشاهده گردید 35درصد به مقدار  2/0

زنی نیز با افـزایش غلظـت   سرعت جوانه. باشدزنی میدرصد در جوانه
زنی در که بیشترین سرعت جوانه نیترات پتاسیم افزایش یافت بطوري

 2/0ر در سـطح  و کمترین مقـدا ) بذر در روز24/18(درصد  8/0سطح 
گـزارش  ) 4(حسـینی  احیایی و خواجـه . بود) بذر در روز  46/7(درصد 

سـی   روي بـر  خواب شکستن براي پتاسیم نیترات تیمار اربردکردند ک
 زنیـان  و دانـه  بنـگ  گـاوي،  بابونه جزتوده بذري گیاهان دارویی به 

 را اثر بیشترینو . شد نرمال گیاهچه و زنی جوانه درصد افزایش موجب
 افزایش درصد 64 را آن زنیجوانه درصد و داشت اقلید خاکشیر روي بر
 با پتاسیم گزارش کردند نیترات) 5(قاسمی پیر بلوطی و همکاران . ددا

 را بیشترین اثر PPM500درصد و اسیدجیبرلیک با غلظت  2/0 غلظت
 و زوفـا  دنـایی،  آویشـن  هـاي گونه بذر زنیجوانه و خواب شکستن بر

 حـال  در بـذور  حساسیت احتماالً پتاسیم نیترات. رومی داشتند بادیان
 مکمـل  فـاکتور  یـک  عنوان به و دهدمی افزایش را نور به زدن جوانه

  .شودمی بذور یزنجوانه افزایش موجب و ).11( کندمی عمل فیتوکروم
  

  هرز بز دندان تحت تیمارهاي مختلفبذور علفزنی تجزیه واریانس درصد جوانه - 1جدول 
Table 1- Analysis of variance for germination percentage of weed Stalked Bur Grass seeds under different treatments 

 MSمیانگین مربعات 
 جیبرلیک اسید

GA3   
 نیترات پتاسیم

KNO3        
 اسید سولفوریک غلیظ

H2SO4 
مرطوبسرمادهی   

Wet chilling 
 درجه آزادي

df   منابع تغییرS.O.V  
  Treatmentتیمار    4 ** 15379.2   ** 2603   ** 10932.8   ** 7852.8

  Errorخطا       15 604 516 564 352
12.61  13.15  22.73 14.48  Cv %   ضریب تغییرات 

 درصد و یک درصد 5دار در سطح احتمال به ترتیب معنی** و * 
*and** significantly at 5% and 1% probability levels, respectively 

  

  هرز بز دندان تحت تیمارهاي مختلفزنی بذور علفجوانهسرعت تجزیه واریانس  - 2جدول 
Table 2- Analysis of variance for velocity of germination weed Stalked Bur Grass seeds under different treatments 

 MSمیانگین مربعات  
 جیبرلیک اسید

GA3   
 نیترات پتاسیم

KNO3              
 اسید سولفوریک غلیظ

H2SO4 
 سرمادهی مرطوب

Wet chilling        
 درجه آزادي

df 
  منابع تغییر

 S.O.V  
  Treatmentتیمار    4 ** 550.47 ** 462.79   ** 886.47 ** 256.99

  Errorخطا       15 17.21 42.53 15.49 30.03
19.99  8.56  20.56  13.8  Cv %    ضریب تغییرات 

 درصد و یک درصد 5دار در سطح احتمال معنی به ترتیب** و * 
*and** significantly at 5% and 1% probability levels, respectively 
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  تیمارهاي مختلفهرز بز دندان تحت زنی بذور علفدرصد جوانهمقایسات میانگین  - 1شکل 

Figure 1- Mean comparison germination percentage of weed Stalked Bur Grass seeds under different treatments 
  

  
  هرز بز دندان تحت تیمارهاي مختلفزنی بذور علفمقایسات میانگین سرعت جوانه - 2شکل 

Figure 2- Mean comparison velocity of germination weed Stalked Bur Grass seeds under different treatments 
  
نتایج تجزیه واریانس ایـن آزمـایش   : اثر تیمار جیبرلیک اسید -4

نشان داد که اثر سطوح مختلف تیمار استفاده از جیبرلیـک اسـید بـر    
دار معنـی ) 2جـدول  (زنـی  و سرعت جوانه) 1جدول (زنی درصد جوانه

)01/0p< (در این تیمار با افزایش غلظت جیبرلیک اسـید درصـد   . بود



  545      هرز بز دندانبررسی اثر تیمارهاي مختلف بر شکستن خواب بذر علف

زنی در سطح که بیشترین درصد جوانهزنی افزایش یافت بطوريجوانه
PPM400  زنـی در سـطح   درصد و کمترین درصد جوانه 62به مقدار
PPM50  30که بیـانگر افـزایش   . درصد مشاهده گردید 32به مقدار 

زنـی بـا افـزایش غلظـت     سرعت جوانـه . باشدزنی میهدرصد در جوان
 PPM400افـزایش و در سـطح    PPM200سـطح   جیبرلیک اسید تـا 

به مقدار  PPM200زنی در سطح بیشترین سرعت جوانه. کاهش یافت
بذر در  83/6( PPM50و کمترین مقدار در سطح ) بذر در روز 08/12(

 اسـید  کـه  داد شـان ن )14(نتایج آزمایش نبئی و همکـاران  . بود) روز
 خارمریم بهترین گیاه بذر خواب شکست براي )PPM500 (جیبرلیک 

هـا  گـزارش کردنـد کـه جیبـرلین    ) 3(چیوچا و همکـاران  . است تیمار
شـود  کنند که باعث میاي را فعال میمسیرهاي انتقال سیگنال ویژه

ــین     ــل اکس ــاهش و در مقاب ــذر ک ــید ب ــزیک اس ــزان آبس ــا و می ه
ها به حد مناسـبی جهـت القـاي شکسـت خـواب      دانههاي  سیتوکنین

 (ABA) آبسزیک اسید باالي نسبت توسط رویان خواب. افزایش یابد
حساسـیت   کـه  است درحالی این و شود،می ایجاد (GA3) به جیبرلین

 رهایی براي. است پایین جیبرلین به نسبت و اسید آبسزیک باال به دانه
بیوسـنتز   در تغییـر  بـه  نیـاز  زنـی جوانه شروع و خواب نوع این دانه از

 با کاهش همراه که باشدمی ABA/GA3 نسبت کاهش و هاهورمون

رخ  جیبـرلین  بـه  حساسـیت  افـزایش  و اسـید آبسـزیک   بـه  حساسیت
کنترل  را بذر زنیجوانه جیبرلین و رویان اسید آبسزیک خواب. دهد می
محـرك   یـک  عنوان به جیبرلیک اسید دیگر عبارت به). 16(کنند می

  . شود بذر فیزیولوژیکی خواب شکستن سبب تواندمی شیمیایی
  

  گیرينتیجه
روز  21زنـی بـذرها بـه مـدت     در این آزمایش که شمارش جوانه

زنی در تیمـار سـرمادهی مرطـوب در    انجام شد بیشترین درصد جوانه
زنی در شاهد درصد و کمترین درصد جوانه 76هفته به میزان  4سطح 

زنـی در  و بیشـترین سـرعت جوانـه   . د مشاهده گردیددرص 6به مقدار 
بـذر در   24/18به مقـدار  ) درصد 8/0(اسیم تیمار استفاده از نیترات پت

بـذر در روز   91/0زنی در شاهد به مقـدار  روز و کمترین سرعت جوانه
بهتـرین روش شکسـتن   نتایج این آزمایش نشان داد . مشاهده گردید
درجه  4سرمادهی مرطوب در دماي  هرز بزدندان تیمارخواب بذر علف

هـرز از  توان نتیجه گرفت خواب بذر این علفکه می. گراد استسانتی
  .نوع خواب فیزیولوژیکی است
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