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Abstract 

 

Background and Objectives 

Weeds are one of the most important factors that affect and reduce the yield of crops. Hedge 

parsley produces two shapes of seeds, fluffy and non-fluffy, of their germination behavior little 

information is available. The aim of this study was to investigate the effect of seed position, 

burial depth, thermal shock and seed polymorphism on germination percentage of hedge 

parsley. 

 

Materials and Methods 
The experiments were conducted based on factorial experiment in completely randomized design 

(CRD) with three replications at campus of agriculture and natural resources during years 2016-

2017. In the first experiment, the factors included seed position (high, middle and low plants), 

temperature (20 and 25 C°) and seed shape (fluffy and non-fluffy). In the second experiment, the 

factors were thermal shock (100, 150 and 200 C°), burial depth (0, 2 and 4 cm) and seed shape 

(fluffy and non-fluffy). 

 

Results 

In the first experiment, with increasing temperature from 20 to 25 C° germination percentage 

decreased and at 20 C
°
 the highest germination percentage (73.33%) was observed. Seed shape 

also affected seed germination percentages. In the second experiment, the burial depth had a 

positive effect on seed germination and with increasing burial depth, seed germination percentage 

increased. Interaction of thermal shock and burial depth showed that increasing burial depth and 

temperature increased the percentage of germination (57.14%). In both shapes of seeds, 

germination percentage increased with increasing burial depth and the highest germination 

percentage was observed in the maximum burial depth (4 cm).  

 

Discussion 

The results of this study showed that this weed is capable of germination in a wide range of 

environmental conditions. Germination percentage of hedge parsley increased with increasing 
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burial depth. The optimum temperature for seed germination of hedge parsley is 20 C°. Seed 

shape was affected on seed germination percentage of hedge parsley.  
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 چکیده
دار و  دو شکک  بکذر ککرک    هرز ماستونک  علف . های هرز یکی از فاکتورهای کاهش عملکرد محصوالت هستند علف

حاضکر    هدف از مطالعه. ها وجود دارد زنی آن می در ارتباط با رفتار جوانهکند که اطالعات ک بدون کرک تولید می
. اسک   هکرز ماسکتونک    زنی علف  بررسی اثر جایگاه بذر، عمق دفن، شوک حرارتی و چندشکلی بذر بر درصد جوانه

ع طبیعکی  صورت فاکتوری  و در قالب طرح کامالً تصادفی بکا سکه تککرار در یکردیا کزکاورزی و منکاب       ها به آزمایش
باال، وسط و یایین  )در آزمایش اول فاکتورها شام  جایگاه بذر . اجرا شدند 5931-5931های  دانزگاه رازی طی سال

فاکتورها در آزمکایش دو  شکام    . بود( دار و بدون کرک کرک)و شک  بذر ( گراد درجه سانتی 01و  02)، دما (بوته
دار و  ککرک )و شک  بذر ( متر سانتی 4و  0صفر، )، عمق دفن بذر (گراد درجه سانتی 022و  512، 522)شوک حرارتی 

زنکی بکذر ماسکتونک     داری بر درصد جوانه نتایج نزان داد که عمق دفن، دما، و شک  بذر اثر معنی. بود( بدون کرک
در دمای زنی بذر کاهش نزان داد و  گراد درصد جوانه درجه سانتی 01به  02در آزمایش اول با افزایش دما از . دارد

در آزمایش دو  عمق دفن تأثیر مثبتی . مزاهده شد( درصد 99/39)زنی  ترین درصد جوانه گراد بیش درجه سانتی 02
اثر متقابک  شکوک   . زنی بذر افزایش نزان داد زنی بذر ماستونک داش  و با افزایش عمق دفن درصد جوانه بر جوانه

در هر دو شک  بذر با . یابد زنی افزایش می و دما درصد جوانه حرارتی و عمق دفن نزان داد که با افزایش عمق دفن
، بکذور بکدون ککرک    (متکر  سانتی 4)ترین عمق دفن  زنی افزایش نزان داد و در بیش افزایش عمق دفن درصد جوانه

داری  زنکی بکذور تکأثیر معنکی     را داش  و شک  بذر نیز بر درصکد جوانکه  ( درصد 54/15)زنی  ترین درصد جوانه بیش
. زنی در بذر بدون کرک مزاهده شد ترین درصد جوانه دار، بیش تر بودن اندازه بذرور کرک با وجود بزرگ.  داش

بکا  . ای از شکرایط محیطکی اسک     زنی در دامنه گسترده هرز قادر به جوانه نتایج تحقیق حاضر نزان داد که این علف 

ماسکتونک  زنی بذر  دمای بهینه برای جوانه. ن دادهرز ماستونک افزایش نزا زنی علف  افزایش عمق دفن درصد جوانه
 .زنی ماستونک تأثیرگذار بود شک  بذر بر درصد جوانه. گراد اس  سانتی  درجه 02دمای 

 
  هرز علف بذر، شک  دما، زنی، جوانه درصد چتریان، :ها کلیدواژه

 

 مقدمه

 در موجود های چالش ترین جدید و ترین مهم از یکی

 مهاجم و هرز های علف های گونه تمدیری ایران، کشور

 که هستند عواملی ترین مهم از یکی هرز های علف .است

 36 تا 22 میزان به را ایران در محصول عملکرد جدی طور به

 محصول دادن دست از کلی، طور به دهند، می کاهش درصد

 کشور سراسر در هرز های علف به مزارع آلودگی دلیل به

  .(Nosratti et al., 2017 a) است چشمگیر بسیار ایران
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 گیاهان، بقای حفظ در کارها سازو ترین مهم از یکی

 خواب واقع در و زنی جوانه در تأخیر برای بذور توانایی

 بینی پیش .(Copeland and Donald, 1996) است بذر

 بذر خواب دارای که هایی گونه شدن سبز درصد و زمان

 واقع در (.Sester et al., 2006) باشد می دشوار هستند

 در ویژه به بذور زنی جوانه مانع که عاملی ترین مهم

 دارای بذر .است بذر خواب شود، می هرز های علف

 شرایط شدن فراهم از پس که است ای زنده بذر خواب،

 ,Baskin and Baskin) نزند  جوانه زنی، جوانه مطلوب

 های علف شدن سبز و زنی جوانه بیولوژی شناخت (.2004

  ناپذیر انکا و ضروری امری زراعی محصوالت در زهر

 باشد می هرز های علف مؤثر مدیریت های سیستم در

(Shakarami et al., 2011.) شناخت طریق از کلی طور به 

 های سیستم با تلفیق در محیط در هرز علف بیولوژی کامل

 های روش در توجهی قابل های پیشرفت به توان می مدیریتی

  .(Zhou et al., 2005) شد نایل هرز های لفع رایج کنترل

  تأثیر تحت هرز علف گونه ظهور و بذر زنی جوانه

 عوامل این از برخی .دارند قرار محیطی مختلف عوامل

 Chauhan) هستند خاک در بذر دفن عمق و دما نور، شامل

and Johnson, 2010.) عوامل ترین مهم نور و دما  

 ها گونه گسترش و توزیع ی،زن جوانه کننده تنظیم محیطی

 ,.Chauhan et al) هستند اکولوژیکی های برهمکنش و

 به هرز های علف مختلف های گونه حساسیت (.2006

 باال دماهای به مقاومت و بوده متفاوت باال های دما

 تهاجم قدرت افزایش برای مفید ابزاری عنوان به تواند می

 ,Chauhan and Johnson) شود محسوب هرز های علف

2008 b.) مهم محرک یک عنوان به حرارتی شوک  

 جوامع در خاک در شده ذخیره های دانه زدن جوانه برای

 که وجودی با .است شده شناخته آتش به مقاوم گیاهی

 شده شناخته مختلف های گونه زنی جوانه کلی واکنش

 دماهای از وسیعی طیف و دانه اندازه متقابل اثر اما است،

 است نشده درک خوبی  به زنی جوانه بر حرارتی شوک

(Hanley et al., 2003.) نظر از خاک مختلف های عمق 

 نور میزان روزانه، دمای نوسانات رطوبت، فراهمی

 هم با بذر اطراف گازی محیط و خاک رطوبت موجود،

 عمق بنابراین ،(Chauhan et al., 2006) دارند تفاوت

 نور دسترس، قابل رطوبت طریق از زنی جوانه بر بذر دفن

 از (.Chauhan and Johnson, 2008 c) است مؤثر دما و

 گیاه در بذر جایگاه بذر، زنی جوانه بر مؤثر عوامل دیگر

 اثر واقع در این و (Baskin and Baskin, 2001) است

 ,Cheplick and Sung) شود می نامیده دانه جایگاه

 بر اندتو می گیاه یک در میوه یا دانه موقعیت .(1998

 و بذر خواب توده، زیست های ویژگی آن، مورفولوژی

 اثرات" عنوان به ها پاسخ این و بگذارد اثر زنی جوانه

 ,.Moravcova et al) شود می تلقی "جایگاه به وابسته

 نامساوی تخصیص دلیل  به است ممکن ها تفاوت این (.2005

 یا و (Datta et al., 1970) باشد ها دانه تمامی به منابع

 مثال عنوان به) موقعیت یک در شده تولید های دانه که این

  شده تولید محصوالت به نسبت (آذین گل  پایه در

 (آذین گل باالی در مثال عنوان به) دیگری موقعیت در

 سن های تفاوت جمله از محیطی مختلف شرایط در که

 یابند می توسعه دانه تولید زمان در مادر گیاه فیزیولوژیکی

 موقعیت تأثیر Asteraceae های گونه از تعدادی در .باشد

 Baskin and) شود می مشاهده بذر زنی جوانه بر آذین گل

Baskin, 2001.) های علف بذر زنی جوانه درصد در تفاوت 

 های راهکار از یکی مادری، ی پایه در استقرار نظر از هرز

 Hetero) هتروبالستی آن به که باشد می هرز علف بقای مهم

blasty) شود می گفته نیز (Duke, 1987). ثابت همچنین 

  خانواده گیاهان زنی جوانه های شاخص بر دما که است شده

 (.Melati et al., 2010) است مؤثر نیز چتریان

 تولید ی دهنده نشان بذر (شکلی چند) هترومورفیسم

 تکامل، طی در .است گیاه یک توسط بذر مختلف انواع

 مختلف انواع تولید برای گیاهی های گونه از بعضی توانایی

 در شده توزیع های گونه در بیشتر) گیاه، یک در ها دانه

 شرایط با ها محیط سایر و شور اراضی خشک، نیمه اراضی

 بذر، چندشکلی (.Imbert, 2002) شود می دیده (نامطلوب

 نهایت در و دربرگرفته را بذر پوشش خصوصیات و اندازه

 چندشکلی .دهد می قرار تأثیر تحت را بذر خواب و زنی جوانه

 عالی گیاهان برخی توسط که است روشی واقع در بذر

  ها آن زندگی مختلف مراحل در توانایی افزایش منظور  به
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 ترین واضح (.Matilla et al., 2005) گیرد می انجام

 در اغلب شکل چند های دانه بین مورفولوژیکی های تفاوت

 پوشش ضخامت .است بذر ی اندازه و دانه پوشش ساختار

 است ممکن زیرا دارد، زدن جوانه در مهمی نقش دانه

 خروج از مانع و کند محدود را گاز انتشار یا و آب جذب

 تغییر .(Mohamed-Yasseen et al., 1994) شود چه ریشه

 گسترش رب نیز چندشکل های دانه میان در خواب سطح

 برای بذر بانک شکیلت و ها گونه این زدن جوانه ی دوره

 ,Ungar) گذارد می ثیرأت مدت بلند در گیاهچه استقرار

 مشاهده گونه 266 از بیش در شکل چند بذور (.1987

 های گونه در بذر شکلی چند مثال عنوان به .است شده

 Poaceae و Asteraceae، Chenopodiaceae های خانواده

 (.Wei et al., 2007; Imbert, 2002) است شده مشاهده

 Torilis arvensis) علمی نام با ماستونک هرز علف

(Huds.) Link subsp. heterophylla (Guss.) Thell) 

 یکساله (Davis, 1972) غربی آسیای بومی هرزی علف

 کند می آلوده ایران در را تابستانی محصوالت که است

(Visi et al., 2014.) ی گسترده هرز علف ماستونک 

 از Apiaceae خانواده گیاهان مانند تابستانی محصوالت

 Daucus) هویج ،(.Coriandrum sativum L) گشنیز جمله

carota L.)، جعفری .(Petroselinum crispum L)، 

 Cuminum) زیره و (Apium graveolens L). کرفس

cyminum L.) باشد می (Ahmadi et al., 2013). 

 رشگزا Torilis (Apiaceae) جنس در بذر شکلی چند

 ماستونک واقع در و (Hendrix and Sun, 1989) است شده

 با درونی بذر کند، می تولید بذر شکل دو چتر یک در

 های کرک با بیرونی بذر که حالی در ظریف های کرک

 Deborah and) است شده پوشیده ضخیم و متراکم

Meyer, 1987.) (1966) گزارش به   Mozaffarianاین 

 پخش ایران سرتاسر در که است گونه نه شامل جنس

 و بذر زنی جوانه Imbert (2002) نظر طبق بر .است شده

 هترومورفیسم گیاهان در بذر شکل دو هر ی گیاهچه ظهور

 بر مؤثر عوامل از بهتر درک .هستند متفاوت احتماالً

 زراعی مدیریت های روش توسعه هرز، های علف زنی جوانه

 در زنی جوانه ترغیب یا و زنی جوانه از ممانعت طریق از

 تسهیل را هستند کنترل قابل آسانی به گیاهچه که زمانی

 جایگاه اثر تعیین هدف با حاضر  مطالعه نتیجه در .سازد می

 هرز علف زنی جوانه بر حرارتی شوک همچنین و بذر

 و نامبرده های تیمار متقابل اثر ارزیابی و ماستونک

 .شد انجام آن زنی جوانه بر بذر شکلی چند

 ها روش و مواد
 بذر جایگاه و دفن عمق دما، اثر بررسی منظور  به

 آزمایش دو ماستونک هرز علف زنی جوانه بر بوته روی

صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی  به مستقل

 کشاورزی، دانشکده فیزیولوژی آزمایشگاه دربا سه تکرار 

 زهر علف این که  آنجایی از .شد انجام رازی دانشگاه

 باشد، می ماه شهریور در بذر و رسیدگی زمان و ساله یک

 1310 سال ماه مهر در کامل، بلوغ از پس هرز علف بذور

 دانشکده محوطه مزارع از ناحیه 16 در گیاه 366 از

 .شد آوری جمع رازی دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی

 به ها، آزمایش شروع از قبل ماه دو مدت به بذور سپس

 دمای در زنی جوانه افزایش و بذر خواب شکاه منظور

 سپس .شدند نگهداری (گراد سانتی درجه 21±2) اتاق

 دو هر برای نامیه ی قوه تست ها، آزمایش انجام از قبل

 .شد انجام بذر شکل

 باال، ) بذر جایگاهها شامل  در آزمایش اول فاکتور

 و (گراد سانتی درجه 22 و 26) دما ،(بوته پایین و وسط

 ضدعفونی .بود (کرک بدون و دار کرک) بذر شکل

 16 مدت به درصد 1 سدیم هیپوکلرید با بذور سطحی

 بذور زدایی کرک بر تأثیری البته که گرفت انجام دقیقه

 .گرفت قرار بذر عدد 22 دیش پتری هر در سپس .نداشت

 2 تا1 دمایی نوسان با) ژرمیناتور دستگاه به ها دیش پتری

 زده جوانه بذور شمارش .شدند قلمنت (گراد سانتی درجه

 آلودگی از جلوگیری برای و شد انجام بار یک روز 2 هر

 این .شدند می خارج زده جوانه بذور دیش، پتری محیط

 تجربی روش از که شد انجام روز 14 مدت به فرآیند

 نشانه اولین مشاهده زنی، جوانه معیار همچنین .آمد دست به

 (.Chauhan and Johnson, 2008 a) بود چه ریشه خروج
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 بر حرارتی شوک اثر تعیین منظور بهدوم  آزمایش

 شامل ها فاکتورکه  شد انجام هرز علف این زنی جوانه

 گراد سانتی درجه 266 و 126 ،166) حرارتی شوک

  (متر سانتی 4 و 2 صفر،) بذر دفن عمق ،(دقیقه 2 مدت به

  بذور ابتدا .بود (کرک بدون و دار کرک) بذر شکل و

  گرما به مقاوم های لیوان درون شده تعریف اعماق در

  و شدند داده قرار بودند شده پر مزرعه خاک با که

 منتقل نظر مورد دمای با آون دستگاه به ها لیوان سپس

 از بذور حرارتی، شوک اعمال دقیقه 2 از پس .گردیدند

 مدت به .شدند داده قرار دیش پتری در و خارج ها لیوان

 روش) گردید ثبت و مشاهده بذور زنی وانهج روز 14

 زده، جوانه بذور شمارش و دیش پتری در بذور دادن قرار

  (.بود قبل آزمایش مشابه

 آماری تحلی  و تجزیه

انجام شد  SAS( 1/1)افزاز  ها با استفاده از نرم تجزیه داده

ای دانکن  ها از آزمون چند دامنه و برای مقایسه میانگین داده

(62/6 P ≤ )در سطح احتمال پنج درصد استفاده شد. 

 بحث و نتایج
 شک  و دما بذر، جایگاه تأثیر بررسی :اول آزمایش

 ماستونک بذر زنی جوانه درصد بر بذر

 ،(1 شکل) ها میانگین مقایسه نتایج به توجه با

 دماهای در ترتیب به زنی جوانه درصد ترین کم و ترین بیش

 .شد همشاهد گراد سانتی درجه 22 و 26

درجه  26آمده، افزایش دما از  دست اساس نتایج به بر

گراد  درجه سانتی 22به دمای ( درصد 33/73)گراد  سانتی

 ماستونکزنی بذر  باعث کاهش درصد جوانه( درصد 44/46)
 Chromolaena odorataکه در علف هرز ( 1شکل )گردید 

(Ping et al., 2011) منداب ،(Eruca sativa Mill. )

(Negadhasan et al., 2017) تاج خروس ،(Amaranthus 

caudatus) (Deyhimfard et al., 2016) نیز با افزایش ،

 .زنی کاهش یافته است دما درصد جوانه

زنی تحت تأثیر عوامل محیطی از نظر  نوسانات جوانه

زراعی از اهمیت خاصی شناسی و از دیدگاه مدیریت  بوم

اثرات شرایط نامطلوب در طول دوره . برخوردار است

زنی و مراحل اولیه رشد گیاه، نسبت به سایر مراحل  جوانه

تر است زیرا این رویداد منجر به استقرار نامناسب و  رشد مهم

شود  نهایت کاهش عملکرد محصول می تراکم کم بوته و در

(Negadhasan et al., 2017 .)آمده  دست اساس نتایج به بر

زنی بذر علف هرز  توان گفت که دمای بهینه برای جوانه می

 .گراد است درجه سانتی 26دمای  ماستونک

آمده واکنش دو شکل بذر به  دست با توجه به نتایج به

زنی بذر  درصد جوانه. زنی متفاوت بود تیمارهای جوانه

 ترین دار بود و بیش بدون کرک بیشتر از بذر کرک

( درصد 11/07)زنی در بذور بدون کرک  درصد جوانه

زنی در  ترین درصد جوانه که کم حالی  در. مشاهده شد

 (.2شکل )بود ( درصد 00/40)دار  بذور کرک
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Figure 1. The effect of temperature on seed germination percentage of hedge parsley 
In each column means that common letters are significantly different at the 5% level are Duncan's multiple 

range test 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi49t28--7bAhXMy6QKHf5IDxYQFghWMAY&url=http%3A%2F%2Fparks.bandarabbas.ir%2Fuploads%2F%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AC_%25D8%25AE%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3_11107.pdf&usg=AOvVaw2NrK8sLLKghxxcQHEN_ACP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi49t28--7bAhXMy6QKHf5IDxYQFghWMAY&url=http%3A%2F%2Fparks.bandarabbas.ir%2Fuploads%2F%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AC_%25D8%25AE%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3_11107.pdf&usg=AOvVaw2NrK8sLLKghxxcQHEN_ACP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi49t28--7bAhXMy6QKHf5IDxYQFghWMAY&url=http%3A%2F%2Fparks.bandarabbas.ir%2Fuploads%2F%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AC_%25D8%25AE%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3_11107.pdf&usg=AOvVaw2NrK8sLLKghxxcQHEN_ACP
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زنی  کننده جوانه امل محیطی تنظیموترین ع دما و نور مهم

ربرد سطوح مختلفی از کا(. Cristaudo et al., 2007)هستند 

زنی  دما و نور در شکست خواب بذر و افزایش درصد جوانه

دما، (. Gealy et al., 1985)بسیاری از بذور مؤثر است 

که در  کند تا جایی زنی بذر را کنترل می خواب و جوانه

تر از  کننده ها ممکن است حتی نقش آن تعیین بعضی گونه

آگاهی از (. Oliveira and Norsworthy, 2006)نور باشد 

نیازهای دمایی جهت سبز شدن علف هرز امری مهم و 

های  های کنترل علف اساسی در طراحی و اجرای راهبرد

در واقع دما از (. Derakhshan et al., 2014)باشد  هرز می

های فیزیولوژیکی  های مهم محیطی مؤثر بر فرآیند فاکتور

زنی  ه جوانهنمو از جمل گیاهان در تمامی مراحل رشد و

 Yilmaz andطی نتایج (. Kamkar et al., 2006)باشد  می

 (2007) Aksoy زنی ترشک ترین دما برای جوانه مناسب 

(L. scutatus Rumex) ، باشد گراد می درجه سانتی 22دمای. 

(2017 b) Nosratti et al. بررسی عوامل محیطی  در

دادند نشان  Centaurea balsamitaزنی  مختلف بر جوانه

دهد  ها رخ می زنی این بذر در طیف وسیعی از دما که جوانه

زنی  ترین درصد جوانه و بیش( گراد درجه سانتی 32تا  2از )

 نتایج آزمایشات. گراد مشاهده شد درجه سانتی 22در 

(2016) Nosratti et al.  نشان داد که بذورPysalis 

diaricata زدند نه میها جوا در دامنه نسبتاً وسیعی از دما. 

 بررسی اثر شوک حرارتی، عمق: آزمایش دو 

 ماستونکزنی بذر  دفن و شک  بذر بر درصد جوانه
زنی را از طریق رطوبت قابل  عمق دفن بذر، جوانه

با افزایش عمق . دهد دسترس، دما و نور تحت تأثیر قرارمی

افزایش نشان  ماستونکزنی بذر علف هرز  دفن درصد جوانه

 4در عمق ( درصد 21/21)زنی  ن درصد جوانهتری داد و بیش

بر اساس نتایج مقایسه (. 3شکل )متر مشاهده گردید  سانتی

زنی در عمق  ترین درصد جوانه ، بیش(3شکل )ها  میانگین

. گراد مشاهده شد درجه سانتی 266متر با دمای  سانتی 4دفن 

متر همراه با  سانتی 4داری با عمق دفن  البته اختالف معنی

در عمق دفن . گراد نداشت درجه سانتی 126و  166های دما

گراد کمترین  درجه سانتی 126متر همراه با  صفر سانتی

داری با  زنی بذر مشاهده شد که اختالف معنی درصد جوانه

گراد  درجه سانتی 166متر و دمای  عمق دفن صفر سانتی

متر با افزایش دما درصد  در عمق صفر سانتی. نشان نداد

 کرد و تفاوت محسوسی زنی از نظم خاصی پیروی نمی جوانه

گراد مشاهده  درجه سانتی 266و  126، 166بین دماهای 

 266)متر و باالترین دما  سانتی 2در عمق دفن . گردید

در عمق کشت . زنی کاهش یافت درصد جوانه( گراد سانتی

داری در درصد  متر با افزایش دما تفاوت معنی سانتی 4

 4درنتیجه در عمق دفن . مشاهده نشد زنی بذر جوانه

رنی بذر ماستونک  متر شوک حرارتی بر درصد جوانه سانتی

 .تأثیرگذار نبود

ترین  ، بیش(4شکل )آمده  دست  با توجه به نتایج به

متر و در بذر بدون  سانتی 4زنی در عمق دفن  جوانهدرصد 

زنی  ترین درصد جوانه کم. مشاهده شد ماستونک  کرک

متر و بذر بدون کرک بود  عمق دفن صفر سانتی در تیمار

متر  داری با تیمار با عمق دفن صفر سانتی که اختالف معنی

 2در تیمارهای عمق دفن صفر و . دار نداشت و بذر کرک

زنی بذر  متری، شکل بذر تأثیری بر درصد جوانه سانتی

  .ماستونک نداشت

اهای ، در دم(2شکل )ها  اساس نتایج مقایسه میانگین بر

 داری از نظر شکل گراد تفاوت معنی درجه سانتی 266و  166

که در  درحالی. زنی بذر مشاهده نشد بذر بر درصد جوانه

زنی در بذور بدون  گراد درصد جوانه درجه سانتی 126دمای 

البته تفاوت محسوسی . دار بود کرک بیشتر از بذور کرک

بین سطوح مختلف شوک حرارتی و شکل بذر از نظر 

بذر معموالً از عوامل   اندازه .زنی وجود داشت رصد جوانهد

ذخایر . محدودکننده سبز شدن گیاهچه از عمق خاک است

انرژی برای رشد گیاهچه قبل از سبز شدن حیاتی هستند 

(Negadhasan et al., 2017). های  گیری با توجه به اندازه

ز بیشتر ا( mm 1/3 × 0/1)دار  شده اندازه بذر کرک انجام

تر  بذور درشت. بود( mm 0/2 × 2/1)بذر بدون کرک 

ذخیره غذایی و کربوهیدرات بیشتری نسبت به بذور ریز 

زنی بذر  تواند باال بودن درصد جوانه دارند که این می

اما در . های پایین توجیه کند را در عمق( 4شکل )دار  کرک

دار بیشتر بوده  که اندازه بذر کرک متر با این سانتی 4عمق 

 . زنی بذر بدون کرک بیشتر بوده است است اما درصد جوانه
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Thermal shock (C°)  Seed shape  
Figure 3. Effect of thermal shock and burial depth on seed germination 

percentage of hedge parsley 
In each column means that common letters are significantly different at the 5% 

level are Duncan's multiple range test 

 Figure 2. Effect of seed shape on seed germination percentage of 

hedge parsley 
In each column means that common letters are significantly different at the 

5% level are Duncan's multiple range test 
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Thermal shock (C°)  Burial depth (cm)   
Figure 5. Eeffect of thermal shock and seed shape on seed germination 

percentage of hedge parsley 
In each column means that common letters are significantly different at the 5% 

level are Duncan's multiple range test 

 Figure 4. Eeffect of burial depth and seed shape on seed germination 

percentage of hedge parsley 
In each column means that common letters are significantly different at the 

5% level are Duncan's multiple range test 
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 Chauhan and Johnson (b 2008) در آزمایشی

گراد، طی  درجه سانتی 86که افزایش دما به میزان دریافتند 

زنی دو گونه علف هرز  دقیقه تأثیری بر افزایش جوانه 2

Digitaria ciliaris (Retz.) Koel وlongiflora (Retz.) 

Pers Digitaria گراد و  درجه سانتی 146اما دمای . نداشت

شده و حتی از  زنی باالتر از آن سبب کاهش درصد جوانه

را  longiflora Digitariaزنی  دست دادن قدرت جوانه

گراد و باالتر از  درجه سانتی 186در دمای . ه داشتهمرا

کاهش یافت که نتایج  Digitaria ciliaris زنی آن جوانه

های  طی بررسی. تحقیق حاضر مطابق این نتایج بود

منظور تمیز کردن زمین  بسیاری از کشاورزان بهشده،  انجام

را  مانده باقیقبل از کاشت محصول، گیاهان یا محصوالت 

گرمای ناشی از آتش (. Roder et al., 1997)د ننسوزا می

تواند در ظرفیت تولید گیاهان از طریق تأثیرات آن بر  می

(. Keeley et al., 2011)بانک بذر خاک دخالت کند 

 Auld)ها متفاوت است  زنی به دما در بین گونه پاسخ جوانه

and Oconnell, 1991.)  بذوری که در سطح خاک قرار

ند از طریق دمای باال تخریب شوند، و بذوری توان دارند می

اند ممکن است  متری خاک دفن شده سانتی 4که در عمق 

ممکن است پس از عملیات  این بذور. از گرما فرار کنند

حساسیت (. Lee et al., 2011)ورزی جوانه بزنند  خاک

های باال متفاوت  های هرز به دما های مختلف علف گونه

عنوان ابزاری  تواند به های باال می ابوده و مقاومت به دم

محسوب های هرز  مفید برای افزایش قدرت تهاجم علف

حرارتی  شوک(. Chauhan and Johnson, 2008 b)شود 

شده  زدن بذور ذخیره عنوان یک محرک مهم برای جوانه به

اثرات ( Hanley et al., 2003)در خاک شناخته شده است 

بر ( عمال شوک حرارتیعنوان یک راه ا به)سوزی  آتش

 ای مورد مطالعه طورگسترده موجود در خاک به ورروی بذ

 (.De Andrade and Miranda, 2014)قرار گرفته است 

مطالعاتی وجود دارد که تخلیه بانک بذر خاک را پس از 

سوزی، البته نه به علت از بین رفتن بذر، بلکه افزایش  آتش

  .دهد میزنی بذور نشان  جوانه

خشک گرم شدن سطح خاک  اطق خشک و نیمهدر من

به وجود  در آنقابل توجه بوده و شیب حرارتی زیادی 

دمای خاک بر تولید محصوالت زراعی، رشد . آید می

 .های خاک بسیار مؤثر است گیاهان و میکروارگانسیم

 های متفاوتی نیاز دارند  های مختلف گیاهی به دما هگون

ها بیشینه  دهی آن باز و در یک محدوده از دما تولید و

 شود  دمای خاک از سطح به سمت عمق کمتر می .است

 متری  1ترین نوسان و در عمق  سطح خاک بیشو در 

 Hamadi and Zakeri)گردد  تقریباً ثابت و یکنواخت می

Hoseini, 2014 .)های خاک  تفاوت دمایی بین الیه 

که دمای خاک در هنگام  طوری بهشود  اغلب دیده می

 766تواند در سطح خاک نزدیک به  زدن زمین می شآت

گراد بسته به شدت آتش و شرایط آب و  درجه سانتی

شدت با عمق  اما به(. Neary et al., 1999)هوایی برسد 

بنابراین (. Scott et al., 2010)یابد  خاک کاهش می

افزایش دمای هوا در فصول گرم سال و اعمال آتش در 

طور که  همان .شود ی خاک میمزارع، سبب افزایش دما

(2016 )Lipoma et al. اند گرمای ناشی از  گزارش کرده

. آتش نقش مهمی در کاهش بانک بذر خاک دارد

مطالعاتی وجود دارد که تخلیه بانک بذر خاک را پس از 

دهد البته نه به علت از بین رفتن بذر،  سوزی نشان می آتش

سوزی  ال آتشزنی بذور پس از اعم بلکه افزایش جوانه

شوند کمتر  تر خاک دفن می های عمیق بذوری که در الیه

گیرند، چرا که دما به  تحت تأثیر گرمای آتش قرار می

 Auld and) یابد شدت با افزایش عمق کاهش می

Denham, 2006 .) اثرات گرما، به پوشش بذر و برای

 سوزی آتشهای منطقه  شده در خاک به ویژگی بذور ذخیره

در  (.Whelan, 1995)ن بذر بستگی دارد و عمق دف

اثر گرمای آتش توانست   .Lipoma et al( 2018)آزمایش 

 زدن بذور زنده موجود  مستقیم باعث جوانه طور غیر به

در خاک شود و فراوانی بذور در خاک پس از آتش 

مستقیم آتش، تغییر در  منظور از اثرات غیر. کاهش یافت

که در داخل خاک و یا  شرایط محیطی برای بذوری است

سطح خاک قرار دارند، به این صورت که پس از در 

( خاکستر)ی خاکستری یا سیاه آالینده  الیه سوزی آتش

تواند خصوصیات  گیرد و می روی سطح خاک قرار می

 (. Walker et al., 1986)دمایی خاک را تغییر دهد 
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 گیری نتیجه
 Torilis)نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ماستونک 

arvenis )ای از شرایط  زنی در دامنه گسترده قادر به جوانه

 این زنی با افزایش عمق دفن درصد جوانه. محیطی است

زنی بذر  دمای بهینه برای جوانه. علف هرز افزایش یافت

 شکل بذر بر درصد . گراد است درجه سانتی 26دمای 

ترین  گذار بود و بیش تأثیرماستونک زنی بذور  جوانه

 .زنی در بذر بدون کرک مشاهده شد درصد جوانه

 گزاری سپاس

با سپاس فراوان از گروه مهندسی تولید و ژنتیک 

گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی که 

 .سختی راه را بر ما هموار نمود
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