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چكيده
به منظور بررسی دماهاي نگهداري بر وضعيت خواب و جوانه زنی بذور تاج خروس ريشه قرمز آزمايشی به صورت فاكتوريل در
قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفی در آزمايشگاه علوم علف هاي هرز پرديس كشاورزي و منابع طبيعی دانشگاه تهران و در 2
تكرار انجام شد .فاكتورها شامل 2دماي نگهداري بذور ( 22 ،22 ، 0و  22درجه) 0 ،دماي جوانه زنی ( 20الی  20درجه) و نور بود.
پس از گذشت  22روز بذور براي انجام آزمون جوانه زنی از خاك خارج شدند .نتايج نشان داد بيشترين جوانه زنی در دماي
نگهداري  22درجه و پس از آن  22درجه صورت گرفته است .درصد جوانه زنی نيز به ترتيب در دماي  22و  22شيب افزايشی
يافت .با افزايش دامنه دمايی از  20تا  20درجه ،درصد جوانه زنی در اين گونه افزايش يافت .همچنين تاج خروس در دماي 22
درجه به  02درصد جوانه زنی ماكزيمم رسيد.
واژههاي كليدي  :دماي نگهداري ،خواب ،پارامترهاي دمايی  ،تاج خروس.
Effect of seed storage temperatures on redroot pigweed germination
Saeedeh Balaghi1*, Mehdi Rastgoo2, Hamid Rahimiyan Mashhadi3, Ali Ghanbari2, Reza Ghorbani2,
Mostafa Oveisi3
1. MSc. Student of weed science, Ferdowsi University of Mashhad, 2. Assistants and associate
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Abstract
A factorial experiment was conducted in weed science laboratory of college of agriculture and natural resources
of university of Tehran, to study the effects of storage temperatures on seed dormancy and germination of
redroot pigweed. Experiment was based on a completely randomized block design with four replication. Factors
consisted of temperature storage of seeds in four levels (5, 10, 20 and 300c), five germination temperatures (from
15 to 350c) and light. After 40 days, seeds were exhumed from soil for germination test. Results showed that
seeds stored at 20 and 30 °C had the highest germination. Besides, germination rate increased at 20 and 30 °C,
respectively. Increasing germination temperatures from 15 to 30 °C resulted in increased rate of seed germination.
Also, pigweed seeds reached its 50% of maximum germination at 300 C.
Keywords: Dormancy, redroot pigweed, storage temperature, temperature parameters.

مقدمه
پيچيدگی خواب توانايی ما را براي پيش بينی رويش علف هاي هرز محدود ساخته اما تحقيقات در اين زمينه باعث پيشرفت هايی
خواهد شد .جوانه زنی انفرادي و پراكنده در زمان و مكان (فورسال و همكاران )2116 ،صفتی است كه به علف هاي هرز اجازه
زنده ماندن با وجود تمام تالش ها براي ريشه كنی آنها را می دهد .در محيطی كه شرايط جذب آب فراهم و همچنين امكان بقا
بذور وجود داشته باشد ،ممكن است تغييراتی در خواب بوجود بيايد (باسكين و باسكين .)2120 ،چنانچه اين شرايط اجازه تغييرات
دوره اي در جوانه زنی را بدهد می توان گفت شرايط نگهداري ،خواب بذر را تحت تاثير قرار داده است.
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باوميستر و كارسن ( )2112نقش دما در تنظيم تغييرات فصلی خواب و جوانه زنی در بذور Polygonum persicaria L.را مورد
مطالعه قرار دادند .نتايج نشان داد بذور اين گونه داراي الگوي خواب فصلی بوده كه مشخصه گونه هاي يكساله تابستانه می باشد.
در اين گونه ها خواب در دماهاي كم زمستان برطرف شده و اوج جوانه زنی در بهار ر می دهد و خواب مجددا در تابستان القا
می شود .نتايج اين محققين همچنين نشان دادند تغييرات فصلی در خواب بذور دفن شده به وسيله دما تنظيم می شود .رطوبت و
محتوي نيترات در تغييرات خواب تاثيرگذار نبودند Amaranthus retroflexus L. .از علف هاي هرز پهن برگ مشكل ساز در
گياهان زراعی می باشد .مكانيسم مناسب شكست خواب بذور تاج خروس سرمادهی به مدت  2هفته و دماهاي  22و  20درجه می
باشد(غديري و همكاران .) 2220 ،هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تغييرات خواب طی دوره نگهداري بذور در دماهاي مختلف
می باشد.
مواد و روش ها
جمع آوري و پاكسازي بذور
بذور بالغ گونه  ، A.retroflexusاز مزرعه آموزشی و پژوهشی پرديس كشاورزي و منابع طبيعی دانشگاه تهران واقع در كرج
جمع آوري شد .بذور پس از جمع آوري و پاكسازي در دماي اتاق (حدودا  20درجه) تا زمان آغاز آزمايش نگهداري شدند.
آزمايشهاي جوانه زنی؛ بذور گونه مورد نظر در پتري ديش هاي  1سانتی متري داراي دو اليه كاغذ صافی واتمن شماره يک و به
تعداد  22بذر در هر پتري ديش قرار گرفتند .مقدار  0ميلی ليتر آب مقطر به هر يک از پتري ها افزوده شد .اين آزمون در  0سطح
دمايی ( 20الی  20درجه) و تيمار نور انجام پذيرفت .براي محفوظ ماندن بذور از نور از فويل آلومينيومی استفاده شد .براي تمام
تيمارها چهار تكرار  22بذري در نظر گرفته شد .شمارش بذور جوانه زده در پايان مدت آزمون يعنی  22روز پس از قرارگيري
پتري ها در ژرميناتور انجام شد .خروج ريشه چه معيار جوانه زنی بود .پيش از انجام آزمون جوانه زنی به منظور ضدعفونی سطحی،
بذور به مدت  0دقيقه با محلول ( NaOClداراي  ٪2كلر) شستشو داده شده و سپس دو مرتبه با آب مقطر شسته شدند.
تيمارهاي آزمايش؛ بذور پس از جمع آوري و قرار دادن در كيسه (نايلون مش)  ،در عمق  0سانتيمتري گلدان دفن شدند .هر
كيسه داراي تقريباً  2222بذر بود .سپس گلدان ها در دماهاي  22 ،22 ، 0و 22درجه سانتيگراد و داخل ژرميناتور نگهداري شدند.
افزون بر اين سطح رطوبتی -2بار نيز در گلدان ها اعمال شد .خاك گلدان ها پيش از آغاز آزمايش مورد آزمون قرار گرفت كه
نتايج آن بدين قرار است :بافت خاك لوم بوده و داراي  %22سيلت %20 ،رس و  % 22شن می باشد .مقدار ماده آلی آن pH ،2/2

آن  2و  ECآن  2/22ds m -1به دست آمد .پس از گذشت  22روز ،از هر دما نمونه اي برداشت و مورد آزمون جوانه زنی قرار
گرفت .به منظور اجتناب از تحريک جوانه زنی ،استخراج بذور در اتاقی تاريک و زير نور سبز ايمن انجام شد ( باوميستر و
كارسن.)2112 ،
مدل سيگموئيدي  2پارامتره (مدل  )2جهت برازش به داده هاي حاصل از آزمايش با استفاده از نرم افزار سيگماپالت ورژن ،22
بكار برده شد.
مدل  :2مدل سيگموئيدي  2پارامتره
كه در آن  ، aحداكثر جوانه زنی تاج خروس تحت تاثير دامنه دمايی؛  ،bشيب افزايش درصد جوانه زنی به ازائ افزايش دما؛ ،X0
دمايی كه تاج خروس به  %02جوانه زنی ماكزيمم می رسد .تجزيه واريانس اين مطالعه با استفاده از نرم افزار  SASورژن  1,2با
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استفاده از رويه  GLMصورت گرفت و جهت مقايسه ميانگين ها از آزمون  LSDاستفاده شد .همچنين نمودارها با استفاده از نرم
افزار اكسل  2222رسم گرديد.
نتايج و بحث
نتايج نشان داد كه حداكثر جوانه زنی تاج خروس پس از طی دوره  22روزه در دماي  22درجه صورت گرفته و پس از آن دماي
 22درجه بيشترين تاثير را دارد .به نظر می رسد اين دو دما از طرفی سطح خواب را كاهش می دهند و از طرف ديگر دماهاي
مناسب براي جوانه زنی هستند .باالترين ميزان جوانه زنی هم ابتدا در دماي  22و سپس  22ديده می شود 22 .درجه دمايی است كه
تاج خروس در آن به  %02جوانه زنی رسيده است (جدول  .)2غديري و نيازي ( )2220و قربانی و همكاران ( )2111اين دما را براي
جوانه زنی در اين گونه مناسب گزارش كرده اند .از آنجايی كه بذور در اواسط فصل جوانه زنی در اين گونه كه بهار و تابستان می
باشد جمع آوري شده اند به نظر می رسد داراي سطح خواب كمی بوده اند كه پس از گذشت اين مدت جوانه زنی بااليی داشته
اند .سير صعودي جوانه زنی در همه دماهاي نگهداري ديده می شود(شكل.)2
در ارتباط با  Polygonum persicaria L.خواب در دماهايی كه هرگز جوانه زنی در آنها اتفاق نمی افتد می تواند شكسته
شود .در مقابل در پايان بهار دما براي جوانه زنی مناسب می باشد ،اما سبب القاي خواب می گردد .بذوري كه در خاك مدفون
مانده اند به دليل نياز نوري جوانه نخواهند زد و دماهاي غالب سبب القاي خواب خواهد شد .چنانچه در معرض نور قرار گيرند
جوانه زنی در اين دماها صورت خواهد گرفت .در اين گونه جوانه زنی و القاي خواب در يک زمان ر می دهد كه توانايی رقابت
با هم را ندارند .زيرا القاي كامل خواب در بذور مدفون شده چندين ماه به طول می انجامد ولی جوانه زنی در چند روز تكميل می
شود.
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 پارامترهاي دمايی پيش بينی شده براي جوانه زنی تاج خروس تحت تاثير دماهاي مختلف نگهداري.2 جدول
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