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 Malva) های هرز پنیرکعلفپیری تسریع شده بر صفات کمی و کیفی بررسی 

neglecta Wallr.) ،خرفه (Portulaca oleracea L.) خروس و تاج(Amaranthus 

retroflexus L.)  

 
 3علی حیدرزاده ،2*، سید علی محمد مدرس ثانوی1زینب شرفی

 
 3/6/98تاریخ پذیرش:                                                                                                   25/3/98تاریخ دریافت: 

 چکیده

خروس و های هرز خرفه، تاجعلفزني جوانهکمي و کيفي بر خصوصيات  شدهسطوح پيری تسریعمنظـور بررسـي تـأثير به

تكرار در آزمایشگاه تحقيقاتي دانشكده کشاورزی چهار  در قالـب طـرح کاماًل تصادفي با صورت فاکتوریلهبی اپنيرک مطالعه

 ساعت 96و  72، 48، 24)صفر،  ی در پنج سطحپيرانجام شـد. سـطوح مختلـف  1397در سال تربيت مدرس دانشگاه 

 های علفگونهسه اول و عامل عنوان به (سلسيوس درجه 45درصد و دمای  100در محيطي با رطوبت نسبي  بذرهاقراردادن 

 Amaranthus retroflexusخروس )و تاج (.Portulaca oleracea L) ، خرفه (.Malva neglecta Wallr)هرز )پنيرک 

L.)) اثرات متقابل فاکتورهای  تأثير تحت تمام صفات مورد مطالعه . نتـایج نـشان داد کهگرفته شدنددوم در نظر عامل عنوان به

زني و ترین درصد جوانهخروس بيششده( خرفه و تاجدر شرایط مطلوب )عدم اعمال پيری تسریع ند.قرار گرفتمورد بررسي 

های آنتي اکسيدانت و غلظت پروتئين در سه گونه علف نتایج در مورد فعاليت آنزیمولي  ،قدرت سبزشدن گياهچه را داشتند

ساعت  24خروس تحت تيمار هرز پنيرک و تاج هایفعاليت آنزیم کاتاالز در علفترین ميزان که بيشنحویهرز متفاوت بود به

که در نهایت نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد  دست آمد.هساعت زوال ب 96و  72زوال بذر و در علف هرز خرفه تحت تيمار 

 .دیابتحت شرایط زوال کاهش مي هر سه گونه علف هرزکيفيت بذر 
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 مقدمه

و تـاج  (.Portulaca oleracea L)خرفه با نام علمي 

ـــي(  ـــز )وحش ـــه قرم ـــروس ریش  Amaranthus)خ

retroflexus L.)  هرز شایع در مـزار  ررتدو گونه علف 

(Asghari and Chraghi, 2003)   و علـف هـرز پنيـرک

(Malva neglecta Wallr.)  هـای هـرز از علـفنيز یكي

ویژه در مناطق جنوب و جنـوب غـرب مهم مزار  گندم به

تـوجهي در عملكـرد تواند کاهش قابـل کشور است که مي

ایـن  زنـيجوانـه .(Adim et al., 2010)گندم ایجاد کند 

 و شود انجام بذرریزی از پس بالفاصله است ممكن گياهان

 حالـت ایـن در که بيافتد تأخير به نامحدودی مدت یا برای

 خـاک بذر بانک تشكيل خاک داخل در شده مدفون بذرها

بـه بـذر .(Fener and Thompson, 2005)دهنـد مي را

مـي عمـر مشخصـي طـول دارای زنده، موجود یک عنوان

 از ایعمـده اتـال  بخـش موجـب زوال بذر و پيری، باشد

 بخـش تنهـا شـودمـي سبب و شده خاک بذر بانک رخایر

 تبـدیل خاک بذر بانک به از بذرریزی پس بذرها از کوچكي

 در بـذر زوال ميزان .(Esmailzadeh et al., 2010) شود

 باشــدنمي یكســان بــذری متفــاوت هــایجمعيــت بــين

(Marenco and Lustosa, 2000) .اسـترس نوعي زوال 

در  باال نسبي رطوبت و دما در شرایط که است فيزیولوژیک

 ,Copeland and McDonald) دهــدرخ مــي بــذرها

بنيه بذر پس از رسيدگي در حداکثر مقـدار خـود  .(2001

گياه مادری و در د، اما مسلماً پس از ریزش از روی دار قرار

مانـد و داخل بانک بذر خاک در همين وضعيت بـاقي نمـي

از کيفيـت بـذر کند. قدرت بـذر اولـين جـز  زوال پيدا مي

دنبـال آن ررفيـت یابد و بهاست که با زوال بذر کاهش مي

 ,.Basra et al) یابـدناميه نيز کاهش مـيزني و قوهجوانه

 کـاهش باعـ  زوال محققان گـزارش کردنـد کـه (.2003

 مزرعـه و آزمایشگاه درشدن سبز قدرت و زنيجوانه درصد

 با بررسـي پژوهشگران. ( 2007et alRudich ,) گرددمي

 هـرز هـایعلـف بذرها زنيجوانه بر رطوبت و شوری تنش

نشـان دادنـد  بذرها زوال در شرایط قياق و سورو  پنيرک،

 تيمـار تحـت فرسودگي بدون تيمار در پنيرک یبذرهاکه 

 بـدون تيمـار در سورو  یبذرها و زراعي ررفيت رطوبتي

 درصـد باالترین دارای رطوبتي اشبا  شرایط در فرسودگي

-تسـریع پيـری روز در تيمار سه قياق یبذرها و سبزشدن

 درصـد ترینکم زراعي ررفيت درصد 50تيمار تحت شده

-همچنين آن .(Fatahi et al., 2016)داشت  را شدنسبز

 بذر شدهتسریع پيری مدت تيمارهای که ها گزارش کردند

 و بـذر بنيـه زنـي،جوانـه قابليت مؤثری طوربه رفته کار به

 سـه هـر در را بررسـي مورد مرتبط هایيویژگ و گياهچه

 نظـر از نتـایج این که است داده قرار تأثير تحت هرزعلف 

 اسـت اهميت با خاک بذر بانک در هرز علف ربذ ماندگاری

(Fatahi et al., 2016). هـای تغييـر در فعاليـت آنـزیم

ي اسـت کـه در گياهـان یهااز مكانيسم نيز تاکسيدانآنتي

 Hernandez)دهد ها رخ ميبرای افزایش تحمل به تنش

et al.,2000)مسـئول پـاکتاکسـيدانهای آنتي. آنزیم ،-

ناشـي از تـنش شـده های اکسيژن فعـال توليدسازی گونه

باشــند. در شــرایط تــنش، افــزایش غلظــت پراکســيد مــي

هيــدروژن توســط فعاليــت آنــزیم سوپراکســيد دیســموتاز 

(Bowler et al., 1992)عاليـت آنـزیم ، سـبب افـزایش ف

گـردد امـا در پراکسـيد هيـدروژن مـي کاتاالز برای تجزیه

-دليل عدم توليد بيش از حد رادیكالشرایط بدون تنش به

د اکسيژن، توليد پراکسيد هيدروژن ناشـي از یـون های آزا

سوپراکسيد کاهش یافته و در نتيجه فعاليت آنزیم کاتـاالز 

افزایش فعاليت آنزیم  .(Gadallah, 2000) یابدکاهش مي

 دهــد کــه یــون پراکســيدزمــاني رخ مــيپراکســيداز نيــز 

جـانبي  اتاثـر کـه از افزایش یابـد ليدرون سلو هيدروژن

. (Smirnoff, 1998)د شـبامي مختلفهای محيطي تنش

بـا ي یهای آزاد اکسيژن ميل ترکيبي باالهمچنين رادیكال

-ميطي زوال ها شدن آنها داشته و سبب اکسيدپروتئين

در بررسـي روی . (Bradford and Hsiao, 1982) شوند

زوال بــذرهای ررت و ســویا مشــخه شــد کــه پــروتئين، 

اد افـزایش قندهای محلـول کـاهش و اسـيدهای چـرب آز

ا تغييرات متعدد . زوال بذر ب(Verma et al.,2003) یافت

و شــيميایي از جملــه پراکسيداســيون  ســلولي، متابوليــک

ــب  ــا ، تخری ــب غش ــد، تخری ــ  DNAليپي و  RNA، نق

 ,Oskouei and Sheidaei)ساخت پروتئين همراه است 

-پنيـرک، خرفـه و تـاجهای هـرز علف جاکهآن زا .(2017

در منـاطق  خصـو هبـ کشور مزار بسياری از  درخروس 

رفتار  لذا شناخت ند،تهس سازمشكلجنوب و جنوب غرب 

 بـه دسـتيابي بـه منجـر طبيعت در این گياهان زنيجوانه

 دراین گياهـان  بذر بانک کاهش جهت های کاربردیروش

پيـری  اثـرات شـده سـعي پژوهش این در .گرددخاک مي

از  شـدههـای هـرز اشـارهعلـف زنـيجوانه شده رویتسریع

 چنـينقـرار گيـرد کـه  بررسـيلحاظ کمي و کيفي مورد 
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ي مـدیریت و های زراعيروش از استفاده در تواندمي نتایجي

 .باشد مؤثردر آینده  هاآن کنترل جهتمناسب 
 

 هامواد و روش

در آزمایشگاه تحقيقاتي  1397این تحقيق در سال 

صورت دانشكده کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس به

اجرا  فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفي در چهار تكرار

در پنج سطح  شدهپيری تسریعسطوح  اولفاکتور  شد.

و فاکتور  ساعت در نظر گرفته شد 96و  72، 48، 24صفر، 

 Portulaca)ر سه گونه علف هرز خرفه شامل بذدوم 

oleracea) پنيرک ،(Malva neglecta) خروسو تاج 

(A. retroflexus)  بود که از موسسه تحقيقات

-های هرز تهيه بخش تحقيقات علف-گياهپزشكي کشور

 بذر گرم 100شده، منظور انجام آزمون پيری تسریعبه .شد

 جهت ابتدا آزمایش، مورد های هرزعلف از هر یک از

 مدتسدیم به درصد هيپوکلرید 10 محلول ضدعفوني در

 آب با نظر مورد هاینمونه سپس گرفت و قرار دقيقه سه

 در شدن برای خشک هاداده شدند. نمونه شستشو مقطر

 ساعت 24 مدتبه سلسيوس درجه 32دمای  با ژرميناتور

 جهت ادامه در .(Fatahi et al., 2016) شدند داده قرار

 های هرزر علفبذ محيط، درصد 100 نسبي رطوبت تنظيم

 آلومينيوم از جنس سيمي توری یک روی آزمایش مورد

و به آون با دمای  داده قرار دربسته پالستيكي رر  درون

منتقل ( 1390)آقابراتي و ماراليان،  سلسيوسدرجه  45

-شدند. برای جلوگيری از تبادل رطوبتي رر  با محيط به

فویل آلومينيومي  طور کامل دور تا دور رر  به وسيله

ترتيب شده بهمدت زمان آزمون پيری تسریع .پوشانده شد

پس از خاتمه مدت  ساعت بود که 96و  72، 48، 24صفر، 

، بر طبق يزنجهت انجام آزمون جوانه بذرها فوق

نشده( به ريهمراه با بذر شاهد )پ ستایدستورالعمل ا

 و زنيجوانه درصد تعيين منظوربه .گردیدمنتقل  ناتوريژرم

 نظر شده مورد جداسازی بذرها مرتبط، هایویژگي بعضي

 انجمن معيارهای با مطابق استاندارد زنيجوانه آزمون در

. (ISTA, 2012)قرار گرفتند   1بذر آزمون بين المللي

بذری(  50تكرار  چهار) بذر 200 تعداد منظور برای این

 پالستيكي هایرر  درون زنيکاغذ جوانه بستر روی

روز اول )برای  پنج) روز 14 مدتبه و گردید کشت داردرب

                                                           
1 ISTA: International Seed Testing Association 

 برای خروس(روز اول )برای خرفه و تاج هشتپنيرک( و 

 برای ام14روز  تا از آن پس و استاندارد زنيآزمون جوانه

در  سلسيوس درجه 20 دمای گياهچه( در رشد آزمون

 آزمون، این اجرای اتمام از شدند. پس داده قرار ژرميناتور

 ,.Gharineh et al)گردید  تعيين نهایي زنيجوانه درصد

چه حداقل دو زني، خروج ریشه. مالک جوانـه(2004

زده از محيط آزمایش حذ  جوانه بذرهامتری بوده و ميلي

گيری سایر صفات ولي برای اندازه (ISTA, 2012)شد 

 با همچنين گياهچه از هر تيمار باقي گذاشته شدند. 15

 مثل هایيویژگي زده،جوانه بذرهای تعداد روزانه شمارش

( Andalibi et al., 2005)زني جوانه درصد 50زمان تا 

 زنيجوانه یكنواختي و درصد محاسبه مشخه گردید. برای

شد. برنامه جرمين  استفاده (Germin)جرمين  برنامه از

(Germin) D50 کشد تا )یعني مدت زماني که طول مي

درصد حداکثر خود برسد( را برای هر  50زني به جوانه

زني در منحني افزایش جوانه 2یابيپالت از طریق درون

 (.Soltani et al., 2002)کند مقابل زمان محاسبه مي

 تعداد گياهچه بنيه گيریاندازه منظوربه م،ا14 روز در

 و انتخاب آزمایشي هر واحد از تصادفي طوربه گياهچه 15

 متریميلي مندرج کشخط از استفاده با گياهچه طول

. شاخه بنيه بذر نيز با (ISTA1, 2012)گردید  تعيين

 Abdul-Baki and)( محاسبه گردید 1استفاده از رابطه )

Aderson, 1973) . 

 زني = شاخه بنيه بذردرصد جوانه× طول گياهچه (  1)رابطه 

 کل تعداد نسبت مجمو  از بذر زنيجوانه درصد

دست به کاشت از پس روزهای تعداد به زدهجوانه بذرهای

-جوانه بذرهای کل تعداد با است برابر Ni در آن  که آمد

 این آزمایش اولين برای که روز شمارهTi ام و Nروز  تا زده

بود  هشتم روز شمارش روز آخرین و دوم روز شمارش روز

(Tekrony and Egli, 1991). 

. G∑(                                         2)رابطه  I . =
Ni

Ti
 

 :های کیفیگیریاندازه

 هـایگيری ميزان هدایت الكتریكي، نمونـهبرای اندازه

 ليترميلي 10 حاوی بسته در آزمایش هایلوله در تيمار هر

گرفتنـد.  قـرار اتاق دمای در ساعت چهار مدتآب مقطر به

یـک  اسـتفاده از بـا محلول (EC) الكتریكي سپس هدایت

                                                           
2 Interpolated 
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بر حسب  (CyberScan CON Series)مدل  سنج هدایت

دقيقـه در  20مدت . سپس بهگيری شدزیمنس اندازهميلي
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در حمـام گـرم قـرار گرفتنـد.  سلسـيوس درجه 95دمای 

در  g1500مدت سـه دقيقـه در دور های سردشده بهنمونه

هـدایت الكتریكـي  دمای اتاق سـانتریقيوژ شـدند و مجـدد

ــه ) ــابق رابط ــد. 4مط ــبه ش ــدایت  2ECو  1EC( محاس ه

دادن ترتيــب قبــل و بعــد از گرمــاهــا بــهالكتریكــي محلول

  (.Hampton and TeKrony, 1995) باشندمي

𝐸𝐶%    (                             3)رابطه  =
𝐸𝐶1

𝐸𝐶2
×100 

 50 پتاسـيم وسيله بافر فسـفاتهای تازه برگ بهنمونه

گيری شد. از عصـاره حاصـل عصاره( pH=7.8)موالر ميلي

ــدازه ــرای ان ــرگ، آنزیمب ــروتئين ب ــاالز و گيری پ ــای کات ه

نيـز بـر طبـق  ز استفاده شد. ميزان پروتئين برگپراکسيدا

بـرای تعيـين گشـت.  (Bradford, 1976) برادفورد روش

 100همـراه ليتر از محلول برادفورد بهميلي یکمنظور  این

شـدن کامـل، در ميكروليتر عصاره آنزیمي پـس از مخلـو 

اسپكتروفتومتر قرار داده شـد و جـذب محلـول در دستگاه 

نانومتر ثبـت گردیـد. غلظـت پـروتئين بـر  595طول موج 

گـرم بـر گـرم بافـت تـازه بـا کمـک منحنـي حسب ميلـي

 1(BSA)استاندارد که با استفاده از آلبـومين سـرم گـاوی 

-عنوان استاندارد تهيه شده بود، محاسبه شـد. واحـد بـهبه

شـود. بر گرم وزن تـر بيـان مـي گرم پروتئينصورت ميلي

یـک  شـاملکه به محلول واکنش  گيری کاتاالز،برای اندازه

ليتـر ميلي 1و  (pH=7.0) پتاسـيم ليتر بافر فسـفاتميلي

 30ليتـر هيـدروژن پراکسـيد یک ميلي ،عصاره آنزیمي بود

وسـيله دسـتگاه اسـپكتروفتومتر موالر اضافه شـد. بـهميلي

 240مدت یک دقيقه در طول موج ميزان جذب واکنش به

تغييـرات آنزیمـي بـر حسـب تغييـرات در  ونانومتر قرائت 

 گـرم پـروتئين بيـان شـدجذب در دقيقه به ازای هر ميلي

(Chance and Maehly, 1995)ــدازه ــرای ان گيری . ب

ميزان فعاليت پراکسيداز عصاره آنزیمي به محلول واکـنش 

ــه ميلي ــامل س ــه ش ــفاتک ــافر فس ــر ب ــيم ليت  100 پتاس

 50ميكروليتـــر گایـــاکول و  50، (pH=7.0)مـــوالر ميلي

اضـافه شـد.  ،ليتر هيدروژن پراکسيداز سه درصد بـودميلي

مـدت نانومتر بـه 436تغييرات جذب واکنش در طول موج 

ــت شــد.  ــزیم ســه دقيقــه قرائ ــرای محاســبه فعاليــت آن ب

پراکسيداز، آخرین عدد جذبي از اولين عدد جذبي خوانـده 

 Mac-adam et)تقسـيم شـد  3کم کرده و بر عدد  شده

al., 1992). 

                                                           
1Bovin Serum Albomine 

بودن قبل از انجام محاسبات آماری آزمون نرمال

ویلک انجام -ها با استفاده از آزمون شاپيروباقيمانده داده

ها از لحاظ آماری نرمال داده که نشان داد کليه ،گرفت

 9.4 افزارنرموسيله هها بباشند. تجزیه واریانس دادهمي

SAS (SAS Institute, 1985)  و دستورANOVA به-

صورت مدل آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاماًل 

ها با آزمون تصادفي با چهار تكرار انجام شد. ميانگين

LSD  .در سطح احتمال پنج درصد مقایسه شدند

 Excelو  Wordافزار ها با کمک نرمهمچنين رسم شكل

دار بودن اثر متقابل فاکتورهای انجام شد. با توجه به معني

دهي اثرات متقابل در سطح هر گونه مورد بررسي برش

 و صورت گرفت SAS 9.4علف هرز با استفاده از نرم افزار 

 در هاآن بندیرتبه وسطوح زوال بذر  ميانگين مقایسه

 ,Soltani) شد انجام مجزا طور سطح هر گونه علف هرز به

2007.) 
 

 نتایج و بحث

 دادنشان  هاداده جدول تجزیه واریانسنتایج حاصل از 

اثرات اصلي و  تأثير تحت تمام صفات مورد مطالعهکه 

ند قرار گرفتی علف هرز شده در گونهمتقابل پيری تسریع

تقابل فاکتورهای داربودن اثر مبا توجه به معني .(1)جدول 

شده در ل پيری تسریعدهي اثر متقابمورد بررسي، برش

های هرز مورد بررسي انجام گرفت و از علف سطح هر گونه

صورت جدول مورد بررسي و بح  قرار گرفت. نتایج به

  (.2)جدول 

 از که گياه است نمو و رشد مرحله زني اولينجوانه

 بذر کيفيت و باشد. قدرتمي برخوردار بسياری اهميت

 آن دنبالبه و گيردمي قرار بذر و پيری زوال تأثير تحت

یابد. نتایج حاصل از جدول مي کاهش زنيجوانه ررفيت

( نشان داد که در هر سه گونه علف هرز مورد مطالعه در 3)

ترین ميزان درصد تيمار شاهد )عدم اعمال زوال( بيش

خروس ، خرفه و تاج5/27ترتيب در پنيرک زني )بهجوانه

درصد( و در علف هرزهای پنيرک و خرفه در تيمار  100

 0/71و در خرفه  0/14ترتيب در پنيرک ت )بهساع 96

ساعت  48خروس در تيمار درصد( و در علف هرز تاج

ترین ميزان این صفت درصد( کم 5/92اعمال زوال بذر )

  (.3مشاهده شد )جدول 

( نشان داد که در علف 1نتایج حاصل از شكل )

 هرزهای پنيرک و خرفه با افزایش سطوح زوال بذر از صفر
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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 

S.O.V. 
 منابع تغييرات

df 
درجه 

 آزادی

Mean Squares 
 ميانگين مربعات

Germination 
 زنيجوانه

Germination 

uniformity 
یكنواختي 

 زنيجوانه

Time to 50% 

germination 
 درصد 50تا  زمان

 زنيجوانه

Electrical 

conductivity 
 هدایت الكتریكي

Vigor 
قدرت 

 سبزشدن

Catalase 

activity 
فعاليت 

 کاتاالز

Peroxidase 

activity 
فعاليت 

 پراکسيداز

Protein 
 پروتئين

Aging test (A)  **3.1072 **0.399 **0.0327 **674.3 **1056.1 **3608 **1445.8 **344.6 4  پيری 

Weed species (W) گونه علف هرز    2 35745.8** 8379.3** 1863.2** 3786.4** 2891.2** 0.0353** 0.087** 5.6214** 

A× W 8 242.0** 732.1** 2825.5** 797.4** 99.2** 0.0247** 0.108** 1.0806** 

Error خطا    45 61.0 49.9 16.5 83.5 29.9 0.00105 0.004 0.0262 

C.V. % ضریب تغييرات )درصد(     11.0 13.8 11.4 23.2 20.9 23.9 18 16.8 

 باشد.داری در سطح احتمال پنج و یک درصد ميترتيب معني* و ** به

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

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

weed species 
 گونه علف هرز

df 
درجه 

 آزادی

Mean Squares 
 ميانگين مربعات

Germination 
 زنيجوانه

Germination 

uniformity 
یكنواختي 

 زنيجوانه

Time to 50% 

germination 
درصد  50تا  زمان

 زنيجوانه

Electrical 

conductivity 
 هدایت الكتریكي

Vigor 
قدرت 

 سبزشدن

Catalase 

activity 
فعاليت 

 کاتاالز

Peroxidase 

activity 
 فعاليت

 پراکسيداز

Protein 
 پروتئين

Malva neglecta 
 پنيرک

4 121.2ns 1071.1** 5685.9** 185.8ns 199.0** 0.010** 0.066** 0.95** 

Portulaca oleracea 
 **1.90 **0.080 **0.017 **228.0 **356.0 **2839.5 **1360.4 **672.8 4 خرفه

A. retroflexus 
 **34.7ns 478.5** 733.6** 2109.0** 445.7** 0.055** 0.468** 2.40 4 تاج خروس

nsباشدداری در سطح احتمال پنج و یک درصد ميداری، معنيترتيب عدم معني، * و ** به. 
No symptoms, *and **: Significant at α= 0.05 and α= 0.01, respectively. 
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که این  زني کاهش پيدا کردجوانه ،ساعت درصد 96به 

روند در علف هرز خرفه با افزایش سطوح زوال کاهشي 

ساعت اعمال  96بوده ولي در علف هرز خرفه در تيمار 

-علف هرز تاجدر  زوال بذر روند کاهشي مشاهده شد،

ای که در این علف به گونه ،نتایج متفاوت بودنيز  خروس

زني در سطح باالیي در تمام سطوح زوال بذر جوانه هرز

این علف هرز در  یمقاومت باال که نشان دهنده شدحفظ 

 تفاوت به مربو  احتماالً تفاوتي چنينشرایط زوال است. 

 از تأثيرپذیر بيوشيميایي ترکيبات و سلولي خصوصيات در

پيری  تيمارهای اعمال از پس گياه فنوتيپ و ژنوتيپ

مانند باشد. تفاوت در خصوصياتي مي بذر شده تسریع

ساختار  اختال  از ناشي سلولي غشای تماميت و ترکيب

به  که است یكدیگر با بررسي مورد های هرزعلف ژنتيكي

قابليت  نظر از های مذکورهای هرزعلف اختال  سبب

 درجه 45 دمای به نسبت زنيدرصد جوانه تأثيرپذیری

 پيری تيمارهای درصد در 100 نسبي رطوبت و سلسيوس

حي و ادر بررسي فت .است شده آزمایش در شدهتسریع

، گزارش شد که زوال (Fatahi et al., 2016)همكاران 

بذر باع  کاهش درصد سبزشدن سورو  و قياق شد. 

یافته لوبيا مشاهده زوال بذرهای روی آزمایش درمحققان 

کاهش زني درصد جوانه ،کردند که با افزایش سطوح زوال

همچنين  .(Begnami and Cortelazzo, 1996)یافت 

 هایواکنش بر بذر زوال در بررسي تأثير پژوهشگران دیگر

 غرقابي بيان کردند که درصد تنش تحت رشدی گندم

 پيری تسریع دوره افزایش با سبزشدن سرعت وزني جوانه

 و محيطي فشار یافته و با افزایش کاهش خطي طوربه

 و شوندمي سبز بهتر قدرت باالتر با بذرها تنش، شدت

که  دهندمي نشان از خوداز نظر این صفات  تریکم کاهش

همخواني خروس در مورد علف هرز تاجبا نتایج این تحقيق 

نتایج حاصل از بررسي  .(Soltani et al., 2009) داشت

ضرایب همبستگي بين صفات مورد مطالعه نيز نشان داد 

ترین همبستگي دارای بيشزني که صفت درصد جوانه

( و r=82/0**شدن گياهچه )دار با قدرت سبزمثبت و معني

-76/0**زني )دار با صفت یكنواختي جوانهمنفي و معني

=r سلطاني و ( که به روشني نتایج 4( بوده )جدول

و بگنامي و کوراالزو  (Soltani et al., 2009)همكاران 

(Begnami and Cortelazzo, 1996) کند یيد ميأرا ت

زني در ترین ميزان صفت یكنواختي جوانهبيش (.4)جدول 

ساعت اعمال زوال بذر  24علف هرز پنيرک در تيمار 

ساعت اعمال  96(، در علف هرز خرفه در تيمار 7/94)

خروس در تيمار عدم ( و در علف هرز تاج1/66زوال بذر )

(. همچنين 3( مشاهده شد )جدول 0/60اعمال زوال بذر )

ترین مقدار این صفت نيز در علف هرز پنيرک در تيمار مک

(، در علف هرز خرفه در 4/54ساعت اعمال زوال بذر ) 48

( و در علف هرز 5/20ساعت اعمال زوال بذر ) 24تيمار 

( مشاهده 5/30ساعت زوال بذر ) 72خروس در تيمار تاج

 منجر که عواملي است یكي از بذر (. زوال3گردید )جدول 

 به تواندشده و مي بذرهازني یكنواختي جوانه شکاه به

 به منجر سبزشدن و کاهش درصد زنيخير در جوانهتأ علت

 تراکم به دستيابي عدم گياهي و جامعه کاهش تراکم

نامساعد محيطي گردد  شرایط در ویژهبه مطلوب

(Filho, 2001-Marcos andPanobianco ).  

 روی بر بذر فرسودگي اثر بررسي در رابطه باهمچنين 

 گندم در شرایط آزمایشگاه ارقام رشد گياهچه وزني جوانه

 شرایط در ارقام داری بينمعني تفاوت که داده شد نشان

بر  فرسودگي اثرداشت و  وجود فرسودگي تنش با نرمال

 Mohssen)بود   کاهنده گياهچه رشد و زنيجوانه صفات

nasab et al., 2010).  نتایج حاصل از بررسي ضرایب

دهنده همبستگي همبستگي بين صفات مورد مطالعه نشان

-دار این صفات با اکثر صفات مورد بررسي بهمنفي و معني

شدن ( و قدرت سبزr=-76/0**زني )ویژه درصد جوانه

ترین مقدار (. بيش4( بود )جدول r=-71/0**گياهچه )

ر هر سه گونه زني نيز ددرصد جوانه 50صفت زمان تا 

ترتيب در علف ساعت زوال بذر )به 96علف هرز در تيمار 

 4/50و  8/72، 0/111خروس هرز پنيرک، خرفه و تاج

ترین مقدار آن در علف هرز پنيرک تحت ساعت( و کم

ساعت(، در علف هرز خرفه  9/17ساعت زوال ) 72تيمار 

ساعت( و در علف هرز  8/12ساعت زوال ) 24در تيمار 

-هساعت( ب 8/13خروس تحت شرایط عدم زوال بذر )تاج

ترین ميزان هدایت همچنين بيش (.3دست آمد )جدول 

الكتریكي نيز در علف هرز پنيرک در شرایط عدم اعمال 

متر برگرم(، در ميكروزیمنس بر سانتي 5/35زوال بذر )

ساعت زوال بذر  96و  24علف هرز خرفه تحت تيمارهای 

متر بر ميكروزیمنس بر سانتي 6/57و  9/58ترتيب )به

ساعت زوال  96خروس تحت تيمار گرم( و در علف هرز تاج

متر بر گرم( مشاهده شد ميكروزیمنس بر سانتي 2/70)

 (.3)جدول 
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 سطوح زوال بذر در سطح هر گونه علف هرز برای تعدادی از صفات مورد مطالعه میانگین سهمقای -3جدول 
Table 3. Slicing mean comparison levels accelerated aging test in the each level of weed species for some traits 

Weed species 
 گونه علف هرز

accelerated 

aging test 

آزمون پيری 

 شدهتسریع

Gmax 
 زنيحداکثر جوانه

 )درصد(

GU 
یكنواختي 

 زنيجوانه

MGT 
 %50زمان تا 

 زنيجوانه
(h) 

EC 
 هدایت الكتریكي

(µsiemens. 

)1-. gr1-Cm 

 

Vigor 
قدرت 

 سبزشدن

CAT 
 کاتاالز

 2O2(µmol H
1 -gmred. 

Protein 

)1-min 

POX 
 پراکسيداز

 2O2(µmol H
1 -gmred. 

-Protein min

)1 

Protein 
 پروتئين

(mg/gr fresh 

tissue) 

 

Malva 

neglecta 
 پنيرک

0 hours 27.5a 61.3c 28.7b 31.5a 16.3a 0.150a 0.373a 1.457a 

24 hours 27.0a 94.7a 30.1b 16.4c 21.2a 0.156a 0.381a 0.508b 

48 hours 21.0a 54.4c 34.3b 29.0ab 10.5ab 0.136a 0.063b 0.253c 

72 hours 21.0a 83.4ab 17.9c 24.1b 10.6ab 0.057b 0.284a 0.391bc 

96 hours 14.0a 77.2b 111.0a 17.0c 2.5b 0.057b 0.284a 0.391bc 

LSD 18.8 12.2 6.8 6.3 11.4 0.022 0.104 0.171 

 

Portulaca 

oleracea 
 خرفه

0 hours 100a 36.0b 13.9b 44.9ab 32.4b 0.038b 0.364b 2.588a 

24 hours 100a 20.5c 12.8b 58.9a 36.1b 0.142a 0.643a 1.777b 

48 hours 100a 21.4c 13.1b 49.9ab 43.2a 0.041b 0.303b 0.689d 

72 hours 100a 36.6b 13.2b 36.1b 35.2b 0.165a 0.327b 1.401c 

96 hours 71.0b 66.1a 72.8a 57.6a 22.3c 0.165a 0.327b 1.401c 

LSD 7.0 8.2 6.1 15.4 4.5 0.043 0.069 0.336 

 

A. 

retroflexus 
 تاج خروس

0 hours 100a 60.0a 13.8c 65.4a 32.9b 0.004c 0.856a 0.529b 

24 hours 98.0a 41.0b 38.2b 29.9bc 45.1a 0.333a 0.621b 2.065a 

48 hours 92.5c 37.2b 40.9b 41.3b 30.0b 0.189b 0.003d 0.064c 

72 hours 97.0ab 30.5b 38.4b 16.4c 36.7b 0.196b 0.235c 0.465b 

96 hours 94.5bc 41.6b 50.4a 70.2a 16.3c 0.196b 0.235c 0.465b 

LSD 3.3 11.1 5.2 16.9 7.3 0.069 0.108 0.191 

 باشد.درصد طبق آزمون دانكن مي 5دار در سطح احتمال دهنده اختال  معنيهایي با حرو  متفاوت نشانداده

Values followed by different letters are significantly different according to Duncan test, P= 0.05 

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

Traits 
 (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) صفات

Gmax         1 (1)  زنيدرصد جوانه 

GU زني یكنواختي جوانه  (2) -0.76** 1       

MGT   زنيجوانه درصد 50زمان تا (3) -0.37** 0.35** 1      

EC  هدایت الكتریكي (4) 0.53** -0.36** -0.23ns 1     

Vigor  قدرت سبز شدن (5) 0.82** -0.71** -0.38** 0.21ns 1    

CAT  کاتاالز (6) 0.19ns -0.06ns -0.07ns -0.14ns 0.22ns 1   

POX 0.15- *0.26 (7) پراکسيدازns -0.01ns 0.30* 0.36** -0.10ns 1  

Protein  پروتيئن (8) 0.35** -0.32* -0.25ns 0.16ns 0.40** 0.15ns 0.42** 1 

: Significant at α= 0.05 and α= 0.01, respectively.**and *No symptoms,  
 باشد.صد ميردهنده عدم همبستگي، همبستگي در سطح احتمال پنج و یک دترتيب نشانبدون عالمت * و ** به

همچنين نتایج حاصل از بررسي ضرایب همبستگي 

دهنده همبستگي مثبت و بين صفات مورد مطالعه نشان

زني الكتریكي با درصد جوانهدار صفت هدایت معني

(**54/0=r 4( بود )جدول.) هدایت  آزمایش در طورکليبه

 الكتروليت نشت از پنيرک بذر که شد مشاهده الكتریكي

 برخوردار خود نسبت به دو گونه دیگر از غشاهای کمي

 انتظار چنين ،بذرها نشت ميزان بررسي و مقایسه بود. در

 دوره از ناشي خسارات واسطهشده به پي بذرها که رفتمي

 باشند شاهد به نسبت تریبيش نشت دارای پيرسازی

 Argerich)آرژریک و برادفورد تحقيق  در که گونههمان

and Bradford., 1989) پيرشده تيمارهای روی نيز 

 تحقيق این در که آن شد. حال داده فرنگي نشانگوجه

که در علف هرز  آزمون هدایت الكتریكي نشان داد نتایج

 تيمار واسطه به تنها نهخروس و تاج هپنيرک برخال  خرف

 روند یک بلكه نيافت افزایش پيری هدایت الكتریكي

 فرآیند طي رسدمي نظر بهنسبت به شاهد داشت.  کاهشي

-آن پوسته در شيميایي تغييرات پنيرک، یبذرها پيرسازی

 نفور و ضخامت افزایش به منجر نهایت در که شد ها ایجاد

 به نسبت پير بذرها این رو، این گردید. از هاآن ناپذیری

  .داشتند تریکم نشت شاهد
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 بذر، کيفيت کننده تعيين هایشاخه از دیگر یكي

 طریق از که باشدمي قدرت سبزشدن گياهچه یا بنيه بذر

 بذر کيفيت روی گياهچه طول و نهایي زنيجوانه درصد

شدن گياهچه در علف ترین قدرت سبزبيش .است مؤثر

ساعت زوال بذر  24خروس در تيمار هرزهای پنيرک و تاج

( و در علف هرز خرفه در تحت 1/45و  2/21ترتيب )به

( مشاهده گردید )جدول 2/43ساعت زوال بذر  48تيمار 

ترین مقدار این صفت نيز در هر سه گونه علف هرز کم (.3

-و تاج 3/22، خرفه 5/2ساعت زوال )پنيرک  96در تيمار 

( 2نتایج حاصل از شكل )  (.3بود )جدول  (3/16خروس 

سه گونه علف هرز روند قدرت  نيز نشان داد که در هر

سبزشدن گياهچه با افزایش سطوح زوال کاهشي است، اما 

دليل مقاومت و سازگاری این خروس بهدر خرفه و تاج

تری گياهان با افزایش سطوح زوال این روند شيب کم

 مشخه کلزا روی آزمایشي در. داشتبه پنيرک نسبت 

-جوانه سرعت ساعت، 96 مدتشده بهتسریع پيری که شد

دهد  مي کاهش شاهد به را نسبت هاگياهچه بنيه و زني

(Bedi et al., 2006). 

ترین ( نشان داد که بيش3نتایج حاصل از جدول )

-مقدار فعاليت آنزیم کاتاالز در علف هرزهای پنيرک و تاج

ترتيب در ساعت زوال بذر )به 24خروس تحت تيمار 

در  2O2Hميكرومول  333/0خروس و تاج 156/0پنيرک 

گرم پروتئين در دقيقه( و در علف هرز خرفه تحت ميلي

در  2O2Hميكرومول  165/0ساعت زوال ) 96و  72تيمار 

ترین مقدار دست آمد. کمهگرم پروتئين در دقيقه( بميلي

 96و  72این صفت نيز در علف هرز پنيرک در تيمار 

گرم در ميلي 2O2Hميكرومول  057/0ساعت زوال )

خروس و در علف هرزهای خرفه و تاجپروتئين در دقيقه( 

خروس و تاج 038/0تحت تيمار عدم زوال بذر )خرفه 

گرم پروتئين در در ميلي 2O2Hميكرومول  0004/0

ترین مقدار فعاليت بيش (.3)جدول  دقيقه( مشاهده شد

آنزیم پراکسيداز نيز در علف هرزهای پنيرک و خرفه تحت 

و  381/0ترتيب در پنيرک ساعت زوال بذر )به 24تيمار 

گرم پروتئين در در ميلي 2O2Hميكرومول  643/0خرفه 

خروس تحت تيمار عدم زوال دقيقه( و در علف هرز تاج

گرم پروتئين در دقيقه( در ميلي 2O2Hميكرومول  856/0)

 ترین مقدار این صفت نيز در هردست آمد. همچنين کمهب

ساعت زوال بذر  48سه گونه علف هرز تحت تيمار 

 0003/0خروس و تاج 303/0، خرفه 063/0)پنيرک 

گرم پروتئين در دقيقه( حاصل در ميلي 2O2Hميكرومول 

 پيری طي که دادند نشان پژوهشگران (.3شد )جدول 

 و کنندمي پيدا کاهش هيدروليتيک هایآنزیم فعاليت

 را تنفس کاهش تواندمي هاآنزیم فعاليت این کاهش

 افزایش نتيجه . در( 2003et alBasra ,.)شود  موجب

2O2H طي در هاسلول سيتوپالسم در آزاد هایو رادیكال 

و  فتوسنتتيک هایفعاليت شدنغيرفعال موجب پيری،

 و در نتيجه آن شده هاپروتئين پيوستگي همچنين کاهش

پروتوليزکننده افزایش  هایآنزیم به هاپروتئين حساسيت

شود مي بذرها ناميهقوه به کاهش منجر و یابدمي

(Kibinza et al., 2006). پژوهشگران ارهار  دیگر

-آنتي هایمكانسيم به زنيجوانه در موفقيتداشتند که 

 فعال گياه در زنيجوانه هنگامبه که گياهي اکسيدانت

-بذر. (Yao et al., 2012) دارد زیادی بستگي هستند،

کارهایي همچون افزایش فعاليت بتوانند با سازو که هایي

 تحمل در باالیي توانایي باشند، ترقوی بنيه آنزیمي دارای

 از باالیي درصد داشتن ضمن و دارند های محيطيتنش

  .کنند توليد تریقوی هایگياهچه زني، قادرندجوانه

ترین ( نشان داد که بيش3نتایج حاصل از جدول )

مقدار پروتئين نيز در علف هرزهای پنيرک و خرفه تحت 

و خرفه  458/1ترتيب در پنيرک تيمار عدم زوال )به

و در علف هرز گرم در گرم وزن تر گياهچه( ميلي 588/2

 065/2ساعت زوال بذر ) 24خروس تحت تيمار تاج

-هبگرم در گرم وزن تر گياهچه( ميلي 2O2Hميكرومول 

 ترین مقدار این صفت نيز در هردست آمد. همچنين کم

ساعت زوال بذر  48سه گونه علف هرز تحت تيمار 

-ميلي 064/0خروس و تاج 689/0، خرفه 253/0)پنيرک 

 در (.3ت آمد )جدول دسهبگرم در گرم وزن تر گياهچه( 

 هاپروتئين حساسيت ، ROSتجمع علتبه شدهپير بذرهای

 کاهش در همچنين. یابدمي افزایش پروتئاز آنزیم به

 دالیل از ها ROSحمله علت به اوليه آمينواسيدهای

باشد مي پيری فرآیند طي در پروتئين ميزان کاهش

(Ansari and Sharif Zadeh, 2013محققان گزارش .) 

 ميزان پيری تيمار در اثر نخود مختلف ارقام در که کردند

 ,.Yao et al)است  یافته کاهش محلول هایپروتئين

2012). 
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 شدهزنی بذرها علف هرز مورد مطالعه تحت تیمار پیری تسریعروند تغییرات درصد جوانه -1شکل 

Figure 1. The trend of germination percentage of weed seeds under accelerated aging treatment. 

 
 شدههای هرز مورد مطالعه تحت تیمار پیری تسریععلفروند تغییرات قدرت سبزشدن گیاهچه  -2شکل 

Figure 2. The trend of vigor of weeds under accelerated aging treatment

 گیری کلینتیجه

طورکلي نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که به

 محيط و نرمال در محيط بررسي مورد های علف هرز گونه

 این که دادند نشان خود از متفاوتي هایواکنش فرسوده

 است.ها گونه بين در) ژنتيكي(راتي تفاوت دليل به موضو 

-شاخه پيری دوره افزایش با که داد نشان خوبيبه نتایج

 کاهش ساعت اعمال پيری 96ویژه در زني بهجوانه های

های مورد مطالعه پنيرک نسبت به دو بين گونه در. یافتند

 و قدرت سبزشدن گياهچه زنيجوانهدرصد گونه دیگر 

تری داشت و با افزایش سطوح پيری نيز روند ضعيف

هرز خرفه و  هایعلفدر مورد  کاهشي بود.زني آن جوانه

در  اهانيگ نیاای که نتایج متفاوت بود به گونهخروس تاج

وضعيت بهتری از نظر صفات مورد ارزیابي مطلوب  طیشرا

های یافته جودو نسبت به علف هرز پنيرک داشتند. با این

زوال بذر این  طیدر شرااین مطالعه حاکي از آن است که 

با قدرت رقابت باال  یيهاگونهتوان را ميهای هرز علف

 دانست. 

 

 قدردانی و تشکر

مسئول آزمایشگاه زراعت دانشكده وسيله از بدین

 .ددگرقدرداني مي کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس
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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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