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چکیده
میاگروم با نام علمی  Myagrum perfoliatum L.علف هرزی زمستانه است که در ایران و بویژه در استان کرمانشاه در محصوالت زمستتانه و
پاییزه مانند گندم و جو مشکلساز شده است و جمعیت آن رو به افزایش است اما متأسفانه علیرغم خسارت و پراکنش باالی میاگروم ،مطالعتات زیتادی
راجع به اکولوژی ،فیزیولوژی و بیولوژی آن انجام نشده است .بنابراین این آزمایش در سال زراعی  3141-49با هدف بررسی تأثیر متدت زمتان و عمت
دفن بذر بر شکست خواب و جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامتل تصتادفی بتا ر تار تکترار در مزرعته
تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه اجرا شد .فاکتورهای مورد بررسی در آزمایش شامل مدت زمان دفن بتذور در ختاک
( 162 ،072و  902روز) ،عم دفن بذور (صفر 02 ،32 ،5 ،و  92سانتیمتر) ،دما ( 05درجه سانتیگراد ثابت 5/32 ،و  32/02درجه سانتیگراد متغیر) و نور
(نور و تاریکی) بودند .نتایج نشان داد که درصد جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم در نور و تاریکی اختالف معنیداری نداشتند ،همچنین زمان دفن بتذور،
دما ،عم دفن بذور و اثر متقابل زمان دفن*دما اثر معنیداری ( )p≤0.01بر درصد جوانهزنی بذور گذاشت .باالترین درصد جوانهزنی ( 64/5درصتد) بتا
گذشت زمان دفن  902روز و در دمای  32/02درجه سانتیگراد متغیر مشاهده شد ،همچنین در سطح خاک و با افزایش عمت دفتن بتذور (بیشتتر از 5
سانتیمتر) زنده مانی و درصد جوانهزنی بذور در مقایسه با عم  5سانتیمتری خاک کاهش یافتت (بتهترتیتب  59/16 ،53/76 ،52/94و  67/44درصتد
کاهش درصد جوانهزنی در عم  02 ،32 ،2و  92سانتیمتری خاک در مقایسه با عم  5سانتیمتری خاک) زیرا بذور برای جوانهزنی به شترای ختا
رطوبتی و دمایی نیاز دارند که بنابر نتایچ بهدست آمده این شرای در عم  5سانتیمتری خاک وجود داشته است پس میتوان نتیجه گرفتت کته انجتام
شخم عمی و رفتن بذور به اعماق ممکن است به مدیریت این علف هرز کمک کند.
واژههای کلیدی :درصد جوانهزنی ،دمای متغیر ،شخم ،گندم
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 02سانتیمتر میباشد ،گلهای آن به رنت زرد لیمتویی ،میتوه آن از
نوع خورجینک و تکثیر آن با بذر صورت می¬گیترد و زمتان گلتدهی
این گیاه اردیب شت تا ش ریور ماه بوده و گاهی تولیتد گتل تتا زمتان
خشک شدن اندام¬های هوایى ادامته دارد ( .)00ایتن علتف هترز در
حاشیه اقلیمهای گرم و معتدل دیده میشتود و ختاکهتای آهکتی و
لومی رسی را میپسندد ( .)30میاگروم بومی اروپا و آسیا است ( )37به
عنوان گونه م اجم در استان دیاربکر ترکیه به عنوان علف هرز پتاییزه
گندم و میزبان سوسک سرخرطومی نیز گزارش شتده استت ( .)07در
ایالت¬ های جنتوبی استترالیا نیتز مقتررات ستنگینی بترای کنتترل و
قرنطینه این علف هرز از ستال  0225تتا ستال  0202تحتت ناتارت
سازمان مدیریت منابع طبیعی این کشور برنامه ریزی شد که به خوبی
اهمیت این علف هرز را نشان می¬دهتد ( .)37در ایتران و بتویژه در
استان کرمانشاه علف هرز میتاگروم در محصتوالت زمستتانه و پتاییزه
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مانند گندم و جو مشکلساز شده استت و جمعیتت آن رو بته افتزایش
است .یکی از عوامل م م در پراکنش و خواب بتذور علتفهتای هترز
عملیات خاکورزی و شخم میباشد ( ،)01در واقع ختاکورزی اثترات
بسزایی در پراکنش عمودی بذور دارد ( .)9کنترل علتفهتای هترز در
سیستمهای بدون خاکورزی و یا دارای خاکورزی حداقل امری دشوار
متتیباشتتد ( .)00همچنتتین نتتتایج آزمتتایش کتتن ( )6نشتتان داد کتته
ختتاکورزی اثتتر معنتتیداری بتتر بانتتک بتتذر علتتفهتترز ارزن وحشتتی
( )Setaria viridis Lو کیسه کشیش ( Capsella bursapastoris
 )L.داشته است .در واقع عم و مدت زمان دفن بذور نقش م می در
بانک بذر خاک دارند بهطوری که در برخی گونههای علف هترز ستبز
شدن در دامنه وسیعی از عمت ختاک صتورت متیگیترد متثال بتذور
علفهرز خرفتهستا ) (Trianthema portulacasrum L.در اعمتاق
کمتر از  32سانتیمتری خاک درصد جوانهزنی باالیی دارند ( ،)05ایتن
در حالی است که برخی علفهای هرز در سطح خاک بیشترین درصد
جوانهزنی و ستبز شتدن را دارنتد ( .)1عتالوه بتر عمت دفتن بتذور،
جوانهزنی و سبز شدن بذور تحت تأثیر عوامل مختلفی از جملته دمتا،
نور pH ،و  ...قرار میگیرند ( .)7معموالً بذوری کته پوستتهی ستخت
دارند برای جوانه زدن بته نتور احتیتاجی ندارنتد ( ،)5از طرفتی بتذور
بسیاری از علفهای هرز در دمای متناوب ب تر از دمای ثابتت جوانته
میزنند ( .)39دمای متناوب تعادل بین متواد تحریتک کننتده و متواد
بازدارندهی جوانهزنی را به نفتع متواد تحریتک کننتده ب تم متیزنتد.
تحریک جوانهزنی بذور با استفاده از دمای متناوب در علفهتای هترز
مختلفتتی دیتتده شتتده استتت ،بتترای مثتتال جوانتتهزنتتی بتتذور دم
روبتتاهی ) (Setaria viridis L.و تتتاج ختترو ( Amaranthus

 )retroflexus L.از  12درصد در دمای ثابت به  42درصتد در دمتای
متناوب افزایش یافته است ( .)32طب بررسیهای انجام شتده دمتای
متناوب باعت افتزایش جوانتهزنتی بتذور ستوروف ( Echinochloa
 ،)crusgalli L.تتتتاج ختتترو ریشتتته قرمتتتز ( Amaranthus
 )retroflexus L.و ستلمه تتره ( )Chenopodium album L.شتد،
همچنین اگر بذور سلمه تره در معرض نور قرمز و دمای متناوب قترار
گیرند بیشترین جوانهزنی را خواهند داشت ( .)06متأسفانه علتیرغتم
خسارت و پراکنش باالی میاگروم مطالعات زیادی راجع بته اکولتوژی،
فیزیولوژی و بیولوژی آن وجود ندارد .بنابراین این پتژوهش بتا هتدف
بررسی اکولوژی جوانهزنی و بررسی تأثیر عمت دفتن بتذر و گذشتت
زمان دفن بر شکستن خواب و جوانهزنی بذور میاگروم انجام شد.

مواد و روشها
این مطالعه بهصورت فاکتوریل در قالب طترح بلتوکهتای کامتل
تصادفی با  9تکرار در مزرعه تحقیقتاتی پتردیس کشتاورزی و منتابع
طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه (طول جغرافیایی  97درجه و  4دقیقته،
عرض جغرافیایی  19درجه و  03دقیقه و ارتفاع از ستطح دریتا 3134
متر) در سال زراعی  3141-49اجرا شد .فاکتورهای آزمایشتی شتامل
مدت زمان دفن بتذور در ختاک ( 162 ،072و  902روز) ،عمت دفتن
بذور (صفر 02 ،32 ،5 ،و  92سانتیمتر) ،دمتا ( 05درجته ستانتیگتراد
ثابت 5/32 ،و  32/02درجه سانتیگراد متغیر) و نتور (نتور و تتاریکی)
بودند.

جدول  -۱خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1- Physical and chemical characterisitcs of soil of the test site
شن
رس
هدایت الکتریکی
سیلت
نیتروژن
فسفر

اسیدیته

پتاسیم

pH

)K (ppm

)P (ppm

(dS cm-1) EC

)N (%

7.74

282

20.6

0.5

0.15

در خرداد ماه  3141بذور میاگروم از گیاهانی که بته بلتور رستیده
بودند و در مرحله رسیدگی کامل بودند جمتعآوری شتدند و تتا زمتان
شروع آزمایش بذور در نایلون پالستیکی و دمای  05درجه سانتیگراد
نگهداری شدند .در زمان شروع آزمتایش بتذور در داختل کیستههتای
توری که دارای منافذ ریز بودند و بذر از داخل آنهتا ختارج نمتیشتد
بستهبندی شدند و در اعماق مختلف خاک مزرعه قرار گرفتند .در هتر
بسته  192عدد بذر قرار گرفت .کیسههای توری بهگونهای بودنتد کته
بذر را در معرض رژیمهای رطوبتی ،دمایی و محتی شتیمیایی ختاک
قرار میدادند .برای س ولت در امر خارج کردن کیسههتا از ختاک ،بته
هر کیسه یک نخ وصل بود که در سطح خاک قرار میگرفتت .بعتد از

Clay
)(%
54.4

Sand
)(%
10.7

)Silt (%
43.9

ماده آلی

بافت خاک

Organic
)matter (%
1.5

Soil
texture
Silty -Clay

گذشت هر یک از سطوح دورههای دفن در ختاک ( 162 ،072و 902
روز) کیسههای توری از اعماق مختلف خارج شدند .در ابتدا تعداد بذور
جوانهزده در هر کیسه شمارش و درصد جوانتهزنتی محاستبه گردیتد.
سپس بذور جوانهزده از داخل کیسهها خارج شتدند و متابقی بتذور بته
آزمایشگاه زراعت پردیس کشتاورزی و منتابع طبیعتی دانشتگاه رازی
منتقل شدند .نتایج مطالعه مندنی و همکاران ( )36نشان داد که بتذور
میاگروم دارای خواب فیزیولوژیکی و خواب مکانیکی ناشتی از پوستته
خارجی سخت میباشند بنابراین بذور جوانهنتزده شتامل بتذور آستیب
دیتده و بتذور دارای ختتواب فیزیولتوژیکی و ختتواب مکتانیکی بودنتتد.
بنابراین بذور خارج شده (بذور جوانهنزده) از اعماق مختلف در هر یک
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از دورههای دفن به مدت ده دقیقته در محلتول هیپوکلریتد ستدیم دو
درصد ج ت ضدعفونی قرار گرفتند ( .)30سپس برای اطمینان از زنده
بودن بذور تعدادی از بذور هر عم را به صورت تصادفی انتخاب و بتا
استفاده از محلول تترازولیوم  2/3درصتد آزمتایش شتدند ( .)31بترای
حذف خواب مکانیکی ناشی از پوسته خارجی سخت در بتذور ،پوستته
خارجی بذور حذف شد و سپس بذور در پتریدیشهای استریل با قطتر
دهانه هفت سانتیمتر حاوی کاغذ صافی واتمن شماره یک و میزان 5
میلیلیتر آب مقطر قرار گرفتند (در هر پتریدیش  12عتدد بتذر قترار
گرفت) و برای جلوگیری از تبخیر آب ،پتریدیشها به وستیله پتارافیلم
بسته شدند .سپس پتریدیشها در داخل ژرمیناتور در معرض دماهای
مختلف ( 05درجه سانتیگراد ثابت 5/32 ،و  32/02درجه سانتیگتراد
متغیر) و در شرای نور و تاریکی قرار گرفتند .برای اعمال اثر تتاریکی
پتریدیشها در فویل آلومینیومی پیچیده شدند .بعد از متدت زمتان 39
روز تعتداد بتذور جوانتهزده در هتر پتتریدیتش شتمارش شتد .معیتتار
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جوانهزنی خروج ریشهره قابل مشتاهده بتود ( .)5در ن ایتت تجزیته و
تحلیتل دادههتا توست نترمافتزار ) SAS )version 9.4و مقایستات
میانگین بر اسا آزمون دانکن و در سطح احتمال پنج درصتد انجتام
شد.

نتایج و بحث
اثر مدت زمان دفن و عمق دفن بر درصد جوانه زنه بهرور
داخل خاک

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که مدت زمان دفن و عم
دفن اثر معنیداری ( )p≤0.01بر درصد جوانهزنی بتذور داشتته استت
این در حالی بود که اثر متقابل مدت زمان دفن و عم دفن معنتیدار
نبود (جدول .)0

جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) درصد جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم (بذور داخل خاک)
تحت تأثیر مدت زمان دفن و عمق دفن
Table 2- Analysis of variance (Mean square) Germination percentage of Myagrum
perfoliatum L. (seeds in the soil) affected by burial time and burial depth.

درصد جوانهزنی

درجه آزادی

منابع تغییرات

Germination percentage

Degree of
freedom

Source of variance

*31.95

3

**413.56

2

**314.75

4

18.73 ns

8

9.16

42

27.96

-

بلوک
Block

زمان دفن
Burial time

عم دفن
Burial depth

زمان دفن*عم دفن
Burial time* Burial depth

خطا
Error

ضریب تغییرات
Coefficient of variation

***،و  ، nsبهترتیب اختالف معنیداری را در سطح احتمال  ٪5 ، ٪3وعدم اختالف معنیدار را نشان می¬دهند.
indicate a significant difference at 1%, 5% probability level and no significant
difference, respectively.

نتایج حاصل از مقایسه میانگین دادهها نشان داد کته بتا افتزایش
مدت زمان دفن بذور در خاک ،درصد جوانهزنی آنهتا افتزایش یافتته
است (شکل  .)3-Aبا توجه به نتایج بدستت آمتده از مطالعته ناتری
( )30میتوان گفت که خواب بذر در ایتن علتف هترز بوستیله پوستته
خارجی اعمال و کنترل میشود و پوسته خارجی بذر بته عنتوان یتک
متانع فیزیکتی بترای جلتوگیری از ورود آب و اکستیژن و نیتز ختروج
ریشهره عمل میکند و در طبیعت و اکوسیستمهای کشاورزی حتذف

**, *and ns,

این پوسته بوسیلهی عمل ختاکورزی و یتا در نتیجتهی تمتا بتین
ذرات خاک و پوسته خارجی و نیز فعالیت میکروارگانیسمهای ختاک و
پوسیده شدن پوسته خارجی صورت میگیرد که این حتذف متیتوانتد
کلی یا جزئی باشد .همچنین نتتایج مطالعته منتدنی و همکتاران ()36
نشان داد که بذور علف هرز میاگروم دارای ختواب فیزیکتی ناشتی از
پوسته خارجی سخت و خواب فیزیولوژیکی میباشتند و ختراشدهتی
پوسته خارجی میتواند باع افزایش درصد جوانهزنی گردد .همچنتین
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نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین درصد جوانتهزنتی
در عم  5سانتیمتری و کتمتترین درصتد جوانتهزنتی در عمت 92
سانتیمتری خاک مشاهده شد (شکل  .)3-Bدر ستطح ختاک (عمت
صفر) جوانهزنی کمتر از عم پنج سانتیمتری اتفاق افتادکته احتمتاالً
علت آن این است که خاک در سطح سریع مرطوب و خشک میگردد
و با خشتک شتدن ختاک ،فعالیتت میکروارگانیستمهتا کمتتر شتده و
همچنین مواد آلی کمتری در سطح خاک وجتود دارد و یتا متواد آلتی
موجود در ستطح ختاک بتهدلیتل خشتک شتدن ستریع ختاک نقتش
کمرن تری ایفا متیکننتد ،همچنتین در ستطح ختاک (عمت صتفر
سانتیمتر) بذور بیشتر در معرض خورده شدن توس پرندگان و  ...قرار
میگیرند و از طرفی در سطح خاک فق یک سمت بذور در تما بتا
خاک است ،در نتیجه امکان جوانهزنی از عم پنج سانتیمتری کمتتر
است .نتایج مطالعه پیامنی و همکاران ( )03نشان داد کته عمت هتای
مختلف خاک از نار میزان نور ،رطوبت ،محی گتازی اطتراف بتذر و
نوسانات دمایی روزانه متفات میباشند و درصد جوانهزنی بتذور علتف
هرز ماستونک ( )Torilis arvenis L.نیتز در اعمتاق مختلتف ختاک
متفاوت است ،بنابراین عم دفن بر تشدید خواب و یا جوانهزنی بتذور
اثرات بسزایی دارد .بنونوتی و همکاران ( )0در آزمایشتی بتر روی اثتر

عم دفن بر درصد جوانهزنی و سبز شدن بتذور علتف هترز ترشتک
) (Rumex obtusifolius L.گزارش کردند که با افزایش عم دفن،
درصد جوانهزنی بذور کاهش پیدا کردهاند و بیشترین درصد جوانهزنتی
تا عم  32سانتیمتری خاک رخ داده استت .قتادریفتر و همکتاران
( )33نیز در آزمایش خود بر روی علف هرز شاه افسر زرد ( Melilotus
 )officinalis L.گزارش کردند که با افزایش عم دفن بتذر ،درصتد
جوانهزنی بذور کاهش یافته است .همچنین نتایج پژوهش نشتیموتو و
مک کارتی ( )34بیانگر آن بود که درصد جوانهزنتی بتذور علتف هترز
رمن غاز ) (Eleusine indica L.در الیههای سطحی ختاک بتاالتر
بوده که ممکن است یکی از دالیل آن نوسان دمایی بیشتتر در الیته
های سطحی خاک در مقایسه با اعماق باشد .بنونوتی و همکتاران ()0
در آزمایش خود بر روی علف هترز ترشتک ( Rumex obtusifolius
 )L.بیان کردند که یکی از دالیل اصلی عدم جوانتهزنتی بتا افتزایش
عم  ،ایجاد خواب ثانویه است و دلیل این امر به طتور کامتل روشتن
نیست و ممکن است به علتت محدودشتدن تبتادالت گتازی ،کمبتود
اکسیژن ،زیادشدن کربن دی اکسید ناشی از متابولیسم بذر و یا انرژی
ذخیره شده در بذر برگردد ،همچنین فساد و نتابودی بتذور در اعمتاق
خاک یکی دیگر از دالیل کاهش جوانهزنی میباشد.

شکل  -۱اثر مدت زمان دفن ( )Aو عمق دفن ( )Bبر درصد جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم در داخل خاک
(حروف مشابه نمایانگر عدم وجود اختالف معنی¬دار در سطح احتمال  5درصد است)
Figure 1- Effect of burial time and burial depth on germination percentage of Myagrum perfoliatum L. weed seeds in
the soil
)(Similar letters indicate no significant difference at the 5% probability level

اثر نور بر جوان زن برور بدون پوست خارج علف ههرز
میاگروم

اثر نور بر درصد جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم بررستی شتد و
نتایج نشان داد که نور بر درصد جوانهزنی بذور اثر معنیداری نداشتته
است ،بههمین علت و برای کاهش اثرات متقابل بین عوامل از آوردن

این عامل در تجزیه واریانس خودداری و فق به ذکر نتایج حاصتل از
این بخش اکتفا شد .بذور این علف هرز فتوبالستتیک نیستتند ،بتدین
معنی که بذور آن برای جوانهزدن نیاز به قرار گترفتن در معترض نتور
ندارند ،به همین علت بذور قادرنتد کته در قستمتهتای پتایینی تتاج
پوشش ،زیر بقایای گیاهی و یا بعد از دفن شدن در خاک جوانه بزننتد

شریفی كالیانی و همکاران ،تأثیر مدت زمان و عمق دفن بر شکست خواب و درصد جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم...

و این امر از دالیل موفقیت آنها و غلبه آنهتا بتر گیاهتان زراعتی از
جمله گندم و نخود است .جوانهزنی بذور علفهای هرزی مانند شلمی
( )Rapistrum rugosum L.کته بتته لحتاخ ریختتتشناستی و نیتتز
خصوصیات اکولوژیکی شباهت بسیار زیادی بته میتاگروم دارد ( )02و
ابلتک ماستهای ) (Ceratocarpus arenarius L.وابستته بته نتور
نیستند و تاریکی نیز جوانهزنی باالیی خواهند داشت ( ،)0اما برخالف
نتیجه بدست آمده ،پژوهشگران زیادی گزارش کردهاند که جوانهزنتی
بذر برخی علفهای هرز در حضور نور انجام میشود و بته طتور کلتی
میتوان گفت که اغلب گونههایی که نور جوانهزنی آنهتا را تحریتک
میکند معموال ًدارای بذور ریز بوده و گونههایی که بذر درشتت دارنتد
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غالباً برای جوانهزنی به نور حساسیت ندارند (.)35
اثر زمان دفن ،دما و عمق دفن بر جوانه زنه بهرور بهدون
پوست خارج علف هرز میاگروم

نتایج تجزیه واریانس دادهها بیانگر آن بود کته زمتان دفتن ،دمتا،
عم دفن و همچنین برهمکنش زمان دفن*دمتا اثتر معنتیداری بتر
درصد جوانهزنی بذور بدون پوسته خارجی میاگروم داشته است (جدول
.)1

جدول  -3تجزیه واریانس (میانگین مربعات) درصد جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم تحت تأثیر مدت زمان
دفن ،دما و عمق دفن
Table 3- Analysis of variance (Mean square) Germination percentage of Myagrum perfoliatum
L. affected by burial time, temperature and burial depth

درصد جوانهزنی

درجه آزادی

منابع تغییرات

Degree of
freedom
3

بلوک Block

** 14455

2

زمان دفن Burial time

** 3901

2

دما Temperature

** 13940

4

عم دفن Burial depth

** 1007

4

زمان دفن* دما

144 ns

8

232 ns

8

189 ns

16

152

132

26.06

-

)Germination (%
** 2600

Source of variance

Burial time* Temperature

زمان دفن*عم دفن
Burial time* Burial depth
دما*عم دفن
Temperature* Burial depth
زمان دفن*دما*عم دفن
Burial time* Temperature* Burial depth

خطا
Error

ضریب تغییرات
Coefficient of variation

***،و  ، nsبهترتیب اختالف معنیداری را در سطح احتمال  ٪5 ، ٪3وعدم اختالف معنیدار را نشان می¬دهند.
indicate a significant difference at 1%, 5% probability level and no significant difference,
respectively.

اثر برهمکنش زمان دفن و دما بر جوانه زنه بهرور بهدون
پوست خارج علف هرز میاگروم

نتایج این مطالعه نشان داد که با گذشت زمان  072روز ( 4ماه) از
دفن بذور در خاک ،درصتد جوانتهزنتی بتذور در دمتای  32/02درجته
سانتیگراد باالترین میزان و دماهتای  05درجته ستانتیگتراد ثابتت و
 5/32درجه سانتیگراد تفاوت معنیداری نداشتند این در حالی بود که
با گذشت  162روز ( 30ماه) از دفن بذور ،بیشترین درصد جوانهزنی در

**, *and ns,

دماهای متغیر بود و کمترین درصد جوانهزنی در دمای ثابت  05درجته
سانتیگراد مشاهده شد ،اما با گذشت زمان  902روز ( 39ماه) از دفتن
بذور بیشترین درصد جوانهزنی در دمای  32/02درجه سانتیگراد متغیر
و کمترین درصد جوانهزنی در دمای  5/32درجته ستانتیگتراد متغیتر
اتفاق افتاد .در واقع میتوان این رنین اظ تار داشتت کته بتا گذشتت
زمان ،درصد جوانهزنی بذور افزایش یافتته استت ،همچنتین در همته
دورههای دفن بذور ،باالترین درصد جوانهزنتی بتذور میتاگروم نیتز در
دمای  32/02درجه سانتیگراد رخ داده است .بهطتور کلتی متیتتوان
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گفت که بیشترین درصد جوانهزنی با گذشتت زمتان  902روز از دفتن
بذور در خاک و در دمای  32/02درجه سانتیگتراد و کمتترین درصتد
جوانهزنی در زمان  072روز و دمای  05درجه سانتیگتراد دیتده شتده
است (شکل  .)0افزایش درصد جوانهزنی بذور میاگروم با افزایش مدت
زمان دفن بذور در خاک بهدلیل پوسیده شدن بیشتر پوسته خارجی بذر
میاگروم در آزمایش ناری ( )30نیتز گتزارش شتده استت .از طرفتی
استفاده از دمای متغیر نوعی شتبیه ستازی شترای واقعتی موجتود در
منطقه است و در بیشتر موارد بذر علفهای هرز در دمای متناوب ب تر
جوانه میزنند ررا که خواب بذور توس دمای متغیر تحت تتأثیر قترار
گرفته و شکسته میشود ،بهعبارتی میتوان گفت کته تنتاوب دمتایی
مثل یک مکانیسم درک فصول عمل کرده ،رون بذرها بعد از افزایش
ناگ انی دما مثل آنچه که در ب ار اتفاق میافتتد جوانته متیزننتد (.)3
افزایش درصد جوانهزنی بذور با استفاده از دمای متناوب در علفهتای
هرز مختلفی مانند بتذور دم روبتاهی ( Alopecurus myosuroides
 )L.و تتاج خترو ( )Amaranthus retroflexus L.گتزارش شتده
است که احتماالً علت جوانتهزنتی بیشتتر در دمتای متنتاوب تغییترات

فیزیولوژیکی میباشد که منجر به تغییرات هورمونی در بتذر و تجزیته
بازدارندههای جوانهزنی متیگتردد ( .)32در آزمتایش فتوق نیتز بتذور
میاگروم در دمای  32/02درجه سانتیگراد باالترین درصد جوانهزنی را
داشتند ررا که میاگروم علف هرزی زمستانه است و جوانتهزنتی آن در
ماههای خیلی سرد و خیلی گرم سال محتدود متیشتود و همتین امتر
باع میشود که معموالً این علف هرز در اواخر زمستان و اوایل ب تار
در مزرعه ظ ور یابد و دامنه دمایی  32/02درجه سانتیگراد بتا زمتان
ظ ور این علف هرز در مزارع تقریباً همزمان است .بنابراین این علتف
هرز ممکن است با علفکشهای رایج در گندم و جو که برای کنتترل
علفهای هرز پ ن برگ استفاده میشود مثل توفوردی ،کنتترل کترد
زیرا زمان استفاده از این علف کش در مزارع گندم معموالً در اسفند و
فروردین ماه است کته مصتادف بتا زمتان جوانتهزنتی بتذور میتاگروم
میباشد .متأسفانه اگر این علف هرز در متزارع نختود و عتد ظتاهر
شود بدلیل اینکه علفکش مناسب برای کنترل علفهای هترز پ تن
برگ مانند میاگروم در این محصوالت وجود ندارد ممکن است شتاهد
گسترش هر ره بیشتر علف هرز میاگروم خواهیم بود.

شکل  -2برهمکنش زمان دفن بذور و دما بر درصد جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم (بذور بدون پوسته خارجی)
(حروف مشابه نمایانگر عدم وجود اختالف معنی¬دار در سطح احتمال  5درصد است)
Figure 2- Interaction of burial time and temperature on germination percentage of Myagrum perfoliatum L. weed
)seeds (Seeds without outer shell
( )Similar letters indicate no significant difference at the 5% probability level

اثر عمق دفن بر جوان زن برور بدون پوست خارج علف
هرز میاگروم

نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد که با افزایش عمت دفتن
بذر در خاک ،درصد جوانهزنی بذور میاگروم درآزمایشگاه کاهش یافتته
است (شکل  .)1بیشترین درصد جوانهزنی در بذوری دیده شتد کته در
عم پنج ستانتیمتتری ختاک دفتن شتده بودنتد و کمتترین درصتد
جوانهزنی مربوط به بذوری بود که در عمت  92ستانتیمتتری ختاک

نگهداری شده بودند .در مطالعه ناری ( )30نیز با افزایش عم دفتن
بذور ،درصد جوانهزنی کاهش یافت این در حالی بتود کته در مطالعته
مندنی و همکاران ( )36نیز نتایج بیانگر خواب ناشی از پوست ستخت
بذر و خواب فیزیولوژیکی در بذور میاگروم بود ،بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که قرار گترفتن بتذور در اعمتاق بتاال ممکتن استت از طریت
افزایش خواب فیزیولوژیکی در بذر باعت کتاهش درصتد جوانتهزنتی
گردد .همچنین بنونوتی و همکاران ( )0گتزارش کردنتد کته افتزایش

شریفی كالیانی و همکاران ،تأثیر مدت زمان و عمق دفن بر شکست خواب و درصد جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم...

عم دفن بذر ،بهدلیل محدودشدن تبادالت گازی ،کمبود اکستیژن و
زیادشدن کربن دی اکسید ناشی از متابولیستم بتذر منجتر بته تشتدید
خواب ثانویه در بذر میگردد .همچنین یکی از عواملی کته منجتر بته
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کاهش خواب در بذور میگردد نوسان دمایی است که در اعماق میزان
نوسانات دمایی در مقایسه با الیههای سطحی خاک اندک است (.)34

شکل  -3اثر عمق دفن بر درصد جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم (بذور بدون پوسته خارجی)
(حروف مشابه نمایانگر عدم وجود اختالف معنی¬دار در سطح احتمال  5درصد است)
Figure 3- Effect of burial depth on germination percentage of Myagrum perfoliatum L. weed seeds
)(Seeds without outer shell
( )Similar letters indicate no significant difference at the 5% probability level

نتیجهگیری
با گذشت زمان پاسخ بذور میاگروم به رژیم دمایی و نتوری تغییتر
نکرد و با توجه به اینکه در زمانهای مختلتف دفتن بتذور ،در رژیتم
دمایی  32/02درجه سانتیگراد بیشترین درصد جوانهزنی مشاهده شد
(بهترتیب با گذشت زمان  162 ،072و  902روز درصد جوانهزنی بتذور
در دمای  32/02درجه سانتیگراد  51/01 ،96/11و  64/5درصد بتود)
میتوان این احتمال را داد که این علف هرز در محصوالت تابستتانه و
پاییزه میتواند مشکل ساز شود ررا که در اواخر زمستان و اوایل ب تار
این رنج دمایی وجود دارد .از طرفی امکان کنترل ایتن علتف هترز در
مزارع گندم وجود دارد .در واقع در مزارع گندم علف کشهتایی ماننتد
توفوردی و  MCPAکه برای کنترل علفهای هرز پ ن برگ کتاربرد

دارند در اواخر اسفند و اوایل فروردین که دما حدوداً  32/02سانتیگراد
است و زمان ظ ور و جوانهزنی میاگروم است استفاده متیشتوند ولتی
اگر این علف هرز در مزارع نخود ظاهر شود کنتترل آن دشتوار استت
زیرا در مزارع نخود برای کنترل علفهای هترز پ تن بترگ از جملته
میاگروم علفکش خاصی وجود ندارد .همچنین در ستطح ختاک و بتا
افزایش عم دفن بذور (بیشتر از  5سانتیمتتر) زنتده متانی و درصتد
جوانهزنی بذور در مقایسه با عم  5سانتیمتری خاک کتاهش یافتت
زیرا بذور برای جوانهزنی به شرای خا رطوبتی و دمتایی نیتاز دارد
که بنابر نتایچ بهدست آمده این شرای در عم  5سانتیمتری ختاک
وجود داشته است پس میتوان نتیجه گرفت که انجام شخم عمیت و
رفتن بذور به اعماق ممکن است به مدیریت این علف هرز کمک کند.
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Introduction: The internal factors of seeds and the conditions outside the seeds can affect the germination
and emergence of seeds. In some cases, environmental conditions are suitable for seed to germinate, while the
seeds do no seed dormancy which is regarded to be one of the factors in seed survival. Seeds are exposed to
different conditions of temperature fluctuations, moisture fluctuations, activity of microorganisms, etc. by being
located at different depths of the soil. For instance, seeds that are located in the surface layers of the soil are more
exposed to soil moisture fluctuations, which may also affect their dormancy. The results of various experiments
have shown that in addition to the depth of burial of seeds, their burial time also affects their germination. Due to
the fact that no experiments have been performed on the germination of myagrum weed seeds in this field, this
study was conducted to investigate the effect of time and burial depth on breaking seed dormancy and percentage
of germination of myagrum.
Materials and Methods: This study aimed to investigate the effect of burial time and burial depth on
breaking seed dormancy and germination of myagrum seeds in factorial experiment based on a randomized
complete block design with 4 replications in the research farm of Razi University of Kermanshah in 2014-2015.
Experimental factors include burial time (270, 360 and 420 days), burial depth (0, 5, 10, 20 and 40 cm),
temperature (25 ° C, 5/10 and 10/20 °C variable temperature) and light (light and dark). In June 2014, myagrum
seeds were collected from plants that had become mature and were in the full mature stage stored in plastic nylon
at 25 °C until the seeds were tested. At the beginning of the experiment, the seeds were packed in lace bags that
had small pores from which the seeds could not exit and then placed at different depths of the farm soil. 340
seeds were placed in each lace bag. The lace bags were such that the seeds were exposed to the moisture,
temperature and chemical regimes of the soil. To make it easier to exit the lace bags from the soil, a thread was
attached to each bag that was placed on the soil surface. After each level of burial time in the soil (270, 360 and
420 days), lace bags were exited from different depths .Firstly, the number of germinated seeds in each lace bag
was counted and the germination percentage was calculated .Germinated seeds were then removed from the bags
and the residual of seeds was transferred to the Agriculture Laboratory of the Agricultural and Natural Resources
Campus of Razi University .The results of Mondani et al. (16) study showed that myagrum seeds have
physiological dormancy and mechanical dormancy due to hard outer shell .Therefore, seeds do not germinate
included damaged seeds and seeds had physiological dormancy and mechanical dormancy. Extracted seeds (not
germinated seeds) from different depths in each burial time were disinfected in sodium hypochlorite solution
(2%) for ten minutes. Then, to ensure the viability of the seeds, a number of seeds of any depth were randomly
selected and tested using tetrazolium solution (0.1%). The appearance of red color indicated the existence of
respiration and viability of the seeds (13). To remove the mechanical dormancy caused by the hard outer shell in
the seeds, the outer shell of the seeds was removed and then the seeds were placed in sterile petri dish with a
diameter of 7 cm containing Whatman No. 1 filter paper and 5 ml of distilled water (30 seeds were placed in per
petri dish) and to prevent water evaporation, the petri dishes were closed with parafilm. The petri dishes were
then exposed to different temperatures (25 °C, 5/10 and 10/20 °C variable temperature) inside the germinator
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and in light and dark conditions. To exert the effect of darkness, petri dishes were wrapped in an aluminum foil .
After 14 days, the number of germinated seeds in each petri dish was counted. Germination criterion was visible
root exit. Finally, data analysis was performed by SAS (version 9.4) software and mean comparisons were
performed based on Duncan at 5% probability.
Results and Discussion: The results showed the germination percentage of myagrum weed seeds in light and
dark were not significantly difference, and also seed burial time, temperature, burial depth and burial time *
temperature interaction had a significant effect (p ≤ 0.01) on the germination percentage. The highest
germination percentage was observed after 420 days of burial at a variable temperature of 10/20 °C . Also, at the
soil surface and with the increasing seed burial depth (more than 5 cm) the survival and seed germination
percentage decreased compared to soil depth of 5 cm because seeds need special moisture and temperature
conditions for germination. According to the results, these conditions existed at a depth of 5 cm in the soil, so it
can be concluded that deep plowing and going -deep seeds may help to manage this weed.
Conclusion: Considering that the highest germination percentage was observed in the temperature regime of
10/20 °C, it can be assumed that this weed can be problematic in summer and autumn crops because this
temperature range synchronizes in late winter and early spring. On the other hand, it is possible to control this
weed in wheat fields. In fact, in wheat fields, herbicides such as 2,4-D and MCPA are used to control broad-leaf
weeds in late March and early April, when the temperature is about 10/20 ° C and the time of germination and
emergence of myagrum is used. However, if this weed appears in chickpea fields, it is difficult to control
because there is no specific herbicide in chickpea fields to control broadleaf weeds, including myagrum. Also, as
the depth of burial increased, the germination percentage of the seeds decreased, so deep plowing and deepening
of the seeds may help to manage this weed.
Keywords: Germination percentage, Plowing, Variable temperature, Wheat

