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  2رضا توكل افشاريو  2، مصطفي اويسي

 دانشگاه تهران

، اندازه (%)مراحل مختلف رشد و نمو گياه مادري بر زيستايي 

تيمارهاي آزمايشي شامل سه روش قطع مكانيكي گياه مادري در 

سپس قرار  ها قطع گياه كامل از سطح خاك و بدون جداسازي كپسول

كپسول از گياه جداسازي شد و سپس به مدت چهار هفته در شرايط 

و وزن ) mm2(قرار گرفت، اندازه (%)  كپسول از گياه جداسازي شد و بالفاصله تحت آزمون زيستايي

EPD  وCD  پس از چهار هفته دوره خشكي مورد آزمون

در هر دو آزمايش . هاي موجود بر روي يك گياه بر اساس رنگ به چهار مرحله تكاملي تفكيك شدند

ظهور بذر زيستا از مرحله دوم تكاملي بذر بود و در مرحله سوم و مراحل بعدي 

مورد آزمون ، زمان رسيدن به زيستايي كامل در بذور تازه برداشت شده و بالفاصله 

، تيمارهايي كه در گلخانه اي در آزمايش گلخانه. بيشتر بود

تيمارهاي  اي ولي، در آزمايش مزرعه. ده بودبه مدت چهار هفته ماندند، زيستايي بذور حاصل از كپسول جداسازي شده بيشتر از بذور حاصل از گياه كامل قطع ش

اندازه بذور حاصل از كپسول جداسازي شده از  اي در آزمايش گلخانه

داري در اندازه بذر  تفاوت معني اي كه در آزمايش مزرعه

هاي جداسازي شده نسبت به متصل به گياه مادري در آزمايش 

احتماالً در گلخانه تفاوت در زيستايي به دليل مقاومت به پسابش بيشتر در 

د به دليل توان مينتيجه عكس ديده شده در مزرعه در اين دو تيمار، 

يك مديريت موثر براي جلوگيري از به عنوان دهند كه 

در ) ها به گياه مادري متصل ماندن كپسول(امل كولتيواسيون مكانيكي و يا موور زدن و يا قطع كل گياه به طور ك

. در مناطق مرطوب پر باران استفاده كرد) ديسك(هاي گرم تابستان در مناطق كم باران و از قطعه قطعه كردن اندام هوايي گاوپنبه به قطعات كوچكتر 

  .بذور زيستا وارد بانك بذر خاك شوند
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)Abutilon theophrasti(گاوپنبه 
، مصطفي اويسي2عليزاده حسن ،2مشهدي رحيميان حميد، *1

دانشگاه تهران يعلم ياتعضو ه -2دانشگاه تهران  يدكتر يدانشجو -1

  10/2/93: افتيدر خيتار

  27/5/93: رشيخ پذيتار

مراحل مختلف رشد و نمو گياه مادري بر زيستايي  ي مختلف قطع مكانيكي درها به منظور بررسي تاثير روش 

تيمارهاي آزمايشي شامل سه روش قطع مكانيكي گياه مادري در . گرفتانجام ) Abutilon theophrasti(گاوپنبه  هرز علفبذور 

قطع گياه كامل از سطح خاك و بدون جداسازي كپسول) 1: (هاي قطع مكانيكي شامل سه روش. هاي بذر پس از گلدهي بود

كپسول از گياه جداسازي شد و سپس به مدت چهار هفته در شرايط ) EPD( ،)2(مزرعه دادن گياهان به مدت چهار هفته در شرايط گلخانه و يا روي سطح خاك 

كپسول از گياه جداسازي شد و بالفاصله تحت آزمون زيستايي) 3(و ) CD( گلخانه و يا روي سطح خاك مزرعه قرار داده شد

CF .(اندازه (%)ستايي زي ،)mm2 ( و وزن صد دانه)g ( بذور تيمارهايEPD

هاي موجود بر روي يك گياه بر اساس رنگ به چهار مرحله تكاملي تفكيك شدند در تمامي تيمارهاي قطع مكانيكي كپسول

ظهور بذر زيستا از مرحله دوم تكاملي بذر بود و در مرحله سوم و مراحل بعدي . زيستايي بودند ، بذور حاصل از اولين مرحله تكاملي، فاقد

، زمان رسيدن به زيستايي كامل در بذور تازه برداشت شده و بالفاصله اي و مزرعه اي در هر دو آزمايش گلخانه

بيشتر بود CDو  EPDنسبت به دو تيمار ) به ترتيب روزهاي دهم و هفتم پس از گلدهي

به مدت چهار هفته ماندند، زيستايي بذور حاصل از كپسول جداسازي شده بيشتر از بذور حاصل از گياه كامل قطع ش

در آزمايش گلخانه. ، زيستايي بذور حاصل از گياه كامل قطع شده بيشتر از كپسول قطع شده بود

كه در آزمايش مزرعه بود؛ در حالي) EPDتيمار (كمتر از بذور حاصل از كپسول متصل به گياه مادري 

هاي جداسازي شده نسبت به متصل به گياه مادري در آزمايش  اين نتيجه، نشان دهنده سرعت خشك شدن بيشتر در بذور حاصل از كپسول

احتماالً در گلخانه تفاوت در زيستايي به دليل مقاومت به پسابش بيشتر در . بود كه دليلي براي حفظ زيستايي بيشتر در اين بذور بود

نتيجه عكس ديده شده در مزرعه در اين دو تيمار، . هاي جداسازي شده از گياه مادري نسبت به متصل به گياه مادري بود

دهند كه  ي اين تحقيق، نشان ميها يافته. اي پس از قطع كردن گياهان باشد مرطوب بودن خاك در دوره چهار هفته

كولتيواسيون مكانيكي و يا موور زدن و يا قطع كل گياه به طور ك توان از مي

هاي گرم تابستان در مناطق كم باران و از قطعه قطعه كردن اندام هوايي گاوپنبه به قطعات كوچكتر 

بذور زيستا وارد بانك بذر خاك شوندقطع شود تا كمترين  يست قبل از مرحله دوم تكاملي بذر
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1كردبچه فرناز

  دهكيچ

 اي اي و مزرعه هاي گلخانه آزمايش

)mm2 ( و وزن صد دانه)بذور ) گرم

هاي بذر پس از گلدهي بود مراحل رشدي كپسول

دادن گياهان به مدت چهار هفته در شرايط گلخانه و يا روي سطح خاك 

گلخانه و يا روي سطح خاك مزرعه قرار داده شد

CF( بذور اندازه گيري شد) g(صد دانه 

در تمامي تيمارهاي قطع مكانيكي كپسول. قرار گرفتند

، بذور حاصل از اولين مرحله تكاملي، فاقديا و مزرعه اي گلخانه

در هر دو آزمايش گلخانه. تكاملي به زيستايي كامل رسيد

به ترتيب روزهاي دهم و هفتم پس از گلدهي( CFزيستايي قرار گرفته 

به مدت چهار هفته ماندند، زيستايي بذور حاصل از كپسول جداسازي شده بيشتر از بذور حاصل از گياه كامل قطع ش

EPD  وCDزيستايي بذور حاصل از گياه كامل قطع شده بيشتر از كپسول قطع شده بود ،

كمتر از بذور حاصل از كپسول متصل به گياه مادري ) CDتيمار (گياه مادري 

اين نتيجه، نشان دهنده سرعت خشك شدن بيشتر در بذور حاصل از كپسول. اين دو تيمار نبود

بود كه دليلي براي حفظ زيستايي بيشتر در اين بذور بود اي نسبت به مزرعه اي گلخانه

هاي جداسازي شده از گياه مادري نسبت به متصل به گياه مادري بود بذور حاصل از كپسول

مرطوب بودن خاك در دوره چهار هفته

ميگاوپنبه  هرز علفتوليد بذر زيستا در 

هاي گرم تابستان در مناطق كم باران و از قطعه قطعه كردن اندام هوايي گاوپنبه به قطعات كوچكتر  طول ماه

يست قبل از مرحله دوم تكاملي بذربا ميهمچنين اين گونه 
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  مقدمه

 يهرز علف) .Abuthilon theophrasti Medic(گاوپنبه 

  است (Malvaceae) كريپن خانواده از تابستانه هساليك

   رديگيم صورت بذر لهيوس به آن ريثككه ت 

)Rashed-mohasel & Vafabakhsh, 1999 .( هرز علفاين، 

 .ندك ديتول بوته هر در بذر 17000تا تواند يم و بوده خودگشن

 سخت آنها پوسته و طوالني هستند 1زيستايي يدارا بذور نيا

 بذر پوستة نيهمچن .شود ميوانات يح توسط هضم مانع

 يتركبا و قارچ رشد مانع هك است ييايميش مواد يمحتو

 پنبه، ا،يسو مزارع مهم هرز علف عنوان به گاوپنبه. شود مي

 جاتيسبز حبوبات، توتون، چغندرقند، ،يروغن يها دانه ذرت،

 يفيرد محصوالت در معموالً و شده محسوب باغات يوگاه

 ، تا جائيكه)Renner & Powel, 1991(ند ك مي مزاحمت جاديا

 ذرت مزارع در يالديم 1982 سال نترل گاوپنبه درك نهيهز

  است  شده برآورد دالر ونيليم 114 ا،يكآمر شمال

)Spencer, 1984.(  در ايران  هرز علفمحدوده گسترش اين

 خراسان تهران، اصفهان، ل،ياردب يهااستان در وسيع بوده و

 زنجان، خوزستان،، يجنوب خراسان ،يرضو خراسان ،يشمال

از  .)Shimi & Termeh, 2003( دارد گسترش زدي و مازندان

متحمل  ها كش علف از بسياري به هرز علفاين  آنجائيكه

  ;Brent et al.,1999(باشد كنترل آن مشكل است  مي

Waltz et al., 2004; Owen & Zelaya, 2005.(  

، قطع گياهان يك روش پيشنهادي هرز هاي علفدر مديريت 

پيش از توليد بذر  هرز علفي ها از گونه براي كنترل برخي

اما گاهي بذور نارس روي گياه مادري، پس از قطع . باشد مي

كردن نيز به پس رسي ادامه داده، به بلوغ رسيده و به بانك 

  ي ها يافته). Gills, 1938(شوند  ميبذر خاك اضافه 

Warwick & Black نشان داد كه با اجراي  1988 در سال

در چند سيستم مديريتي مختلف، پس  هرز لفعمديريت اين 

وارد بانك  هرز علفسال كه هيچ بذر جديدي از اين  17از 

                                                 
1
 Viability 

بذر خاك نشد، باز هم بيش از يك ميليون بذر در هكتار در 

در نتيجه ). Zanin & Sattin, 1988(بانك بذر وجود داشت 

بوسيله موور، ديسك و يا  هرز هاي علفبا وجود كنترل اين 

س از برداشت باز هم بذور زيستا به بانك بذر خاك عمليات پ

شوند كه قابليت رويش در فصول بعدي را دارد  ميوارد 

)Singh et al., 2006 .( بنابراين تعيين مرحله رشدي قطع

كه سبب شود، طي دوره پس رسي، بلوغ بذر هرز علفكردن 

بر روي گياه مادري صورت نگيرد، بهترين زمان كنترل 

توان به  ميدر نتيجه با تعيين اين مرحله . اشدب مي هرز علف

پس از  ،هرز هاي علفبهترين زمان مديريت مكانيكي براي 

 .)Liebman & Gallanth, 1997( برداشت محصول دست يافت

در برخي تحقيقات، زيستايي و جوانه زني بذر تعدادي از 

پس از قطع كردن آنها مورد بررسي  هرز هاي علفي ها گونه

ولي تاكنون هيچ تحقيقي به ). Gills, 1938(قرار گرفته است 

بررسي اثر روش قطع كردن در مراحل مختلف رشدي بذر بر 

  .روي گياه مادري بر زيستايي بذور گاوپنبه نپرداخته است

از قبيل ( هرز هاي علفبه عنوان مثال، برخي از عمليات كنترل 

واند منجر به قطع گياه كامل در سطح و يا زير ت مي) شخم

، در حاليكه، )Sosnoskie et al., 2013(سطح خاك شود 

ممكن است تنها به قطع  2عمليات موور زدن نظير كف بري

در ). Donald el al., 2000(شود  مياندام زايشي گياهان منتج 

اين دو نوع روش قطع كردن كه منجر به ايجاد اندام زايشي 

و اندام زايشي جدا ) در قطع گياه كامل(به گياه مادري  متصل

شود، سرعت  مي) در تكه تكه كردن گياه(شده از گياه مادري 

يك دليل براي . تواند متفاوت باشد ميخشك شدن بذور گياه 

سريعتر خشك شدن گل آذين منفرد جداسازي شده از گياه 

هاي گياهي مادري، نسبت به گياه كامل حاوي تمامي قسمت

شود همين  ميداراي توده وزني كمتري بوده و سريعتر خشك 

تواند منجر به تفاوت در  مياختالف در سرعت خشك شدن 

نتايج ). Black & Pritchard, 2002( زيستايي بذور شود

)1999( (Pammenter & Berjack,  نشان داد سرعت خشك

                                                 
2 Haying 
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، تواند بر روي مقاومت به خشكي و در نتيجه آن ميشدن 

زيستايي بذر در برخي از بذور به خصوص بذور حساس به 

به طوريكه، شرايط خشكي سريع در . خشكي اثر بگذارد

برخي مواقع تكاملي بذر را كوتاه كرده و در اين حالت بذر 

). Black & Pritchard, 2002(كند زيستايي خود را حفظ مي

بدون در نظر گرفتن روش خشك كردن، سرعت پسابش بافت 

تواند در نهايت از روي اندازه نهايي  مي ر اين مورد بذرو د

بافت تشخيص داده شود؛ بذور بزرگتر همواره با سرعت 

   شوند ميكمتري نسبت به بذور كوچكتر خشك 

)Black & Pritchard, 2002.(  

در اين تحقيق  ذيل براي با توجه به موارد ذكر شده، اهداف

  : نظر گرفته شد

توليد شده بر  بذورزيستايي بر  گياه نتأثير روش قطع كرد) 1

مناسب قطع  تعيين مرحله رشدي) 2گاوپنبه؛  روي گياه مادري

به منظور يافتن بهترين (گاوپنبه كنترل به منظور كردن گياه

  ).مشكل ساز هرز علفروش و زمان كنترل مكانيكي اين 

  ها مواد و روش

از  1390شهريوردر ) A. theophrasti(گاوپنبه  هرز علفبذور 

هاي كشاورزي اطراف شهر ايتاكا واقع در ايالت زمين

هاي سياه باز كپسول. جمع آوري شدنيويورك، كشور آمريكا 

از گياهان بالغ جدا شدند و به صورت  هرز علفاين  )رسيده(

 5سپس بذور تميز شدند و در دماي . هوادهي خشك شدند

  .ددرجه سانتيگراد تا زمان كاشت نگهداري شدن

. اي اجرا شداي و مزرعهاين آزمايش در دو بخش گلخانه

 اي اي براي آزمايش مزرعهاي به عنوان مقدمهآزمايش گلخانه

  .انجام گرفت

  اي آزمايش گلخانه

تحقيقاتي دانشگاه كرنل  گلخانهاي كه در در آزمايش گلخانه

ي با قطر يهادر گلدان گاوپنبهبذور انجام شد،  1390در پاييز 

سه  متشكل از هاگلدان خاك. سانتي متر كشت شدند 25

و يك قسمت  مزرعه قسمت خاك سطحي دو(قسمت 

كود براي . بود ))پرليت - ورميكوليت -پيت( مخلوط گلداني

، فسفات )گرم در ليتر خاك 012/0(، از نيترات آمونيوم دهي

 051/0(و سولفات پتاسيم ) گرم در ليتر خاك 058/0(سديم 

در هنگام كشت به صورت مخلوط با خاك ) كگرم در ليتر خا

الزم به توضيح است كه اين مقادير . گلداني استفاده شد

كودي، بر اساس نياز كودي خاك در يك هكتار كشت ذرت 

روز پس  52سپس دوباره . بود كه براي هر گلدان محاسبه شد

گرم در ليتر نيترات  038/0از سبز شدن، تمامي گياهان با 

نسبت يا ميزان كوددهي بر اساس  .شدند آمونيوم كوددهي

ميزان معمول استفاده آن در كشت ذرت در ايالت نيويورك، 

هاي تبخيري زير نور المپ ،گياهان درگلخانه.باشد ميامريكا 

 شدت جريان نوريحداقل  سديم و هاليد مس رشد كردند كه

mmol m
-1

 s
در كانوپي گياهي عالوه بر نور طبيعي را  800 1-

درجه  22/30درجه حرارت گلخانه در حدود . وردراهم آف

  .بود )روز/شب( ساعت 8/16و  سانتي گراد

تاريخ  گاوپنبه،بر روي توليدي اولين گل  رويتاز پس 

تا در زمان . روزانه ثبت شد به صورت گلدهي هر گل جديد

ها مشخص قطع گياه مادري، مرحله رشدي درون كپسول

سه روش (با سه سطح  هقطع كردن گياعامل روش دو . باشد

هاي گياه، با چهار سطح مراحل رشدي كپسول و) قطع كردن

 8- 1: چهار مرحله رشدي(ها با توجه به تمايز رنگ در كپسول

كپسول سبز ( 14-9، )كپسول سبز تيره(روز پس از گلدهي 

كپسول ( 30-18و ) كپسول سبز مايل به زرد( 17-15، )روشن

   .در نظر گرفته شد)) سياه و باز

در اين آزمايش بدين ترتيب  درقطع شدن گاوپنبه  روشتيمار 

و بدون گياه از سطح خاك قطع ) 1: ، شاملنظر گرفته شد

به . خشك شد بر روي ميز گلخانه هاي بذر،جداسازي كپسول

منظور جلوگيري از ريزش بذور از داخل كپسول پس از 

بر روي هر  اي ي پارچهها رسيدگي و باز شدن آن، كيسه

كپسول بدون جداسازي از گياه مادري قرار داده و بسته شدند 

و به مدت چهار هفته به همين حالت نگهداري شدند تا 
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EPD(خشك شدند 
موجود برروي گياه كپسول هر) 2؛ )1

به منظور  و شد جداسازي آذين گل مادري به طور جداگانه از

يدگي و جلوگيري از ريزش بذور از داخل كپسول پس از رس

بر روي هر  اي ي پارچهها باز شدن آن، مثل روش قبلي كيسه

. كپسول جداسازي شده از گياه مادري قرار داده و بسته شدند

بر روي ميز گلخانه خشك  ها نيز چهار هفتهسپس اين كپسول

CD(ند شد
برروي گياه مادري به طور  كپسولهر) 3 و) 2

وي آن بدون و بذور محتشد  جداسازيگل آذين  جداگانه از

قرار  زيستايي بالفاصله تحت آزموناعمال تيمار پسابيدگي 

سپس اندازه بذور و وزن صد دانه آنها نيز اندازه گيري . ندگرفت

3(شد 
CF .( در حاليكه تيمارهايEPD  وCD  پس از گذشت

 .چهار هفته براي آزمون زيستايي به آزمايشگاه منتقل شدند

قطع كردن گياه كامل گاوپنبه الزم به ذكر است كه معيار زمان 

هاي بذر گاوپنبه در و يا جداسازي كپسول) EPD(در تيمار 

حاوي (، ظهور حداقل دو كپسول باز سياه CFو CDتيمارهاي 

در اين زمان، بر روي گل . در نظر گرفته شد) بذور كامال بالغ

هاي  با رنگ(آذين گياه، مراحل مختلفي از تكامل كپسول 

به همين دليل چهار مرحله تكاملي . هده بودقابل مشا) متمايز

سبز  -سبز روشن -سبز تيره: به ترتيب از نارس تا رسيده(

صفات . ها در نظر گرفته شدبراي كپسول) مايل به زرد و سياه

mm(، اندازه (%)اندازه گيري شده شامل مقدار زيستايي 
2 (

هاي با مراحل تكاملي وزن صد دانه بذور حاصل از كپسول

هاي مختلف قطع از گياهاني بود كه با روش) گرم(وت متفا

  .شده بودند

  آزمون زيستايي، اندازه و وزن صد دانه بذور گاوپنبه

سپس بر روي بذور باقيمانده . زني انجام شدابتدا آزمون جوانه

ها كه جوانه نزدند، آزمون زيستايي از طريق در پتري ديش

، بذور ش جوانه زنييدر آزما. انجام شد% 1محلول تترازوليوم 

ميلي متري  90ش بر روي يك اليه كاغذ صافي در پتري دي

ميلي ليتر آب مقطر مرطوب  7كاغذ صافي با . قرار داده شدند

                                                 
1
 Entire plant cut-dry 

2
 Capsule cut-dry 

3
 Capsule cut-fresh 

به صورت در ژرميناتور  ها محل قرارگيري پتري ديش. شد

و پتري  ها محل بلوككامل تصادفي بود و  بلوك طرح

به صورت  دو روز يكبارهر بلوك هر  ي درونها ديش

  .تغيير داده شد تصادفي

متر  ميلي 5/0شاهده ريشه چه به طول ، مشاخص جوانه زني

به  در طول دوره جوانه زني تعداد بذور جوانه زده. بود

بذور  .ندحذف شدسپس و شمارش، ثبت  صورت روزانه

به صورت نيمه جوانه نزده باقي مانده در درون پتري ديش، 

از وسط برش داده ) ز يكديگربدون جداسازي دو بخش بذر ا(

به % 1پس از اضافه كردن محلول تترازوليوم كلرايد . شدند

، يك كاغذ صافي ديگر بر روي سطح بذور قرار ها پتري ديش

ميزان محلول اضافه شده به هر پتري ديش در حدود . داده شد

ميلي ليتر و در حدي بود كه كاغذ صافي از محلول  15-12

ي از محلول به صورت آزاد در پتري اشباع شده و مقدار كم

ساعت در اين محلول در  8بذور به مدت . ديش باقي بماند

سپس . قرار گرفتند) درجه سانتيگراد 23±2(دماي آزمايشگاه 

بذوري كه جنين آنها رنگ قرمز گرفته بودند با كمك 

براي محاسبه مقدار زيستايي،  .تشخيص داده شد 4باينوكوالر

ه زده در خاتمه دوره جوانه زني به تعداد كل تعداد بذور جوان

بذوري كه جنين آنها رنگ قرمز گرفته بودند اضافه شد و 

مجموع آنها به عنوان تعداد بذور زيستا از كل بذور در نظر 

  .گرفته شده و درصد آن محاسبه گرديد

mm(اندازه بذور 
فاصله (اندازه گيري دو بعد طول از طريق ) 2

و عرض ) بين فرورفتگي و برآمدگي بذر قلبي شكل گاوپنبه

انجام ) بزرگترين فاصله بين دو لوب بذر قلبي شكل گاوپنبه(

ي گياهان ها حاصله از كپسول) گرم(بذر صد دانه وزن . شد

در آزمايش ) CF(قطع شده نيز به جز بذور حاصل از تيمار 

با ترازوي ديجيتالي  )ل از دست رفتن تيماربه دلي( اي مزرعه

  .اندازه گيري شد

                                                 
4 Binocular 
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  اي مزرعه آزمايش

اين آزمايش در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه كرنل در شهر ايتاكا 

در ) N26o42  ،W30o76(نيويورك كشور آمريكا در ايالت 

اين آزمايش به صورت فاكتوريل در  .انجام گرفت 1392سال 

به . هاي كامل تصادفي در هشت تكرار بود قالب طرح بلوك

دليل شبيه سازي شرايط مزرعه، بذور گاوپنبه بر روي 

ي ها فاصله رديف. ي سويا همراه با سويا كشت شدندها رديف

  . نتيمتر از يكديگر بودسا 75كاشت، 

پيش از كشت سويا، مزرعه بوسيله گاوآهن برگردان دار شخم 

زده شد و سپس از كولتيواسيون براي حذف بقاياي چاودار 

. كشت شده در فصل پيشين و ايجاد خاك مناسب استفاده شد

. بر روي رديفها كشت شدند 1392خرداد  10سويا در تاريخ 

  . سانتي متر بود عمق كاشت سويا و گاوپنبه يك

 درقطع كردن گاوپنبه  روشسطوح مختلف براي تيمار 

تنها تفاوت . بود اي همانند آزمايش گلخانه اي آزمايش مزرعه

پس از قطع كردن،  IDو  EPDدر اين بود كه گياهان دو تيمار 

به مدت چهار هفته بر روي سطح خاك مزرعه به جاي 

نبه و تمامي صفت داشت گاوپمعيار بر. گلخانه باقي ماندند

  .بود اي گيري شده و روش كار، شبيه به آزمايش گلخانه اندازه

  ها آناليز داده

با استفاده از نرم افزار ) ANOVA( ها تجزيه واريانس داده

JMP, Ver, 10 تجزيه رگرسيوني با استفاده از نرم . انجام شد

به منظور بررسي روند درصد  Sigmaplot, Ver 12افزار 

زيستايي بذور، اندازه بذور و وزن صد دانه در روزهاي 

ريشه (  RMSE.مختلف پس از گلدهي گياه مادري انجام شد

به مدل  ها براي ارزيابي برازش داده) ميانگين مربعات خطا

  .استفاده شدند

 :برازش داده شد ها مدل سه پارامتره سيگموئيدي زير به داده

)1                                              (� � �

�����
	�	

� �

   

به ترتيب مجانب باال  x0و  a  ،bكه در اين مدل، پارامترهاي

 b، )باالترين مقدار زيستايي، اندازه بذر و وزن صد دانه(

سرعت افزايش وزن صد دانه در بذور در روز پس از گلدهي 

درصد از باالترين حد مجانب باال براي  50 نشان دهندهx0 و 

معني دار بودن پارامترها در سطح . باشد ميي هر صفت ها داده

05/0 > P-value در نظر گرفته شد .x  وe  به ترتيب روزهاي

  .باشند ميپس از گلدهي و عدد نپرين 

  ج و بحثينتا

در اين قسمت نتايج مربوط به هر استان به طور جداگانه مورد 

در هر استان نيز ابتدا نتايج آزمايش . قرار خواهد گرفتبحث 

والف وحشي جمع آوري يانجام شده بر روي بذور  اي گلخانه

گيرد و سپس نتايج  ل قرار مييه و تحليشده مورد تجز

شده از مزارع ارائه و بحث  ياطالعات مديريتي جمع آور

  .خواهد شد

 وزن صد دانه گاوپنبه تحت تأثير روش و زمان قطع

  كردن بوته مادري

ي وزن ها نتايج حاصل از برازش منحني سيگموئيدي به داده

صد دانه بذور گاوپنبه تحت تأثير روش و زمان قطع كردن 

دهد وزن بذوري كه نزديك به زمان  ميبوته مادري، نشان 

سپس هر چه زمان . گلدهي قطع شده اند، اندك بوده است

ها  وزن صد دانه آنتشكيل بذر از زمان گلدهي فاصله گرفت، 

كه اين مطلب در مورد منحني بدست آمده . نيز افزايش يافت

وزن )). a, b( 1شكل(كند  مياز گلخانه و مزرعه صدق 

بذوري كه به گياه مادري اتصالشان حفظ شده و خشك شدند 

تا حدود روز هفدهم بيشتر از بذوري بود كه از گياه مادري 

ختالف دو منحني جداسازي شدند، ولي از روز هفدهم ا

توان  ميدر توجيه اين مطلب )). a, b( 1شكل(كاهش يافت 

گفت، تسهيم و انتقال مواد از شاخ و برگ گياه مادري در 

  اند، سبب  تيماري كه بذور به گياه مادري متصل مانده

شده تا حتي بعد از قطع شدن گياه مادري از خاك باز هم 

  نتايج. بذور توليدي وزن سنگين تري داشته باشند

Hay et al., 1997 نيز همين مطلب را در مورد   

 Digitalis purpurea L. دهد نشان مي.   
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   ).b(و مزرعه ) a(در گلخانه گياه مادري،  گلدهيدر روزهاي مختلف پس از) A. theophrasti(ه گاوپنب هرز علفبذر ) گرم( وزن صد دانه روند -1 شكل

، )EPD( ند و چهار هفته بعد اندازه گيري شدنداز سطح خاك قطع شد مادري كه گياه ي متصل بهها وزن صد دانه بذور حاصل از كپسول --○ -- 

وزن صد دانه  - -▲ -  -.؛ )CD( ي جداسازي شده از گياه مادري و چهار هفته بعد اندازه گيري شدندها كپسول وزن صد دانه بذور حاصل از ──●──

  .وزن بذور بالفاصله سنجش شد كه ي جداسازي شده از گياه مادريها كپسولبذور حاصل از 

Figure 1- The 100-seed weight (g) trend of Abutilon theophrasti as a function of days after flowering (DAF) of the mother in the greenhouse 

(a) and field experiments (b).   -- ○ -- 100 seed weight of seed of on-plant capsules on the mother plant that were cut at soil level and were 

measured after 4 weeks (EPD). ──●── 100 seed weight of seeds produced by separated capsule from mother plant that were measured after 

4 weeks (CD)  - - ▲- - 100 seed weight of seeds produced by separated capsules from mother plant that were measured immediately (CF).  

 

گلدهي گياه مادري تحت در روزهاي مختلف پس از) Abutilon theophrasti(ه بذر گاوپنببه وزن صد دانه ي حاصل از برازش مدل ها پارامتر -1 جدول

  و مزرعه در شرايط گلخانه تأثير روش قطع كردن

Table 1- Parameters produced by the fitted model to the 100 seed weight of A. theophrasti seeds as a function of days after flowering [DAF] of 

mother plant as affected by three different cutting methods in a greenhouse and field experiment 

زيستايي بذر گاوپنبه تحت تأثير روش و زمان قطع 

  كردن گياه مادري

حاكي از ) 2(ي شكل ها نتايج نشان داده شده در منحني

بذر  زيستايي، مادري در تمامي تيمارهاي قطع گياهاينست كه 

در زمان  زايش روزهاي پس از گلدهيفا(با افزايش سن بذر 

زمان رسيدن به  اي در آزمايش گلخانه. افزايش يافت) برداشت

به طوريكه، در . در تيمارها يكسان نبود%) 100(كامل  زيستايي

زمان رسيدن به زيستايي در  اي،و مزرعه ايدو آزمايش گلخانه

به ترتيب تيمارها ) (CDو  EPD(بذور حاصل از تيمارهاي 

زرعه روز ام گلدهي گياه مادري و م11و  14درگلخانه روز 

نسبت به تيمار بذور تازه ) ام گلدهي گياه مادري15و  13

) CF(برداشت شده و بالفاصله مورد آزمون زيستايي گرفته 

) به ترتيب در گلخانه و مزرعه ده و هفت روز پس از گلدهي(

  ).2و جدول ) a, b( 2شكل (زودتر بودند 

Experiment Mechanical cutting method 
Parameters (SE) 

RMSE 
a b X0 

Greenhouse 
EPD 1.15 (0.04) 2.57 (0.30) 8.76 (0.36) 0.134 

CD 1.16 (0.03) 3.59 (0.29) 10.94 (0.24) 0.131 

CF 1.35 (0.14) 2.36 (0.41) 11.96 (1.31) 0.163 

Field 
EPD 1.25 (0.11) 2.99 (0.53) 12.12 (0.15) 0.184 

CD 1.18 (0.08) 3.91 (0.58) 13.24 (0.87) 0.184 

CF - - - - 
EPD = 100 seed weight of the seeds produced by on-plant capsules on mother plant that were cut at soil level and left to dry for 4 weeks in the greenhouse or on soil 

surface in the field. CD = 100 seed weight of seeds from individual capsules that were removed from the parent plant and left to dry for 4 weeks in the greenhouse or at the 

soil surface in the field. CF = 100 seed weight of seeds from individual capsules that were cut from the parent plant and were measured immediately. 
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دو زيستايي بذور گلخانه و مزرعه داراي نتايج متضادي براي 

و كپسول ) EPD(روش قطع كردن گياه مادري كامل 

بذور حاصل از . بودند) CD(جداسازي شده از گياه مادري 

ام 11و  14در گلخانه تقريبا از روز  CDو  EPDتيمارهاي 

گلدهي گياه مادري زيستايي داشتند و به ترتيب در روزهاي 

%) 100(ام گلدهي گياه مادري، زيستايي كامل 12و  15

 EPDكه در مزرعه، بذور زيستا در تيمارهاي  در حالي. داشتند

كه (ام پس از گلدهي گياه مادري 15و  13در روزهاي  CDو 

هاي سبز روشن و سبز مايل به زرد  به ترتيب حاصل از كپسول

 15مشاهده شدند و زيستايي كامل به ترتيب در روزهاي ) بودند

سبز مايل  حاصل از كپسول(ام پس از گلدهي گياه مادري 17و 

بنابراين اولين زمان مشاهده بذر زيستا به . مشاهده شد) به زرد

طور معني داري بين تيمارهاي مختلف و براي دو آزمايش 

زيستايي  بهزمان رسيدن . متفاوت بود اي و مزرعه اي گلخانه

  )).a, b( 2شكل(نيز در گلخانه و مزرعه متفاوت بود  كامل

در رسيدن به  اي و مزرعه يا تفاوت ميان دو آزمايش گلخانه

بيشترين مقدار زيستايي در تيمارهاي مختلف، مرتبط با شرايط 

بذور گلخانه در شرايط بدون . پس از برداشت كپسول بود

در حاليكه بذور در . رطوبت بر روي ميز گلخانه خشك شدند

بر روي سطح خاك مزرعه كه همواره در اثر  اي شرايط مزرعه

الزم به توضيح است كه . ار گرفتندبارندگي مرطوب بود قر

مكانيزم مقاومت به خشكي در مورد بذوري كه سريعتر 

در مقايسه با دو تيمار  CDخشك شدند مثل آنچه در تيمار 

يك دليل براي سريعتر خشك . ديگر در گلخانه اتفاق افتاد

شدن بذور حاصل از كپسول جداسازي شده از گياه مادري، 

هاي متصل به گياه كامل اين  سولنسبت به بذور حاصل از كپ

بود كه بذور حاصل از كپسول جداسازي شده از گياه مادري 

داراي توده وزني كمتري نسبت به بذور حاصل از كپسولهاي 

شود  ميمتصل به گياه كامل قطع شده بودند و سريعتر خشك 

)Black & Pritchard, 2002 .( همين اختالف در سرعت

. ه تفاوت در زيستايي بذور شودتواند منجر ب ميخشك شدن 

شوند داراي  ميكه بذوري كه سريعتر خشك  به طوري

به طور مشابه، نتايج چندين تحقيق . باشند ميزيستايي بيشتري 

نشان دهنده ارتباط بين خشك شدن سريع با مقاومت به 

و رسيدن به بيشينه سرعت جوانه زني و زيستايي  1پسابش

)Brenac et al., 1997; Bernal-Lugo et al., 1993; 

Horbowics & Obendorf, 1994 ( و قابليت نگهداري

)Bernal-Lugo et al., 1993; Horbowics & Obendorf, 1994 (

  .بود

در تيمار قطع (رود پسابش سريع بذور  ميبنابراين انتظار 

كه منجر به توسعه مكانيزم مقاومت به پسابش در ) كپسول

شده نسبت به پسابش آرامتر بذور تحت شرايط گلخانه 

شرايط مرطوب مزرعه در افزايش زيستايي تأثير گذاشته تأثير 

تواند سبب مرگ و مير و  مياين امر به نوعي  .گذاشته باشد

فساد بذر در شرايط غير خشك در خاك مرطوب مزرعه شود 

)Sun & Leopold, 1993( . اين وضعيت به شدت بر روي

در ) پوسته نفوذ پذير نسبت به آب(ي بذر مراحل اوليه تكامل

در حاليكه بذوري كه در انتهاي مرحله . بذر گاوپنبه موثر است

قطع شده ) ام گلدهي گياه مادري15از روز (سوم تكاملي 

بودند به دليل توسعه پوسته نفوذ ناپذير زيستايي كامل خود را 

زيرا حضور . حفظ كردند و دچار مرگ و مير و فساد نشدند

تواند منجر به محدوديت جذب رطوبت سته نفوذ ناپذير ميپو

از يك محيط مرطوب شود و اين به نوبه خود منجر به 

محدوديت فساد بذر و در نهايت از دست رفتن زنده ماني بذر 

در محدوده زماني به نسبت طوالني شود، البته اين در حالي 

دهد كه بذور اتصال خود را به گياه مادري حفظ  ميرخ 

 . )Powell, 2010(اند  ردهك

يي كه بالفاصله مورد آزمون زيستايي ها كپسولبذور حاصل از 

، در فرايند خشك شدن به مدت چهار هفته )CF(قرار گرفتند 

. بودند رطوبت باال بذر داراي زمان برداشت در قرار نگرفتند و

. در نتيجه اين بذور پسابش نيافته و زيستايي بيشتري داشتند

تواند اين باشد كه بذور حاصل از  مييك توجيه احتمالي 

تحت تاثير پسابش قرار نگرفتند و آسيب احتمالي  CFتيمار 

                                                 
1 Desiccation tolerance 
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در بذور . هاي جنين بذر وارد نشد ناشي از پسابيدگي به بافت

ي سريع در بافت بذر در ارتودكس نظير گاوپنبه تغييرات حجم

طي فرايند خشك شدن به طور اجتناب ناپذيري منتج به 

شود، مگر اينكه  ميآسيب شديدي در مراحل اوليه تكامل بذر 

بافتهاي بذر توانايي مقاومت در برابر فشارهاي مكانيكي وارده 

كه اين حالت اكثرا در مراحل نهايي تكامل . را داشته باشند

 & Liang(دهد  ميپوسته نفوذ ناپذير رخ بذر همراه با تشكيل 

Sun, 2000.(  

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                         

 

 

 

 -- ○ --  )b( مزرعه و) a(در گلخانه  مادريگلدهي گياه در روزهاي مختلف پس از) A. theophrasti(ه گاوپنب هرز علفبذر (%)  زيستاييروند  -2 شكل

 ──●── ،)EPD( ند و چهار هفته بعد اندازه گيري شدنداز سطح خاك قطع شد مادري كه گياه ي متصل بهها زيستايي بذور حاصل از كپسول

 ؛ )CD( ي جداسازي شده از گياه مادري و چهار هفته بعد اندازه گيري شدندها كپسول زيستايي بذور حاصل از

  . بالفاصله سنجش شدند كه ي جداسازي شده از گياه مادريها كپسولزيستايي بذور حاصل از  - -▲ - -.

Figure 2- Viability (%) trend of Abutilon theophrasti as a function of days after flowering (DAF) of the mother in greenhouse (a) and field 

experiments (b)).  -- ○-- viability of seed of on-plant capsules on the mother plant that cut at soil level and were measured after 4 weeks 

(EPD). ──●── viability of seeds produced by separated capsule from mother plant that were tested after 4 weeks (CD). - -▲- - viability of 

seeds produced by separated capsules from mother plant that were tested immediately (CF).  

 

سه  گلدهي تحت تأثيردر روزهاي مختلف پس از)  A. theophrasti(ه گاوپنب هرز علفبذر (%) ي حاصل از برازش مدل به زيستايي ها پارامتر -2جدول 

  و مزرعهدر گلخانه  روش قطع كردن گياه مادري

Table 2 - Parameters produced by the fitted model to the seed viability (%) of A. theophrasti seeds as a function of days after flowering [DAF] 

of mother plant as affected by three different cutting methods in the greenhouse and field experiment 

Location Cutting method 
Parameters (SE) 

RMSE 
a b X0 

Greenhouse 

EPD 99.84 (1.20) 0.37 (0.05) 13.88 (0.05) 14.81 

CD 99.06 (0.88) 0.31 (0.05) 11.12 (0.04) 12.51 

CF 100 (2.00) 0.56 (0.06) 9.95 (0.09) 3.78 

Field 

EPD 92.92 (1.48) 0.82 (0.13) 13.08 (0.17) 8.96 

CD 96.86 (1.22) 0.80 (1.10) 15.38 (0.14) 6.24 

CF 100 (2.01) 0.07 (0.008) 6.94 (0.06) 11.54 

EPD = Viability of the seeds produced by on-plant capsules on mother plant that were cut at soil level and left to dry for 4 weeks greenhouse or on soil surface in the field. 

CD = viability of seeds from individual capsules that were removed from the parent plant and left to dry for 4 weeks in the greenhouse or at the soil surface in the field. CF 

= viability of seeds from individual capsules that were cut from the parent plant and were measured immediately. 
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  ارتباط بين اندازه و زيستايي بذور گاوپنبه 

شود، به موازات  ميمشاهده ) a, b( 3همانطوري كه در شكل 

افزايش زيستايي بذر با افزايش روزهاي پس از گلدهي گياه 

افزايش يافت كه با توجه ) عرض ×طول (مادري، اندازه بذر 

مقايسه پارامترهاي تخمين . باشد ميبه رشد گياه مادري بديهي 

نشان داد كه در آزمايش ) 1(زده شده حاصل از معادله 

از نظر اندازه بذر  CDو  EPDتفاوتي بين تيمارهاي  اي مزرعه

  ).3جدول (وجود ندارد 

دهد كه اندازه بذور مربوط  ميگلخانه نشان ) a( 3نتايج شكل 

ام گلدهي 14از روز نهم تا  CDنسبت به تيمار  EPDبه تيمار 

؛ اين پديده )3و جدول  3شكل (گياه مادري افزايش يافت 

ه نسبت ب CDنشان دهنده سرعت باالتر خشك شدن تيمار 

  .باشد ميدر اين فاصله زماني  EPDتيمار 

Black & Pritchard, 2002   نيز نشان دادند كه اندازه بافت

گياهي، نشان دهنده سرعت خشك شدن اعمال شده بر روي 

بذور درشتتر با سرعت كند تري نسبت به بذور . باشد ميآن 

تواند به عنوان  ميبنابراين اين . كوچكتر خشك شده اند

گواهي براي اثبات سرعت باالتر پسابش در كپسول جداسازي 

شده از گياه مادري باشد و همچنين براي اثبات ايجاد مقاومت 

به پسابش بيشتر در مراحل اوليه رشدي در بذور حاصل از 

كپسولهاي جداسازي شده در گلخانه نسبت به بذور حاصل از 

ي ها هباشد؛ كه يافت ميكپسول متصل به گياه مادري نيز 

نيز  Brenac et al., 1997 Daws et al., 2006;تحقيقات 

  .اندمشابه را بيان كرده اي نتيجه

از سوي ديگر كوچكتر بودن اندازه بذور حاصل از هر دو 

روش قطع كردن در گلخانه نسبت به مزرعه نشان دهنده 

سرعت خشك شدن بيشتر در بذور گلخانه نسبت به مزرعه 

ود تر رسيدن به زيستايي در بذور گلخانه بنابراين ز. باشد مي

كه در كوچكتر (نسبت به مزرعه به دليل مقاومت به پسابش 

در بذور گلخانه نسبت به مزرعه ) شدن اندازه آنها نمايان شد

عالوه بر اين اختالف معني داري بين اندازه بذور . باشد مي

حاصل از دو روش قطع كردن در مزرعه وجود نداشت كه 

سرعت خشك شدن بذور حاصل از اين دو تيمار با  نشان داد

  .يكديگر متفاوت نبوده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 و) a(در گلخانه  گلدهي گياه مادريدر روزهاي مختلف پس از) mm2) (عرض ×طول ) (A. theophrasti(ه گاوپنب هرز علفبذر  اندازه روند - 3شكل 

، )EPD( ند و چهار هفته بعد اندازه گيري شدنداز سطح خاك قطع شد مادري كه گياه ي متصل بهها اندازه بذور حاصل از كپسول - -○ --  )b( مزرعه

  .)CD( ه بعد اندازه گيري شدندتمادري و چهار هفي جداسازي شده از گياه ها كپسول اندازه بذور حاصل از ──●──

Figure 3 - Seed size (length X width) (mm2) trend of Abutilon theophrasti as a function of days after flowering (DAF) of the mother in 

greenhouse (a) and field experiments (b). -- ○-- seed size of seeds of on-plant capsules on the mother plant that were cut at soil level and 

were measured after 4 weeks (EPD). ──●── seed size of seeds produced by separated capsule from mother plant that were measured after 4 

weeks (CD)  
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گلدهي در روزهاي مختلف پس از) Abutilon theophrasti(ه گاوپنب) mm2) (عرض Xطول ( بذر مدل به اندازهي حاصل از برازش ها پارامتر - 3جدول

 و مزرعه در گلخانه گياه مادري تحت تأثير روش قطع كردن

Table 3 - Parameters produced by the fitted model to the seed size (length X width) (mm2) of A. theophrasti seeds as a function of days after 

flowering [DAF] of mother plant as affected by three different cutting methods in a greenhouse and field experiments 

Location Cutting method 
Parameters (SE) 

RMSE 
a b X0 

Greenhouse 
EPD 11.24 (0.09) 0.72 (0.11) 7.90 (0.16) 0.81 

CD 11.44 (0.14) 3.13 (0.25) 7.52 (0.24) 0.79 

Field 
EPD 14.09 (0.48) 1.67 (0.43) 5.72 (0.42) 0.45 

CD 14.69 (0.40) 1.32 (0.24) 6.43 (0.26) 0.66 

EPD = Size of the seeds produced by on-plant capsules on mother plant that were cut at soil level and left to dry for 4 weeks in the greenhouse or at the soil surface in the 

field. CD = size of seeds from individual capsules that were removed from the parent plant and left to dry for 4 weeks in the greenhouse or at the soil surface in the field.  

 

توان گفت كه به احتمال زياد  ميبا توجه به نتايج اين صفت 

ي ها القاء مقاومت به پسابش در بذور بدست آمده از كپسول

هاي متصل به جداسازي شده از گياهان مادري بيش از كپسول

گياه مادري در گياه كامل قطع شده درشرايط خشك گلخانه 

حاليكه بذور بدست آمده از آزمايش در . صورت گرفت

بنابراين، زماني . مقاومت به خشكي بدست نياوردند اي مزرعه

كه مقاومت به خشكي مكانيزم بقاء بذر نباشد، مقدار مواد 

تواند در افزايش زيستايي اهميت يابد و  ميتسهيم يافته به بذر 

هاي حاصل از كپسول تا حدودي علت افزايش زيستايي بذور

هاي ه گياه مادري در مقايسه با بذور حاصل از كپسولمتصل ب

 .جداسازي شده از گياه مادري در مزرعه را توجيه كند

  كلي گيري نتيجه

زودتر  زيستاظهور بذر ، اي و گلخانهدر هر دو شرايط مزرعه 

و همواره بذور در بود از روز هفتم گلدهي گياه مادري ن

، داراي )گياه مادريام گلدهي 15روز (مراحل تكاملي انتهايي 

 زيستاييرسيدن به  ولي زمان. بودند%) 100(زيستايي كامل

در گلخانه و مزرعه، . و مزرعه متفاوت بود اي در گلخانه كامل

زمان رسيدن به زيستايي بذور تازه برداشت شده و بالفاصله 

مورد آزمون جوانه زني قرار گرفته نسبت به دو تيماري كه 

در گلخانه، . بذور به مدت چهار هفته خشك شدند بيشتر بود

در ميان تيمارهايي كه بذور به مدت چهار هفته خشك شده 

، زيستايي بذور حاصل از كپسول قطع شده نسبت به بودند

ي متصل به گياه مادري كامل قطع ها بذور حاصل از كپسول

اين مطلب در مورد اندازه كوچكتر بذر در . شده، بيشتر بود

هاي جداسازي شده از گياه مادري بذور حاصل از كپسول

در حاليكه در مزرعه، در ميان تيمارهاي خشك . نيزبدست آمد

بذور به مدت چهار هفته خشك شده بودند، زيستايي بذور كه 

ي متصل به گياه مادري كامل قطع شده ها حاصل از كپسول

. ي جداسازي شده از گياه مادري بودها بيشتر از كپسول

تفاوتي كه گلخانه و مزرعه در رسيدن به بيشينه زيستايي بين 

هاي قطع شدن ديده شد، مرتبط با شرايط خشك كردن روش

بذور گلخانه در شرايط خشك قرار گرفتند و متحمل . ياه بودگ

خشكي زودرس تر و سريعتري در مقايسه با شرايط همواره 

از اندازه كوچكتر بذور در . مرطوب سطح خاك مزرعه شدند

كه اين .شود ميگلخانه نسبت به مزرعه نيز اين نتيجه دريافت 

ورد بذوري امر منجر به بروز مكانيزم مقاومت به پسابش در م

  .باشد ميشوند،  ميكه با سرعت باالتري خشك 

بايست از  ميدهند كه  ميهاي اين تحقيق نشان  يافته

كولتيواسيون مكانيكي و يا موور زدن از طريق به روي سطح 

متصل (و يا قطع كل گياه به طور كامل  ها درآوردن ريشه

يك مديريت موثر به عنوان ) ماندن كپسولها به گياه مادري

در گاوپنبه  هرز علفبراي جلوگيري از توليد بذر زيستا در 

در . طول ماههاي گرم تابستان در مناطق كم باران استفاده كرد

مانند و  مياين حالت بيشتر كپسولها متصل به گياه مادري باقي 

كل گياه در معرض خشكي قرار گرفته و فرايند پسابش به 

شده از گياه هاي جداسازي طور كندتري نسبت به كپسول

در حاليكه، ممكن است عملياتي كه . گيرد ميمادري صورت 

جداسازي (شود  ميمنجر به قطعه قطعه كردن اندام هوايي 
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به اندازه مورد اشاره شده در باال ) ها از گياه مادريكپسول

. براي كاهش و از بين بردن بقاء و زيستايي بذور كارامد نباشد

از طرفي ديگر، تحت شرايط نسبتاً مرطوب، كه معموالً در 

دهد، يك مديريت  ميتابستان پر باران و يا طي پاييز رخ 

به  گاوپنبه كارآمد از قطعه قطعه كردن اندام هوايي گياهان

 .كند ميقطعات كوچكتر استفاده 

زمان عمليات قطع مكانيكي نيز از اهميت زيادي برخوردار 

بر مبناي نتايجي كه در اين تحقيق بدست آمدند و در . است

بايست  ميشرايط محيطي اين آزمايش، قطع گياه گاوپنبه 

 11روز پس از گل دهي در مناطق خشك و  13حداقل تا 

هي در مناطق مرطوب بسته به زمان گلدهي روز پس از گلد

جمعيت غالب در مزرعه صورت گيرد تا اطمينان حاصل شود 

شود و يا تعداد آنها كه بذر زيستا وارد بانك بذر خاك نمي

در طول ماههاي اوليه بلوغ بذر، . بسيار اندك خواهد بود

ممكن است بذور گاوپنبه به پسابش حساس باشند، ولي 

حساس به مقاوم در طي فرايند بلوغ بذر در تبديل اين بذور 

دهد كه بسته به شرايط محيطي تغيير  ميزماني خاص رخ 

اگر عمليات قطع كردن در طول مراحل حساس بلوغ . كند مي

گياه صورت گيرد، به دليل مرگ و مير تعداد زيادي از بذور 

. نابالغ جمعيت، تعداد اندكي بذر زيستا توليد خواهد شد

توانند  ميرل مكانيكي اشاره شده در اين تحقيق ي كنتها روش

در ساير مناطق جهان نيز به كار  هرز هاي علفبراي ساير 

گنجاندن اين راهكار در برنامه مديريت تلفيقي . روند

و  كش علفاحتماالً منجر به كاهش استفاده از  هرز هاي علف

  .اثرات محيطي ناشي از استفاده از آن خواهد شد
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Abstract 

Greenhouse and field experiments were conducted to investigate the effect of different mechanical cutting methods of 

the mother plant in an appropriate time on the viability (%), seed size (mm2) and 100 seed weight (g) of Abutilon 

theophrasti (velvetleaf). Three mechanical cutting methods with considering the different stages of capsule 

development were used: (1) cutting the entire plant from its base without separation of capsules from mother plant and 

plant material was left to dry on the greenhouse bench or soil surface for four weeks (EPD) (2) individual capsules were 

harvested and left to dry on the greenhouse bench or at the soil surface for four weeks (CD), and (3) capsules were 

harvested and seeds tested immediately for viability(%), seed size (mm2) and 100 seed weight (g) (CF). The flowering 

phenology of each plant was recorded throughout the experiment. After four weeks, viability (%), seed size (mm2) and 

100 seed weight (g) seeds from plants in treatments EPD and CD were tested. In all the mechanical cutting treatments, 

on plant capsules were classified according their clour in four developmental stages. In both greenhouse and field 

experiments seeds from the first stage of development were not viable and the viability began to appear during the 

second developmental stage, and reached to 100% during the third and the later stages of development. In both 

experiments, the approaching rate of full viability was higher for seeds from capsules that were tested immediately (10 

and 7 DAF) in comparison with two treatments of CD and EPD. In the greenhouse experiment viability of the seeds 

from capsules that were left to dry on the greenhouse bench was higher than that of seeds from entire plant that were 

left to dry on the greenhouse bench. However, in the field experiment this rate was ranked differently as it was higher 

for seeds from the entire plant dried at the soil surface compared to the seeds from capsules which were separated and 

dried at the soil surface. In the greenhouse experiment the size of the seeds from separated capsules was more than the 

size of the seeds from attached capsules to the entire plant. However, there was not any significant difference between 

these two treatments in the field experiment. This can demonstrate the rapid drying rate of seeds from detached capsules 

than the attached ones in the greenhouse experiment which leads to the more viability and survival in the desiccated 

condition of greenhouse. This difference is likely due to the greater desiccation tolerance of seeds from detached 

capsules. In the field, opposite trends were observed and may have been due to the wet conditions present at the field 

site after plants or capsules had been cut. Results of this study showed that mechanical cultivation, mowing or cutting 

the entire plant (capsules remain attached to the parent plant) during hot months of summer in the areas with less 

precipitation and splitting the velvetleaf shoot to the small pieces (disk) in the wet area with high precipitation would be 

an effective management for avoiding viable seed production of velvetleaf. Also these species should be cut before the 

second stage of development of seed to produce minimum viable seeds. 

Key words: Capsule detachment, attached capsule, seed developmental stage, desiccation tolerance, mechanical control 


