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  دهیچک 
در  تکـرار  چهـار  درل یـ صـورت فاکتور بـه آزمایشـی   خروسزنی بذر تاجو نور بر جوانهتیمار دما پیشتعیین اثر طول عمر بذر،  به منظور     

 ،)91 و 90( بـذور  يآورسال جمـع شامل  شیآزما يهارفاکتو. اجرا شدآزمایشگاه مرکزي زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی 
 یزنـ ش طـول عمـر بـذر درصـد جوانـه     یبا افزا ش نشان داد کهیج آزماینتا. بودند )یکیرو تا ییروشنا(نور  و ) cº4 و ºc30( تیمار دما پیش

بـذرها در  دادن  قرار .بود  91در سال  شده يآورشتر از بذور جمعیبرابر ب 65/6، 90سال  شده در يآورجمع بذور یزنجوانه .ابدی یم شیافزا
کـه در   91برداشـت شـده در سـال     يبـذرها  یزنه جوانهکيطورهب. داد شیها را افزاآن یزنجوانه ،ژه بذور تازه برداشت شدهیوهباال، ب يدما
ـ  يبود کـه در دمـا   ییش از بذرهایبرابر ب 7/2، گرفته بودند قرار ºc 30يدما        ش نشـان داد کـه بـذور    یآزمـا  يهـا داده. ن قـرار گرفتنـد  ییاپ
بـه   ییو روشـنا  یکیبذور تازه برداشـت شـده در تـار    یزنجوانه.زنندیجوانه مبهتر  یکیدر تار شده يآورجمع باالخص بذور تازه ،خروستاج
   .درصد بود 5/2و  24ب یترت
  

 ماریتشیعمر، پ، طولیزنخروس، جوانهتاج: يدیکل يهاواژه 
  

  مقدمه
 يهرز رو يهات علفیریمد يهااهبردرلذا ضرورت دارد که  .گرددیاه محسوب میرشد و نمو گ ن مراحلیتریاز بحران بذر یزنجوانه       

هرز  يهان علفیسازتراز مشکل )(A.retroflexusشه قرمز یخروس رتاج ).1( و اجرا شود يزیراهان طرحین گیا یزندگاز  مرحلهن یا
ط یشرا، درربنهکساله تابستانه، چهارکی است یاهیگ. باشدمیجات ، سبزي و صیفیپنبه ا،یا، آفتابگردان، لوبی، ذرت، سوینیزمبیمزارع س

دوره رکود نه  يدارا بذر آن. کندگرم تولید می 5/0تا  4/0وزن هزار دانه  ز و براق بایر اریست هزار عدد دانه بسیمطلوب در سال حدود دو
 c º10روز و cº15 يکه در دما در یک بررسی انجام یافته مشخص شد  ).3( در خاك زنده بماندسال  40مدت ند بهتوایباشد و میم هماه

  شه قرمزیتاج خروس ر یزنجوانه دما، یجیش تدریافزا  بان یهمچن افتد،تاج خروس اتفاق نمی يهادام از گونهکچیدر ه یزنشب جوانه
. گرددد مییتول مذکور يوماس در دماهاین بیشتریب و شب رخ داده cº30 روز و c º 35 يدمادر  یزنحداکثر جوانه افته ویش یافزا

در . )6(رود روز پس از اعمال تیمار از بین می 8خروس ریشه قرمز شب، تاج cº40روز و  cº45که در دماي  گردید  همچنین مشخص
 cº 35به  c º20ش دما ازیشه قرمز با افزایتاج خروس ر بذور در یزنجوانهکه  پژوهشی که انجام گرفت، نتایج حاصل از آزمایش نشان داد

شه قرمز یخروس رتاج در یزنجوانه که مشخص شدن یهمچن. صورت نگرفت یزنگراد جوانهیسانت درجه 10 ثابت يدر دما اما افت،یش یافزا
خروس گونه تاج یزنجوانهحداکثر  يرا برا ییروشنا متناوب و ينان دمااما آ پس از برداشت قرار دارد یدگیر دوره رسیثشدت تحت تاهب
شه قرمز یتاج خروس ر یزنجوانهنور بر  و مار دمایتشیپ ،بذر عمرطول ریتاث یبررسهدف  ن پژوهش بایا .)1( ندانستند يرورض قرمز شهیر

  .اجرا شد
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  هاروش مواد و
زراعت شگاه یدر آزما 1391ر آذرماه دبذر تاج خروس  یبر جوانه زنو نور  مار دمایش تی، پطول عمر ن اثرییعمنظور تش بهین آزمایا     

فاکتور هر کدام در دو سطح  3 يش دارایآزما .اجرا شد تکرار 4ل در یصورت طرح فاکتوربه یلیق اردبشگاه محقدان يکشاورز علوم دانشکده
از یبذر مورد ن .)ییو روشنا یکیتار(نور  و ) 4 و ºc30 (روز  15مدت به مار دمایش تی، پ)91و90(بذور  يآور سال جمع :عبارت بودند از

 يروز در دما 15مدت ها بهاز بذور هر کدام از سال یقسمت .دیگرد انتخاب، 91و  90در پاییز  هشد يجمع آور يهاش از بذریآزما يبرا
cº30  يخچال با دمایروز درون  15مدت بهگر ین آون و قسمت ددرو  ºc 4 شمارش  عدد از هر گروه بذر 50 ،روز 15پس از  .گرفتند قرار

ثابت شب  يناتور با دمایدستگاه ژرم در لیتر آب مقطرمیلی 10اضافه کردن  د ازبالفالصله بعظروف کشت شده  .شد کشت شیديو در پتر
روز بعد از کشت آغاز  4زده شمارش بذور جوانه. ک بود منتقل شدندیتار يگریو د )نور مصنوعی( ها روشناز آن یکیکه  cº30 روز  و

  با استفاده از یل جهت همگنیپس از تبد شیآزما يهات دادهیدر نها .روز ادامه یافت 16 مدتهب نیز کار شمارشد و یگرد
 .دندیدگررسم  EXCEL از نرم افزار مربوطه با استفاده يشدند و نمودارهاه یتجز  SPSSيافزار آمارنرم 

  
  ج وبحثینتا

-هاي تازه جمعها گذشته نسبت به بذرسال از عمر آنخروس در بذرهایی که یکزنی تاجنشان داد که جوانه نتایج حاصل از آزمایش 
زنی و قوه اند بیشترین درصد جوانهگزارش کرده) 1999(همانطور که امامی و همکاران . برابر بیشتر بود 65/6 ،در همه تیمارها ،آوري شده

  .ها در خاك سپري شده استماه از مدفون بودن آن 12نامیه در بذوري مشاهده شد که مدت 
این افزایش . جوانه زدند ºc 4نگهداري شده بودند، بیش از بذور نگهداري شده در دماي   ºc 30روز در دماي   15مدت بذوري که به  
نتیجه . منتج شده باشد خروس است،زنی و رشد تاجگراد که همان اپتیمم دماي جوانهدرجه سانتی 30زنی احتمال دارد از تاثیر دماي جوانه

 .مطابقت دارد) 2007( و کریستادو و همکاران 1999، قربانی و همکاران در سال 2003و همکاران در سال  هاي گائواین تحقیق با یافته
دهد که این آزمایش نشان می. دار بوده استخروس در سطح احتمال یک درصد معنیزنی بذر تاجتفاوت بین اثر روشنایی و تاریکی بر جوانه

 برابر 6/1 زده در تاریکی در همه تیمارهاکه تعداد بذور جوانهطوريبه تر از روشنایی استخروس در تاریکی بیشزنی بذر تاجسرعت جوانه
دار یمعن% 1در سطح احتمال  خروسزنی تاجتاثیر متقابل طول عمر بذر و نور بر جوانه. زده در روشنایی می باشدتعداد بذور جوانه ش ازیب

و در بین بذور کشت . باشدیم کشت شده در روشنایی 91بذور سال  از شیب برابر 4/32زده در معرض نور، جوانه 90سال  تعداد بذور . بود
. اندجوانه زده  91برابر بذور سال  1/4فقط   90سال  که در این محیط بذورطوريهب ی میزان تفاوت کاهش یافته است،شده در تاریک

تازه برداشت شده کنندگی بر بذور یکی اثر تحریکتار که دهدزده در محیط روشن و تاریک نشان میجوانه 91سال  مقایسه تعداد بذور
برابري بین  3/1همچنین تفاوت . روشنائی باشد ش ازیب برابر 5/10زده در تاریکی رکود داشته و موجب شده است تعداد بذور جوانه يدارا

  دما بر وطول عمر  متقابل اثر .نمایدزده در معرض تاریکی و نور این موضوع را تایید میجوانه 90تعداد بذور سال 
زده در پیش هتعداد بذور جوان شده، يآوردر بذور تازه جمع کهيطورهدار بود بیک درصد معنیدر سطح احتمال  خروسزنی بذر تاججوانه 

ر شکستن خواب برابر بذور نگهداري شده در یخچال بوده است احتماالً این افزایش مربوط به تاٌثیري که دماي باال ب ºc30 ،7/2 تیمار دماي
ها گردیده، در صورتی که دماي پایین یخچال زنی آنهاي متابولیسمی جوانهناشی شده که موجب تسریع در فعالیت ،داشته 91بذور سال 

  .انداز بذور تحت این تیمار تولید جوانه نموده% 7اثر تحریکی بسیار اندکی روي بذور داراي رکود داشته وفقط 
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