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چکیده
بهمنظـور بررسـي تـأثير سطوح پيری تسریعشده بر خصوصيات کمي و کيفي جوانهزني علفهای هرز خرفه ،تاجخروس و
ال تصادفي با چهار تكرار در آزمایشگاه تحقيقاتي دانشكده کشاورزی
پنيرک مطالعهای بهصورت فاکتوریل در قالـب طـرح کام ً
دانشگاه تربيت مدرس در سال  1397انجام شـد .سـطوح مختلـف پيری در پنج سطح (صفر 72 ،48 ،24 ،و  96ساعت
قراردادن بذرها در محيطي با رطوبت نسبي  100درصد و دمای  45درجه سلسيوس) بهعنوان عامل اول و سه گونههای علف
هرز (پنيرک ) ،(Malva neglecta Wallr.خرفه ) (Portulaca oleracea L.و تاجخروس ( Amaranthus retroflexus
 ))L.بهعنوان عامل دوم در نظر گرفته شدند .نتـایج نـشان داد که تمام صفات مورد مطالعه تحت تأثير اثرات متقابل فاکتورهای
مورد بررسي قرار گرفتند .در شرایط مطلوب (عدم اعمال پيری تسریعشده) خرفه و تاجخروس بيشترین درصد جوانهزني و
قدرت سبزشدن گياهچه را داشتند ،ولي نتایج در مورد فعاليت آنزیمهای آنتي اکسيدانت و غلظت پروتئين در سه گونه علف
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زوال بذر و در علف هرز خرفه تحت تيمار  72و  96ساعت زوال بهدست آمد .در نهایت نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که
کيفيت بذر هر سه گونه علف هرز تحت شرایط زوال کاهش ميیابد.
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ها گزارش کردند که تيمارهای مدت پيری تسریعشده بذر
به کار رفته بهطور مؤثری قابليت جوانـهزنـي ،بنيـه بـذر و
گياهچه و ویژگيهای مرتبط مورد بررسـي را در هـر سـه
علف هرز تحت تأثير قرار داده است که این نتـایج از نظـر
ماندگاری بذر علف هرز در بانک بذر خاک با اهميت اسـت
( .)Fatahi et al., 2016تغييـر در فعاليـت آنـزیمهـای
آنتياکسيدانت نيز از مكانيسمهایي اسـت کـه در گياهـان
برای افزایش تحمل به تنشها رخ ميدهد ( Hernandez
 .)et al.,2000آنزیمهای آنتياکسـيدانت ،مسـئول پـاک-
سازی گونههای اکسيژن فعـال توليدشـده ناشـي از تـنش
مــيباشــند .در شــرایط تــنش ،افــزایش غلظــت پراکســيد
هيــدروژن توســط فعاليــت آنــزیم سوپراکســيد دیســموتاز
( ،)Bowler et al., 1992سـبب افـزایش فعاليـت آنـزیم
کاتاالز برای تجزیه پراکسـيد هيـدروژن مـيگـردد امـا در
شرایط بدون تنش بهدليل عدم توليد بيش از حد رادیكال-
های آزاد اکسيژن ،توليد پراکسيد هيدروژن ناشـي از یـون
سوپراکسيد کاهش یافته و در نتيجه فعاليت آنزیم کاتـاالز
کاهش ميیابد ) .(Gadallah, 2000افزایش فعاليت آنزیم
پراکســيداز نيــز زمــاني رخ مــيدهــد کــه یــون پراکســيد
هيدروژن درون سلولي افزایش یابـد کـه از اثـرات جـانبي
تنشهای محيطي مختلف ميباشـد (.)Smirnoff, 1998
همچنين رادیكالهای آزاد اکسيژن ميل ترکيبي باالیي بـا
پروتئينها داشته و سبب اکسيدشدن آنها طي زوال مي-
شوند ( .)Bradford and Hsiao, 1982در بررسـي روی
زوال بــذرهای ررت و ســویا مشــخه شــد کــه پــروتئين،
قندهای محلـول کـاهش و اسـيدهای چـرب آزاد افـزایش
یافت ( .)Verma et al.,2003زوال بذر با تغييرات متعدد
ســلولي ،متابوليــک و شــيميایي از جملــه پراکسيداســيون
ليپيــد ،تخریــب غشــا  ،تخریــب  ،DNAنقــ  RNAو
ساخت پروتئين همراه است ( Oskouei and Sheidaei,
 .)2017از آنجاکه علفهای هـرز پنيـرک ،خرفـه و تـاج-
خروس در بسياری از مزار کشور بـهخصـو در منـاطق
جنوب و جنوب غرب مشكلساز هستند ،لذا شناخت رفتار
جوانهزني این گياهان در طبيعت منجـر بـه دسـتيابي بـه
روشهای کاربردی جهت کاهش بانک بذر این گياهـان در
خاک ميگردد .در این پژوهش سـعي شـده اثـرات پيـری
تسریعشده روی جوانهزنـي علـفهـای هـرز اشـارهشـده از
لحاظ کمي و کيفي مورد بررسـي قـرار گيـرد کـه چنـين

مقدمه
خرفه با نام علمي ) (Portulaca oleracea L.و تـاج
خـــروس ریشـــه قرمـــز (وحشـــي) ( Amaranthus
 )retroflexus L.دو گونه علف هرز شایع در مـزار ررت
) (Asghari and Chraghi, 2003و علـف هـرز پنيـرک
) (Malva neglecta Wallr.نيز یكي از علـفهـای هـرز
مهم مزار گندم بهویژه در مناطق جنوب و جنـوب غـرب
کشور است که ميتواند کاهش قابـل تـوجهي در عملكـرد
گندم ایجاد کند ( .)Adim et al., 2010جوانـهزنـي ایـن
گياهان ممكن است بالفاصله پس از بذرریزی انجام شود و
یا برای مدت نامحدودی به تأخير بيافتد که در ایـن حالـت
بذرها مدفون شده در داخل خاک تشكيل بانک بذر خـاک
را ميدهنـد ( .)Fener and Thompson, 2005بـذر بـه
عنوان یک موجود زنده ،دارای طـول عمـر مشخصـي مـي
باشد ،پيری و زوال بذر موجـب اتـال بخـش عمـدهای از
رخایر بانک بذر خاک شده و سبب مـيشـود تنهـا بخـش
کوچكي از بذرها پس از بذرریزی به بانک بذر خاک تبـدیل
شود ( .)Esmailzadeh et al., 2010ميزان زوال بـذر در
بــين جمعيــتهــای متفــاوت بــذری یكســان نميباشــد
( .)Marenco and Lustosa, 2000زوال نوعي اسـترس
فيزیولوژیک است که در شرایط دما و رطوبت نسبي باال در
بــذرها رخ مــيدهــد ( Copeland and McDonald,
 .)2001بنيه بذر پس از رسيدگي در حداکثر مقـدار خـود
قرار دارد ،اما مسلماً پس از ریزش از روی گياه مادری و در
داخل بانک بذر خاک در همين وضعيت بـاقي نمـيمانـد و
زوال پيدا ميکند .قدرت بـذر اولـين جـز از کيفيـت بـذر
است که با زوال بذر کاهش ميیابد و بهدنبـال آن ررفيـت
جوانهزني و قوهناميه نيز کاهش مـيیابـد ( Basra et al.,
 .)2003محققان گـزارش کردنـد کـه زوال باعـ کـاهش
درصد جوانهزني و قدرت سبزشدن در آزمایشگاه و مزرعـه
ميگردد ( .)Rudich et al, 2007پژوهشگران با بررسـي
تنش شوری و رطوبت بر جوانهزني بذرها علـفهـای هـرز
پنيرک ،سورو و قياق در شرایط زوال بذرها نشـان دادنـد
که بذرهای پنيرک در تيمار بدون فرسودگي تحـت تيمـار
رطوبتي ررفيت زراعي و بذرهای سورو در تيمـار بـدون
فرسودگي در شرایط اشبا رطوبتي دارای باالترین درصـد
سبزشدن و بذرهای قياق در تيمار سه روز پيـری تسـریع-
شده تحت تيمار 50درصد ررفيت زراعي کمترین درصـد
سبزشدن را داشت ( .)Fatahi et al., 2016همچنين آن-
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پنيرک) و هشت روز اول (برای خرفه و تاجخروس) برای
آزمون جوانهزني استاندارد و از آن پس تا روز 14ام برای
آزمون رشد گياهچه) در دمای  20درجه سلسيوس در
ژرميناتور قرار داده شدند .پس از اتمام اجرای این آزمون،
درصد جوانهزني نهایي تعيين گردید ( Gharineh et al.,
 .)2004مالک جوانـهزني ،خروج ریشهچه حداقل دو
ميليمتری بوده و بذرها جوانهزده از محيط آزمایش حذ
شد ) (ISTA, 2012ولي برای اندازهگيری سایر صفات
 15گياهچه از هر تيمار باقي گذاشته شدند .همچنين با
شمارش روزانه تعداد بذرهای جوانهزده ،ویژگيهایي مثل
زمان تا  50درصد جوانهزني ()Andalibi et al., 2005
مشخه گردید .برای محاسبه درصد و یكنواختي جوانهزني
از برنامه جرمين ( )Germinاستفاده شد .برنامه جرمين
(( D50 )Germinیعني مدت زماني که طول ميکشد تا
جوانهزني به  50درصد حداکثر خود برسد) را برای هر
پالت از طریق درونیابي 2منحني افزایش جوانهزني در
مقابل زمان محاسبه ميکند (.)Soltani et al., 2002
در روز 14ام ،بهمنظور اندازهگيری بنيه گياهچه تعداد
 15گياهچه بهطور تصادفي از هر واحد آزمایشي انتخاب و
طول گياهچه با استفاده از خطکش مندرج ميليمتری
تعيين گردید ) .(ISTA1, 2012شاخه بنيه بذر نيز با
استفاده از رابطه ( )1محاسبه گردید ( Abdul-Baki and
.)Aderson, 1973
(رابطه  )1طول گياهچه × درصد جوانهزني = شاخه بنيه بذر
درصد جوانهزني بذر از مجمو نسبت تعداد کل
بذرهای جوانهزده به تعداد روزهای پس از کاشت بهدست
آمد که در آن  Niبرابر است با تعداد کل بذرهای جوانه-
زده تا روز Nام و  Tiشماره روز که برای این آزمایش اولين
روز شمارش روز دوم و آخرین روز شمارش روز هشتم بود
(.)Tekrony and Egli, 1991

نتایجي ميتواند در استفاده از روشهای زراعي و مـدیریتي
مناسب جهت کنترل آنها در آینده مؤثر باشد.
مواد و روشها
این تحقيق در سال  1397در آزمایشگاه تحقيقاتي
دانشكده کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفي در چهار تكرار اجرا
شد .فاکتور اول سطوح پيری تسریعشده در پنج سطح
صفر 72 ،48 ،24 ،و  96ساعت در نظر گرفته شد و فاکتور
دوم شامل بذر سه گونه علف هرز خرفه ( Portulaca
 ،)oleraceaپنيرک ( )Malva neglectaو تاجخروس
( )A. retroflexusبود که از موسسه تحقيقات
گياهپزشكي کشور-بخش تحقيقات علفهای هرز تهيه -
شد .بهمنظور انجام آزمون پيری تسریعشده 100 ،گرم بذر
از هر یک از علفهای هرز مورد آزمایش ،ابتدا جهت
ضدعفوني در محلول  10درصد هيپوکلرید سدیم بهمدت
سه دقيقه قرار گرفت و سپس نمونههای مورد نظر با آب
مقطر شستشو داده شدند .نمونهها برای خشک شدن در
ژرميناتور با دمای  32درجه سلسيوس بهمدت  24ساعت
قرار داده شدند ( .)Fatahi et al., 2016در ادامه جهت
تنظيم رطوبت نسبي  100درصد محيط ،بذر علفهای هرز
مورد آزمایش روی یک توری سيمي از جنس آلومينيوم
درون رر پالستيكي دربسته قرار داده و به آون با دمای
 45درجه سلسيوس (آقابراتي و ماراليان )1390 ،منتقل
شدند .برای جلوگيری از تبادل رطوبتي رر با محيط به-
طور کامل دور تا دور رر به وسيله فویل آلومينيومي
پوشانده شد .مدت زمان آزمون پيری تسریعشده بهترتيب
صفر 72 ،48 ،24 ،و  96ساعت بود که پس از خاتمه مدت
فوق بذرها جهت انجام آزمون جوانهزني ،بر طبق
دستورالعمل ایستا همراه با بذر شاهد (پيرنشده) به
ژرميناتور منتقل گردید .بهمنظور تعيين درصد جوانهزني و
بعضي ویژگيهای مرتبط ،بذرها جداسازی شده مورد نظر
در آزمون جوانهزني استاندارد مطابق با معيارهای انجمن
بين المللي آزمون بذر 1قرار گرفتند (.)ISTA, 2012
برای این منظور تعداد  200بذر (چهار تكرار  50بذری)
روی بستر کاغذ جوانهزني درون رر های پالستيكي
دربدار کشت گردید و بهمدت  14روز (پنج روز اول (برای

ISTA: International Seed Testing Association
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اندازهگیریهای کیفی:

برای اندازهگيری ميزان هدایت الكتریكي ،نمونـههـای
هر تيمار در لولههای آزمایش در بسته حاوی  10ميليليتر
آب مقطر بهمدت چهار ساعت در دمای اتاق قـرار گرفتنـد.
سپس هدایت الكتریكي ( )ECمحلول بـا اسـتفاده از یـک
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هدایتسنج (مدل  )CyberScan CON Seriesبر حسب
ميليزیمنس اندازهگيری شد .سپس بهمدت  20دقيقـه در
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قبل از انجام محاسبات آماری آزمون نرمالبودن
باقيمانده دادهها با استفاده از آزمون شاپيرو-ویلک انجام
گرفت ،که نشان داد کليه دادهها از لحاظ آماری نرمال
ميباشند .تجزیه واریانس دادهها بهوسيله نرمافزار 9.4
 )SAS Institute, 1985( SASو دستور  ANOVAبه-
ال
صورت مدل آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کام ً
تصادفي با چهار تكرار انجام شد .ميانگينها با آزمون
 LSDدر سطح احتمال پنج درصد مقایسه شدند.
همچنين رسم شكلها با کمک نرمافزار  Wordو Excel
انجام شد .با توجه به معنيدار بودن اثر متقابل فاکتورهای
مورد بررسي برشدهي اثرات متقابل در سطح هر گونه
علف هرز با استفاده از نرم افزار  SAS 9.4صورت گرفت و
مقایسه ميانگين سطوح زوال بذر و رتبهبندی آنها در
سطح هر گونه علف هرز به طور مجزا انجام شد ( Soltani,
.)2007

دمای  95درجه سلسـيوس در حمـام گـرم قـرار گرفتنـد.
نمونههای سردشده بهمدت سـه دقيقـه در دور  1500gدر
دمای اتاق سـانتریقيوژ شـدند و مجـدد هـدایت الكتریكـي
مطــابق رابطــه ( )4محاســبه شــد EC1 .و  EC2هــدایت
الكتریكــي محلولهــا بــهترتيــب قبــل و بعــد از گرمــادادن
ميباشند (.)Hampton and TeKrony, 1995
𝐸𝐶1

%𝐸𝐶 = 𝐸𝐶2×100

(رابطه )3
نمونههای تازه برگ بهوسيله بافر فسـفات پتاسـيم 50
ميليموالر ( )pH=7.8عصارهگيری شد .از عصـاره حاصـل
بــرای انــدازهگيری پــروتئين بــرگ ،آنزیمهــای کاتــاالز و
پراکسيداز استفاده شد .ميزان پروتئين برگ نيـز بـر طبـق
روش برادفورد ( )Bradford, 1976تعيـين گشـت .بـرای
این منظور یک ميليليتر از محلول برادفورد بههمـراه 100
ميكروليتر عصاره آنزیمي پـس از مخلـو شـدن کامـل ،در
دستگاه اسپكتروفتومتر قرار داده شـد و جـذب محلـول در
طول موج  595نانومتر ثبـت گردیـد .غلظـت پـروتئين بـر
حسب ميلـيگـرم بـر گـرم بافـت تـازه بـا کمـک منحنـي
استاندارد که با استفاده از آلبـومين سـرم گـاوی (1)BSA
بهعنوان استاندارد تهيه شده بود ،محاسبه شـد .واحـد بـه-
صورت ميليگرم پروتئين بر گرم وزن تـر بيـان مـيشـود.
برای اندازهگيری کاتاالز ،به محلول واکنش که شـامل یـک
ميليليتر بافر فسـفات پتاسـيم ( )pH=7.0و  1ميليليتـر
عصاره آنزیمي بود ،یک ميليليتـر هيـدروژن پراکسـيد 30
ميليموالر اضافه شـد .بـهوسـيله دسـتگاه اسـپكتروفتومتر
ميزان جذب واکنش بهمدت یک دقيقه در طول موج 240
نانومتر قرائت و تغييـرات آنزیمـي بـر حسـب تغييـرات در
جذب در دقيقه به ازای هر ميليگـرم پـروتئين بيـان شـد
( .)Chance and Maehly, 1995بــرای انــدازهگيری
ميزان فعاليت پراکسيداز عصاره آنزیمي به محلول واکـنش
کــه شــامل ســه ميليليتــر بــافر فســفات پتاســيم 100
ميليمـــوالر ( 50 ،)pH=7.0ميكروليتـــر گایـــاکول و 50
ميليليتر هيدروژن پراکسيداز سه درصد بـود ،اضـافه شـد.
تغييرات جذب واکنش در طول موج  436نانومتر بـهمـدت
ســه دقيقــه قرائــت شــد .بــرای محاســبه فعاليــت آنــزیم
پراکسيداز ،آخرین عدد جذبي از اولين عدد جذبي خوانـده
شده کم کرده و بر عدد  3تقسـيم شـد ( Mac-adam et
.)al., 1992

نتایج و بحث
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس دادهها نشان داد
که تمام صفات مورد مطالعه تحت تأثير اثرات اصلي و
متقابل پيری تسریعشده در گونهی علف هرز قرار گرفتند
(جدول  .)1با توجه به معنيداربودن اثر متقابل فاکتورهای
مورد بررسي ،برشدهي اثر متقابل پيری تسریعشده در
سطح هر گونه از علفهای هرز مورد بررسي انجام گرفت و
نتایج بهصورت جدول مورد بررسي و بح قرار گرفت.
(جدول .)2
جوانهزني اولين مرحله رشد و نمو گياه است که از
اهميت بسياری برخوردار ميباشد .قدرت و کيفيت بذر
تحت تأثير زوال و پيری بذر قرار ميگيرد و بهدنبال آن
ررفيت جوانهزني کاهش ميیابد .نتایج حاصل از جدول
( )3نشان داد که در هر سه گونه علف هرز مورد مطالعه در
تيمار شاهد (عدم اعمال زوال) بيشترین ميزان درصد
جوانهزني (بهترتيب در پنيرک  ،27/5خرفه و تاجخروس
 100درصد) و در علف هرزهای پنيرک و خرفه در تيمار
 96ساعت (بهترتيب در پنيرک  14/0و در خرفه 71/0
درصد) و در علف هرز تاجخروس در تيمار  48ساعت
اعمال زوال بذر ( 92/5درصد) کمترین ميزان این صفت
مشاهده شد (جدول .)3
نتایج حاصل از شكل ( )1نشان داد که در علف
هرزهای پنيرک و خرفه با افزایش سطوح زوال بذر از صفر

1

Bovin Serum Albomine
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 تجزیه واریانس اثر پیری بذر و گونه علف هرزی بر روی صفات کمی و کیفی-1 جدول
Table 1. Analysis of variance of effects of accelerated aging test and weed specie on quantitative and qualitative traits
Mean Squares
S.O.V.

منابع تغييرات

Aging test (A) پيری
Weed species (W) گونه علف هرز
A× W
Error خطا

ميانگين مربعات

df

Germination
uniformity

Time to 50%
germination

Catalase
activity

Peroxidase
activity

فعاليت
کاتاالز

فعاليت
پراکسيداز

پروتئين

674.3**

0.0327**

0.399**

3.1072**

2891.2**

0.0353**

0.087**

797.4**

99.2**

0.0247**

0.108**

16.5

83.5

29.9

0.00105

0.004

5.6214**
1.0806**
0.0262

11.4

23.2

20.9

23.9

18

16.8

درجه
آزادی

Germination

جوانهزني

یكنواختي
جوانهزني

 درصد50 زمان تا
جوانهزني

هدایت الكتریكي

قدرت
سبزشدن

4

344.6**

1445.8**

3608**

1056.1**

2
8
45

35745.8**

8379.3**

1863.2**

3786.4**

242.0**

732.1**

2825.5**

61.0

49.9

11.0

13.8

C.V. % )ضریب تغييرات (درصد

Electrical
conductivity

Vigor

Protein

.* و ** بهترتيب معنيداری در سطح احتمال پنج و یک درصد ميباشد
*and **:

Significant at α= 0.05 and α= 0.01, respectively.

 جدول تجزیه واریانس برشدهی اثر متقابل مجموع مربعات سطوح زوال بذر درسطح هر گونه علف هرز برای صفات مورد مطالعه-2 جدول
Table 2. Analysis of variance for slicing the effect of accelerated aging test in different level of weed species on some qualitative traits
Mean Squares
weed species

گونه علف هرز

Malva neglecta

پنيرک
Portulaca oleracea

خرفه
A. retroflexus

تاج خروس

ميانگين مربعات

df

Germination
uniformity

Time to 50%
germination

جوانهزني

یكنواختي
جوانهزني

 درصد50 زمان تا
جوانهزني

هدایت الكتریكي

قدرت
سبزشدن

4

121.2ns

1071.1**

5685.9**

185.8ns

4

672.8**

1360.4**

2839.5**

4

34.7ns

478.5**

733.6**

درجه
آزادی

Germination

Catalase
activity

Peroxidase
activity

فعاليت
کاتاالز

فعاليت
پراکسيداز

پروتئين

199.0**

0.010**

0.066**

0.95**

356.0**

228.0**

0.017**

0.080**

1.90**

2109.0**

445.7**

0.055**

0.468**

2.40**

Electrical
conductivity

Vigor

. معنيداری در سطح احتمال پنج و یک درصد ميباشد، * و ** بهترتيب عدم معنيداری،ns
No symptoms, *and **: Significant at α= 0.05 and α= 0.01, respectively.
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( ،)94/7در علف هرز خرفه در تيمار  96ساعت اعمال
زوال بذر ( )66/1و در علف هرز تاجخروس در تيمار عدم
اعمال زوال بذر ( )60/0مشاهده شد (جدول  .)3همچنين
کمترین مقدار این صفت نيز در علف هرز پنيرک در تيمار
 48ساعت اعمال زوال بذر ( ،)54/4در علف هرز خرفه در
تيمار  24ساعت اعمال زوال بذر ( )20/5و در علف هرز
تاجخروس در تيمار  72ساعت زوال بذر ( )30/5مشاهده
گردید (جدول  .)3زوال بذر یكي از عواملي است که منجر
به کاهش یكنواختي جوانهزني بذرها شده و ميتواند به
علت تأخير در جوانهزني و کاهش درصد سبزشدن منجر به
کاهش تراکم جامعه گياهي و عدم دستيابي به تراکم
مطلوب بهویژه در شرایط نامساعد محيطي گردد
(.)Panobianco and Marcos-Filho, 2001
همچنين در رابطه با بررسي اثر فرسودگي بذر بر روی
جوانهزني و رشد گياهچه ارقام گندم در شرایط آزمایشگاه
نشان داده شد که تفاوت معنيداری بين ارقام در شرایط
نرمال با تنش فرسودگي وجود داشت و اثر فرسودگي بر
صفات جوانهزني و رشد گياهچه کاهنده بود ( Mohssen
 .)nasab et al., 2010نتایج حاصل از بررسي ضرایب
همبستگي بين صفات مورد مطالعه نشاندهنده همبستگي
منفي و معنيدار این صفات با اکثر صفات مورد بررسي به-
ویژه درصد جوانهزني (** )r=-0/76و قدرت سبزشدن
گياهچه (** )r=-0/71بود (جدول  .)4بيشترین مقدار
صفت زمان تا  50درصد جوانهزني نيز در هر سه گونه
علف هرز در تيمار  96ساعت زوال بذر (بهترتيب در علف
هرز پنيرک ،خرفه و تاجخروس  72/8 ،111/0و 50/4
ساعت) و کمترین مقدار آن در علف هرز پنيرک تحت
تيمار  72ساعت زوال ( 17/9ساعت) ،در علف هرز خرفه
در تيمار  24ساعت زوال ( 12/8ساعت) و در علف هرز
تاجخروس تحت شرایط عدم زوال بذر ( 13/8ساعت) به-
دست آمد (جدول  .)3همچنين بيشترین ميزان هدایت
الكتریكي نيز در علف هرز پنيرک در شرایط عدم اعمال
زوال بذر ( 35/5ميكروزیمنس بر سانتيمتر برگرم) ،در
علف هرز خرفه تحت تيمارهای  24و  96ساعت زوال بذر
(بهترتيب  58/9و  57/6ميكروزیمنس بر سانتيمتر بر
گرم) و در علف هرز تاجخروس تحت تيمار  96ساعت زوال
( 70/2ميكروزیمنس بر سانتيمتر بر گرم) مشاهده شد
(جدول .)3

به  96ساعت درصد ،جوانهزني کاهش پيدا کرد که این
روند در علف هرز خرفه با افزایش سطوح زوال کاهشي
بوده ولي در علف هرز خرفه در تيمار  96ساعت اعمال
زوال بذر روند کاهشي مشاهده شد ،در علف هرز تاج-
خروس نيز نتایج متفاوت بود ،به گونهای که در این علف
هرز در تمام سطوح زوال بذر جوانهزني در سطح باالیي
حفظ شد که نشان دهنده مقاومت باالی این علف هرز در
شرایط زوال است .چنين تفاوتي احتماالً مربو به تفاوت
در خصوصيات سلولي و ترکيبات بيوشيميایي تأثيرپذیر از
ژنوتيپ و فنوتيپ گياه پس از اعمال تيمارهای پيری
تسریع شده بذر ميباشد .تفاوت در خصوصياتي مانند
ترکيب و تماميت غشای سلولي ناشي از اختال ساختار
ژنتيكي علفهای هرز مورد بررسي با یكدیگر است که به
سبب اختال علفهای هرزهای مذکور از نظر قابليت
تأثيرپذیری درصد جوانهزني نسبت به دمای  45درجه
سلسيوس و رطوبت نسبي  100درصد در تيمارهای پيری
تسریعشده در آزمایش شده است .در بررسي فتاحي و
همكاران ( ،)Fatahi et al., 2016گزارش شد که زوال
بذر باع کاهش درصد سبزشدن سورو و قياق شد.
محققان در آزمایش روی بذرهای زوالیافته لوبيا مشاهده
کردند که با افزایش سطوح زوال ،درصد جوانهزني کاهش
یافت ( .)Begnami and Cortelazzo, 1996همچنين
پژوهشگران دیگر در بررسي تأثير زوال بذر بر واکنشهای
رشدی گندم تحت تنش غرقابي بيان کردند که درصد
جوانهزني و سرعت سبزشدن با افزایش دوره تسریع پيری
بهطور خطي کاهش یافته و با افزایش فشار محيطي و
شدت تنش ،بذرها با قدرت باالتر بهتر سبز ميشوند و
کاهش کمتری از نظر این صفات از خود نشان ميدهند که
با نتایج این تحقيق در مورد علف هرز تاجخروس همخواني
داشت ( .)Soltani et al., 2009نتایج حاصل از بررسي
ضرایب همبستگي بين صفات مورد مطالعه نيز نشان داد
که صفت درصد جوانهزني دارای بيشترین همبستگي
مثبت و معنيدار با قدرت سبزشدن گياهچه (** )r=0/82و
منفي و معنيدار با صفت یكنواختي جوانهزني (**-0/76
= )rبوده (جدول  )4که به روشني نتایج سلطاني و
همكاران ( )Soltani et al., 2009و بگنامي و کوراالزو
( )Begnami and Cortelazzo, 1996را تأیيد ميکند
(جدول  .)4بيشترین ميزان صفت یكنواختي جوانهزني در
علف هرز پنيرک در تيمار  24ساعت اعمال زوال بذر
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جدول  -3مقایسه میانگین سطوح زوال بذر در سطح هر گونه علف هرز برای تعدادی از صفات مورد مطالعه
Table 3. Slicing mean comparison levels accelerated aging test in the each level of weed species for some traits
CAT
POX
Protein
کاتاالز
پراکسيداز
پروتئين
(µmol H2O2 (µmol H2O2
red. mg-1
red. mg-1 (mg/gr fresh
Protein Protein min)tissue
)1
)min-1
0.150a
0.373a
1.457a
0.156a
0.381a
0.508b
0.136a
0.063b
0.253c
0.057b
0.284a
0.391bc
0.057b
0.284a
0.391bc
0.022
0.104
0.171
0.038b
0.364b
2.588a
0.142a
0.643a
1.777b
0.041b
0.303b
0.689d
0.165a
0.327b
1.401c
0.165a
0.327b
1.401c
0.043
0.069
0.336
0.004c
0.856a
0.529b
0.333a
0.621b
2.065a
0.189b
0.003d
0.064c
0.196b
0.235c
0.465b
0.196b
0.235c
0.465b
0.069
0.108
0.191

Vigor
قدرت
سبزشدن

EC
هدایت الكتریكي
(µsiemens.
)Cm-1. gr-1

MGT
زمان تا %50
جوانهزني
)(h

16.3a
21.2a
10.5ab
10.6ab
2.5b
11.4
32.4b
36.1b
43.2a
35.2b
22.3c
4.5
32.9b
45.1a
30.0b
36.7b
16.3c
7.3

31.5a
16.4c
29.0ab
24.1b
17.0c
6.3
44.9ab
58.9a
49.9ab
36.1b
57.6a
15.4
65.4a
29.9bc
41.3b
16.4c
70.2a
16.9

28.7b
30.1b
34.3b
17.9c
111.0a
6.8
13.9b
12.8b
13.1b
13.2b
72.8a
6.1
13.8c
38.2b
40.9b
38.4b
50.4a
5.2

accelerated
Gmax
GU
یكنواختي حداکثر جوانهزني Weed species aging test
آزمون پيری
گونه علف هرز
(درصد)
جوانهزني
تسریعشده
61.3c
94.7a
54.4c
83.4ab
77.2b
12.2
36.0b
20.5c
21.4c
36.6b
66.1a
8.2
60.0a
41.0b
37.2b
30.5b
41.6b
11.1

0 hours
24 hours
48 hours
72 hours
96 hours

27.5a
27.0a
21.0a
21.0a
14.0a
18.8
100a
100a
100a
100a
71.0b
7.0
100a
98.0a
92.5c
97.0ab
94.5bc
3.3

Malva
neglecta

پنيرک
LSD

0 hours
24 hours
48 hours
72 hours
96 hours

Portulaca
oleracea

خرفه
LSD

0 hours
24 hours
48 hours
72 hours
96 hours

A.
retroflexus

تاج خروس
LSD

دادههایي با حرو متفاوت نشاندهنده اختال معنيدار در سطح احتمال  5درصد طبق آزمون دانكن ميباشد.
Values followed by different letters are significantly different according to Duncan test, P= 0.05

جدول  -4ضرایب همبستگی بین تعدادی از صفات مورد مطالعه )(n=60
Table 4. The correlation coefficient between the some of traits
()8

1

()7

()5

()6

()3

()4

()2

Traits

()1

صفات

1

) (1درصد جوانهزني Gmax

1

**-0.76

) (2یكنواختي جوانهزني GU

1

**0.35

**-0.37

) (3زمان تا  50درصد جوانهزني MGT

1

-0.23ns

**-0.36

**0.53

) (4هدایت الكتریكي EC

1

0.21ns

**-0.38

**-0.71

**0.82

) (5قدرت سبز شدن Vigor

1

0.22ns

-0.14ns

-0.07ns

-0.06ns

0.19ns

) (6کاتاالز CAT

1

-0.10ns

**0.36

*0.30

-0.01ns

-0.15ns

*0.26

) (7پراکسيداز POX

**0.42

0.15ns

**0.40

0.16ns

-0.25ns

*-0.32

**0.35

) (8پروتيئن Protein

Significant at α= 0.05 and α= 0.01, respectively.

*and **:

No symptoms,

بدون عالمت * و ** بهترتيب نشاندهنده عدم همبستگي ،همبستگي در سطح احتمال پنج و یک درصد ميباشد.

 )and Bradford., 1989نيز روی تيمارهای پيرشده
گوجهفرنگي نشان داده شد .حال آن که در این تحقيق
نتایج آزمون هدایت الكتریكي نشان داد که در علف هرز
پنيرک برخال خرفه و تاجخروس نه تنها به واسطه تيمار
پيری هدایت الكتریكي افزایش نيافت بلكه یک روند
کاهشي نسبت به شاهد داشت .به نظر ميرسد طي فرآیند
پيرسازی بذرهای پنيرک ،تغييرات شيميایي در پوسته آن-
ها ایجاد شد که در نهایت منجر به افزایش ضخامت و نفور
ناپذیری آنها گردید .از این رو ،این بذرها پير نسبت به
شاهد نشت کمتری داشتند.

همچنين نتایج حاصل از بررسي ضرایب همبستگي
بين صفات مورد مطالعه نشاندهنده همبستگي مثبت و
معنيدار صفت هدایت الكتریكي با درصد جوانهزني
(** )r=0/54بود (جدول  .)4بهطورکلي در آزمایش هدایت
الكتریكي مشاهده شد که بذر پنيرک از نشت الكتروليت
کمي از غشاهای خود نسبت به دو گونه دیگر برخوردار
بود .در مقایسه و بررسي ميزان نشت بذرها ،چنين انتظار
ميرفت که بذرها پي شده بهواسطه خسارات ناشي از دوره
پيرسازی دارای نشت بيشتری نسبت به شاهد باشند
همانگونه که در تحقيق آرژریک و برادفورد ( Argerich
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(پنيرک  ،0/063خرفه  0/303و تاجخروس 0/0003
ميكرومول  H2O2در ميليگرم پروتئين در دقيقه) حاصل
شد (جدول  .)3پژوهشگران نشان دادند که طي پيری
فعاليت آنزیمهای هيدروليتيک کاهش پيدا ميکنند و
کاهش فعاليت این آنزیمها ميتواند کاهش تنفس را
موجب شود ( .)Basra et al., 2003در نتيجه افزایش
 H2O2و رادیكالهای آزاد در سيتوپالسم سلولها در طي
پيری ،موجب غيرفعالشدن فعاليتهای فتوسنتتيک و
همچنين کاهش پيوستگي پروتئينها شده و در نتيجه آن
حساسيت پروتئينها به آنزیمهای پروتوليزکننده افزایش
ميیابد و منجر به کاهش قوهناميه بذرها ميشود
( .)Kibinza et al., 2006دیگر پژوهشگران ارهار
داشتند که موفقيت در جوانهزني به مكانسيمهای آنتي-
اکسيدانت گياهي که بههنگام جوانهزني در گياه فعال
هستند ،بستگي زیادی دارد ( .)Yao et al., 2012بذر-
هایي که بتوانند با سازوکارهایي همچون افزایش فعاليت
آنزیمي دارای بنيه قویتر باشند ،توانایي باالیي در تحمل
تنشهای محيطي دارند و ضمن داشتن درصد باالیي از
جوانهزني ،قادرند گياهچههای قویتری توليد کنند.
نتایج حاصل از جدول ( )3نشان داد که بيشترین
مقدار پروتئين نيز در علف هرزهای پنيرک و خرفه تحت
تيمار عدم زوال (بهترتيب در پنيرک  1/458و خرفه
 2/588ميليگرم در گرم وزن تر گياهچه) و در علف هرز
تاجخروس تحت تيمار  24ساعت زوال بذر (2/065
ميكرومول  H2O2ميليگرم در گرم وزن تر گياهچه) به-
دست آمد .همچنين کمترین مقدار این صفت نيز در هر
سه گونه علف هرز تحت تيمار  48ساعت زوال بذر
(پنيرک  ،0/253خرفه  0/689و تاجخروس  0/064ميلي-
گرم در گرم وزن تر گياهچه) بهدست آمد (جدول  .)3در
بذرهای پيرشده بهعلت تجمع  ،ROSحساسيت پروتئينها
به آنزیم پروتئاز افزایش ميیابد .همچنين کاهش در
آمينواسيدهای اوليه به علت حمله ROSها از دالیل
کاهش ميزان پروتئين در طي فرآیند پيری ميباشد
( .)Ansari and Sharif Zadeh, 2013محققان گزارش
کردند که در ارقام مختلف نخود در اثر تيمار پيری ميزان
پروتئينهای محلول کاهش یافته است ( Yao et al.,
.)2012

یكي دیگر از شاخههای تعيين کننده کيفيت بذر،
قدرت سبزشدن گياهچه یا بنيه بذر ميباشد که از طریق
درصد جوانهزني نهایي و طول گياهچه روی کيفيت بذر
مؤثر است .بيشترین قدرت سبزشدن گياهچه در علف
هرزهای پنيرک و تاجخروس در تيمار  24ساعت زوال بذر
(بهترتيب  21/2و  )45/1و در علف هرز خرفه در تحت
تيمار  48ساعت زوال بذر  )43/2مشاهده گردید (جدول
 .)3کمترین مقدار این صفت نيز در هر سه گونه علف هرز
در تيمار  96ساعت زوال (پنيرک  ،2/5خرفه  22/3و تاج-
خروس  )16/3بود (جدول  .)3نتایج حاصل از شكل ()2
نيز نشان داد که در هر سه گونه علف هرز روند قدرت
سبزشدن گياهچه با افزایش سطوح زوال کاهشي است ،اما
در خرفه و تاجخروس بهدليل مقاومت و سازگاری این
گياهان با افزایش سطوح زوال این روند شيب کمتری
نسبت به پنيرک داشت .در آزمایشي روی کلزا مشخه
شد که پيری تسریعشده بهمدت  96ساعت ،سرعت جوانه-
زني و بنيه گياهچهها را نسبت به شاهد کاهش مي دهد
(.)Bedi et al., 2006
نتایج حاصل از جدول ( )3نشان داد که بيشترین
مقدار فعاليت آنزیم کاتاالز در علف هرزهای پنيرک و تاج-
خروس تحت تيمار  24ساعت زوال بذر (بهترتيب در
پنيرک  0/156و تاجخروس  0/333ميكرومول  H2O2در
ميليگرم پروتئين در دقيقه) و در علف هرز خرفه تحت
تيمار  72و  96ساعت زوال ( 0/165ميكرومول  H2O2در
ميليگرم پروتئين در دقيقه) بهدست آمد .کمترین مقدار
این صفت نيز در علف هرز پنيرک در تيمار  72و 96
ساعت زوال ( 0/057ميكرومول  H2O2در ميليگرم
پروتئين در دقيقه) و در علف هرزهای خرفه و تاجخروس
تحت تيمار عدم زوال بذر (خرفه  0/038و تاجخروس
 0/0004ميكرومول  H2O2در ميليگرم پروتئين در
دقيقه) مشاهده شد (جدول  .)3بيشترین مقدار فعاليت
آنزیم پراکسيداز نيز در علف هرزهای پنيرک و خرفه تحت
تيمار  24ساعت زوال بذر (بهترتيب در پنيرک  0/381و
خرفه  0/643ميكرومول  H2O2در ميليگرم پروتئين در
دقيقه) و در علف هرز تاجخروس تحت تيمار عدم زوال
( 0/856ميكرومول  H2O2در ميليگرم پروتئين در دقيقه)
بهدست آمد .همچنين کمترین مقدار این صفت نيز در هر
سه گونه علف هرز تحت تيمار  48ساعت زوال بذر
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Malva neglecta y = -9E-06x3 + 0.0004x2 - 0.099x +27.85 R² = 0.93
Portulaca oleracea y = -0.0002x3 + 0.018x2 - 0.417x + 100.41 R² = 0.98

100

60
40
20
0
72

96

24

48

) (%حداکثر جوانهزني Gmax

80

0

) (hپیری تسریع شده Accelerated aging

شکل  -1روند تغییرات درصد جوانهزنی بذرها علف هرز مورد مطالعه تحت تیمار پیری تسریعشده
Figure 1. The trend of germination percentage of weed seeds under accelerated aging treatment.
Malva neglecta y= -0.0019x2 + 0.0226x + 17.765 R² = 0.82
Portulaca oleracea y = -0.006x2 + 0.4859x + 31.167 R² = 0.92
A. retroflexus y = -0.0054x2 + 0.3432x + 34.388 R² = 0.69

60
50

قدرت سبز شدن Vigor

40
30
20
10
0
96

72

24

48

0

) (hپیری تسریع شده Accelerated aging

شکل  -2روند تغییرات قدرت سبزشدن گیاهچه علفهای هرز مورد مطالعه تحت تیمار پیری تسریعشده
Figure 2. The trend of vigor of weeds under accelerated aging treatment

تاجخروس نتایج متفاوت بود به گونهای که این گياهان در
شرایط مطلوب وضعيت بهتری از نظر صفات مورد ارزیابي
نسبت به علف هرز پنيرک داشتند .با این وجود یافتههای
این مطالعه حاکي از آن است که در شرایط زوال بذر این
علفهای هرز را ميتوان گونههایي با قدرت رقابت باال
دانست.

نتیجهگیری کلی
بهطورکلي نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که
گونههای علف هرز مورد بررسي در محيط نرمال و محيط
فرسوده واکنشهای متفاوتي از خود نشان دادند که این
موضو به دليل تفاوت راتي)ژنتيكي( در بين گونهها است.
نتایج بهخوبي نشان داد که با افزایش دوره پيری شاخه-
های جوانهزني بهویژه در  96ساعت اعمال پيری کاهش
یافتند .در بين گونههای مورد مطالعه پنيرک نسبت به دو
گونه دیگر درصد جوانهزني و قدرت سبزشدن گياهچه
ضعيفتری داشت و با افزایش سطوح پيری نيز روند
جوانهزني آن کاهشي بود .در مورد علفهای هرز خرفه و

تشکر و قدردانی
بدینوسيله از مسئول آزمایشگاه زراعت دانشكده
کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس قدرداني ميگردد.
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Abstract
In order to study the effects of accelerated aging on quantitative and qualitative characteristics
germination of Malva neglecta, Portulaca oleracea and Amaranthus retroflexus experiments a
completely randomized factorial design were conducted in the research laboratory of the college of
agriculture, University of Tarbiat Modarres during 2018. Treatments were accelerated aging,
respectively, at five levels (0, 24, 48, 72 and 96 hours Placing seeds in an environment with a relative
humidity of 100% and a temperature of 45 degrees Celsius) Were considered as the first factor and
weed species as the second factor. The results showed that all traits were influenced by the interaction
of factors. In optimum conditions (without accelerated aging) Portulaca oleracea and Amaranthus
retroflexus highest percentage germination and seedling emergence. But, the results about the
antioxidant enzyme activity and protein concentration was different in three weed species, so that the
highest catalase activity was obtained in the Malva neglecta and Amaranthus retroflexus under 24
hours Seed aging treated and 72 and 96 hours seed aging treated on Portulaca oleracea. Overall the
results of this study showed that, it was concluded that seed quality of weeds Species was seriously
decreased under the aging conditions.
Key words: Accelerated aging; Antioxidant enzymes; Electrical conductivity; Germination;
Seed vigor
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