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Euphorbia maculataزنی بذور فرفیون خوابیده اثر دماهاي باال بر جوانه
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چکیده
تصادفی با زنی بذور فرفیون خوابیده، سه آزمایش جداگانه در غالب طرح کامالًبر میزان جوانهباال به منظور بررسی اثر دماهاي 

-درجه سانتی140و 120، 100، 80، 60چهار تکرار اجرا شد. در آزمایش نخست براي شبیه سازي اثر آتش، بذور در دماهاي 

شرایط کمپوست، بذور در دماهاي شبیه سازي رودقیقه در آون قرار گرفتند، در آزمایش دوم و سوم به منظ5گراد  به مدت 
میزان دما . نتایج نشان داد که با افزایش دراد به مدت یک و دو هفته در آون قرار داده شده انگدرجه سانتی90و 80، 70، 60

درجه سانتی گراد به 80دقیقه و 5درجه سانتی گراد به مدت 100در دماهاي که . به طوريکرده استزنی کاهش پیدا جوانه
مدت یک و دو هفته جوانه زنی کامال متوقف شده است.

سازي، شرایط کمپوست.زنی، شبیهجوانه: آتش، کلیديواژه هاي 

Effects of high temperature on seed germination of Euphorbia maculata

S. Zahed1, Javid Gherekhloo2, Nasser Baqrany3
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Abstract
Three separate experiments were conducted in completely randomized design with four replications to
investigate the effects of high temperature on seed germination of Euphorbia maculate. In the first experiment to
simulate the effects of fire, E. maculata seeds were placed in an oven in an open container at 60, 80, 100, 120
and 140 C temperatures for 5 min. In the second and third experiments to simulate the conditions of compost,
seeds have been placed in an oven at temperatures of 60, 70, 80 and 90 C for one and two weeks. Results showed
that E. maculata seed germination decreased with increasing temperature, so that no germination was observed
at temperatures of 100 °C for 5 min and or 80 °C for one or two weeks.
Key words: Fire; Simulation; Compost; Germination
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مقدمه 
سویا در استان هاي هرز مهاجم مزارع پنبه و) در سالیان اخیر به یکی از علفEuphorbia maculateفرفیون خوابیده (

زنی فرآیند فیزیولوژیکی است که توسط عوامل متعددي از ). جوانه1388گلستان مبدل شده است (ساوري نژاد و همکاران، 
گراد می درجه سانتی35زنی علف هرز فرفیون خوابیده جمله درجه حرارت تحت تأثیر قرار می گیرد. دماي بهینه براي جوانه

زنی گیاهان مهاجم در جوانهه از حرارت خشک روش مؤثري براي کنترل محلی بانک بذر و سرعت باشد. گاهی اوقات استفاد
زنی اکوسیستم هاي مدیترانه اي، خشک و نیمه خشک است. گرماي خشک گاهی محرك و در بعضی مواقع بازدارنده جوانه

ي باال دارد همچنین بلوغ و جایگاه بذر نیز مؤثر است. استفاده از دماي باال براي از بین بردن بذرهاي بسته به مدت و شدت دما
به منظور ). 2009؛ تراولوس، 1994ان، است، بذرهاي کامال خشک و بالغ مقاومت بیشتري به دماهاي باال دارند (کوکا و همکار

و شرایط کمپوست زنی بذور فرفیون خوابیده براي شبیه سازي احتمال موفقیت استفاده از آتشبررسی اثر دماهاي باال بر جوانه
ن خوابیده این آزمایش صورت گرفت.در کاهش جمعیت علف هرز فرفیو

مواد و روش
تکرار 4در آزمایشگاه تحقیقاتی مجتمع خرم دینان تمیشه کردکوي در قالب طرح کامال تصادفی در 1392آزمایش ها در سال 
مزارعازکهخوابیدهفرفیونهرزعلفبذرازآزمایش،ایناجرايجهتگراد) انجام شد. درجه سانتی35در دماي مطلوب (

درکاغذيهايپاکتدرآزمایششروعزمانتابذوراین. گردیداستفادهبودشدهآوريجمعکردکويشهراطرافسویاي
میخوابدارايخوابیدهفرفیونبذورکهدادنشانمقدماتیآزمایش. شدندنگهداري22±2دمايدرآزمایشگاهیشرایط
.باشند

اثر کوتاه مدت دماهاي باال بر جوانه زنی - الف
، بذر فرفیون خوابیدهبه منظور شبیه سازي تاثیر آتش زدن بقایاي گیاهی آزمایشی براي تعیین اثر دماهاي باال بر جوانه زنی

24گرفته و سپس به مدت گراد در داخل آون قرار درجه سانتی140، و 120، 100، 80، 60دقیقه در دماهاي 5بذور به مدت 
عدد 50ور بوده و پس از شستشو بذر با آب مقطر، تعداد پی پی ام از اسیدجیبرلیک غوطه2000ساعت در محلولی با غلظت 

درجه 35ها به انکوباتور با دماي دیشقرار داده شدند. پتري2دیش حاوي دو الیه کاغذ صافی واتمن شماره بذر در هر پتري
درصد منتقل گردید. 60و رطوبت نسبی گرادسانتی

اثر بلند مدت دماهاي باال بر جوانه زنی -ب
هفته 2و 1ر به مدت وبه منظور شبیه سازي شرایط پوسیدن کود دامی آزمایشی براي تعیین اثر دماهاي باال بر جوانه زدن بذ

ساعت در محلولی با غلظت 24سپس به مدت گراد در داخل آون قرار گرفته و درجه سانتی90و80، 70، 60در دماهاي 
دیش حاوي عدد بذر در هر پتري50پی پی ام از اسیدجیبرلیک غوطه ور بوده، پس از شستشو بذر با آب مقطر، تعداد 2000

گراد و رطوبتدرجه سانتی35ها به انکوباتور با دماي دیشقرار داده شدند. سپس پتري2دو الیه کاغذ صافی واتمن شماره 
زنی به مدت سه روز متمادي که جوانهدرصد منتقل گردید. شمارش تعداد بذور جوانه زده از روز اول شروع و تا زمانی60نسبی 

استفاده گردید.]1[پارامتره سیگموئیدي 3زنی از تابع متوقف ماند، ادامه داشت. براي توصیف اثر دماهاي باال بر جوانه
]1[=

که در این تابع:  
y  ،درصد جوانه زنی =aزنی، = حداکثر جوانهX50 زنی رخ داده است،  درصد کاهش در جوانه50= دمایی که در آنb شیب =

X50منحنی در نقطه 

Sigma Plotتجزیه و تحلیل داده با استفاده از نرم افزار  (ver.12) .انجام شد
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نتایج و بحث
دقیقه5تیمار؛ دماهاي باال به مدت پیش

و ضرایب معادله سه پارامتره 1دقیقه در شکل 5زنی بذور فرفیون خوابیده تحت تأثیر دماي باال به مدت روند تغییرات جوانه
و 5/61گراد به ترتیب برابر درجه سانتی80، 60زنی در دماهاي جوانهنشان داد که1سیگموئیدي مربوط به آن در جدول 

) نشان داد که 50xزنی متوقف شد. ضریب (جوانهگراد درجه سانتی140و 120، 100باشد و در دماهاي درصد می5/18
باالباشد. نتایج این آزمایش ثابت نمود که دماهايگراد میدرجه سانتی21/73زنی معادل درصد جوانه50دماهاي الزم براي 

جوانهرونددراختاللباعثوگذاشتهاثرشدهساختهشیمیاییموادبرهمچنینوسازدنابودرابذرتواندمیآتشازناشی
.باشدمیآنسیالیتغیرعاديافزایشاثردرغشاءبهآسیبحرارتی،تنشتأثیرمهمترینوگرددبذرزنی

زنیدقیقه بر درصد جوانه5باالي : مقادیر برآورد شده در تابع، اثر دماي 1جدول 
abxoR2P
)6825/0 (8730/69)2681/0 (5479/6-)3894/0 (2189/739999/00001/0<

را نشان می دهند.SEاعداد داخل پرانتز مقادیر 
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زنی  
نه 

جوا
صد 

در

f exp x=69.8730 / (1+ (-( -73.2189) / -6.5479))

R2=0.9999

گرادسانتی درجه35در دماي خوابیدهبذور فرفیونزنی بر درصد جوانهدقیقه5مدت باال بهاثردماي:1شکل 

سازي زمین انباشته شده از گیاه قبل از کاشت گیاه بسیاري از کشاورزان در کشورهاي گرمسیري به سوزاندن گیاهان براي پاك
تواند بر مواد چنین میهمتواند بذر را نابود سازد والف). دماهاي باال ناشی از آتش می1997پردازند (رودر و همکاران، مجدد می

)2011(ب). کوهان و جانسون 1997گردد (رودر و همکاران، زنی بذور میشیمیایی ساخته شده اثر بگذارد که مانع از جوانه
تازنیجوانهگرفتندگراد قرارسانتی119بااليدر دمايدقیقه5مدتبهکهسا بذوريهخرفهرزعلفدرکهکردندگزارش

هرز اویارسالم ) در بررسی پیش تیمار با دماي باال گزارش کردند که علف1389کرد. درخشان و قرخلو (پیداکاهش% 50
)Cyperus difformisگراد مشاهده شد اما به طور تصاعدي درجه سانتی100درصد در دماي باالتر از 74زنی بیشتر از ) جوانه

درجه 93/119زنی حدود درصد حداکثر جوانه50حرارت الزم براي جلوگیري از زنی کاهش یافت و درجهبا افزایش دما، جوانه
است.گراد بودهسانتی
هفته 1تیمار؛ دماهاي باال به مدت پیش

و ضرایب معادله سه پارامتره 2هفته در شکل 1زنی بذور فرفیون خوابیده تحت تأثیر دماي باال به مدت روند تغییرات جوانه
و 57گراد به ترتیب برابر درجه سانتی70، 60زنی در دماهاي جوانهنشان داد که2سیگموئیدي مربوط به آن در جدول 

) نشان داد که دماهاي 50xزنی متوقف شد. ضریب (گراد و جوانهدرجه سانتی90و 80باشد و در دماهاي درصد می75/49
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باشد. نتایج این آزمایش ثابت نمود که دماي باال می تواند گراد میدرجه سانتی09/72زنی معادل درصد جوانه50الزم براي 
زنی بذر گردد و مهمترین تأثیر تنش حرارتی آسیب به غشاء در اثر افزایش غیرعادي سیالیت آن باعث اختالل در روند جوانه

باشد. می

هفته 2تیمار؛ دماي باال به مدت پیش
و ضرایب معادله سه پارامتره 3هفته در شکل 2زنی بذور فرفیون خوابیده تحت تأثیر دماي باال به مدت روند تغییرات جوانه

40و 5/50گراد به ترتیب برابر درجه سانتی70، 60زنی در دماهاي جوانهکهنشان داد2سیگموئیدي مربوط به آن در جدول 
) نشان داد که دماهاي الزم براي 50xزنی متوقف شد. ضریب (گراد و جوانهدرجه سانتی90و 80باشد و در دماهاي درصد می

تواند باعث اختالل زمایش ثابت نمود که دماي باال میباشد. نتایج این آگراد میدرجه سانتی47/71زنی معادل درصد جوانه50
باشد. و مهمترین تأثیر تنش حرارتی آسیب به غشاء در اثر افزایش غیرعادي سیالیت آن میزنی بذر گردد در روند جوانه

زنیهفته بر درصد جوانه2هفته و 1: مقادیر برآورد شده در تابع، اثر دماي باالي 2جدول 
abxoR2P

>0986/729903/00001/0) 4684/4(- 6412/1) 4501/3(5387/63) 6096/4(هفته1
>4739/719765/00001/0) 3089/2(- 2411/3) 5538/2(7886/61) 5238/7(هفته2

را نشان می دهد.SEاعداد داخل پرانتز مقادیر 
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صد 
در f exp x=63.5387 / (1+  (- ( -72.0986) / -1.6412 ))

R2=0.9903

0 20 40 60 80 100
0

20

40

60

80

ــی
ه زن

وانــ
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رص
د

ــراد  ) ــانتی گ ــه س ــب درج ــا (برحس دم

f exp x= 61.7886 (1+  (- ( -71.4739) / -3.2411))

R2=0.9765

زنی بر درصد جوانههفته2مدت باال به: اثر دماي3شکل هفته بر درصد جوانه زنی1مدت باال به: اثر دماي 2شکل 

درجه 57موجود در کمپوست در دمایی بیش از Solanum carolinense) نشان دادند که بذور 1998نیشیدا و همکاران (
دماي محیط ) نشان دادند که کاهش زیستایی بذور در کمپوست به 2002گراد جوانه نزدند. ترشوك و الزوسکاس (سانتی

روز 1داري در زیستایی بسیاري از بذور پس از گراد کاهش معنیدرجه سانتی80-70که در دماي وابسته است، به طوري
گراد بسیاري از بذور از بین رفته درجه سانتی39- 28ي تابستانه با دماي متوسط ماهه4ي مشاهده گردید و پس از یک دوره

هاي هرز در روند پوسیدگی کود دامی ) در بررسی زیستایی بذور علف1383می و همکاران (اما برخی هم زنده ماندند. سلی
خروس گزارش کردند که دپو کردن کود دامی بدون هیچ پوششی به مدت دو ماه و در صورت وجود بذور سس، سلمک، تاج

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


5

بیولوژي و اکولوژي علفهاي هرز هرز ایرانهايششمین همایش علوم علف
1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

از بین رفتن زیستایی بذور وحشی، ناخنک، گندمک، سلوي، خردل وحشی، ارزن وحشی و علف قناري به مدت سه ماه جهت
هایی به بلندي بیش از نیم متر، جهت افزایش فعالیت هاي هرز در عمق نیم متري ضروري است در صورت وجود پشتهعلف

هاي هوازي و افزایش دما نیاز به هوادهی کود بوده تا منجر به کاهش زیستایی بذور گردد. ترشوك و الزوسکاس میکروارگانیسم
ي ادن که اضافه کردن کاه به دپوي کود حیوانی موجب افزایش رطوبت و دماي دپو شده و فرآیند تهیه) نشان د2002(

کند. هاي هرز را تسریع میکمپوست و کاهش زیستایی بذور علف
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