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Introduction 

Weeds are among the worst limiting factors of the crop yield potential. I. purpurea belongs to 
Convolvulaceae family and is an annual broadleaf vine and a problem weed in many annual and perennial crops. 
This weed is becoming an increasing problem in soybean fields of Mazandaran province, Iran. Seed germination 
is one of the most important processes for weed success in agricultural ecosystems; because the first step is for a 
weed to compete in an ecological nich. Understanding the biology and germination pattern and emergence of 
common weeds in crops is an undeniable necessity in effective weed management systems. This process is 
regulated by several environmental factors such as light, salinity, pH and soil moisture. Among the factors 
affecting germination, temperature and light are the most important regulatory environmental factors. 
Temperature has significant effects on germination characteristics such as onset, rate and rate of germination, 
therefore it is the most critical factor that determines the success and failure of plant establishment. Salinity and 
drought are one of the most important environmental stresses that affect germination. Weed phenology is 
determined by the interaction between plant internal factors and external environmental signals such as 
temperature, day length and drought; phenological stages and their characteristics are very important for the 
design and implementation of weed management methods. A better understanding of the germination biology of 
I. purpurea would facilitate the development of better control strategies for this weed. Also, predict the weed 
phenological developments are useful research tools for advancing our knowledge of population dynamics or 
crop and weed competition; in this way, the study of phenology allows accurate estimation of weed competition 
time and its effect on crop yield. The aim of this study was to investigate the effect of temperature, salinity, and 
drought and to investigate the phenology of this weed based on the growing degree-day. 

Materials and Methods 
 These experiments were conducted in the weed science laboratory of Sari Agricultural Sciences and Natural 

Resources University. The treatments were carried out in a completely randomized design with four replications. 
The treatments including constant temperature with 8 levels: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, and 40 °C; salinity stress 
in 9 levels of control, 0.92, 1.84, 3.68, 7.36, 14.75, 29.5, 35 and 40 (dS m-1 chloride sodium), drought stress in 6 
levels of control, -0.2, -0.4, -0.6, -0.8 and -1 MPa. To study the phenology of I. purpurea, a field experiment was 
accomplished in a randomized complete block design. 

Results and Discussion 
 The results showed that I. purpurea seeds started to germinate at 10 °C and the germination percentage 

increased with increasing temperature. No germination occurred at 40 oC. To determine the cardinal 
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temperatures beta, segmented and dent-like models were used. The dent-like model was the best model to predict 
the germination rate. Based on the dent-like model outputs, base, lower limit optimum, upper limit optimum and 
maximum temperatures of I. purpurea seed germination were 7.39, 23.54, 29.54, and 39.54 °C, respectively. 
Also, the salinity level of 31.33 dS m-1 causes a 50% reduction in germination percentage. In drought stress, the 
highest germination percentage (100%) was observed in the control treatment and the lowest germination 
percentage (97.5%) was observed in -0.4 MPa. In general, six phenological stages were recorded, including 
emergence, stem elongation, budding, flowering, fruiting, and seed maturation. The results showed that the 
shortest and longest growth stages of this weed in terms of time are emergence and stem elongation, 
respectively. It was observed that the I. purpurea is a weed that completes its phenological stages in 168 days by 
achieving 2378.01 growing degree-day. These results revealed that the best time to control of this weed is before 
the flowering stage. 

Conclusion 
 Seed germination of this weed is in the temperature range of 10 to 35 °C and it seems that this weed 

germinates better at warmer temperatures. Chemical methods are among the most common methods in 
controlling weeds and other invasive species in the country, so the spread of these species in addition to direct 
effects can increase the use of chemical pesticides on farms and double the negative consequences of these 
species. Therefore, with full knowledge of the different stages of I. purpurea phenology, it is possible to plan for 
proper management. From a managerial point of view, the best time to use the herbicide is in the 3-4 leaf stage; 
however, in case of negligence at this stage, they should be checked before bud production so that its seeds do 
not enter the seed bank; because the seeds of this plant are considered as causes of pollution in the field. 

 
Keywords: Cardinal temperature, Drought and salinity stress, Germination, Morning glory, Phenology  

 



 621     ...پیچزنی و سبز شدن بذرهای نیلوفرهای زیستی جوانهبررسی جنبهعباسی و همکاران، 

های حفاظت گیاهان ایران پژوهشنشریه   
https://jpp.um.ac.ir 

 

 
 مقاله پژوهشی 

 121-161، ص 1041، بهار  1، شماره 63جلد 

 

 (.Ipomoea purpurea L)پیچ و سبز شدن بذرهای نیلوفر زنیهای زیستی جوانهبررسی جنبه

 
 3معصومه یونس آبادی -*2فائزه زعفریان -1ایمان عباسی

 12/50/2055تاریخ دریافت: 

 21/50/2055تاریخ پذیرش: 

 
 چکیده

ها در باشد. این آزمایششد میر-بررسی اثر دما، شوری و خشکی و همچنین مطالعه فنولوژی این علف هرز بر اساس درجه روزپژوهش  نیهدف از ا
های هرز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار انجام شد، که عباار  بودناد از    آزمایشگاه علوم علف

، 08/7، 84/0، 40/0، 20/1نه سطح شااهد،  گراد، تنش شوری در درجه سانتی 01و  05، 01، 05، 01، 05، 01، 5دمای کاردینال در هشت سطح شامل  
مگاپاساکال. بارای    -0و  -4/1، -8/1، -0/1، -0/1زیمنس بر متر کلرید سدیم و تنش خشاکی در شاش ساطح شااهد،     دسی 01و  05، 5/02، 75/00

زنای  گراد شروع به جوانهدرجه سانتی 01 های کامل انجام شد. بذور از دمایای در قالب طرح بلوکهرز نیلوفرپیچ، آزمایشی مزرعهبررسی فنولوژی علف 
عنوان مدل برتر انتخاب و دماای پایاه، مطلاوب    زنی افزوده شد. با بررسی پارامترهای مختلف، مدل دندان مانند بهکردند و با افزایش دما بر درصد جوانه

زیمنس سابب  دسی 00/00رآورد شد. همچنین سطح شوری گراد بدرجه سانتی 50/02و  50/02، 50/00، 02/7 بیترتفوقانی، مطلوب تحتانی و سقف به
زنی درصد( در تیمار شاهد و کمترین درصد جوانه 011زنی )شود. در تنش خشکی بیشترین درصد جوانهزنی در این گیاه میدرصد کاهش درصد جوانه 51

دهای و  میاوه  ،یگلاده  دهی،غنچه سبز شدن، ساقه رفتن، ازجملهمگاپاسکال مشاهده شد. درمجموع شش مرحله فنولوژی  -0/1درصد( در تیمار  5/27)
باشاد.  دهی میسبز شدن و ساقهبه ترتیب  یهرز ازنظر زمان علف نیا یمراحل رشد نیتریو طوالن نینشان داد که کوتاهتر جینتارسیدگی بذر ثبت شد. 

دست آماده  به جی. نتارساندیم انیپا رشد به-درجه روز 10/0074روز و با کسب  084 یط را خود یکیمراحل فنولوژ نیلوفرپیچکه  مشخص شد نیهمچن
 .است یهرز، قبل از شروع مرحله گلده علف نیزمان کنترل ا نیکه بهتر است از آن یحاک

 
 زنی، فنولوژی، نیلوفرپیچجوانهتنش خشکی و شوری، دمای کاردینال، های کلیدی: واژه

 

   1 مقدمه

از خاانواده   .Ipomoea purpurea L یعلما پایچ باا ناام    نیلاوفر 
Convolvulaceaeوسیله ی علفی و باالرونده که بهساله، گیاهی یک
. محققاان  (Bryson and Defelice, 2010)کناد  بذر تکثیر پیدا مای 

 تواناد مای  نیلاوفرپیچ مرباع   بوته در متر 0-4گزارش کردند که تراکم 

                                                           
 و هاای هارز  شناسایی و مبارزه با علاف دانشجوی کارشناسی ارشد ترتیب به -0و  0

شگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعای  دانشیار، گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دان
 یسار

  :fa.zaefarian@sanru.ac.ir(Email                 نویسنده مسئول  -*(
پزشاکی، مرکاز تحقیقاا  و آماوزش     بخاش تحقیقاا  گیااه    استادیار پاژوهش،  -0

مان تحقیقاا ، آماوزش و تارویج    کشاورزی و مناابع طبیعای اساتان گلساتان، سااز     
 کشاورزی، گرگان، ایران

DOI: 10.22067/JPP.2021.71833.1043 

 تاراکم ن همچنای  .شود درصد 00 یزانمبه سویا عملکرد کاهش باعث
 داناه  عملکرد درصدی 00 کاهشسبب  گیاه این مربع متر در بوته 05

 کااهش  بار عاالوه . (Crowley and Buchan, 1978)شاود  پنبه می
 از نیلوفرپیچ هرز، علف این با تداخل در زراعی گیاه عملکرد توجه قابل

 بارای  زیادی مشکال  ایجاد باعث برداشت ملیا ع در اختالل طریق
ناژاد و همکااران   . سااوری (Kiani et al., 2015)د شومی کشاورزان

(Savari-Nejad et al., 2010) و بقای  تیموفق لیز دالبیان کردند ا
 یما یاقل طیبااال باا شارا    ازگاریسا  بذر فراوان و دیعلف هرز، تول نیا

که در  باشدیمناسب جهت کنترل آن م کشعلف منطقه و عدم وجود
گسترش و غالبیت آن در مزارع ساویا نقاش بسازایی داشاته اسات و      

 شرایط را برای مهاجم شدن آن فراهم کرده است.

های هارز  ترین فرآیندها برای موفقیت علفزنی بذر، از مهمجوانه
باشد؛ چراکه اولین مرحله برای رقابت یاک  ای زراعی میهنظامدر بوم

https://jpp.um.ac.ir/
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. (Kiani et al., 2015)علف هرز در یاک آشایان اکولوژیاک اسات     
 در رایج هرز هایعلفشدن  سبز و زنیجوانهو الگوی  بیولوژیمطالعه 

هاای هارز ما ثر    بارای شاناخت و مادیریت علاف     زراعی محصوال 
وسیله چنادین  ؛ و این فرآیند به(Shakarami et al., 2011)باشد می

شاود  و رطوبت خاک تنظیم مای  pHعامل محیطی مانند نور، شوری، 
(Koger et al., 2004)زنی دما و نور از . در بین عوامل م ثر بر جوانه

توجهی بر کننده است. دما، اثرا  قابلیمترین عوامل محیطی تنظمهم
زنای دارد،  زنی ازجمله شروع، میزان و سرعت جواناه های جوانهویژگی
ترین عااملی اسات کاه موفقیات و عادم موفقیات در       رو بحرانیازاین

. آگااهی از  (Elahifard et al., 2013)کناد  استقرار گیاه را تعیین می
های اساسی در رسایدن  زنی، یکی از نیازمندیهای کاردینال جوانهدما

بینای زماان خارو     هرز است، چراکه توانایی پیش هایبه کنترل علف
تواند در تعیین زمان مطلاوب عملیاا    های هرز میهای علفگیاهچه

های کنترل، کاهش استفاده هرز، توسعه کارایی روش هایکنترل علف
هاای هارز ما ثر باشاد     دیریت تلفیقای علاف  کش از طریق ما از علف

(Ghaderi Far et al., 2012). 
های محیطای اسات کاه    ترین تنششوری و خشکی یکی از مهم

دهد. تنش شاوری از طریاق کااهش    زنی را تحت تأثیر قرار میجوانه
هااا کاه ممکان اساات   سارعت جاذب آب و یاا افاازایش خارو  یاون     

ای هورمااونی و آنزیماای را ت ییاار دهااد، باعااث تااأثیر باار  هاافعالیاات
شاود؛ همچناین پتانسایل آب خااک     زنای باذر مای   خصوصیا  جوانه

 Muscolo)زنی و کاهش آن ایفاء کناد تواند نقش مهمی در جوانهمی

et al., 2011) تاانش خشااکی نیااز موجااب اخااتالل در جااذب آب .
آرامای  زنی داخل بذر بههای متابولیکی جوانهعالیتگردد، درنتیجه فمی

چه از بذر، دنبال آن مد  زمان خرو  ریشهصور  خواهد گرفت که به
 Mojab and Zamani)یاباد زنی کااهش مای  افزایش و درصد جوانه

در  (Afghani and Islami, 2011)اف ااانی و اسااالمی  . (2010
ساازی باذر ازماک    زنای و خخیاره  بررسی اثر عوامل محیطی بر جوانه

(Cardaria draba L.)     ( و   20اخعاان داشاتند کاه بیشاینه )درصاد
و  8/05ترتیب در تناوب دماایی  زنی بهدرصد( درصد جوانه 70کمینه )

گراد )شب/روز( اتفاق افتاد. همچنین، شوری تأثیر درجه سانتی 01/05
زنی که بیشترین جوانهطوریی بسیار زیادی بر بذر ازمک داشت؛ بهمنف

موالر کلرید سدیم رخ داد و درصد( در غلظت صفر میلی 20)به میزان 
زنای در  زنی را کاهش داد؛ بطوریکه جوانهافزایش غلظت شوری جوانه

 Ghaderi)فار و همکااران  موالر متوقف شد. قادریمیلی 001شوری 

Far et al., 2012)       زنای  در بررسای اثار عوامال محیطای بار جواناه
Plantago ovata   ،اعااالم داشااتند کااه بااا افاازایش غلظاات نمااک

 زنی کااهش یافات و مقادار شاوری و پتانسایل اسامزی بارای       جوانه
 -00/0ماول و  میلای  004ترتیاب  زنای باه  بازدارندگی حاداکثر جواناه  

 مگاپاسگال است.
 یهاگنالیبا س اهیگ یعوامل داخل نیب تعامل هرز با علف یژفنولو

؛ شاود یما  نییتع یمانند دما، طول روز و خشک یمحیطی خارجزیست
 یو اجاارا یطراحاای هااا، بااراآن یهااایژگاایو و یکیمراحاال فنولااوژ

 ,.Dincer et al)مهام اسات   اریبس های هرزعلف تیریمد یهاروش

ریازی  هاای هارز در برناماه   های ظهاور علاف  شناخت پدیده .(2010
کش یا راهبردهای غیرشیمیایی های کاربردی علفکنترلی مانند برنامه

ترین هرز، از مهم علف فنولوژی. (Bullied et al., 2003)مهم است 
سات؛  هارز ا  رقابت گیااه زراعای و علاف    یکننده نتیجهعوامل تعیین

 علف مطالعه فنولوژی، تخمین درستی از زمان رقابت این صور  کهبه
د کنا میسار مای   هرز و اثری کاه بار عملکارد محصاول زراعای دارد،     

(Aleebrahim et al., 2009)  زمان رسیدن به ظهور، رشد و تکثیار .
 یفنولاوژ ست. های هرز مهاجم بسیار مهم اجنسی برای موفقیت علف

و  شاود یکنتارل ما   ییهاوا  و شاد  توساط عوامال آب   به زین یاهیگ
آب و  را ییا ت  یستیز یهااعتمادترین شاخص از قابل یکی ،درنتیجه

. آگاهی از زمان دقیق رویاش  (Sohrabi et al., 2016) استیی هوا
چناین اطاالع از   علف هرز، مطابق شرایط آب و هوایی منطقاه و هام  

تواند در کنترل هر چه بهتر این علاف  فواصل زمانی مراحل رشدی می
مراحال   قیا اطالعاا  دق تن چراکه باا در دسات داشا   هرز م ثر باشد؛ 

هارز   علاف  نیی اخانوادههم محصوال  زمان کاشت توانیم ،یرشد
 قدر  از ق،یطر نیکرد و از ا تیریها دارد را مدبا آن رقابت که امکان

 کااربرد  نیهمچن .(Cave et al., 2013) هرز کاست علف نیابت ارق
 یابیدسات  دیا فوا گریهرز، از د مرحله از رشد علف نیدر بهتر کشعلف

 یهاا سمیاز مکان یکی رایز است هرز علف یفنولوژ قیبه اطالعا  دق
 لاه زماان کااربرد و توجاه باه مرح     هاا، کشعلف عمل کردن یانتخاب
سااز باودن   . با توجه به مشاکل هرز و محصول است علف یکیفنولوژ

علف هرز نیلوفرپیچ در مزارع مختلف استان مازندران و گسترش شد  
زنی این علف هرز شناختی جوانهآلودگی، اطالعا  جامع زیستی و بوم

های مدیریتی ضروری است؛ لذا هدف این پژوهش، بررسای  در برنامه
زنی بذر این علف هارز شاامل دماا،    اکولوژی جوانههای برخی از جنبه

شوری و خشکی و مطالعه فنولوژی این علف هارز بار اسااس درجاه     
 باشد.رشد می-روز

 

 هامواد و روش

زنای علاف هارز    منظور بررسی اثر عوامال محیطای بار جواناه    به
هاای هارز دانشاگاه    در آزمایشگاه علوم علاف  هایینیلوفرپیچ، آزمایش

و منابع طبیعی ساری انجام شد. باذرهای موردنیااز در   علوم کشاورزی 
این پژوهش در تابستان سال قبل از مزارع سویا آلوده باه علاف هارز    
نیلوفرپیچ شهرستان سااری و پاس از مرحلاه رسایدگی فیزیولوژیاک      

آوری شدند. بذور تا آغاز آزماایش، در شارایط   های نیلوفرپیچ جمعبوته
( C° 0±00ذی و در دمای اتااق ) های کاغخشک و تاریک و در پاکت

اساتفاده   رسی، موردی پسنگهداری شدند و پس از گذشت یک دوره
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قرار گرفت. برای جلوگیری از آلودگی احتمالی، تمامی ظروف در دمای 
دقیقه اتوکالو شدند. در راساتای   01گراد و به مد  درجه سانتی 001

کلریاد دو  محلول هیپوهای قارچی، بذرها با استفاده از پرهیز از آلودگی
دقیقه ضدعفونی شده و بعد از شاش مرتباه باا آب     مد  سهدرصد به

شارح زیار در   های آزمایشاگاهی باه  مقطر شستشو داده شدند. آزمایش
 قالب طرح کامالً تصادفی و با چهار تکرار اجرا شد. 

 زنیی و عیییید دماهیای کاردل:یا :    بررسی اثر دما بر جوانه
زنای و تعیاین دماهاای کاردیناال     ماا بار جواناه   منظور بررسی اثر دبه

زنای( نیلاوفرپیچ،   زنی )دمای پایه، مطلوب و ساقف بارای جواناه   جوانه
گراد درجه سانتی 01و  05، 01، 05، 01، 05، 01، 5بذرها در دماهای 

سااعت   4/08، باا تنااوب   Labtech)مادل  (داخل دستگاه ژرمینااتور  
ر گرفتند. برای انجام آزمون درصد قرا 85)تاریکی/روشنایی( و رطوبت 

تاایی از باذرها شامارش و روی     05زنی در هر دما، چهار تکارار  جوانه
متار  هایی به قطر نه سانتیدیشیک الیه کاغذ صافی واتمن در پتری

ساعت( صور  گرفت و تاا   00هر ار گرفتند. شمارش بذرها روزانه )قر
یاار باذرهای   زنای اداماه یافات. مع   روز بعد از متوقف شادن جواناه   0

 ,.Singh  et al)متار باود  اندازه دو میلای چه، بهزده خرو  ریشهجوانه

زنی در مقابل . در کلیه تیمارهای دمایی منحنی پیشرفت جوانه(2012
زنی از طریق درصد جوانه 51زمان )سرعت( ترسیم و زمان الزم برای 

درصااد  51معکااوس زمااان تااا یااابی باارآورد گردیااد. همچنااین درون
زنی در نظر گرفته شد. برای محاسابه  عنوان سرعت جوانهزنی بهجوانه

اسااتفاده شااد   Germinزناای از برنامااه  درصااد و ساارعت جوانااه  
(Tamartash et al., 2010). 

                                                         (0معادله )
50

50

1
R

D
  

)زمانی کاه   50D زنی )بر ساعت(،سرعت جوانه 50R معادلهدر این 
باشاد. بارای   رساد( مای  درصد حداکثر مقدار خود می 51زنی به جوانه

 یهاا مادل  زنی به دما و تعیین دماهای کاردینالبررسی واکنش جوانه
برازش  پارامتره 5-اای و بت، دوتکهدندان مانند تابعی رخطغی ونیرگرس

 داده شد.
صور  زیر است )معادله به (Dent- like)معادله تابع دندان مانند 

0 ) 

  o1< T≤ Tb) if TbT-o1)/(TbT-f(T)= (T(                   0معادله )

f(T)= (Tc-T)/(Tc-To2) if To2< T≤ Tc 
f(T)= 1 if To1< T≤ To2 
f(T)= 0 if T≤Tb or T≥ Tc 

صور  زیر است )معادلاه  به (Segmented)ای وتکهمعادله تابع د
0 ) 

  o< T≤ Tb) if TbT-o)/(TbT-f(T)= (T(                     0معادله )

f(T)= 1-(T-To)/(Tc-To)] if To< T≤ Tc 
f(T)= 0 if T≤ Tb or T≥ Tc 

صور  زیار  به (Beta 5-parameters)پارامتره -5معادله تابع بتا 

 ( 0است )معادله 
f(T)= (((Tc-T)/(Tc-To))*((T-Tb)/(To-Tb))(a (To-Tb)/(Tc-To) 

                                                           (     0معادله )
دمای مطلاوب تحتاانی،    1Toدمای پایه،  bT، هاکه در این معادله

2To  ،دمای مطلوب فوقانیcT  دمای سقف وf(T)  تابع دمایی سرعت
ها از جذر میانگین مربعا  ستند. برای ارزیابی برازش مدلزنی هجوانه
 استفاده شد. R)2(ضریب تبیین  و (RMSE)خطا 

 زنی بذر:اثر سطوح مختلف ع:ش شوری و خشکی بر جوانه
روش وانات هاوف   به NaClسطوح مختلف شوری با استفاده از نمک 

(Van’t Hoff , 1887) رسی قرار گرفت. سطوح شوری مورد مورد بر
 01و  05، 5/02، 75/00، 08/7، 84/0، 40/0، 20/1، 1مطالعه شاامل  

زیمنس بر متر کلرید سدیم بودند. همچنین سطوح مختلف تانش  دسی
، -8/1، -0/1، -0/1، 1 یاسمزهایی با پتانسیل خشکی شامل محلول

س فرماول  مگاپاسکال بودند. پتانسیل مختلف آب بر اساا  -0و  -4/1
و با اساتفاده از    (Michel and Kaufmann, 1973)میچل و کافمن

 05در چهار تکارار   هاتهیه شدند. این آزمایش 8111اتیلن گلیکول پلی
 05هاا داخال ژرمینااتور در دماای     دیشبذری انجام شد، سپس پتری

باشاد )بار اسااس    ر مای بذ زنیگراد که دمای بهینه جوانهدرجه سانتی
آزمون تعیین دمای کاردینال(؛ قرار گرفتند. شمارش بذرها روزانه انجام 

منظاور  هاا حاذف گردیاد. باه    دیشزده از داخل پتریشد و بذور جوانه
زنی بذر نیلوفرپیچ، از ارزیابی اثر تنش شوری و خشکی بر درصد جوانه

 ( استفاده شد.5مدل لجستیک سه پارامتره )معادله 

max                             (           5عادله )م

b

50

G
Y=

X
1+

X

 
 
 

 

حاداکثر درصاد    maxGزنای،  درصاد جواناه   Yکه در ایان معادلاه   
درصد بازدارنادگی حاداکثر    51مقدار مت یر الزم جهت  50Xزنی، جوانه
نشاانگر شایب    bزنی در ساطوح مختلاف شاوری و خشاکی و     جوانه

در اثر افازایش ساطوح مختلاف شاوری و خشاکی       زنیکاهش جوانه
 باشد.می

پیی  بیر   بررسی مورفولوژی و ف:ولوژی علیف هیرز نیلیوفر   
منظور تعیین مورفولوژی و فنولوژی علف به رشد:-اساس درجه روز

 در 0020ای در فصال زراعای ساال    پیچ، آزماایش مزرعاه  هرز نیلوفر

بع طبیعی ساری، مزرعه تحقیقا  زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منا
روز منطقه از خارداد مااه تاا آباان مااه      اجرا شد. اطالعا  دمای شبانه

از ایسااتگاه هواشناساای ( رساایدگی)از زمااان ساابز شاادن تااا   0020
(. ایان آزماایش در قالاب طارح     0جدول سینوپتیک ساری گرفته شد )

 مربع متر 0×0 با ابعاد هاییبلوک کامالً تصادفی در سه تکرار در کر 
متر تعیین گردید. جهت تعیین  5/1ها از هم انجام شد که فاصله کر 
باذر   01و شش کر  انتخاب شد.  00ترتیب مورفولوژی و فنولوژی به
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بارای   در هر کار  کاشاته شاد.    0020خرداد ماه  05از نیلوفرپیچ در 
تعیین مورفولوژی در طی هشات مرحلاه و هار مرحلاه از ساه کار        

 01روز بعاد از کاشات )   05گیاری  برداری انجام شد. اولین نمونهنمونه
آباان   00روز انجام شاد و تاا    05های بعدی هر گیریتیر ماه( و نمونه

طاور  های علف هرز نیلوفرپیچ بهادامه داشت. در هر مرحله بوته 0020
صفا  ارتفاع گیاه، تعداد برگ، سطح برگ، تعداد  شده وکامل برداشت

تعداد گل، تعداد کپسول و وزن خشک مورد ارزیابی قرار گرفت.  غنچه،

هاای روی  های بازشاده، گال  الزم به خکر است که برای شمارش گل
روز  05شده در های شمارشروز شمارش و از مجموع گل 05بوته هر 

هاا، ابتادا   آوری بوتاه شدند. در پایان رشد، هنگاام جماع  قبل، کسر می
ها شمارش و از گیاه جدا و سپس باذور درون  های موجود در بوتهمیوه
طاور تصاادفی انتخااب و    میوه به 01ها شمرده شدند. از هر بوته میوه

 تعداد بذر آن شمارش شد.

 
 هرز نیلوفرپی پارامترهای درجه حرارت، بارندگی و رطوبت نسبی در فصل رشد علف  -1جدو  

Table 1- Parameters of temperature, rainfall and relative humidity in the growing season of morning glory 

 1931های سا  ماه
Months of 2015    اطالعات 

Information دی 
December 

 آذر
November 

 آبان
October 

 مهر
September 

 شهرلور
August 

 مرداد
July 

 عیر
June 

7.3 12.5 16.6 21.4 19.2 13.6 10.2 
 میانگین دمای حداقل

Average of  minimum temperature 

16.2 22.3 27.3 30.9 27.7 24.6 19.8 
 میانگین دمای حداکثر

Average of maximum temperature 

11.7 17.4 21.9 26.2 24 19.1 14.91 
 میانگین دما

Average of temperature 

110.9 118.6 55.2 10.4 8.9 32.6 31.5 
 مجموع بارندگی

Total rainfall (mm) 

82 80 76 71 74 74 78 
 یمتوسط رطوبت نسب

Average of relative humidity )%( 

 
منظور ثبت مراحل فنولوژی، از زمان کشت بذر و ظهور گیاه در به

پایچ  های علف هرز نیلاوفر ی رشد گیاه، بوتهسطح خاک تا پایان دوره
 -0ناد از   ا. این مراحل عبار ای دو بار مورد بررسی قرار گرفتندهفته

 -0دهی، غنچه -0دهی، ساقه -0های هوایی(، سبز شدن )ظهور اندام
رسیدگی. از آنجا که همه گیاهاان کاشاته    -8دهی و میوه -5گلدهی، 

ها دو بار در شوند، کر در یک زمان وارد فاز جدیدی از رشد نمی شده
های موجود در هر کر ، معیاار سانجش   هفته بازدید شدند. تمام بوته

درصد گیاهان مربوط به هار کار  وارد    75و  05ودند و هنگامی که ب
ای از رشد شدند آن زمان به ترتیب شروع و پایان هر مرحله در مرحله

. طای ثبات مراحال    (Aleebrahim et al., 2009)نظر گرفتاه شاد   
ولوژی مورد فنولوژی علف هرز نیلوفرپیچ، به محض ورود به مرحله فن

باا اساتفاده از اطالعاا      رشاد ثبات شاد و   -نظر، زماان و درجاه روز  
هواشناسی و همچنین تاریخ ثبت مراحل رشدی، میزان دمای تجمعی 

رشاد   -الزم برای طی کردن مراحل فنولوژیکی بر اسااس درجاه روز  
(GDD)  ( 8محاسبه شد )معادله 

max                  (8)معادله  min

1 2

n

i

T T
GDD Tb




  

باه   maxTو  minTرشاد تجمعای،   -درجه روز GDDدر این معادله 
صفر فیزیولوژیکی یا دماای پایاه    bT ترتیب دماهای حداقل و حداکثر،

پیچ )متوسط دمایی که اولاین انادام هاوایی    زنی علف هرز نیلوفرجوانه
زنی علف هارز  باشد. در پژوهش حاضر، دمای پایه جوانهظاهر شد( می

گراد )طباق نتاایج آزماون تعیاین دماای      درجه سانتی 00/7پیچ نیلوفر
کاردینال( در نظر گرفته شاد. جهات تحلیال نتاایج حاصال، مقایساه       

در  (LSD)دار ها بر اسااس آزماون کمتارین اخاتالف معنای     میانگین
انجام شاد   SASافزار آماری سطح احتمال پنج درصد با استفاده از نرم

 صور  گرفت. Sigma plot v.13 ارافزو ترسیم نمودارها با نرم

 

 نتالج و بحث

زنی درصد جوانه زنی و دمای کاردل:ا :اثر دما بر درصد جوانه
زنای در  نیلوفرپیچ با افزایش دما، افزایش یافت. بیشترین درصد جواناه 

گااراد مشاااهده شااد و اخااتالف درجااه سااانتی 01و  05، 01دماهااای 
 01زنای در دماای   جوانهداری با یکدیگر نداشتند. کمترین درصد معنی

گاراد  درجه ساانتی  01و  5گراد مشاهده شد. در تیمارهای درجه سانتی
 (.0شکل زنی صور  نگرفت )نیز جوانه

 

 

 



 636     ...پیچزنی و سبز شدن بذرهای نیلوفرهای زیستی جوانهبررسی جنبهعباسی و همکاران، 

 

 
 زنی علف هرز نیلوفرپی اثر دما بر درصد جوانه -1شکل 

Figure 1- The effect of temperature on germination percentage of morning glory 

 
زنی بذر نیلوفرپیچ به دماا باا اساتفاده از مادل     پاسخ سرعت جوانه

(. با توجاه باه نتاایج    0شکل ای و بتا توصیف شد )دندان مانند، دوتکه
دماهای کاردینال های مورداستفاده برای بررسی حاصل از برازش مدل

ای بار اسااس   های دندان مانند، بتا و دوتکاه زنی نیلوفرپیچ مدلجوانه
بهترین بارازش را   48/1و  42/1، 20/1ترتیب با به 2Rباالترین مقدار 
(. در ایان مطالعاه مقاادیر دماهاای کاردیناال      0جادول  نشان دادناد ) 

، مطلوب فوقانی و سقف( برآورد شده از )دماهای پایه، مطلوب تحتانی
 ترتیب معاادل زنی علف هرز نیلوفرپیچ بهمدل دندان مانند، برای جوانه

گراد است. بر اساس مدل درجه سانتی 50/02و  50/02، 50/00، 00/7
ترتیاب  شده دماهای پایه، مطلاوب و ساقف باه    ای برازش دادهدوتکه

دست آمد و بر اساس مدل بهگراد درجه سانتی 50/02و  80/07، 04/7

درجاه   50/02و  55/05، 08/01پاارامتره باه ترتیاب     5رگرسیونی بتا 
زنای بار   (. کمترین دمای پایه جواناه 0جدول دست آمد )گراد بهسانتی

ای برآورد شد. نتاایج حاصال از ایان    اساس مدل دندان مانند و دوتکه
هااای رگرساایون غیرخطاای  بااین ماادلآزمااایش نشااان داد کااه از  

ای و بتاا بار   شده، مدل دندان مانند نسبت به دو مادل دوتکاه  استفاده
( =RMSE 100/1( و خطای کمتار ) 2R= 20/1اساس صحت باالتر )

زنی نیلوفرپیچ نسبت به دماا  از دقت بیشتری در توصیف سرعت جوانه
شده، از مدل دندان های بررسیین مدل(. در ب0جدول برخوردار است )

دلیل برازش و دقت باال برای پارامترهای برآورد شده دماهاای  مانند به
بینی زماان ظهاور   های پیشتوان در تهیه و ارزیابی مدلکاردینال می

 گیاهچه در مزرعه استفاده کرد.

 
 زنی نیلوفرپی سرعت جوانهپارامترهای برآورد شده حاصل از برازش سه مد  رگرسیونی بر  -2جدو  

Tabel 2- Estimated parameters from the fit of three regression models on the germination rate of morning glory 

 مد 
Model 

 دمای پاله
Base 

temperature 

C)°( 

دمای مطلوب 

 عحتانی
Lower optimum 

temperature 

C)°( 

دمای مطلوب 

 فوقانی
Upper optimum 

temperature 

C)°( 

 دمای سقف
Ceiling 

 temperature

C)°( 

عیداد ساعت 

 بیولوژلک
Biological 

hours 

A 2R RMSE 

Dent like 
7.34 

(2.63) 
23.54 (5.79) 29.54 (3.32) 39.54 (2.07) 28.76 (3.87) - 0.92 0.043 

Segmented 
7.18 

(2.40) 
27.64 (1.98) - 39.54 (1.80) 24.17 (3.08) - 0.86 0.098 

Beta (5- 

parameters) 
10.46 (1.70) 25.55 (1.44) - 39.52 (2.29) 25.51 (2.44) 

1.99 

(0.34) 
0.89 0.161 

 
 



 1041هار ب، 1، شماره 63)علوم و صنایع کشاورزی(، جلد ایران  حفاظت گیاهانهای پژوهشنشریه      632

      

 
 پارامتره 5 -ای و بتاپی  در دماهای مختلف با استفاده از مد  دندان مان:د، دوعکهزنی نیلوفرسرعت جوانه -2شکل 

Figure 2- Germination rate of morning glory using Dent-like, Segmented and Beta models 

 
ترین نیروی محرکه م ثر بر سرعت نمو گیاه زراعی است. دما مهم

اساتفاده بارای    هاای ماورد  رای مادل اثرا  دما بر نمو گیاه، مبنایی با 
زنای  زنی است. دماهاای کاردیناال بارای جواناه    بینی زمان جوانهپیش
باشاند. ایان   های هرز مای های پویایی علفترین پارامترهای مدلمهم
های زراعی مد  سامانهبینی اثرا  طوالنیتوانند برای پیشها میمدل

اساتفاده   های هرز موردو راهبردهای مدیریتی بر پویایی جمعیت علف
از دالیاال کااااهش    .(Ghaderi Far et al., 2012)قارار گیرناد   

توان به کاهش و یاا  زنی در دماهااای غیرمطلوب میدرصااد جوانااه
هاا و درنتیجاه کااهش سارعت فرآینادهای      ممانعت از فعالیات آنزیم
 Gorgani et)این دماهاا اشااره کارد زنی درزیساتی الزم برای جوانه

al., 2017) .  وسااز باذرها از دیگار    همچنین، کاهش کاارایی ساوخت
زنی در دماهاای بااالتر از دمای مطلاوب عوامل کاهش سرعت جوانه

فااورد براد .(Thygerson et al., 2002)ساات شااده ا گاازارش
(Bradford, 2002)   نیز بیان داشت که در دماهای باالتر از مطلاوب

ها و اثاارا  متقابال باا    ءهااا، اخااتالل در غشااا   تاخوردگی پاروتئین

از طرفی افازایش دماا عاالوه بار اثارا  یادشاده       . خشکی وجود دارد
کاه عماالً   نحاوی باه . ددنباال داشاته باشا   تواند زوال بذر را نیز باه می

گاراد باه   درجاه ساانتی   01در دمای باالتر از  نیلوفرپیچزنی بذور جوانه
زنای  ای دیگر دمای پایه، مطلوب و بیشینه جوانه. در مطالعهصفر رسید

درجه  00و  01، 2ترتیب را به (.Ipomoea spp)ای از نیلوفرپیچ نهگو
در کاه  . حاال آن (Kiani et al., 2015)گاراد بارآورد کردناد    ساانتی 

  I. trilobaزنای گوناه  بیشینه جوانهو  نهیبه ه،یدمای پا ی دیگرقیتحق
گاراد بارآورد شاد. همچناین، در     درجاه ساانتی   00و  07، 2ترتیاب  به

ی وحشا  لوفرین زنیبر جوانه نالیکاردآزمایشی که برای تعیین دماهای 
I. purpurea  و  ناه یبه ه،یا پا یکه دماا  مشخص شدانجام شده بود؛

 Singh et)باشاد  یما  گرادیدرجه سانت 01و  05، 0/4ب یترتسقف به

al., 2012) ی . سااران(Sarani et al., 2019)     نشاان دادناد مادل
 در شاتری بی دقات  از بتاا  و متقااطع  خطاوط  مادل  به نسبت ایدندانه
نسبت به دما برخوردار  I. nilگونه  چیلوفرپین زنیسرعت جوانه فیتوص

، 01/00، 2/01دوم و حاداکثر را   ناه یاول و به نهیبه ه،یبود، و دمای پا
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 برآورد کردند. گرادیدرجه سانت 20/02، 74/02
بررسی ت ییرا   زنی:اثر سطوح مختلف ع:ش شوری بر جوانه

در برابر سطوح مختلف شوری باا   زنی نیلوفرپیچدرصد و سرعت جوانه
استفاده از مدل سه پارامتره لجستیک نشان داد کاه غلظتای از نماک    

NaCl   زنای  درصادی درصاد و سارعت جواناه     51که باعث کااهش
باشاد.  زیمانس بار متار مای    دسای  01/5و  00/00ترتیاب  شود بهمی

زنی در تیمار شاهد مشااهده شاد و باا    بیشترین درصد و سرعت جوانه
زنی در نیلوفرپیچ کااهش  ش سطوح شوری درصد و سرعت جوانهافزای

زنی توجه این است که سرعت جوانه(. نکته قابلA-B، 0شکل یافت )
زنی حساسیت بیشتری به سطوح مختلف شوری نسبت به درصد جوانه

 باالطبع  و اسامزی  فشاار  زایشاف طریق از شوری (.0شکل نشان داد )
 هاییون سمی اثرا  طریق از همچنین و بذر توسط آب جذب کاهش
 Zeinali et)ددها می رارق تأثیر تحت را بذرها زنیجوانه کلر، و سدیم

al., 2002) .فشاار  شاوری،   تانش در  زنیجوانه درصد شدن کم علت
و شاود  مای  یاونی  تعاادل  خوردن بهم باعثکه  است محلول اسمزی

 درنتیجاه،  گذارد؛می تأثیر بذر زیستی واکنش و هاکنش رویدرنتیجه 
سااخته   رشد جهت که هاییآنزیم یا و بذر در موجود هایآنزیم فعالیت

 ساایر  و زنای جواناه  بارای الزم  انارژی  لاذا ؛ شاده  متوقاف  شاوند، می
در اکثار   .(Bajji et al., 2002) شاود نمای  فاراهم  رشاد  هایفعالیت

زنی گیاهاان انجاام شاده اسات باا افازایش       تحقیقاتی که روی جوانه

چاه و وزن  چاه، سااقه  زنی، طول ریشاه شوری، درصد و سرعت جوانه
 ,.Tamartash et al., 2010; Tavili et al)یابدگیاهچه کاهش می

 ناد داد نشاان  (Gorgani et al., 2017). گرگانی و همکاران (2015
در  یاادیا ز ییاز توانااا  I. hederaceaeگوناه   چیپالاوفرین ااهیکه گ

 -80/0 یکاه شااور ینحاوباه بود؛ک برخاوردار خاا یشاور تحمال
 اهیگ نیا یزندرصد جوانه 51 باعث کاهش تواندیم فقااطمگاپاسکال 

بیان داشاتند    (Singh et al., 2012)و همکااااران نگیسااا. گردد
درصد بااود،   21 شاهد ماریتدر  I. purpureaی زناااکاااه جواناااه

 ناه یدر دماای به  میساد  دیا کلرموالر میلی 51در غلظت  کاهیاالدرح
 051و در غلظات   افات یدرصاد کااهش    01باه کمتار از    یزنا جواناه 

زنای  مطالعه اثر تنش شوری بر جوانه زنی متوقف شد.جوانه موالریلیم
 (Solanum elaeagnifolium) ایریازی بارگ نقاره   هرز تاا   علف

حسااس باه شاوری اسات. بیشاترین      هرز گیاهی  نشان داد این علف
درصاد در   5زنی باه  زنی در تیمار شاهد بود و میزان جوانهدرصد جوانه

. (Stanton et al., 2012)میلای ماوالر کااهش یافات      081غلظات  
ن بیاا  (Shakarami et al., 2011)همچناین شااکرمی و همکااران    

زنی داشتند که افزایش تنش شوری باعث افزایش میانگین زمان جوانه
زنای  و کاهش دیگر صفا  مورد بررسی ازجمله درصد و سرعت جوانه

 شود که با نتایج این تحقیق همسو بود.می

 

    
   

 علف هرز نیلوفرپی  (B)زنی و سرعت جوانه (A)زنی بر درصد جوانهی اثر ع:ش شور -9شکل 

Figure 3- Effect of salinity stress effect on germination percentage (A) and rate (B) of weed morning glory 

 
برای توصایف   زنی:اثر سطوح مختلف ع:ش خشکی بر جوانه

زنای علاف هارز نیلاوفرپیچ در برابار      ت ییرا  درصد و سارعت جواناه  
ارامتره اساتفاده شاد   پا سه  لجستیکهای مختلف آب از مدل پتانسیل

تاوجهی باه   (. نتایج نشان داد که نیلاوفرپیچ حساسایت قابال   0شکل )
 -00/1آب  هااای پااایین آب دارد. در ایاان گیاااه پتانساایل  پتانساایل

زنای گردیاد. باا کااهش     درصدی جواناه  51مگاپاسکال باعث کاهش 
زنی این گیاه از مگاپاسکال، درصد جوانه -8/1پتانسیل آب از صفر به 

 -0و  -4/1، -8/1هااای درصااد بااه صاافر رسااید. در پتانساایل  011
زنای در  نه(. سرعت جواA-0شکل زنی مشاهده شد )مگاپاسکال جوانه

بذر در ساعت بود، اما پتانسیل آب به میزان  00/1پتانسیل صفر معادل 



 1041هار ب، 1، شماره 63)علوم و صنایع کشاورزی(، جلد ایران  حفاظت گیاهانهای پژوهشنشریه      631

زنی گردید درصدی سرعت جوانه 51مگاپاسگال باعث کاهش  -05/1
زنی کاساته شاد.   (. با کاهش پتانسیل آب از سرعت جوانهB-0شکل )

ابی تحمال باه   هاای مهام در ارزیا   زنی یکی از شااخص سرعت جوانه
زنی بیشتر زنی است. زیرا هر چه سرعت جوانهخشکی در مرحله جوانه

کاااهش   باشد، شانس سبز شدن تحت شرایط تنش بیشتر خواهد بود.
تواند به کاهش جذب آب خشکی می زنای در اثار تنشهیناد جواناآفر

توسط بذرها ارتبااط داشاته باشاد. اگار جاذب آب توساط باذر دچاار       
هاای  فعالیات  ؛کنادی صاور  گیارد   ود و یاا جاذب آب بهاختالل شا

 ؛آرامای صاور  خواهاد گرفات    زنی در داخل باذر باه متابولیکی جوانه
رو سرعت چاه از بذر افزایش و ازایندرنتیجه مد  زمان خارو  ریشاه

ن . نتاایج ایا  (Marchner, 1995) یابااد زنی نیاز کااهش ماای جوانه
هارز در شارایط   باشد که این گونه علف آزمایش بیانگر این مطلب می
زنی باالیی دارد؛ اماا باا کااهش رطوبات     رطوبتی مناسب درصد جوانه

کند زنی آن کاهش پیدا میقابل دسترس و افزایش پتانسیل آب، جوانه
دهاد.  زنای رخ نمای  مگاپاسکال به بعد دیگر جوانه -0/1و از پتانسیل 

زنی بذر علف توان گفت رطوبت خاک شرایط را برای جوانهیبنابراین م
 ینساابت به خشاک  اهیگ نیکه ااز آنجا کند.هرز نیلوفرپیچ مساعد می

رو د؛ از ایان پساند یمرطوب را ما  یهاخاک با یحساس بوده و مناطق
زنای  توان با کشت گیاهان زراعی مقاوم به خشکی در تناوب، جوانهمی

ویژه در مراحل اولیاه رشاد محادود کارد.     را به هرزو رقابت این علف 
آب  لیکاهااش پتانساا با I. trilobaی بذرهااا یزناادرصااد جوانه

و در  افات ی درصاد کااهش   8ه با  21 ، ازمگاپاسکال -8/1به  صفر از
اسات کاه    نیا ا دهناده که نشان شد متوقف کامالً -4/1آب   لیپتانس
 هارز مناساااب اسااات   علف نیای زنجوانه یمرطوب برا یهاطیمح

(Siahmargoei et al., 2016)  قنبری و همکااران .(Ghanbari et 

al., 2012) طور خشاکی به افزایش میازان تانش اظهار داشتند که با
 Cuscuta)سزناای بااذرهای ساا  غیارخطااای از درصاااد جوانااه  

approximate) زنی در درصاد جوانهبیشترین که نحویبه ؛کاسته شد
آن )برابار صفر( مرباوط   کمتریندرصاد( و  05/78شرایط عدم تنش )

در  یدرصاااد 011بااود. بااه عبااارتی کاااهش  بااار -05بااه پتانساایل 
اار با  -05زنی بذر ساس از شارایط عادم تانش تااا پتانساایل   جوانه

چه و های ریشهفزایش تعداد ساالولزنی با ادرواقع جوانهد. مشاهده ش
افتد که با یک افزایش سااریع در جذب آب خرو  آن از بذر اتفاق می
ساالولی را باارای طویاال شاااادن درون الزمهمااراه اساااات و فشااار 

تانش رطاوبتی و    کناد. لاذا در شارایط   چه فراهم میهای ریشهسلول
 Fooladi et) یابدزنی کاهااش میکاهش آماس سلولی درصد جوانه

al., 2016) . 

 

    
 علف هرز نیلوفرپی  در پتانسیل های مختلف آب (B)سرعت جوانه زنی  (A)درصد جوانه زنی  -1شکل 

Figure 4- Germination percentage (A) and rate (B) of morning glory in different water potential 

 

پیچ بر اساس درجه روز بررسی فنولوژی علف هرز نیلوفر

 رشد -

علف هرز نیلوفرپیچ گیاهی است علفی و رونده که ساقه آن گرد و 
های ریزی پوشیده شده وبیش با کرکبه رنگ سبز روشن است که کم

دهنده از محور باشند. ساقه گلقلبی شکل می ها متناوب واست. برگ

هر ساقه حدود دو الی  یافته است و کامالً کوتاه است؛ها گسترشبرگ
های آن درشت و قیفی شکل اسات کاه در   کند. گلسه گل تولید می

باشد. هر گال تبادیل باه کپساول ساه      گونه رنگ آن صورتی میاین
 (.5شکل باشد )میشود که حاوی سه الی چهار  بذر ای میخانه

در مجموع شش مرحله فنولاوژی بارای علاف     مراحل ف:ولوژی:
(. مراحل رشدی به مراحل سبز شدن، 0جدول هرز نیلوفرپیچ ثبت شد )
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دهی و رسیدگی بذر تقسایم شاد.   دهی، گلدهی، میوهدهی، غنچهساقه
گونه علف هرز، بر اسااس  ره مراحل فنولوژی این، طول دو0در جدول 

شده اسات. باا توجاه باه ایان      رشد نشان داده -تعداد روز و درجه روز
ی زندگی علف هرز نیلوفرپیچ در شرایط مورد مطالعه طای  جدول دوره

 10/0074روز از زمان کاشت بذر تا پایان رسیدگی بذر با کساب   087
در اواسط خردادماه کشت شدند و  یابد. بذرهارشد پایان می-درجه روز

درجاه روز   27/77طول دوره ظهور گیاهچه هفت روز، که بین صفر تا 
دهی شدند تیرماه وارد مرحله ساقه 00طول انجامید و در رشد بود، به-

رشد کسب  -درجه روز  00/0000میزان دهی بهو تا پایان مرحله ساقه
ایان  دهی شد و در طول میوه کردند. این گیاه در اواخر مهرماه وارد فاز

رشد کسب نمود. نتایج ایان بررسای   -درجه روز 10/000مرحله میزان 

ترین مرحله رشدی در علف هرز نیلوفرپیچ، مرباوط  نشان داد، طوالنی
طاول  روز باه  007باشاد کاه   هاا مای  دهی و رشد برگبه مرحله ساقه

 (.0جدول انجامید )

 رشد مختلف-ولوژیک نیلوفرپیچ در درجه روزصفات مورف
رشد ارتفاع علف -با افزایش درجه روز 0جه به جدول با تو ارعفاع:

متار(  سانتی 8/004هرز نیلوفرپیچ افزایش یافت. بیشترین طول ساقه )
رشاااد در اواخااار -درجااه روز  85/0071تاااا  75/0247در محاادوده  
متر( هم سانتی 0/08دست آمد. کمترین طول ساقه گیاه )شهریورماه به

باود   05/710تاا   75/072رشاد   -در اواخر تیرماه در فاصله درجه روز 
 (.0جدول )

 

  
(B) (A) 

  
(D) (C) 

 ( میوه دهیD( گلدهی Cدهی، ( غ:چهBدهی، ( ساقهAمراحل رشدی گیاه نیلوفرپی   -5شکل 
Figure 5- Growth stages of morning glory A) Stem elongation B) flowering, C) fruit, D) seed maturity 

 

 گراد( علف هرز نیلوفرپی درجه سانتی 93/7ها بر مب:ای صفر فیزلولوژلکی )ی آنرشد و طو  دوره -رابطه مراحل ف:ولوژی با درجه روز  -9جدو  
Table 3- The relationship between phenological stages with growing degree day and growth period according based 

temperature (7.39 °C) of weed morning glory 

 رشد -درجه روز 

Growth degree day 
 طو  دوره )روز(

Growth period 
 مرحله ف:ولوژی

Phonological stage 
77.97 7   Emerging سبز شدن 

2131.33 137  Stem elongationدهی ساقه 

1056.4 59  Bloomingدهی غنچه 

1134.18 67  Flowering period  گلدهی 

212.03 27  Fructify دهی میوه 

168.19 28 Seed maturity رسیدگی بذر 
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هارز نیلاوفرپیچ   های تولیدشاده در علاف   تعداد برگ عیداد برگ:

فاصاله   ( در8/58طی دوره رشد نشان داد که بااالترین تعاداد بارگ )   
(. 0جدول رشد مشاهده شد )-درجه روز 75/0247تا  05/0784انی زم

ن زمان با مااه شاهریور باود. کمتاری    از نظر تقویم زمانی، این دوره هم
تولیاد شاد    05/710تا  75/072رشد -( در درجه روز0/08تعداد برگ )

ز رسیدن به بیشترین تعداد برگ باگذشت زمان تعاداد  (. بعد ا0جدول )
برگ روند کاهشی پیدا کرد؛ که احتماالً علت آن نزدیک شادن پایاان   
دورة رشدی، کاهش برگ و خزان گیاه باشد که ماواد غاذایی صارف    

 شود.رسیدگی بذر می
فاصال   هارز نیلاوفرپیچ در حاد   سطح برگ در علف  سطح برگ:

مرباع( را   متار سانتی 0/0004ن مقدار )بیشتری 75/0247تا  05/0784
مرباع(   متار سانتی 8/500خود اختصاص داد و کمترین سطح برگ )به

(. علات روناد   0جادول  بود ) 05/710تا  75/072رشد -بین درجه روز
توان توصیف کرد که هرچه از زمان طور میصعودی سطح برگ را این

شاود؛ درنتیجاه   بر تعداد برگ گیاه افزوده مای  گذردسبز شدن گیاه می
کند. بعد از گاذر از بیشاترین   سطح برگ این گیاه هم افزایش پیدا می

کناد  مقدار سطح برگ، باگذشت زمان، سطح برگ هم کاهش پیدا می
 (.0جدول که دلیل آن ریزش برگ است )

روز طول  52مد  هرز بهتولید غنچه در این علف  عیداد غ:چه:
 -درجاه روز   85/0071تاا   05/288( و در حدفاصال  0جادول  کشید )

تاا   05/0784(. تعاداد غنچاه در فاصاله    0جادول  رشد اتفااق افتااد )  
عادد   01باه  رشد یعنی در اواخر شاهریور مااه    -درجه روز  75/0247

پس سیر نزولی نشان داد و در اواخر فصل رشد تعداد غنچه رسید؛ و س
توان باه تولیاد   (. علت این روند نزولی را می0جدول کاهش پیدا کرد )

 های مختلف نسبت داد.گل و بذر در گل
روز  87هارز نیلاوفرپیچ طای ماد      گلدهی در علاف  عیداد گل:

تاا   05/288(؛ کاه شاروع آن در فواصال    0جادول  طاول انجامیاد )  به
(. بیشترین تعاداد گال   0جدول رشد اتفاق افتاد ) -درجه روز  0/0001

رشاد در اواساط مهرمااه و     -درجاه روز   75/0247تاا   05/0784بین 
خر رشد در اوا -درجه روز  0/0001تا  05/288کمترین تعداد گل بین 

ی رشد، گلادهی کااهش   (. در اواخر دوره0جدول مرداد ماه تولید شد )
 ها به میوه تبدیل شدند.یافت؛ چراکه تعدادی از گل

میانگین تعداد کپسول تولیاد شاده در هار بوتاه      عیداد کپسو :
به بیشترین مقدار خاود   10/0074تا  85/0071نیلوفرپیچ در حدفاصل 

گیری بود کپسول در هر بوته( رسید که در آخرین مرحله از نمونه 8/0)
هاا  (. تشکیل کپسول از اواخر مهر ماه شروع شد و اغلب گل0جدول )

شده و از باین  ها نیز خشک شده بودند و بسیاری از آن به میوه تبدیل
یل کپساول صاور    روز بعاد از تشاک   01رفته بودند. رسیدگی باذر از  

طور میانگین در هر کپسول بین ساه تاا چهاار باذر وجاود      گرفت و به
 گرم بود. 00هم داشت و وزن هزار دانه آن

با توجه به نتایج، میزان وزن خشاک ایان گیااه در     وزن خشک:
اوایل رشد کم بود؛ ولی با افازایش طاول دورة رویشای، وزن خشاک     

شترین میزان وزن خشاک گیااه   که بیطوریروند افزایشی پیدا کرد، به
-درجاه روز  10/0074تاا   85/0071گرم در بوته( در فواصل  4/010)

گرم در بوته( در فواصال   0/0رشد و کمترین میزان وزن خشک گیاه )
(. بیشاترین  0جادول  رشد حاصل شد )-درجه روز 05/710تا  75/072

آباان   00مهرماه تاا   07مانی بین نظر بازه ز میزان وزن خشک گیاه از
 ماه بود.

 
 رشد مختلف -عغییرات صفات مورفولوژلک علف هرز نیلوفرپی  در دام:ه درجه روز  -1جدو  

Table 4- Changes in morphological traits of weed morning glory in growing degree day 

 زلست عوده 
Biomass (g 

per plant) 

در   عیداد کپسو 

 وعهب
Number of 

capsule per 

plant 

عیداد گل در 

 بوعه
Number of 

flower per 

plant 

در  عیداد غ:چه

 بوعه
Number of 

bud per 

plant 

 سطح برگ 
Leaves area 

)2(cm 

عیداد برگ در 

 بوعه
Number of 

leaves per 

plant 

 ارعفاع 
Height 

(cm) 

 درجه روز رشد
GDD 

4.3 0 0 0 522.6 16.3 16.3 479.75-701.35 
12.5 0 0 0 1238.6 34.3 26 701.35-966.25 
17.9 0 0.6 2 1517 41 38.1 966.25-1230.3 
35.9 0 6 4 1741.3 43 51 1230.3-1521.1 
53.7 0 13.6 7 2079.3 51.3 63.6 1521.1-1768.45 
72.1 0 17.3 10 2328.3 56.6 96.8 1768.45-1987.75 

91.84 0 14 2 1485.3 41.6 128.6 1987.75-2170.65 
104.8 2.6 4 0 1146.6 36.3 128 2170.65-2378.01 

 
هارز باا    ی زنادگی ایان علاف   نتایج این بررسای نشاان داد دوره  

زنی در فصل بهار شروع و با تولید بذر در اواخر آبان مااه هماان   جوانه
طول انجامید. با توجه روز به 087ی رشد آن یابد. دورهسال خاتمه می

دهای و  به تیپ رشد این گیاه که رشد نامحدود اسات، مرحلاه غنچاه   
دهی از اواخر مرداد ماه تاا اوایال   گلدهی آن مت یر است؛ مرحله غنچه

مهر ماه و شروع مرحله گلدهی با چند روز تأخیر در همان اواخر مرداد 
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دهای هام مت یار    انجامد. زمان میاوه طول میماه است و تا مهرماه به
دهی کامل انجام شد. زمان رسیدگی کلی تا آبان ماه میوهطوراست، به

هرز از اواخر مهر ماه شروع و تا اواسط آباان مااه اداماه    بذر این علف 
هرز زیاد اسات کاه باه تولیاد      یابد. طول مراحل رویشی، این علفمی

شود. تولید شااخ و بارگ زیااد و رشاد     شاخ و برگ اختصاص داده می
هارز باا    شی، باعث افزایش رقابت ایان علاف  نسبی باال در مرحله روی

شود. با توجاه باه شارایط اقلیمای منطقاه گلساتان و       گیاه زراعی می
توان به این مازندران از نظر میزان درجه حرار  و بارندگی سالیانه می

های این عنوان یکی از رویشگاهتواند بهنتیجه رسید که این منطقه می
تواناد آشایان   هاای مهااجم مای   ههرز مهاجم مطرح باشاد. گونا   علف
های کشاورزی و طبیعی را اش ال کنند و نظامشناختی خالی در بومبوم

کنناد،  محیطی که به منطقه جدیاد وارد مای  بر پیامدهای زیستعالوه
 آورند.بار میهای اضافی نیز برای کشاورزان بههزینه

 

 گیری  نتیجه

زنای باذرهای   جوانهآمده از پژوهش حاضر نشان داد دستنتایج به
درجاه   01گاراد آغااز و در دماای    درجه ساانتی  01نیلوفرپیچ از دمای 

تااوان ایاان گیاااه را در گااروه رو ماایگااراد متوقااف شااد. ازایاانساانتی 
محادودة دماایی   زنی بذر این علف هارز در  گرمادوست قرار داد. جوانه

در هرز  علف نیکه ا رسدینظر مبهاست و گراد درجه سانتی 05تا  01
از اواسط بهاار بعاد از    احتماالً بهتری دارد. یزن ر  وانهدماهای گرم

و  یزنا بارای جواناه   یآب زمان مناساب  یفراهم نیهوا و همچن یگرم
. بار اسااس مادل دنادان مانناد      شاود یما  جادیهرز ا علف نیرقابت ا

و  50/02، 50/00، 00/7 دماهای پایه، مطلوب تحتانی، فوقانی و سقف
بار اسااس مادل ساه پاارامتری       گراد برآورد شد.انتیدرجه س 50/02

 51 ماورد نیااز بارای کااهش    و پتانسال آب   لجستیک، غلظت نماک 
 00/00ترتیااب بااه زنااای باااذر ایااان علاااف هااارز،درصاادی جوانااه

 تنش شوری و. مگاپاسکال برآورد گردید -05/1زیمنس بر متر و دسی
های ا در خاکزنی این علف هرز گردید؛ امخشکی باعث کاهش جوانه

زنای بخشای از باذور وجاود     با شوری و خشکی متوسط احتمال جوانه
ها ترین روشهای شیمیایی ازجمله متداولبه اینکه روش با توجهدارد. 

باشاند،  می های مهاجم در کشورهای هرز و دیگر گونهکنترل علف در
ه تواناد منجار با   می ها عالوه بر تأثیرا  مستقیمگونهلذا گسترش این

باغاا  شاود و پیامادهای     افزایش کاربرد سموم شیمیایی در مازارع و 
. بنابراین، با شناخت کامل از مراحال  ها را دوچندان کندگونهمنفی این

ریازی  توان نسبت باه برناماه  مختلف فنولوژی علف هرز نیلوفرپیچ می
جهت اعمال مدیریت صحیح اقدام نماود. از دیادگاه مادیریتی، زماان     

باشد؛ ولی کش در مرحله سه تا چهار برگی میده از علفمناسب استفا
انگاری در این مرحله، باید قبل از تولید غنچه، کنتارل  در صور  سهل

شوند تا بذر آن وارد بانک بذر نشود؛ چراکه باذر ایان گیااه از عوامال     
 شود.ایجاد آلودگی در مزرعه محسوب می
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