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زنی هاي جوانهایی و مکانیکی بر شکستن خواب بذر و ویژگییهاي شیمکارایی پیش تیمار

  )Malva neglcta(پنیرك 

  3الفت ، آتوسا 2 ، اشکان جلیلیان* ،1 فرزاد مندنی

  چکیده مبسوط

بذرها  یسازگار کننده در بعض یژگیک ویخواب بذر . است Malvaceaeره یا از تیپا یاهیگ) Malva neglecta(رك یپن :مقدمه

ها  ک آنیت اکولوژیریدر مد یژگین ویزنی در طول زمان است که شناخت ا ع جوانهیتوز يساز نهیبه يهاي هـرز بـرا ژه بذر علفیو به

در . هاي خارجی پوسته آن است که به آب نفوذناپذیراست بذر، ساختار ردیف سلول یدلیل خواب فیزیک. دارد یار مهمینقش بس

بذر  ییایمیخواب ش. دهد یزنی را نم سخت است که به جنین اجازه بزرگ شدن در حین جوانه يقدر ، پوسته بذر بهیکیزیخواب ف

ي لعابی که  ها و بذرها و همچنین ممکن است توسط یک الیه بسیار از میوه یل وجود مواد بازدارنده در پوسته خارجیاهان به دلیگ

 مدیریت به شایانی کمک هرز علف این بذر و خواب زنی بدیهی است شناخت اکولوژي جوانه. جاد شودیگردد ا یژن میمانع تبادل اکس

و  ییایمیش يمارهایتأثیر ت همچنین و خواب شکستن بر مؤثر عوامل شـناخت بـاهـدف مطالعـه این لذا. کرد خواهد آن درازمدت

  .دیپنیرك انجام گرد بذر زنی بر جوانه یکیمکان

هاي  یژگین ویتر از مهم یو برخ بر شکستن خواب یکیو مکان ییایمیمارهاي شیش تیر پیمنظور شناخت تأث به: ها روشمواد و 

دانشگاه  یاهان زراعیگ يولوژیزیشگاه فیتکرار در آزما 4با  یدر قالب طرح کامالً تصادف یرك آزمایشیزنی بذر علف هرز پن جوانه

، )قهیدق 4و  3، 2(درصد  98ک یدسولفوری، اس)شاهد(ش شامل آب مقطر یمارهاي آزمایت. دیاجرا گرد 1395در سال کرمانشاه  يراز

مرطوب  یبا سمباده و سرماده یده و خراش) قهیدق 4و  3، 2(درصد  30دروژن ید هی، پراکس)روز 7و  4، 3(درصد  3م یترات پتاسین

چه، طول و وزن  زنی، طول و وزن خشک ساقه زنی، سرعت جوانه شامل درصد جوانه یابیهاي مورد ارز یژگیو. بود) هفته 3و  2، 1(

ز یها ن نیانگیها و مقایسه م ل دادهیه و تحلی، تجزیگروه يها سهیمقا. ه بذر بودیاهچه و شاخص بنیچه، وزن خشک کل گ خشک ریشه

  .تانجام گرف 4/9نسخه  SAS يافزار آمار درصد با استفاده از نرم 5و در سطح احتمال  LSDبه روش 

 82(به مدت سه هفته  یهمراه با سرماده یکیدهی مکان مار خراشیزنی به ت ن درصد جوانهیشتریج نشان داد بینتا: ها افتهی

مار یت ين اثرگذاریشتریدهنده ب ز نشانین یهاي گروه سهیج مقاینتا. مربوط بود) درصد 5(شاهد  مارین آن به تیو کمتر) درصد

چه  ن طول ساقهیشتریب. رك بودیمارها بر شکستن خواب بذر پنیر تیسه با سایدهی در مقا به همراه سرما یکیدهی مکان خراش

دهی  مار خراشیدر ت) 13/58(ه بذر یو بن) گرم 29/3(، وزن خشک گیاهچه )گرم 60/2(چه  ، وزن خشک ساقه)متر یمیل 92/34(

 88/44(چه  شهی، طول ر)در روزبذر  21/5( یزن نهن سرعت جوایشترین بیهمچن. و سرمادهی به مدت سه هفته مشاهده شد یکیمکان

با توجه به . قه بودیدرصد در مدت زمان دو دق 98ک ید سولفوریمار اسیمربوط به ت) گرم 85/0(چه  شهیو وزن خشک ر) متر یلیم

 يرگذاریرا تأثیباشد، ز یکیزیو ف یکیولوژیزیاز خواب ف یبیرك، ترکین امکان وجود دارد که خواب بذر پنیج به دست آمده اینتا

  .دیزنی گرد ش درصد جوانهیباعث افزا یکیزیو ف یکیند متابولیبر هر دو فرا یمارهاي مورد بررسیت

ن یشتریب یدهی به همراه سرماده مار خراشیت یسات گروهیج مقایو با توجه به نتا یمارهاي مورد بررسیان تیدر م: يریگ جهینت

توان  یدر شکستن خواب بذرها، م یبه همراه سرماده یده مار خراشیبا توجه به نقش ت. رك داشتیر را بر شکستن خواب بذر پنیتأث

ا ین، وجود عوامل بازدارنده در بذر و ین خواب، نارس بودن جنیل در ایباشد و عامل دخ یم یکیولوژیزین خواب، خواب فیگفت که ا

پوسته در مقابل خروج جوانه  یکید وجود مقاومت مکانیپوسته بذر مؤ یده رك با خراشیپن یزن ش جوانهیافزا. باشد یهر دو عامل م

ت در جذب یجاد محدودیق ایا از طریان و یق ممانعت از گسترش رویاز طر یکیزیک مانع فیعنوان  گر پوسته بهیاست و به عبارت د

 . کند میعمل  يد تبادالت گازیآب و شا

  نیترات پتاسیم، زنی، شاخص بنیه بذردهی، سرعت جوانهخراش هیدروژن،د سولفوریک، پراکسید یاس: يدیکل يها واژه

  :ينوآور يها جنبه

  ركیاه پنیگ neglcta گونه یزن جوانه يها یژگیبررسی شکستن خواب و و -1

  پنیرك یزن هاي جوانههاي شیمیایی متفاوت و مکانیکی بر ویژگیبررسی پیش تیمار -2
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  مقدمه

گیاهی پایا از تیره ) Malva neglecta(پنیرك 

Malvaceae تا  50به ارتفاع  ییها که داراي ساقه است

-و گوشتدار می درنگیسفاي متـر و ریشـهسـانتی 120

دار  لوبـه و دندانه 7تـا  5اي هـاي آن پنجـهبـرگ. باشد

مایل به بنفش منقوش  یاین گیاه به رنگ نیل يهاو گل

هاي مـورداستفاده قسمت. به خطوط ارغوانی رنگ است

شه یپنیرك از نظـر درمـانی بـرگ، گـل و حتـی ر

 25شامل  پنیرك. )2015همکاران،  و 1تروهید( باشد یم

گونه بوده که بسته به محل پراکنش آن و دید  30تا 

علف هرز و هم  عنوان بهزارعین و متخصصان هم 

تروهید و (شود صورت گیاه دارویی شناخته می به

  .)2011، 2؛ خاتمی2015همکاران، 

بقا در گیاهان  حفظ يها سازوکارترین  کی از مهمی

ها  زنی و رشد آنخواب، استراحت یا وقفه موقت در جوانه

است که در این حالت با وجود مناسب بودن شرایط براي 

مدت نامعلومی در وضعیت استراحت زنی، بذر براي جوانه

هاي بذر ).2005، 3عزیزي و کوچکی(ماند باقی می

هاي هرز از بسیاري از گیاهان مرتعی، دارویی و علف

و  یکی، مکانیکیزیف(ها طریق داشتن یکی از انواع خواب

هاي طوالنی تضمین بقاي خود را براي سال )ییایمیش

یاهان، رهایی از کنند، اما براي تکثیر و کشت این گمی

باشد یکنواخت بذرها ضروري می یزن خواب و جوانه

  ).2006و همکاران،  4زادهیمک(

هاي بذر، ساختار ردیف سلول یدلیل خواب فیزیک

در . پوسته آن است که به آب نفوذناپذیراست یخارج

سخت است که به  يقدر به، پوسته بذر یکیزیخواب ف

. دهدیرا نم یزنجنین اجازه بزرگ شدن در حین جوانه

ره داراي خواب یت 12باً یتقر یهاي گیاهتیره نیدر ب

اي در مطالعه). 2005، 5کوررس(هستند بذر  یفیزیک

) Coronilla varia(شبدرك روي گیاه خارا گل یا 

ش عمق سوراخ ایجاد شده در یمشخص شد که با افزا

                                                           
 
1 Terohid 
2 Khatmi 
3 Khoochaki and Azizi 
4 Makkizadeh 
5 Korres 

کند یپوسته بذر، مقدار نفوذ آب به آن افزایش پیدا م

ها طبیعت پوسته سخت بذر در .)2015، 6ينظر(

- ها، میکروارگانیسمهمچون اسید یتوسط عوامل جیتدر به

ن در یرود، این میاز ب يسوز ها، رطوبت، گرما و آتش

بذر  یکیزیخواب ف یعیرطبیغط یاست که در شرا یحال

ر ینظ ياز پوسته سخت را با استفاده از مواد یناش

 یدر برخ .برندین مید از بیسنباده، آب داغ و اس

خواب  يشوند که داراید میتول ییهرز بذرها يها علف

 یطیعوامل مح یبرخ ي لهیوس هستند که به یکیزیف

شکسته  )یو فصل يرات نورییدما، رطوبت، تغ( مزرعه

و  8گون، 1990و همکاران،  7بسونیگ(شوند یم

  ).2016همکاران،  و 9زاده مجدی، عل2009همکاران، 

ل وجود یبه دلاحتماال اهان یبذر گ ییایمیخواب ش

ها و از میوه يبسیار یمواد بازدارنده در پوسته خارج

جاد یا یلعاب ي هیال کیتوسط عدم تبادل اکسیژن ها و بذر

هاي شدید از در طبیعت این مواد توسط باران. شود

اوقات نیز جذب ذرات  یشده و گاه یپوسته بذر آبشوی

توان این مواد را ینیز م یمصنوع طور به. شوندیخاك م

، یدهسرما يهااز پوسته بذر با آب شست و یا از تیمار

 یشکن د جهت خوابیک اسیبرلیمثل ج یهایهورمون

  ).2015و همکاران،  10یصالح(استفاده کرد 

ن موفقیـت یبذر یک رویداد حیـاتی در تعی یزن جوانه

 یزراع يهااه در بوم نظامییـک گونـه علف هرز یا گ

شود یکنترل م یمختلف یطیاست و توسط عوامل مح

 یرسم متخصصین ).2004و همکاران،  11کوگر(

 یالملل نیو انجمـن ب) AOSA12(بـذر  کنندگان هیتجز

هـاي مختلفـی را بـراي روش) 13ISTA(آزمون بـذر 

زنـی بـذر گیاهـان شکسـتن خواب و تحریک جوانه

توان به ها می نن آیتر انـد، کـه از مهمپیشـنهاد کـرده

دهی و استفاده از دهی، خراشر سرماینظ يموارد

                                                           
 
6 Nazari 
7 Gibson 
8 Wang 
9 Alizadeh Majd 
10 Salehi 
11 Koger 
12 Association of Official Seed Analysts 
13 International Seed Testing Association 
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نیتـرات (زنـی کننده جوانـه کیمختلف تحر يها محلول

اشاره ) دروژنید هیک و پراکسیپتاسـیم، اسـید سولفور

مار یش تیاعمال پ). 2008همکاران،  و 1يقادر(کرد 

 يآوردن درصد باال به دستشکستن خواب بذر و  جهت

که نسبت  یکوتاه به شرط یدر یک دوره زمان یزنجوانه

ه باشد، یآن قابل توج ییها و مشکالت اجرا نهیهز

عوامل  از ).1998، 2نین و باسکیباسک(است  يضرور

زنی شکنی و جوانههزینه در افزایش خواب تأثیرگذار و کم

-ایی مییدهی و شیمهاي پیش سرمااستفاده از تیماري

هاي هرز کمتر مورد ها در علف باشد که کارآمد بودن آن

). 2008، 3زینلی و حاتمی مقدم(توجه قرار گرفته است 

هاي مهم در القاي خواب دهی یکی از روشپیش سرما

باشد که بسته به نوع بذر، مدت آن زمستانه در بذر می

و همکاران،  4گل محمدزاده(تواند متغیر باشد می

 یبا بررس) 2010(همکاران  و 5حسینی خواجه ).2015

ست گونه علف هرز، علت یشکستن خواب ب يهاروش

بذرها را وجود پوسته سخت و عدم  یخواب برخ

ژن و آب به آن دانسته که با برطرف یاکس يرینفوذپذ

ها نشان  یبررس .شودیع میتسر یزنها جوانه کردن آن

ل یدرصد خواب بذر گونه گون، به دل 95داده است که 

مار یباشد که با اعمال تیدن پوسته آن مسخت بو

). 2006و همکاران،  6سوندیع(شود یبرطرف م یسرماده

مار مرطوب یبه همراه ت یکیمکان یدهخراش). 2006

بر شکستن  يدار یر معنیبه مدت دو هفته تأث یسرماده

اه گاو پنبه دارد یدر گ یزنات جوانهیخواب و خصوص

 يگر روید یقیدر تحق). 2008حاتمی مقدم و زینلی، (

گونه موجود در بانک ژن منابع  38شکستن خواب 

را نشان داد و  یین کارایبهتر یمار سرمادهی، تیعیطب

مورد مطالعه  يهاگونه از گونه 27باعث شکستن خواب 

 ).2004همکاران،  و 7يرینص(شد 

                                                           
 
1 Ghaderi 
2 Baskin and Baskin 
3 Hatami-Moghadam and Zeinali 
4 Golmohamdzadeh 
5 Khajeh Hosseini 
6 Eisavand 
7 Nasiri 

هاي فتوبالستیک از به نور را در بذریم نینیترات پتاس

نور الزم  کننده نیتأم ینوع بهسازد و برطرف میمثبت 

تیمار  شیپ .زنی استجوانهشکستن خواب و جهت 

تواند باعث بهبود ن مییهمچن درصد 3نیترات پتاسیم 

ها در برخی بذرها  تر آن صفات طول گیاهچه و وزن

). 2011همکاران،  و 8جباري(همچون زیره سبز گردد 

مار یش تیپدریافتند که ) 2014( 9زارع و جعفریان

توانست اثرات  يط تنش شوریم در شرایپتاسترات ین

ل کند و از یکاله تعدیتیرا بر بذر تر يتنش شور یمنف

تحقیقات . شود یزنش جوانهیق منجر به افزاین طریا

نیترات پتاسیم بر شکستن  يرگذاریدیگر نیز نشان از تأث

و  12، فاالریس11، سوروف10خواب بذرهاي علف شور

 خواجه حسینی و( دارد 13خردل وحشی

  ).2010همکاران،

اثر پیش تیمار اسید ) 1990(گیبسون و همکاران 

سولفوریک را همچون اثرات دستگاه گوارش حیوانات، 

-آتش در طبیعت براي شکستن خواب و همچنین جوانه

زنی بذرهاي سخت دانستند که باعث رفع خواب فیزیکی 

نتایج تحقیق دیگري نیز نشان داد اسید . شودمی

ستن خواب فیزیکی بذر سولفوریک باعث شک

Rhynchosia capitata ش زمان یحال افزا نیشد، باا

 یزنن و درصد جوانهیجن يرو یاستفاده از آن اثرات منف

گر ین دیمحقق). 2011و همکاران،  14یعلدریح(داشت 

ن یو جن یزند سولفوریک را بر جوانهیاس یز اثرات منفین

 گابویت(گزارش کردند  مدت یطوالندر کاربرد  ژهیو بهبذر 

 ).2001، 15و اودن

است که باعث  یبیترک) H2O2(دروژن ید هیپراکس

 ياریدر بس یزنش جوانهین افزایکاهش اثر تنش و همچن

و همکاران،  16یسنت(شود یط تنش میاز بذرها در شرا

                                                           
 
8 Jabbari 
9 Jafarian and Zare 
10 Salsola rigida 
11 Echinochloa crus-galli 
12 Phalaris aquatica 
13 Sinapis arvensis 
14 Haidar-ali 
15 Tigabu and Oden 
16 Santhy 
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همراه با  یزنجوانه ).2011و همکاران،  1اتاد؛ پ2014

د یآب پراکسشود، هنگام جذب یجذب آب آغاز م

د یتول يتوکندریم یتنفس يهاتیر فعالییدروژن از تغیه

بذر  يهاتیها و فعالر هورمونیشود و با تداخل با سایم

دروژن در یه دیپراکس .شودیباعث شکستن خواب بذر م

یک  صورت بهداشته و  یکیمتابول ینقش یزنجوانه

رشد  جهتبذر در  ییر غذایگنال باعث تجمع ذخایس

  ).2015و همکاران،  2ورما(شود ین میجن

رك و خواص آن در یاه پنیبودن گ ییرغم دارویعل

از  ییک عنوان بهاه ین گی، ايو صنعت داروساز یطب سنت

اهان یاز گ ياریهرز در کشت بس يهان علفیتر خطرناك

و همکاران،  3یقانیم(سازاست  مشکل یو باغ یزراع

خسارت با وجود ). 2013، 4یقانیم و يناری؛ د2012

 رك در مزارع و باغات و اهمیت آن،یعلف هرز پن

دوره خواب و برطرف کـردن آن و  يرو یاندک مطالعات

ن علف هرز یزنـی اجهت جوانه ازیموردنن شرایط یهمچن

زنی بدیهی است شناخت اکولوژي جوانه. انجام شده است

و خواب بذر این علف هرز کمک شایانی به مدیریت 

لذا این مطالعـه بـا هـدف . رددرازمدت آن خواهد ک

ر یشـناخت عوامل مؤثر بر شکستن خواب و همچنین تأث

رك یزنی بذر پن بر جوانه یکیو مکان ییایمیش يهاماریت

  .دیانجام گرد

 

  ها مواد و روش

بررسی تأثیر برخـی عوامل شیمیایی و  منظور به

مکانیکی بر شکستن خواب بذر علف هرز پنیرك، 

تکرار، در  4طرح کامالً تصادفی در آزمایشـی در قالب 

فیزیولوژي گیاهان زراعی، گروه زراعت و  آزمایشـگاه

اصالح نباتـات دانشـگاه رازي کرمانشاه در پاییز سال 

بذر علف هرز پنیرك از مزارع . دیاجرا گرد 1395

تحقیقاتی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه 

دقیقه، عرض  9درجه و  47طول جغرافیایی (رازي 

دقیقه و ارتفاع از سطح دریا  21درجه و  34جغرافیایی 

                                                           
 
1 Patade 
2 Verma 
3 Meighani 
4 Dinari and Meighani 

و در  يآور جمع 1394در تابستان سال ) متر 1319

ذرها ب. دماي محیط تا زمان اجراي آزمایش نگهداري شد

دقیقه با محلول هیپوکلریت  10قبل از آزمایش به مدت 

). 2014جعفریان و زارع، (شد  یدرصد ضدعفون 2سدیم 

بذر سالم در هر پتري پالستیکی عدد  25سپس تعداد 

متر که با کاغذ صافی و سانتی 9شده به قطر  سترون

لیتر آماده شده بود میلی 5محلول آب مقطر به مقدار 

آب : شده در آزمایش شامل هاي اعمالمارتی. قرار گرفت

در (درصد  98، اسید سولفوریک غلیظ )شاهد(مقطر 

 3، نیترات پتاسیم )دقیقه 4و  3، 2هاي مدت زمان

دروژن ی، پراکسید ه)روز 7و  4، 3هاي در زمان(درصد 

دهی خراش، )دقیقه 4و  3، 2هاي در زمان(درصد  30

) هفته 3و  2، 1ت به مد(دهی مرطوب با سمباده و سرما

هاي اسید سولفوریک، نیترات پس از اعمال تیمار. بود

هاي مذکور، پتاسیم و پراکسید هیدروژن در زمان

بذرهاي مورد آزمایش با آب مقطر شسته شد و سپس به 

دهی خراشجهت اعمال تیمار . ها انتقال داده شدپتري

ر موردنظ يدهی مرطوب نیز ابتدا بذرهابا سمباده و سرما

ساعت در آب مقطر  24پس از ضدعفونی به مدت 

خیسانده شد و سپس به مدت یک دقیقه با سمباده 

درجه  4خراش داده شد و در پایان در دماي صفر تا 

هفته قرار گرفت  3و  2، 1 يها گراد در مدت زمانسانتی

  ).2008حاتمی مقدم و زینلی، (

- هاي مذکور شمارش بذرهاي جوانهدر تمامی تیمار

صفات . روز انجام شد 14طی روزانه  صورت بهزده 

-زنی، سرعت جوانهدرصد جوانه: گیري شده شامل اندازه

چه، چه، میانگین طول ریشهزنی، میانگین طول ساقه

چه، میانگین وزن خشک میانگین وزن خشک ریشه

چه، میانگین وزن کل گیاهچه و شاخص بنیه بذر ساقه

براساس ) Rs( یزن وانهسرعت جزنی و  درصد جوانه. بود

محاسبه  2و  1زده در هر روز طبق رابطه  تعداد بذر جوانه

 ).1962، ٥موگیر(گردید 

 کل بذرها)/( تعداد بذرهاي زده جوانه( ×100  :1رابطه 

  زنی درصد جوانه = )تعداد

                                                           
 
5  Maguire 
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 1397/ شماره اول

  توگونالراو ی

Table1. Group comparison of treatments and their coefficients 

 Comparisonsها مقایسه

 مار شاهدیبا ت یابیمارهاي مورد ارز

1- Comparison of evaluated treatments and control 
treatment 

 هاي شیمیایی با تیمار مکانیکی

2- Comparison of Chemical treatments and Mechanical 
treatment 

 میترات پتاسیندروژن و ید هیک با پراکس

3- Comparison of H2SO4 with H2O2 and KNO
 تروژنید نیک و پراکسید سولفوریم با اس

4- Comparison of  KNO3 with H2SO4 and H
 میترات پتاسیک و نید سولفوریتروژن با اس

5- Comparison of H2O2 with H2SO4 and KNO
  یکیمار مکانیتتروژن با 

6- Comparison of H2O2 and Mechanical treatment

 مکانیکی: T5پراکسید نیتروژن؛ 

Treatments; T1: Control; T2: H2SO4; T3:

ـن یشده، در ا يبند دسته صورت بهها ماریو آماري ت

استفاده شد  یگروه يهاسهیش از روش مقا

استفاده از  منظور به). 2015و همکاران،  

 يافزارها اورتوگونال از نرم یگروه يهاسه

 2007س یدر نسخه آف Excelو  4/9نسخه 

  ).1جدول (شد 

  نتایج و بحث

  زنیدرصد جوانه

هاي شیمیایی و نشان داد اثر تیمارنتایج این بررسی 

-زنی بذر علف هرز پنیرك معنیمکانیکی بر درصد جوانه

که بیشترین درصد  يطور به، )2جدول 

مکانیکی دهی خراشهاي کاربرد زنی به تیمار

و ) درصد 82(دهی به مدت سه هفته همراه با سرما

 73(دقیقه  2درصد به مدت  30دروژن 

مربوط ) درصد 5(مار شاهد یآن به ت کمترین

رسد با توجه به درصد باالي به نظر می). 1

                                                           
 
2 Ebrahimi 

شماره اول/ سال پنجم/ هاي بذر ایران پژوهش

یسه گروهیها بر اساس روش مقاب آنیو ضرا شیآزما يهامارین تیب یسه گروه

treatments and their coefficients based on orthogonal analysis method

 Treatmentsتیمارها 
مقایسه

T4 T3 T2 T1 

+1 +1 +1 -4 
مارهاي مورد ارزیسه تیمقا -1

evaluated treatments and control 

- -1 -1 0 
هاي شیمیایی با تیمار مکانیکیمقایسه تیمار -2

Chemical treatments and Mechanical 

+1 +1 -2 0 
ک با پراکسید سولفوریسه اسیمقا -3

and KNO3 

+1 -2 +1 0 
م با اسیترات پتاسیسه نیمقا -4

and H2O2 

- 0 +1 0 
تروژن با اسید نیسه پراکسیمقا -5

and KNO3 

- 0 0 0 
تروژن با ید نیسه پراکسیمقا -6

and Mechanical treatment 

پراکسید نیتروژن؛ : T4نیترات پتاسیم؛ : T3اسید سولفوریک؛ : T2شاهد؛ : T1هاي آزمایش؛ 

; T3: KNO3; T4: H2O2; T5: Mechanical 

GR = ∑ Ni / Ti 

زنی بر حسب تعداد بذر در روز  سرعت جوانه

T ،زده در هر روز تعداد بذر جوانه 
i

= 

داشتن با  همچنین. شمارش روز پس از شروع آزمایش

ها، شاخص بنیه بذر زنی و طول گیاهچه

عبدوالباکی و (برآورد گردید  3با استفاده از رابطه 

1973:(  

 
گیاهچه  ین طولیانگیم ،MSH، رابطه

  .است یزن درصد جوانه ،Gr%و ) چهساقه

ها نیز به مقایسه میانگینها و تجزیه و تحلیل داده

با استفاده از  درصد 5و در سطح احتمال 

 SAS  ن یهمچن .انجام گرفت 4/9نسخه

شتر در مورد پاسخ بذر علف هرز یبراي کسب اطالعات ب

 یابین ارزیو هـمچنـ یهـاي مورد بررسمار

                                                           
 
1 Abdulbaki and Anderson 

و آماري ت یعلم

ش از روش مقایآزما

 2یمیابراه(

سهیروش مقا

SAS  نسخه

شد  استفاده

  

نتایج و بحث

درصد جوانه

نتایج این بررسی 

مکانیکی بر درصد جوانه

جدول (دار بود 

زنی به تیمار جوانه

همراه با سرما

دروژن یپراکسید ه

کمترینو ) درصد

1شکل (بود 

 

سه گروهیمقا -1جدول 

on orthogonal analysis method 

T5 T4

+1 +1

+3 -1

0 +1

0 +1

0 -1

+2 -2

هاي آزمایش؛ تیمار

  

 

  :2رابطه 

GR= سرعت جوانه

N،شمارش
i

تعداد بذر جوانه =

شمارش روز پس از شروع آزمایش

زنی و طول گیاهچه جوانهدرصد 

)Vi ( با استفاده از رابطه

1973، 1اندرسون

  :3رابطه 

رابطهدر این 

ساقه+ چه ریشه(

تجزیه و تحلیل داده

و در سطح احتمال  LSDروش 

 يافزار آمار نرم

براي کسب اطالعات ب

ماریرك به تیپن
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 ...بر شکستن خواب بذر یکیو مکان ییایمیمارهاي شیش تیپ ییکارا: مندنی و همکاران

 

 

  توان عمده دلیل یدهی و پراکسید هیدروژن مبا سرمامکانیکی همراه دهی خراشهاي شکستن خواب در تیمار

  پنیركزنی بذر هاي جوانهیژگیوبر  یابیمارهاي مورد ارزیتاثر انس یه واریتجز -2جدول 

Table 2. Analysis of variance of the effect of  evaluated treatments on seed germination traits of Malva neglecta 

منابع 

 تغییرات

درجه 

 آزادي
 یزن سرعت جوانه یزن درصد جوانه

طول 

 چهساقه

 وزن خشک

 چهساقه

طول 

 چهریشه

وزن 

خشک 

 چهریشه

وزن خشک 

 گیاهچه
 بنیه بذر

Source of 
variation 

df 
Germination 

(%) 
Germination 

rate 
Epicotyl 
length 

Epicotyl 
weight 

Radicle 
length 

Radicle 
dry 

weight 

Seedling 
dry 

weight 

Seed 
vigor 

 )Probability levels(سطوح احتمال  

  تیمار

Treatment 
12 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

  خطا

Error 
39 - - - - - - - - 

 تغییرات ضریبدرصد 

Coeff Var (%) 
8.35 7.20 3.59 7.10 3.03 8.26 6.08 9.23 

 
خواب بذر پنیرك را از نوع فیزیولوژیکی دانست، زیرا 

ش یر بر فعالیت جنین و همچنین افزایبا تأثسرمادهی 

هاي که منجر به تولید هورمون جیبرلین و فعالیت آنزیم

شود باعث نشاسته و قند می يها مولکولشکسته شدن 

نتایج . شودزنی و شکستن خواب بذر میافزایش جوانه

هاي تیره پنیرك به تحقیقات متعددي نشان داد که گونه

نسبت به آب  رینفوذناپذدلیل وجود پوسته سخت و 

مقدم و زینلی، حاتمی(داراي خواب فیزیکی هستند 

نیز دریافتند که ) 2006(عیسوند و همکاران ). 2008

هاي گون وحشی به دلیل درصد از خواب گونه 95حدود 

وجود پوسته سخت بود که با اعمال سرمادهی برطرف 

سرمادهی از طریق تأثیر بر تیمار  همچنین .شد

هاي فیزیولوژیک بذر باعث شکستن خواب و فرآیند

و  3، رازیانه2، خشخاش1زنی بذرهاي روناسافزایش جوانه

؛ گل 2014و همکاران،  5رضوانی(شد  4کشیش کیسه

نشان ) 2011( 6فاریابی). 2015زاده و همکاران، محمد

بذر داد که دو هفته سرمادهی باعث شکستن خواب 

                                                           
 
1 Rubia tinctorum 
2 Papaver somniferum 
3 Foeniculum vulgare 
4 Capsella bursa-pastoris 
5 Rezvani 
6 Faryabi 

درصد  79و  81به ترتیب به میزان  بومادرانآویشن و 

  .شد

نتایج این بررسی همچنین نشان داد که کاربرد 

ر فراوانی بر شکستن یدرصد تأث 30پراکسید هیدروژن 

زنی بذر علف هرز پنیرك  خواب و بهبود درصد جوانه

ممکن است کاربرد پراکسید هیدروژن ). 1شکل (داشت 

هاي ر آنزیم آبسیزیک اسید و بیان ژنبا تأثیر خود بر مها

هاي هیدرولیز کننده نشاسته و قند دکننده آنزیمیتول

باعث شکستن خواب فیزیولوژیکی و افزایش درصد 

نقش تیمار اسید . زنی بذر علف هرز پنیرك شودجوانه

تواند گویاي این امر باشد که با تأثیر سولفوریک نیز می

دلیل  عنوان بهفذ بر تخریب پوسته بذر و ایجاد من

فیزیکی خواب بذر پنیرك، باعث انتقال اکسیژن و آب به 

هاي شیمیایی جنین شد که این اتفاق آغازگر فعالیت

  ).1شکل (شکنی آن گردید جنین بذر و خواب

نیز نشان دادند تیمار ) 2012(و همکاران  7منتظري

درصد بیشترین تأثیر را بر درصد  30پراکسید هیدروژن 

ج تحقیق کاربرد تیمار ینتا. ی پنیرك داشتزنجوانه

شیمیایی اسید سولفوریک بر روي بذر گیاه مورد 

)Myrtus communis L ( نشان داد که عمده دلیل

باشد که خواب بذر فیزیکی و همچنین فیزیولوژیکی می

                                                           
 
7 Montazeri 



61  

 1397/ شماره اول/ سال پنجم/ هاي بذر ایران پژوهش

 

 

درصد  88درصد با  98تیمار دو دقیقه اسید سولفوریک 

و  ١اعیلیاسم(زنی تیمار مناسبی معرفی شد جوانه

اسید  لهیوس بهدهی شیمیایی خراش). 2012همکاران، 

درصد در  78سولفوریک باعث شکستن خواب به میزان 

پنیرك و  خانواده همکه ) Urena lobata(بذر کادیلو 

باشد ک گونه علف هرز مهاجم در مراتع فلوربدا میی

رسد به نظر می). 2009و همکاران،  2جینگ(گردید 

زنی اندك پنیرك در تیمار شاهد داشتن علت جوانه

، چرا که با )1شکل (موانع فیزیکی و فیزیولوژیکی بود 

 عنوان بهتأثیر تیمار سرمادهی و پراکسید هیدروژن 

 98خواب فیزیولوژیکی و اسید سولوفوریک  کننده برطرف

-عامل فیزیکی بر پوسته بذر درصد جوانه عنوان بهدرصد 

وجود . ك افزایش یافتزنی و شکستن خواب بذر پنیر

پوسته سخت و همچنین عدم دوره زمانی سرمادهی در 

زنی در بسیاري از بذر زمستان دلیل اصلی کاهش جوانه

؛ خواجه 2015صالحی و همکاران، (گیاهان است 

  ).2010حسینی و همکاران، 

گروهی نشان داد که کلیه  مقایسهنتایج بررسی 

دار بود عنیزنی مها روي صفت درصد جوانهمقایسه

براي تفسیر این مقایسه و نتیجه آن، بعد از ). 3جدول (

) Q(داري مقایسه، به ضریب مشخص شدن معنی

که ضریب این عالمت با  یشود، در صورت پرداخته می

یکسان باشد، نشان از برتري  1ضریب تیمارها در جدول 

سه یبر این اساس نتایج این تحقیق در مقا. آن تیمار دارد

) مقایسه اول(مار شاهد یبا ت یابیمورد ارز يهاماریت

زنی و ش جوانهیمارها باعث افزاینشان داد که اعمال ت

سه یجه مقاین نتیهمچن. شکستن خواب بذر شده است

و هم ) سه دومیمقا( یکیمار مکانیبا ت ییایمیهاي شماریت

دهی به خراش(کی یمار مکانیو ت Qب یعالمت بودن ضرا

مار در ین تیا ينیز نشان از برتر) همراه سرمادهی

ک، ید سولفوریاس(میایی یمار شیسه با هر سه تیمقا

  .داشت) دروژنید هیم و پراکسیترات پتاسین

میایی با یمارهاي شیسه تیمقا یهمچنین بررس

مار یسوم تا پنجم نشان داد که ت هايسهیمقاکدیگر در ی

                                                           
 
1 Ismaili 
2 Jing 

تأثیر بیشتري بر شکستن  يدروژن داراید هیپراکس

جدول (بذر پنیرك بود  یزن و افزایش درصد جوانهخواب 

-مار خراشیکی تیان گروه مکانیم یینها یبررس). 3و  1

و تیمار ) هفته 3و  2، 1(دهی همراه با سرمادهی 

در ) قهیدق 4و  3، 2(دروژن ید هیمیایی پراکسیش

دهی همراه با سه ششم نیز نشان داد که خراشیمقا

ن تیمار یتأثیرگذارتر عنوان به) هفته 3و  1،2(سرمادهی 

مار یرسد تبه نظر می. بر شکستن خواب بذر پنیرك بود

-تیر بر فعالیق تأثیاز طر یدهی همراه با سرمادهخراش

ت هورمون یفعال ین سد کنندگیهاي متابولیکی و همچن

د و یا از طریق افزایش نسبت هورمون یک اسیزیآبس

شکست  زیک اسید منجر بهیجیبرلین نسبت به آبس

. زنی پنیرك گردید خواب بذر و افزایش درصد جوانه

همچنین تأثیر سرما بر پوسته بذر و افزایش قابلیت 

تواند از دیگر دالیل به جنین نیز می یرسان ژنیاکس

  .برتري این تیمار باشد

  

  زنیسرعت جوانه

- هاي شیمیایی و مکانیکی بر سرعت جوانهاثر تیمار

، به نحوي که )2جدول (د دار بوزنی بذر پنیرك معنی

زنی به ترتیب در تیمار بیشترین و کمترین سرعت جوانه

در  21/5(دقیقه  2درصد به مدت  98اسید سولفوریک 

جدول (مشاهده شد ) در روز 33/0(و تیمار شاهد ) روز

 98زنی در تیمار اسید سولفوریک  سرعت جوانه). 4

 93دقیقه نسبت به تیمار شاهد حدود  2درصد به مدت 

 رسد اسید سولفوریک ازبه نظر می. درصد افزایش یافت

ر بر پوسته بذر و ایجاد منافذ در آن باعث یق تأثیطر

هاي جنین انتقال بیشتر آب و اکسیژن که آغازگر فعالیت

زنی زنی است، باعث بهبود سرعت جوانهجهت جوانه

درصد  98ن کاربرد اسید سولفوریک یهمچن .گردید

دیگر که مدت زمان بیشتري را  تیمارهاينسبت به 

وسته و همچنین شکستن خواب بذر صرف تخریب پ

هاي فیزیکی تر بر ویژگی عیکنند، با تأثیر آنی و سر می

  .زنی گردیدبذر، باعث بهبود سرعت جوانه
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 پنیركزنی بذر هاي شیمیایی و مکانیکی بر درصد جوانهاثر تیمار -1شکل 

Figure 1. The effect of chemical and mechanical treatments on the Malva neglecta germination 
تا  2شاهد،  -1: ها شاملتیمار. داري ندارند در سطح پنج درصد تفاوت معنی LSDحروف مشترك هستند، بر اساس آزمون  يکه دارا ياعداد

دهی خراش 13تا  11دقیقه،  4و  3، 2د هیدروژن یپراکس 10تا  8روز،  7و  4، 3نیترات پتاسیم  7 تا 5دقیقه،  4و  3، 2اسید سولفوریک  4

  .است) n=4(ن یانگیخطاي استاندارد از م دهنده نشانهاي عمودي میله. هفته است 3و  2، 1دهی همراه با سرما

Means by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD Test. 
(Treatments included: 1- Control, 2 to 4 Sulfuric acid 2, 3 and 4 minute, 5 to 7 Potassium nitrate 3, 4 and 
7 days, 8 to 10 Hydrogen Peroxide 2, 3 and 4 minute, 11 to 13 Scarification with prechilling 1, 2 and 3 
weeks. Vertical bars represent standard error of mean (n = 4). 

 

 هاي مورد ارزیابیدر تیمارزنی بذر پنیرك جوانهداري مقایسه گروهی بر درصد بررسی معنی -3جدول 

Table 3. Study of the significance of orthogonal analysis of seed germination percentage of Malva neglecta in 
evaluated treatments 

 سطوح احتمال يدرجه آزاد هاسهیمقا

Q 
Comparisons df 

Probability 
levels 

 مار شاهدیبا ت یابیمارهاي مورد ارزیسه تیمقا -1

1-Comparison of evaluated treatments and control treatment 
1 <0.0001 + 1692 

 تیمار مکانیکیهاي شیمیایی با مقایسه تیمار -2

2- Comparison of chemical treatments and mechanical treatment 
1 <0.0001 + 980 

 میترات پتاسیدروژن و نید هیک با پراکسید سولفوریسه اسیمقا -3

3- Comparison of H2SO4 with H2O2 and KNO3 
1 <0.0001 -224 

 تروژنید نیپراکسک و ید سولفوریم با اسیترات پتاسیسه نیمقا -4

4- Comparison of KNO3 with H2SO4 and H2O2 
1 <0.0001 + 748 

 میترات پتاسیک و نید سولفوریتروژن با اسید نیسه پراکسیمقا -5

5- Comparison of H2O2 with H2SO4 and KNO3 
1 <0.0001 - 200 

  یکیمار مکانیتتروژن با ید نیسه پراکسیمقا -6

6- Comparison of H2O2 and mechanical treatment 
1 <0.0001 + 304 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 زنی بذر پنیركجوانههاي ویژگیاثر تیمارهاي مورد بررسی بر  -4جدول 

j

c

e

g
i h h

b

d

f
e

c

a

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ی 
زن

ه 
وان

ج
د 

ص
در

(%
)

G
er

m
in

a
ti

o
n

 (
%

)

(treatments)        تیمارها



63  

 1397/ شماره اول/ سال پنجم/ هاي بذر ایران پژوهش

 

 
 

Table 4. Effect of evaluated treatments on seed germination traits of Malva neglecta 

 زنی سرعت جوانه مارهایت
طول 

 چه ساقه

وزن خشک 

 چهساقه

طول 

 چه ریشه

وزن خشک 

 چهریشه
 بنیه بذر

treatments 
Germination 

rate (seed 
per day) 

Epicotyl 
length 
(mm) 

Epicotyl 
weight (g) 

Radicle 
length 
(mm) 

Radicle 
dry weight 

(g) 
Seed vigor 

1- Control 0.33 i 4.50 h 0.18 g 9.55 j 0.25 i 0.70 i 
2- H2SO4 (2 Min) 5.21 a 11.12 e 2.08 b 44.88 a 0.85 a 36.93 b 
3- H2SO4 (3 Min) 3.87 b 9.34 f 1.89 c 39.04 b 0.40 edf 15.96 e 
4- H2SO4 (4 min) 3.61 c 8.53 g 1.57 e 37.88 c 0.30 hi 9.27 g 
5- KNO3 (3 day) 0.57 h 4.57 h 0.21 g 10.77 i 0.33 gh 1.53 i 
6- KNO3 (4 day) 0.63 h 4.66 h 0.26 g 12.37 h 0.42 d 2.21 i 
7- KNO3 (7 day) 0.49 hi 4.93 h 0.30 g 12.35 h 0.48 c 2.58 i 
8- H2O2 (2 Min) 3.41 c 16.25 c 2.00 cb 17.28 f 0.41de 24.49 d 
9- H2O2 (3 Min) 2.98 d 12.32 d 1.73 d 14.70 g 0.36 egf 12.42 f 
10- H2O2 (4 min) 2.60 e 9.71 f 1.30 f 11.36 i 0.29 hi 5.26 h 

11- Pr+Sc (1 week) 1.03 g 12.87 d 1.46 e 17.75 f 0.35 gf 11.33 gf 
12- Pr+Sc (2 week) 1.64 f 25.20 b 2.10 b 24.41 e 0.49 c 31.26 c 
13- Pr+Sc (3 week) 2.76 de 34.92 a 2.60 a 36.00 d 0.69 b 58.13 a 

: مارها شاملیت. داري ندارند در سطح پنج درصد تفاوت معنی LSDدر هر ستون، اعدادي که داراي حروف مشترك هستند، بر اساس آزمون 

تا  11قه، یدق 4و  3، 2دروژن ید هیپراکس 10تا  8روز،  7و  4، 3م یترات پتاسین 7تا  5قه، یدق 4و  3، 2ک ید سولفوریاس 4تا  2شاهد،  -1

 .هفته است 3و  2، 1دهی همراه با سرمادهی خراش 13

Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, 
using LSD Test. Treatments included: 1- Control, 2 to 4 Sulfuric acid 2, 3 and 4 minute, 5 to 7 
Potassium nitrate 3, 4 and 7 day, 8 to 10 Hydrogen peroxide 2, 3 and 4 minute, 11 to 13 Scarification 
with prechilling 1, 2 and 3 weeks. 

 

نشان دادند که ) 2006(مکی زاده و همکاران 

اه روناس یر بر پوسته بذر گیق تأثیک از طریدسولفوریاس

 یزنش سرعت جوانهیژن الزم منجر به افزاین اکسیو تأم

نیز ) 2007( 1يو توکل افشار قهفرخی رهنما. شد

دریافتند که کاربرد اسید سولفوریک با تأثیر بر ساختار 

باعث انتقال اکسیژن و آب به ) پوسته(فیزیکی بذر 

جنین شد که این امر منجر به بهبود درصد و سرعت 

. گردید) Ferula gummosa(زنی بذر باریجه جوانه

ز ین) 2010(و همکاران  2سومرین ین جماعتیهمچن

ک ذکر ید سولفوریمار اسیرا در ت یجوان ن سرعتیباالتر

 Rubia(روناس  يکردند و نشان دادند که بذرها

tinctorum(جه ی، بار)Ferula gummosa(تره ، سلمه

)Chenopodium album (خروس  و تاج

)Amaranthus retroflexus (و  یکیزیل خواب فیبه دل

ن درصد و یکمتر يمار شاهد دارایفیزیولوژیکی در ت

                                                           
 
1 Rahnama Ghahfarokhi and Tavakol-Afshari 
2 Jamaati soomarin 

ق مطابقت ین تحقیج ایبودند که با نتا یزنانهسرعت جو

 .داشت

 

  چهطول و وزن خشک ساقه

هاي شیمیایی و نتایج این بررسی نشان داد اثر تیمار

دار چه پنیرك معنیمکانیکی بر طول و وزن خشک ساقه

چه به بیشترین و کمترین طول ساقه). 2جدول (بود 

دهی سرمامکانیکی همراه با دهی خراشترتیب به تیمار 

 5/4(و تیمار شاهد ) مترمیلی 92/34(هفته  3به مدت 

چه پنیرك طول ساقه). 4جدول (مربوط بود ) مترمیلی

دهی به دهی مکانیکی همراه با سرمادر تیمار خراش

درصد  87هفته در مقایسه با تیمار شاهد حدود  3مدت 

چه نیز همچنین باالترین وزن خشک ساقه. افزایش یافت

دهی به مکانیکی همراه با سرمادهی خراشار در تیم

گرم و کمترین آن در تیمار  60/2زان یهفته به م 3مدت 

). 4جدول (د یگرم مشاهده گرد 30/0زان یشاهد به م

 3دهی به مدت دهی مکانیکی همراه با سرماتیمار خراش

درصد وزن  88هفته در مقایسه با تیمار شاهد حدود 

رسد به نظر می. زایش دادچه پنیرك را افخشک ساقه
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سرمادهی مرطوب توانست با  دهی به همراهتیمار خراش

تأثیر بر نفوذپذیري پوسته و غشاء باعث شکستن خواب 

هاي کاتاالز، بذر و همچنین افزایش سطوح آنزیم

فسفاتاز، آلکالین لیپاز و پراکسیداز و همچنین تشکیل 

یرك اسیدهاي آمینه ضروري براي تغذیه جنین بذر پن

از طرفی ممکن است کاهش مقدار آبسیزیک اسید . شود

و همچنین افزایش سطح جیبرلین بذر با تأثیر بر تقسیم 

سلول باعث  يریپذ تر شدن سلول و انعطاف لیسلولی، طو

صالحی و . چه گرددافزایش طول و وزن خشک ساقه

نشان دادند سرمادهی باعث بهبود ) 2015(همکاران 

به ) Dorema aucheri(ه بیلهر چه گیا وزن خشک ساقه

همچنین طول و وزن خشک . گرم شدمیلی 16میزان 

ز در ین) Bunium persicum(چه گیاه زیره ساقه

پور اسماعیلی و (مجاورت سرمادهی افزایش یافت 

وجود پوسته سخت و عدم تخریب آن  .)2003، 1شریفی

تواند دلیل و همچنین خواب تحمیلی بذر پنیرك می

نتایج تحقیق . چه گرددو وزن خشک ساقهکاهش طول 

محققان دیگر روي بذرهاي گیاه باریجه و زیره سبز نشان 

چه در تیمار داد که کمترین طول و وزن خشک ساقه

جباري (شاهد بود که با نتایج این بررسی مطابقت داشت 

  ).2013و همکاران،  2؛ الوندیان2011و همکاران، 

  

  چهطول و وزن خشک ریشه

هاي شیمیایی و مکانیکی بر طول و وزن ماراثر تی

، )2جدول (دار بود چه پنیرك معنیخشک ریشه

اسید چه به تیمار که بیشترین طول ریشه يطور به

 88/44زان یقه به میدق 2مدت  درصد به 98سولفوریک 

 55/9زان یمتر و کمترین آن به تیمار شاهد به ممیلی

اسید سولفوریک تیمار ). 4جدول (متر مربوط بود میلی

 78دقیقه در مقایسه با تیمار شاهد حدود  2به مدت  98

. چه علف هرز پنیرك را افزایش داد شهیدرصد طول ر

مار یچه نیز در تهمچنین باالترین وزن خشک ریشه

زان یدقیقه به م 2مدت  درصد به 98سولفوریک  دیاس

 25/0زان یگرم و کمترین آن در تیمار شاهد به م 85/0

                                                           
 
1 Poresmaeil and Sharifi 
2 Alvandian 

چه در  وزن خشک ریشه). 4جدول (اهده گردید گرم مش

درصد در مقایسه با تیمار  98تیمار اسید سولفوریک 

رسد به نظر می. درصد افزایش نشان داد 70شاهد حدود 

اسیدسولفوریک با شکستن خواب فیزیکی پنیرك و 

همچنین ایجاد خراش در سطح پوسته موانع خروج 

ث خروج چه را برطرف ساخت که این عمل باعریشه

چه و در نهایت افزایش طول و  شهیتر ر عیتر و سرآسان

درصد با  98تیمار اسید سولفوریک . چه شدوزن ریشه

رسانی بهتر به جنین عالوه  تأثیر بر پوسته بذر و اکسیژن

چه و وزن خشک گیاه گل اختر بر افزایش طول ریشه

)Canna indica L(زنی و سرعت جوانه، درصد جوانه-

). 2014و همکاران،  3یمانیفالح ا(یز افزایش داد زنی را ن

نیز دریافتند ) 2014(و همکاران  4ن عباسییهمچن

چه بذر اسیدسولفوریک باعث افزایش وزن خشک ریشه

گرم در تیمار  5/0از ) Pasidum guajava(گیاه گواوا 

محققان دیگر نیز گزارش کردند . گرم شد 5/3شاهد به 

بر خواب بذر و شکستن  ياراسید سولفوریک با تأثیرگذ

تره و خروس، سلمه پوسته بذرهاي گیاه باریجه، تاج

منجر به خروج ) Atriplex canescens(اسفناج باغی 

چه و در نهایت افزایش طول و وزن خشک تر ریشهآسان

؛ 2007و توکل افشاري،  قهفرخی رهنما(آن شد 

  ).2010و همکاران، سومرین جماعتی 

  

  وزن خشک گیاهچه

هاي شیمیایی و نتایج این تحقیق نشان داد اثر تیمار

-مکانیکی بر وزن خشک گیاهچه علف هرز پنیرك معنی

بیشترین وزن خشک گیاهچه در ). 2جدول (دار بود 

دهی به مکانیکی همراه با سرمادهی خراشهاي تیمار

درصد  98و اسید سولفوریک ) گرم 29/3(هفته  3مدت 

ترین آن در تیمار شاهد و کم) گرم 93/2(دو دقیقه 

وزن خشک گیاهچه ). 3شکل (مشاهده شد ) گرم 58/0(

دهی به مکانیکی همراه با سرمادهی خراشهاي در تیمار

درصد دو دقیقه  98هفته و اسید سولفوریک  3مدت 

درصد  80و  82نسبت به تیمار شاهد به ترتیب حدود 

                                                           
 
3 Fallah-Imani 
4 Abbasi 
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هاي رسد در تیماربه نظر می. افزایش نشان داد

دهی و اسید مکانیکی همراه با سرمادهی  خراش

درصد با تأثیر بر عوامل محدودکننده  98سولفوریک 

 فیزیکی نظیر پوسته سخت و فیزیولوژیکی نظیر هورمون

زیک و افزایش محورهاي زیر لپه و باالي لپه یآبساسید 

عالوه بر این، . باعث افزایش وزن خشک کل گیاهچه شد

اسید ا افزایش هورمون امکان دارد تیمار سرمادهی ب

در بذر باعث شکستن خواب فیزیولوژیکی و  کجیبرلی

هاي فیزیکی شده که این موضوع منجر به افزایش ملکول

قند و نشاسته و در نهایت بهبود وزن خشک کل گیاهچه 

همچنین اسید سولفوریک با تخریب پوسته بذر و . گردید

ایجاد منافذ ورودي اکسیژن باعث شکستن خواب و 

گردد که این امر باعث هاي جنین میفزایش فعالیتا

چه و در کل وزن خشک چه و ساقهافزایش طول ریشه

هاي با تأثیر بر فعالیت یسرماده. کل گیاهچه شد

هورمونی و فیزیولوژیکی بذر، افزایش تقسیم سلولی و 

هاي زیر و باالي لپه باعث افزایش تر شدن محور طویل

صالحی (بیلهر و تاتوره شد وزن خشک کل گیاهچه گیاه 

افزایش ). 2013؛ الوندیان و همکاران، 2015و همکاران، 

وزن محورهاي زیر و باالي لپه و در نهایت وزن کل 

اهچه به علت تیمار اسید سولفوریک منجر به بهبود یگ

دیگر ). 2014ایمانی، فالح(وزن خشک گیاهچه زیره شد 

تره نیز سلمهخروس و  ها بر گیاهان گواوا، تاج بررسی

تواند با رفع نشان داد کاربرد تیمار اسید سولفوریک می

عوامل محدودکننده خروج گیاهچه باعث بهبود وزن 

؛ جماعتی 2014عباسی و همکاران، (خشک آن شود 

 ).2010و همکاران، سومرین 

 

  شاخص بنیه بذر

هاي شیمیایی و مکانیکی بر شاخص بنیه اثر تیمار

اي  گونه ، به)2جدول (دار بود نیبذر علف هرز پنیرك مع

 مکانیکیدهی خراشهاي که بیشترین بنیه بذر در تیمار

و اسید ) 13/58(هفته  3دهی به مدت همراه با سرما

و کمترین بنیه ) 93/36(درصد دو دقیقه  98ک یسولفور

به علت داشتن خواب و ) 70/0(مار شاهد یبذر در ت

ه بذر یبن). 4جدول (پوسته سخت بذر مشاهده گردید 

مکانیکی دهی خراشهاي علف هرز پنیرك در تیمار

هفته و اسید سولفوریک  3دهی به مدت همراه با سرما

درصد دو دقیقه نسبت به تیمار شاهد به ترتیب  98

  رسد کهبه نظر می. درصد افزایش یافت 98و  99حدود 

 

 
  ركیاهچه پنیارزیابی بر وزن خشک گ هاي مورداثر تیمار -3شکل 

Figure 3. Effect of evaluated treatments on seedling dry weight of Malva neglecta 
 - 1: ها شاملتیمار. داري ندارند در سطح پنج درصد تفاوت معنی LSDحروف مشترك هستند، بر اساس آزمون  يکه دارا ياعداد

دقیقه،  4و  3، 2د هیدروژن یپراکس 10تا  8روز،  7و  4، 3نیترات پتاسیم  7تا  5دقیقه،  4و  3، 2اسید سولفوریک  4تا  2شاهد، 

) n=4(ن یانگیخطاي استاندارد از م دهنده نشانهاي عمودي میله. هفته است 3و  2، 1دهی دهی همراه با سرماخراش 13تا  11

  .است

Means by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD Test. 
(Treatments included: 1- Control, 2 to 4 Sulfuric acid 2, 3 and 4 minute, 5 to 7 Potassium nitrate 
3, 4 and 7 days, 8 to 10 Hydrogen Peroxide 2, 3 and 4 minute, 11 to 13 scarification with 
prechilling 1, 2 and 3 weeks. Vertical bars represent standard error of mean (n = 4). 

h

b

d
f

h h h

d
e

g f

c

a

0

1

2

3

4

5

ه 
چ

اه
گی

ک 
ش

خ
ن 

وز
)

رم
گ

( S
ee

d
li

n
g

 d
ry

 w
ei

g
h

t (
g

)

(treatments)            تیمارها



66  

 ...بر شکستن خواب بذر یکیو مکان ییایمیمارهاي شیش تیپ ییکارا: مندنی و همکاران

 

 

دهی از طریق افزایش تقسیم سلولی و دیگر تیمار سرما

چه و هاي متابولیکی باعث افزایش طول ساقهفعالیت

پوسته سخت بذر و اسید سولفوریک از طریق تخریب 

همچنین ایجاد منافذ ورودي اکسیژن باعث افزایش طول 

به نحوي . هبود بنیه بذر گردیدجه بیچه و درنتریشه

توان نتایج حاصل از افزایش طول و وزن خشک  می

زنی را از چه و همچنین درصد جوانهچه و ساقهریشه

تیمار سرمادهی با . دالیل اصلی بهبود بنیه بذر دانست

هاي فیزیولوژیکی بذر و همچنین بر فعالیت يیرگذارتأث

زنی افزایش هورمون جیبرلین باعث افزایش درصد جوانه

و در ) چهساقه+ چهریشه(و همچنین طول گیاهچه 

-؛ گل2014رضوانی و همکاران، (نهایت بنیه بذر شد 

ن کاربرد اسید یهمچن). 2015محمدزاده و همکاران، 

زنی، طول درصد جوانهسولفوریک از طریق افزایش 

درصدي  100چه باعث افزایش چه و طول ریشهساقه

تره نسبت به تیمار خروس و سلمه شاخص بنیه بذر تاج

  ).2010و همکاران، سومرین جماعتی (شاهد شد 

به  شاهدها نشان داد که تیمار  نتایج این بررسی

هاي فیزیکی و فیزیولوژیکی و مقدار دلیل محدودکننده

و  1شکل (زنی ول گیاهچه و درصد جوانهکم صفات ط

نتوانست شاخص بنیه بذر باالیی در قیاس با ) 4جدول 

دیگر محققان نیز در تحقیقات . سایر تیمارها داشته باشد

ج یاند که با نتابه این موضوع اشاره کرده ینوع بهخود 

؛ 2014عباسی و همکاران، (این تحقیق همخوانی دارد 

  ).2008جماعتی و همکاران، 

  

  

   يریگ جهینت

مار یت يو برتر یسه گروهیج مقایبا توجه به نتا

 ییایمیش یگروه درون يها سهیدروژن در مقاید هیپراکس

 یدهبه همراه سرما یدهمار خراشیت تیو در نها

د یمار اسیهر چند ت. انتخاب گردید مارین تیبرتر عنوان به

یک عامل  عنوان بهک با حذف پوسته بذر، یسولفور

رك ی، باعث شکستن خواب بذر پنیکیزیمحدودکننده ف

از  یبیرك را ترکیتوان خواب بذر پنیپس م. دیگرد

ج ین نتایهمچن. دانست یکیزیف وخواب فیزیولوژیکی 

- شده به همراه سرما یدهخراش يهانشان داد که بذر

در  مارها،یر تیسه با سایبه مدت سه هفته در مقا یده

چه، زنی، طول و وزن خشک ساقهصفات درصد جوانه

وزن خشک گیاهچه و بنیه بذر از شرایط بهتري 

زنی، طول و وزن در صفات سرعت جوانه. برخوردار بودند

درصد در  98چه نیز تیمار اسید سولفوریک خشک ریشه

دقیقه در مقایسه با سایر تیمارها نقش  2مدت زمان 

ب بذر با توجه به نگاه ما به داشتن خوا. مؤثرتري داشت

و ) Malva neglcta(رك و بخصوص جنس یاه پنیگ

ت جهت کشت و کار یبودن آن، یک محدود ییدارو

یک  عنوان بهگر یشود و در نگاه دیآن محسوب م یصنعت

اه و یک ین گیا يت جهت بقایک مزیعلف هرز، 

 یمبارزه با آن تلق یتیریمد يزیر ت جهت برنامهیمحدود

قات یگر تحقیق و دین تحقیج این رو نتایاز ا .شودیم

در  یتواند نقش مهمیاه مین گیرامون ایصورت گرفته پ

 یمناسب جهت کشت و کار صنعت يزیر شناخت و برنامه

ت یرین مدیو همچن ییاه داروییک گ عنوان بهاه ین گیا

.فاء کندیعلف هرز ا عنوان بهآن 
  

 
 

  منابع

Abbasi, M., Heydari, M., and Rahimi, M. 2014. Improving germination of guava (Psidium 
guajava) seeds by acid scarification. Journal of Horticultural Science, 27(4): 394-399. [In 
Persian with English Summary]. 

 Abdul-baki, A.A., and Anderson, J.D. 1973. Vigor determination in soybean seed by 
multiplication. Crop Science, 13(6): 630-633. 
https://doi.org/10.2135/cropsci1973.0011183X001300060013x  

 Alizadeh Majd, B., Montazeri, M.M., and Yoinesabadi, M. 2016. The effect of different treatments 
on seed dormancy breaking and germination of Polygonum convolvulus. International Journal of 
Farming and Allied Sciences, 5(6): 427-433. 



67  

 1397/ شماره اول/ سال پنجم/ هاي بذر ایران پژوهش

 

 

 Alvandian, S., Vahedi, A., and Taghizade, R. 2013. The study of effect ultrasound and chilling on 
germination of Myrtus medicinal plant (Myrtus communis L.). Seed Research Journal, 3(3): 21-
31. [In Persian with English Summary]. 

 Baskin, C.C., and Baskin, J.M. 1998. Seeds: ecology, biogeography, and evolution of dormancy 
and germination. Academic Press, San Diego, Ca. 

 Dinari, A., and Meighani, F. 2013. Effect of salt stress on Malva sylvestris L. 107- 111. 5th Iranian 
weed science congress. 24-26 August 2013-karaj. [In Persian with English Summary]. 

 Ebrahimi, E., Bagheri, A., and Nurbakhsh, F. 2015. Evaluation of yield and yield components of 
Leek (Allium porrum L.) in intercropping with White Clover (Trifolium repens L.). Journal of 
Horticulture Science, 29(3): 435-442. [In Persian with English Summary]. 

 Eisavand, Hr., Madah Arefi, H., and Tavakolafshari, R. 2006. Effects of various treatments on 
breaking seed dormancy of Astragalus siliquosus. Seed Science and Technology, 34(3): 747-
752. https://doi.org/10.15258/sst.2006.34.3.22  

 Fallah-Imani, A., Salehi-Sardoei, A., and Shahdadneghad, M. 2014. Effect of H2SO4 on seed 
germination and viability of Canna indica L. ornamental plant. International Journal of 
Advanced Biological and Biomedical Research, 2(1): 223-229. 

 Faryabi., E. 2011. Effect of different treatments on breaking municipality celery and okra seeds of 
two plants. 1st National Conference on New Concepts in Agriculture. 

 Ghaderi, F.A., Kamkar, B., and Soltani, A. 2008. Sciences and Seed Technology. Mashhad 
University Jihad Publications. [In Persian]. 

Gibson, D.J., Hartnett, D.C., and Merril, G.L.S. 1990. Fire temperature heterogeneity in contrasting 
fire prone habitats: Kansas tall grass prairie and Florida sand hill. Bulletin of the Torrey 
Botanical Club, 349-356. https://doi.org/10.2307/2996832  

 Golmohamdzadeh, S., Zaefarian, F., and Rezvani, M. 2015. Effects of some chemical factors, 
prechilling treatments and interactions on the seed dormancy breaking of two Papaver species. 
Weed Biology and Management, 15(1): 11-19. https://doi.org/10.1111/wbm.12056  

 Haider-Ali, H., Tanveer, A., Ather-Nadeem, M., and Naeem-Asghar, H. 2011. Methods to break 
seed dormancy of Rhynchosia capitata, a summer annual weed. Chilean Journal of Agricultural 
Research, 71(3): 483-487.  https://doi.org/10.4067/S0718-58392011000300021  

 Hatami-Moghadam, Z., and Zeinali, E. 2008. Investigating the performance of prechilling, and 
chemical and mechanical scarification treatments on the breaking seed dormancy in velvetleaf 
(Abutilon Theophrasti), Electronic Journal of Crop Products, 1(1): 17-37. [In Persian with 
English Summary]. 

 Ismaili, A., Eisvand, H.R., Rezaeinejad, A., Sameey, K., and Zabeti, S.M. 2012. Study of 
germination indices and characters and seed establishment of Myrtus communis L. Yafte. 14(2): 
71-80. [In Persian with English Summary]. 

 Jabbari, R., Amini-Dehaghi, M., Ganji-Arjenaki, F., and Agahi, K. 2011. How duration and 
methods of priming may affect the germination of cumin seeds (Cuminum Cyminum L.). Journal 
of Agronomy Science, 4(4): 23-30. [In Persian with English Summary]. 

 Jafarian, T., and Zare, M.J. 2014. Effect of treatment with hydrogen peroxide (H2O2) on salinity 
tolerance in triticale and wheat germination stage. 13th Iranian Crop Science Congress and 3rd 
Iranian Seed Science and Technology Conference. [In Persian with English Summary]. 

 Jamaati-Soomarin, S., Alipoor, S.H., and Zabihi-Mahmoodabad, R. 2010. Evaluation of sulfuric 
acid application in breaking dormancy of goosefoot and red-root amaranth seeds. Plant 
Ecophysiology, 2: 127-131. 



68  

 ...بر شکستن خواب بذر یکیو مکان ییایمیمارهاي شیش تیپ ییکارا: مندنی و همکاران

 

 

 Jing, J., Ferrll, J., Macdonald, G., and Sellers, B. 2009. Factors affecting seed germination of 
cadillo (urenalobata). Weed Science, 57: 31-35. https://doi.org/10.1614/WS-08-092.1  

 Khajeh Hosseini, M., Orooji, K., and Avarseji, Z. 2010. Evaluation of some seed dormancy 
breaking methods on twenty weeds species, the 3rd Iranian Weed Science Congress, February 
2010, 167-169. [In Persian with English Summary]. 

 Khatmi, F. 2011. The effect of ultraviolet radiation B and C on The medicinal compounds isolated 
cells cultured mallow (Malva neglecta). M.Sc. Thesis in Tarbiat Modares University. [In 
Persian with English Summary]. 

 Khoochaki, A., and Azizi, G. 2005. Effect of different treatments on breaking dormancy of 
Teucrium polium. Iranian Journal of Field Crops Research, 3(1): 81-88. [In Persian with English 
Summary]. 

 Koger C.H., Reddy K.N., and Poston D.H. 2004. Factors affecting seed germination, seedling 
emergence, and survival of texas weed (Caperonia palustris). Weed Science, 52: 989-995. 
https://doi.org/10.1614/WS-03-139R2  

 Korres, N.E. 2005. Encyclopaedic dictionary of weed science: Theory and Digest. Paris: Lavoisier. 
724 p. 

 Maguire, J.D. 1962. Speed of germination in selection and evaluation for seedling vigor. Crop 
Science, 2: 176-177. https://doi.org/10.2135/cropsci1962.0011183X000200020033x  

 Makkizadeh, M., Farhoudi, R., Naghdi Badi, H.A. and Mehdizadeh, A. 2006. Assigning the best 
treatment for increasing germination of three medicinal plants seeds: Rubia tinctourum L., 
Echinacea angustifolia D.C. and Myrtus communis L. Iranian Journal of Medicinal and 
Aromatic Plants, 22(2): 105-116. [In Persian with English Summary]. 

 Meighani, F., Jahedi, A., Mirvakili, S.M., Shimi, P., and Baghestani, M.A. 2012. Evaluation of 
chemical control of broad-leaved weeds in new seeded alfalfa (Medicago sativa L.). 
Agricultural Crop Management. 43-55. [In Persian with English Summary]. 

 Montazeri, M., Sadr-Abadi, R. and Kolarasteghaghi, K. 2012. The effect of chemical scarification 
with hydrogen peroxide on malva breaking dormancy Malva sylvestris. National Conference On 
Environment and Plant Production, Semnan. Iran. [In Persian with English Summary]. 

 Nasiri, M., Arefi, M.H., and Isavand H.R. 2004. Evaluation of viability changes and dormancy 
breaking in the seed of same species in natural resources gene bank. Iranian Journal of 
Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 12(2): 163-182. [In Persian with 
English Summary]. 

 Nazari, Kh. 2015. Evaluation the ecology of seed germination and emergence of Musk weed 
(Myagrum Perfoliatum). M.Sc. Thesis in Razi University. [In Persian with English Summary]. 

 Patade, V.Y., Maya, K., and Zakwan, A. 2011. Seed priming mediated germination improvement 
and tolerance to cold and salt stress in capsicum. Research Journal of Seed Science, 4(3): 125-
136. https://doi.org/10.3923/rjss.2011.125.136  

Poresmaeil, M., and Sharifi, M. 2003. The effect of chilling treatment and some cytokinin at 
dormancy seeds of caraway. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 19(2): 183-193. 
[In Persian with English Summary]. 

Rahnama-Ghahfarokhi, A., and Tavakol-Afshari, R. 2007. Methods for dormancy breaking and 
germination of galbanum seeds (Ferula gummosa). Asian Journal of Plant Sciences, 6(4): 611-
616. [In Persian with English Summary]. https://doi.org/10.3923/ajps.2007.611.616  

 Rezvani, M., Zaefarian, F., and Amini V. 2014. Effects of chemical treatments and environmental 
factors on seed dormancy and germination of shepherd's purse (Capsella bursa-pastoris L.) 
Medic.). Acta BotanicaBrasilica, 28(4): 495-501. https://doi.org/10.1590/0102-
33062014abb3337  



69  

 1397/ شماره اول/ سال پنجم/ هاي بذر ایران پژوهش

 

 

 Salehi, A., Masoumiasl, A., and Moradi, A. 2015. Evaluation of the effective methods of seed 
dormancy breaking in medicinal plant of Bilhar (Dorema aucheri). Iranian Journal of Seed 
Research, 2(1): 65-72. [In Persian with English Summary]. 

 Santhy, V., Meshram, M., Wakde, R., and Vijaya-Kumari, P.R. 2014. Hydrogen peroxide pre-
treatment for seed enhancement in cotton (Gossypim hirsutum L.). African Journal of 
Agricultural Research, 9: 1982-1989. https://doi.org/10.5897/AJAR2013.7210  

 Terohid, S.F., Mirzai, M. And Sarihi, A. 2015. Study of hepato protective effect of Malva 
neglecta. hydroethanolic leaf extract in male rat induced with carbon tetrachloride. Journal of 
Cell & Tissue, 6(1): 31-34. [In Persian with English Summary]. 

 Tigabu, M., and Oden. P.C. 2001. Effect of seed scarification, gibberellic acid and temperature on 
seed germination of two multipurpose albizia species from Ethiopia. Seed Science and 
Technology, 29: 11-20. 

 Verma, G., Mishra, S., Sangwan, N., and Sharma, S. 2015. Reactive oxygen species mediate axis-
cotyledon signaling to induce reserve mobilization during germination and seedling 
establishment in Vigna radiata. Journal of Plant Physiology, 184: 79-88. 
https://doi.org/10.1016/j.jplph.2015.07.001  

 Wang, J., Ferrell, J., Mac Donald, G., and Sellers, B. 2009. Factors affecting seed germination of 
cadillo (Urena lobata). Weed Science, 57: 31-35. https://doi.org/10.1614/WS-08-092.1  



70 

Iranian Journal of Seed Research, Vol: 5(1), 2018 

 

1 Assistant Professor in Crop Ecology, Department of Crop Production and 
Genetics, Razi University, Kermanshah, Iran. 

2 M.Sc. student of Agroecology, Department of Crop Production and 
Genetics, Razi University, Kermanshah, Iran. 

3 B.Sc. student of Agronomy and Plant Breeding, Department of Crop 

Production and Genetics, Razi University, Kermanshah, Iran. 
 

* Corresponding author, E-mail address: f.mondani@razi.ac.ir  

(Received: 27.10.2017; Accepted: 21.05.2018) 

DOI: 10.29252/yujs.5.1.55 
 

 

Efficiency of Chemical and Mechanical Priming in Breaking Seed 
Dormancy and Germination Traits of Malva (Malva neglcta) 

Farzad Mondani1, *, Ashkan Jalilian2, Atoosa olfati3 

Extended abstract  

Introduction: Malva (Malva neglecta) is one of perennial plants of the Malvaceae family. One of the 

most important mechanisms for survival of the plants is dormancy, rest or distance in germination and 
growth; in this case, despite favorable conditions for germination, the seed remains at rest for an indefinite 
period of time. Seed dormancy is a consistent feature in some seeds, especially weed seeds to optimize 
distribution of germination over time. Seed dormancy has a very important role in ecological management. 
The cause of the physical dormancy lies in skin cells outside tier structure that is impermeable to water. In 
physical dormancy, the seed coat is so hard that it does not allow the embryo to grow during germination. 
The chemical dormancy of the plants seeds is caused by the presence of inhibitor substances in the outer shell 
of many fruits and seeds and may also be due to an Enamel layer that blocks the exchange of oxygen. It goes 
without saying that understanding the ecology of weed germination and dormancy can contribute to long-
term management. Therefore, this study was conducted to determine the effects of breaking seed dormancy 
and the impact of chemical and mechanical treatments on the germination of the Mallow seeds. 

Materials and Methods: In order to recognize the effects of chemical and mechanical treatments on 
breaking seed dormancy and some of the most important features of seed germination of Malva, the 
experiment was conducted based on a completely randomized design with 4 replications at Crop Physiology 
Lab, Razi University, during 2016. Treatments were distilled water (control), sulfuric acid 98% (for 2, 3 and 
4 minutes), potassium nitrate 3% (for 3, 4 and 7 days), hydrogen peroxide 30% (for 2, 3 and 4 minutes) and 
scarification with sandpaper and prechilling (for 1, 2 and 3 weeks). Germination percentage, germination 
rate, length and dry weight of hypocotyl, length and dry weight of radicle, seedling total dry weight and vigor 
index were evaluated. Group comparisons, analysis of variance and comparison of means were run based on 
LSD at 5% level, using SAS software (version 9.4). 

Results: The results showed that the highest and the lowest germination percentage were 82% and 5% in 
scarification with a chilling for 3 weeks and control treatments, respectively. The results of treatment group 
comparisons also showed that using scarification with a chilling had the greatest impact on seed dormancy 
breaking. The most hypocotyl length (34.92 mm), hypocotyl dry weight (2.60 g), seedling dry weight (3.29 
g) and seed vigor index (58.13) were observed in scarification with a chilling for 3 weeks. The highest 
germination rate (5.21 in day), radicle length (34.92 mm) and radicle dry weight (0.85 g) also belonged to 
sulfuric acid 98% for 2 minutes. It seems that seed dormancy of Malva was a combination of physiological 
and physical dormancy, because the effectiveness of the treatments evaluated in both metabolic and physical 
processes brought about the increase in the seed germination percentage. 

Conclusion: Out of the treatments examined and given the results of group comparisons, scarification 
with sandpaper and prechilling had the most effect on breaking Malva’s seed dormancy. As scarification with 
chilling had the main role in breaking seed dormancy, it could be said that the dormancy is physiological and 
factors contributing to this dormancy are the embryo, the existence of inhibiting factors or both. The results 
indicated that the germination of Malva (Malva neglcta) seeds mechanically scratched with scarification 
increased. Therefore, seed dormancy is due to hard coated seeds. The seed coat is as one physical barrier 
against growth of embryo or radicle that inhibits absorption of water and gas exchanges.  

 
Keywords: Sulfuric acid, Hydrogen peroxide, Potassium nitrate, Scarification, Germination rate, Seed 
vigor index 

 

Highlights: 

1- Investigating dormancy breaking and germination traits of neglcta species of Malva. 
2- Evaluation of efficiency of different chemical and mechanical treatments in the germination traits of 
Malva. 
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