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  هرز علف یزن جوانهاثر دما، نور، غرقاب و عمق کاشت بردرصد  یبررس
  Lactuca serriola)( یوحش يکاهو 

  3و محمد حسن راشد محصل 1منفرد یم کازرونی، ابراه1میآل ابراه ی، محمد تق2ه مجدی، رق1یه تکاسیسم
 یعلم أتیهعضو 3و  یلیهرز دانشگاه محقق اردب يو مبارزه با علفها ییارشد شناسا یکارشناس يدانشجو2مشهد،  یهرز دانشگاه فردوس يدکترا علوم علفها يدانشجو1

 مشهد یدانشگاه فردوس

  دهیچک
شگاه یش در آزمایآزما يسه سر یوحش يو سبز شدن بذور کاهو یما و نور بر جوانه رناثر غرقاب، عمق کاشت و د یبه منظور بررس

 6و  5/5، 5، 5/4، 4، 5/3، 3، 5/2، 2 ،5/1، 1، 5/0، 0 يمارهایعمق کاشت شامل ت. مشهد انجام شد یهرز دانشگاه فردوس يقات علفهایتحق
) متر آبیسانت12و  2( و عمق غرقاب) هفته 4تا  0( مدت زمان غرقاب ملغرقاب شامل دو فاکتور بود که شا. از سطح خاك بود يمتریسانت
ل در قالب یش فاکتوریآرا ش باین دو آزمایبود ا یکیا تاریگراد در نور یدرجه سانت 5به فاصله  40تا  5ز شامل دما یش دما و نور نیآزما. بود

ب یبه ترت یزن جوانهشه چه و ساقه چه و درصد ید سبز شدن، طول رج نشان داد که درصینتا. تکرار انجام شد با چها ر یطرح کامالً تصادف
ن سبزشدن در سطح یشتریب. و دما و نور و اثر متقابل آنها قرار گرفت رعمق کاشت، عمق و مدت زمان غرقاب و اثر متقابل آنهایتحت تأث

در  یزن جوانهن یشتریب. مشاهده شد یزن جوانهعمق ن رفتن بذور شد و در هر دو یب هفته غرقاب باعث از 4 .دیرس 0به  5/2خاك و در عمق
  .درجه شد 5شتر از یب يشتر بذور در دماهایب یزن جوانهگراد بدست آمد و نور باعث یدرجه سانت 5 يدما
   شه چه، ساقه چه، عمق غرقابیدن، رسبز ش :يدیکل يها واژه

  

The effect of temperature, light, flooding and planting depth on seed  
germination of Lactuca serriola 

Somaieh Tokasi1, Roghieh Majd2, Mohammad Taghi Alebrahim1, Ebrahim Kazerooni monfared1 and Mohammad 
Hassan Rashed3 

1. Ph.d student of weed science in Ferdowsi Mashhad University, 2. M.Sc student of weed science in 
Mohaghegh Ardabili University and 3. Professor of Ferdowsi Mashhad University 

Abstract 

In order to evaluating the effect of flooding, planting depth, temperature and light on seed germination and emergence 
of Wild lettuce three series experiments were done in weed laboratory of Ferdowsi Mashhad University. Planting depth 
were 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 and 6 cm. Flooding had two factors including flooding time (0-4 weeks) 
and flooding depth (2 and 12 cm). Temperature experiment was done from 5οc to 40οc in both of light and darkness. 
These experiments had factorial arrangements with four replications in a completely randomized design. Result showed 
that emergence percent, radicle and hypocotyl length and germination percent were affected by planting depth, flooding 
and time of depth and their reciprocal effect, also temperature and light and their reciprocal effect respectively. The 
most emergences were on 0-2.5 cm. Four weeks flooding lead to seed death. Also germination was observed in both of 
depths. The most germination was on 5οc and light lead to more germination in higher temperatures than 5οc. 
Key words: emergence, radicle, hypocotyl and flooding depth. 

  مقدمه
ق یاز طرها  اهچهیزان سبز شدن گیم). 2(ه استقرار گرفت يادیر مورد توجه زیاخ يسالها یت طیریت آن در مدیهرز و اهم يعلفها يولوژیب

ن یخاك و همچن یکیولوژیت بیحاصل از فعال Co2مانند فقدان نور، کاهش تبادل گازها و حضور  یعوامل).  5(شود یم عمق خاك محدود
از  یعیبز شدن در دامنه وست سیهرز قابل يها گونه یبرخ). 1(ان کردندیل عدم سبز شدن بیباال را دال يبذر در عمقها يره انرژیکاهش ذخ

بذور ممکن است هنگام ). 6(متر قادر به سبز شدن استیسانت 6تا عمق  Cirsium arvenseان شده که یعمق کاشت را دارند به عنوان نمونه ب
وجود مناطق که آب  یدر برخ). 7(شود یم نیسنگ يژه در خاکهایاد برخورد کند که باعث غرقاب خاك بویز یبه بارندگ یزن جوانه
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اند که  ی، از عواملدما و نور یفصل و  وزانهرنوسانات  . هرز استفاده کرد يعلفها یکیزیک روش کنترل فیتوان از غرقاب بعنوان  یم دارد
عوامل مؤثر بر  ییشناسا .)3(ندیا آن را محدود به منطقه مجاور سطح خاك نمایند و یهرز را کنترل نما يبذر علفها یزن قادرند جوانه

د ین کنترل، مفینو يروشها يبرا يریگ مید و در تصمیجد یممانعت ا زتهاجم آنها به نواح يهرز، برا يو سبز شدن بذر علفها یزن جوانه
ن مطالعه با یا. شود یبررس یکاهو وحش یزن جوانهاز است که اثر عمق سبز شدن و غرقاب، دما و نور بر ین جهت نیاز ا ).4(خواهد بود 
  . ن گونه انجام شدیا يبرا  یقاتین خلع تحقیهدف رفع ا

  ها مواد و روش
، 0 يعدد بذر در عمقها 25با خاك مزرعه پر شد و در هرکدام  يمتریسانت 12و ارتفاع  7به قطر  يش گلدانهاین آزمایدر ا: عمق کاشت

ن گلدانها یشد ا یم از انجام یورت ندر ص ياریاز سطح خاك کشت شد و آب يمتریسانت  6و   5/5، 5، 5/4، 4، 5/3، 3، 5/2، 2، 5/1، 1، 5/0
  .  شد و درصد سبز شدن محاسبه شد يروز نگهدار  21به مدت  ییدرجه روشنا10 يناتور با دمایدر ژرم
 يبرا. شد یدما و نور طراح يمارهایت يتکرار برا 4با  یل در قالب طرح کامال تصادفیش فاکتوریبا آرا یشین منظور آزمایا يبرا:  دما و نور

-5 يآنها با شمارش تعداد بذور جوانه زده در دماها یزن و جوانه فتگر قرار   یه کاغذ صافین دو الیش بید يبذر در  پتر 25 شیآزمان یا
  .  قرار  گرفت یمورد بررس) ثابت( ییو روشنا یکیدر تار ، درجه 5گراد به فاصله یدرجه سانت 40

عمق غرقاب و مدت زمان  يمارهایت يتکرار برا 4با  یقالب طرح کامال تصادف ل دریش فاکتوریبا آرا یشین منظور آزمایبه ا: غرقاب
 12و  2مار یقرار گرفت و بسته به ت یه کاغذ صافین دو الیمتر بیسانت 15به ارتفاع  يدر دار یکیبذور داخل  ظروف پالست. غرقاب اجراء شد

شه چه و ساقه چه آنها اندازه یبذور جوانه زده شمارش و ر) هفته 4تا  0( یمختلف زمان يها پس از دوره.. متر آب به آنها اضافه شدیسانت
  .شد يریگ

  ج و بحثینتا
بذور در ). 1جدول (بوددار  یمعن یوحش يانس نشان داد که اثر عمق کاشت بر درصد سبز شدن بذور  کاهویه واریج تجزینتا: عمق کاشت

 5/2افت تا که در عمق یکاهش  يدار یدرصد سبز شدن به طور معن ش عمقیدرصد سبز شدن از خود نشان داد با افزا 78سطح خاك 
  . دور از انتظار نبود یوحش يجه با توجه به اندازه بذر کاهوین نتیا). 1شکل(دیمتر به صفر درصد رسیسانت

عمق  يها ن دادهیانگیه مسیمقا). 2جدول (بوددار  یمعن شه چه و ساقه چهیعمق آب، مدت زمان غرقاب و اثر متقابل آنها بر طول ر : غرقاب
شه چه از ین درکل طول ریمتر بود و همچنیسانت 12متر کمتر از عمق یسانت 2شه چه و ساقه چه در غرقاب عمق یغرقاب نشان داد که طول ر

 4ده شد و ک هفته غرقاب مشاهین طول ساقه چه در یشتریج مدت زمان غرقاب بر ساقه چه نشان داد که بینتا).  2شکل (شتر بودیساقه چه ب
نداشتند و در مرحله بعد از  يهفته غرقاب باهم اختالف آمار 3طول ساقه چه  شاهد بدون غرقاب و . ن رفتن بذور شدیهفته غرقاب باعث ازب

شه چه در شاهد بدون غرقاب و ین طول ریشتریشود ب یم مشاهد 4همانطور که در جدول ). 4جدول (ک هفته غرقاب قرار گرفته بودی
ن یدر ا. هفته غرقاب قرار داشت 2و 1هفته غرقاب قرار داشت و بعد از آن  3بعد از شاهد بدون غرقاب . هفته بدست آمد 4در  ن آنیکمتر
هفته  3شه چه در ین طول ریشتریدر اثر متقابل مشاهده شد که ب. شتر از ساقه چه بودیمارها بیشه چه درهمۀ تیسه مشاهده شد که طول ریمقا

ن طول یشتریمتر بیسانت 2در عمق . ن آن چهار هفته غرقاب در هر دو عمق غرقاب بودیبدست آمد و کمتر يمترینتسا 12غرقاب در عمق 
 3هفته غرقاب بدست آمد و بعد از آن  1متر غرقاب با یسانت 2ن طول ساقه چه در عمق یشتریب. شه چه در شاهد بدون غرقاب بدست آمدیر

  ).3جدول (هفته غرقاب قرار داشت 4ن آن در یکمتر. اشتقرار د يمتریسانت 12هفته غرقاب در عمق 
). 4جدول (بوددار  یمعن یزن جوانهکاهو نشان داد که نور، دما و  اثر متقابل آنها بر درصد  یزن جوانهاثر دما و نور بر درصد  يها ه دادهیتجز

داشت و با  یزن جوانهدرصد  100ک به یگراد نزدینتدرجه سا 5 يدر دما یکیط نور و تاریدهد که در شرا یم نشان یزن جوانهروند درصد 
در درصد  يرییگراد تغیدرجه سانت 20تا  ییابد اما در روشنای یم د کاهشیک روند شدیبا  یکیدر تار یزن جوانهش دما درصد یافزا
 یکیاما در تار. رسد یم فر درصددرجه به ص 40و  35درصد بود اما در  90گراد حدود یدرجه سانت 30و  25 يدر دما. مشاهده نشد یزن جوانه

  ).3شکل(رسد یم به صفر یزن جوانهگراد درصد یدرجه سانت 30در 
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 یم متر خاكیسانت 3ر یپس با دفع بذور آن ز. زند یم ک تر باشد بهتر جوانهیهرچه به سطح نزد  یج نشان داد که بذر کاهووحشیکل نتا در

ن یپس ا. هفته غرقاب باعث کنترل آن شد 4آن را کنترل کند اما  یزن جوانهعمق آب غرقاب نتوانست . کرد يریتوان از سبز شدن آن جلوگ
نسبت به  يبه نور واکنش بهتر یزن جوانه ين گونه برایج دما و نور نشان داد که اینتا. ز داردیپراکنش در مناطق مرطوب را ن یگونه توان

  .کند یم یزن جوانهن بهتر ییپا ين در دماهایدارد و همچن یکیتار
  

  

 يشه چه و ساقه چه کاهویاثر مدت زمان غرقاب بر طول ر. 4نمودار
یوحش  

)هفته(مدت غرقاب (طول ساقه چه  Cm( شه چهیطول ر) Cm( 
0 b 9/1  a 1/7  
1 a 5/2  c 7/3  
2 c 4/1  d 5/2  
3 b 7/1  b 9/4  
4 d0 e0 

.ندارند يدار يباهم اختالف معن ٠٥/٠حروف مشابه  هر ستون در سطح   

انس اثر عمق و مدت غرقاب بر صفات یه واریتجز. 2جدول
یوحش يمورد مطالعه کاهو  

رییمنابع تغ درجه  
يآزاد  

شهیطول ر طول  
 ساقه

A(  1 **8/46(عمق آب  **4/2  
B(  4 **6/56(مدت غرقاب  **9/6  

AB 4 **3/20  **4/2  
65/0 30  خطا  05/0  
6/9 39  کل  06/1  

%1در سطح  يدار یمعن**   

 

انس اثر عمق کاشت بر درصد سبز شدن یه واریتجز. 1جدول
یوحش يبذور کاهو  

رییمنابع تغ يدرجه آزاد   درصد سبز شدن 
3012** 12 عمق کاشت  

3/15 36 خطا  

 721 51 کل

1در سطح  يدار یمعن**   

شه یاثر متقابل عمق آب و مدت زمان غرقاب بر طول ر. 3جدول 
.یوحش يچه و ساقه چه کاهو  

شهیر هفته عمق آب  ساقه 
 

0  b 1/7 b 9/1 

 
1 c 7/3  a 8/2 

آب یسانت 2عمق   2  de 57/0 c 77/0 

 
3  de 4/1 c 77/0 

 
4  0 e 0 d 

 
0  b 1/7  b 9/1 

 
1 c 6/3 b 1/2 

آب یسانت 12عمق   
۲  c ٢ ٥/٤ b 

 ۳  a ٣/٨ a ٧/٢ 

 ۴ ٠ e ٠ d 

 يازمون دانکـن بـاهم اخـتالف معنـ     ٠٥/٠ن در سطح حروف متفاوت  هر ستو

 زنی جوانهانس اثر دما و نور بر درصد یه واریتجز.  5جدول 
یوحش يبذور کاهو  

رییمنابع تغ يدرجه آزاد  زنی جوانهدرصد    
A(  1 **19208(نور  
B(  8 **12134(دما  

AB 8 **2729  
 10 54  خطا
 1953 71  کل

  %1ر سطح د يدار یمعن** 
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 يکاهو زنی جوانهاثر دما و نور بر درصد . 3شکل
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