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  ).Euphorbia maculata  L(ده یخواب ونیشکستن خواب بذر فرف بر موثر يفاکتورها یبرخ یبررس

  4يونس آبادیو معصومه 3يرهادی،  محمد جواد م2ي،  منصور منتظر1دنژا يرضا ساوریعل

 یئت علمیعضو ه3هرز    يها بخش علف یزشکاهپیقات گیموسسه تحق یئت علمیعضو ه2قات تهران یهرز دانشگاه علوم وتحق يها ارشد علف یکارشناس يدانشجو1
  گلستان يقات کشاورزیمرکز تحق یئت علمیعضو ه 4قات تهران یدانشگاه علوم وتحق

  دهیچک
انجام  در گرگان1387سال  در ن پژوهش کهیدر ا .باشد یم گلستان استان در ایهرز مهم مزارع پنبه و سو يها ازعلف یکی دهیخواب ونیفرف
بذور را بطور  یزن درصد جوانه یسرماده¬شیپ .شد یده بررسیون خوابیبذر فرف یزن و دما بر جوانه کیبرلید جیاس، یدهسرماشیر پی، تاثشد
قسمت در  2000تا  500ک ازیبرلید جیش غلظت اسیافزا. نداشت يدار یر معنیآنها تاث یزن جوانهسرعت  يرو ی، ولش دادیافزا يدار یمعن
ن نظر تفاوت ین ماده، از ایام ا یپ یپ 2000و  1000 يها ن غلظتیب یبذور شد ول یزن جوانهدرصد  شیافزا موجب ،)ام یپ یپ(ون یلیم
 يبذرها از دما یزن جوانه. نداشت يدار یر معنیبذرها تاث یزن جوانهسرعت  ياس با شاهد، رویک، در قیبرلید جیاس .مشاهده نشد يدار یمعن
 25ن یو همچن 35و  30 يدر دما. افتیش یدرصد و سرعت آن افزا گراد یدرجه سانت 30تا آن ش یافزاگراد شروع شد و با  یدرجه سانت 15
 15و  5 يها گراد، همانند دما یدرجه سانت 40 يباً ثابت ماندند و در دمایتقر یزن ب درصد و سرعت جوانهیگراد، به ترت یدرجه سانت 30و 

 يام و دما یپ یپ 2000ک در غلظت یبرلید جی، اسیسرماده¬شی، پین بررسیاج یبر اساس نتا. داشتند يریگراد، کاهش چشمگ یسانت  درجه
  .ص داده شدینه تشخیط بهیده شرایون خوابیبذور فرف یزن جوانه ي، برا)نهیط بهیشرا( گراد یسانت درجه 30
  .یزن خواب بذر و جوانه ده،یون خوابیفرف :يدیکل يها واژه

  

Investigation on Some Factors affecting Dormancy Breaking of Prostrate Euphorbia Seeds 
(Euphorbia maculata L.) 

Ali Reza Savari Nejad1,  Mansoor Montazeri2, Mohammad Javad Mirhadi3 and Masoumeh Younesabadi4 
1M.Sc. student of weed Identification and Control, Science and Research unit of  Islamic Azad University.Tehran, 2Member of 
Scientific board of Plant protection Institute-Tehran, 3Member of Scientific board of Science, Research unit of Islamic Azad 

University-Tehran 4Member of Scientific board of Agricultural Research Center of Golestan Province –Gorgan 

Abstract 

Prostrate euphorbia (Euphorbia maculata L.) is an important weed in soybean and cotton fields of Golestan province. In 
this research, the effect of pre-chilling, gibberellic acid and temperature on germination percentage and rate of E. 
maculata seeds was investigated in 2008. Pre-chilling significantly increased germination percentage but had no 
significant effect on germination rate. Seed germination enhanced as the gibberellic acid concentration increased from 
500 to 2000 ppm, but there was no significant difference between 1000 and 2000 ppm. Gibberellic acid, compared with 
control, had no significant effect on seed germination rate. Seed germination was started at 15°C and increased as the 
temperature raised up to 30°C. Percentage and rate of germination were constant between 30 & 35°C and 25 & 30°C, 
respectively, but there were huge reductions in these indices at 40 °C, similar to 5 & 15°C Based on these results, pre-
chilling, gibberellic acid at 2000 ppm and incubation at 30°C were the optimum conditions for seed germination of E. 
maculata. 
Key words: Prostrate Euphorbia, Euphorbia maculata, Seed germination.       

  مقدمه
ک یبه عنوان ) .Euphorbia maculata L(ده یخوابون یهرز فرف علف گلستان، ا در استانیاز مناطق کشت سو یر در برخیاخ يها در سال
از  یکیخواب بذر ). 2( ش استیرو به افزا به آن مزارع آلوده فلور منطقه اضافه شده و سال به سال درصد د بهیجدو  یر بومیغهرز  علف
هرز، وجود  يها علف يها شتر گونهیدر ب). 8(کند یعت بوده و کنترل آن را مشکل میهرز در طب يها علف ين فاکتورها در ماندگاریمهمتر
ر فعال یشود که در غ یم ییها میموجب فعال شدن آنز یسرماده ).3( شود ین بذر میموجب خواب جن) abscisic acid(ک یسید ابسیاس

ن یرا چنیبذر داشته باشند ز یزن در جوانه يادیر زین ممکن است تاثیبرلیمانند ج ییها ن هورمونیهمچن  .)9( ک نقش دارندیسید ابسیشدن اس
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تواند موجب  یط بذر میک در محیبرالید جین رو، کاربرد اسیاز ا ).6( شود ین میآندوسپرم بذر و رشد جنز شدن یدرولیباعث ه یهورمون
آن  يولوژیب یده، بررسیون خوابیهرز فرف ت علفیبا توجه به اهم).  7و  5 (بذر کمک کند یزن شکسته شدن خواب آن شده و به جوانه

 يهرز دارا يها ر علفیسا يز مانند بذرهایون نیه نشان داد که بذر فرفیاول يها یبررس. دیکمک نما یتیریک راهکار مدی یابیتواند به دست یم
ک و دما ید جبرلیاس يها ، غلظتیده ش سرمایپ  ير فاکتورهایتاث ین بررسین رو، در ایاز ا. زنند یاز آنها جوانه م یرکود بوده و درصد کم

  .شد یبررس یزن زان و سرعت جوانهیم يرو

  ها مواد و روش
ش از یپ یفاکتور اول، در دو سطح  شامل سرماده. در چهار تکرار انجام شد یل در قالب طرح کامالً تصادفیش به صورت فاکتوریآزما

قسمت (ام  یپ یپ 2000و1000، 500رنده غلظت صفر، یسطح در برگ 4، فاکتور دوم در یزن جوانهبذور قبل از  یون و عدم سرما دهیانکوباس
ون یبذور فرف. گراد بود یدرجه سانت 40و 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5 يسطح شامل دماها 8ک و فاکتور سوم در یبرلید جیاساز ) ونیلیدر م
ک ی. م شدندیبذور انتخاب شده به دو قسمت تقس. دیشده بود، استفاده گرد يا جمع آوریاز مزارع سو 1386سال  زییپا ده که دریخواب

گراد  یدرجه سانت 4 ± 1 يک هفته در دمایکاغذ واتمن مرطوب به مدت  يمتر حاو یسانت 9به قطر  ییها شید يقسمت از آنها در  پتر
ه بذور اعم یکل. شدند يقرار داده نگهدار 22 ±2 يبا دما یشگاهیط آزمای، بذرها قسمت دوم در شرایول. مار سرما قرار داده شدندیتحت ت
د قرارگرفته و سپس با یک اسیرلیام جب یپ یپ 2000و500،1000صفر، يها ت تحت غلظتساع 24مارنشده با سرما به مدت یمارشده وتیاز ت

ناتور تحت یها در دستگاه ژرم شید يعدد قرار داده و سپس پتر 25ش ید ياز بذور فوق، در هر پتر. کامالً شستشو داده شدند یآب معمول
 10به مدت  یزن جوانهجهت بدست آوردن سرعت و درصد . شدند يدارگراد نگه یدرجه سانت 40، و 35، 30، 20، 15، 10، 5  ير دماهایتاث
ه یتجز .شدندر شمارش کوال ونیب ریز در زده جوانه يبذرها نوبت 4 تا 3در وقرار گرفته  یبررس و دیبازد مورد روز هر ها شید يپتر، روز
 یزن جوانهسرعت . شدند سهیگر مقایکدیبا  =P% 5در  دانکنبا آزمون  مارهاین تیانگیم و صورت گرفت SASبا نرم افزار  ها نس دادهیوار

 تعداد  Tام، iتعداد بذور جوانه زده در روز   Nب سرعت،یضر  CV محاسبه شد که درآن  CV=100[∑Ni/∑NiTi]اساس فرمول ز بریبذرها ن

 .)10(باشد یم شیروز پس از شروع آزما

  ج و بحثینتا
آنها  یزن جوانهسرعت  يرو يدار یر معنیتاث یش داد، ولیافزا يدار یده را بطور معنیخواب ونیهرز فرف بذور علف یزن درصد جوانه یسرماده

ون یبذور فرف یزن جوانهش درصد یموجب افزا يدار یسه با شاهد، بطور معنیها، در مقا ک در همه غلظتیبرلید جیاس). 1جدول (نداشت 
 یزن ام درصد جوانه یپ یپ 2000که در غلظتیافت، بطوریش یز افزایآنها ن یزن ک درصد جوانهیبرلید جیش غلظت اسیبا افزا. ده شدیخواب

ک، یبرلید جیام اس یپ یپ 2000و 1000 يها ن غلظتین حال، بیبا ا).  1جدول (شد  یابیام ارز یپ یپ 500ش از غلظت یب يدار یبطور معن
  ).1جدول (اه نداشت ین گیبذر ا یزن ت جوانهسرع يرو يدار یر معنیز تاثیک نیبرلید جیاس.  مشاهده نشد يدار یتفاوت معن

افت جدول ی يدار یش معنیگراد افزا یدرجه سانت 30 يگراد شروع شد و تا دما یدرجه سانت 15ده از یون خوابیبذر فرف یزن جوانهدرصد 
 30اس با یدر ق یزن زان جوانهیگراد، م یدرجه سانت 40 يدر دما. دار نبود یگراد تفاوت معن یدرجه سانت 35و  30ن دما ین نظر، بیاز ا یول).  1

ا ی 1000ک با غلظت یبرلید جیاس يها ماریون، تیبذور فرف یزن ر بر درصد جوانهیاز نظر تاث. افتی يدار یگراد کاهش معن یدرجه سانت 35و 
ش ی، به موازات افزاین بررسیدر ا. ون بودندیبذور فرف یزن جوانه يط براین شرایگراد بهتر یدرجه سانت 35تا  30 يام در دماها یپ یپ 2000
گراد، سرعت  یدرجه سانت 30تا  25ن یدر فاصله ب). 1جدول (افت یش یافزا يدار یبطور معن یزن جوانهگراد سرعت  یدرجه سانت 25دما تا 
   .دا کردیکاهش پ يدار یبطور معن یزن جوانهدرجه سرعت  30باالتر از  يباً ثابت مانده و در دمایتقر یزن جوانه
ف یتوص ين تابع برایبه دما در گندم نشان دادند که بهتر یزن جوانهاثرات زوال بذر بر واکنش  یمطالعه بررس ز درین )10(و همکاران  یسلطان

 ابد اما بعد ازی یم شیبه شدت افزا یزن جوانهک درصد یبرلید جیش غلظت اسیو دما تابع دندان مانند است،که با افزا یزن جوانهرابطه سرعت 
 یم تیدندان مانند تبع يون به دما از الگویبذور فرف یزن جوانهز نشان داد که واکنش درصد و سرعت ین ین بررسیج اینتا. شود یآن ثابت م

چه  شهیبذر و رشد ر یزن جوانه يون رویش از انکوباسیپ یر سرمادهیز تاثین) 1(و همکاران  يو مراد) 4(فرد و همکاران یاله. کند
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ش یکه با افزا يواقع شد بطور ییمار دمایر تیون تحت تاثیبذر فرف یزن جوانهز درصد ین ین بررسیدر ا. ا گزارش کرده استهرز ر يها علف
افت یگراد ادامه  یدرجه سانت 35شروع و تا  یزن جوانهگراد  یدرجه سانت 15 يافت واز دمایش یز افزاین هرز علفبذور  یزن جوانهدما درصد 

ج یون همانند نتایها در مورد بذور فرف شین آزمایج بدست آمده از این نتایبنابرا. افتیکاهش  یزن جوانهاالتر درصد ب يها و در درجه حرات
  .باشد یگر میهرز د يها قات درمورد بذور علفیر تحقیحاصله از سا

  دهیون خوابیبذور فرف یزن جوانهدرصد و سرعت  يرو یمورد بررس يمارهایت  نیانگیسه میمقا- 1جدول 
  یزن جوانهسرعت      یزن جوانهدرصد   ماریت

  یسرماده: فاکتوراول
  a88/22  a89/13  سرما     

  b98/19  a60/13  عدم سرما     

غلظت : فاکتور دوم
د یک اسیرلیجب
  )ام یپ یپ(

  

0  c89/15  a26/13  
500  b81/20  a55/13  

1000  ab56/23  a77/13  
2000  a44/24  a70/14  

  
  
دما : فاکتور سوم

  )گراد یرجه سانتد(
  

5  e0/0  f0/0  
10  e0/0  f0/0  
15  e1 e94/1  
20  d13/4  d76/8  
25  b13/20  a34/30  
30  a03/67  a37/30  
35  a88/69  c54/13  
40  c25/8  d32/0  

  منابع
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