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پژوهش و سازند گي  پژوهش و سازند گي۳۶

شماره ۶۷، تابستان ۱۳۸۴

۳۷

                    

پژوهش و سازند گي 

د ر زراعت و باغباني 

¿¿¿

اثر تيمارهاي محيطي مختلف بر جوانه زني بذر سيکالمن 
(Cyclamen persicum mill) ايراني

چکيد ه
د ر اين پژوهش اثر تيمارهاي د ماي محيط د ر د و سطح ۱۶ و۲۰ د رجه سانتي گراد ،  نوع پوشش (ماسه و پالستيک مشکي)، آب گرم و 
Cyclamen  مورد  بررسي قرار گرفت. آزمايش د ر قالب طرح  persicum سرد  و معمولي، تاريکي و روشنايي د ر جوانه زني بذر سيکالمن
کامًال تصاد في با ۱۰ تيمار و ۳ تکرار براي صفات د رصد  جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول د مبرگ، تعد اد  برگ کامل، تعد اد  برگچه و 
سطح برگ انجام گرفت. هر يک از واحد  هاي آزمايشي د ر شرايط اتاقک رشد  و گلخانه شامل گلد ان هايي به قطر  ۵  سانتي متر د اراي 
.C بود ند . نتايج حاصل اختالف معني د اري بين صفات مورد  ارزيابي د ر تمامي  سـطوح نشـان د اد . پس از  persicum ۵۰ عد د  بذر تازه
۲۳ روز قرارگيري گلد ان ها د ر اتاقک رشـد  تيمار DCM (تاريکي- د ماي ۱۶ د رجه سـانتي گراد  - پوشـش ماسه - آب گرم) بهترين 
تيمار د ر جوانه زني بذور و تيمار LCC (روشـنايي- د ماي ۲۰ د رجه - بد ون پوشـش - آب سـرد ) نامناسب ترين تيمارد ر جوانه زني 
بذور شناخته شد ند .پس از انتقال گلد ان ها به گلخانه وضعيت گياهچه ها نيز مورد  ارزيابي قرار گرفت. تيمارهاي DCC (تاريکي- ۱۶ 
د رجه سانتي گراد - آب سرد ) و DCW (تاريکي- ۱۶ د رجه سانتي گراد  - آب گرم) بد ون هيچ اختالف معني د اري بهترين تيمارها از 
 LTW سطح برگ کمتري د اشتند .  تيمارهاي DCC نظر تعد اد  برگ هاي گسترش يافته بود ند  اين د ر حالي بود  که گياهچه ها د ر تيمار
(روشـنايي- ۲۰ د رجه سـانتي گراد  - آب گرم) و LCM (روشنايي- ۱۶ د رجه سـانتي گراد - پوشش ماسه) و LCW (روشنايي - ۱۶ 

د رجه سانتي گراد  -  آب گرم) بد ون اختالف معني د اري نامناسب ترين تيمارها از نظر وضعيت گياهچه ها بود ند .

كلمات کليد ي: سيکالمن، جوانه زني، د ما، نور، پوشش بستر کشت

Pajouhesh & Sazandegi No 67 pp: 36-43

Effect of different factors on seed germination of Persian cyclamen (Cyclamen persicum mill.) 
By: M. Alaey, R. Naderi, A. Khalighi, A.R. Salami, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, 
University of Tehran, Karaj - Iran.
In this study, the effect of different factors such as air temperature (16 ˚c and 20 ˚c), kind of bed cover (sand and black 
plastic), water temperature (5,10 and 50 ˚c) and light and darkness were investigated on germination of Persian cyclamen 
(Cyclamen persicum mill.) seeds. Trial was done according to completed random design with ten treatments and three 
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سازندگي و پژوهش سازندگي۳۶ و پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۳۷

repetitions and data were recorded for germination percentage, germination rate, the length of petioles, number of 
expanded leaves, number of leaflets and leaf area. Each unit in growth chamber and greenhouse was included pots with 
5cm in diameter and contained 50 seeds of Cyclamen persicum. The obtained data after 23 days analy zed and results 
showed significant differences between all factors. DCM treatment (Darkness, air temperature 16 ̊ c, sand cover combined 
with hot water 50 ˚c) was chosen as best treatment and LCc treatment (light, air temperature 20 ˚c without any cover and 
cool water 5 ˚c) was the worst treatment in seed germination. When plantlets were transferred to the greenhouse evaluated 
and DCc (darkness, air temperature 16 ˚c and cool water 5 ˚c) and DCW (darkness, air temperature 16 ˚c and hot water 
50 ˚c) without any significant differences in number of expanded leaves were the best treatments, but plantlets in DCc 
treatment showed lower leaf area. LTW (light, air temperature 20 ˚c and hot water 50 ˚c), LCM (light, air temperature 
16 ˚c and sand cover) and LCW (light, air temperature 16 ˚c and sand cover and hot water 50 ˚c) without any significant 
differences were the worst treatments after transferring the plantlets to greenhouse.

Key words: Cyclamen persicum; Seed germination; Temperature; Light; Bed cover

مقدمه
ميباشد.  رنگهاي متنوع زيبا و گلهاي با فراوان ژنوتيپهاي داراي که است زينتي گياهان از يکي (Cyclamen persicum) ايراني سيکالمن
دنيا از ساير کشورهاي در زيبا بسيار اين گل ميباشد. مصر و اسپانيا از غير مديترانه حاشيه کشورهاي و تمام ايران غرب شمال بومي نواحي که اين گياه
در اين اينکه به نظر .(۱۲) است شناخته شده زمستانه محصول يک عنوان ميشود و به يافت نيز بوسني و يونان، ايتاليا بلغارستان، اتريش، جمله سوئيس،
و محصول اين و خارجي براي داخلي بازارهاي تقاضاي به نظر مييابد. اهميت سيکالمن پرورش اقتصاد ي نظر از ميد هند گل کمتري گياهان معموال فصل
روزهاي به با توجه خارجي فراهم ميباشد (۱). بازارهاي جهت پرورش و نگهداري و صدور به مناسبي هوايي ايران موقعيت و آب شرايط مناسب به توجه با
در زودرس در ارقام شده و همراه زايشي رشد با رويشي رشد پاييز د ر روز طول شدن کوتاه با و داشته مناسبي رويشي رشد سيکالمن ايران در تابستان بلند
گل خواهيم توليد به قادر نيز ماه خرداد تا مناسب شرايط در اسفند  ميباشد. بهمن و ماه در بوته هر گل تعداد بيشترين و شده ظاهر گل ماه غنچههاي آذر
مرحله ميانجامد و طول به ماه ۱۶-۲۰ حدود گل تا بذر کاشت است که از دستيابي به گل زمان بودن طوالني گل اين پرورشي مشکالت جمله از بود.

خود اختصاص ميدهد (۳). را به طوالني نسبتًا زمان و است گياه اين پرورشي دوره د ر مراحل مهمترين از يکي بذر زني جوانه
در شرايطي نيست مگر عملي غدهاي چندان ساقه طريق از ميگيرد. تکثير صورت طريق بذر از آن تکثير اصل در بوده و Primulacea تيره سيکالمن از
بذر نمي زندو نيازمندشرايطمحيطيخاصيميباشد(۲). راحتيجوانه سازند. بذرسيکالمن به براي برنامههاي اصالحيآماده که بخواهندکلون هايخاصيرا
داشته بااليي ناميه و قوه بنيه قوي بذر توليد نمود که قوي و سالم گياه مي توان شرايطي در و بود ه سيکالمن تکثير در توليد و اساسي و مهم نهادههاي از يکي
برآيندعملکرد در حقيقت محصول باشند. شد ه خاک) کشت نور، رطوبت، مناسب (دما، محيطي شرايط در نبوده و آفات و بيماري ها آلوده به ضمن در باشدو
.(۴) گذاشت خواهد منفي اثر محصول سيکالمن روي نباشد بر همراه مناسب محيطي فاکتورهاي با مصرفي بذر ديگر اگر به عبارت است و محيط توام بذر
نمي دهد قرار تاثير تحت زني را جوانه قابليت چندان خاص بذري تيمارهاي کهنه بذرهاي ميشوندو براي داده ترجيح منظور کاشت به سيکالمن تازه بذرهاي
۵۰۰-۱۰۰۰ ppmغلظت اسيد جيبرليکبا تيمار از عمرشانگذشته است پوسته سختي د ارندو براي جوانه زني آنها بذر هايسيکالمنکهچندين سالاز .(۲)
آب ساعت در بذرها۲۴ که بهتر است .(۹) بهبودخواهديافت زني درصد جوانه تيمار۱۰ تا۲۰ اين گيري کار به با استفاده ميشودکه ساعت مدت ۲۴-۴۸ به
ميباشد سانتي گراد درجه تا ۱۵ ۱۳ Cyclamen com بذر جوانه زني براي مناسب محيط دما ي شوند(۵). شدن کاشته خشک از شوندو قبل خيس گرم
تاريکي است گراد در سانتي درجه ۱۵– بذور۱۶ اين زني جوانه براي مي زنند دماي بهينه جوانه محدود ي خيلي دمايي گستره د ر C. persicum (۷). بذرهاي
دمايمناسب جوانه زني برخيگياهانچونسيکالمننيازمندتاريکياست(۱۲). جوانهزنيبذر استاما قرمز نور گياهان تحتتاثير زنيبسياري از جوانه .(۴)
برايغدهسيکالمناستوليمقدار برايبذرشبيه کمپوستمورداستفاده بذورسيکالمنبستهبهگونهموردمطالعهمتفاوتاست(۵). کمپوستمورداستفاده
.(۱۰) است ماسه و و مقداري سنگريزه نيازمندمواد آلي بذر کشت بستر حد مطلوب باشد و يد در با کشت و رطوبت بستر است. زهکشي کمتر آن موادغذايي
تيمارهاي دمائي تاثير بررسي هدف با اين پژوهش .(۵) ميشود پوشيد ه يا ماسه سنگريزه از ميليمتري ۷ تا اليه ۵ با مي شود و کاشته کمپوست سطح در بذر
زني جوانه در معمولي سرد و گرم، پالستيک و آب و ماسه پوشش تاريکي، ساعت و۸ روشنايي ساعت فتوپريود ۱۶ و مطلق تاريکي گراد ، سانتي درجه ۱۶و۲۰

بذور تازهسيکالمنايرانيانجامگرفت.
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۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره
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وروشها مواد
ــاورزي کش ــکده دانش گلخانه در موجود ــي ــيکالمن ايران س گلهاي
دستي تالقي از هم جدا کامًال شرايط د ر ۸۲ ماه ــفند در اس تهران ــگاه دانش
ارد يبهشت افشاني در ازخودگرده حاصل ــيده رس کپسولهاي ــدند . ش داد ه
استراحت دوره ماه ۳ طي از پس ۱)، و ــکل ــدند (ش ش آوري جمع ۸۳ ماه
اين در گرفتند. قرار ــتفاد ه اس مورد انجام آزمايش جهت ــهريور۱۳۸۳ ش در
آزمون شد . ــتفاده اس تکرار و ۳ تيمار با ۱۰ تصادفي طرح کامًال از ــي بررس
گراد، سانتي درجه ۱۶ حرارت (درجه حرارتي تيمارهاي از ترکيبي ــامل ش
D ، ۱۶ مطلق تاريکي T ) گراد) فتوپريود ــانتي س ۲۰ درجه درجه حرارت
ساعت ۸ و در ثانيه مربع بر متر ميکرو انيشتن با شدت۴۰ روشنايي ساعت
گرم آب -(P پالستيک پوشش ، M پوشش ماسه ــش: پوش نوع .(L تاريکي
معمولي آب و گراد درجه سانتي ۵ سرد آب (W) و گراد ــانتي س ۵۰ درجه
دوره طي از اطمينان از پس سيکالمن تازه گراد بود. بذور ــانتي ۱۰درجه س
تيمار هر براي گرفتند. قرار استفاده مورد کاشت براي ماهه ــه س استراحت
۲۴ به مدت اتاق دماي ــت در کاش از قبل بذور شد . ــتفاده عدد بذر اس ۵۰
به قطر گلدانهايي ــامل ش آزمايشي واحد هر ــدند. ش خيس ــاعت درآب س
پر و خاک باالتر نسبت به از پيت ــط مخلوطي که توس بودند متر ــانتي س ۵
با تيمارهاي در شد ند و ــته کاش متري سانتي ۱ عمق بذور د ر بودند. ــد ه ش
سانتي متر  ۱ ضخامت به ــته شس ماسه توسط سطح بستر ، ماسه ــش پوش
گلدانها پالسنيک روي ــتيک پالس پوشش با تيمار هاي در ــد. ش ــيده پوش
شرايط در ده تيمار در تکرار ۳ با ــي آزمايش واحدهاي شد. کشيده ــکي مش

گرفتند. رشد قرار در اتاقک شده کنترل

بد ون – ــرم گ گراد - آب ــانتي س ــه درج ۲۰ ــي- تاريک : DTW - ۱
پوشش

پوشش معمولي – گراد- آب ــانتي درجه س ۱۶ DCM : تاريکي- - ۲
ماسه

بد ون - ــرم گ ــراد- آب ــانتي گ س ــه ۱۶ درج ــي- تاريک : DCW - ۳
پوشش

پوشش بد ون سرد- آب درجه سانتي گراد- ۱۶ تاريکي- : DCc - ۴
ــش معمولي- پوش آب گراد - ــانتي س : تاريکي- ۱۶ درجه DCP - ۵

پالستيک
بد ون - ــرم گ آب گراد- ــانتي س ــه ــنائي- ۲۰ درج روش : LTW - ۶

پوشش
بد ون ــرم- گ آب ــراد - گ ــانتي ــه س درج ۱۶ ــنائي- روش : LCW - ۷

پوشش
پوشش بد ون سرد- آب گراد - سانتي درجه ۱۶ روشنائي- : LCc - ۸
پوشش معمولي- آب گراد - ــانتي س درجه ــنائي- ۱۶ : روش LCP - ۹

پالستيک
پوشش معمولي- آب گراد- سانتي درجه ۱۶ روشنائي- : LCM - ۱۰

ماسه
از ــرداري ب ــت يادد اش گرفت. يکبارانجام روز دو هر گلدانها ــاري آبي
از۲۳ پس آزمايش درپايان و شد انجام آزمايش طول در مطالعه مورد صفات

گرديد: برآورد زير شرح بذوربه زني جوانه سرعت و درصد روز
ــالم س زده جوانه بذرهاي ــد اد تع ــمارش ش با جوانه زني ــد - درص ۱

گرد يد. مشخص
محاسبه  (۱۱) Maguire روش از ــتفاد ه اس با زني جوانه ــرعت س - ۲

شد.
تيمارهاي ــي د ر برگ حقيق عد د دو ــا ت يک ــور ظه و روز ۲۳ از ــس پ
منتقل گلخانه گياهچهها به اين شدن اتيوله از منظور جلوگيري به تاريکي،
برگهاي تعداد گرفت. ارزيابي قرار گياهچهها مورد وضعيت ــپس س شد ند.
اندازهگيري طريق از د مبرگ شمارش و طول گلدان هر برگچههاي و کامل
آمد. آنها بدست ميانگين تصادفي و محاسبه بطور دمبرگ۱۰ گياهچه طول
از هر گياهچه ۱۰ برگ پهنک عرض طول و اندازهگيري با نيز ــطح برگ س
شرايط جوانه در تيمارها کليه پايان د ر شد. محاسبه تصادفي طور گلدان به
اثرات معني و ميانگين ــرار گرفتند ق ارزيابي زني مورد از جوانه بعد و ــي زن
آماري تجزيه منظور به قرار گرفتند. مورد مقايسه دانکن آزمون روش به دار

شد. استفاده SAS افزار نرم از دادهها

بحث و نتايج
د اد، ــان نش تيمارهاي مختلف ــن ميانگي ــه از مقايس حاصل ــج نتاي
تاريکي مطلق ــراد و گ ــانتي س درجه ۱۶ دماي – ــه ماس ــش پوش تيمار

تغييرات منابع
S.O.V

درجه
آزادي

مربعات ميانگين

زني جوانه درصد زني جوانه سرعت سطح برگ کامل برگ تعداد برگچه تعداد
طول     

دمبرگ

تيمار نوع ۹ ۸/۴۰۹۰ ٭٭ ٭٭۱۶/۱۵۳ ٭٭۸۵/۳۰۶ ٭٭۲۲/۴۲۹ ۸۱/۶۵ ٭٭ ٭٭۴۱/۱۵

آزمايشي خطاي ۲۰ ۱۳/۱۰ ۳۹/۰ ۴۹/۱۱ ۱۵/۸ ۵۳/۵ ۳۴/۰

کل ۲۹ - - - - - -

سيکالمن در گياهچهها وضعيت و بذور زني جوانه به مربوط واريانس تجزيه -۱ شماره جدول

ميباشد. ٪۱ احتمال سطح د ر تيمارها بودن دار معني د هنده نشان ٭٭

بر... مختلف محيطي تيمارهاي اثر
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سازندگي و پژوهش سازندگي۳۸ و پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۳۹

نظر از ــا تيماره ــاير س ــاهد و ــبت به ش نس (DCM)
از ــود (نمودار۱). ب تيمار بهترين ــي زن جوانه درصد
اين معني داري بين زني اختالف جوانه ــرعت س نظر
گراد سانتي درجه ۱۶ دماي – تاريکي تيمار و تيمار
و (شکل۲ ــد نش د يده (DCP) پالستيک ــش پوش –
تيمارها ميانگين ــه از مقايس حاصل نتايج .(۲ نمودار
تيمار ــان داد نش گلخانه به گياهچه ها انتقال ــس از پ
گرم آب – گراد ــانتي ۱۶ درجه س دماي ــي – تاريک
ــانتي س درجه ۱۶ دماي – تاريکي تيمار و (DCW)
ــالف معني دار اخت بدون (DCc)ــرد س آب – ــراد گ
(جدول بودند ــرگ از نظر تعداد ب ــا تيماره ــن بهتري
ــطح برگ س (DCc) تيمار که ــالف ــا اين اخت ب ،(۲
۱۶ درجه ــاي دم تاريکي- ــار تيم و ــت پاييني داش
از تيمار ــن بهتري ،(DCW) ــرم گ آب گراد- ــانتي س
روشنايي- تيمارهاي .(۲ (جدول بود برگ سطح نظر
پالستيک ــش – پوش گراد ــانتي س درجه ۱۶ دماي
ــانتي گراد- ــاي ۱۶ درجه س د م ــي- تاريک و (LCP)
را دمبرگ طول بيشترين (DCP) ــتيک پوشش پالس
گياهچهها ضعيف بودن ــه علت ب البته بودند که دارا
ــر وضعيت از نظ بنابراين ــد. نبود ن ــوب ــدان مطل چن
و (DCW) ــا تيماره بهترين ــه گلخان در ــا گياهچه ه

شدند. شناخته (DCM)
بر داللت ــده آم ــت به دس نتايج ــور کلي ط به
جوانه درصد افزايش بر ماسه پوشش اثر بودن مثبت
کشت بستر و رطوبت ــرما حفظ س به علت بذور زني
نظر ــتيک، از ــش پالس پوش با تيمار ــورد م د ر د ارد .
جريان عدم به علت ولي مطلوب بوده رطوبت ــظ حف
ــتر تبادل بس رطوبت ــادي زي ــش و پوش زير در هوا
صورت رويان و زني جوانه محيط ميان ــا گاز ه خوب
زني جوانه درصد ــه نزده و تمام بذرها جوان ــه، نگرفت
با در تيمارهاي ــن همچني مييابد ــش مقداري کاه
از بيشتر گياه ــد ن ش خطر اتيوله ــتيک پالس پوشش

است. تيمارها ساير
نشان بيشتر ــطح برگ و س برگ ــاهده تعداد مش
ــانتي درجه س ۱۶ دماي - مطلق تاريکي تيمار كه  داد
توليد رويشي و رشد تسريع در (DCW) آب گرم گراد-
کميو افزايش به و است موثر خيلي قوي گياهچه هاي
نتايج طور کلي طبق به محصول کمک ميکند . کيفي
به يابي ــت د س منظور به تحقيق اين از آمده ــت د س به
تعداد و ــاال زني ب جوانه ــرعت و س زني جوانه ــد درص
تاريکي سيکالمن تيمار  گياه در مطلوب برگ ــطح وس
گرم آب – ــراد ــانتي گ س د رجه ۱۶ ــاي د م روز – ۲۲
(DCM) جهت ماسه بذور)- پوشش (جهت خيساندن

مي شود. بذور توصيه زني جوانه
که ــه پريموالس تيره د ر ــي مورفولوژيک ــي خفتگ

بذرها گياه سيکالمن در مي شود. د يد ه ــت اس نکرده کامل خود را ــد رش بذر توزيع هنگام به رويان
حفره اندازه نيمياز ممکن است و د ارند مانند اژد ر شکلي که نيافته ميباشند توسعه رويان داراي
(۱) از ــت اس زني ميكند عبارت جوانه به وادار را بذرها نوع اين ــرايطي که ش .(۱۳) پرکنند را بذر
مواد با تيمار (۳) متناوب دماهاي با کردن مواجه (۲) گراد سانتي درجه ۱۵ دماي با کرد ن مواجه
جيبرليک دمايي حدود ــيد با اس تيمار در که جيبرليک و اسيد ــيم پتاس نيترات مانند ــيميايي ش
زني جوانه کننده کنترل عامل عنوان به نور مساعد است. زني جوانه براي گراد ــانتي س ۲۰ درجه
دارد دخالت د و هر و يا خفتگي بردن يا از بين و خفتگي در انگيزش نور ــت. اس ــد ه ش ــناخته ش
دما با اغلب و ميكند ــازگار س خاصي طبيعي محيط به را گياهان ميکند که ــي برقرار و مکانيزم
بيشتر بوده و نور به حساس گونههاي از ــيکالمن که س شده مشخص ميدهد. ــان نش همکنش بر
گياهان ــخصه مش ميگيرند. قرار فيزيولوژيکي خفتگي ــدي بن گروه در نور به ــاس حس گونههاي
است در گونه بقاي در مهمي عامل کشت، کم ژرفاي آن در که است بذر بودن ريز نور حساس به
نظر کند. به عبور خاک از بتواند نيست لپه ممکن رو شوند کاشته عميق چنانچه اين صورت غير

مورفولوژيكي رفع ركود تيمارهاي مختلف سيكالمن در بذور زني ۱- درصد جوانه نمودار

مورفولوژيكي ركود رفع مختلف بذورسيكالمن در تيمارهاي جوانه زني سرعت -۲ نمودار
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سازندگي و پژوهش سازندگي۴۰ و پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۴۱

بر... مختلف محيطي تيمارهاي اثر

سلفينگ از حاصله بذور و سيكالمن بذر كپسول تشكيل ، د ستي تالقي شماره۱- شكل

LTW,DCW,DCP,DCM تيمارهاي در سيكالمن جوانه زني بذور وضعيت -۲ شماره شكل
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سازندگي و پژوهش سازندگي۴۰ و پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۴۱

) با DCM) ماسه پوشش - گراد سانتي درجه ۱۶ دماي - تاريكي تيمار در سيكالمن گياهچههاي مقايسه وضعيت شماره ۳- شكل

زني جوانه تاريكي در و اثر روشنايي - (LCM) ماسه پوشش درجه سانتي گراد- ۱۶ دماي روشنايي - تيمار

تيمار با ( LCP) پالستيك پوشش - گراد سانتي درجه ۱۶ د ماي - تاريكي تيمار در سيكالمن گياهچههاي وضعيت مقايسه -۴ شكل شماره

زني جوانه در تاريكي و روشنايي اثر - (DCP) پالستيك پوشش گراد- سانتي ۱۶ د رجه د ماي روشنايي -
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سازندگي و پژوهش سازندگي۴۲ و پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۴۳

بر... مختلف محيطي تيمارهاي اثر

و مي كند عمل به نور حساس عنوان عامل به ــته بذر غشاء پوس ــد ميرس
به ميتواند نوري نياز نوري ناپديد ميشود. کنترل شود داشته بر چنانچه

طرف شود. بر متناوب با دماي گاهي و خنک وسيله دماي
تنظيم را زني جوانه زمان که ــد مي باش محيطي عامل مهمترين دما
اينکه خاطر به است بخشي موثر جوانه زني ــرعت و س درصد بر و مي كند
به و بخشي ميآورد بيرون بذر را از خفتگي يا و ميكند را کنترل خفتگي
رشد د مايي در مي شود. کنترل هوا و آب سازگاري با اينکه موجب سبب
مي توان را بذرها بيماريها، ــرل کنت براي دارد . اهميت نيز دانهها ــدي بع

ــد آب ميرس داد.به نظر قرار آب جوش در کوتاه به مدت يا گرم، آب در
است. موثر نيز کردن خفتگي بذرها طرف بر در گرم

هواي آب و با ــازگار ارقام س خنک و بذرهاي برخي از گياهان فصل
باالتر در دماي و دارند به دماي پايين نياز سيکالمن از جمله اي مديترانه
زني جوانه از گرم تابستانهاي نميزنند. جوانه گراد سانتي جه در ۲۵ از
جوانه زمستانه آغاز بارانهاي با خنک پاييز ولي در ميكند جلوگيري آنها

.(۸) ميگيرد صورت زني
در کرد، عنوان ــوان پژوهش مي ت از اين آمده ــت د س به نتايج طبق

تيمار ) با DCW) پوشش بدون گرم آب گراد - ۱۶ درجه سانتي - د ماي در تيمار تاريكي سيكالمن گياهچههاي وضعيت مقايسه -۵ شماره شكل

زني در جوانه گراد سانتي ۲۰درجه و ۱۶ دماي اثر - (DTW) گرم-بدون پوشش آب گراد - سانتي درجه ۲۰ - دماي روشنايي

تيمار با ( LCC) پوشش بد ون گرم آب - گراد سانتي درجه ۱۶ - د ماي روشنايي تيمار در گياهچههاي سيكالمن وضعيت شماره۶-مقايسه شكل

زني جوانه در سرد و گرم آب - اثر (LCC) پوشش بدون - سرد آب سانتي گراد- درجه ۱۶ دماي - روشنايي
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سازندگي و پژوهش سازندگي۴۲ و پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۴۳

برگ سطح و د مبرگ طول برگچهها، ، تعداد کامل تعداد برگ ، زني جوانه سرعت ، زني جوانه درصد براي صفات تيمارهاي مختلف ميانگين مقايسه -۲ شماره جدول

عامل دومين تاريکي، کنند ه ــن تعيي عامل ــيکالمن اولين س بذور جوانهزني
حفظ دما جهت مناسب ــش پوش و ــانتيگراد س د رجه ۲۰ از پايينتر دماي
،۳ ميباشد (شکل بذور جهت خيساندن گرم آب عامل ــومين س و رطوبت و
بر جوانه زني بذور ــا و دم نور تاثير زمينه پژوهش د ر ــن اي ــج نتاي .(۶ ،۵ ،۴
(۱۲) نيل و (۹) ايروين ،(۷ ،۶ ،۵ ،۴) همکاران و کوربينئو نتايج با سيکالمن

مطابقت داشت.
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