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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 20162017. 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.

Keywords: Apiaceae, Germination percentage, Seed Shape, Temperature and weed
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تأثیر شوک حرارتی ،عمق دفن و جایگاه بذر بر جوانهزنی بذور هترومورفیسم ماستونک
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تاریخ پذیرش1317/61/21 :

تاریخ دریافت1317/64/60 :

چکیده
علفهای هرز یکی از فاکتورهای کاهش عملکرد محصوالت هستند .علف هرز ماستونک دو شکک بکذر ککرکدار و
بدون کرک تولید میکند که اطالعات کمی در ارتباط با رفتار جوانهزنی آنها وجود دارد .هدف از مطالعه حاضکر
بررسی اثر جایگاه بذر ،عمق دفن ،شوک حرارتی و چندشکلی بذر بر درصد جوانهزنی علف هکرز ماسکتونک اسک .
آزمایشها بهصورت فاکتوری و در قالب طرح کامالً تصادفی بکا سکه تککرار در یکردیا کزکاورزی و منکابع طبیعکی
دانزگاه رازی طی سالهای  5931-5931اجرا شدند .در آزمایش اول فاکتورها شام جایگاه بذر (باال ،وسط و یایین
بوته) ،دما ( 02و  01درجه سانتیگراد) و شک بذر (کرکدار و بدون کرک) بود .فاکتورها در آزمکایش دو شکام
شوک حرارتی ( 512 ،522و  022درجه سانتیگراد) ،عمق دفن بذر (صفر 0 ،و  4سانتیمتر) و شک بذر (ککرکدار و
بدون کرک) بود .نتایج نزان داد که عمق دفن ،دما ،و شک بذر اثر معنیداری بر درصد جوانهزنکی بکذر ماسکتونک
دارد .در آزمایش اول با افزایش دما از  02به  01درجه سانتیگراد درصد جوانهزنی بذر کاهش نزان داد و در دمای
 02درجه سانتیگراد بیشترین درصد جوانهزنی ( 39/99درصد) مزاهده شد .در آزمایش دو عمق دفن تأثیر مثبتی
بر جوانهزنی بذر ماستونک داش و با افزایش عمق دفن درصد جوانهزنی بذر افزایش نزان داد .اثر متقابک شکوک
حرارتی و عمق دفن نزان داد که با افزایش عمق دفن و دما درصد جوانهزنی افزایش مییابد .در هر دو شک بذر با
افزایش عمق دفن درصد جوانهزنی افزایش نزان داد و در بیشترین عمق دفن ( 4سانتیمتکر) ،بکذور بکدون ککرک
بیشترین درصد جوانهزنی ( 15/54درصد) را داش و شک بذر نیز بر درصکد جوانکهزنکی بکذور تکأثیر معنکیداری
داش  .با وجود بزرگتر بودن اندازه بذرور کرکدار ،بیشترین درصد جوانهزنی در بذر بدون کرک مزاهده شد.
نتایج تحقیق حاضر نزان داد که این علف هرز قادر به جوانهزنی در دامنه گستردهای از شکرایط محیطکی اسک  .بکا
افزایش عمق دفن درصد جوانهزنی علف هرز ماستونک افزایش نزان داد .دمای بهینه برای جوانهزنی بذر ماسکتونک
دمای  02درجه سانتیگراد اس  .شک بذر بر درصد جوانهزنی ماستونک تأثیرگذار بود.
کلیدواژهها :چتریان ،درصد جوانهزنی ،دما ،شک بذر ،علفهرز

مقدمه

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

یکی از مهمترین و جدیدترین چالشهای موجود در

درصد کاهش میدهند ،بهطورکلی ،از دست دادن محصول

کشور ایران ،مدیریت گونههای علفهای هرز و مهاجم

به دلیل آلودگی مزارع به علفهای هرز در سراسر کشور

است .علفهای هرز یکی از مهمترین عواملی هستند که

ایران بسیار چشمگیر است (.)Nosratti et al., 2017 a

پیامنی و همکاران :تأثیر شوک حرارتی ،عمق دفن ...

4

یکی از مهمترین سازوکارها در حفظ بقای گیاهان،

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

توانایی بذور برای تأخیر در جوانهزنی و در واقع خواب

دفن بذر بر جوانهزنی از طریق رطوبت قابل دسترس ،نور

بذر است ( .)Copeland and Donald, 1996پیشبینی

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

زمان و درصد سبز شدن گونههایی که دارای خواب بذر

دیگر عوامل مؤثر بر جوانهزنی بذر ،جایگاه بذر در گیاه

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

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

مهمترین عاملی که مانع جوانهزنی بذور بهویژه در

جایگاه دانه نامیده میشود (

علفهای هرز میشود ،خواب بذر است .بذر دارای

 .)1998موقعیت دانه یا میوه در یک گیاه میتواند بر

خواب ،بذر زندهای است که پس از فراهم شدن شرایط

مورفولوژی آن ،ویژگیهای زیستتوده ،خواب بذر و

Baskin and Baskin,

جوانهزنی اثر بگذارد و این پاسخها بهعنوان "اثرات

مطلوب جوانهزنی ،جوانه نزند (

Cheplick and Sung,

 .)2004شناخت بیولوژی جوانهزنی و سبز شدن علفهای

وابسته به جایگاه" تلقی میشود (

هرز در محصوالت زراعی امری ضروری و انکاناپذیر

 .)2005این تفاوتها ممکن است به دلیل تخصیص نامساوی

در سیستمهای مدیریت مؤثر علفهای هرز میباشد

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

( .)Shakarami et al., 2011بهطورکلی از طریق شناخت

اینکه دانههای تولیدشده در یک موقعیت (بهعنوان مثال

کامل بیولوژی علف هرز در محیط در تلفیق با سیستمهای

در پایه گلآذین) نسبت به محصوالت تولیدشده

مدیریتی میتوان به پیشرفتهای قابل توجهی در روشهای

در موقعیت دیگری (بهعنوان مثال در باالی گلآذین)

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

که در شرایط مختلف محیطی از جمله تفاوتهای سن

جوانهزنی بذر و ظهور گونه علف هرز تحت تأثیر

فیزیولوژیکی گیاه مادر در زمان تولید دانه توسعه مییابند

عوامل مختلف محیطی قرار دارند .برخی از این عوامل

باشد .در تعدادی از گونههای  Asteraceaeتأثیر موقعیت

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

گلآذین بر جوانهزنی بذر مشاهده میشود ( Baskin and

 .)and Johnson, 2010دما و نور مهمترین عوامل

 .)Baskin, 2001تفاوت در درصد جوانهزنی بذر علفهای

محیطی تنظیمکننده جوانهزنی ،توزیع و گسترش گونهها

هرز از نظر استقرار در پایهی مادری ،یکی از راهکارهای

Chauhan et al.,

مهم بقای علف هرز میباشد که به آن هتروبالستی ( Hetero

 .)2006حساسیت گونههای مختلف علفهای هرز به

 )blastyنیز گفته میشود ( .)Duke, 1987همچنین ثابت

دماهای باال متفاوت بوده و مقاومت به دماهای باال

شده است که دما بر شاخصهای جوانهزنی گیاهان خانواده

میتواند بهعنوان ابزاری مفید برای افزایش قدرت تهاجم

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

و برهمکنشهای اکولوژیکی هستند (

Moravcova et al.,

علفهای هرز محسوب شود ( Chauhan and Johnson,

هترومورفیسم (چندشکلی) بذر نشاندهندهی تولید

 .)2008 bشوک حرارتی بهعنوان یک محرک مهم

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

برای جوانهزدن دانههای ذخیرهشده در خاک در جوامع

توانایی بعضی از گونههای گیاهی برای تولید انواع مختلف

گیاهی مقاوم به آتش شناخته شده است .با وجودی که

دانهها در یک گیاه( ،بیشتر در گونههای توزیعشده در

واکنش کلی جوانهزنی گونههای مختلف شناخته شده

اراضی نیمه خشک ،اراضی شور و سایر محیطها با شرایط

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

نامطلوب) دیده میشود ( .)Imbert, 2002چندشکلی بذر،

شوک حرارتی بر جوانهزنی به خوبی درک نشده است

اندازه و خصوصیات پوشش بذر را دربرگرفته و درنهایت

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

جوانهزنی و خواب بذر را تحت تأثیر قرار میدهد .چندشکلی

فراهمی رطوبت ،نوسانات دمای روزانه ،میزان نور

بذر در واقع روشی است که توسط برخی گیاهان عالی

موجود ،رطوبت خاک و محیط گازی اطراف بذر با هم

به منظور افزایش توانایی در مراحل مختلف زندگی آنها
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انجام میگیرد ( .)Matilla et al., 2005واضحترین

از طریق ممانعت از جوانهزنی و یا ترغیب جوانهزنی در

تفاوتهای مورفولوژیکی بین دانههای چندشکل اغلب در

زمانی که گیاهچه به آسانی قابل کنترل هستند را تسهیل

ساختار پوشش دانه و اندازهی بذر است .ضخامت پوشش

میسازد .در نتیجه مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر جایگاه

دانه نقش مهمی در جوانهزدن دارد ،زیرا ممکن است

بذر و همچنین شوک حرارتی بر جوانهزنی علف هرز

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

ماستونک و ارزیابی اثر متقابل تیمارهای نامبرده و

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

چندشکلی بذر بر جوانهزنی آن انجام شد.

سطح خواب در میان دانههای چندشکل نیز بر گسترش

مواد و روشها

دورهی جوانهزدن این گونهها و تشکیل بانک بذر برای

به منظور بررسی اثر دما ،عمق دفن و جایگاه بذر

Ungar,

روی بوته بر جوانهزنی علف هرز ماستونک دو آزمایش

 .)1987بذور چندشکل در بیش از  266گونه مشاهده

مستقل بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی

شده است .بهعنوان مثال چندشکلی بذر در گونههای

با سه تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده کشاورزی،

Poaceae

دانشگاه رازی انجام شد .از آنجایی که این علف هرز

استقرار گیاهچه در بلندمدت تأثیر میگذارد (

خانوادههای  Chenopodiaceae ،Asteraceaeو

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

یکساله و زمان رسیدگی و بذر در شهریورماه میباشد،

علف هرز ماستونک با نام علمی ( Torilis arvensis

بذور علف هرز پس از بلوغ کامل ،در مهرماه سال 1310

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

از  366گیاه در  16ناحیه از مزارع محوطه دانشکده

علف هرزی بومی آسیای غربی ( )Davis, 1972یکساله

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی جمعآوری شد.

است که محصوالت تابستانی را در ایران آلوده میکند

سپس بذور بهمدت دو ماه قبل از شروع آزمایشها ،به

( .)Visi et al., 2014ماستونک علف هرز گستردهی

منظور کاهش خواب بذر و افزایش جوانهزنی در دمای

محصوالت تابستانی مانند گیاهان خانواده  Apiaceaeاز

اتاق ( 21±2درجه سانتیگراد) نگهداری شدند .سپس

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

قبل از انجام آزمایشها ،تست قوهی نامیه برای هر دو

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

شکل بذر انجام شد.

کرفس ( )Apium graveolens L.و زیره (

Cuminum

در آزمایش اول فاکتورها شامل جایگاه بذر ( باال،

(.)Ahmadi et al., 2013

وسط و پایین بوته) ،دما ( 26و  22درجه سانتیگراد) و

چندشکلی بذر در جنس ) Torilis (Apiaceaeگزارش

شکل بذر (کرکدار و بدون کرک) بود .ضدعفونی

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

سطحی بذور با هیپوکلرید سدیم  1درصد بهمدت 16

در یک چتر دو شکل بذر تولید میکند ،بذر درونی با

دقیقه انجام گرفت که البته تأثیری بر کرکزدایی بذور

کرکهای ظریف درحالیکه بذر بیرونی با کرکهای

نداشت .سپس در هر پتریدیش  22عدد بذر قرار گرفت.

Deborah and

پتریدیشها به دستگاه ژرمیناتور (با نوسان دمایی 1تا 2

 .)Meyer, 1987به گزارش ( Mozaffarian )1966این

درجه سانتیگراد) منتقل شدند .شمارش بذور جوانهزده

جنس شامل نه گونه است که در سرتاسر ایران پخش

هر  2روز یکبار انجام شد و برای جلوگیری از آلودگی

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

محیط پتریدیش ،بذور جوانهزده خارج میشدند .این

ظهور گیاهچهی هر دو شکل بذر در گیاهان هترومورفیسم

فرآیند بهمدت  14روز انجام شد که از روش تجربی

احتماالً متفاوت هستند .درک بهتر از عوامل مؤثر بر

بهدستآمد .همچنین معیار جوانهزنی ،مشاهده اولین نشانه

جوانهزنی علفهای هرز ،توسعه روشهای مدیریت زراعی

خروج ریشهچه بود (.)Chauhan and Johnson, 2008 a

 )cyminum L.میباشد

متراکم و ضخیم پوشیده شده است (

پیامنی و همکاران :تأثیر شوک حرارتی ،عمق دفن ...

0

آزمایش دوم به منظور تعیین اثر شوک حرارتی بر

بر اساس نتایج بهدستآمده ،افزایش دما از  26درجه

جوانهزنی این علف هرز انجام شد که فاکتورها شامل

سانتیگراد ( 73/33درصد) به دمای  22درجه سانتیگراد

شوک حرارتی ( 126 ،166و  266درجه سانتیگراد

( 46/44درصد) باعث کاهش درصد جوانهزنی بذر ماستونک

بهمدت  2دقیقه) ،عمق دفن بذر (صفر 2 ،و  4سانتیمتر)

گردید (شکل  )1که در علف هرز Chromolaena odorata

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

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

در اعماق تعریفشده درون لیوانهای مقاوم به گرما

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

که با خاک مزرعه پر شده بودند قرار داده شدند و

 ،)Deyhimfard et al., 2016( )caudatusنیز با افزایش

سپس لیوانها به دستگاه آون با دمای مورد نظر منتقل

دما درصد جوانهزنی کاهش یافته است.

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

نوسانات جوانهزنی تحت تأثیر عوامل محیطی از نظر

لیوانها خارج و در پتریدیش قرار داده شدند .بهمدت

بومشناسی و از دیدگاه مدیریت زراعی از اهمیت خاصی

 14روز جوانهزنی بذور مشاهده و ثبت گردید (روش

برخوردار است .اثرات شرایط نامطلوب در طول دوره

قرار دادن بذور در پتریدیش و شمارش بذور جوانهزده،

جوانهزنی و مراحل اولیه رشد گیاه ،نسبت به سایر مراحل

مشابه آزمایش قبل بود).

رشد مهمتر است زیرا این رویداد منجر به استقرار نامناسب و

تجزیه و تحلی آماری

تراکم کم بوته و درنهایت کاهش عملکرد محصول میشود

تجزیه دادهها با استفاده از نرمافزاز ( SAS )1/1انجام شد

( .)Negadhasan et al., 2017بر اساس نتایج بهدستآمده

و برای مقایسه میانگین دادهها از آزمون چند دامنهای دانکن

میتوان گفت که دمای بهینه برای جوانهزنی بذر علف هرز

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

ماستونک دمای  26درجه سانتیگراد است.

نتایج و بحث

با توجه به نتایج بهدستآمده واکنش دو شکل بذر به

آزمایش اول :بررسی تأثیر جایگاه بذر ،دما و شک

تیمارهای جوانهزنی متفاوت بود .درصد جوانهزنی بذر

بذر بر درصد جوانهزنی بذر ماستونک

بدون کرک بیشتر از بذر کرکدار بود و بیشترین

با توجه به نتایج مقایسه میانگینها (شکل ،)1

درصد جوانهزنی در بذور بدون کرک ( 07/11درصد)

بیشترین و کمترین درصد جوانهزنی بهترتیب در دماهای

مشاهده شد .درحالیکه کمترین درصد جوانهزنی در

 26و  22درجه سانتیگراد مشاهده شد.

بذور کرکدار ( 40/00درصد) بود (شکل .)2
)Germination percentage (%

)Different temperature levels (C°
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
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دما و نور مهمترین عوامل محیطی تنظیمکننده جوانهزنی

عمق دفن صفر سانتیمتر و دمای  166درجه سانتیگراد

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

نشان نداد .در عمق صفر سانتیمتر با افزایش دما درصد

دما و نور در شکست خواب بذر و افزایش درصد جوانهزنی

جوانهزنی از نظم خاصی پیروی نمیکرد و تفاوت محسوسی

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

بین دماهای  126 ،166و  266درجه سانتیگراد مشاهده

خواب و جوانهزنی بذر را کنترل میکند تا جاییکه در

گردید .در عمق دفن  2سانتیمتر و باالترین دما (266

بعضی گونهها ممکن است حتی نقش آن تعیینکنندهتر از

سانتیگراد) درصد جوانهزنی کاهش یافت .در عمق کشت

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

 4سانتیمتر با افزایش دما تفاوت معنیداری در درصد

نیازهای دمایی جهت سبز شدن علف هرز امری مهم و

جوانهزنی بذر مشاهده نشد .درنتیجه در عمق دفن 4

اساسی در طراحی و اجرای راهبردهای کنترل علفهای

سانتیمتر شوک حرارتی بر درصد جوانهرنی بذر ماستونک

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

تأثیرگذار نبود.

فاکتورهای مهم محیطی مؤثر بر فرآیندهای فیزیولوژیکی

با توجه به نتایج بهدستآمده (شکل  ،)4بیشترین

گیاهان در تمامی مراحل رشد و نمو از جمله جوانهزنی

درصد جوانهزنی در عمق دفن  4سانتیمتر و در بذر بدون

Yilmaz and

کرک ماستونک مشاهده شد .کمترین درصد جوانهزنی

( Aksoy )2007مناسبترین دما برای جوانهزنی ترشک

در تیمار عمق دفن صفر سانتیمتر و بذر بدون کرک بود

( ،)Rumex scutatus L.دمای  22درجه سانتیگراد میباشد.

که اختالف معنیداری با تیمار با عمق دفن صفر سانتیمتر

( Nosratti et al. )2017 bدر بررسی عوامل محیطی

و بذر کرکدار نداشت .در تیمارهای عمق دفن صفر و 2

مختلف بر جوانهزنی  Centaurea balsamitaنشان دادند

سانتیمتری ،شکل بذر تأثیری بر درصد جوانهزنی بذر

که جوانهزنی این بذر در طیف وسیعی از دماها رخ میدهد

ماستونک نداشت.

میباشد ( .)Kamkar et al., 2006طی نتایج

(از  2تا  32درجه سانتیگراد) و بیشترین درصد جوانهزنی

بر اساس نتایج مقایسه میانگینها (شکل  ،)2در دماهای

در  22درجه سانتیگراد مشاهده شد .نتایج آزمایشات

 166و  266درجه سانتیگراد تفاوت معنیداری از نظر شکل

Pysalis

بذر بر درصد جوانهزنی بذر مشاهده نشد .درحالیکه در

( Nosratti et al. )2016نشان داد که بذور

 diaricataدر دامنه نسبتاً وسیعی از دماها جوانه میزدند.

دمای  126درجه سانتیگراد درصد جوانهزنی در بذور بدون

آزمایش دو  :بررسی اثر شوک حرارتی ،عمق

کرک بیشتر از بذور کرکدار بود .البته تفاوت محسوسی

دفن و شک بذر بر درصد جوانهزنی بذر ماستونک
عمق دفن بذر ،جوانهزنی را از طریق رطوبت قابل

بین سطوح مختلف شوک حرارتی و شکل بذر از نظر
درصد جوانهزنی وجود داشت .اندازه بذر معموالً از عوامل

دسترس ،دما و نور تحت تأثیر قرارمیدهد .با افزایش عمق

محدودکننده سبز شدن گیاهچه از عمق خاک است .ذخایر

دفن درصد جوانهزنی بذر علف هرز ماستونک افزایش نشان

انرژی برای رشد گیاهچه قبل از سبز شدن حیاتی هستند

داد و بیشترین درصد جوانهزنی ( 21/21درصد) در عمق 4

( .)Negadhasan et al., 2017با توجه به اندازهگیریهای

سانتیمتر مشاهده گردید (شکل  .)3بر اساس نتایج مقایسه

انجامشده اندازه بذر کرکدار ( )1/0 × 3/1 mmبیشتر از

میانگینها (شکل  ،)3بیشترین درصد جوانهزنی در عمق

بذر بدون کرک ( )1/2 × 2/0 mmبود .بذور درشتتر

دفن  4سانتیمتر با دمای  266درجه سانتیگراد مشاهده شد.

ذخیره غذایی و کربوهیدرات بیشتری نسبت به بذور ریز

البته اختالف معنیداری با عمق دفن  4سانتیمتر همراه با

دارند که این میتواند باال بودن درصد جوانهزنی بذر

دماهای  166و  126درجه سانتیگراد نداشت .در عمق دفن

کرکدار (شکل  )4را در عمقهای پایین توجیه کند .اما در

صفر سانتیمتر همراه با  126درجه سانتیگراد کمترین

عمق  4سانتیمتر با اینکه اندازه بذر کرکدار بیشتر بوده

درصد جوانهزنی بذر مشاهده شد که اختالف معنیداری با

است اما درصد جوانهزنی بذر بدون کرک بیشتر بوده است.

Germination percentage

Germination percentage (%)

Thermal shock (C°)
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

Germination percentage

Germination percentage

In each column means that common letters are significantly different at the
5% level are Duncan's multiple range test

Burial depth (cm)

Thermal shock (C°)

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

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

In each column means that common letters are significantly different at the 5%
level are Duncan's multiple range test

...  عمق دفن، تأثیر شوک حرارتی:پیامنی و همکاران

Seed shape
Figure 2. Effect of seed shape on seed germination percentage of
hedge parsley
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در آزمایشی

1

(Chauhan and Johnson )2008 b

میآید .دمای خاک بر تولید محصوالت زراعی ،رشد

دریافتند که افزایش دما به میزان  86درجه سانتیگراد ،طی

گیاهان و میکروارگانسیمهای خاک بسیار مؤثر است.

 2دقیقه تأثیری بر افزایش جوانهزنی دو گونه علف هرز

گونههای مختلف گیاهی به دماهای متفاوتی نیاز دارند

)longiflora (Retz.

و در یک محدوده از دما تولید و بازدهی آنها بیشینه

 Pers Digitariaنداشت .اما دمای  146درجه سانتیگراد و

است .دمای خاک از سطح به سمت عمق کمتر میشود

باالتر از آن سبب کاهش درصد جوانهزنیشده و حتی از

و در سطح خاک بیشترین نوسان و در عمق  1متری

دست دادن قدرت جوانهزنی  Digitaria longifloraرا

تقریباً ثابت و یکنواخت میگردد (

همراه داشت .در دمای  186درجه سانتیگراد و باالتر از

 .)Hoseini, 2014تفاوت دمایی بین الیههای خاک

آن جوانهزنی  Digitaria ciliarisکاهش یافت که نتایج

اغلب دیده میشود بهطوریکه دمای خاک در هنگام

تحقیق حاضر مطابق این نتایج بود .طی بررسیهای

آتشزدن زمین میتواند در سطح خاک نزدیک به 766

انجامشده ،بسیاری از کشاورزان به منظور تمیز کردن زمین

درجه سانتیگراد بسته به شدت آتش و شرایط آب و

قبل از کاشت محصول ،گیاهان یا محصوالت باقیمانده را

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

میسوزانند ( .)Roder et al., 1997گرمای ناشی از آتش

خاک کاهش مییابد ( .)Scott et al., 2010بنابراین

میتواند در ظرفیت تولید گیاهان از طریق تأثیرات آن بر

افزایش دمای هوا در فصول گرم سال و اعمال آتش در

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

مزارع ،سبب افزایش دمای خاک میشود .همانطور که

پاسخ جوانهزنی به دما در بین گونهها متفاوت است ( Auld

( Lipoma et al. )2016گزارش کردهاند گرمای ناشی از

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

آتش نقش مهمی در کاهش بانک بذر خاک دارد.

دارند میتوانند از طریق دمای باال تخریب شوند ،و بذوری

مطالعاتی وجود دارد که تخلیه بانک بذر خاک را پس از

که در عمق  4سانتیمتری خاک دفن شدهاند ممکن است

آتشسوزی نشان میدهد البته نه به علت از بین رفتن بذر،

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

بلکه افزایش جوانهزنی بذور پس از اعمال آتشسوزی

خاکورزی جوانه بزنند ( .)Lee et al., 2011حساسیت

بذوری که در الیههای عمیقتر خاک دفن میشوند کمتر

گونههای مختلف علفهای هرز به دماهای باال متفاوت

تحت تأثیر گرمای آتش قرار میگیرند ،چرا که دما به

بوده و مقاومت به دماهای باال میتواند بهعنوان ابزاری

شدت با افزایش عمق کاهش مییابد (

مفید برای افزایش قدرت تهاجم علفهای هرز محسوب

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

شود ( .)Chauhan and Johnson, 2008 bشوک حرارتی

بذور ذخیرهشده در خاک به ویژگیهای منطقه آتشسوزی

بهعنوان یک محرک مهم برای جوانهزدن بذور ذخیرهشده

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

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

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

آتشسوزی (بهعنوان یک راه اعمال شوک حرارتی) بر

بهطور غیرمستقیم باعث جوانهزدن بذور زنده موجود

روی بذور موجود در خاک بهطورگستردهای مورد مطالعه

در خاک شود و فراوانی بذور در خاک پس از آتش

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

کاهش یافت .منظور از اثرات غیرمستقیم آتش ،تغییر در

مطالعاتی وجود دارد که تخلیه بانک بذر خاک را پس از

شرایط محیطی برای بذوری است که در داخل خاک و یا

آتشسوزی ،البته نه به علت از بین رفتن بذر ،بلکه افزایش

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

جوانهزنی بذور نشان میدهد.

آتشسوزی الیهی خاکستری یا سیاه آالینده (خاکستر)

 Digitaria ciliaris (Retz.) Koelو

در مناطق خشک و نیمهخشک گرم شدن سطح خاک
قابل توجه بوده و شیب حرارتی زیادی در آن به وجود

Hamadi and Zakeri

Auld and

روی سطح خاک قرار میگیرد و میتواند خصوصیات
دمایی خاک را تغییر دهد (.)Walker et al., 1986

...  عمق دفن، تأثیر شوک حرارتی:پیامنی و همکاران

جوانهزنی بذور ماستونک تأثیرگذار بود و بیشترین
.درصد جوانهزنی در بذر بدون کرک مشاهده شد

سپاسگزاری

16

نتیجهگیری
Torilis

( نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ماستونک

) قادر به جوانهزنی در دامنه گستردهای از شرایطarvenis

با سپاس فراوان از گروه مهندسی تولید و ژنتیک

 با افزایش عمق دفن درصد جوانهزنی این.محیطی است

گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی که

 دمای بهینه برای جوانهزنی بذر.علف هرز افزایش یافت

.سختی راه را بر ما هموار نمود

 شکل بذر بر درصد. درجه سانتیگراد است26 دمای
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