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 هرز يها از علفيکي و هم به عنوان يي جنبه دارو از هم است كهياهي گيها از گونهيکيتاتوره 
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 سبز شدن يزم خواب و چگونگي از مکاني هرز، آگاهي علف هايقيت تلفيرين علف هرز در قالب مديا

 اهي گني بذرهاي ايزن جوانه مختلف بر شکست خواب و يمارهاين منظور اثر تيبه ا. باشدي ميآن ضرور

 يعي منابع طب ويس کشاورزي پردگروه زراعت و اصالح نباتات يپژوهش و يآمورشکه از مزرعه 

ر عوامل يث تأهاشين آزمايا در.  شدي، بررس شده بوديآور جمع١٣٨٤ز سال ييدانشگاه تهران در پا
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 ي و برا٢٥/٢٨ حدود ،بودآنها گذشته ک هفته از برداشت ي که ي بذرهاييکي مکاندهي خراشمار يت

مواد ر يث تأ.بوددرصد  ٥/٧٥ شده بودند ينگهدارگراد سانتي درجه ٥±٢ ي روز در دما٧٠ که يبذرهاي

 دار بودي معنيزنز بر درصد جوانهين نينتيکا  و(GA3) کيبرليج دي اس، شاملياهي گتنظيم كننده رشد
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  مقدمه
ن ي از مهمتريکي (.Datura stramonium L) تاتوره

 محصول ۴۰ش از ي بباکساله است که ي هرز يهاعلف
 ،ر عدسيات نظ حبوب،جاتيفي، صيريشامل غالت گرمس

ا ي کشور دن۱۰۰ و توتون در يذرت، پنبه، گوجه فرنگ
 و ياه سمين گيا). Holm et al., 1997(  داردتداخل
 علف هرز ۱۰ از يکي) Holm et al., 1997 (ينيتدخ
به عنوان ). Deng, 2005( کا استينه در شرق امريپرهز

 درصد ۲۵ تا ۱۰مثال بسته به تراکم، خسارت آن در پنبه 
 ,.Byrd & Coble, 1991; Scott et al)رد شده استبرآو

د ارزش ي و جديدانه و برگ تاتوره در طب سنت. (2000
 ي درمان تشنج، آسم، نقرس، دردهاي دارد و براييدارو
  شودياد از آن استفاده مي و ترک اعتيعصب

(Mitich, 1989) . خاستگاه آن در هندوستان و سواحل
 در حال حاضر در رانيدر ا.  خزر استياي دريغرب

، تهران، يغربآذربايجان ، يجان شرقي آذربايها استان

 ١ينيب زميکساله از تيره سياه ين گيا. خراسان انتشار دارد
 بذرهاي). Karimi, 2001(شود ير ميبوده و با بذر تکث

اه ياه تا سي سياره، قهوهي تيده تاتوره به رنگ خاکستريرس
هرز موجود در مزارع در  يهاعلفد که مانند اکثر نباشيم

 ;Soriano et al., 1964) خواب استي دارايدگيمرحله رس

Sanchez et al., 1981) .بذر يد بقاتوان مي زم خوابيمکان 
   که يبه طور. ن کندي تضمي طوالني سال هايرا برا

  رسدي سال در خاک م۱۲۰ش از ي به بيعمر برخ
(Noldin et al., 2006) .ي عموميگژيخواب بذر از جمله و 

 در بذرها يداريباشد که سبب پاي هرز ميهاو مهم علف
 معمول يهابانک بذر خاک و عدم کنترل آنها توسط روش

   .)Fenner, 2000; Foley, 2002( شودي ميتيريمد
ر ياهان تحت تاثي بذر گيزن جوانهزان خواب و ي م

، گازها و دما شامل يطي از جمله عوامل محيعوامل متعدد
 ,Hermansen, 1999; Foley)ر کندييد تغتوان مينور 

 مدت ي مرطوب و طوالني به عنوان مثال سرما.(2002
ن ببرد، اما خشک کردن ي را از ببذرهاد خواب توان مي

ه يد موجب خواب ثانوتوان مي به علت گرما بذرهان يمجدد ا
مواد ). Reisman-Beramn et al., 1991( آنها شود
ک، يبرليج ديانند اسمكننده رشد گياهي  تنظيم

 يزن ثر بر جوانهؤگر عوامل مياز د... لن و يها، اتنيتوکنيس

                                                                                         
1. Solanaceae 

 Nadjafi et al., 2006; Watanabe)باشنديها م گونهيبرخ
et al., 2002; Foley, 2002; Hilhorst & Karssen, 1992; 

Iglesias & Babiano, 1992).زم خواب و ي از مکاني آگاه
 نحوه انتشار  ويد به چگونگوانت مي بذرهانحوه سبز شدن 

و ) Karlsson & Milberge, 2007( آنها در زمان و مکان
   يها علفيقيت تلفيرين مهار آن در قالب مديهمچن

   اصوالً به يتيري مديهاچرا که برنامه. هرز کمک کند
   دارنديشتري هرز توجه بيها اهچه علفيبذر و گ

(Ghersa et al., 2000) .سبب  موضوع نيا تين اهميبنابرا
ق امکان شکست خواب بذر تاتوره ين تحقيشد که در ا

 ياهيگشد كننده ر  و مواد تنظيميطير عوامل محيتحت تأث
مديريت  يها شود تا از اطالعات حاصل در برنامهيبررس
  .هرز استفاده شود  ن علفيا يقيتلف

 
  هامواد و روش

  بذرها يزن جوانهط ي، انتقال و شرايجمع آور

 ي از مزرعه آموزش۱۳۸۴آذرماه سال  تاتوره در بذرهاي
 دانشگاه تهران يعي و منابع طبيس کشاورزي پرديپژوهش

 ،ي شمال۳۵° ،۳۴ 'ييايعرض جغراف(واقع در دولت آباد کرج
) اي متر از سطح در۱۱۶۰ ارتفاع ،ي شرق۵۰°،۵۷'طول 
اه ي از گيده پس از جداسازي رسبذرهاي.  شديآور جمع
 از يمقدار. شگاه منتقل شدنديآزما بالفاصله به يمادر
 ي، مقدار) درجه سانتي گراد۲۳±۲(  اتاقي در دمابذرها

ز در ي نيو مقدار) گراد  درجه سانتي۵±۲(در سردخانه 
 اسفند ۱۵ آذر تا ۱۵ ي خاک در فاصله زمانيعمق سطح

 ،مارهاي مختلف اعمال تيهادر زمان . دفن شدند۱۳۸۴ماه 
 ي مربوطه روياهشيشد و آزما برداشته يااز بذرها نمونه

 سالم و بذرهايها از شيدر تمام آزما. آنها صورت گرفت
کنواخت از نظر اندازه و رنگ يبدون صدمه و تا حد ممکن 

شگاه علوم يه در آزماي اوليهاشيآزما. استفاده شد
 دانشگاه تهران گروه زراعت و اصالح نباتات هرز يها علف

 ياه مادريت شده از گ برداشبذرهاينشان داد که تمام 
ط رطوبت ي که در شرايند، به طوربوده ي خواب اوليدارا
 بذرها يزن جوانه گراد درجه سانتي ۲۵ ي و و دمايکاف

 به ي متعدديها شيآزما. بود ) درصد۴حدود ( اندک
ر ي به شرح زيزن ک جوانهيمنظور شکست خواب و تحر

 بر  عدد بذر تاتوره۵۰ها، شيدر همه آزما. انجام گرفت
، در هر ظرف ۱ واتمن شماره يه کاغذ صافيک الي يرو
 كشت متري سانت۹به قطر ) به عنوان يك تكرار( يپتر
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ا يتر آب مقطر يل يلي م۵ توسط يرطوبت کاغذ صاف. ندشد
مارها با يبذرها قبل از اعمال ت. ن شديمأمحلول مورد نظر ت
 تيپوکلري درصد ه۲۵/۵( درصد ۱۰ ١محلول کلراکس

 شده و ي سطحيقه ضدعفونيدق ۳‐۵مدت به ) ميسد
 به گراد سانتي درجه۲۵ ييط دماي با شراانکوباتورسپس به 

 به مدت گراد سانتي درجه۲۰ و يي ساعت روشنا۱۶مدت 
 از خشک يريجهت جلوگ.  منتقل شدنديکي ساعت تار۸

هاي ظرفها،  يشدن و از دست دادن رطوبت کاغذ صاف
 ي از جنس پلييهاسهيمار در کيک تي مربوط به يپتر
 و يطور تصادفه  بي پترهايظرف. لن قرار داده شدنديات

 تکرار در هر طبقه از ۴ با يدر قالب طرح کامالً تصادف
 هايظرف مطلق، يکي اعمال تاريبرا. قرار گرفتندانکوباتور 

درصد . ده شدنديچيوم پينيل آلوميه فوي ال۲ درون يپتر
انکوباتور  در يريرارگ هفته از زمان ق۲ پس از يزنجوانه

  .محاسبه شد
  ) ونيکاسيفياسکار (يکيزي فيدهخراش

 شده در ي نگهداربذرهاي يمار انجام شده رويهفت ت
 بذرهاي) ۱:  مختلف عبارت بودند ازيهاط دما و زمانيشرا

ک هفته بدون ي اتاق به مدت ي شده در دماينگهدار
که به بذرهايي ف ي خفدهي خراش) ۲، (CR7)دهيخراش
له ي شده بود، بوسي اتاق نگهداريک هفته در دمايمدت 

 )ياه مادريک هفته پس از جداساز از گي (ينيهاون چ
(ScaR7) ،۳ (اتاق به ي شده در دماي نگهداربذرهاي 

 دهيخراش) ۴، (CR40)يده روز بدون خراش۴۰مدت 
 اتاق انبار ي روز در دما۴۰ که به مدت يبذرهاي يکيمکان

 که پوسته ي به طوريخوشه کوب دستله يد، بوسنشده بو
  ، (Sca1R40 ماندين باقيبذر کامالً جدا شده و جن

 ي روز در دما۴۰ که  به مدت يبذرهايف يش خفيسا) ۵
  ،(Sca 2R40 ينيله هاون چيد، بوسن شد بوياتاق نگهدار

 درجه ۵±۲ يدما(  شده در سردخانهي نگهداربذرهاي) ۶
 دهي خراش) ۷، (CChiling70)  روز۷۰به مدت )سانتيگراد
 درجه ۵±۲( روز در سردخانه ۷۰ که به مدت يبذرهاي

 يني شده بودند، توسط هاون چينگهدار) سانتيگراد
.(ScaChiling7) و  يي به انکوباتور با روشنابذرها سپس

 روز ۱۴ بعد از و ذکر شده در قبل منتقل شدند يدما
ين  استفاده در اطرح مورد .ن شديي تعآنها يزن درصد جوانه

    .آزمايش به صورت كامالً تصادفي بود

                                                                                         
1. Clorox 

   خشک و مرطوبگرمايمار يت

 اتاق به مدت ي در دماي تاتوره پس از نگهداريبذرها
  :ر قرار گرفتندي زگرمايي يمارهاي تريتأث روز، تحت ۴۰
  قهي دق۱۰مدت  به سانتيگراد درجه ۵۰ آب )۱

(W50-10min) ،۲ (درجه سانتي گراد ۵۰ خشک گرماي 
 گرماي) ۳، (D50-6day)) درون آون(شش روز به مدت 
   ساعت۷به مدت  گراد درجه سانتي ۶۰خشک 

(D60-7hour) ،۴( چ گونه ي که هيبذرهاي ،مار شاهديت
 ي آنها انجام نشده بود و تنها در دماي روگرماييمار يت

 به بذرهاسپس .  شده بودندي روز نگهدار۴۰اتاق به مدت 
 ذکر شده در قسمت ييشنا و روييط دمايانکوباتور با شرا

.  آنها ثبت شديزن جوانه روز ۱۴قبل منتقل شدند و بعد از 
    .اين آزمايش در قالب طرح كامالً تصادفي انجام شد

  (GA3)ک يبرليد جيمار اسيت
 اتاق ي روز در دما۷ تاتوره که به مدت يبذرها
 کيبرليد جير اسيثأ شده بودند تحت تينگهدار

(Gibberellinsaure, C19H22O6, Merck CO., Catalog 
No. 41213925, Germany) ن منظور يبد. قرار گرفتند

 ،۴۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰(  مختلفيهابذرها در معرض غلظت
) مار شاهد آب مقطريک تي  وGA3 قسمت در ميليون ۸۰۰

 يکيط تاري به انکوباتور با دو شرابذرهاسپس . قرار گرفتند
 ۱۶ به مدت دگرا  سانتي درجه۲۵ يي دماچرخه( مطلق

و )  ساعت۸ به مدت گراد سانتي درجه ۲۰ساعت و 
 به گراد سانتي درجه ۲۵ ييط دمايشرا(  و تاريكيييروشنا
 به مدت گراد سانتي درجه ۲۰ و يي ساعت روشنا۱۶مدت 

 روز درصد ۱۴بعد از . منتقل شدند) يکي ساعت تار۸
اين آزمايش به صورت . ن شديي تعبذرهان ي ايزن جوانه
 دو  وGA3هاي مختلف غلظت: فاكتورها شامل( يلفاكتور

در قالب طرح ) شرايط تاريكي مطلق و تناوب روشنايي
  .كامالً تصادفي انجام شد

 ن ينتيمار کايت
 روز ۷ش به مدت يبذرها از زمان برداشت تا انجام آزما

و ۱۵، ۱۰، ۵ يها  با غلظت و سپس شدنديدر اتاق نگهدار
  نينتي کاييايمي از ماده ش قسمت در ميليون۲۰

(6-Furfurylaminopurine, C10H9N5O, Fluka CO., 
Catalog No. 37936, USA)مار شدندي و آب مقطر ت .

ط ذکر شده در قبل منتقل شدند يرا با شانکوباتورسپس به 
 .ندن شديي تعبذرهان ي ايزن  روز درصد جوانه۱۴ بعد از و

  .اين آزمايش در قالب طرح كامالً تصادفي انجام شد
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   سردخانه و خاک ، اتاقي در دماينگهدار مدت ماريت
ط ي که در سه شراياه مادري جدا شده از گبذرهاي

 يط در عمق سطحي محي سردخانه و دماي اتاق، دمايدما
 روز ۹۰ و ۶۰ب پس از يره شده بودند به ترتيخاک ذخ
 به انکوباتور يزن جوانهط جهت آزمون ين شراي در اينگهدار
 ذکر شده در قسمت قبل منتقل شدند تا ييط دمايبا شرا

 ۱۴ بعد از  وردي قرار گي آنها مورد بررسيزنرات جوانهييتغ
 اين آزمايش .ن شديي تعبذرهاين ي ايزنروز درصد جوانه

هاي نگهداري و زمان: فاكتورها شامل(به صورت فاكتوريل 
  .در قالب طرح كامالً تصادفي انجام شد) محل نگهداري

  هااده ديه آماريتجز
 SAS ي برنامه آماربا استفاده از آمده  بدستيهاداده
ها با استفاده از آزمون نيانگيه و مي تجز ANOVهيبا رو
سه يگر مقايکدي درصد با ۵ دانکن در سطح اي دامنهچند 
  .شدند
  

  ج و بحثينتا
  )ونيکاسيفياسکار (يکيزي فيده خراشريتأث

 مختلف يمارهايانس نشان داد که تيه واريج تجزينتا
ک ي تاتوره را در سطح ي بذرهايزن جوانهونيکاسيفياسکار

ها نيانگيسه ميمقا). ۱جدول( ر قرار داديدرصد تحت تأث
 بذرهاي يده خراشيمارهاين تي از بنشان داد که

ن يشتري روز، ب۴۰ اتاق به مدت يدما در  شدهينگهدار
خراش  ماريمربوط به ت)  درصد۳/۶۲( يزندرصد جوانه

 ماريبود که نسبت به ت) Sca2R40( يني هاون چدرف يخف
کسان، ي يط نگهداريبا شرا) CR40( دهي خراشبدون 
ن يا. )۱شکل( ش دادي افزا درصد۱۹ را يزن جوانهدرصد 
 خواب ي تاتوره دارابذرهاي که دهد مي نشان نتيجه

 يزند مانع جوانهتوان مي هستند و پوسته سخت بذر يکيزيف
خراش  (Sca1R40د بذرها يش شديعالوه بر آن سا. شود

ممکن است سبب صدمه به ) يتوسط خوشه کوب دست
 Derkx & Karssen. ه بذرها شودين و کاهش قوه ناميجن

ن نکته اشاره يبه ا) 1988(Hilhorst & Karssen و ) 1993(
مواد تنظيم  و ييايمي، شيکيزي فيمارهاي که تکنند مي

 1يرسبذرهاي پس يزن جوانهند توان ميكننده رشد گياهي 
ک هفته پس از ي که يبذرهاي. ش دهنديشده را افزا

کمتر از ) CR7(  شده بودندي اتاق نگهداريبرداشت در دما
   مطابق با گزارشنتيجهن يجوانه زدند، ا درصد ۴

Sanchez et al. (1981) و Soriano et al. (1964)  است
. دنباشي خواب مي تاتوره دارابذرهايدهد يکه نشان م

                                                                                         
1. After ripening 

درصد ) ScaR7ماريت( بذرهان ي هميدهالبته خراش
 ي به طور،ش دادي افزايداري آنها را به طور معنيزن جوانه
مار يسه تيمقا.  جوانه زدندبذرهااز  درصد ۲۸ش از يکه ب

CR40مار ي با تCR7از ي تاتوره نبذرهايدهد که ي نشان م
ن درصد يشتري بيطور کلهب.  دارنديرسک دوره پسيبه 
 دهي مذکور مربوط به خراشيمارهاين تي از بيزن هجوان
ضمن . بود روز ۷۰ قرار گرفته در سرما به مدت يبذرها

 بذرها نيا يزنجوانه درصد يدهخراش نکهيا
(ScaChiling70)بدون خراش و بذرهايسه با ي را در مقا 

 يطورکله ب. ش داديز افزايط را نين شراي شده در اينگهدار
، ي که سرمادهدادش نشان يز آزمان بخش ايج اينتا

ش درصد ي در شکست خواب و افزارسي پس و دهي خراش
 توان ينکه ميضمن ا .دن دارريتأث تاتوره بذرهاي يزن جوانه
 تاتوره بالفاصله بذرهاي سرمادهيجه گرفت که ين نتيچن

  .  شودرسي پسن دوره يد جانشتوان ميپس از برداشت 
 

دهي فيزيکي تيمارهاي خراش  نتايج تجزيه واريانس‐١جدول 
  )اسکاريفيکاسيون(

 (MS) ن مربعات يانگيم
 يزن جوانهدرصد 

درجه 
 منابع تغييرات آزادي

٧٨/٢٥٣٢  تيمار ٦ ** 
 اشتباه  ٢١ ٣٨/٩

  كل  ٢٧  
 ) %CV(ضريب تغييرات   ٧٦/٦

 .   درصد۱ معني دار در سطح **
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 بذر در يکيزي فيدهر خراشيهاي تأث مقايسه ميانگين‐ ۱شکل 
: CR7. ي بذرزن جوانهبرداشت بر درصد   مختلف پس ازيزمانها

ک هفته بدون ي اتاق به مدت ي شده در دمايبذرهاي نگهدار
ک ي که به مدت يف بذرهايي خفدهي خراش: ScaR7خراش، 

 ينيله هاون چي شده بودند بوسي اتاق نگهداريهفته در دما
بذرهاي : CR40، )ياه مادري از گيک هفته پس از جداسازي(

 روز بدون خراش، ۴۰ اتاق به مدت يانبار شده در دما
Sca1R40 :روز ۴۰ که به مدت ي بذرهاييکيدهي مکانخراش 

 به يله خوشه کوب دستي اتاق انبار شده بود، بوسيدر دما
 Sca ماند، ين باقي که پوسته بذر کامالً جدا شده و جنيطور

2R40 :يوز در دما ر۴۰ که به مدت يف بذرهاييش خفيسا 
: CChiling70، ينيله هاون چي شد بودند بوسياتاق نگهدار

به ) گراد درجه سانتي۵±۲( شده در سردخانه يبذرهاي نگهدار
 که به ي بذرهايدهي خراش: ScaChiling70 روز، ۷۰مدت 
 ينگهدار) گراد درجه سانتي۵±۲( روز در سردخانه ۷۰مدت 
  .شده بود
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  ب خشک و مرطوگرمايمار ير تيثأت

Klinken et al. (2005)باال را ي مرطوب و دماي گرما 
ن يدر ا. دانندي مبذرهااز عوامل مهم در شکست خواب 

خشک و مرطوب  گرماي مختلف يمارهايز تيش نيآزما
  شدهرسي پس بذرهاي يزن جوانهش درصد يمنجر به افزا

به . ديگرد)  روز۴۰ اتاق به مدت يانبار شده در در دما(
 يمار حرارتي با شاهد بدون تيداريف معن که اختاليطور

 ۵۴ يزنجوانه( ريتأثگرچه حداکثر . )۲جدول( نشان دادند
 ۷به مدت گراد سانتي درجه ۶۰ گرمايمار ي از ت)درصد

 گرمايي يمارهايک از تيچ ين هي اما ب،ساعت بدست آمد
  مشاهده نشديدارياختالف معن )خشک و مرطوب(
گزارش کردند که  Taylorson & Brown (1977) ).۲شکل(

ند يع در فرآي باعث تسرگرادسانتي درجه ۵۰ يدما
ن يهمچن. شوديها م از گونهياري در بسبذرها رسي پس

 جهت يدوره سرمادهد در کاهش طولتوان ميگرما 
   باشدمؤثر ياهي گيها از گونهيشکست خواب بعض

 )Watanabe et al., 2002  .(  
  

تيمارهاي گرماي خشک و  نتايج تجزيه واريانس ‐٢جدول
  مرطوب

 (MS) ن مربعاتيانگيم
 يزن جوانهدرصد 

درجه 
 آزادي

 منابع تغييرات

۹۲/۲۵۶  تيمار ٣ ** 
 اشتباه ١٢ ٠٨/٢٦

  كل ١٥ 
 )%CV(ضريب تغييرات   ٧٢/١٠

  .   درصد۱دار در سطح  معني**

  
 مختلف گرماي خشک و مرطوب بر يارهاميتر يتأث ‐۲شکل
گراد به مدت  درجه سانتي٥٠آب  ماريت :W50-10min. يزن جوانه
گراد به  درجه سانتي٥٠گرماي  ماريت: D50-6day قه،ي دق١٠

گراد  درجه سانتي٦٠گرماي  ماريت: D60-7hour، مدت شش روز
مار ي بدون تيبذرها(مار شاهد يت: Control و  ساعت٧به مدت 

 ).يياگرم

  

   (GA3)ک يبرليد جي اس باماري و تر نوريتأث
نشان داد که نور بر ها انس دادهيه واريج تجزينتا
 يزن جوانهاست اما  ريتأث ي تاتوره ببذرهاي يزن جوانه

 ريتأث و نور تحت يکيط تاري تاتوره در هر دو شرابذرهاي
GA3 ها نيانگيسه ميمقا. )۳جدول( قرار گرفته است

قسمت در  ۱۰۰ به استثناء غلظت مشخص ساخت که
 منجر به GA3 ،هار غلظتيدر سا، يکيمار تاريميليون در ت

) آب مقطر(  نسبت به شاهدبذرها يزن جوانهش درصد يافزا
ن تفاوت يز مشاهده شد با ايمار نور نيجه در تين نتيا. شد
) آب مقطر( ون با شاهديلي قسمت در م۸۰۰ن غلظت يکه ب

 ۱۰۰ از GA3ش غلظت ي با افزا.شد مشاهده نيتفاوت آمار
 ۲۰ش از ي بيزن قسمت در ميليون، درصد جوانه۴۰۰به 

 ۸۰۰ به ۴۰۰ش غلظت از ياما افزا. افتيش يدرصد افزا
 در هر يزن جوانهقسمت در ميليون منجر به کاهش درصد 

  طبق گزارش).۳شکل(  شديکيط نور و تاريدو شرا
Watanabe et al. )2002( ريسه با ساي در مقانيبرلي ج 

ن، يتوکنين، سياکسمانند  ياهيگكننده رشد مواد تنظيم
هرز  علف بذرلن در شکست خوابيک و اتيزيد آبسياس

Nicandra physalodesثرتر بوده استؤ م. In-Hwan Park 

 خراش داده شدهبذرهاي يزن جوانهش ي افزانيز (2000)
Koelreuteria paniculata Laxm.۱۰۰ يها را در غلظت 

 نيهمچن . کرد گزارشGA3 با قسمت در ميليون ۳۰۰تا 
Foley)  (2002ينيگزين، به جايگر محققيبه نقل از د 

اه ي در گرسي پس دوره يجاه ک بيبرليد جياس
Arabidopsis مار يگرچه ت. کندياشاره مGA3 باعث 

 يمارهايسه با تي شد اما در مقايزنش درصد جوانهيافزا
  .  داشتي کميي کارارسي پس

   GA3قات نشان داده است که ي تحقيج برخينتا
  شود ي ميکي در تاربذرها يزن جوانهک يسبب تحر

(Debeaujon & Koornneef, 2000; Karssen et al., 
 قسمت ۸۰۰ در غلظت يزن جوانهک کاهش ي .(1989

 احتماالً علت ).۳شکل(ون در حضور نور مشاهده شد يليم
اهچه ي بر گGA3 يمغلظت باال و س، يزن جوانه کاهش نيا

ک ي منجر به تحريزن جوانهان ي چرا که نور در جر،است
ن غلظت يبنابرا. Folley, 2002)(  شودي مGA3وسنتز يب

ش يوسنتز و افزاي از بيکه ناش مارين تي در ا GA3يباال
 شده يزن جوانهيط بوده باعث بازداري آن به محيمصنوع
هرز علف بذرهاي يزن بر جوانهGA3 يغلظت باال .است
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بازدارنده  (Sisymbrium orientalis) ير شرقيخاکش
  ).يمشاهدات شخص( بوده است
 بذرهاي يزنجوانه نور بر ريتأث در مورد يج متناقضينتا

 شيبه عنوان مثال در آزما. تاتوره گزارش شده است
Brown & Bridglall ) (1987تاتوره بذرهاي يزن جوانه 

نور قرار  ريتأثت  تح(.Datura stramonium L)گونه 
گر ي اما در د،ن پژوهش استيجه ايد نتيؤنگرفت که م

 Daturaيهابذرهاي گونه يزنر نور بر جوانهيثأقات تيتحق

ferox  و Datura stramonium L.دار بوده استي معن   
; Sanchez et al., 1990) et al., 2004 (Mahmoodzadeh   

  
  سيد جيبرليک و نور تيمارهاي ا نتايج تجزيه واريانس‐٣جدول 

 (MS) ن مربعاتيانگيم
 يزن جوانهدرصد 

درجه 
 آزادي

 منابع تغييرات

٦٣/٥  ns نور ١  
٧٥/٧٨٧   کيبرليد جياس ٤ ** 
٦٣/٧١    اسيد جيبرليك×نور ٤ ** 
 اشتباه  ٣٠ ١/١٣

  كل  ٣٩ 
 )%CV(ضريب تغييرات   ٥٨/٢٧

ns رصد د۱دار در سطح  به ترتيب غير معني دار و معني**  و  .  
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ک يبرليد جير مختلف اسيمقاد رين تأثيانگيسه ميمقا ‐٣شکل 

)GA3 (يکي بذرهاي تاتوره در حضور نور و تاريزنبر جوانه)  اثر
 به يکيک در هر کدام از سطوح  نور و تاريبرليد جيسطوح اس

  ).طور جداگانه نشان داده شده است
  
  ن ينتيکابا مار يت ريتأث

 ي بذرهايزن جوانهک يبرليجد يز مانند اسين نينتيکا
ها نيانگيسه ميمقا). ۴جدول ( ر قرار داديتاتوره را تحت تأث
ن ينتيکاش غلظت ي با افزابذرها يزن جوانهمشخص ساخت 

) قسمت در ميليون ۲۰(  و پس از آني صعود۱۵از صفر تا 
 ۱۰ و ۵ يها ن غلظتي بينکه تفاوتي ضمن ا،افتيکاهش 

ر يتأثن يشتري ب و نداشتبا شاهد وجود قسمت در ميليون

). ۴شکل(  مشاهده شدقسمت در ميليون ۱۵مار ي تدر
Cohn & Butera (1982)ن ير محققي به نقل از سا

  بذررا در شکست خواب) نينتياز جمله کا( ها نيتوکنيس
 در ينيق جانشي هرز از طرهاي علفيها از گونهياريبس
ثرات  و غلبه بر ايياز سرماي، نياز نوري چون نياثرات

 .اندد دانستهي باال مفيک و دماهايزيد آبسي اسيبازدارندگ
ن با ينتيکا شياز آزماج بدست آمده يسه نتايمقا
 که دهد ينشان مر سرما يثأ مربوط به تيها شيآزما
ش ي افزاي برايياز سرماين نيد جانشتوان مي نينتيکا

د يتاتوره شود و مؤ ي و شکست خواب بذرهايزن جوانه
  .باشديم Cohn & Butera (1982) يها افتهي

  
   تيمارهاي كاينتين نتايج تجزيه واريانس‐٤جدول 

(MS) ن مربعاتيانگيم  
 يزن جوانهدرصد 

درجه 
 آزادي

 منابع تغييرات

١٣/١٩٧  تيمار ٤ ** 
 اشتباه ١٥ ٧٧/٩

  كل ١٩ 
 )%CV(ضريب تغييرات   ١٥/٢٣

  .   درصد۱دار در سطح  معني**
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  . يزنن بر جوانهينتير مختلف کاير مقادي تأث‐۴شکل 
با دار ي حرف مشترک فاقد تفاوت معني دارايهانيانگيم(

  .))P<0.05( باشند ي دانکن مياآزمون چند دامنه

 
 اتاق، سردخانه و ي در دمايط نگهداري و شرامدتر يثتأ
   در خاک يعيط طبيمح

شان داد که درصد ها نانس دادهيوار هيتجز جينتا
  قرار گرفتير مدت نگهداري بذر تنها تحت تأثيزنجوانه

 يبا طوالنها نشان داد که نيانگيسه ميمقا). ۵ جدول(
  اتاقيط دماي در هر سه شرابذرها يشدن مدت نگهدار

 درجه ۵±۲( ، سردخانه)گراددرجه سانتي ۲±۲۳(
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، درصد يعي طبيط خاک تحت دمايمح و )گراد سانتي
- نتايجنيا ).۵شکل(افتيش ي تاتوره افزابذرهاي يزن جوانه
ک دوره ياز به ين علف هرز ني ابذرهايدهد که ينشان م
ه يج تجزيگرچه نتا.  دارنديزن جوانهيا سرما براي يرسپس
 اتاق، يدما( يط نگهداريشرا يبرا هادادهانس يوار

 دار نشديمعن)  در خاکيعيط طبيسردخانه و مح
ها بر اساس آزمون چند ن دادهيانگيسه ميمقااما . )۵جدول(

. ن نظر نشان دادي را از ايداري دانکن تفاوت معنيادامنه
ط ي شده در محي نگهداري بذرهايزن که جوانهيبه طور
 شتر بوديب  سردخانه و اتاقيماد ماريتنسبت به دو  خاک

رسد نوسانات يبه نظر م). ج نشان داده نشده استينتا(
 شب و روز در طول مدت ياختالف دما از ي ناشييدما
 بهمن ماه ۱۵ آذرماه تا ۱۵( در خاک بذرها يره سازيذخ

شتر يبر يتأث خاک علت يکروبيت جوامع ميو فعال) ۱۳۸۴
ن يبنابرا. باشنديمار در شکست خواب تاتوره مين تيا

ز ين مورد نيها در ادهي پدياري گفت همانند بستوان مي
توانسته با موجودات اطراف گر عوامل يعت بهتر از ديطب

 يز بذر تاتوره را براين مورد نيد و در ايخود برخورد نما
 از ياريدر بس.  آماده نموده استي در فصل آتيزنجوانه
افت ي به دري فرار از خواب کامالً بستگياهي گيهاگونه

ن اصل ي اديمؤج مذکور ينتا.  داردييد دماينوسانات شد
 تابستانه يها از گونهيراي است که بذر بسيکياکولوژ

ز به خواب رفته و در طول زمستان با ييمعموالً در پا
ط، کم کم از خواب ي محيعي طبدماييافت نوسانات يدر

 شوندي در بهار آماده ميزن جوانه يخارج شده و برا
)Benech-Arnold et al., 2000.(  

 يها در رفع خوابن معموالًينتيک و کايبرليد جياس
 Chauhan et al., 2006; Miyoshi) دندار ريأثت يکيمتابول

& Sato, 1997).بذر باماريق گرچه تين تحقي در ا  GA3 و 
 اما در ، شدنديزنش درصد جوانهين باعث افزاينتيکا
.  داشتندي کميي کارايرس پسيمارهايسه با تيمقا

مار يز به اندازه تي نيکيزي فدهي خراشيمارهاين تيهمچن
ن يبنابرا. ثر نبودندؤب تاتوره م در رفع خوايرسپس
و  )پوسته سخت( يکيزي گفت گرچه عوامل فتوان مي
خواب تاتوره سهم دارند، اما شايد بتوان  در يکيولوژيزيف

ن ي از خواب تاتوره مربوط به جنيشتريگفت كه سهم ب
  .نارس است

هاي به طور کلي آگاهي از مکانيزم خواب بذر علف
. کندمديريت تلفيقي کمک ميهرز، به مهار آنها در قالب 

با توجه به نتايج اين پژوهش چنانچه بذرهاي اين علف 
هرز پس از ريزش در خاک مزرعه مدفون شوند بعد از طي 
يک دوره سرما در زمستان، از رکود خارج شده و آماده 

شود در مناطقي که لذا توصيه مي. شوندزني مي جوانه
انجام يک شخم آلودگي به اين علف هرز شديد است با 

زني  سطحي در پاييز و سپس آبياري مزرعه در بهار، جوانه
بذرهاي اين گياه را تحريک کرده و سرانجام  همراه با 

سازي زمين به حذف و تخليه بانک بذر خاک عمليات آماده
هاي بنيادي از طرفي يکي از مشکالت پژوهش. اقدام گردد

، ) و علف هرزبه ويژه مطالعه رقابت محصول(هاي هرز علف
هاي هاي مورد انتظار علفزني يکنواخت و تراکمعدم جوانه

با توجه به نتايج اين پژوهش . هرز در کنار محصول است
ذخيره ) محيط طبيعي(چنانچه بذر اين گياه در مزرعه 

ضمن اينکه . زني بيشتري خواهند داشتشود، درصد جوانه
قيق روي اين تواند زمينه را براي تح نتايج اين پژوهش مي

گياه دارويي فراهم کرده و راهگشاي برخي از مشکالت 
  .کارشناسان رشته گياهان دارويي باشد

  
تيمارهاي مدت نگهداري در  نتايج تجزيه واريانس ‐٥جدول 
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