
 هرز هایمجله دانش علف

  (111-126)ص  1400، 2، شمارة 17دورة 

 

Iranian Journal of Weed Science 

Vol 17, No 2, 2021 (111-126) 

DOI: 10.22092/IJWS.2020.127596.1347 
 

 

 

* Corresponding author E-mail moveisi@ut.ac.ir   

 (Cynanchum acutumکاتوس )  زنی بذرجوانهای پیشگیری از بر دهیپس از میوهقطع بحرانی زمان 

 
 2، حمید رحیمیان مشهدی2، حسن علیزاده2*، مصطفی اویسی1ساسان عبدالهی لرستانی

ترتیب دانشیار، استاد و استاد، گروه به -2، دانشگاه تهرانگروه زراعت و اصالح نباتات ، هرزهایعلفدکترای علوم  موختهآ دانش -1
 زراعت و اصالح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 (19/11/1398 تاریخ پذیرش: - 24/6/1398)تاریخ دریافت:  

 چکیده
 زنيهجوان رفتار شناخت مورد تهاجم قرار داده است. شدتبه را نيشکر مزارع اخير، هايسال ( در.Cynanchum acutum Lهرز كاتوس )علف

 نوبت پنج يط كاتوس بذرهاي زنيزان جوانهمي پژوهش، اين در. شودمي آن با مبارزه براي بهينه زمان از منديبهره موجب هرز،علف اين بذر

 موسسه در سلسيوس، درجه 50 و 40 ،30 ،20 ،10 دمايي سطح پنج در دهيميوه از پس روز 70 تا 14 طي بار و يک هفته دو هر ميوه، قطع

روز  از نبود. زنيجوانه به قادر هي،دميوه از پس 14روز  تا كاتوس كه بذر داد نشان نتايج. شد مطالعه 1396 سال در نيشکر آموزش و تحقيقات

 در بذر 70/19 يعني خود مقدار بيشترين دهي بهميوه از پس روز 56در  و كرد پيدا افزايشي روند زنيجوانه سرعت بعد، به دهيميوه از پس 42

 برازش با. آمد بدست درصد 97 با بربرا و سلسيوس درجه 30 به نزديک دماي در كاتوس بذرهاي زنيجوانه بيشترين زمان، همين در. رسيد روز

 درجه 57 و ،6/32 ،1/18 با برابر ترتيببه رسيده بذرهاي زنيجوانه بيشينه و بهينه كمينه، دماي زني،جوانه سرعت هايداده به ايتکه دو مدل

 با كه بودند زنيجوانه باالتري براي دماي دهي، نيازمندميوه از روز پس 42و  28طي  ميوه قطع از حاصل بذرهاي. آمد دستبه سلسيوس

مناسب  ريزيبرنامه بايد پژوهش، اين هاييافته اساس بر. شد همراه كاهشي روند با ميوه، كامل رسيدگي تا تشکيل از پس روزهاي افزايش

 از تا يردگ صورت كاتوس دهيميوه از پس مدو هفته تا حداكثر مديريتي و راهکار يک عنوانبه هوايي هاياندام قطع روش از استفاده براي

 .شود جلوگيري زنيجوانه توانايي با بذرهايي توليد

 اي.دل دو تکههرز چندساله، مزني، علفرسيدگي بذر، سرعت جوانهدماي كاردينال،  کلمات کلیدی:
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ABSTRACT 
 

Swallow-wort (Cynanchum acutum) has aggressively infested sugarcane fields in the recent years. 

Understanding seed germination behavior of this weed will save time to control. In this investigation, 

germination of seeds was studied at five fruit cutting time with two weeks intervals at 14 to 70 days after 

fruiting (DAF) at five temperature levels (10, 20, 30, 40 and 50°C) in Sugarcane research and Training 

Institute in 2017. The results showed that swallow-wort seeds were not able to germinate until the 14 

DAF. From the 42 DAF, germination rate showed increasing trend and reached its highest value (19.70 

seeds per day) at 56 DAF. At the same time, the highest germination of swallow-wort seeds was 97% at 

temperature of approximately 30°C. Fitting the segmented model to the germination rate data, the 

minimum, optimum and maximum germination temperature of mature seeds were 18.1, 32.6, and 57°C, 

respectively. Seeds from fruit at 28 and 42 DAF required higher temperature to germination that showed 

decreasing trend with increasing the days from formation to complete ripened fruit. Based on the results 

of this study, it is necessary to plan to use different control methods such as removal of the above ground 

organs as a management strategy and up to the second week after swallow-wort fruiting, to prevent seeds 

production with germination ability.  

Keywords: Cardinal temperature, germination rate, perennial weed, seed maturity, segmented model. 
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 مقدمه

  ،(.Cynanchum acutum L) علف خرس یا کاتوس

و زیر تیره  1استبرق تیرهمتعلق به هرزی علف

در مناطق های این تیره بیشتر گونه است. 2سینانکوئیده

در  سینانکوم کنند. جنسمی گرمسیری جهان رشد

ها در اغلب آن است که گونه 60 بیش از جهان دارای

 باشندیم هپراکند یجنوب یکایمرآو  یکاآمر

(Chittendon et al., 2000; Pandey, 2004 .)

هایی از جمله توانمندی دارای جنسین ا یهاگونه

 ،یدخورش یکسب انرژ یقدرت رقابت باال برا

 ,Lawlor) هستندیبی دگرآس یتقابل و ،یاندازیهسا

و  ،یچندهپ ،چندسالهی، علف یاهیکاتوس گ (.2003

 رونده باال ایساقه و قوییی هاریشهبرخوردار از 

 یدتول یشهر یرو یهاتوسط بذر و جوانهکه  است

 ,Soteres & Murray)بد ایمی یرتکث وکند مینسل 

گزارش کاتوس از دشت مغان وجود اولین بار  (.1982

هرز هایاز علف عنوان یکیبه خسارت آن شد و به

دنبال آن، شده است و بهاشاره  مزارع گندم، جو و پنبه

 هایاستاناز دیگر مناطق کشور مانند حضور این گونه 

خوزستان،  یزد،اصفهان،  یجان،آذربا یالن،گلستان، گ

گزارش  ینو بلوچستان، خراسان، تهران و قزو یستانس

 یشمالمرزهای از هرز این علفبه احتمال فراوان  شد.

وارد  (یجانآذرباین واوکراکشورهایی مانند ) ایران

 هایبذر ییجابجا ییبا توجه به توانا .استشده  یرانا

ی اصل عاملرسد نظر میباد و آب، به یقکاتوس از طر

 بذر کشور، در هرزعلفین ایع سری آلودگ و ،پراکنش

 (.Mighani et al., 2015) باشد

هرز، جلوگیری هاییکی از اهداف اولیه مدیریت علف

وسیله مهار تولید و پراکندگی بذر ها بهاز گسترش آن

های رشد آینده هرز در فصلهایباشد تا فشار علفمی

                                                                               
1 Asclepiadaceae 
2 Cynanchoideae 

هرز، به تولید تعداد هایکاهش یابد. بسیاری از گونه

اند که رهایی تعداد اندکی از زیاد بذر سازگار شده

تواند به مشکالت ناشی از حضور ر، میها از مهاآن

 ,.Blubaugh et al)هرز اضافه نمایند هایعلف

 های گیاههرز، قطع اندامهایعلف در مدیریت .(2016

یک روش  ،با استفاده از موور، دیسک و غیره

پیش از تولید بذر  هاآنخی از رپیشنهادی برای مهار ب

بذرهای زیستا به این، همچنان ورود  با وجود ،باشدمی

 ,.Singh et al) شودمشاهده میبانک بذر خاک 

هرز، هایعلف شناسیزیستبنابراین اطالع از (. 2006

بندی زمانهای مبارزه موفق است. توسعه برنامهکلید 

مانند  مبارزههای مناسب برای اثربخشی اکثر گزینه

به حداقل رساندن برای  ،و آتش زدن ،روش قطع

 .Thomsen et al)بسیار اهمیت دارد  ،تولید بذر

پس از  ،نارس روی گیاه مادریی گاهی بذرها(. 1994

به بلوغ دهند و میرسی ادامه قطع کردن نیز به پس

زنی . با توجه به این مهم، زیستایی و جوانهدنرسمی

های هرز پس از قطع اندامهایبذر تعدادی از گونه

ها، توسط پژوهشگران مختلف مورد بررسی زایشی آن

 & Hay et al., 1997; Martinkova)قرار گرفته است 

Honěk, 2010; Kordbacheh, et al., 2014; 

Milakovic et al., 2016; Lommen et al., 2018;  .) 

هرز، هاییابی به بهترین زمان مهار علفبرای دست 

های ای از رشد که طی آن قطع انداممرحلهتعیین 

هوایی موجب جلوگیری از بلوغ بذر روی گیاه 

 ,Liebman & Gallanthشود، ضروری است )می

بذر ، فرآیندهای دوره بلوغ هادر بعضی گونه(. 1997

بسیار پیشتر از بلوغ  ،نیزجوانهکسب توانایی منجر به 

با (. Samarah et al., 2003شود )فیزیولوژیک می

مهمی در  ند نقشنتوامیوجودی که بذرهای نابالغ 

، اطالعات ایفا نمایندسخت  خواب پوستهغلبه بر 

http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/family.pl?105
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زنی بذر جوانهبلوغ بر مرحله  تأثیردرباره  اندکی

 Roh et al., 2004; Yogeesha et) گزارش شده است

al., 2005) . 

 ,.Kordbacheh, et al)بررسی کردبچه و همکاران 

های مختلف ها و زمانروش در مورد تأثیر (2014

هرز گاوپنبه ها بر زیستایی بذر علفقطع اندام

(Abutilon theophrasti Medic.)،  نشان داد که در

ها، زیستایی بذر با افزایش سن )با تمام این روش

به  دهی( بیشتر شدگلگذشت روزهای پس از 

ترتیب در به که زیستایی اولیه و کاملطوری

هایی به رنگ سبز روشن و سبز مایل به زرد کپسول

مشاهده شد. بنابراین الزم است که قطع گاوپنبه در 

دهی صورت گیرد تا از روز پس از گل 11مزرعه، 

ورود بذر زیستا به بانک بذر خاک جلوگیری شود. 

، اثر (Milakovic et al., 2016)و همکاران میالکوویچ 

مختلف قطع )پیش و پس از تشکیل(  چهار زمان

 Ambrosia)هرز آمبروزیا علف آذینگل

artemisiifolia L. )زنی و بانک بذر خاک را بر جوانه

مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که 

برای تیمار شاهد  2012میزان بانک بذر خاک در سال 

)بدون قطع(، به سه برابر میزان آن پیش از انجام 

رسید. میزان بانک بذر در  2009آزمایش در سال 

بر، تیمار سه تیمار دو نوبت قطع در ماه اوت و سپتام

نوبت قطع در ماه ژوئن، جوالی، و سپتامبر و تیمار 

سه نوبت قطع در ماه ژوئن، اوت و سپتامبر در سال 

درصد نسبت به سال  45و  60، 80ترتیب تا ، به2012

با کاهش همراه شد. بنابراین عملیات قطع  2009

عنوان یک روش مبارزه پایدار و سازگار با تواند بهمی

نظر گرفته شود. لومن و همکاران محیط در 

(Lommen et al., 2018)  نیز در بررسی خود دریافتند

تواند موجب های مختلف میقطع در زمان عملکه 

کاهش نرخ رشد جمعیت اصلی در مقایسه با شاهد 

)بدون قطع(، از طریق کاهش ارتفاع گیاه و زیستایی 

که قطع در طوریهرز آمبروزیا شود بهبذرهای علف

هرز در ماه اوت، کلید زمانی مبارزه با این علف

جلوگیری از تولید بذر و افزایش جمعیت آن است. 

بیان داشتند که عالوه بر تکرار عمل  هاپژوهشگراین 

قطع، تعیین زمان قطع نیز از اهمیت برخوردار است. 

تره در پنج تاریخ مختلف )سه، هرز سلمهقطع علف

دهی( نشان داد که گل روز پس از 43و  33، 23، 13

روز پس از  13هرز در بذرهای تولید شده این علف

دهی، دارای زیستایی کمتری نسبت به دیگر مراحل گل

دهی به بیشترین روز پس از گل 23رشد بود و در 

در . (Kordbacheh, et al., 2013)مقدار خود رسید 

های جدا شده بر اثر کپسول یک پژوهش دیگر،

 Digitalis)های کیفی بذر گل انگشتانه ژگیوی

purpurea L.)  مورد مطالعه قرار گرفت و نشان داده

های جدا شده، شد که بذرهای حاصل از کپسول

زنی در هنگام برداشت را دارند. در توانایی جوانه

های در حال توسعه این گیاه نتیجه، جداسازی کپسول

 ,.Hay et al) صورت پذیردروز پیش از آن  20باید تا 

آماده ی بذرها. نتایج یک مطالعه نشان داد که (1997

 Taraxacum)ای قاصدک گونه پراکنشبرای 

officinale agg.)زنی همزمان ، از توانایی جوانه

 تقریب زنده هستند.به گرچه پیش از آنا ؛برخوردارند

به طور و  ،رسیدنی در حال زنی بذرهامیانگین جوانه

 94و  16ترتیب برابر به این گونه، یرسیدهکامل 

 .(Martinkova & Honěk, 2010)دست آمد به درصد

، در (Joley et al., 1992)جولی و همکاران 

گندم هرز گلهای خود روی علفبررسی

(Centaurea solstitialis L.) به یک افزایش قابل ،

درصد  98تا  67زنی بذرها، از توجه در میزان جوانه

های دفن شده در عمق یک ماه پس از برداشت فندقه

متر یا نگهداری شده در شرایط آزمایشگاهی پنج سانتی
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که این گونه ممکن است  بیان کردنداشاره کردند و 

و  رسی باشد. با این وجود بنفیلددارای یک دوره پس

در تحقیقات خود  (Benefield et al., 2001)همکاران 

های جدا شده نشان دادند که بذرهای حاصل از فندقه

یا یک م خواب سمکانیگندم، از هرز گلاز علف

رسی قابل توجه اکولوژیکی برخوردار پس یدوره

جلوگیری از تولید  برای کنند کهنیستند و اشاره می

عملیات مبارزه طی آغاز  بندیزمانتوجه به بذر، 

دهی بسیار مهم خواهد بود. اسمیت و مرحله گل

 بذر بررسی با، (Smith et al., 2014)همکاران 

 (Polygonum perfoliatum L. H. Gross) بندهفت

تولید بذر در اواسط ماه  ابتدایدر  که نشان دادند

های نابالغ، بذرهای حاصل از میوهدرصد از  35وت، ا

، به بیشترین مقدار و در اواخر ماه سپتامبرزنده بودند 

 و فیزیکی مبارزه بنابراین. رسید درصد 84 خود یعنی

سبز  نابالغ گونه میوه که هرآن پیش از باید شیمیایی

نباید تنها به پیش از  شود، صورت گیرد و رنگ تولید

نتایج یک پژوهش در . ظهور میوه بالغ محدود شود

 نیز (.Lythrum salicaria L)فام خصوص گیاه خون

 در زنیبذرهای قابل جوانه ظهور اولین نشان داد که

اوت  ماه اوایل در شده، برداشت تازه هایآذینگل

این زمان . داد روز پس از گرده افشانی رخ 27یعنی 

 ثرؤمقابل اطمینان جهت انجام قطع  نقطه یک عنوانبه

. (Klips & Peñalosa, 2003)شود در نظر گرفته می

 (Sbrussi et al., 2014)بررسی اسبروسی و همکاران 

در مورد اثر قطع در پنج مرحله مختلف از رشد و نمو 

ای از بذر گونهفیزیولوژیکی های میوه بر ویژگی

نشان  (.Physalis peruviana L)عروسک پشت پرده 

 روز 40طی ،(٪89)زنی جوانه که بیشترین میزانداد 

 دهی )در حالتی که میوه و کالیکسپس از میوه

دست ترتیب به رنگ سبز روشن و سبز بودند( بهبه

 ,.Gresta et al)های گریستا و همکاران آمد. یافته

 Medicago)در مورد بذر سه گونه یونجه  (2007

spp.) بذرهای نابالغ زنی در نشان داد که میزان جوانه

 30پوسته، در اندک زمانی پس از برداشت ) اراید

درجه  10روز پس از گرده افشانی( و در دمای 

 درصد رسید.  90سلسیوس به 

مانند نور و دما بر فرآیند محیطی گوناگون عوامل 

 & Meyer) ندگذارمی تأثیرزنی و خواب بذر جوانه

Allen, 2009) .زنی دما همچنین بر سرعت جوانه

 & Kebreab)است گذار  اثر خواببذرهای بدون 

Murdoch, 2000).  سه دمای اصلی برای پاسخ بذر به

که  )سقف( و بیشینه ،(پایهکمینه ) دمایعبارتند از دما 

عمل  ها،باالتر از آن و ،ترترتیب در دماهای پایینبه

( مطلوببهینه )دمای و در  شودمتوقف میزنی جوانه

 ترین زمان ممکندر کوتاهزنی مراحل جوانهدر آن،  که

در بیشترین میزان زنی سرعت جوانهو  ،ددهمی رخ

سرعت  .(Alvarado & Bradford, 2002) است خود

زنی، زنی با افزایش دما تا دمای مطلوب جوانهجوانه

 ,Akram Ghaderi) یابدافزایش و بعد از آن کاهش می

زنی بذر دماهای ثابت و متناوب بر جوانه تأثیر .(2008

بذر برای نمونه، هرز نیز متفاوت است. هایعلف

 روشنایی و دمای در ، Scoparia dulcisهرزعلف

 داشت زنیجوانه ،تر از دماهای ثابت، سریعمتناوب

(Jain & Singh, 1989) بذر . این در حالی است که

، دمای ثابت در (.Prosopis farcta L) کهورک

 Ghaffarri) داشتاز دمای متناوب  یبهترزنی جوانه

et al., 2015). تغییری ، نوسانات دمایی ،این با وجود

 ایجاد نکرد زنی بذر کاتوسجوانه در افزایش

(Pahlevani et al., 2007). 

دماهای دست آوردن انواعی از توابع ریاضی برای به

مورد زنی و دما رابطه بین سرعت جوانه بیان اصلی و

 Shafii & Price, 2001; Jameاند )قرار گرفته استفاده

& Cutforth, 2004; Hardegree, 2006; Soltani et 
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al., 2006) مانند ای، بتا و دنداندوتکه ی از جملهبعوات

به دما نسبت زنی بذرها برای بررسی واکنش جوانه

 ;Soltani et al., 2006)اند قرار گرفتهاستفاده مورد 

Akram-Ghaderi, 2008; Soltani et al., 2008; 

Kamkar et al., 2012) مهار موفقیت آمیز یک گونه .

تواند با شناخت و پاسخ آن به عوامل محیطی می

های در سالهرز کاتوس علف جا کهمرتبط باشد. از آن

ظاهر شده  صورت تهاجمیبه اخیر در مزارع نیشکر

ه به شرایط کشت نیشکر، ضرورت دارد با توجاست، 

های زیستی آن مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد. جنبه

های مختلف اثر زمان پژوهش، بررسیاین هدف از 

بهینه  یو نیز تعیین دوره ،زنی بذرجوانهقطع میوه بر 

دارای  هایمنظور جلوگیری از پراکنش بذرقطع میوه به

 .زنی بودتوانایی جوانه

 هامواد و روش

 هرزهایپژوهش در آزمایشگاه بخش علف این

موسسه تحقیقات و آموزش شرکت توسعه نیشکر و 

 . درآمدبه اجرا  1396سال  در، صنایع جانبی

 آوری بذرجمع

آوری بذرها از هنگام تشکیل اولیه میوه تا برای جمع

رسیدگی کامل آن، چهار وضعیت ظاهری بر اساس 

صورت سبز تیره و ترتیب بهتغییر رنگ میوه و بذر به

روشن مایل به زرد، سبز مایل به زرد و زرد سبز 

ای روشن و  ای و قهوهزرد مایل به قهوه روشن،

 ها دردر نظر گرفته شد. ارزیابیتیره ای ای و قهوهقهوه

ها از مزرعه در تاریخ آوری بذرپنج نوبت با جمع

تشکیل پس از روز  14 ، یعنی1396پنجم آبان ماه 

 این روندو شد شروع )نوبت اول قطع(  کاتوس میوه

)میوه  تا رسیدگی کامل میوه بار،یک  هر دو هفته

ماه همان سال،  دار و آماده پراکنش( در دوم دیشکاف

ادامه  دهی )نوبت پنجم قطع(روز پس از میوه 70یعنی

ها از محل اتصال دمگل روی بوته جدا . میوهیافت

های کاغذی، به شدند و پس از قرارگیری درون پاکت

آوری آزمایشگاه منتقل شدند. مشخصات محل جمع

نشان داده  1 جدولهای مختلف در ها در زمانمیوه

 شده است.

های مختلف ( در زمان.Cynanchum acutum L) هرز کاتوسآوری علفمشخصات آب و هوایی و جغرافیایی محل جمع – 1جدول 

 برداشت میوه.

Table 1. Environmental and geographic characteristics of the locations, where Cynanchum acutum L. seeds were collected at 

different times of fruits harvesting. 

Elevation 

 (m) 
Longitude Latitude 

Amount of 

precipitation 

(mm) 

Mean 

temperature 

(˚c) 

Date of fruit 

Harvesting  
Location 

7 48˚Eˊˊ  19 ́ 26  30˚Nˊˊ  07 ́ 59  

0 26.8 Oct 27, 2017 

Salman Farsi 
Agro-industry 

Co. 

0 22.4 Nov 11, 2017 
1 13.8 Nov 25, 2017 

7.1 11.5 Dec 09, 2017 

0 16.3 Dec 23, 2017 

 

 آزمایش بذر

 آوری شده در شرایط محیطهای جمعابتدا میوه

 طبیعی، در آزمایشگاه از پاکت خارج و بذرها از میوه

دمایی  سطحدر پنج  هادر هر نوبت، بذرجدا شدند. 

و در شرایط درجه سلسیوس  50و  40، 30، 20، 10

. پیش از ندقرار گرفت آزمایشمورد تاریکی مداوم 

عنوان بستر بذر در آزمایش، کاغذهای واتمن به

درجه سلسیوس به مدت دو  120در دمای  واتوکال

دو دقیقه با  شدند. ابتدا بذرها به مدت استریلساعت 

هیپوکلریت سدیم پنج درصد ضد عفونی و سپس به 

 شو شدندت و مدت سه دقیق با آب مقطر شس

(Baziar et al., 2015; Mousavi et al., 2017) تعداد .
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 نهدیش با قطر بذر )اکوتیپ منطقه( در هر پتری 25

و  قرار داده شدروی دو الیه کاغذ صافی  ،مترسانتی

 برای. شدلیتر آب مقطر به آن اضافه میلی پنج

دور  ،جلوگیری از تبخیر و کاهش رطوبت

به  و سپس دش مسدود پارافیلم وسیلههب هادیشپتری

 ,.Ahmadvand et al) ژرمیناتور انتقال داده شدند

آزمایش و در صورت نیاز، به مدت  در طول .(2018

شمارش شد. میآب افزوده مقداری ها دیشپتری

صورت روزانه ساعت به 24زده بعد از جوانه بذرهای

بذر جوانه معیار . روز ادامه یافت 14و تا  دشآغاز 

 بودمتر میلی دو بیش از چه به اندازهریشه مشاهده، زده

(Battla et al., 2009)آلودگی از . برای جلوگیری 

 خارج هادیشپتری اززده جوانه  روبذ ،میکروبی

 ژرمیناتورهاآزمایش، کلیه  اجرای. پیش از شدند

 نوسان دماییکالیبره شدند و طی دوره آزمایش، 

  .بود سلسیوس درجه ±1ی بازه در هادستگاه

 هاتجزیه داده

در قالب طرح کامال و صورت فاکتوریل آزمایش به

 شد. تیمارها شامل دما اجراچهار تکرار  باتصادفی 

درجه سلسیوس( و زمان قطع  50و 40، 30، 20، 10)

تا میوه  اولیه )در پنج نوبت از هنگام تشکیل میوه

 هاواریانس داده ( بودند. تجزیهآن رسیدگی کامل

(ANOVA) با استفاده از نرم افزارSAS 9.1  و مقایسه

دانکن در ای چند دامنهآزمون استفاده از ها با میانگین

پس از اتمام  صورت گرفت.سطح یک درصد 

و زنی، درصد جوانه هایی همچونویژگی ،آزمایش

زنی از درصد جوانه. ندشد تعیین زنی سرعت جوانه

 ,Camberato & Mccarty) بدست آمد 1رابطه 

1999) : 

 GP = Σn / N × 100           (    1رابطه )    

  بذرهای :nتعداد بذر کشت شده و  :N که در آن،

و زنی همچنین سرعت جوانه باشد.زده می جوانه

 3و  2ه از رابط ترتیببه زنیمیانگین زمان جوانه

 (:Maguire, 1962)شد  محاسبه

∑ = GR                (2رابطه )   
𝒏𝒊

𝒅𝒊

𝒏
𝒊=𝟏  

 :niبذرهای کشت شده،  تعداد کل :N، رابطهدر این 

تعداد روز تا  :di و زده در هر شمارش جوانه بذرهای

برای توصیف بیشینه سرعت  باشد.می امiشمارش 

زنی بذرها در برابر زمان، از مدل گوسین سه جوانه

 ;Boyd et al., 2006; Hosseini et al., 2011)پارامتره 

Farzan et al., 2016; Mousavi et al., 2017)  استفاده

 (: 3 شد )رابطه

  b)^GRx-*((x0.5-(GR = a*exp/(2      (3رابطه )   

مجانب  :aزنی نهایی، سرعت جوانه :GRکه در آن: 

زمان : Xزنی، باالی منحنی یا بیشینه سرعت جوانه

زمانی که طی آن بیشینه سرعت  : GRX)زمان قطع(، 

: شیب منحنی در نقطه bآید و دست میزنی بهجوانه

50X  سرعت تغییرات روند بررسی برایباشد. می 

 در دمایی مختلف سطوح به نسبت هابذرزنی جوانه

مدل از  ،کاتوس میوه متفاوت قطعهای هر یک از زمان

( 4)رابطه  شداستفاده  2ایدو تکهیا  1خطوط متقاطع

(Soltani et al. 2006). 

f(T) = (T - Tb)/(To - Tb) if Tb <T ≤To ( 4رابطه)  
f(T) = 1- (T - To) /(Tc - To) If To < T ≤ Tc 
f (T) = 0 if T ≤ Tb or T ≥ Tc 

، )دمای مورد آزمایش( دمای محیط :T ،رابطهدر این 

bT:  کمینهدمای ،oT:  دمای بهینه وcT:  دمای بیشینه

 12سیگماپالت ها توسط نرم افزار برازش مدل است.

(Sigma Plot 12) و بخش زیرین  صورت گرفت

زنی ای به مفهوم سطح خواب و جوانهمنحنی دو تکه

. برای (Soltani et al., 2006) بذر در نظر گرفته شد

دستیابی به تخمینی از انتگرال زیر منحنی، از ضریب 

                                                                               
1 Intersected lines Model (ISL) 
2 Segmented 
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با استفاده از رابطه زیر  2)شاخص بیداری( 1زنیجوانه

 : (Baziar et al., 2015) شداستفاده 

 OT( max) × RbT -c GC(AI) = (T(    (    5ابطه )ر   

زنی، شاخصی برای : ضریب جوانه GCکه در آن،

دمای  :cTزنی در دامنه دمایی بررسی شده، جوانه

بیشینه سرعت  :maxRدمای کمینه و  :bTبیشینه، 

 برازش ارزیابیباشد. ( میoTزنی در دمای بهینه )جوانه

 3خطا یریشه میانگین مربعات شاخصتوسط  مدل

(RMSE )2 ) 4گیری اندازه دقتب تبیین یا ضری وR

adj )شد استفاده 7 و، 6 هایرابطه : 

 (6رابطه  )
 

 (7رابطه  )
 

 ترتیب مقادیر اندازهبه :Piو  Oi ،که در این دو معادله 

میانگین مشاهدات  :Ǭبینی شده و شده و پیش گیری

 یکبه  adj 2Rکوچکتر و  RMSE چه باشد. هرمی

 باشد.دقت بیشتر آزمایش می تر باشد، نشانگرنزدیک

 بحث و نتایج

مراحل رسیدگی میوه روی گیاه مادری بر  تأثیر

 زنی بذر قابلیت جوانه

نتایج حاصل از آزمایش بذرهای مربوط به نوبت اول 

دهی( که طی آن پوشش روز پس از میوه 14قطع )

خارج نمودن بذر خارجی میوه دارای رنگ سبز تیره و 

هیچ  نشان داد که ،نیازمند ایجاد شکاف در میوه بود

زنی در سطوح یک از بذرهای کاتوس، قابلیت جوانه

دمایی مورد آزمایش از خود نشان ندادند. نتایج یک 

پژوهش نشان داد که بذرهای گاوپنبه حاصل از اولین 

                                                                               
1 Germination Coefficient 
2 Awakeness Index 
3 Root Mean of Squares of Error 
4 Coefficient of determination 

مرحله رسیدگی، برابر با دو تا شش روز پس از 

زنی بودند و زیستایی در مرحله اقد جوانهدهی، فگل

دهی روز پس از گل 13تا  7دوم رسیدگی یعنی 

. همچنین (Kordbacheh et al., 2013) مشاهده شد

روز پس از  20زیستایی بذرهای گل انگشتانه تا 

 اعمال. (Hay et al., 1997) دهی مشاهده نشدگل

ها و بذرهای نارس را زیستایی گل عملیات قطع،

دهد که این تغییر در رسیدگی بذر را کاهش می

توان به معنی تغییر در کیفیت بذر در نظر گرفت می

(Lommen et al., 2018) در نوبت دوم قطع میوه .

دهی(، پوشش میوه و روز پس از میوه 30)نزدیک به 

بذر به رنگ زرد تغییر کرد. در چنین شرایطی برای 

زنی )در سطوح تحت آزمایش اولین بار، قابلیت جوانه

درجه سلسیوس به باال( در بذرهای کاتوس  30

زنی، کم )حدود مشاهده شد، گرچه میانگین کل جوانه

 ,.Sbrussi et al)( بود. اسبروسی و همکاران 7%

ی عروسک ادریافتند که بذرهای نابالغ گونه (2014

 زنیجوانه، (.Physalis peruviana L)پرده پشت

اندازه بذرهایی که گرچه میزان آن به  داشتند،

روز پس از  42فیزیولوژیکی رسیدند نبود.  صورتبه

  دهی و پس از آن که با تغییر رنگ میوه و بذر بهمیوه

 داشتزنی روندی افزایشی ای همراه شد، جوانهقهوه

تشکیل میوه، به روز پس از  70و   56که در  طوریبه

بیشترین میزان خود رسید. نتایج یک بررسی در مورد 

ای اثر تغییرات مرحله رشد و نمو بر کیفیت بذر گونه

نشان داد که  M.Bieb ambiguum Trifolium. شبدر

پس از گرده  زرو 22ابتدا در  ،زنیتوانایی جوانه

، پس از گرده افشانیروز  28در  و افشانی مشاهده شد

همه  یزنی بودند اما توانایقادر به جوانه ذرهابیشتر ب

پس از گرده افشانی  روز 42 زنی تابرای جوانه بذرها

طور نظری این (. بهHay et al., 2010) مشاهده نشد

زنی امکان وجود دارد که درصد بذرهای قابل جوانه
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در طی دوره رسیدگی افزایش یابد و هنگامی که 

یابند، به خود دست میبذرها به وزن خشک نهایی 

هایی بیشترین میزان خود برسد. این امر تنها در گونه

افتد. همچنین ها وجود ندارد اتفاق میکه خواب در آن

تغییر رنگ یا دیگر تغییرات ظاهری در بذر یا ساختار 

تواند یک شاخص عالی ریختی از رسیدگی میوه می

-به فیزیولوژیک باشد. برای نمونه، این نوع رسیدگی

میزان زیادی با رنگ زرد در میوه زردآلوی گرمسیری 

(Dovyalis caffra L.) ( همراه بودBareke, 2018). 

 زنی بذردما بر جوانه تأثیر

اثر سطوح مختلف دما و زمان قطع میوه و نیز اثرات 

زنی بذرهای کاتوس  در سطح ها بر جوانهمتقابل آن

واریانس ارائه دار بود )نتایج تجزیه یک درصد معنی

بالفاصله پس از کاتوس  هایارزیابی بذرنشده است(.

 هر نوبت قطع میوه، برای سطوح دمایی آزمایش انجام

کمینه، بهینه و بیشینه  (کاردینالاصلی )دماهای  شد و

نتایج نشان داد که  ند.شدو تعیین زنی محاسبه جوانه

در دهی، روز پس از میوه 14آوری شده بذرهای جمع

مورد آزمایش، دارای قابلیت دمایی  هیچیک از سطوح

نتایج یک بررسی نشان . (2زنی نبودند )جدول جوانه

زنی در قطع زود هنگام میوه گونه جوانهداد که هیچ

Abelmoschus esculentus (L.) Moench  روز  12تا

دهی صورت نگرفت و تنها پس از این پس از گل

زنی ضعیف د. جوانهزنی شروع شمرحله بود که جوانه

تواند ناشی بذرهای حاصل از قطع زود هنگام میوه می

از نسبت بیشتر بذرهای نابالغ نسبت به بالغ باشد، چرا 

که بذرها، زیستایی و بنیه خود را هنگامی کسب 

کنند که توسعه و تسهیم مناسب جنین و آندوسپرم می

 Barnwal) باشدیافته  پایاندهی( روز پس از گل 26)

et al., 2017)رو این احتمال وجود دارد که . از این

که جنین در دلیل آنبذرهای کاتوس طی این مدت، به

وضعیت نارس قرار داشته است و برای بالغ شدن 

زنی باشد، از قابلیت جوانهنیازمند زمان بیشتری می

 برخوردار نباشند.

 Cynanchum) کاتوس بذرهایکاردینال  دمای هایداده به شده داده ای برازشمدل دو تکه شده برآورد پارامترهای -2جدول 

acutum (دهیپس از میوه هایقطع )روزهای مختلف نوبت( در. 

Table 2. Estimated parameters of segmented model fitted to cardinal temperature data of Swallow wort (Cynanchum 

acutum) seeds at different cutting time (days after fruiting). 

(adj.)2 R RMSE Rmax****±SE SE ±***Tc SE ± **To SE±*Tb 
Cutting Time 

 (Days after fruiting) 

- - - - - - 14 

0.86 0.05 0.38±0.01 53.16±0.01 42.0±0.01 24.54±0.008 28 

0.92 0.56 5.44±0.4 55.8±2.14 31.32±0.34 23.50±0.17 42 

0.90 1.95 19.67±1.25 57.00±2.23 32.58±1.03 18.11±0.86 56 

0.93 1.17 13.16±0.66 55.77±1.57 34.68±0.90 18.71±0.80 70 
 زنی: حداکثر سرعت جوانه****: دمای بیشینه، ***: دمای بهینه، **، کمینهدمای : *

*Minimum temperature, **Optimum temperature, ***Maximum temperature, ****Maximum germination rate. 

 

شود، مقادیر مشاهده می 2گونه که در جدول همان

های زنی بذر در زمانکمینه و بهینه برای جوانهدماهای 

مختلف قطع میوه، نسبت به دمای بیشینه، نوسانات 

روز پس  42و  28 طی بیشتری داشته است. این روند

ترتیب نوبت دوم و سوم قطع میوه( از تشکیل میوه )به

های قطع چشمگیرتر است. در مقایسه با دیگر نوبت

دهی روز پس از میوه 28زنی بذر کاتوس از جوانه

روز  70برداشت، یعنی  نوبتآخرین و تا شد  مشاهده

 اصلیارزیابی دماهای  .داشتادامه دهی پس از میوه

دهی تا که با افزایش زمان پس از میوه دهدمینشان 

زنی مورد نیاز جوانه کمینه، دمای میوه رسیدگی کامل

 42 در طوری کهبهاست  داشتهتدریج روند کاهشی هب

 7/18به  5/23ترتیب از دهی بهروز پس از میوه 70 و

رسد با می نظر به(. 2)جدول  درجه سلسیوس رسید
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گذشت زمان از شروع تشکیل میوه به بعد، واکنش به 

دمای محیط در بذر برای دمای کمینه روند کاهشی 

شود. یابد و به دمای پایه واقعی خود نزدیک میمی

نیز  زنیبهینه جوانهدر خصوص دمای این روند 

 ،که با رسیدگی تدریجی میوهطوری مشاهده شد، به

 70در برداشت نهایی یعنی و رو به کاهش گذاشت 

درجه  35  بهدمای بهینه  ،دهیروز پس از میوه

 دهندنتایج نشان می .(2نزدیک شد )جدول سلسیوس 

پس از  28روز کاتوس از نزدیک به  هایکه بذر

، بودنارس  یظاهردارای هنگام دهی که در این میوه

و  کمینه یدمانیازمند گرچه  داشتند،زنی جوانه قابلیت

بهینه باالتری نسبت به دوره پس از رسیدگی میوه و 

بررسی بذرهای نابالغ . رسیده، بودند بذر کامل

(  نشان Medicago orbicularis)برداشت شده یونجه 

 65نسبت باالیی ) زنی بهداد که دارای میزان جوانه

درجه سلسیوس بودند  15درصد( بین دمای پنج تا 

(Gresta et al., 2007). 

های برداشت بذر( maxR) زنیجوانهسرعت حداکثر 

دهی، از سایر تیمارها روز پس از میوه 28 شده در

روند این  ،و با افزایش دوره رسیدگی میوهبود  کمتر

پس از روز  70که طوری به ،افزایش نشان داد

(. 2)جدول  دیرسبه بیشترین مقدار خود دهی، میوه

روز پس  28زنی بذرها برای میانگین کل درصد جوانه

دست آمد. باالترین میانگین درصد به 3/7دهی، از میوه

درجه سلسیوس  40زنی در این روز در دمای جوانه

درصد بود. بر اساس خروجی  13رخ داد و برابر با 

زنی مای کمینه، بهینه و بیشینه جوانهای، دمدل دو تکه

دهی روز پس از میوه 28  برداشت شده دربذرهای 

درجه سلسیوس  2/53، و 42، 5/24ترتیب برابر به

زنی (. میانگین کل درصد جوانه2تعیین شد )جدول 

درصد بود و  40دهی برابر روز پس از میوه 42برای 

 40دمای  درصد، در 52زنی با بیشترین میانگین جوانه

دست آمد. همچنین نتایج درجه سلسیوس حاصل به

زنی بذرها در نوبت سوم نشان داد که درصد جوانه

قطع همانند نوبت دوم، در دمای باالتر و در محدوده 

درجه سلسیوس صورت گرفت. بر اساس  40دمای 

زنی برای این مدل، دمای کمینه، بهینه و بیشینه جوانه

دهی، روز پس از میوه 42  برداشت شده دربذرهای 

درجه سلسیوس  8/55، و 3/31، 5/23ترتیب برابر با به

 (. 2دست آمد )جدول به

با افزایش مدت زمان پس از تشکیل میوه، بذرها 

تر ینپایزنی در دمای بهینه برای جوانهقابلیت بیشتری 

زنی کل طوری که میانگین درصد جوانهنشان دادند، به

درصد و بیشترین  69دهی، از میوهروز پس  56در 

 97درجه سلسیوس،  30زنی در دمای میانگین جوانه

درصد بود. بر این اساس و در نوبت چهارم قطع میوه، 

زنی، به بذر برای رسیدن به بیشترین درصد جوانه

دمای محیطی کمتری نیاز داشت و در محدوده دمای 

 لی،طور کدرجه سلسیوس به آن دست پیدا کرد. به 30

 تا شودزنی در دماهای باال باعث میجوانه

 در رویشیهای پیشکشهرز از اثر علفهایعلف

 .(Pahlavani et al., 2007)اوایل بهار، در امان بمانند 

و بیشینه  ،بهینهمدل، دمای کمینه،  بر اساس خروجی

پس از روز  56 برداشت شده درزنی بذرهای جوانه

درجه  57و  6/32، 1/18برابر با ترتیب دهی بهمیوه

(. نوبت پنجم 2دست آمد )جدول سلسیوس به

روی آن همزمان بود،  برداشت میوه با باز شدن شکاف

طوری که بذرها قادر بودند که باجریان باد در محیط به

روز  70زنی در منتشر شوند. میانگین کل درصد جوانه

ین درصد و بیشترین میانگ 5/59دهی، پس از میوه

درصد  87درجه سلسیوس،  30زنی در دمای جوانه

زنی و سرعت بود. البته میانگین بیشترین درصد جوانه

زنی نسبت به نوبت برداشت قبلی، تا حدودی با جوانه

کاهش همراه شد )نتایج نشان داده نشده است(. نتایج 
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 Digitalis)یک پژوهش در خصوص گل انگشتانه 

purpurea)  32زنی بذرها، حداکثر جوانهنشان داد که 

دست آمد. با افزایش زمان قطع دهی بهروز پس از گل

زنی افزایش دهی، میزان جوانهمیوه پس از شروع گل

 84دهی، به روز پس از گل 28طوری که یافت، به

های در حال در نتیجه، جداسازی کپسولدرصد رسید. 

ی توسعه از محل اتصال به ساقه گل دهنده و نگهدار

های باقی مانده روی ها تحت شرایط برابر با کپسولآن

زنی، بوته مادری، منجر به توسعه قابلیت جوانه

مقاومت به پسابش، و طول عمر، با وجود توقف 

 . (Hay et al., 1997)تجمع ماده خشک در بذر شد 

آوری بذر ارزیابی شرایط آب و هوایی محل جمع

هوایی و های آب و دهد که ویژگیمینشان 

های مختلف قطع خصوص دمای محیط طی نوبتبه

 (.1میوه، با برخی تغییرات همراه بود )جدول 

گزارشات مختلف نشان داده است که اثرات محیطی 

ر تواند بر بذرهایی که دالقا شده به گیاه مادری می

صورتی اند اثر گذرد، بهفصول مختلف بالغ و رسیده

زنی متفاوتی در طی جوانهکه نیازهای دمایی و نوری 

ممکن است که  ؛(El-Keblawy, 2017)داشته باشند 

 رتأثیزنی بذرهای کاتوس این نوسانات دمایی بر جوانه

ای، مدل دو تکه گذار بوده باشند. بر اساس خروجی

شت بردازنی بذرهای دمای کمینه، بهینه و بیشینه جوانه

، 7/18دهی، به ترتیب روز پس از میوه 70  شده در

 (.2درجه سلسیوس بود )جدول  8/55، و 7/34

 ه شده است،نشان داد 1گونه که در شکل همان

تشکیل تا رسیدگی کامل  از هنگامکاتوس  هایبذر

درجه  10درجه حرارت زنی در قادر به جوانه میوه

نتایج پژوهش  (.a, b, cوd ، 1ند )شکل سلسیوس نیست

در ( Pahlavani et al., 2008) پهلوانی و همکاران

مورد بذر کاتوس و در دمای ثابت نشان داد که بذرها، 

تا  10خواب ذاتی ندارند؛ با وجود این، در دماهای 

 17زند و کمینه دمای درجه سلسیوس، جوانه نمی 15

زنی بذر کاتوس الزم درجه سلسیوس برای جوانه

ها نشان داده است که دمای کمینه است. آزمایش

درجه  20تا  Asclepias syriaca ،15زنی جوانه

 Ampelamus albidusسلسیوس است. همچنین بذر 

پس از برداشت خواب ندارد و دمای کمینه و بهینه 

درجه  30و  15ترتیب زنی بذر آن، بهبرای جوانه

های داده. (Pahlavani et al., 2007)سلسیوس است 

خوبی با استفاده زنی بذرهای کاتوس بهسرعت جوانه

و دماهای کمینه، بهینه  برازش یافتای دو تکهاز مدل 

های قطع میوه زنی در هر یک از نوبتو بیشینه جوانه

هرز شاهی زنی علفدست آمد. جوانهبه کاتوس

توسط میرطاهری  (L draba Cardaria.)خاکستری 

(Mirtaheri, 2015و با استفاده از مدل ) های مختلف

زنی نشان داد که جوانهمورد بررسی قرار گرفت. نتایج 

هرز، از مدل مثلثی هایاین گیاه نیز همانند اغلب علف

کند. بر اساس برآورد مدل دو ای( پیروی می)دو تکه

دهی، بیشترین سرعت روز پس از میوه 28ای، تکه

درجه سلسیوس و  42زنی در دمای نزدیک به جوانه

 (.2بذر در روز بود )جدول  38/0برابر با 

درجه سلسیوس،  42تا  25ش دما در محدوده با افزای

صورت خطی افزایش و پس از زنی بهسرعت جوانه

 2/53طوری که در دمای آن با کاهش همراه شد، به

روز  42در  (.a1درجه سلسیوس به صفر رسید )شکل 

زنی برابر با دهی، بیشترین سرعت جوانهپس از میوه

یوس درجه سلس 4/31بذر در روز و در دمای  42/5

صورت خطی زنی بهبود. با افزایش دما، سرعت جوانه

افزایش و از آن پس کاهش  4/31تا  6/23در محدوده 

در نوبت  هابا ادامه ارزیابی بذر (.b1 )شکلنشان داد 

 ،دهیپس از میوه روز 56یعنی چهارم برداشت 

برای پایه )کمینه( مشاهده شد که دمای کاردینال 

درجه  18زنی کاهش یافت و به نزدیک جوانه
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ای، بر اساس خروجی مدل دو تکهسلسیوس رسید. 

زنی در این زمان با افزایش بیشترین سرعت جوانه

درجه  7/32بذر در روز در دمای  6/19همراه شد و به 

زنی با افزایش دما در سلسیوس رسید. سرعت جوانه

صورت درجه سلسیوس، به 7/32تا  1/18محدوده 

ی افزایش و پس از آن با کاهش همراه شد )شکل خط

c1 .)آوری جمع هایزنی بذرارزیابی وضعیت جوانه

روز پس از  70یعنی  در نوبت آخر قطع میوه، شده

های دهی که همزمان با باز شدن تدریجی غالفمیوه

 هاو آمادگی بذرحاوی بذرهای رسیده روی گیاه مادر 

نشان داد که دمای بهینه برای  بود،برای پراکنش 

 د.بودرجه سلسیوس  35 به نزدیک ها،زنی بذرجوانه

 2/13زنی بر اساس این مدل، بیشترین سرعت جوانه

درجه سلسیوس بود.  7/34بذر در روز و در دمای 

تا  7/18زنی با افزایش دما در محدوده سرعت جوانه

صورت خطی افزایش و پس درجه سلسیوس به 7/34

درجه سلسیوس با کاهش همراه  8/55تا دمای  از آن

 (.d1 )شکلشد 
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 تأثیرتحت  ،(Cynanchum acutumزنی بذر کاتوس )وانهجای برازش داده شده به روند تغییرات سرعت معادله دو تکه -1شکل   

 .روز d )70، 56( روز c، 42( روز b،  28( روز aهای متفاوت قطع پس از تشکیل میوه؛ در زمان سطوح مختلف دما

Figure 1. Segmented model fitted to germination rate changes of wallow-wort (Cynanchum acutum) seeds under different 

temperature levels at different fruit cutting days ; a)28, b)42, c)56 and d)70 days. 

زنی بذر کاتوس تغییرات دماهای اصلی جوانه

 زمان متفاوت قطع میوه تأثیرتحت 

روند تغییرات دماهای اصلی کمینه، بهینه و بیشینه 

های متفاوت زمان تأثیرزنی بذور کاتوس تحت جوانه

نشان داده شده است. با  2برداشت میوه در شکل 

روز پس از تشکیل  30گذشت مدت زمان نزدیک به 

های مادری، بذرهای کاتوس قابلیت میوه روی بوته

زنی به زنی را پیدا کردند، گرچه برای جوانهجوانه

درجه سلسیوس نیاز بود. با  25دمای کمینه نزدیک به 

رسیدگی و بلوغ بیشتر بذرها که طی شدن مراحل 
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طور کلی با کاهش میزان رطوبت در بذرها همراه به

است، روند کاهش دمای پایه ادامه یافت و به نزدیک 

زنی در درجه سلسیوس رسید. ارزیابی جوانه 18

های مختلف قطع تا رسیدگی کامل بذرها در نوبت

دهد که روز پس از تشکیل میوه نشان می 70نزدیکی 

زنی بذرهای کاتوس در ی بهینه برای جوانهدما

های هواشناسی درجه سلسیوس بود. داده 30محدوده 

در طی مدت تشکیل تا رسیدگی میوه و بذر کاتوس 

طور پیوسته با دهد که دمای میانگین محیط بهنشان می

(. این امر ممکن 1کاهش همراه بوده است )جدول 

بهینه  خصوص دمایاست بر دماهای کاردینال، به

که تحت چنین طوریگذارد، به تأثیرزنی جوانه

شرایطی، بذرها نیازمند برخورداری از دامنه درجه 

زنی مطلوب حرارت باالتر برای رسیدن به جوانه

 باشند.   
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  (Cynanchum acutumکاتوس )هرز علفزنی بذور کاردینال جوانه بر دماهایمیوه  قطعاثر زمان  –2 شکل

Figure 2. Effect of fruit cutting time on cardinal temperatures of swallow-wort (Cynanchum acutum) seeds germination. 

 

های مانزنی بذر در زتغییرات سرعت جوانه

 میوه مختلف قطع

زنی روند تغییرات حداکثر سرعت جوانه 3شکل 

(maxR بذرهای کاتوس با گذشت زمان، از زمان )

دهد. بر تشکیل میوه تا رسیدگی کامل آن را نشان می

این اساس، با افزایش تعداد روزهای پس از تشکیل 

تدریج رو به فزونی گذاشت و  نزدیک به  maxRمیوه، 

)نوبت چهارم قطع(، به  روز پس از تشکیل میوه 60به 

زنی بیشترین میزان خود رسید. حداکثر سرعت جوانه

روز  56روز پس از تشکیل میوه نسبت به  70بذر در 

پس از تشکیل آن، تا حدودی با کاهش همراه بود. به 

که رسد که شرایط محیطی، کمی پیش از آننظر می

طور کامل رسیده باشد و آماده پراکنش بذرها میوه به

گذار  تأثیرزنی و پویایی بذر کاتوس د، بر جوانهشو

بوده است. بر اساس تابع گوسین سه پارامتره برازش 

 6/22زنی، ها، حداکثر سرعت جوانهداده شده به داده

دست دهی بهروز پس از میوه 51بذر در روز بود که 

 (. 3آمد )شکل
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Y = 20.83*exp(-.5*((x-59.66)/10.79)^2)

R2=0.99
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Figure 3. Effect of cutting time on the changes of maximum germination rate (Rmax) of swallow-wort (Cynanchum acutum 

L.) seeds. 
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Figure 4. Effect of harvesting time on awakeness index of swallow-wort (Cynanchum acutum) seeds. DAF= days after 

fruiting 
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شرایط محیطی و نوسانات درجه حرارت بر میوه  تأثیر

های قطع روی گیاه مادری و بذر، در فاصله بین نوبت

 ( بوده باشد.1)جدول

 کلی گیرینتیجه

ی اول طورکلی، بذرهای کاتوس طی دو تا سه هفتهبه

زنی نداشتند، اما پس از تشکیل میوه، قابلیت جوانه

تدریج از این زنی در بذرها، بههای جوانهنشانهاولین 

مرحله به بعد مشاهده شد. رنگ پوشش بیرونی میوه و 

ترتیب سبز تیره و بذرهای درون آن در این مرحله، به

سبز روشن مایل به زرد است. با افزایش مدت زمان 

پس از تشکیل میوه که با تغییر رنگ تدریجی پوشش 

های مراه بود، ویژگیظاهری میوه و بذر کاتوس ه

زنی بذرها  فزونی یافت و در مورد ارزیابی جوانه

مراحل پایانی رسیدگی که همراه با باز شدن شکاف 

ها در میوه، آزاد شدن بذرها و قابلیت پراکنش آن

محیط بود، به بیشترین میزان خود رسید. این زمان، 

ماه در مناطق نیشکرکاری  مصادف با اوایل دی

هرز کاتوس از اوایل باشد. علفخوزستان می

شود. دهی میتدریج وارد مرحله گلشهریورماه به

هایی که در طی مهرماه بذرهای کاتوس حاصل از میوه

شوند، دارای قابلیت ماه تشکیل میتا اوایل آبان 

که میانگین درجه زنی است. با توجه به اینجوانه

، های مهر و آبانحرارت محیط در منطقه طی ماه

رسد و بر درجه سلسیوس می 22و  26ترتیب به به

های هوایی کاتوس مبنای نتایج این پژوهش، قطع اندام

باید تا پیش از هفته دوم پس از تشکیل میوه صورت 

گیرد و از طرفی تحت شرایط آب و هوایی مناطق زیر 

کشت نیشکر در خوزستان، در اواسط فصل بهار، 

درجه سلسیوس  30میانگین دمای روزانه به حدود 

زنی بذر تواند در افزایش جوانهرسد، این امر میمی

های جدید در مزارع داشت کاتوس و ایجاد آلودگی

زنی واقع شود. تعیین دمای بهینه جوانهمؤثر نیشکر 

های تواند در تشخیص زمان بکارگیری روشبذر می

مبارزه )شیمیایی یا مکانیکی( متناسب با شرایط مزارع 

برای مهار کاتوس نقش مهمی داشته باشد. نیشکر 

های )هوایی یا زمان استفاده از گزینه قطع اندام

هرز نیز از مواردی است که الزم است زیرزمینی( علف

های به آن توجه کافی شود. بنابراین باید با قطع بوته

کاتوس، از پراکنش و یا ورود بذرهای زیستا به بانک 

ن کاهش بانک بذر بذر خاک جلوگیری شود. همچنی

شود تا با افزایش دمای محیط به باالی سبب می خاک

درجه سلسیوس از اوایل فروردین ماه، میزان بذر  20

زنی، رشد و استقرار اولیه کمتری برای جوانه

های ناشی از رویش بذر کاتوس در مزارع گیاهچه

نیشکر وجود داشته باشد. بنابراین بکارگیری 

منظور جلوگیری از ورود به های مختلف مبارزهروش

یا گسترش بیشتر  هرز به مناطق غیرآلوده واین علف

عنوان یک تواند بهمی و آن، دارای اهمیت بسیار است

 راهکار مدیریتی مورد توجه قرار گیرد. 
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