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  چكيده 

صورت به منظور بررسی ميزان جوانه زنی بذور تاج خروس ريشه قرمز و سلمک  در محيط هاي كشت متفاوت آزمايشی به 

نوع محيط كشت  و دو سطح نور  2فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفی در چهار تكرار انجام شد. فاكتورها شامل:  

درجه  22روز در دماي  222درجه سانتی گراد انجام گرفت. بذور در داخل خاك  به  مدت  20وتاريكی بود. آزمايش در دماي 

ري شدند. پس از اين مدت بذور از خاك خارج و در محيط هاي كشت گوناگون )پتري، بار نگهدا -2سانتی گراد و رطوبت 

خاك و پيت( براي جوانه زنی قرار گرفتند. نتايج نشان داد  تفاوت در محيط هاي كشت موجب تفاوت در جوانه زنی و رويش در 

وانه زنی سلمک درمحيط خاك در مقايسه با اين گونه ها  شد. بيشترين جوانه زنی در پتري ديش و سپس در پيت مشاهده شد. ج

تاج خروس بيشتر بود. بين تيمار نور و تاريكی تفاوت معنی دار بود. نتايج اين مطالعه نشان داد جوانه زنی به شدت با نوع محيط و 

 عوامل موجود در آن  در ارتباط است.

 .، جوانه زنی، تاج خروس ريشه قرمز، سلمکكشت محيط  واژه هاي كليدي:
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Abstract 

This experiment was conducted to investigate germination rate of redroot pigweed and commom 

lambsquarter seeds in different mediums. Experiment was a factorial arrangement as completely 

randomized block design with four replications. Factors consisted of three types of medium, and 

germination in light and dark conditions. Germination temperature was 250C. Seeds were maintained 

for 200 days at 300C and humidity of -1 bar. After this period of time seeds extracted from soil and 

placed in different mediums (petri, soil and peat), for germination testing. Results showed that 

differences in mediums caused different germination and emergence rates in this species. Maximum 

germination was observed in petri dishes and then peat. Higher germination of common lambsquarters 

was observed in soil, which was in contrast with redroot pigweed.  There were significant differences 

between light and dark treatments. Results showed that germination is strongly associated with the type 

of environment and the factors involved in it. 
Keywords: Common lambsquarter, germination, medium, redroot pigweed. 

 مقدمه 

زايی می شوند. استقرار گياهچه نيازمند آن است كه بذور  بيشتر اجتماعات گياهی يكساله از بذور موجود در بانک بذر خاك باز  

زايی  اسب باشند تا بازدر وضعيت فيزيولوژيكی مناسب براي جوانه زنی قرار گيرند. به عبارتی الزم است بذور در مكان و زمان من

(. درصد بذوري كه در 2101براي بسياري گونه هاي يكساله، خاك واسطه انجام اين فرآيندهاست)تامپسون و گرايم، محقق شود. 
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سال معين در بانک بذر جوانه می زنند تحت تاثير گونه و محيطی كه بذور با آن مواجه هستند قرار می گيرند. ميانگين درصد  يک

درصد می باشد )فورسال و  L.  Chenopodium album ،2و .Amaranthus sppی گونه هاي اصلی از جمله رويش برخ

در دسترس بودن شرايط مناسب جوانه زنی  به كاهش ذخيره بذري  زمانی كه بذور سطح خواب  پايينی دارند (.2116همكاران، 

ثر از شرايط اكولوژيكی متداول در متأ باشد. جوانه زنیخاك می انجامد كه از اهداف مديريتی در كنترل علف هاي هرز می 

زيستگاه بوده و با چندين عامل محيطی از جمله نور، دما و بستر جوانه زنی مرطوب در ارتباط می باشد )گايروال و همكاران، 

بستر  ذكر شده، اما عاملی مانند(. اهميت دما و نور به عنوان عوامل محيطی بسيار مهم و موثر بر جوانه زنی در منابع بسياري 2222

كشت و ويژگی هاي آن و تاثيري كه بر جوانه زنی خواهد داشت، دست كم در ارتباط با علف هاي هرز كمتر مورد مطالعه و 

( ويژگی هاي مناسب بستر كشت را سفت و متراكم بودن آن جهت نگهداري 2222بررسی قرار گرفته است.گايروال و همكاران )

و موقعيت خود طی جوانه زنی و نيز حفظ رطوبت كافی براي پرهيز از آبياري هاي پی در پی و در نتيجه تهويه بذور در محل 

پيت، پراليت، خاك -مناسب خاك ذكر كرده اند. اين محققين تاثير محيط هاي كشت گوناگون شامل ورميكواليت، كوكو

مطالعه و بيان كردند جوانه زنی به طور معنی داري تحت   Jatrophacurcasمعمولی، شن و كاغذ صافی را بر جوانه زنی بذور 

 Thypha( توانايی سه عامل محيطی بازدارنده جوانه زنی در 2222تاثير بسترهاي كشت متفاوت قرار می گيرد. برنگر و همكاران) 

latifolia  ود. نتايج نشان داد نوع پيت را مورد بررسی قرار دادند. بسترهاي كشت شامل پيت فيبري، پيت مرطوب و كاغذ صافی ب

روي پيت فيبري جوانه زنی صورت نگرفت، اما ميزان آن روي پيت مرطوب به  بر جوانه زنی بوده و تقريباً عامل اصلی تاثير گذار 

( ورمی كمپوست را جايگزين پيت در 2220درصد  رسيد و جوانه زنی در اين پيت با افزايش پوشش خزه كاهش يافت. زالر ) 22

گرفته و به منظور بررسی تاثير آن  بر جوانه زنی، تخصيص بيومس، عملكرد و كيفيت ميوه در سه واريته گوجه فرنگی تحقيقی نظر 

را پی ريزي نمود. نتايج وي  حاكی از اثرات تحريک كنندگی ورمی كمپوست بر اين صفات بود. هدف از انجام اين مطالعه، 

جوانه زنی دو گونه علف هرز تاج خروس و سلمک و تعيين محيط كشت مناسب  بررسی تاثير محيط هاي مختلف كشت بر روي

 براي حصول حداكثر جوانه زنی در اين دو گونه  بود.

  مواد و روش ها

از مزرعه آموزشی و پژوهشی پرديس كشاورزي و منابع طبيعی دانشگاه تهران   C. albumو   Amaranthus retroflexusبذور 

روز در  222 پس از پاكسازي و انتقال بذور به كيسه هاي پارچه اي )نايلون مش( به مدت تقريبی واقع در كرج جمع آوري شدند.

سانتی  0ند. عمق دفن بذور در مرحله انبارداريبار داخل ژرميناتور  نگه داري شد  -2درجه سانتی گراد و رطوبت  22شرايط دمايی 

 یسانتدرجه  20پس از گذشت اين مدت بذور از خاك خارج و مورد آزمايش جوانه زنی در دماي متري خاك در نظر گرفته شد. 

خاك و گراد )دماي بهينه جوانه زنی در دو گونه(،  شرايط نور و تاريكی و  در سه بستر كشت شامل پتري ديش )كاغذ صافی(، 

سانتی متري گلدان هاي داراي خاك و پيت دفن شدند. در تيمار تاريكی بذور پس  2پيت قرار گرفتند. بذور در اين مرحله در عمق 

)باوميستر و كارسن،  از استخراج از خاك بالفاصله به سه محيط منتقل شدند. فرآيند استخراج زير نور سبز ايمن صورت گرفت

ر به مدت دو ساعت در معرض نور طبيعی موجود در محيط قرار گرفتند و سپس در محيط هاي سه گانه در تيمار نوري بذو (.2112

بود. پيت مورد استفاده در اين آزمايش پيت خزه بود كه در   2آن  pHلوم و بافت خاك مورد استفاده براي كشت، كشت شدند.

نگ قهوه اي می باشد و ظرفيت نگه داري آبی حدود ده برابر وزن ميان انواع پيت در ايران كاربرد بيشتري دارد. اين پيت داراي ر

در تمام مدت آزمايش، سعی بر اين بود كه بذور در شرايط تنش رطوبتی قرار نگيرند. درصد  جوانه زنی در  خشكش را داراست.

صورت  GLMبا استفاده از رويه  1 .2ورژن  SASتجزيه واريانس اين مطالعه با استفاده از نرم افزار  روز محاسبه شد. 22پايان 

 رسم گرديد. 2222استفاده شد. همچنين نمودارها با استفاده از نرم افزار اكسل  LSDگرفت و جهت مقايسه ميانگين ها از آزمون 
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 نتايج و بحث 
نتايج اين پژوهش حاكی از آن است كه جوانه زنی به ميزان زيادي تحت تاثير محيط هاي كشت قرار گرفته است )گايروال و 

(.  بيشترين جوانه زنی  دو گونه در پتري و شرايط نوري 2112؛ كلينگ و همكاران، 2222؛ برنگر و همكاران، 2222همكاران، 

نيز جوانه زنی روي كاغذ صافی بيشتر از شن  Adhatoda vasica  وTerminalia myriocarpa صورت گرفت. در بذور 

مبنی بر جوانه زنی بيشتر Thypha latifolia نتيجه مشابهی نيز در مورد بذور  (.2120گزارش شده است )باهوگانا و همكاران، 

 Jatrophaدر ارتباط با (. اما2222روي كاغذ صافی در مقايسه با ديگر محيط هاي كشت گزارش شده است )برنگر و همكاران، 

curcas   بيشترين و كمترين درصد جوانه زنی به ترتيب در بستر كشت ورميكواليت و كاغذ صافی به دست آمد.  از طرفی بيشترين

سرعت جوانه زنی در شن و كمترين آن روي كاغذ صافی صورت گرفت. از اين رو شايد بتوان گفت بستر كشت عالوه بر جوانه 

 02بذور سلمک در بسترخاك و نور بهتر از تاج خروس عمل كرده و تقريبا  بروز صفات اين فرآيند نيز تاثير گذار است.زنی در 

بذور تاج خروس  درصد بذور تاج خروس موفق به جوانه زنی در اين شرايط شدند. 22كه تنها  درصد جوانه زنی داشتند، در حالی

درصدي  جوانه زنی نسبت به  22در پيت جوانه زنی بهتري در مقايسه با  محيط خاك داشته و در مورد سلمک پيت سبب افزايش 

باال، بافت خاك، رطوبت باال و نبود اكسيژن كافی براي وقوع pH (. ممكن است دليل اين كاهش حساسيت به 2خاك شده )شكل 

به طور كلی فرآيند جوانه زنی دو گونه در محيط هاي متفاوت كشت با يكديگر داراي تفاوت  اشد. جوانه زنی در تاج خروس ب

در گلخانه و در شرايط عدم كمبود رطوبت خاك، عمق و تركيب و ساختار خاك سطحی رويش گياهچه سلمک را تحت  است.

در مزرعه را كمتر از جوانه زنی در آزمايشگاه  (. اين محقق همچنين رويش گياهچه سلمک2122تاثير قرار خواهد داد)كاسانل، 

ذكر كرده و چندشكلی بودن بذور و عوامل خرد اقليمی را  توجيه اين تفاوت دانسته است.  با توجه به باالتر بودن درصد جوانه زنی 

به همراه  اكتاج خروس در پيت نسبت به خاك احتمال می رود جوانه زنی مطلوب در اين گونه مستلزم تهويه مناسب در خ

باشد. تفاوت بين سطوح نور و تاريكی در بستر خاك و پيت بيشتر از پتري بوده و به طور كلی می  داري آبظرفيت متوسط نگه

توان گفت جوانه زنی تاج خروس در پتري تحت تاثير نور قرار نگرفته، حال آنكه در مورد بذور سلمک تفاوت معنی دار شده 

زنی در سلمک حساسيت كمتري به نوع محيط كشت و شرايط و عوامل حاكم بر آن داشته باشد و نور به نظر می رسد جوانه  است.

عامل مهمتري باشد. كمترين درصد جوانه زنی سلمک در شرايط گوناگون در تاريكی صورت گرفته، اما ظرفيت جوانه زنی دوباره 

سانتی متري  2در عمق  C.album(. وي همچنين دفن بذور2122پس از قرارگيري در معرض نور وابسته به دما بوده است )كاسانل، 

را سبب كاهش رويش در گلدان دانسته، حال آنكه با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش شايد بتوان گفت جوانه زنی در تاج 

 خروس بيشتر از سلمک تحت تاثير عمق كاشت قرار گرفته است.

 
در شرايط نوري.. جوانه زنی تاج خروس و سلمک در پتري ديش، خاك و پيت الف 2شكل   
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.تاريكیدر شرايط جوانه زنی تاج خروس و سلمک در پتري ديش، خاك و پيت  ب.2شكل  

 A: A.retroflexus٬ CH:  C.album 
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