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 مقاله کوتاه

خروس وحشی  زنی بذر علف هرز تاج هاي مختلف شکستن خواب و جوانه ارزیابی روش

)Amaranthus retroflexus(  

  3باف  ، کمال حاج محمدنیا قالی2پورمحمد ، علیرضا 2 یارياسفنداله   عزت، *، 1 یتیعناواقف 

 چکیده مبسوط

 ترشح و افکنی سایه غذایی، مواد رفت هدر آب، مصرف کارآیی کاهش با زیستی، تنش ترین مهم عنوان به هرز هاي علف: مقدمه

 هاي هرز شناخت اولین قدم در کنترل علف. شوند می زراعی گیاهان عملکرد درصدي 100 تا 10 کاهش به منجر سمی، مواد

هاي هرز از جمله  خواب در بذر علف .باشد می ها  آن بذر اکوفیزیولوژیکی ویژه خصوصیات علف هرز به شناسی و چرخه زندگی زیست

 با حاضر زنی بذر علف هرز، تحقیق بنابراین، با توجه به اهمیت مطالعات خواب و جوانه ؛امري معمول است خروس وحشی بذرهاي تاج

  .گردید خروس وحشی طراحی هرز تاج  لفبذر ع زنی خواب و جوانه شکستن هاي روش شناسایی هدف

از مزارع روستاي آالجوجه، شهرستان  وحشی خروس تاجآوري بذرهاي  با جمع 1392یز سال یپژوهش حاضر در پا: ها مواد و روش

 1394و  1393هاي  خداآفرین واقع در استان آذربایجان شرقی آغاز، سپس در آزمایشگاه دانشکده کشاورزي دانشگاه مراغه در سال

 چهار و دو مدت به) گراد سانتی درجه دو( مرطوب سرماي پیش ثانیه، 120 و 60 ،30 هاي مدت به داغ آب تیمارهاي از .به اجرا درآمد

 خواب شکستن براي تکرار چهار در و تصادفی کامالً طرح قالب در ماه 18 مدت به گراد سانتی درجه شش دماي در نگهداري و هفته

 5ها از آزمون دانکن در سطح احتمال  و براي مقایسه میانگین 12,1نسخه  GenStatها از برنامه  براي آنالیز داده. شد استفاده بذرها

  .براي رسم نمودارها استفاده گردید 2013از اکسل . درصد استفاده گردید

 در خروس وحشی تاج علف هرز در زنی جوانه سرعت و زنی جوانه درصد بر ها تیمار اثر که ص نمودخمش تجزیه واریانس: ها یافته

 تیمارهاي بین در که داد نشان حاصل نتایج. بود دار معنی درصد 5 احتمال در سطح زنی جوانه مدت میانگین و درصد 1 احتمال سطح

 زبذرهاي علف هر تأثیر بر شکست خواب بهترینگراد  درجه سانتی 6در دماي  ماه 18 مدت به تیمار نگهداري بذرها مطالعه، مورد

 میانگین و کمترین )بذر در روز 18/29(زنی  جوانه ، سرعت)درصد 92(زنی  بطوري که بیشترین درصد جوانه. خروس وحشی داشت تاج

داري در تحریک  سرماي مرطوب نیز اثرات معنی تیمار پیش. دست آمد  در تیمار نگهداري بذرها به) روز 2/4(زنی  جوانه مدت

زنی و  در فرایند جوانهتسریع  باعث سرماي مرطوب نگهداري بذر در دماي پایین و پیشهاي  تیماربا توجه به اینکه . زنی داشت جوانه

کنترل و جلوگیري از گسترش این علف هـرز  بررسی،در جهت تواند  می ها  آنز گردد، لذا اطالع دقیق ا زنی می افزایش درصد جوانه

  .باشد مؤثر

به مدت  به بذرها نگهداري مطالعه، مورد تیمارهاي بین در که دهد می نشان پژوهش این از حاصل طور کلی نتایج به: گیري نتیجه

  .باشد می خروس وحشی هرز تاج  علف بذرهاي خواب نمودن برطرف براي روش گراد بهترین ماه در دماي شش درجه سانتی 18زمان 

  زنی هاي جوانه پیش سرمادهی، نگهداري بذر، خواب بذر، مؤلفه: هاي کلیدي واژه

  :هاي نوآوري جنبه

  .دیگرد  شکست خواب بذر باعث سرماي مرطوب نگهداري بذر در دماي پایین و پیشهاي  تیمار -1

  .دیگرد زنی  جوانهو سرعت افزایش درصد  پایین باعثنگهداري بذر در دماي   تیمار -2

pazhoheshi
cross
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 مقدمه

 با زیستی، تنش ترین مهم عنوان به هرز هاي علف

 سایه غذایی، مواد رفت هدر آب، مصرف کارآیی کاهش

 100 تا 10 کاهش به منجر سمی، مواد ترشح و افکنی

 و1زولکالیف( شوند می زراعی گیاهان عملکرد درصدي

هاي هرز و  بر این اساس مبارزه با علف). 2011 همکاران،

براي موفقیت در سیستم کشاورزي  ها  آن کنترل

هاي هرز  اولین قدم در کنترل علف .است ضروري

ویژه  هعلف هرز ب شناسی و چرخه زندگی زیست شناخت

و 2گلون(باشد  می بذر اکوفیزیولوژیکی خصوصیات

از جمله  هرزهاي  خواب در بذر علف ).2012 همکاران،

 Amaranthua( خروس وحشی تاج بذرهاي

retroflexus ( امري معمول است)و همکاران، 3اردارینگ

خروس  تاج). 2013، ٤پسزینسکی و سزنیجرک ؛2011

 لپه، دو گیاهی) Amaranthua retroflexus( وحشی

 اي لپه دو غالب هرز علف سومین و خشبی ،C4 یکساله،

 از که) 2001و همکاران، 5رافائل(است  جهان سطح در

 هاي گونه Amaranthus جـنس بـه متعلـق گونه 60

A. Retroflexus )وحشی خروس تاج(، A. hybridus 

 از) خروس پالمري تاج( A. palmeri و) نـرم خروس تاج(

 تولید هاي سیستم در هرز هاي علف سازترین مشکل

 در هرز علف عنوان به و روند می شمار به کشاورزي

 سـویا، ذرت، نظیر زراعی گیاهان از برخی مزارع

هوراك و (انـد  شـده شـناخته لوبیـا و آفتـابگردان

 اوایل تا تابستان گلدهی این گیاه فصل .)2000، 6لوجین

 بوته شود که هر می تکثیر بذر وسیله به و است پاییز

در شرایط . کند می تولید بذر عدد 5000 تا 1000

تیمارهاي متناوب  تأثیرتحت  هاي هرز علف بذرمحیطی، 

محیطی نظیر نور، دما، رطوبت و گازها دچار تغییرات 

عث شکسته شدن اي شده که این تغییرات با چرخه

در ). 2013پسزینسکی و سزنیجر، ک(گردد  خواب بذر می

 بذرهايخواب  شکستمنظور  شرایط آزمایشگاهی به

له هاي هرز از تیمارهاي مختلفی از جم علف

                                                             
1 Zulkaliph 
2Long 
3 Gardarin 
4 Kepczynski and Sznigir 
5 Rafael 
6 Horak and loughin 

دهی،  خراش ،)1994، و همکاران7برآر(سرمادهی  پیش

 نیترات جیبرلین،(زنی  جوانه کننده تحریک هاي محلول

 و نوري هاي تناوب) اتانول و نیتریک، اتیلن اسید پتاسیم،

  ).1996، 8ایستا(گردد  می استفاده دمایی

 10غدیري و نیازي و )2011(و همکاران 9غدیري

اند که تیمار پیش سرمادهی به  گزارش نموده )2005(

گیاه  بذرهايهفته باعث شکستن خواب  8مدت 

 (Capparis spinosa) کور دو گونهدر . خروس شد تاج

با آب داغ  دهی تیمار خراش Cyclocarya paliurusو 

باعث شکستن خواب بذر گردید  به همراه سرمادهی

 ).2006 ،و همکاران12گ؛ فان1995، 11آ اس سوزي و چی(

گراد به  درجه سانتی 90 در آزمایشی استفاده از آب داغ

در گیاه براي شکست خواب بذر  دقیقه 10مدت 

Acacia angustissima  و 13رینکو(موفقیت آمیز بود

براي ) 2011(اردارین و همکاران گ ).2003همکاران، 

 Amaranthua(وحشی  خروس شکستن خواب بذر تاج

retroflexus(  هاي هرز از  گونه دیگر علف 13و

 30ماه در عمق  6تا  2به مدت  بذرهانگهداري 

و همکاران 14آل ابراهیم .متر خاك استفاده نمودند سانتی

 نشان دادند استفاده از اسید سولفوریک غلیظ) 2011(

براي شکستن خواب دقیقه  20به مدت  درصد 98

با  .اثر مثبت دارد )Acroptilon repens( تلخه بذرهاي

زنی بذر علف هرز،  توجه اهمیت مطالعات خواب و جوانه

خواب  شکستن هاي روش شناسایی هدف با حاضر تحقیق

 خروس وحشی طراحی هرز تاج  بذر علف زنی و جوانه

  .گردید

  

  ها مواد و روش

آوري  با جمع 1392پژوهش حاضر در پائیز سال 

روستاي آالجوجه، از مزارع  وحشی خروس تاجبذرهاي 

شهرستان خداآفرین واقع در استان آذربایجان شرقی با 

هاي  متر ارتفاع از سطح آب 384مشخصات جغرافیایی 

                                                             
7 Brar 
8 ISTA 
9 Ghadiri 
10 Ghadiri and niazi 
11 Sozzi and Chiesa 
12 Fang 
13 Rinko 
14 Alebrahim 
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دقیقه  57درجه و  38آزاد و با عرض و طول جغرافیایی 

و در دقیقه شرقی آغاز  40درجه و  46شمالی و 

هاي  آزمایشگاه دانشکده کشاورزي دانشگاه مراغه در سال

ها ابتدا  در کلیه آزمایش .ه اجرا درآمدب 1394و  1393

عفونی سطحی  درصد ضدیک سدیم بذرها با هیپوکلریت 

انجام . و سپس چندین بار با آب شستشو داده شد

 يآور جمع بذرهايروي ) با آب مقطر(هاي اولیه  آزمایش

خروس  هرز تاج  علف بذرهايمشخص نمود که شده 

) کمتر از سه درصد(زنی پایین  وحشی داراي جوانه

آزمون  از ،بذرها بودن زنده از نانیاطم يبرا .هستند

 بذرهاي منظور، نیبد. استفاده گردید دیکلر ومیتترازول

 درصد یک محلول باخروس وحشی  تاجهرز   علف

 و گراد سانتی درجه 30 دمايدر  و کلرید تترازولیوم

و 1اسنو( شدند يساعت نگهدار 48مدت  به تاریکی

 نیجنرنگ قرمز در اطراف  لیتشک. )1996، همکاران

پس از مشخص شدن  .بود بذرهااز زنده بودن  یحاک

در آزمایش خروس وحشی،  وجود خواب در بذرهاي تاج

 120و  60، 30هاي  تیمارهاي آب داغ به مدت دیگري از

سرماي  ، پیش)1997و همکاران، 2نیکولوسو( ثانیه

و چهار هفته  به مدت دو )گراد دو درجه سانتی(مرطوب 

 18گراد به مدت  و نگهداري در دماي شش درجه سانتی

ماه در قالب طرح کامالً تصادفی و در چهار تکرار براي 

عدد  50 بدین منظور. استفاده شد بذرهاشکستن خواب 

 هاي پتري شمارش و در براي هر تکرار علف هرز بذر

 8صافی قرار گرفته و  کاغذ شده روي ضدعفونی

به  )2011، 3و دلیل گلعذانی قاسمی( آب مقطرلیتر  میلی

 اتالف از ممانعت به منظور. به هر کدام اضافه شد

شد و به  پارافیلم پوشانده نوار با ها پتري رطوبت، تمامی

 دوره گراد و درجه سانتی 28±1ژرمیناتور با دماي 

 منتقل شدند هشت ساعت تاریکیو  ساعت 16 روشنایی

براي سنجش . )2011 ،و دلیل گلعذانی قاسمی(

زنی بذر، با مشاهده ظهور  پارامترهاي مرتبط با جوانه

زده در بازه  جوانه بذرهايچه، شمارش  چه و ساقه ریشه

زمانی یک تا چهارده روز ادامه یافت و پارامترهایی مانند 

سرعت  )2013، 4جاش واکجیرا و نه( زنی درصد جوانه

                                                             
1 Esno 
2 Nicoloso 
3 Ghassemi-Golezani and Dalil 
4 Wakjira and Negash 

و میانگین مدت  )1994، 5بیولی و بالك( زنی جوانه

بر اساس روابط  ترتیب به )2002، 6دفوردابر(زنی  جوانه

  :محاسبه گردید 3و  2، 1

��	 زنی درصد جوانه: 1رابطه  = �
�

�
� × 100	  

 n،زنی درصد جوانه ي دهنده نشان GP در رابطه فوق

 بذرهاتعداد کل  N وزده  جوانه بذرهايتعداد کل 

  .باشند می

  زنی سرعت جوانه: 2رابطه 

	RG = �
n�

1
+

n�

2
+ ⋯+

n��

14
	� ∗ �

100

N
� 

به  n14الی  n1زنی،  سرعت جوانه RGدر رابطه فوق 

زده در شمارش اول الی  جوانه بذرهايترتیب تعداد 

زده در آخرین  جوانه بذرهايتعداد کل  Nچهاردهم و 

  .شمارش است

  زنی میانگین مدت جوانه: 3رابطه 

MGT(day) = 	∑f. x/∑f 

میانگین مدت  ي نشان دهنده MGT در رابطه فوق

 xزده در طی  جوانه بذرهايتعداد  بیانگر f زنی، جوانه

کل تعداد  ∑fزنی و  تعداد روزها از ابتداي جوانه xروز، 

  .باشد میزده  جوانه بذرهاي

- کولموگروفهاي حاصل از روش  در نهایت داده

مورد آزمون نرمال قرار گرفت و سپس با  اسمیرنف

آنالیز و براي مقایسه  GenStatاستفاده از برنامه 

درصد  5ها از آزمون دانکن در سطح احتمال  میانگین

  .استفاده گردید

 

  نتایج

 شکستن هاي تیمار اثر واریانس تجزیه از حاصل نتایج

 تاج خروس وحشی زنی جوانه هاي شاخص بذرها بر خواب

 سرعت و زنی جوانه درصد بر ها تیمار اثر که داد نشان

 سطح در خروس وحشی تاج علف هرز در زنی جوانه

 در سطح زنی جوانه مدت میانگین و درصد 1 احتمال

 مقایسه). 1جدول (بود  دار معنی درصد 5 احتمال

 که داد نشان) 1 شکل( زنی جوانه درصد میانگین

به  جوش آب در بذرهاي نگهداري مختلف يها انزم

 درصد بر داري معنی تغییر سرمادهی هفته دو همراه

                                                             
5 Bewley and Black 
6 Brodford 
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به  سرمادهی هفته چهار درحالیکه. نداشتند زنی جوانه

 درصد توانست ماه 18 به مدت بذرها نگهداري همراه

 در را خروس وحشی هرز تاج  علف بذرهاي زنی جوانه

 دهد و درصد افزایش 92درصد به  5شاهد از  با مقایسه

 ماه 18 تیمار در بذرها )%92(زنی  جوانه میزان بیشترین

 زنی جوانه سرعت میانگین مقایسه .شد مشاهده نگهداري

بذر در  18/29(زنی  جوانه سرعت بیشترین که داد نشان

 نگهداري ماه 18 تیمار در مطالعه مورد علف هرز در )روز

 سرمادهی تیمارهاي بین آمد در حالی که به دست بذرها

 شاهد با جوش آب در مختلف يها نازم در نگهداري و

 نتایج ).2 شکل(نگردید  مالحظه داري معنی اختالف

 )روز 2/4(زنی  جوانه مدت میانگین کمترین که داد نشان

 ماه 18 تیمار به خروس وحشی مربوط هرز تاج  علف در

داري  معنی تأثیرباشد و سایر سطوح تیماري  می نگهداري

  .)3 شکل(بر این شاخص در مقایسه با شاهد نداشتند 

  

  بحث

خروس  تاج جمله از هرز هاي علف از بسیاري بذرهاي

 زنی  جوانه به قادر فیزیولوژیک رسیدگی از وحشی پس

 وجود یا و جنین نارس بودن از ناشی تواند  می که نیستند

پسزینسکی و ک( باشد ها  آن در زنی  جوانه هاي  بازدارنده

 از ناشی ویژگی این است ممکن البته). 2013سزنیجر، 

 باشد بوده جنین نیز در زنی جوانه بازدارنده هاي  ژن وجود

 بذرهاي نگهداري که با) 2005و همکاران، 1زهو(

 هاي  بازدارنده غلظت از زمان گذر و هرز هاي  علف

 بذرها زنی  جوانه توانایی مقابل در و شده کاسته زنی  جوانه

زهو و  ؛2011، همکاران و ابراهیم آل( یابد  می افزایش

هایی  نگهداري بذرها یکی از روش. )2005همکاران، 

هاي  است که طی آن عالوه بر بلوغ فیزیولوژیکی جنین

زنی فعال شده و همسو  هاي الزم براي جوانه نارس، آنزیم

با آن، با بروز تغییرات فیزیکی و شیمیایی در پوشش 

پري شده و زمینه رسی در بذرها س بذر، پدیده پس

پسزینسکی و ک ؛1997، 2بیولی( آید زنی فراهم می جوانه

و عالوه بر این، با گذشت دوره نگهداري ) 2013سزنیجر، 

نظیر آبسیزیک اسید  زنی از میزان مواد بازدارنده جوانه

بر  مؤثرهاي  کاسته شده و از طرفی سطوح آنزیم

                                                             
1 Zhou 
2 Bewley 

تغذیه زنی و مقادیر اسیدهاي آمینه ضروري براي  جوانه

یابد که این موضوع در بسیاري  جنین، در بذر ارتقاء می

زنگ (هاي خانواده چتریان مشاهده گردیده است  از گونه

 که) 2005؛ زهو و همکاران، 2001همکاران،  و3ینگج

 بذرهاي زنی جوانه میزان بیشترین نیز پژوهش این در

 به دست نگهداري ماه 18 از پس مطالعه مورد علف هرز

 در مدت طوالنی نگهداري اثر در زنی جوانه افزایش. آمد

 در و) 2011( همکاران و ابراهیم آل توسط تلخه

در ) Amaranthua retroflexus( وحشی خروس تاج

 گزارش) 2013( پسزینسکی و سزنیجرک هفته توسط 20

عالوه بر این در پژوهش حاضر تیمار پیش  .است شده 

زنی را در مقایسه  سرمادهی مرطوب توانست درصد جوانه

اگرچه . داري افزایش دهد طور معنی با تیمار شاهد به

زنی در این تیمار نیز چندان مطلوب نبود  درصد جوانه

 بذرها خواب رفع نحوه بر سرما اثر مکانیسم ).1شکل (

 محققین از برخی؛ اما است ه نشد شناخته کامل طور به

 نوکلئیک اسیدهاي متابولیسم ها، آنزیم ساختار در تغییر

بیولی و بالك، ( اند دانسته امر این عامل را ها ویتامین و

 در که معتقدند پژوهشگران از برخی همچنین، .)1994

 مکانیکی مقاومت از و شده شکافته بذرها پوسته سرما اثر

بیولی و بالك، (شود  می کاسته جنین خروج برابر در آن

 5هاربرد و پنکو ) 2001( 4گریپسون عالوه به. )1994

 زنی جوانه  بازدارنده فاکتورهاي حذف یا کاهش) 2002(

 از را جیبرلین بیوسنتز افزایش یا و آبسیزیک اسید نظیر

.اند  دانسته سرما اثر در بذرها زنی جوانه بهبود دالیل دیگر

                                                             
3 Zeng-Xing 
4 Greipsson 
5 Harberd and Peng 
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 یوحش خروس تاج هرز علف يبذرها یزن جوانه يها مولفه بر مختلف يمارهایت تأثیر مربعات نیانگیم -1 جدول

 Table 1. Mean squares of the effect of different treatments on germination components of Redroot Pigweed 
weed seeds 

 منابع تغییر

Source of variation 
 آزادي  درجه

DF 

 زنی جوانهدرصد 

Germination 
percentage 

 زنی سرعت جوانه

Germination rate 

 زنی جوانه مدت میانگین

Mean germination 
time 

 *Treatment 6 4219.6** 106.83** 2.714 تیمار

 Error 21 6.571 2.031 0.7283 خطا

 تغییرات ضریبدرصد 

CV% 
27 11.7 8 14.4 

 .درصد است 1و  5داري در سطح احتمال  معنیبه ترتیب نشان دهنده ** و  *
* and **, respectively, indicate a significant effect at the probability level of 5% and 1%. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

باالي  وجود حروف مشترك در .وحشیخروس  هرز تاج  علف در تیمارهاي مختلف شکست خواب بذرهاي یزن مقایسه میانگین درصد جوانه - 1شکل 

 .استدانکن درصد طبق آزمون  5دار بین تیمارها در سطح احتمال  دهنده عدم تفاوت معنی هر ستون نشان

Figure 1. Comparison of germination percentage in different treatments of seed dormancy breaking of 
Redroot Pigweed. Means followed by similar letters above each column don’t show a significant difference 
based on the Duncan test at 5% probability. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 وجود حروف مشترك در .خروس وحشی هرز تاج  علف بذرهايدر تیمارهاي مختلف شکست خواب  یزن جوانه سرعتمقایسه میانگین  - 2 شکل

 .استدانکن درصد طبق آزمون  5دار بین تیمارها در سطح احتمال  دهنده عدم تفاوت معنی نشان هر ستونباالي 

Figure 2. Comparison of germination rate in different treatments of seed dormancy breaking of Redroot 
Pigweed. Means followed by similar letters above each column don’t show a significant difference based on 
the Duncan test at 5% probability. 
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باالي  وجود حروف مشترك در .وحشیخروس  هرز تاج  علف در تیمارهاي مختلف شکست خواب بذرهاي یزن جوانه مدتمقایسه میانگین  -3شکل 

 .استدانکن درصد طبق آزمون  5دار بین تیمارها در سطح احتمال  دهنده عدم تفاوت معنی هر ستون نشان

Figure 3. Comparison of mean germination time in different treatments of seed dormancy breaking of 
Redroot Pigweed. Means followed by similar letters above each column don’t show a significant difference 
based on the Duncan test at 5% probability. 

 بذرهاي در که معتقدند) 1982( 1برایانت و اسالتر

 دارند سرما به نیاز خواب رفع براي که گیاهان از بسیاري

انباشته  RNA میزان چناري، برگ افراي و فندق مانند

 مقایسه در اثر نگهداري در محیط سرد در ها  آن در شده

 به طور اند شده نگهداري باالتر دماي در که بذرهاي با

 نشان تواند می ویژگی این. باشد می بیشتر داري معنی

 ترمیم و دوباره تولید در سرما اهمیت دهنده

در . باشد بذرها نمو و رشد سرگیري از براي ها بیومولکول

زنی و کمترین  پژوهش حاضر بیشترین سرعت جوانه

بذرها به  نگهداري در تیمار زنی جوانه مدت میانگین

 بیانگر نوعی به زنی جوانه سرعت. ماه بدست آمد 18مدت 

 گیاه متابولیسمی فرآیندهاي مطلوب و سریع اجراي

 و یکدیگر به ها بیومولکول تبدیل و انرژي تولید نظیر

 حال در بذرهاي هاي سلول حیاتی نیازهاي ینتأم

که رابطه ) 2000، 2مک دونالد(باشد  می زنی جوانه

زنی دارد بطوري که  مستقیم با میانگین مدت جوانه

 مدت میانگین دهنده نشان بیشتر زنی جوانه سرعت

 زنی جوانه مدت میانگین هرچه و است کمتر زنی جوانه

ماتثو و خواجه (بود  خواهد بیشتر بذرها بنیه باشد کمتر

                                                             
1 Slater and Bryant 
2 McDonald 

در آزمایش حاضر نیز باال بودن  ).2006، 3حسینی

زنی در اثر عواملی نظیر سپري شدن فاز دو  سرعت جوانه

زنی منجر به کم شدن مدت زمان الزم براي  جوانه

زنی در سطوح تیمارهاي نگهداري گردیده است  جوانه

زنی  در این راستا افزایش سرعت جوانه. )1997بیولی، (

خروس وحشی  هفته سرمادهی در علف هرز تاج 20در 

گزارش شده ) 2013(پسزینسکی و سزنیجر کتوسط 

 .است

  

  گیري نتیجه

 نشان پژوهش این از حاصل طور کلی نتایج به

 نگهداري مطالعه، مورد تیمارهاي بین در که دهد می

در دماي شش درجه ماه و  18به مدت زمان  بذرها

 خواب نمودن برطرف براي روش بهترین گراد سانتی

  .باشد می خروس وحشی هرز تاج  علف بذرهاي

 

                                                             
3 Matthews and Khajeh-Hosseini 
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Short communication 

Evaluation of Different Methods in Seed Dormancy Breaking and 
Germination of Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus) 

Vaghef Enayati*1, Ezatollah Esfandiari2, Alireza Pourmohammad2, Kamal Haj 
Mohammadnia Ghalibaf3 

Extended Abstract 
Introduction: Weeds, representing the most important biological stress, reduce the efficiency of water 

use, bring about food waste, shading and secretion of toxic substances, leading to a 10 to 100 percent 
reduction in crop yields. The first step in weed control is understanding the biology and life cycle of the 
weed, particularly its eco-physiological characteristics. Dormancy in weed seeds, including Redroot Pigweed 
seeds, is common. Therefore, given the importance of studies into dormancy breaking and germination of 
weed seeds, the present study was conducted to identify the methods for dormancy breaking and the 
germination of Redroot Pigweed seeds. 

Materials and Methods: This research started in autumn 2013 by collecting Redroot Pigweed seeds 
from fields of Alajujeh village, Khoda Afrin County, East Azerbaijan Province. Subsequently, the study was 
conducted at the Laboratory of the Faculty of Agriculture of the University of Maragheh in 2014 and 2015. 
For data analysis, the GenStat 12.1 program was used and the Duncan test was used at 5% probability level 
to compare the averages. Excel 2013 was also utilized for drawing the diagrams. 

Results and discussion: Analysis of variance demonstrated that the effect of treatments on germination 
percentage and germination rate in Redroot Pigweed seeds was significant at 1% probability level and on 
mean germination time, at 5% probability level. The results showed that among the treatments studied, seeds 
held for 18 months were the most efficient in breaking seed dormancy of Redroot Pigweed so that the highest 
germination percentage (92%), germination rate (29.18 seed/day) and lowest mean germination time (4.2 
day) were obtained in seed holding treatment. Pre-chilling treatment also had significant effects on 
stimulating germination. Given that treatments of seeds held at low temperatures and pre-chilling accelerate 
the germination process and increase germination percentage, having precise information about these traits 
enables to study, manage and control this troublesome weed more effectively. 

Conclusions: In general, the results of this study show that out of the treatments, holding seeds for 18 
months at 6 ° C is the best method for solving the dormancy problem of seeds of Redroot Pigweed weeds. 
 
Keywords: Germination components, Seed holding, Pre-chilling, Seed dormancy 
 

Highlights: 

1- Holding seeds at low temperatures and pre-chilling accelerate the germination process. 

2- Holding seeds at low temperatures increases germination percentage. 
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