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  مقاله کوتاه پژوهشی

  و نور دما بهتوده مانه و سملقان  (Abutilon theophrasti) گاوپنبهواکنش بذر ارزیابی 

  *، 2 زاده، مجید رحیمی1 مهدي اسدي

 

  مبسوط دهکیچ 

 بدون شک آگاهی از واکنش بذر. است ایسو و یفرنگ گوجه ذرت، پنبه، مزارع هرز يها علف مهمتریناز یکی  گاوپنبه: مقدمه

این هدف . امري ضروري است ها آنرار قزنی و است جوانه الگوي در درك بهتر چگونگی) نور و دما(هرز به عوامل محیطی  يها علف

  .بود علف هرز گاوپنبه بذر زنی بر جوانهنوري و حرارت متناوب  يها دوره برهمکنش تحقیق نیز ارزیابی

شگاه فیزیولوژي دانشگاه آزاد یتصادفی با چهار تکرار در آزما کامالًبه صورت فاکتوریل در قالب طرح  آزمایش این :ها روشمواد و 

سه دماي متناوب روزانه : روزانه در چهار سطح دماییتیمارهاي آزمایش شامل رژیم . انجام شد 1394واحد بجنورد در سال  یاسالم

 - تاریکی(ساعت  16- 8: و تناوب نوري در سه سطح سلسیوسدرجه  25و دماي ثابت  35 – 25، 30 – 20، )روز -شب( 25 – 15

، سرعت یزن جوانهثر درصد کحدا: صفات مورد ارزیابی عبارت بودند از .ساعت و تاریکی ممتد در طول روز بودند 12 – 12، )روشنایی

بدست  جرمینکه به کمک نرم افزار  یزن جوانهدرصد  90درصد و  10دن به یو مدت زمان الزم تا رس یزن جوانه، یکنواختی یزن جوانه

  .آمد

گاوپنبه در شرایط  هايبذر. دما و نور قرار گرفت برهمکنش ریتأثنتایج نشان داد که تمام صفات مورد بررسی تحت : ها افتهی

افزایش و  یزن جوانه، درصد و سرعت سلسیوسدرجه  30بهتري داشتند و با افزایش دماي روزانه تا  یزن جوانه ییتناوب نوري و دما

 57(زنی  و کمترین درصد جوانه )درصد 98(بیشترین . اگر چه واکنش بذر به دماي شبانه بیش از دماي روزانه بود ،سپس کاهش یافت

ساعت  12-12تحت شرایط نوري  سلسیوسدرجه  25و دماي ثابت  سلسیوسدرجه  25- 15در دماي متناوب  به ترتیب) درصد

نیز  یزن جوانهو بیشترین یکنواختی  یزن جوانهدرصد  90و  10دن به ین مدت زمان الزم براي رسیمترک. روشنایی و تاریکی حاصل شد

  .مشاهده شد یکیتارط یتحت شرا سلسیوسدرجه  30-20متناوب  يدر دما

است، اگر چه  یزن جوانهبر اساس نتایج این آزمایش بذر گاوپنبه در دامنه وسیعی از شرایط نوري و حرارتی قادر به : يریگ جهینت

تخلیه زنی و  به تحریک جوانه تواند یم دار برگردان با گاوآهن بنابراین شخم. زنی بهتر دارد در شرایط وجود نور و تناوب دمایی جوانه

  .بانک بذر خاك منجر شود

 هرز علف مهار، نور دورهدماي متناوب، سرعت جوانه زنی، : کلیدي يها واژه

 :نوآوري يها جنبه

این  مهاربدون شخم عامل موثري در  يها نظاماز آنجایی که نور عامل تحریک جوانه زنی بذر گاوپنبه است، پس بنابر این استفاده از  -1

 .علف هرز است

  .دهد یمافزایش دماي محیط شانس جوانه زنی بذر علف هرز گاوپنبه را کاهش  -2
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 ...توده مانه و سملقان) Abutilon theophrasti(واکنش بذر گاوپنبه  یابیارز: زادهاسدي و رحیمی

  قدمهم

، یشیو زا یشیرو يها یژگیول یبه دل هرز يها علف

از  یکیبوده و  یمحصوالت زراع يبرا یسر سخت يرقبا

به شمار  یرد محصوالت زراعکاهش عملک یعوامل اصل

اهان یرد گک، عملآنها مهاردر صورت عدم  که ندیآ یم

اه یهرز و نوع گ يها علفرقابت  ییبسته به توانا یزراع

رحیمی و ( ابدی یماهش کدرصد  100تا  10ن یب یزراع

  ).2010، 1کافی

 يها علف يولوژیهر چه بهتر ب كدر هک واضح است

ارآمد ک يها روشارائه  يآنها برا يولوژکهرز و ا

کمک  ناخواسته گیاهان نیا مدیریتدر  یکولوژکا

 )2004( 2در این خصوص گودي و تاکاکی. دینما یم

تاکید دارند که آگاهی و شناخت کافی از بیولوژي بذر به 

گیاهی  يها تیجمعمنظور درك بهتر فرآیندهاي درونی 

توالی و زادآوري طبیعی امري  ،مانند الگوي استقرار

  .ضروري است

 موثرند هرز يها علف بذر یزن جوانه بر یمتفاوت عوامل

اگـر   .ردک اشاره نور و دما به توان یم ها آن نیتر مهماز  هک

درصـد و   بـر  يا مالحظـه قابـل   ریتـأث محـیط   يدمـا چه 

دارد، امـا   اهچهیموفقیت در استقرار گ و یزن جوانهسرعت 

ـ  جوانـه  واکنش  عوامـل  بـه  دمـا  نسـبت بـه   گیاهـان  یزن

 رویش، منطقه گیاهی، نوع گونه و رقم جمله از يمتعدد

ــت ــن و کیفی ــذر س ــتگی ب ــد و (دارد  بس کوپلن

  ).3،1995مکدونالد

گیـاهی از جملـه    يهـا  گونه از ياریبس بذر یزنجوانه

 ثابت، يدما سه بایمقا در متناوب يدما در هرز يها علف

و این ویژگـی همبسـتگی قـوي بـا تـوان       ابدی یم شیافزا

گـودي و  (دارد  هـا  گونـه سازگاري و پراکنش جغرافیـایی  

ــاکی، ــن ؛2004تاک ــاران، 4ی ــی  ).2013و همک در برخ

متناوب  يدماگیاهی روئیده در مناطق خشک،  يها گونه

زنی باشد و ممکن است جایگزین نیاز بذر به نور در جوانه

بــر نســبت  ریتــأثمتنــاوب بــا  يدمــا رســد یمــبــه نظــر 

زنـی در ایـن گونـه    هاي فیتوکروم، محـرك جوانـه   رنگیزه

نـور در   ).2004و همکاران، 5رودریگوئز -بنیتز( بذرهاست

                                                             
1 Rahimi and Kafi 
2 Godoi and Takaki 
3 Copeland and McDonald 
4 Yin 
5 Benitez-Rodrigues 

ــت دارد و    ــذر دخال ــذف آن در ب ــی و ح ــزش خفتگ انگی

کـه گیاهـان را بـه تیمـار نـور       کنـد  یمبرقرار  سازوکاري

و اغلب با دمـا بـرهمکنش    کند یمطبیعی خاصی سازگار 

 سالهیک هرز يها علف از یمین حداقل بذر. دهد یمنشان 

ـ  جوانـه  يبـرا  ـ  جوانـه  و دارنـد  نـور  بـه  ازیـ ن یزن  بـذر  یزن

 در یوحشـ  ازیـ پ و تاتورهبیشماري همچون  هرز يها علف

 مـؤثر  عوامل از ).2007، 6زیمدال( ردیگ یم انجام یکیتار

 از حـداقل  هک است یطیمح طیشرا ينور ازیزش نیانگ بر

 خواب بر طیمح یطرف از .است رگذاریتاث بذر بر قیطر دو

و 7 هـا  نـورون ( اسـت  مـؤثر  آن ينـور  تیحساسـ  و بـذر 

 از یطـ یمح عوامـل  گـر، ید يسـو  از و )1997همکـاران،  

 ينـور  نشکـ وا بر توانند یم زین كرطوبت خا و دما لیقب

ـ  ).1998، 8گـاالهر و کاردینـا  ( باشـند  گـذار ریتأث بـذر  ه ب

زنــی حساســیت جوانــه )1995( و همکــاران9عقیــده بــل

است کـه بـه آنهـا کمـک      سازوکاريبه نور،  هابرخی بذر

تا وضعیت خود را تشخیص دهند که روي خـاك   کند یم

  .بگیرندو یا درون خاك جاي  اند گرفتهقرار 

تیره  از ) (Abutilon theophrastiگاوپنبه

ر یبذر تکث لهیبه وسساله که کی است یاهیگ، 10پنیرك

 هرز علف عنوان به گاوپنبه هک است يادیمدت ز. ابدی یم

و  ایسو ،یفرنگگوجه ذرت، پنبه، رینظ یاهانیگ مزارع

و همکاران، 11کورتس( است شده یمعرف آفتابگردان

گاوپنبه با  یزن جوانهتشابه نیازها و زمان  ).2010

محصوالتی مانند سویا و پنبه، همراه با خصوصیات 

از اعماق  یزن جوانهژنتیکی آن مانند خواب بذر، توانایی 

، باعث شده ها کش علفخاك و تحمل آن به بسیاري از 

که گاوپنبه به سرعت رشد کرده و قدرت رقابت آن با 

خطرناك تبدیل  يهرز علفگیاه زراعی افزایش یابد و به 

  ).1995و همکاران، 12شولس( دشو

 يبرا هرز يها علف بذر یزنجوانه ییدما ازین از یآگاه

 دارد تیهما آنها تیریمد راهکارهاي ياجرا و یطراح

از آنجا که در محیط طبیعی  ).2005و همکاران، 13ژو(

                                                             
6 Zimdahl 
7 Noronha 
8 Gallagher and Cardina 
9 Bell 
10 Malvaceae 
11 Cortes 
12 Scholes 
13 Zhou 
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به همراه هم  دمااز تغییرات میزان نور و  دامنه وسیعی

موثرند، الزم است که  هازنی بذربر فرآیند جوانه

زنی را ارزیابی این دو عامل اساسی در جوانه برهمکنش

 ریتأث با ارزیابی سعی شده است نیز در این تحقیق .نمود

، راهکار مناسبی زنی علف هرز گاوپنبهو نور بر جوانه دما

 .دست آیدهآن ب مهارجهت 

  

  ها روشمواد و 

دانشگاه این تحقیق در آزمایشگاه فیزیولوژي گیاهی 

روي  1394 پاییز سال آزاد اسالمی واحد بجنورد در

گاوپنبه جمع آوري شده از مزارع پنبه حومه  هايبذر

خراسان در  مانه و سملقانشهرستان (آشخانه  شهر

متر از سطح دریا و میانگین دماي  850با ارتفاع شمالی 

آزمایش به  .انجام شد )سلسیوسدرجه  14ساالنه 

 کامالً پایه عاملی در قالب طرحصورت فاکتوریل دو 

اول رژیم  عامل. طراحی و اجرا شدتصادفی با چهار تکرار 

سه دماي متناوب روزانه : روزانه در چهار سطح دمایی

 - 25، )روز -شب ( 30 - 20، )روز -شب ( 25 – 15

 و عامل سلسیوسدرجه  25و دماي ثابت ) روز-شب( 35

ساعت  16-8: دوم تناوب نوري روزانه در سه سطح

) روشنایی-تاریکی(ساعت  12 - 12، )روشنایی -تاریکی(

در شرایط تاریکی ممتد  .و تاریکی ممتد در طول روز

ساعت اعمال  12متناوب هر یک به میزان  يدماها

  .گردید

گاوپنبه،  هرز علفابتدا براي شکستن خواب بذر 

ثانیه  40به مدت  سلسیوسدرجه  100داخل آب  هابذر

و پس از آن  )2008، 1مقدم و زینلیحاتمی( قرار گرفتند

درصد به  10 هیپوکلریت سدیم توسط محلول هاآن بذر

شده و سپس درون هر یک از  یضدعفونثانیه  30مدت 

اغذ ک يبر رو عدد بذر 25مورد آزمایش، تعداد   يپتر 48

 ها يپترزان الزم و مساوي به یقرار گرفته و به م یصاف

با قابلیت (ناتور یآب مقطر افزوده شده و سپس داخل ژرم

تیمارهاي حرارتی و  در) تنظیم زمانی دما و روشنایی

ه ک یزن پس از شروع جوانه. نوري مورد نظر قرار گرفت

 یلیم 2چه از درون بذر به طول  شهیآن خروج ر كمال

زده تا روز جوانه هايمتر بود، هر روز شمارش بذر

                                                             
1 Hatami Moghadam and Zeinali 

ن درصد ییجهت تع )2010رحیمی و کافی، ( چهاردهم

  .انجام گردید یزنو سرعت جوانه یزن جوانه

، سرعت یزن جوانهثر درصد کجهت محاسبه حدا

و مدت زمان الزم تا  یزن جوانه، یکنواختی یزن جوانه

 جرمیناز نرم افزار  یزن جوانهدرصد  90و  10دن به یرس

بر اساس این  .استفاده شد )2010، 2سلطانی و مداح(

 زمان عکس صورت به )R50( یزن جوانه سرعت افزار نرم

 3یزن جوانه یکنواختی و یزن جوانه درصد 50 به رسیدن

)Gu (درصد  10 از رسیدن زمان مدت اختالف صورت به

 یکنواختی در. محاسبه شد یزن جوانهدرصد  90به 

 عالمت از نظر صرف( آمده دستهب عدد چه هر یزن جوانه

 بیشتر یکنواختی دهندهنشان ،باشد کمتر) آن منفی

نتایج به دست آمده از نرم افزار . باشد یم بذور ین جوانه

مورد تجزیه  SAS 9.1 يآمارمزبور به کمک نرم افزار 

و مقایسه اثرات متقابل توسط نرم  واریانس قرار گرفت

 افزار نرمجهت رسم نمودارها از  .انجام شد SPSSافزار 

Excel  به روش  ها نیانگیمو مقایسه استفاده شدLSD 

 .صورت گرفتدرصد  5و  1در سطح 

  

  ج و بحثینتا

، سرعت یزن جوانهنتایج نشان داد که درصد 

 90و  10زنی، مدت زمان الزم براي رسیدن به  جوانه

تحت  بذر گاوپنبه زنیزنی و یکنواختی جوانهدرصد جوانه

در سطح احتمال  ها آن برهمکنشدما و نور و  ریتأث

 دمابا افزایش  .)1جدول ( درصد قرار گرفت یکخطاي 

 یزن جوانهدرصد میانگین ، سلسیوسدرجه  30روزانه تا 

و واکنش بذر به دماهاي  افزایش و سپس کاهش یافت

  .بیشتر از دماي ثابت بود متناوب روزانه

) درصد 98(بذر گاوپنبه  یزن جوانهبیشترین درصد 

 ساعت 12و در شرایط نوري  25- 15در دماي متناوب 

تاریکی حاصل شد که اختالف  ساعت 12روشنایی و 

 نور دورهبا  سلسیوسدرجه  25دماي ثابت با  يدار یمعن

 58( یزن جوانهو کمترین درصد ساعت نداشت  8-16

نور با  سلسیوسدرجه  25نیز در دماي ثابت ) درصد

  ).1شکل (اتفاق افتاد  ساعت 12- 12 دوره

  

                                                             
2 Soltani and Maddah 
3 Germination uniformity 
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  زنی بذر گاوپنبهنتایج تجزیه واریانس اثر دما و نور بر خصوصیات جوانه. 1جدول 

Table 1. Results of analysis of variance for effects of temperature and light on velvetleaf seed germination 
traits 

 (Mean squares)میانگین مربعات 

درجه 

  آزادي

df 

  منابع تغییر

S.O.V 

- یکنواختی جوانه

  زنی

Germination 
uniformity 

مدت زمان تا 

  زنیجوانه %90

Time to 90% 
germination 

مدت زمان تا 

  جوانه زنی %10

Time to 10% 
germination 

  زنیسرعت جوانه

Germination 
rate 

  زنیدرصد جوانه

Germination 
percent 

 (Temperature)دما  3 **336 **0.001 **36.012 **515.024 **314.103

 (Light)نور  2 **186.333 **0.001 **70.199 **156.992 **199.840

 (T × L)نور × دما  6 **1283.667 **0.001 **28.617 **235.432 **173.622

 )(Errorخطاي آزمایش  36 12.444 0.001 0.124 21.228 20.436

 (%CV)ضریب تغییرات   4.50 5.98 7.55 10.96 12.09

  

  
  گاوپنبه یبر درصد جوانه زن ينور يمتناوب و دوره ها يدماها برهمکنش .1 شکل

Fig. 1.  Interaction of alternate temperatures and light regimes on germination of Velvetleaf 
  

نتایج این آزمایش گویاي آن است که میزان دماي 

ی بذر زن جوانهشبانه بیش از دماي روزانه در فرآیند 

است و طول مدت زمانی که بذر در معرض  مؤثرگاوپنبه 

 مؤثری زن جوانه، بر فرآیند ردیگ یماین دماي شبانه قرار 

  .است

در این آزمایش مشاهده شد، اگر چه بذر گاو پنبه در 

ی است، ولی در شرایط زن جوانهغیاب نور هم قادر به 

و  رسد یمی زن جوانهساعت نور به حداکثر  12دریافت 

بیشتر از دماي  واکنش بذر به دماهاي متناوب روزانه

گاوپنبه در  هايبذر رسد یمبنابراین، به نظر . ثابت بود

خاك که داراي تناوب دمایی روزانه و  عمق کم و سطح

ی زن جوانه توانند یمشانس دریافت نور بیشتر است، 

در عمق زیاد خاك داشته  هايبهتري نسبت به بذر

 .باشند

نیز گزارش نمودند که ) 2013(و همکاران 1آرچین

مدت تابش نور  ریتأثبذر به نور تحت  یزن جوانهواکنش 

بازدارنده و نور کوتاه  به نحوي که نور کامل گرفتهقرار 

 هرز علف هايبذر .باشد یمزنی ترشک  مدت محرك جوانه

 سلسیوسدرجه  22-12نیز در دماي متناوب  تره سلمه

درجه  22بیشتري نسبت به دماي ثابت  یزن جوانه

  ).2000، 2گوترمن( داشتند سلسیوس

                                                             
1 Archin 
2 Gutterman 
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نتایج گویاي آن است که با افزایش دماي روزانه تا 

نیز بذر گاوپنبه  یزن جوانهسرعت  سلسیوسدرجه  30

افزایش و سپس کاهش یافت و به عالوه در شرایط کمتر 

سرعت ) سلسیوسدرجه  30- 20(از دماي مطلوب 

در حالی که در دماي . در تاریکی بیشتر بود یزن جوانه

ساعت  12- 12 نور دوره، سلسیوسدرجه  25-35

  ).2شکل (زنی را سبب شد  بیشترین سرعت جوانه

در ) 078/0(بذر گاوپنبه  یزن جوانهبیشترین سرعت 

در شرایط تاریکی بدست آمد،  30- 20دماي متناوب 

در  25-15حرارتی با تیمار  يدار یمعنچه اختالف اگر

 یزن جوانهکمترین سرعت شرایط تاریکی نداشت و 

در  سلسیوسدرجه  25نیز در دماي ثابت ) 029/0(

حاصل ) شناییور-تاریکی(ساعت  12- 12شرایط نوري 

با  25- 15 با تیمار حرارتی يدار یمعنشد، که اختالف 

به . )2شکل ( نداشت) روشنایی-تاریکی( 12- 12شرایط 

در اکثر  یزن جوانهوضوح مشخص است که سرعت 

تیمارهاي حرارتی در شرایط تاریکی نسبت به شرایط 

  .تناوب نوري بیشتر بود

سطح  از آنجا که به طور معمول با افزایش دما تا

ی به طور خطی افزایش زن جوانهمطلوب سرعت  يدما

، از نتایج کسب شده )2015و همکاران، 1پرمون( ابدی یم

مطلوب روزانه  يچنین نتیجه گرفت که دما توان یم

  .باشد یم سلسیوسدرجه  30ی گاوپنبه زن جوانه

این نتایج گویاي آن است که واکنش سرعت 

ی زن جوانه بیشتر از درصدی بذر گاوپنبه به دما زن جوانه

است و به عالوه در دماهاي باالتر از دما مطلوب 

  .رسد یمی به حداکثر زن جوانهی، سرعت زن جوانه

ــکی ــاران 2سوکولوفس ــاهده  ) 2010(و همک ــز مش نی

ي کـاکتوس تحـت   ا گونهی بذر زن جوانهکردند که سرعت 

رژیم حرارتی متناوب قرار گرفت و در شرایط دماي  ریتأث

ــر درصــد  مطلــوب  ــه حــداکثر رســید، در حــالی کــه ب ب

رودریگـز و  -به گزارش بنیتـز . نداشت ریتأثی بذر زن جوانه

تحت شـرایط دمـاي    ها گونهنیز برخی ) 2004(همکاران 

در برخـی  مطلوب، براي جوانه زنی به نـور نیـاز دارنـد و    

 حـرارت  درجهي گیاهی روئیده در مناطق خشک، ها گونه

متنــاوب ممکــن اســت جــایگزین نیــاز بــذر بــه نــور در  

                                                             
1 Parmoon 
2 Socolowski 

عوامـل   )2002( 3برادفـورد  عقیـده  بـه  .زنی باشـد  جوانه

 دمـاي  از بـاالتر  دماهـاي  در زنـی  سرعت جوانه کاهش

 غشاهاي کار در اختالل ،ها نیپروتئتاخوردگی  مطلوب،

  .باشد یمباال با خشکی  دماي متقابل اثرات و زیستی

درصـد   10در این آزمایش کمترین مـدت زمـان تـا    

بـذر گاوپنبـه در دمـاي متنـاوب     ) ساعت 5/2(ی زن جوانه

دست آمـد  هب در شرایط تاریکیدرجه سلسیوس  20-30

ـ  جوانـه درصـد   10و بیشترین مدت زمان تـا    6/11(ی زن

در شـرایط نـوري   درجه سلسـیوس   25در دماي ) ساعت

شـد کـه ایـن    حاصل ) روشنایی-تاریکی(ساعت  12-12

  ).3شکل (درصد بود  78اختالف در حدود 

و یا  10از آنجا که مدت زمان الزم براي رسیدن به 

زنی متناسب با سرعت جوانه زنی است درصد جوانه 90

، بنابراین چون در تیمار دماي متناوب )1987، 4تورنلی(

در شرایط تاریکی بیشترین درجه سلسیوس  30-20

ی اتفاق افتاد، طبیعی است که زمان زن جوانهسرعت 

  .ی کمتر خواهد بودزن جوانهدرصد  10رسیدن به 

تحریک  هابا توجه به این که در شرایط تاریکی بذر

در  های دارند، در نتیجه بذرزن جوانهپذیري کمتري به 

اما در شرایط . زنند یممحدوده زمانی کمتري جوانه 

ی تحریک زن جوانهدر طول دوره  هاتناوب نوري، بذر

 .زنند یمو در محدوده زمانی بیشتري جوانه  شوند یم

) 1982(و همکاران 5هیدوبرو-طور مشابه گارسیابه

ي متناوب روزانه با کاهش دماهانیز گزارش نمودند که 

 50نیاز حرارتی بذر، مدت زمان الزم براي رسیدن به 

  .زنی ارزن را کاهش داددرصد جوانه

نشان داد، کمترین مدت زمان  ها نیانگیممقایسه 

در دماي ) ساعت 9/22(ی بذر زن جوانهدرصد  90الزم تا 

در شرایط ) روز -شب(درجه سلسیوس  30- 20متناوب 

درصد  90دست آمد و بیشترین مدت زمان تا تاریکی به 

درجه  25در دماي ثابت ) ساعت 6/54(زنی جوانه

 - تاریکی(ساعت  12-12و در شرایط نور  سلسیوس

درصد کمتر بود  57حاصل شد که حدود ) روشنایی

 ).4شکل (

                                                             
3 Bradford 
4 Thornley 
5 Garcia-Huidobro 
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  گاوپنبه یبر سرعت جوانه زن ينور يمتناوب و دوره ها يدماها برهمکنش .2 شکل

Fig. 2. Interaction of alternate temperatures and light regimes on germination rate of Velvetleaf 

 
 

  گاوپنبه یدرصد جوانه زن 10به  دنیبر مدت زمان رس ينور يمتناوب و دوره ها يدماها برهمکنش. 3 شکل

Fig. 3. Interaction of alternate temperatures and light regimes on to %10 germination Velvetleaf 

  
  گاوپنبه یدرصد جوانه زن 90به  دنیبر مدت زمان رس ينور يمتناوب و دوره ها يدماها برهمکنش. 4 شکل

Fig. 4. Interaction of alternate temperatures and light regimes on to %90 germination Velvetleaf 
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  گاوپنبه یجوانه زن یکنواختیبر  ينور يمتناوب و دوره ها يدماها برهمکنش .5 شکل

Fig. 5. Interaction of alternate temperatures and light regimes on germination uniformity Velvetleaf 

  

ي حرارتی و نوري مارهایتمقایسه نتایج مربوط به اثر 

درصد جوانه زنی  90و  10بر مدت الزم براي رسیدن به 

ي فوق بر مدت زمان الزم مارهایتگویاي آن است که اثر 

درصد  90زنی بیش از  درصد جوانه 10رسیدن به براي 

به عبارت دیگر در مراحل اولیه ؛ ی استزن جوانه

بیشتر نمایان است و به تدریج این  ها اختالفی زن جوانه

  .رسد یمبه حداقل  ها اختالف

نیز به طور ) 2013(و عموآقایی 1چالشتري زاد کین

ی زن جوانهمشابه گزارش نمودند در دماي مطلوب 

مدت زمان الزم براي ) سلسیوسدرجه  25(ی فرنگ هگوج

ی کمترین مقدار و سرعت زن جوانهدرصد  50رسیدن به 

   .ی در بیشترین مقدار بودزن جوانه

 عددي مقدار چه هربا توجه به این موضوع که 

 فاصله معنی به باشد، باالتر زنیجوانه یکنواختی شاخص

 زنی جوانه درصد 90 تا 10 به رسیدن بین بیشتر زمانی

یکنواختی  کمترین است، زنیجوانه کمتر یکنواختی و

در ) روز - شب( 25-15در دماي  بذر گاوپنبه زنیجوانه

و بیشترین مقدار یکنواختی ساعت  16- 8ي شرایط نور

در شرایط تاریکی  30- 20در دماي متناوب زنی جوانه

  ).5شکل( بدست آمد

-معنیدرجه سلسیوس، نور اثر  25در دماي ثابت 

زنی بذر گاوپنبه نداشت، در داري بر یکنواختی جوانه

                                                             
1 Nikzad Chaleshtari 

حالی که در دماهاي متناوب روزانه، کمترین یکنواختی 

- تاریکی(ساعت  16-8زنی تحت شرایط نوري جوانه

  .حاصل شد) روشنایی

- 20در این آزمایش تحت دماي متناوب  از آنجا که

ی زن جوانهسرعت  در شرایط تاریکیدرجه سلسیوس  30

حداکثر رسید، پس بنابراین طبیعی است که بیشترین  به

  .زنی نیز حاصل شود یکنواختی جوانه

 2زادهلطفی و رحیمی آزمایش طور مشابه نتایجبه

 درصد ي بردار یمعناثر  دما که داد نیز نشان) 2013(

 ی،زن جوانه درصد 10 تا روز ی،زن جوانه ی، سرعتزن جوانه

ی بذر زن جوانه یکنواختی ی وزن جوانه درصد 90 تا روز

  .تلخه داشت هرز علف

  

  گیرينتیجه

این آزمایش بذر گاوپنبه در دامنه  نتایج بر اساس

است،  یزن جوانهوسیعی از شرایط نوري و حرارتی قادر به 

زنی چه در شرایط وجود نور و تناوب دمایی جوانهاگر

بذور  يریپذیکدر واقع، نور موجب تحر. دارد يبهتر

 یکیشتر از تاریب يط نوریدر شرا یزنشده و درصد جوانه

و  یزن جوانه ینواختیکن سرعت و یشترین بیهمچن .بود

در  یزن جوانهدرصد  90و  10دن تا ین زمان رسیمترک

ط یشرا تحت سلسیوسدرجه  30- 20متناوب  يدما

                                                             
2 Lotfi and Rahimizadeh 
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در عمق کم و سطح خاك  هابذردر نتیجه . بود یکیتار

در عمق زیاد  هابهتري نسبت به بذر یزن جوانه توانند یم

 يها مدلدر  توانـد یمج ین نتایا. خاك داشته باشند

و مدیریت این  گاوپنبه یزن جوانهظهور و  ینیش بیپ

  .ار رودکبه  علف هرز
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Short Research Paper 

Evaluation of Velvetleaf (Abutilon theophrasti) Maneh-Samalghan 
Ecotype Seed Response to Temperature and Light 

Mahdi Asadi 1, Majid Rahimizadeh 2, * 

Extended abstract 
Introduction: Velvetleaf is one of the most important weeds of cotton, corn, tomato, and soybean fields. 

Certainly, knowledge of weed seed response to environmental factors (light and temperature) is essential for 
better understanding the germination mechanism and establishment patterns of weeds community. The 
present study aimed to evaluate the interaction between light regimes and alternate temperature on the seed 
germination of velvetleaf. 

Materials and Methods: The experiment was conducted in 2015 at the plant physiology laboratory of 
Bojnourd Branch, IAU. This study was performed as a factorial experiment based on a 
completely randomized design (CRD) with four replications. The treatments were temperature regimes at 
four levels (constant temperatures 25C, alternating temperatures 25-15, 30-20 and 35-25C) and 
photoperiod treatments at three levels (continuous darkness, 12-12 light and dark and 16-8 light and dark). 
Germination percentage, germination rate, germination uniformity, time to 10% germination, and time to 
90% germination were evaluated by the Germin program. 

Results: The results showed that all traits were affected by temperature and light. Velvetleaf seeds 
germinated better in the presence of light and alternating temperature. The percentage and rate of germination 
increased as temperature rised to 30°c and then decreased. However, seed reaction to the night temperature 
was higher than that of the day temperature. The highest germination percent (98 percent) was achieved 
under alternating temperature 25-15°C with 12-12h light-dark. In this study, the lowest time required for 10% 
and 90% germination and highest germination uniformity were observed under alternating temperatures 30-
20°C in darkness. 

Conclusion: According to the results of this experiment, velvetleaf seeds are able to germinate in a wide 
range of light and temperature conditions, although they germinate better in the presence of light and 
alternate temperatures. Therefore, plowing with a moldboard plow can stimulate germination and drain the 
soil seed bank. 

Keywords: Alternating temperature, Germination rate, Photoperiod, Weed control 

Highlights: 
1- Since light stimulates the germination of velvetleaf seeds, so no-tillage system is able to control this 

weed. 
2- Increasing the environment temperature reduces the chance of germination of velvetleaf seeds.  
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