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 چکیده

اين بذر  زنيجوانه رفتارهای طوالني در خاك بماند. مطالعه اثر عوامل مختلف بر بودن خواب در بذرهای خود، قادر است برای مدت دارا دلیليوالف وحشي زمستانه، به 

و تاريکي( بصورت  ی)شرايط نور وحشي زمستانه، دو آزمايشخواهد شد. به منظور بررسي نحوۀ پاسخ بذرهای يوالف كنترل صحیح برنامه تنظیمهرز، منجر به علف

گراد درجه سانتي 5گراد در روز و درجه سانتي 10و دمای متناوب  15 ،10 ،5، 3تصادفي با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمايش شامل دما )كامالً فاكتوريل و در قالب طرح 

ذر، زني بر اساس پوشش بوحشي )اهواز، شیراز و كردستان( بودند. نتايج حاكي از آن بود كه درصد جوانههای يوالفوجود يا عدم وجود پوسته در بذر و جمعیتدر شب(، 

زني رخ نداد و وحشي، جوانههای يوالفهای پوشش دار هیچ يک از جمعیتگراد، در بذردرجه سانتي 5و  3و دماهای ثابت  كند. در دمای متناوبنسبت به دما تغییر مي

یت زني شد. در دمای متناوب، جمعگراد مشاهده شد؛ به عبارتي، افزايش دما، سبب شروع جوانهدرجۀ سانتي 15و  10زني در بذرهای پوشش دار، تنها در دو دمای جوانه

در تاريکي نیز همانند درصدی نیاز داشت.  50زني درصد( را داشت و جمعیت اهواز، به طوالني ترين زمان برای جوانه 87زني )وحشي شیراز، بیشترين درصد جوانهيوالف

ای هزني جمعیتدرصد جوانه .تاريکي مشاهده نشدگراد در درجه سانتي 5و  3(، 5و شب  10دار در دماهای متناوب )دمای روز پوشش در بذرهای  زنيروشنايي، جوانه

 دۀ بازتاب عوامل محیطي بر، تفاوت معني داری را نشان داد كه اين امر نشان دهنپوشش دارها در حالت زني اين جمعیت، با جوانهوحشي در حالت بدون پوششيوالف

روش  ها بر پايۀ بازخورد شرايط محیطي را بايد برای بکارگیریشدن آنو سبز زني بذرهاوانهزني است. پیش بیني دقیق و درست از زمان جو چگونگي رفتار جوانهپوسته 

 ، در نظر گرفت.هرزهایعلفهای كنترلي مؤثر در مديريت تلفیقي يا روش

 .هرزهایعلفمدل سیگموئیدی، دمای متناوب، مديريت تلفیقي بذر،  پوششخواب : کلیدیهای واژه
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ABSTRACT 

Seed of wild oats can persist in the soil for a long time due to its dormancy. Studing the different factors affecting 

germination behaviors of this weed seeds will result in a properly control program. To quantify the rate of wild 

oat population's germination response to light and darkness, two experiments were performed in laboratory. The 

experimental design was a completely randomized design with three replications. Experimental treatments were 

temperature (10/5, 3, 5, 10 and 15 ◦c), seed coat (with and without), and populations (Ahvaz, Kordestan and 

Shiraz). The results showed that germination responses to temperature changed based on seed coating. Seeds of 

wild oat populations were not germinated at constant temperatures of 3 and 5°C and also at fluctuating 

temperatures and Non-treated seeds germinated at 10 and 15°C. In the other words, increasing temperatures 

impact the germination velocity. The highest germination percentage (%87) occurred in the 10/5 C, in Shiraz 

population. Among populations, Ahvaz needed maximum growing degree days to reach 50% germination. Coated 

seed did not germinate at light or darkness in the 10/5 °C and 3 and 5°C. Significant difference were evident in 

germination percentage of coated and without coat seeds of wild oat population. This indicates the role of genetic 

factors and environmental conditions during plant growth and the germination behavior of seeds. Precise and 

accurate prediction of the time of seed germination and emergence based on feedback of environmental conditions 

should be considered to performe the effective control method or methods in integrated weed management. 

Key words: Seed coat dormancy, sigmoidal model, temperature fluctuation, integrated weed management.  
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 مقدمه

اری زیاد با شرایط گوناگون زیستی و اکولوژیکی، سبب سازگ

 (Avena ludovicianaوحشی )هرز یوالفشاخص شدن علف

غالت  در مزارع گندم و سایر برگ باریك هرزهایمیان علفدر 

 ,.Montazeri et al) است های ایران شدهپاییزه در اغلب استان

2005; Samedani & Baghestani, 2005; Baghestani et 

al., 2008; Atri et al., 1998.)  از مواردی که منجر به خسارت

زنی پراکنده در طی جوانه توان بهشود میهرز میباالی این علف

 ،ودشو خواب بذر که سبب باقی ماندن آن در بانك بذر می 1فصل

(Bryson, 1990; Medd & Pandey, 1990; Jain et al., 

 ترینمهم از بذر و خروج از خاک، زنیاشاره نمود. جوانه (1997

زیرا  ،دباشمی هرز هایعلف از بسیاری موفقیت رویدادها برای

 آشیان یك در هرزعلف یك رقابت نخستین مرحلۀ که

 ;Cairns & Devilliers, 1986) شودمحسوب می اکولوژیك

Forcella et al., 2000; Leon & Knapp, 2004) عوامل 

از  تأثیرگذارند که هرز هایعلف بذر زنیجوانه بر پاسخ متفاوتی

ترین نقش نور اشاره کرد. دما، مهم و دما توان به می آنها ترینمهم

بذری است  خواب، زنی بذر دارد. بذررا در تنظیم خواب و جوانه

 جوانه زنی،جهت جوانهمطلوب  شرایط شدن فراهم با وجود که

های بذرهای گونه دمایی . نیاز((Baskin & Baskin, 2004 نزند

 های مختلف نیز باو حتی بذرهای یك گونه از جمعیت مختلف

 ها، تأثیراست؛ از این رو و در بسیاری از پژوهش یکدیگر متفاوت

 Meyer & Allen, 2009; Alvarado) دما بر پویایی خواب بذر

& Bradford, 2005) نی)و جوانه زTimmermans et al., 

2007; Hardegree, 2006 ) .ای سه دمای پایه برآورد شده است

حداقل  دماهای شود که بهبرای پاسخ بذر به دما در نظر گرفته می

گفته 2اصلی دماهای بهینه )مطلوب(، یا ماکزیمم و )پایه(، حداکثر

 (Evetts & Burnside, 1972).د شومی

                                                 
1 Stagger germination 
2 Cardinal 
3 Constant temperature 
4 Fluctuate temperature 

 هرز هایعلف بذر زنی بر جوانه4 و متناوب 3دماهای ثابتتأثیر 

 جوانه افزایش در دمایی مثال، نوسانات متفاوت است؛ بعنوان نیز

 (Ale Ebrahim et al., 2011).تأثیرگذار بوده است  تلخه زنی

 ، در روشنایی و گسترۀ Scoparia dulcisهرزعلف بذر

 دماهای از سریعتر گراد،سانتی درجه 25-20تا  35-40دمایی

بذر  زنی جوانه (Jain & Singh, 1989).دارد  زنیجوانه ثابت

Elusine indica ساعت   16- 8 و  35- 20در دمای

 درصد رسید99/روشنایی، به تاریکی

(Nishimoto & Mccarty, 1997)   20/30دمای متناوب ،

-فراهم می  Richardia scabraزنی بهترین شرایط را برای جوانه

 در تغییری دمایی، نوسانات (Biswas et al., 1975).سازد 

 ایجاد Cynanchum acutum کاتوس بذرجوانه زنی  افزایش

 کهورک بذر زنی جوانه . برای(Pahlevani et al., 2007)نکرد 

Prosopis farcta L.  متناوب از دمای ترثابت، مناسب نیز دمای 

درجه  20/30دمایی  . در تناوب(Ghaffarri et al., 2015)بود 

زنی ساعت تاریکی(، جوانه 8ساعت روشنایی و  16گراد )سانتی

درحالی که در همین شرایط و در تناوب  ،بود درصد 48تلخه، 

 69هرز به زنی در این علفتاریکی و روشنایی، درصد جوانه

 به پوشش بذر، (Maguire & Overl, 1959).رسید درصد 

 و ودشوحشی مییوالف بذر زنیهجوان مانع از مکانیکی، صورت

 انتقال کاهش یوالف وحشی، با گندمه در موجود آلورون الیه

 اعثب رشد، جهت آب به رویان کمتر دستیابی نتیجه در و آب

 .(Salimi & Ghorbanli, 2001) شودآن می زنیکاهش جوانه

وحشی زنی در بذرها بدون پوشش یوالفسرعت و درصد جوانه

 زنی را به دنبال داردنور و دمای ثابت، افزایش جوانهزمستانه، در 

(Forozesh et al., 2017)ی زن. با توجه به تغییر در درصد جوانه

ر بینی پویایی بانك بذر ددر گیاه مادری، پیش هرزهایعلفبذر 

 اجرای و هایی از قبیل مزرعه، جهت طراحیآلودگی محیط

به عبارت . باشدت میآنها، حائز اهمی مدیریتی هایاستراتژی

 کاربردهای زنی،وسعت جوانه و زمانی برنامۀ دیگر، شناخت



 73...                                                                                  زنی توده های مختلفبذر بر جوانه اثر نور، دما و پوسته

 

 ها داردتوجهی در مدیریت آن درخور عملی

.(Anonomus, 2013)  جوانه رفتار در که هاییتفاوت تعیین 

می خورد،می چشم به هرزعلف یك های مختلفجمعیت زنی

هرز علف گونه یك مدیریت متفاوت هایروش به علت نیاز تواند

 .(Pawlak et al., 1990) کند توجیه را مختلف مناطق در

بنابراین، این تحقیق با هدف ارزیابی دمای ثابت و متناوب، نور و 

های زنی جمعیتتاریکی و اثر پوشش بذر بر خصوصیات جوانه

 .یوالف وحشی زمستانه انجام شد

 هامواد و روش

دانشکده  هرزهایعلفآزمایشگاه  در1395 سال در این آزمایش

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج انجام شد. بذر 

وحشی که در اواخر بهار و اوایل تابستان مختلف یوالف هایجمعیت

سه منطقه اهواز، کردستان و شیراز جمع مزارع گندم از  1391سال 

 (.1آوری شده بود، مورد استفاده قرار گرفت )جدول 

های ، درون پاکتپس از تمیز شدن و تا زمان آزمایشبذرها 

گراد( نگهداری درجه سانتی 25-20کاغذی در دمای آزمایشگاه )

شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی 

درجه  10، 5، 3با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل دما )

درجه  5و گراد در روز درجه سانتی 10تناوب گراد و دمای مسانتی

گراد در شب( و پوشش بذر )با و بدون لما و پالئا( و سانتی

ها )اهواز، کردستان و شیراز( بودند. در بذر بدون پوشش، جمعیت

 ,.Beckie et al)لما و پالئا توسط دست از بذرها جدا شدند 

 9های استریل شده به قطر پتری دیش یك از . در هر(2000

بذر  25حاوی یك برگ کاغذ صافی واتمن بودند، متر که سانتی

در هود قرار داده شدند. سپس به هر پتری  هاقرار داده شد و پتری

در  بذرها که طوری به ،لیتر آب مقطر اضافه شددیش، پنج میلی

ها بودند. به منظور حفظ رطوبت، پتری دیش آب با مستقیم تماس

، . در طی آزمایشهای نایلونی شفاف نگهداری شدنددرون کیسه

ها، مرطوب نگهداشته شدند و در کاغذ صافی درون پتری دیش

 از صورت لزوم، به آنها آب مقطر اضافه شد. بذرها پس

زنی روز جوانه 15روز )پس از  15، به مدت ظروف در قرارگیری

مشاهده نشد( در دماهای مورد نظر درون ژرمیناتورها قرار گرفتند. 

گراد بود. درجۀ سانتی ± 5/1تورها در بازه نوسان دمایی در ژرمینا

ش شدند و برای ساعت، بذرهای جوانه زده شمار 24هر 

ها خارج شدند. ، این بذرها از پتری دیشجلوگیری از آلودگی

چه بود و های خروج ریشهزنی، دیدن اولین نشانهمعیار جوانه

وانه جها دو تا سه بود، به عنوان بذر چه آنبذرهایی که طول ریشه

تجزیه . ((Beheshtian et al., 2011زده در نظر گرفته شدند 

ا ها نیز بو مقایسه میانگین SAS 9.1ها توسط نرم افزار آماری داده

آزمون دانکن و در سطح یك درصد انجام شد. از رگرسیون غیر 

برای بیان الگوی  ،Sigma Plot 12.5خطی و با استفاده از نرم افزار

استفاده شد. تابع سیگموئیدی سه پارامتره به  زنی تجمعیجوانه

 ها برازش داده شد.داده

Y=a/(1+exp(-x-x0/b))                (1                            )  

؛ Xزنی تجمعی در دامنۀ مشخصی از دما ، جوانهYدر این معادله: 

aزنی تجمعی؛ ، حداکثر درصد جوانهX0 زمان دمایی که در آن ،

-سرعت جوانه، bرسد و درصد می 50زنی تجمعی به وانهمیزان ج

به وسیله شاخص میانگین  باشد. ارزیابی برازش مدل،زنی می

 adj 2Rگیری و ضریب دقت اندازه (RMSE)مربعات ریشۀ خطا 

  ( انجام شد:3و  2)معادالت 

(2                              )RMSE =
√∑ (𝑛

𝑖=1 𝑃𝑖−𝑂𝑖)2

n
        

(3                                  )R2adj = 1 −
∑(𝑂𝑖−𝑃𝑖)2

∑(𝑂𝑖−Q̅)2
  

 .وحشیهای یوالفبذر جمعیتمشخصات جغرافیایی مناطق جمع آوری  -1جدول 

 Table 1. Geographic characteristics of the locations, where A. ludoviciana seeds were collected. 

Sampling sites Mean temperature (˚c) Average annual precipitation (mm) Latitude Longitude Elevation (m) 

Ahvaz 26.4 205.4 32˚14'28"N 48˚47'55" E 105 

Kordestan 12.8 502 34˚47.685'N 35˚54.531' E 1440 

Shiraz 18.6 313.4 29° 33' 41"N 52° 36' 09" E 1593 
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 گیری شده، به ترتیب مقادیر اندازهiP و iOکه در این دو معادله: 

 RMSEباشد. هر چه ، میانگین مشاهدات میQ̅ و پیش بینی شده و

نزدیکتر به یك باشد، نشانگر دقت بیشتر  adj2Rکوچکتر و 

محاسبه شد  4زنی از معادلۀ جوانه سپس سرعتباشد. آزمایش می

., 1996)et al.(Piper   ،0در معادله زیرX سرعت جوانه زنی است 

(et al., 2000 Benech-Arnold.) 

(4)                                   0=1/x50R زنی()سرعت جوانه 

 نتایج و بحث

روند سرعت  (،1)معادلۀ  پارامترهای تابع سیگموئیدی سه پارامتره برآورد

-های یوالفجمعیت های ثابت و دمای متناوببرای دما را زنیجوانه

الگوی  دهد که بیانگر تفاوتنشان میدر دو حالت با و بدون پوسته  وحشی،

های شاخص باشد.میوحشی ی یوالفهاجمعیتزنی در بین جوانه

-درجۀ سانتی 15تا  3زنی نشان دادند که با افزایش دما از جوانهمحاسبه شده 

که زنی کاهش پیدا کرد درصد جوانه 50گراد، زمان الزم برای رسیدن به 

واز ساعت(، در جمعیت اه 116زنی )کمترین زمان رسیدن به نصف جوانه

-درصد جوانهگراد مشاهده شد. با کاهش دما، درجۀ سانتی 15و در دمای 

وحشی نیز کاهش یافت. دما، یکی از عوامل زنی در سه جمعیت یوالف

-ا میهزنی بذر و رشد اولیۀ گیاهچهمحیطی تعیین کننده در موفقیت جوانه

زنی بذر اثرگذار است باشد که بر ظرفیت )میزان( و سرعت جوانه

(Shafiei & Price, 2001). ( گراد روز درجه سانتی 10در دمای متناوب

صد وحشی شیراز، بیشترین درگراد شب(، جمعیت یوالفدرجه سانتی 5و 

طوالنی ترین را داشت و جمعیت اهواز، نیازمند درصد(  87زنی )جوانه

الزم به ذکر است که در (. 2درصدی بود )جدول  50زنی زمان برای جوانه

( و  گراد شبدرجه سانتی 5گراد روز و درجه سانتی 10متناوب )دمای 

یك از  گراد، در بذرهای پوشش دار هیچدرجه سانتی 5و  3دماهای ثابت 

 (.3زنی رخ نداد )جدول ، جوانهوحشیهای یوالفجمعیت

 وحشییوالفداده اند که بذرهای بدون پوسته  ها نشانبررسی 

نند زای از دما جوانه میبه سادگی در طیف گسترده ،A. fatuaگونۀ 

(Corbineau et al., 1986, 1993). همچنین لما و پالئا در یوالف-

 Chen et) اندزنیهای جوانهمحتوی بازدارنده ،A. fatuaوحشی 

al., 1982 )و در محدودیت تبادالت گازی نقش مهمی را ایفا می-

 .(Hay & Cumming, 1959) کنند

  .ه به جوانه زنی تجمعی بذرهای بدون پوشش یوالف وحشی در شرایط روشناییهای معادلۀ سیگموئیدی سه پارامترتخمین پارامتر -2جدول 

Table 2- Estimated parameters of three parameters sigmoidal function fitted to cumulative germination of A. ludoviciana 

seed without lemma and palea in light. 

R2 adj a(SE) b(SE) X0)SE) Population Temperature (◦c) 

0.80 58.5(2.5) 42.02(8.4) 81.4(8.9) Ahvaz  

0.92 76.3(1.07) 15.3(2.05) 31.6(2.2) Kordestan 10/5 

0.94 87.5(1.2) 15.6(2.1) 31.7(2.3) Shiraz 
 

0.97 92.2)1.8) 24.4(2.3) 171.9(2.7) Ahvaz  

0.94 69.9)1.9) 23.02(3.3) 149.5)3.9) Kordestan 3 

0.93 74.1)2.3) 20.3)3.4) 166.1)4.07) Shiraz 
 

0.98 93.04)1.07) 22.7)1.4) 133.4)1.7) Ahvaz  

0.93 83.2)2.3) 22.3(3.6) 127.8)4.2) Kordestan 5 

0.97 80.3)1.2) 17.9(1.9) 131.1)2.2) Shiraz  

0.98 98.02)0.7) 10.9(0.9) 73.4)0.9) Ahvaz  

0.97 76.6)0.8) 8.3(1.03) 64.8)1.2) Kordestan 10 

0.99 92.7)0.5) 6.9(0.8) 70.8)0.5) Shiraz  

0.99 99.5)0.4) 7.6(0.6) 28.08)0.5) Ahvaz  

0.97 83.3)0.5) 9.05(0.8) 29.3)0.9) Kordestan 15 

0.97 98.9)0.7) 10.8(0.9) 33.8)1.1) Shiraz  

: GDD to reach the %50 cumulative emergence0x: slope of curve                   b: upper asymptote                              a 
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  .ناییپوشش یوالف وحشی در شرایط روش اه به جوانه زنی تجمعی بذرهای بمعادلۀ سیگموئیدی سه پارامترتخمین پارامترهای  -3جدول 

Table 3- Estimated parameters of three parameters sigmoidal function fitted to cumulative germination of A. ludoviciana 

seed with lemma and palea in light. 

R2 adj a(SE) b(SE) X0)SE) Population Temperature (◦c) 

0.88 64.7(3.6) 18.2)4.9) 212.1)5.8) Ahvaz  

0.89 67.03)12.3) 35.9)11.3) 256.2(19.1) Kordestan 10 

0.90 75.8)1.9) 12.4)1.9) 207.1(2.3) Shiraz  

0.85 65.2(2.1) 4.84(6.2) 116.06(5.4) Ahvaz  

0.88 16.8)0.8) 24.4)5.5) 170.4(6.5) Kordestan 15 

0.87 72.4)2.8) 6.7(4.6) 140.9(3.4) Shiraz  

a: upper asymptote                              b: slope of curve                   x0: GDD to reach the %50 cumulative emergence 
 

 

  

 

 
 دماهای مختلف.  در وحشیهای یوالفجمعیت زنی بذرهای بدون پوششسرعت جوانه -1شکل 

Figure 1- Germination rate of A. ludoviciana seed populantions without lemma and palea at different temperatures.  
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-بذرهای پوسته دار، جمعیت شیراز، بیشترین درصد جوانه میان در

 72و  75گراد )به ترتیب درجه سانتی 15و  10دماهای را در زنی 

 وحشی از یوالف در این گونه (. 3درصد( داشت )جدول 

(A. ludoviciana،)  درجه  15تا  10دمای مطلوب در حدود

ما بر این د منابع مختلف میان اما ،گراد گزارش شده استسانتی

 ,Shafiei, 2001; Quail & Carters)  دتوافق نظر وجود ندار

1969; Atwood, 1914; Thurston, 1951, 1956; Leggett & 

Banting, 1959 .) این تفاوت در اختالف نظر در دمای بهینه

ها در مراحل تواند بدلیل قرارگیری بذر جمعیتزنی میجوانه

)شرایط متفاوت نور، رطوبت و دما( و با توجه  1رسیمختلف پس

 & Friesen بذر باشدآوری به شرایط محیطی مکان جمع

Shebeski, 1961)) .رسی بذرهای یوالفمثالً در مورد دما، پس-

می رخ گرم( پاییز )استراتیفیکاسیون اوایل و تابستان طی وحشی در

قطعاً شرایط دمایی در سه  ؛(Baskin & Baskin, 1998) دهد

 منطقه شیراز، کردستان و اهواز، با هم متفاوت است.

 نتایج تاریکی

( که اثر 2)جدول  زیه واریانس در تاریکی نشان دادتج نتایج

وحشی، های یوالفمتقابل دما و پوشش بذر، دما و جمعیت

وحشی و پوشش بذر و همچنین اثرات سه های یوالفجمعیت

وحشی در سطح یك های یوالفگانه دما، پوشش بذر و جمعیت

 .(P<0.01)درصد معنی دار بودند 

ی زنی بذرهادان اشاره شد، درصد جوانهتر نیز بهمانطور که پیش

ای تر از بذرهوحشی در نور، بیشی یوالفهابدون پوشش جمعیت

ا ه، بود. در تاریکی نیز همین نتایج در این جمعیتپوشش دار

 10در بذرهای پوشش دار در دمای متناوب ) زنیشد. جوانه مشاهده

درجه  5 و 3 (،گراد شبدرجه سانتی 5گراد روز و درجه سانتی

 گراد در تاریکی مشاهده نشد. سانتی

 

 .وحشیهای یوالفجمعیت بذر زنیآنالیز واریانس اثر دما، پوشش بذر و جمعیت بر جوانه -4جدول 

Table 4- Variance analysis of the effect of temperature, seed coat and population on germination of 

 Avena ludoviciana seed populations. 

Mean Square Df Treatments 
6078.04** 4  Temperature 

84762.71** 1 Seed coat 

1733.2** 2 Population 

2059.82** 4 Temperature×Seed coat 

774.97** 8 Temperature×Population 

1580.84** 2 Seed coat×Population 

465.28** 8 Temperature×Seed coat×Population 

41.06 60 E 

15.18  C.V. 

**, p<0.001 respectively. 
 

                                                 
1 After-ripening 
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 .در تاریکی متناوبو  ثابتوحشی با و بدون پوشش در برابر دمای زنی بذرهای یوالفدرصد جوانه -2شکل 

Figure 2- Germination percentage of A. ludoviciana seeds, with and without lemma and palea, at constant and fluctuating 

temperature in darkness. 

عنوان  Sawhney et al., 1986)کر است در آزمایشی )الزم به ذ

ذر در زنی بکه نور برخالف تاریکی، منجر به مهار جوانهشده است 

و در حالت بدون  ، ولی در این آزمایشوحشی شده استیوالف

پوشش و با پوشش، تفاوتی بین نور و تاریکی دیده نشد. میان جوانه 

-درجه سانتی 15تا  3زنی بذرهای بدون پوشش در دماهای ثابت )

زنی و درصد جوانه دار شد( و دمای متناوب، تفاوت معنیگراد

اما  ،متناوب بودبذرهای بدون پوشش در دمای ثابت، بیش از دمای 

 15تا  3زنی بذرهای بدون پوشش در دماهای ثابت )تفاوت جوانه

 زنی بذرهای با پوششگراد( معنی دار نبود. میان جوانهدرجه سانتی

گراد و دمای  درجه سانتی 15و  10و بدون پوشش در دو دمای ثابت 

( گراد شبدرجه سانتی 5گراد روز و درجه سانتی 10متناوب )

 دامنۀ یك بر (. عالوه2معنی داری وجود نداشت )شکل تفاوت 

-جهت جوانه حرارتی تغییرات از خاصی های دوره بذرها به دمایی،

 Benech-Arnold et al., 2000; Forcella et)نیاز دارند  زنی

al., 2000) .های صورت گرفته عنوان شده در برخی از بررسی

 نوسان و تاریکیدر  وحشییوالف بذرهای زنیاست که جوانه

 ولی (Salimi & Ghorbanli, 2001)شود ( بیشتر می5/15دمایی )

-جوانه دمایی، نوسان از بیش ثابت، دمای که این بر مبنی گزارشی

دارد  وجود نیز دهدمی قرار تأثیر تحت وحشی رایوالف زنی

(Carmona & Murdoch, 1995)گرده زمان از قبل هوا . دمای-

و نیز دما در زمان نمو  (Sawhney et al., 1985)افشانی 

این  شدنسبز و زنیجوانه ((Bewley.& Black, 2013بذری

 دهد.می قرار تأثیر تحت را هرزعلف

-های یوالفزنی جمعیت، مقایسه میانگین درصد جوانه3شکل 

وحشی را در دماهای ثابت و نوسانات دمایی نشان داده است. نتایج 

درجه  5گراد روز و درجه سانتی 10متناوب )نشان داد که در دمای 

زنی جمعیت شیراز بیش از دو گراد شب(، درصد جوانهسانتی

اما این میزان به لحاظ آماری  ،وحشی بودجمعیت دیگر یوالف

کی، زنی در تارید جوانهداری نداشت. بیشترین درصتفاوت معنی

اهده گراد مشدرجه سانتی 15اهواز و در دمای ثابت  در جمعیت

گراد درجه سانتی 10زنی در دمای متناوب )شد که با میزان جوانه

. داری داشتگراد شب( تفاوت معنیدرجه سانتی 5روز و 
 بذرهای زنیجوانه افزایش تحریك در روزانه دمایی نوسانات

 است دارد و بدیهی فراوان اهمیت هرزمختلف علف هایگونه

 متناوب دمای معرض در بذرها بیشتر شرایط باز محیطی، در که

 ,Alm et al., 1993; Harrington) ثابت دمای تا دارد قرار

G.T. 1923; Baskin & Baskin, 2001; Benech-Arnold et 

al., 1988; Matumura, 1960; Morinaga, 1926; 

Steinbauer & Grigsby, 1957; Thompson, 1977; 

Thompson & Grime, 1983) . 
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.متناوبو  ثابتوحشی در دمای های یوالفزنی بذرهای بدون پوشش جمعیتدرصد جوانه -3شکل   

Figure 3- Germination percentage of A. ludoviciana seeds without lemma and palea at constant and fluctuate temperature. 

 
 .در تاریکیوحشی ن پوشش یوالفوپوشش دار و بد زنی بذرهایدرصد جوانه -4شکل 

Figure 4- Germination percentage of A. ludoviciana seeds with and without lemma and palea in darkness. 

 

اهواز و  راز،یش تیدر سه جمع زنی ، درصد جوانهیبطورکل

ش پوش یبذرها زنی کردستان، در حالت بدون پوشش، با جوانه

امر  نیرا نشان داد که ا یدار یتفاوت معن ها، تیجمع نیدار ا

 یو چگونگ شش بذربر پو یطیعوامل مح تیاهم نشان دهنده

همراه  در حالت راکهیز ،استبر اثر وجود پوسته  زنی رفتار جوانه

 ،اشتند زنی جوانه رازیش وحشی والفی تیجمع ، بذورپوششبا 

 (.4)شکل  زنی داشتلی در شرایط بدون پوشش جوانهو

 نتیجه گیری 

 دمایی دامنۀ دارای که وحشییوالف مانند هرزی هایعلف

 تریوسیع طیف در هستند، شدنسبز و زنیجوانه برای ایگسترده

 از هانآکنترل  و زنندمی جوانه محیط یا خاک حرارت درجه از

 شدن، سبز و زنیجوانه برای کمتر دمایی دامنه با های هرزیعلف

-بدین .(Hilgenfeld et al., 2004)است  ترمشکل به مراتب

-وانهپیش بینی دقیق و درست زمان ج ترتیب، باید تالش کرد تا با

ها، بر پایۀ شرایط محیطی، اعم از وجود یا عدم شدن آنزنی و سبز
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 در ای، دمارقابت درون یا بین گونهوجود بوته در کانوپی، 

زمان گرده افشانی و زمان نمو  ی مختلف مانند اول فصل،هازمان

، رطوبت و نور در زمان پس رسی و بسیاری از دیگر موارد، بذر

روع به ش کنیم.های کنترلی موثری برای این علف هرز پیدا روش

زنی در بذرهای پوشش دار در دماهای باالتری نسبت به جوانه

دهد. جمعیتی که بومی منطقه گرم بذرهای بدون پوشش رخ می

نیاز به دمای باالتری ها، )اهواز( بود، در مقایسه با سایر جمعیت

 زنی داشت.درصد جوانه 50برای رسیدن به 
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