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تفاوتهای جوانهزنی توده علف هرز تاتوره تحت تاثیر شرایط اقلیمی متفاوت در طول فصول
مختلف

Differences in germination of Datura weed seed mass influenced by different climatic
conditions during different seasons

سارا بازیار ،* 1سعید وزان ، 2حسین نجفی ، 3مصطفی اویسی
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چکیده:
آزمایشات مزرعهای در موسسه گیاهپزشکی در سال  1391 - 92برای ارزیابی چگونگی جوانهزنی بذور علفهرز
تاتوره ( )L. Datura stramoniumجمعآوری ش�ده از دو اقلیم متفاوت کرج و ش�یراز انجام گرفت .فاکتور اول
شامل سه سطح رطوبت نگهداری بذور و فاکتور دوم شامل چهار سطح متفاوت دمایی که همگی در یک زمان معین
و بهص�ورت تجمع�ی ب�ر تودههای بذر اعم�ال گردید .پس از اعمال تیماره�ا ،جهت ارزیابی تاثی�ر تیمارها بر تغییرات
جوانهزنی ،آزمایش�ات جوانهزنی در دمای مطلوب ( 20درجهس�انتیگراد) صورت گرفت .نتایج تجزیه واریانس نش�ان
داد اثرات اصلی و همچنین اثر متقابل رطوبت خاک و دما در زمان دفن بذر اثر معنیداری بر روی جوانهزنی تاتوره
هر دو منطقه داش�تند .اثر تیمارهای آزمایش بر افزایش میزان جوانهزنی بذر تاتوره بیانگر این بود که ،زمانیکه بذور
در خاک خش�ک نگهداری ش�دند ،افزایش تدریجی دم�ای محیط باعث افزایش ضریب جوانهزن�ی در آنهاگردید،
البته این افزایش در برابر خاک مرطوب و خاک دارای رطوبت متناوب مقدار بس�یار ناچیزی داش�ت .بهعبارتی بذور
تاتوره زمانیکه در دمای  4و  7درجهسانتیگراد نگهداری شدند ،در هر سه نوع خاک (از نظر رطوبت) از جوانهزنی
برخوردار نبودند ،اما با افزایش دمای محیط به  15و  23درجه س�انتیگراد ،تغییراتی در س�طوح خواب بذور ایجاد و
منجر به افزایش تدریجی میزان جوانهزنی بهخصوص در خاک با رطوبت متناوب گردید.
واژههای کلیدی :مدل دو تکهای ،تغییرات سطوح خواب بذر ،زمان نگهداری.
مقدمه

میشود (; )Scott et al., 2000 Najafi, 2014که در

علفه��رز تات��وره ()Datura stramonium L.

برخی نقاط کشور (در استانهای تهران ،قزوین ،آذربایجان

دهه اخیر در مزارع چغندر قند ،حبوبات ،توتون ،سبزی و

ش��ده و در حال پیشرف��ت به سایر نقاط کش��ور میباشد

بهعنوان یک��ی از علفهایهرز مهاجم دنیا در طی چند

شرقی ،مرکزی (خمین) ،فارس و خراسان رضوی) شایع

صیفی ،پنبه و سویا و سایر دانههای روغنی و باغها محسوب

( .)Rashed mohasel et al., 2001ای��ن علفهرز در

تاریخ پذیرش1394/01/25 :
تاریخ دریافت1393/07/26 :
 -1دکتری زراعت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،باشگاه پژوهشگران جوان واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی،کرج ،ایران.
 - 2دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران.
 - 3دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور.
 - 4استادیار گروه علوم زراعی و اصالح نباتات ،دانشگاه تهران.
* نویسنده مسئولbskr_sh@yahoo.com :
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فهرست مهمترین گونههاي علفهایهرز ایران قرار دارد

و در دم��ای خاصی که به دمای بهین��ه معروف است به

بنابراین ،در اختیار داشتن اطالعات کافی در رابطه

جوانهزنی کاهش مییابد .همین مطلب در مورد رطوبت

و در نتیج��ه پیشبینی شروع سبز شدن ،به مبارزه بهتر و

خاک (پتانسیل اسمزی خاک) ،بیشترین میزان جوانهزنی

اوج خ��ود میرسد و بعد از آن ت��ا نقطه دمای حداکثر،

(.)Zand et al., 2009

هم صادق است و بذر در نقطه خاصی از میزان رطوبت

با بیولوژی علفهرز میتواند با تکیه بر رفتار علفهرز

را خواه��د داشت ( .)Grundy, 2003در این خصوص

موثرت��ر با آن کمک نماید .در نتیجه ،شناخت و مبارزه

تاثیر درجه ح��رارت از اهمیت بیشتری برخوردار است،

هر چ��ه سریعتر و موثرتر با این علفهرز باعث کاهش

ب��ه دلیل این که اثر متقابل بر روی عوامل دیگر از جمله

خسارت روز افزون کشاورزان و جلوگیری از گسترش

ن��ور -نیت��رات و فیتوک��روم دارد (Mayank et al.,

بیرویهی آن به سایر نقاط کشور خواهد شد(Najafi,

 .)2010آگاهي از نياز دمايي جوانه زني بذر علفهاي

.)2014; Ghadamyari et al., 2011

یک��ی از مهمترین مراحل ک��ه موفقیت علفهرز

ي مديريت
هرز ،برای شکس��تن خواب و اجراي استراتژ 

میباشد ،که این عمل نتیجه مجموعهای از اثرات متقابل

از محققی��ن معتقدند که دما اولین سیگنال محیطی است

علفهای هرز اهميت دارد ( .)Zhou, 2005بس��یاری

در رقاب��ت با دیگ��ر گیاهان را رقم میزن��د ،جوانهزنی

که خواب و جوانهزنی بذر علفهای هرز را تحت تاثیر

بین عوامل درونی و عوامل بیرونی میباشد (Forcella,

 .)2000; Leon and Knapp, 2004مکانیزم خواب

قرار میدهد .بنابراین از آن به عنوان مبنایی در پیشبینی

و مه��م است ک��ه باعث پایداری ب��ذور در بانک بذر و

Bench – Arnold, 2003; Leblanc et al.,

رویش علفهای هرز استف��اده کردهاند (Battla and

ب��ذر علفهایهرز نی��ز از جمله ویژگیه��ای عمومی

 .)2003به منظ��ور جلوگیری از هدر رف��ت هزینهها و

عدم کنترل آنها از طری��ق روشهای معمول میگردد

( .)Fenner, 2000., Foley, 2002ارزیاب��ی خ��واب

پیشگیری از خس��ارت علفهای ه��رز به محصوالت

برنامهه��ای کنت��رل علفه��ای ه��رز امکانپذیر است

به جوانهزنی و سپس مدیریت ب��ذور جوانهزده بهعنوان

زراعی ،شکس��تن خواب علفهای هرز و تحریک آنها

ب��ذر تنها از طری��ق شناخ��ت و بررس��ی جوانهزنی در

یک راهکار سودمند قابل طرح است (.)Najafi, 2014

(Karlsson & Milberg, 2007; Ghersa et al.,

 .) 2000اﻳـﻦ اطالع��ات ﺟﻬﺖ ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ بذر

چراکه عمر بعض��ی از گونههای علفهایهرز از طریق

ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﻴـ��ـﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (Forcella et

رسید (.)Noldin et al., 2006

مکانی��زم خواب حت��ی به بیش از  120س��ال نیز خواهد

علفهای ﻫﺮز در ﺧـﺎك ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺖ و ﺑﺎﻋـﺚ

; .)al,.1993 Grundy, 2003چراکه بهعنوان مثال از

هرینگت��ون ( )Harrington, 2009تغیی��رات

به دما و رطوب��ت اشاره کرد .ب��ذور گونههای مختلف

 Cytisus Scopariusرا در پن��ج دوره -30-45-60

دم��ا از حداق��ل دما برای ش��روع جوانهزن��ی آغاز شده

1- Growth-chamber

خ��واب بذر ناشی از شرایط نگه��داری بذور علف هرز

جمل��ه عوامل موثر بر جوانهزنی بذور علفهرز میتوان

 0-15روز را در شرای��ط اتاق��ک رش��د 1مورد بررسی

علفهرز در دماه��ای متفاوتی جوان��ه میزنند کهاین
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ق��رار داد ،در نتایج دیده شد که سرعت اولیه جوانه زنی

تحقیقاتی علفهای هرز موسسه تحقیقاتی گیاهپزشکی

بی��ن 60تا  90روز تف��اوت معنیدار وج��ود نداشت .به

ترتیب ک��ه بذور مورد نیاز از م��زارع تحقیقاتی کرج و

کشور ،واقع در کرج م��ورد بررسی قرار گرفتند .بدین

در شرای��ط سرمادهی در  0ت��ا  60روز اول متفاوت ولی

شی��راز جم��ع آوری و بعد از تمیز ک��ردن و یکنواخت

گ��زارش ماسین و همک��اران ()Masin et al., 2010

س��ازی توده های بذر ،بذور در دمای اتاق ( )25 ± 2در

تاثی��ر درجه ح��رارت و پتانس��یلهای مختل��ف آب را

پاکت های کاغذی (حدود یک ماه) تا شروع آزمایش

ب��ر روی جوانهزنی علفه��ای هرز همانن��د سوروف،

سلمهتره ،ستاریا ،قیاق ،مرغ ،آمارانتوس و برگ مخملی

نگ��هداری شدند .آزمایش به ص��ورت فاکتوریل بر پایه

بذور هر دو منطقه تقریباً یکسان ،ولی در شرایط متفاوت

رطوبت دارای سه سطح شامل  -1خاک خشک (،)H1

ط��رح کام ً
ال تصادفی با سه تکرار اجرا شد .فاکتور اول،

که از دو منطقه جمع آوری شده بودند ،دمای پایه برای

 -2خاک با وضعیت رطوبت و خشکی متناوب ( )H2و

دمایی و پتانسیلهای مختلف رطوبت ،تفاوت در جوانه

 – 3خ��اک مرطوب ( )H3در نظر گرفته شد .بهطوریکه

زنی این علفهای هرز وجود دارد.

ﺑـﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ وﻛﻨﺘﺮل اﺻﻮﻟﻲ

که طول مدت زمان اعمال هر کدام از تیمارهای خشکی

ﺑﻴﻮﻟﻮژي علفه��رز اﻫﻤﻴـﺖ دارد (.)Grundy, 2003

خشکی و دو هفت��ه رطوبت در نظ��ر گرفته شد .جهت

و رطوب��ت چهار هفته و تیمار تناوب به صورت دو هفته

علفهایﻫـ��ـﺮز ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ

جلوگی��ری از کمب��ود آب و ی��ا آب م��ازاد ،گلدانها

ب��ا توجه ب��هاینکه شناخ��ت ویژگیه��ای بیولوژیک

ب��ا استفاده از ی��ک وزن مرجع (تقریب��ا برابر  25درصد

علفهایه��رز ب��ه پیشبینی زمان اوج سب��ز شدن آنها

ظرفی��ت زراعی خاک) به ان��دازه مناسب آبیاری شدند

منجر میشود ،این خصوصیات میتوانند ،جهت انجام

(.)Battela and Bench – Arnold, 2005

کنترل بهتر و مص��رف کمتر سموم و به تبع آن کاهش

جهت بررس��ی شرایط دمایی در فاصله بین مرحله

هزینههای مالی و زیس��ت محیطی موثر واقع شوند و از

رسیدگی بذور ( زمان ریزش بذر در آبان و آذر ماه) تا

این جهت انجام بررسی در این زمینه را کامال ضروری

شروع رشد مجدد ( زم��ان جوانهزنی بذور تاتوره

میس��ازد .در همی��ن راست��ا در این مطالعه ب��ه بررسی

در به��ار) ،بعد از قرارگیری کیس��ههای ح��اوی بذر در

چگونگی جوانهزنی ب��ذر تاتوره پس از ریزش از گیاه

گلدانه��ا ،در هر سه حالت رطوبت��ی (خشکی ،تناوب،

م��ادری در خاک تحت تاثیر عوام��ل مختلف محیطی

رطوبت) که قبال ذکر گردید ،نمونه ها به مدت یکماه

مثل رطوبت و دما پرداختیم.

(بر اس��اس میانگین دم��ای  30ساله منطق��ه در ماههای
مختلف گرفته شده از اداره کل هواشناسی استان البرز)،

مواد و روشها

جهت مقایسه و بررسی وضعیت دمایی در شرایط

در معرض چهار سطح متفاوت دمایی بهصورت تجمعی

مجدد علف هرز تاتوره ،بذور جمعیت تاتوره شهرهای

متوسط دمای آذر و دی( ،)T1= 4ocبهمن و اسفند(=T2

قرار گرفتند که در واقع دمای ماههای مختلف بهصورت

طبیع��ی ،در فاصله زمانی بین ری��زش بذر تا شروع رشد

 ،)7ocفروردین(  )T3= 15ocو جهت بررسی تاثیر هوای

ک��رج و شی��راز در س��ال  1391-92در آزمایشگ��اه
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معادله()1

گرم بر روی جوانهزن��ی و تغییرات سطح خواب ،دمای

ماههای اردیبهشت و خ��رداد ( )T4=23ocمورد بررسی

))Y= a / (1+exp(-(x-x0 (/ b

در این معادل��ه  Yجوانهزنی تجمع��ی a ،مجانب

باالی منحنی یا همان حداکثر درصد جوانهزنی X،زمان،

ق��رار گرفت ،به این ترتیب که بعد از سپری شدن دمای

 X0زم��ان الزم تا رسیدن به  10درص��د جوانهزنی و b

ماه اول (دم��ای آذر و دی) مقدار بذر تعیین شده برای

شیب منحنی سرعت جوانهزنی(پاسخ جوانهزنی در برابر

تست جوانهزنی این مرحله برداشته شد و با افزایش دمای

دما) میباشد (.)Shafii and Price, 2001

انکوباتور ،مابقی بذور به دمای  7درجهسانتی گراد انتقال

یافت و یکماه تحت تاثیر این دما قرار گرفت و این کار
برای تم��ام ماهها تکرار گردید .بدینترتیب چهار سطح

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس بذور تاتوره( (�Datura stra

متف��اوت دمایی به همراه فاکت��ور رطوبتی مورد بررسی

 )moniumپ��س از اعمال تیماره��ای رطوبتی و دمایی

ق��رار گرفتند .بر ای��ن اساس گلدانه��ای حاوی بذرکه

در سه سط��ح رطوبتی طبقه بندی ش��ده ،در یک دوره

متفاوت حاکی از این بود که هر کدام ازتیمارها دارای

دمای��ی ق��رار گرفتن��د ( .)Dorado et al., 2009بعد

بذور تاتوره میباشن��د و بهعالوه اثرات متقابل آنها نیز

اث��ر معنیدار در سط��ح احتمال  %1ب��ر روی جوانهزنی

 30روزه (یکم��اه) در مع��رض هر ک��دام از تیمارهای
از اعمال تیمارهای دما و رطوبت تس��تهای جوانهزنی

معنیدار هستند.

ض��د عفونی شدن با محلول هیپوکلرید سدیم  %7و آب

مطلوب مورد بررسی قرار گرفتند ،از مدل مثلثی استفاده

به دلی��ل اینکه دو جمعیت تات��وره تنها در دمای

انجام گرف��ت بهطوریکه بذور بعد از خروج از گلدان و

نگردی��د .بدین ترتیب ب��ا استفاده از مقادی��ر جوانهزنی

مقط��ر ،درون پتریدیشهایی با قط��ر  10سانتیمتر قرار

گرفتند .در هر پتریدیش تع��داد  25عدد بذر ،به مدت

تجمعی (بر حسب ساعت) ،زمان تا رسیدن به  10درصد

دمای بهینه ( )20 oCجهت بررسی جوانه زنی قرارگرفتند.

با تابع سیگموئیدی سه پارامت��ره (معادله  )1برازش داده

جوانهزن��ی در کلیه دماها توسط ن��رم افزار سیگماپالت

 15روز درون ژرمينات��ور با دم��ای ثابت روز و شب ،در

شد .این تابع به خوبی روند جوانهزنی و تغییرات سطوح

ط��ی این دوره ،جوانهزنی ب��ذور بهصورت روزانه مورد

خواب در جمعیتهای تاتوره در برابر محتوای رطوبت

بررسی ق��رار گرفت و بذور جوان��هزده حذف گردید،

خ��اک و دماه��ای متف��اوت را توصیف نم��ود .مقادیر

معیار جوانهزنی خروج ریشه چه در ابعاد دو میلیمتر بود

جوانهزنی تجمعی ،مقایس��ه میانگینها از طریق محاسبه

(.)Battela et al., 2009

خطای استاندارد صورت گرفت.

برای انج��ام تجزیه واریانس ،از ن��رم افزار SAS

بررس��ی تاثیر تیماره��ای آزمایش ب��ر جوانهزنی

 9.1و نموداره��ای مربوطه به وسیل��ه نرمافزار Excel

جمعیت کرج:

 2010رس��م شد و جهت برازش ای��ن مدلها ،نرم رازفا

بهطور کلی می��زان جوانهزن��ی در جمعیت کرج

) Sigmaplot (Version, 11استف��اده ش��د .ب��رای

در شرایط جوانهزنی در مع��رض نور و درتمام محتوای

توصیف جوانهزنی تجمعی بذور در طول زمان ،از مدل

رطوبت خاک ( )H1,H2,H3افزایش بیشتری نس��بت به

سه پارامتری سیگموئیدی استفاده شد:
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تاریکی داشت ،شکس��ت خواب در حضور نور زود تر

نکت��های ک��ه در شک��ل 1مشاهده میش��ود این

استفاده از سیس��تمهای کشت میتواند یکی از ابزارهای

درجهحرارت در دو تیمار دمایی آخر ،میزان جوانهزنی

استک��ه ،در شرایط وج��ود نور ،با افزای��ش تدریجی

رخ داد (شک��ل .)1بنابراین دستک��اری در نور محیط با

در خ��اک مرطوب افزای��ش بیشتری نس��بت به حالت

بالقوه در کاهش جوانهزن��ی و سبزشدن علفهای هرز

باشد (کنترل نوری) زیرا بذور بسیاری از علفهای هرز

خاک با محتوای رطوبتی متناوب داشت .اما در تاریکی

در شرایط ق��رار گیری بذره��ا در خاک خشک

در تیمار دمایی آخر کاهش ناگهانی در میزان جوانهزنی

نداش��ت .در تیم��ار ن��ور و از م��اه بهمن به بع��د ،روند

گیاه زراعی و همچنین علفه��ای هرز از جمله عوامل

ب��ا وجود اینکه جوانهزنی در خاک مرطوب بیشتر بود،

برای جوانهزنی نیازمند نور هستند.

اتفاق افتاده اس��ت .سرعت جوانهزنی ،رشد و رسیدگی

( ،)H1جمعیت ب��ذر کرج در شرایط تاریکی جوانهزنی

موثر بر توان رقابت آنها با گونههای مجاور هس��تند و از

جوانهزنی حالت صع��ودی به خود گرفت و رفته رفته با

افزایش دمای نگ��هداری بذور ،از میزان خواب جمعیت

این جهت ،بر شیوههای مدیریتی تاثیر گذاراند (Najafi

نگ��هداری شده در خاک با محت��وای رطوبتی مختلف،

و توزی��ع آب در مزرعه میتوان تراکم ،رشد و ترکیب

 .)et al., 2015بنابرای��ن ب��ه کمک نحوه انجام آبیاری

بذر کاسته شد .از طرفی با مقایس��ه روند جوانهزنی بذور

مشاهده میشود در نور ،روند جوانهزنی بذور نگهداری

گون��های علفهای هرز را تحت تاثیر قرار داده و از این

افزایشی و تا حد زیادی مشابه بوده است (شکل.)1

محس��وب میشود تا از این طریق گی��اه زراعی با رشد

جهت ،راهکارهای مناس��ب جهت مدیریت این گیاهان

شده در خ��اک مرطوب و با رطوب��ت متناوب ،همواره

بهت��ر در اوایل دوره رشد بتواند استفاده بهتری از نور نیز

در بذرهای��ی ک��ه در خاک مرطوب ق��رار گرفته

بودند ،بیشترین ظرفیت برای جوانهزنی در تاریکی و نور

در مقایس��ه با علفهرز نمای��د (Najafi et al., 2015

دمایی مربوط ب��ه شبیهسازی دمای ماههای اردیبهشت و

در مقایس��ه روند جوانهزنی در س��ه نوع وضعیت

;.)Chauhan, 2012

را شاهد بودیم .با افزایش دمای نگهداری بذور (در تیمار

خ��رداد ( )T4=23ocاین مقدار بیشترین حالت را داشت

رطوبت��ی خ��اک متوجه میشوی��م ،زمانیک��ه آزمون

اخت�لاف میان جوانهزنی در ن��ور و تاریکی در خاک با

تیم��ار دمایی آذر و دی ،بهم��ن و اسفند و فروردین ماه

درخاک خشک ،در کل بهنظر میرسد زمانیکه

چشمگیری نداشته است .چنین پاسخی قطعا تحت تاثیر

جوانهزن��ی در شرایط تاریکی انج��ام شود ،پس از پایان

(شک��ل .)1همانط��ور که مشاه��ده میش��ود کمترین

روند جوانهزنی در خاک خشک در طول سه ماه افزایش

محتوای رطوبتی متناوب وجود دارد.

بذرها دمای فروردی��ن و اردیبهشت را سپری میکنند،

رطوب��ت خاک بوده اس��ت .در م��ورد بذرهائی که در

به حداکثر میزان جوانهزنیزمان بیشتری مورد نیاز است

چنین کاهشی دیده نشد (شکل .)1

خاک مرطوب و خاک با رطوبت متناوب قرار داشتند،

چون شکست خواب تدریجی رخ میدهد ،برای رسیدن

(شکل.)1
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ﺷﮑﻞ - 1اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﯾﻂ رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎي ﻧﮕﻪداري ﺑﺬور ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ ﺑﺬور ﻋﻠﻒﻫﺮز ﺗﺎﺗﻮره ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮج.
) H1ﺧﺎك ﺧﺸﮏ() H2 ،ﺧﺎك ﺗﻨﺎوب ﺧﺸﮑﯽ و رﻃﻮﺑﺖ() H3 ،ﺧﺎك ﻣﺮﻃﻮب(
دﻣﺎﻫﺎي ﻧﮕﻪداري )(T4= 23) ،( T3=15) ،(T2=7) ،(T1= 4
Figure 1 - Effect of storage temperatures on germination of datura collected from farms Karaj in three moisture levels
Drought treatments: H1, alternately wet and dry treatments: H2 and Moisture treatment: H3
)Storage temperatures (T1=4), (T2 = 4 +7), (T3 = 4 +7 +15) and (T4 = 4 +7 +15 +23

بررس�ی تاثیر تیمارهای آزمایش بر جوانهزنی جمعیت

به خاک مرط��وب جوانهزنی در تاریک��ی متوقف شد.

رون��د کلی نمودار جوانهزن��ی در جمعیت شیراز،

بانک بذر قرار دارند) در این منطقه میتوان خواب بذور

شیراز:

بنابرای��ن با اعمال تنش خشک��ی (در زمانی که بذور در

همانند جمعیت کرج دارای روند افزایشی با افزایش دما

را دستخ��وش تغییراتی قرار داده و نس��بت به کنترل این

بود ،ولی در مقایس��ه با جمعیت ک��رج میزان جوانهزنی

علفهرز قبل از رشد گیاه زراعی اقدام نمود.

کمتری داشت.

بهطورکلی تحت تاثیر هر دو شرایط نور و تاریکی

می��زان جوانهزن��ی در جمعیت شی��راز در شرایط

به ترتیب بیشترین می��زان جوانهزنی را در خاک تناوب

 )H3نس��بت ب��ه تاریکی متفاوت ب��ود ،در این جمعیت

افزایش دما در آخرین تیمار دمایی نگهداری بذور ()H4

نور در تمام سطوح محت��وای رطوبت خاک (H1, H2,

خشک��ی و رطوبت ،شاهد بودیم و بهخصوص اینکه با

نکته قابل توجهی که وج��ود دارد این است که که در

بیشترین مقدار دیده شد (شکل .)2

میزان جوانهزنی بودی��م ،که این پدیده میتواند به دلیل

خ��اک مرطوب بع��د از اعمال تیمار دمای��ی دوم میزان

که سبب مقاوم��ت بذور به شرایط محیطی خشک شده

حال��ت خاک ب��ا محت��وای رطوبت متن��اوب و خاک

خش��ک در حالت خ��اک مرطوب ( )H3نی��ز در بذور

صفر بود .ب��ا توجه به کاهش تفاوت میان جوانهزنی در

تغیی��ر رژیم رطوبت��ی از خ��اک دارای رطوبت متناوب

جه��ت جوانهزنی بذرهای تاتوره کاهش یافته باشد .این

شرایط تاریک��ی و خاک خش��ک ( )H1شاهد افزایش

همانطورک��ه در شک��ل 2مشاهده میش��ود ،در

اقلی��م خشک شرایط رشد بذر برروی گیاه مادری باشد

جوانهزنی ب��ه صورت خطی اضافه گردی��د ولی در دو

اس��ت ،همانطورکه مالحظه میش��ود .عالوه بر خاک

خشک ت��ا تیمار دمایی سوم همچن��ان مقدار جوانهزنی

جوانهزن��ی ص��ورت گرفت ،ای��ن در حالی ب��ود که با

نور و تاریکی ،به نظ��ر میرسد با افزایش دما نیاز نوری

48

مجلهی پژوهش علفهای هرز ،جلد  ،7شماره 1394 ،2

و دم��ای آزمون جوانهزنی باالتر باش��د ،نیاز نوری برای

مساله نشان میدهد که با کاهش سطح خواب ،نیاز نوری

جوانه زنی کمتر است.

برای جوانهزنی کاهش یافته است (شکل .)2

زمانیکه سطحخواب در بذور تاتوره کاهش یابد

ﺷﮑﻞ  -2اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﯾﻂ رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎي ﻧﮕﻪداري ﺑﺬور و ﻣﯿﺰان ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ ﺑﺬور ﻋﻠﻒﻫﺮز ﺗﺎﺗﻮره ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﯿﺮاز.
)H1ﺧﺎك ﺧﺸﮏ()H2 ،ﺧﺎك ﺗﻨﺎوب ﺧﺸﮑﯽ و رﻃﻮﺑﺖ()H3 ،ﺧﺎك ﻣﺮﻃﻮب(
دﻣﺎﻫﺎي ﻧﮕﻪداري)(T4= 23)، ( T3=15)،(T2=7)،(T1= 4
Figure 2 - Effect of storage temperatures on germination of datura collected from farms Shiraz in three moisture levels
Drought treatments: H1, alternately wet and dry treatments: H2 and Moisture treatment: H3
)Storage temperatures (T1=4), (T2 = 4 +7), (T3 = 4 +7 +15) and (T4 = 4 +7 +15 +23
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