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  چکیده

تکرار انجام 4صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با آزمایشی بههاي مختلف، زنی گزنه در اثر تنشتغییرات جوانهجهت بررسی 

-9/0، -6/0، -3/0د، گراد، و تیمارهاي شاهدرجه سانتی30و 25، 20شد. تیمار دما و تنش شوري بترتیب عبارت بودند از سه سطح دماي 

کشت و در آزمایشی در قالب 5cmو 3، 2، 1در عمق کاشت نیز بررسی اثر . تحت بررسی قرار گرفتمگاپاسکال نمک،-5/1و -2/1، 

و مگا پاسکال، مقدار جوانه زنی-0٫9بر اساس نتایج حاصله در اثر تنش شوري طرح کامال تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت.

متر از زنی در عمق یک سانتیشاخص متوسط زمان جوانههمچنین درصد کاهش یافت. 83و 92درصد جوانه زنی گزنه به ترتیب حدود 

روز بر تعداد بذر) بود، در 2/10متر) بیشترین مقدار (سانتی5روز بر تعداد بذر) و در تیمار بیشینه عمق کاشت (8/6سطح خاك کمترین (

  درصد کاهش یافت.33زنی حدود ق کاشت شاخص متوسط زمان جوانهواقع در اثر عم

  زنیمتوسط زمان جوانهزنی، تنش شوري، درصد جوانهکلمات کلیدي: 

  مقدمه

تواند تراکم گیاه را افزایش دهد. کشت مداوم کاهد، بلکه میتنها از رشد آن نمیدردسرساز است، که وجین نهايگونهگزنه گیاه 

ر بودهموثبر آنهایی مانند توفوردیی یا گلیفوسیت تا حدوديکشکاهد. استفاده از علفیادي، از تراکم آن میو منظم تا حد ز

شود عبارتند است، اما سه گونه عمده آن که در ایران نیز یافت میهاي متعدديگزنه داراي گونه).Akbay et al, 2003است (

با توجه به اینکه گونه گزنه خاصیت دارویی ). 1392(باباش پور اصل و همکاران، 45و گزنه یونانی44، گزنه کوچک43از گزنه درشت

Bondآید (حساب میعاملی جهت حفظ تنوع اکوسیستم بهها، همچون سایر گونهوداراستبیشماري  et al, بررسی .).2007

در همین رابطه در .گشا باشدآن راهتواند جهت مدیریت آن در سیستم هاي زراعی و اهلی نمودن بیولوژي این علف هرز می

تنوع عوامل مختلف در نتایج نشان داد، مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات عمق کاشتبه شوري و به بررسیپژوهش حاضر

بررسی فنولوژي و اکولوژي گیاهان در مناطق مختلف باعث تغییرات رشدي در گیاهان می شود و از این رو ارتباط دادن تاریخ 

می تواند در پیش بینی تاریخ هايو عمق کاشتدیده هاي فنولوژیکی گیاه  با متغیرهاي اقلیمی به ویژه تنش شوري بروز پ

  ظهور آنها مهم و کارساز باشد. 

  

  

                                                
43 -Urtica. dioica L
44 - Urtica. urens L
45 - Urtica pilulifera L.
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  هامواد و روش

شوري تکرار انجام شد. تیمار دما و تنش 4صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با جهت بررسی اثر شوري آزمایشی به

-5/1و -2/1، -9/0، -6/0، -3/0گراد، و تیمارهاي شاهد، درجه سانتی30و 25، 20بترتیب عبارت بودند از سه سطح دماي 

زنی، ادامه عنوان تیمار تنش شوري. شمارش تعداد بذور جوانه زده از روز اول شروع و تا زمان توقف جوانهمگاپاسکال نمک، به

  یافت.

  ]1              [                                               ( تابع( = −  

ثابت گازها R)، 8/1ضریب پدیداسیون (iغلظت نمک بر اساس موالرینه، c)، Mpaپتانسیل اسمزي (در فرمول باال

متري کشت، در سانتی5و 3، 1،2هاي عمق کاشت نیز عمقدما بر حسب کلوین است. جهت بررسی اثر t) و 008314/0(

سانتی 50در 25بذور در گلدان هایی به ابعاد آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت، 

انجام گرفت و براي رسم نمودار3p SAS 9.1آنالیز داده ها با نرم افزارهاي.بذر قرار گرفت10متري کشت شد. درون هر گلدان 

  .درصد استفاده شد5در سطح احتمال LSDاستفاده شد. براي مقایسات میانگین ها از آزمون Excel 2011ها از نرم افزار و 

  نتایج:

زنی مشاهده شد و در سه غلظت دیگر جوانه-6/0و -Mpa 3/0هاي شاهد،از آنجا که در بررسی اثر تنش شوري فقط در غلظت

بود. براساس نتایج بدست آمده C20˚و C25˚زنی در سه غلظت فوق مربوط به دماهاي جوانه، ثبتفتادینزنی اتفاق جوانه

عنوان تنش شوري در دماهاي بهینه کاردینال بطور هاي اعمال شده بههاي مورد بررسی بذر گزنه نسبت به غلظتشاخص

  ).1تحت تأثیر قرار گرفتند (جدول )≥01/0p(دار معنی

  

  زنی بذر گزنه در شرایط آزمایشگاههاي جوانههاي مختلف تنش شوري بر برخی شاخصزیه واریانس اثر غلظتنتایج تج-1جدول 

  زنیضریب سرعت جوانه  )day/n(زنیمتوسط زمان جوانه  زنی(%)جوانه  زدهتعداد بذر جوانه  درجه آزادي  منابع تغییرات

**ns92/0  **5/172  10/6**35/7  2  تیمار دما

تیمار غلظت 

مکن
2**5/1  **8/3484/7**16/1**

**8**2  324**  2/4**4غلظت× دما 

  19/0  06/0  4/1  3/0  27  اشتباه

----  35  کل
2%R  7/71  3/98  8/95  3/96  

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

  

زنی و درصد که بیشینه جوانهطوري)، به2دار بود (جدول غلظت شوري) معنی–اثر متقابل هر دو نوع تیمار اعمال شده (دما 

حاصل شدند، با این وجود -Mpa3/0غلظت–C20˚)، در اثر اعمال تیمارهاي دماي %14و 1/1ترتیب (هزنی بذر گزنه بجوانه

که ). در حالی2کاهش داشتند (جدول53%و 59)، بترتیب حدود %30زنی () و درصد جوانه7/2زنی (نسبت به تیمار شاهد جوانه

زنی رخ داد. زنی و درصد جوانهکمینه جوانه-Mpa9/0تنش شوري–C25˚و در تیمار دمايشوري در اثر اعمال بیشتر تنش 

  ). 2کاسته شدند (جدول%5و 2/0کاهش یافته و به %83و 92طوریکه بترتیب حدود به
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  زنی بذر گزنه در شرایط آزمایشگاههاي جوانها و غلظت تنش شوري بر برخی از شاخصمقایسه میانگین دم-2جدول 

گیري شدههاي اندازهشاخص  تیمار

  زنیضریب سرعت جوانه  )day/n(زنیمتوسط زمان جوانه  زنی(%)جوانه  زدهتعداد بذر جوانه  )Mpaغلظت نمک (  )cدما (

20cشاهد  a7/2a0/30  d9/5  a9/16

20c   3/0غلظت-  bc1/1  c0/14d2/6  b6/15

20c   9/0غلظت-  c3/0  f2/5  c2/7  c7/13  

25c  شاهد  ab8/1  b2/22  d3/6  ab0/16  

25c   3/0غلظت-  bc7/0  de5/10  c1/7  c9/13

25c   9/0غلظت-  c2/0  f0/5  a70/8  d4/11  

30c  شاهد  abc4/1  cd5/12  b0/8  d4/12  

30c   3/0غلظت-  c3/0  f0/5  a79/8  d3/11  

30c 9/0غلظت-  bc8/0  e0/9  ab3/8  d1/12  

  درصد ندارند.5داري در سطح احتمال ها با حروف یکسان در هر ستون اختالف معنیمیانگین

  

ترین یشب-Mpa3/0تغلظ–زنی بذر گزنه در اثر اعمال بیشینه دما همچنین براساس نتایج بدست آمده متوسط زمان جوانه

day/nکه نسبت به تیمار شاهد (در یک سطح آماري قرار گرفتند-Mpa9/0غلظت–C25˚که با اثر متقابل دمايبودمقدار

زنی زنی نیز مربوط به تیمار بیشینه جوانهزنی افزایش داشت. کمینه زمان متوسط جوانهزمان متوسط جوانه،درصد40) حدود 9/5

). 3جدول () بودMpa3/0–)day/n2/6غلظت–درجه دما 20ن تیمار زنی یا هماو درصد جوانه

  زنی بذر گزنه در شرایط آزمایشگاههاي جوانهنتایج تجزیه واریانس اثر عمق کاشت بر برخی شاخص-3جدول 

زنیسرعت جوانهضریب   زنیمتوسط زمان جوانهزنیجوانهدهزجوانهتعداد بذر درجه آزاديتغییرمنابع 

30/012عمق کاشت
nsns

66/3  
**

6/13
**

0/26  

  50/079/0  12009/066/1خطا

--  --15کل

%R2
3/244/35  8/860/89

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

  

  یشگاهیزنی گزنه در اثر عمق کاشت بذر در شرایط آزمامقایسه میانگین متوسط زمان جوانه-1شکل 

  درصد ندارند5داري در سطح احتمال اختالف معنیLSDها با حروف یکسان در هر ستون بر اساس آزمون میانگین

cm1زنی نیز مقایسه میانگین بین تیمارها نشان داد که در عمق هاي مختلف جوانهدر بررسی تغییرات عمق خواب بر شاخص

زنی درزمان ممکن صورت گرفت. به عبارتی دیگر شاخص متوسط زمان جوانهزنی بذر گزنه در کمترین از سطح خاك، جوانه

روز 2/10) بیشترین مقدار (cm5روز بر تعداد بذر) و در تیمار بیشینه عمق کاشت (8/6از سطح خاك کمترین (cm1عمق 

). شاخص ضریب 1شکل کاهش یافت (%33زنی حدود بر تعداد بذر) بود و در اثر عمق کاشت شاخص متوسط زمان جوانه

متر که در عمق یک سانتیطوريعمق کاشت بذر گزنه قرار گرفت. به)≥01/0p(دار زنی نیز تحت تأثیر معنیسرعت جوانه

b b

a a
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متر بذر، به ) و با افزایش عمق کاشت این شاخص کاهش و در عمق پنج سانتی5/14زنی بیشینه (کاشت، ضریب سرعت جوانه

  ). 2درصد کاهش یافت (شکل 32سید و حدود ) خود ر8/9کمترین مقدار (

  

  

  

  زنی گزنه در اثر عمق کاشت بذر در شرایط آزمایشگاهیمقایسه میانگین ضریب سرعت جوانه-2شکل 

  درصد ندارند5داري در سطح احتمال اختالف معنیLSDها با حروف یکسان در هر ستون بر اساس آزمون میانگین

  منابع 

 Urticaهاي مختلف گیاه دارویی گزنه (. مروري بر جنبه1392، م ج. علی پور، پ و گل، سجادي، مبالغی، .،مباباشور اصل

dioica54-47. صفحات 1هاي نوین. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل. دوره شانزدهم شماره ) و یافته .  
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Hadi Baba Ahmadi Milani1*, Ali Ghanbari2, Pezhman Tahmasebi3 and Mahdi Rastgoo 4

1- Ph.D in weed science in Ferdowsi university of Mashhad

2- and 4 Associate Profs A in Weed Science, Department of Agronomy and Plant Breeding, 

Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

3- Associate Prof A in Weed Science, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, 

University of Shahr Kord
Abstract
Evaluating of salt stresson nettle about germination reactions, an experiment was conducted on the basis of 
completely randomized design with factorial arrangement and 4 replications that included (20, 25 and 30 ˚C) 
temperature and salt stress with control, -0/3, -0/6, -0/9, -1/2 and -1/5 Mpa, and 1, 2, 3, and 5 cm depth treatments 
in another experiment based on completely randomized design. Results showed that salt stress (-0/9 Mpa) get the 
germination number and germination percent decreased 92 and 83 % respectively. However treatments of planting 
depth get just the minimum of mean germination time indicex (6/8 day/seed) in 1 cm treatment furthermore the 
maximum of its observed in 5 cm treatment of planting depth. In fact this treatment decreased mean germination 
time indicex about 33 percent. 

Key words: Mean germination time, Salt stress, Percent of germination.

  

    


