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  چكيده 

به منظور بررسی تفاوت ميان سطوح خواب در بذور برداشت شده از گياه مادري در زما نهاي متفاوت طی فصل رشد در گونه تاج 

خروس ريشه قرمز آزمايشی در آزمايشگاه علوم علف هاي هرز پرديس كشاورزي و منابع طبيعی دانشگاه تهران به صورت 

تكرار انجام شد. فاكتورها  شامل: دوره هاي متفاوت جمع آوري بذر   2در فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفی 

درجه( و نور و تاريكی بود. نتايج نشان داد بذور دوره اول )مرداد ماه( در  20الی  20مهر(، پنج سطح دمايی) -شهريور –)مرداد 

درجه  20ري داشتند. بذور شهريور تنها در مقايسه با بذور شهريور و مهر سطح خواب كمتر و بنابراين درصد جوانه زنی بيشت

سانتيگراد جوانه زنی داشتند و  بذور برداشت شده در مهر ماه نيز در هيچ يک از دماهاي مورد مطالعه جوانه نزدند. همچنين بين 

وانه زنی تحت تيمار نور و تاريكی در بذور مرداد و شهريور تفاوت وجود داشت. بنابراين براساس نتايج حاصله ممكن است كه ج

 تاثير زمانهاي برداشت قرار گيرد.

 .خواب، زمان هاي برداشت بذر، جوانه زنی، تاج خروس هاي كليدي:واژه
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Abstract 

An experiment was conducted in research field of agriculture and natural resources of University of Tehran, to 

investigate the difference between dormancy levels of redroot pigweed seeds harvested at different dates during 

the growing season. The experiment was laid as factorial with a randomized complete block design arrangement 

with four replications. Factors included seed collection dates with three levels (August, September and October), 

germination temperatures at five levels (15 to 35° C) and two light conditions (light and darkness). Harvested 

seeds of the first date (August) showed a high germination percentage which indicates a lower level of dormancy 

in contrary with seeds harvested in September and October. Seeds harvested in September only germinated at 

35° C and the October harvested seeds did not germinate at any temperature. Level of germination differed under 

light and darkness in seeds harvested at august and September. Based on this results, seed germination might be 

affected by their harvest date.   
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 مقدمه
امروزه تحقيقات زيادي در جهت كاهش مشكالت علف هاي هرز از طريق يافتن روشهايی براي شكست خواب بذور علف هاي 

هرز در حال انجام است. افزايش آگاهی از خواب بذور علف هاي هرز می تواند منجر به روشهاي جديد و بهتر براي كنترل علف 

ه خواب فيزيولوژيک بيشترين فراوانی را در ميان انواع خواب در بانک بذر در (. از آنجايی ك2120)اگلی و دوك، هاي هرز شود 
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(. در بيشتر موارد 2110نواحی معتدل نسبت به انواع ديگر خواب دارد از اهميت بيشتري برخوردار است )وليشاورز و همكاران، 

تغيير دهنده  سطوح خواب دما می باشد. تغيير وضعيت خواب در پاسخ به تغيير عوامل محيطی صورت می گيرد كه عامل اصلی 

شوند می تواند تعيين كننده سطوح جوانه زنی و خواب آنها و در نتيجه زمان شرايطی كه بذور طی آن روي گياه مادري بالغ می

يادي به (. از اين رو پاسخ هاي جوانه زنی و خواب بذور بستگی ز2112جوانه زنی و سرنوشت نسل آينده باشد )باسكين و باسكين، 

 تاج خروس ريشه قرمز رستنگاه گياه مادري و زمان تكامل و بلوغ آنها روي گياهان مادري دارد. 

(Amaranthus retroflexus علف هرز يكساله تابستانه اي است كه  به دليل دوره رويش ممتد، رشد سريع، توليد بذر زياد و )

( گزارش كردند بذور اين 2111واجه ساخته است. قربانی و همكاران )زيستايی طوالنی مدت بذور، مديريت مزارع را با مشكل م

گونه در دامنه وسيعی از دما، پتانسيل هاي رطوبتی و اعماق متفاوت دفن، قادر به جوانه زنی می باشد، اما بيشترين جوانه زنی را در 

ز انجام اين مطالعه بررسی تاثير زمان برداشت بذر . هدف اسانتی متري ( خاك دارد 2تا  0/2( و اعماق كم )   < 20  دماهاي باال )

 از گياه مادري تاج خروس بر الگوي جوانه زنی آن در دماهاي مختلف می باشد.

  

  مواد و روش ها

پس از رسيده شدن در  سه زمان با فواصل يک ماهه ) اواخر مرداد تا اواخر مهر(،  از   Amaranthus retroflexusبذور گونه  

 مزرعه آموزشی و پژوهشی پرديس كشاورزي و منابع طبيعی دانشگاه تهران  واقع در كرج جمع آوري شد.

 هاي جوانه زنی آزمايش 

بذر در هر  22كاغذ صافی واتمن شماره يک و به تعداد  سانتی متري داراي دو اليه 1پتري ديش هاي  رد A. retroflexus  بذور

، 20، 22، 20سطح دمايی ) 0ميلی ليتر آب مقطر به هر يک از پتري ها افزوده شد. اين آزمون در  0پتري ديش قرار گرفتند. مقدار 

بذور از نور از فويل درجه سانتيگراد(  و دو سطح نوري شامل  نور و تاريكی انجام پذيرفت. براي محفوظ ماندن  20و  22

بذري در نظر گرفته شد. شمارش بذور جوانه زده در پايان مدت آزمون   22آلومينيومی استفاده شد. براي تمام تيمارها چهار تكرار 

ا روز پس از قرارگيري پتري ها در ژرميناتور انجام شد. خروج ريشه چه معيار جوانه زنی بود. تجزيه واريانس اين مطالعه ب 22يعنی 

استفاده  LSDصورت گرفت و جهت مقايسه ميانگين ها از آزمون  GLMبا استفاده از رويه  1,2ورژن  SASاستفاده از نرم افزار 

 رسم گرديد. 2222شد. همچنين نمودارها با استفاده از نرم افزار اكسل 

 

 نتايج و بحث

متفاوت برداشت قرار می گيرد. جوانه زنی بذور تازه برداشت نتايج حاكی از آن است  كه درصد جوانه زنی تحت تاثير زمان هاي 

به نظر می رسد به علت وجود   بود كه ٪0شده در برخی از تيمارها و نيز در دوره هاي متفاوت جمع آوري صفر و يا كمتر از 

سطح خواب كمتر و بنابراين   (.   بذور  مرداد ماه  نسبت به بذور دو ماه ديگر2112خواب فيزيولوژيک باشد ) باسكين و باسكين، 

درجه و تيمار نوري  صورت گرفت.  20درصد جوانه زنی بيشتري نشان دادند. در اين گروه از بذرها  بيشترين جوانه زنی در دماي 

هفته  سرمادهی گزارش كردند. باسكين و  6درجه در پی  20( بيشترين جوانه زنی در اين گونه را در دماي 2220غديري و نيازي )

درجه سانتی گراد را الزمه جوانه زنی با درصد باال در اين گونه می دانند. در بذور مرداد  22تا  22( دما در محدوده 2100باسكين )

درصد جوانه زنی ديده شد و در ساير  22درجه،  20با افزايش دما جوانه زنی نيز افزايش يافته است. در بذور شهريور تنها در دماي 

(. تغييرات فصلی سطوح خواب براي بسياري از گونه ها گزارش شده كه اساسا به دليل 2صفر درصد بود )شكل دماها جوانه زنی 

( گزارش كرده اند بذور اين گونه چنانچه 2100كيگل و همكاران ) (.2112تغيرات فصلی دما  ايجاد می شود )باسكين و باسكين، 
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( سطح خواب گونه 2220باتال و بنچ آرنولد ) نی متفاوت عمل می كنند.در دماهاي متفاوت توليد شوند در بروز صفات جوانه ز

اند كه طی زمستان از ميزان آن كم شده و در بهار می توان شاهد رويش اين گونه ها هاي يكساله تابستانه  را در پاييز، باال بيان نموده

ر جوانه زنی اتفاق نيفتد بذور اين قبيل  گونه ها وارد بود. همچنين با  نزديک شدن به اواخر فصل تابستان و در صورتی كه در بها

خواب ثانويه خواهند شد. از آنجايی كه تاج خروس ريشه قرمز گونه اي تابستانه بوده و در بهار و تابستان جوانه زنی دارد می توان 

زنی در اختيار دارند پس داراي  با استفاده از ديدگاه  فوق نتيجه گرفت بذور مرداد ماه  فصل مناسب طوالنی تري براي جوانه

خواب كمتري هستند. از طرفی بذور شهريور  چون در اواخر فصل مساعد جوانه زنی جمع آوري شده اند، ممكن است داراي 

(  بيشتر از دماهاي پايين می 20و  22خواب بيشتري باشند. همچنين نتايج نشان داد كه تفاوت تيمار نور و تاريكی در دماهاي باال )

 اشد.ب

 

 
 تاج خروس ريشه قرمز  در زمان هاي متفاوت برداشت  از گياه مادري . پاسخ جوانه زنی بذور 2شكل 
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