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  چکیده

، 15، 10، 5(هاي اکوفیزیولوژیکی و بیولوژیکی گیاه گزنه آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی شامل تیمار دماییمنظور بررسی جنبهبه

4صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی با جهت بررسی اثر انجماد بر بذور گزنه نیز آزمایشی به)، و40و 30، 25، 20

در فریزر قرار -15و -C˚0 ،5- ،10ساعت در دماهاي 40و 36و 24و 18و 12ي هازمانگزنه به مدت ر وبذتکرار انجام شد. 

زنی، این گیاه تحت بررسی قرار گرفت. زنی، متوسط زمان و ضریب سرعت جوانهزده، درصد جوانهتعداد بذر جوانهار شاخصچهداده شدند.

گراد بود. همچنین به سبب همبستگی صفات درجه سانتی25زنی بذر گزنه، دماي براساس نتایج بدست آمده بهترین دما جهت جوانه

هاي دار شد. همچنین شاخصزنی نیز دچار تغییر معنیتیمار تناوب دما، شاخص متوسط زمان جوانهزنی بذر گزنه در اثر اعمال جوانه

چهارگانه نسبت به اعمال انجماد واکنش مثبت نشان دادند، به این مفهوم که هر چهار شاخص در برابر تیمار انجماد افزایش یافتند. شاخص 

اعمال همچنین ان اعمال دماي صفر درجه نقش مهمی در برآیند این شاخص داشت.زنی در بذر گزنه از نظر مدت زمضریب سرعت جوانه

عدد) در شرایط 55/5زده گزنه (ساعت منجر به حصول بیشینه تعداد بذر جوانه18و 12گراد به مدت دماي صفر درجه سانتی

  .درصد افزایش مشاهده شد66عدد) حدود 9/1آزمایشگاه شد، که نسبت به تیمار شاهد (

  

  زنیدرصد جوانهزنی،دما، ضریب سرعت جوانههاي کلیدي: واژه

  مقدمه

ی فعل،چند ساله،گل دهندهیاهیگیکا، است. این گونه و شمال آمریقاشمال آفریا،اروپا، آسبومی42یگزنه معمولیاگزنه سوزان 

در جهت مصارف یوالنطسابقه يداراوودشدیده میخودروصورت بهایران در نقاط بسیار مختلف سوزنده يهاهاياست. گزنه

کمک بههاي هرزتهیه نقشه پراکنش علفدانیم طور که میهمان.)1395یی دارد (روشنی و همکاران، ع غذاابو مندارویی

کشها هرز و کاهش مصرف و افزایش کارایی علفهاينه تنها در اعمال صحیح عملیات مختلف کنترل علفشناخت بیولوژي گیاه،

هاي هرز ارزیابی راهبردهاي مدیریتی در گذشته و حال و طراحی راهبردهاي مدیریتی آینده علفجهت، بلکه ارا خواهد بودک

در رابطه با بررسی بیولوژي گزنه در ایران تحقیقات چندانی صورت نگرفته .)1393د ( جانعلی نژاد و همکاران، باشنیز مفید می

این گونه هم از جنبه دارویی و هم اهلی سازي و زراعی نمودن آن توجه شود و در این زمینه است. از اینرو ضرورت دارد تا با 

با توجه به اینکه درباره گونه گزنه خاصیت دارویی بیشماري ذکر تر است. شناسی و اکولوژیکی ارجحهاي زیستشناخت جنبه

ر . دگشا باشدستم هاي زراعی و اهلی نمودن آن راهتواند جهت مدیریت آن در سیشده است، بررسی بیولوژي این علف هرز می
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زنی بذر گزنه و تعیین اثر دمایهاي مختلف بر همین رابطه در پژوهش حاضر به بررسی دماي بهینه، کمینه و بیشینه جوانه

  زنی بذر گزنه و تعیین میزان تحمل این گونه به تنش دمایی از نوع انجماد پرداخته شد. جوانه

  

  اهمواد و روش

و کمینه) آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار نهیبهزنی گزنه (دماي بیشینه،براي تعیین دماهاي کاردینال جوانه

گراد درجه سانتی40و 30، 25، 20، 15، 10، 5عدد بذر گزنه در دماهاي ISTA ،50انجام شد. بدین منظور طبق دستورالعمل 

mmچه (زنی ظاهر شدن ریشهصورت روزانه صورت گرفت. معیار جوانهزده به. شمارش بذور جوانهتیمار بندي شده و اجرا شد

  ) در نظر گرفته شد. 2

  ) استفاده شد. 1براي محاسبه سرعت از معادله (

]1[                                           =  

باشد. جهت روزهاي تجمعی پس از شروع آزمایش میDiده و تعداد بذور جوانه زSiزنی، متوسط سرعت جوانهRsکه در آن 

گزنه به ر وبذتکرار انجام شد. 4صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی با بررسی اثر انجماد بر بذور گزنه نیز آزمایشی به

ر داده شدند. شمارش تعداد در فریزر قرا-15و -C˚0 ،5- ،10ساعت در دماهاي 40و 36و 24و 18و 12ي هازمانمدت 

و SAS  9.1آنالیز داده ها با نرم افزارهايزنی متوقف شد، ادامه یافت.بذور جوانه زده از روز اول شروع، تا زمانی که جوانه

MiniTab ver 16 انجام گرفت و براي آنالیز رگرسیون و برازش توابع و رسم نمودار ها از نرم افزارSigmaplot 12.0 وExcel 

  درصد استفاده شد.5در سطح احتمال LSDاستفاده شد. براي مقایسات میانگین ها از آزمون 2011

  

  نتایج

زده، درصد براساس نتایج آنالیز واریانس اطالعات بدست آمده در این آزمایش در اثر پیش تیمار دما تعداد بذور گزنه جوانه

  ). 1قرار گرفتند (جدول )≥01/0p(دار زنی بذر گزنه تحت تاثیر معنیزنی و ضریب سرعت جوانهزنی، متوسط زمان جوانهجوانه

  

  زنی بذر گزنه در شرایط آزمایشگاهیهاي جوانهنتایج آنالیز واریانس (میانگین مربعات) اثر پیش تیمار دما بر برخی شاخص-1جدول 

  زنیضریب سرعت جوانه  )day/nزنی(جوانهمتوسط زمان   زنی(%)جوانه  دهزجوانهتعداد بذر   درجه آزادي  منابع تغییرات

1758**  5/36**  3/5032**  0/1260**  7  دماتیمار 

  8/10  07/0  4/11  9/2  18  اشتباه

  -  -  -  -  25  کل

2%R  1/99  1/99  2/993/99  

ns*، دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد دار و معنیبترتیب غیر معنی**و  

داري کاسته شده و در دماي پنج درجه بود، سپس با افت تدریجی دما، در سطح معنیC˚25ماي زنی گزنه در دبیشینه جوانه

زنی گراد نیز، جوانهدرجه سانتی30زنی بذر گزنه متوقف شد، همچنین براساس نتایج این آزمایش در دماي گراد جوانهسانتی

  گزنه به صفر رسید. 

زنی بذر گزنه با معادله سیگموئیدي سه پارامتره میزان درصد هاي جوانهرازش دادهبراساس نتایج بدست آمده در این آزمایش و ب

هاي زنی بذور گزنه، در بین شاخصکه با مقایسه دماي کاردینال جوانهطوريزنی گزنه تحت تاثیر دما تغییر یافت، بهجوانه

دماهاي مختلف )≥01/0p(دار تحت تاثیر معنیزنیزنی و سرعت تجمعی جوانهگیري شده، مشاهده شد که درصد جوانهاندازه

20و 15، 10گراد مشاهده شد که با دماي درجه سانتی25زنی در دماي ). بیشینه سرعت تجمعی جوانه2قرار گرفتند (جدول 

د اما گراد حاصل شدرجه سانتی5زنی بذر گزنه در دماي درجه در یک سطح آماري قرار داشتند و کمینه سرعت تجمعی جوانه

  ).2گراد سرعت تجمعی به صفر رسید (جدول درجه سانتی30در دماي 
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معادله برازش داده شده اثر دما بر سرعت تجمعی جوانه زنی بذر گزنه حاصل از معادله سیگموئیدي سه پارامتره-2جدول

  

a: ،نقطه عطف منحنیb: ،شیب منحنی سرعت تجمعیc: درصد سرعت تجمعی جوانه زنی بذر گزنه50نقطه  

  

ثر زده گونه گزنه در ادر ساعات مختلف نشان داد که تعداد بذر جوانهبراساس نتایج بدست آمده مقایسات میانگین تیمارهاي انجماد 

که اعمال دماي صفر درجه طوريافزایش یافت، به)≥01/0p(داري گراد) بطور معنیدرجه سانتی20انجماد نسبت به تیمار شاهد (

عدد) در شرایط آزمایشگاه شد، که نسبت 55/5(زده گزنه ساعت منجر به حصول بیشینه تعداد بذر جوانه18و 12گراد به مدت سانتی

زده در تیمار شاهد )، به عبارتی دیگر کمترین تعداد بذر جوانه1درصد افزایش مشاهده شد (شکل 66عدد) حدود 9/1به تیمار شاهد (

داري بطور معنیتوان گفت اعمال دماي صفر درجه در طول هر یک از ساعات یک تا پنج توانستمشاهده شد و به همین دلیل می

)01/0p≤(زنی بذر گزنه در شرایط آزمایشگاه شود. منجر به افزایش درصد جوانه  

  

  

  مقایسه میانگین تعداد بذر جوانه زده گزنه در اثر تیمار انجماد در شرایط آزمایشگاهی-1شکل 

درصد ندارند5ح احتمال داري در سطاختالف معنیLSDها با حروف یکسان در هر ستون براساس آزمون میانگین

  

براساس نتایج برخی محققان اظهار شده است که چنانچه گونه گزنه در مراتع حتی اگر در دروان رشد رویشی با کمبود مواد 

). در یک مطالعه، 1948غذایی مواجه شده باشد تعداد بذر ثبت شده در گیاه گزنه، بیشینه خواهد بود (چامپنس و همکاران، 

سال همچنان ثابت باقی 5ترین دوره رشد مشاهده شد، اما قوه نامیه برخی از بذور بعد از بیشترین بذر در کوتاهها حضور نهال

  ). 1984روبرتز و همکاران، ماند (
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Equation: Sigmoidal, Sigmoid, 3 Parameter  

f = a/(1+exp(-(x-x0)/b))  
Y=fa(st)b(st)(st) c  2RFPSignification
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Abstract
In order to investigating of echo physiologic and biologic views about nettle by an experiments based 
on completely randomized design included 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 40 ˚C, and about freezing effects 
an experiment was conducted on the basis of completely randomized design with factorial arrangement 
and 4 replications that included ( 0, -5, -10, -15 ˚C ) along 12, 18, 24, 36 and 40 houres. The main indices 
(germination number, germination percent, mean germination time and coefficient of germination 
speed) have been evaluated. Results showed that the 25 ˚C seems the optimum temperature of 
germination. Since cohesion among indices, mean germination time index changed significantly 
(p≤0/01). Furthermore fourfold indices reacted to freezing treatment positively. Coefficient of 
Germination Speed of this specie about along time through 0 degree effected significant. Furthermore 
0 ˚C along 12 and 18 hourse caused to the maximum of germinated number of seeds (5/55) in controlled 
condition that decreased about 66 %.in comparison with control treatment (1/9).

Keywords: Coefficient of Germination Speed, percent of germination, temperature 


