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  (.Datura stramonium L)  تاتوره بذور یزن جوانهات یخصوصر شکستن خواب و بمختلف  يمارهایتاثر 

  يو سهراب محمود یمحسن خانجان
  رجندیار دانشگاه بیارشد و استاد یآموخته کارشناس ب دانشیبه ترت

  دهیچک
به  .ت آن داشته باشدیریدر مد يادیتواند سهم ز یم  رانیهرز مهم ا يها از علف یکیبذورتاتوره به عنوان  یزن جوانهشناخت نحوه خواب و 

با  یکامل تصادف يها ل در قالب طرح بلوكیبصورت فاکتور رجندیگاه بدانش یقاتیشگاه تحقیآزمادر  1385سال در  یشیآزمان منظور یهم
فاکتور اول . قرار گرفت یتازه برداشت شده تاتوره مورد بررس بذور یزن جوانهو ر شکستن خواب بمختلف  يها ماریت اثر و تکرار انجام 6

 ،مرطوب یسرماده همراه با ی، خراش ده) C4° يدمادر روز  15به مدت ( مرطوب یسرماده، کاغذ سمبادهبا  یخراش ده يمارهایتشامل 
 و متناوبگراد یدرجه سانت 25ثابت  يدمادرجه حرارت در دو سطح شاهد و فاکتور دوم و درصد . 6/0غلظت  با) KNO3(م یترات پتاسین

شتر از یب يدار یناوب به شکل معنمت يبذور تاتوره در دما یزن جوانهش نشان داد که یج آزماینتا. بود )شب/ روز (گراد یدرجه سانت 30/20
ن اثر را یشتریب بیمتناوب به ترت يط دمایتنها در شرا یو سرما ده یهمراه با سرماده یده ، خراشیخراش ده يها ماریثابت است و ت يدما

مذکور حاصل  يمارهایز در تیبذور تاتوره ن یزن جوانهن شاخص و سرعت یشتریب. آن دارند یزن جوانهدرصد  بر شکستن خواب بذر تاتوره و
  .ر آن باشدیر پوسته سخت و نفوذ ناپذیشتر تحت تاثیرود خواب بذور تازه برداشت شده تاتوره ب یم ب انتظارین ترتیبه ا. شد

  یزن جوانه، خواب بذر، تاتوره :يدیواژگان کل
  

Effect of different treatments on breaking seed dormancy and germination characteristics of 
Jimson weed (Datura stramonium. L) 

Mohsen Khanjani1, Sohrab Mahmoodi2 
1Post graduated student of University of Birjand 2Assistant professor of University of Birjand 

Abstract 

Understanding of jimson weed (Datura stramonium) dormancy and germination, one the important weed in Iran, could 
lead to its better management. A laboratory study based on factorial experiment was conducted to the effect of different 
treatments on breaking seed dormancy and germination characteristics of this weed at Birjand University in 2006. First 
factor levels were sand paper, per-chill, sand paper + per-chill, KNO3 and control, second factor levels were constant 
(25°C) and alternative (30/20°C day/night) temperature. Results indicated that jimson weed seeds germination were 
significantly more in alternative than constant temperature. The most dormancy breaking, seed germination percentage 
as well as germination index and rate were observed in sand paper, sand paper + per-chill and per-chill treatments, 
respectively at alternative temperature. According to these results, the hard cover may be the main factor of dormancy 
in fresh seeds of Jimson weed. 
 Key words: Jimson weed, Datura stramonium, Dormancy, Germination. 

  مقدمه
ران شناخته شده یا داتوره در ایتاتوره  یاست که با نام فارس ینیب زمیره سیتکساله و متعلق به ی یاهیگ .Datura stramonium L هرز علف
ده، سالم و برخودار از قوه ینکه رسیرغم ایآن عل يبذرها اکثر یعنی هستندق یخواب عم يدارا، یدگیبعد از رس تاتوره يها گونهبذور .است
ابد و ی یم کاهش یله پس رسیه بوسی، خواب اولید و بعد از گذشت مدتزنن ی، جوانه نمیزن جوانهط یشران بودا یرغم مح یهستند عل هینام

 ير عوامل متعددیتحت تاث ور تاتورهبذ یزن جوانهزان خواب و یم. ) 7( القاء شود یتوکرومیستم فیق سیله نور از طریتواند بوس یم یزن جوانه
زمان و  اه و طول روزیسن گ، اندازه و وزن بذر، يه مادریپا يه روت دانیموقع، وهیفرابر م، درمینوع اپ، پوسته بذر يها هیتعداد ال چونهم

 يها از نقش یکی. )7(شود  یم القاءز ینن یرنده جنیدر برگ يله بافتهایبوس خواب مختلف تاتوره يها گونه بذور در. )1( کند یم رییبرداشت تغ
در  ).2 (شود  یم انین نمایمحدود کننده رشد جن یکیزیف يسدهاله یبوس کهپوسته است  یدورمانس ين، القایرنده جنیدر برگ يها مهم بافت
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ا هردو به منظور کاهش ین، یجن یانبساط يرویش نیا مستلزم افزایو  یکیزیره شدن فشار فیازمند چیله نور نیبوس یزن جوانه ين مورد القایا
در  )11(کند  یم ن دسته از بذور القاءیرا به ا یزن جوانهن ینل رشد جیش پتانسیمعموال افزا .باشد یم رندهیدر برگ يها بافت یکیمکان يروهاین

چند ها  سمین مکانیا يا هر دوی) یکیزیسد فرفع (ا نرم شدن آندوسپرم ین، یل رشد جنیش پتانسیله افزایتواند بوس یم یزن جوانهتاتوره القاء 
به (همکاران  س ویم. شود یم ز مشاهدهین نیدور جن يها فتنرم شدن با ،گر گونه هایدر د ).7،6( رخ دهدشه چه یساعت قبل از سبز شدن ر

به نقل (نز یروگرز و استر. دارند ینییپا یزن ا درصد جوانهی زنند ینمگزارش کردند که بذور تازه برداشت شده تاتوره اصال جوانه )4نقل از 
به نقل از (کووا  یکوش. سال پس از برداشت انجام شود2 تا 1بعد از گذشت است بذور تاتوره بهتر  یزن جوانهردند که آزمون شنهاد کیپ)4از 
 یزن جوانه% 5/5به کاربرد، بذور تاتوره فقط  یکیگراد در تاریسانت 25 -20 يک را در دمایبرلید جیدرصد اس 03/0که غلظت  یزمان )4

 C°35بذور تاتوره  یزن جوانه يناسب برام يگزارش کرد دما )4به نقل از (ور یال. نکرد یزن جوانهمار شاهد اصال یکه تیکردند در صورت
زاده  محمود .دندبذور جوانه ز% 1و % 3فقط ب یبه ترتد یرس C° 25و C°30دما به  یوقت یول، زدندبذور جوانه % 78ن دما حدود یدر او است 

ثابت و متناوب  يرا در دما با سنگ مرمر ین، شکاف پوسته بذر با اسکالپل، سوزن و خراش دهیکشت جن يها ماریر تیتاث) 1(و همکاران 
با سوزن  یمار خراش دهینسبت به دو ت%)  40(پوسته با اسکالپل  یو شکاف  ده%) 100(نیمار کشت جنیکه ت جه گرفتندیو نت کردند یبررس

دما،  يمارهایترود  یم ن اساس انتظاریبر ا .شکستن خواب بذور تاتوره دارد بر يشتریبر یمتناوب تاث يدر دما%) 13(و سنگ مرمر %) 10(
  .بذر تاتوره مؤثر باشدکستن خواب ن بر شیمختلف پوسته، آندوسپرم و جن ير بر بخشهایبا تأث یو سرما ده یم، خراش دهیترات پتاسین

  مواد و روش ها
 ن سالمذکور در زمستان هما شیآزما ن برداشت شد ویخم يایقات لوبیتحق یستگاه ملیاز مزرعه ا 1385ز سال ییبذور تاتوره در پا

مختلف در شکستن خواب بذور تازه برداشت  يمارهایر تیتاث و انجام گرفت رجندیدانشگاه ب يکشاورز دانشکده یقاتیتحقشگاه یآزمادر
فاکتور اول .تکرار انجام شد  6با  یکامل تصادف يها ل در قالب طرح بلوكیش بصورت فاکتوریآزما .قرار گرفت یشده تاتوره مورد بررس

کاغذ سمباده با  ی، خراش ده)خچالیدرون  C4° يروز دما 15به مدت ( 2مرطوب یسرماده،  1کاغذ سمبادهبا  یراش دهخش شامل یآزما
 C°(ثابت يدمادرجه حرارت در دو سطح شاهد و فاکتور دوم و درصد . 6/0غلظت  با) KNO3(م یترات پتاسین ،مرطوب یسرماده همراه با

ده تاتوره  یبذر رس 50و تعداد  یه کاغذ صافیش دو الید يدر هر پتر .بود) ساعت 16 و 8مدت ب بهیترت به C30°و  C20°(و متناوب  )25
مار مذکور بذور یدر ت. آب مقطر اضافه شدتریلیلیم 3مقدار ها  شید يپتر يم به همه یترات پتاسیمار نیتدر پس از آن بجز  قرارداده شد و

از  يریبه منظور جلوگ لمیشها از نوار پارافید يپس از بستن در پتر .قرار گرفت میسترات پتایدرصد ن 6/0محلول ر همان مقدار یتحت تأث
س و یال(ش شمارش روزانه بذور جوانه زده انجام شد یآزما يافت در طول اجرایش به مدت ده روز ادامه یآزما. ع استفاده شدیر مایتبخ

و درصد   RG(4(یزن جوانه، سرعت  3(GI) یزن جوانهنه زده، شاخص مربوط به شمارش بذور جوا يها  پس از ثبت داده). 1985همکاران، 
  ).9(د یرمحاسبه گردیق روابط زیاز طر 5یزن جوانه یینها

  RG = [ ∑Ni ⁄ ∑Ni Ti ]:یزن جوانهسرعت                                  GI = ∑ Ti Ni ⁄ S: یزن جوانهشاخص 
ش پس از یآزما يها داده. است تعداد بذور کاشته شده Sو  iعداد بذور جوانه زده در روز ت Ni ، بعد از کاشت يتعداد روزها Tiکه در آن 

در سطح احتمال ها  نیانگیسات میل انجام گرفت و مقایه وتحلیمورد تجز SAS يآماروسط نرم افزار ع آنها، تینان از نرمال بودن توزیاطم
  .فتدانکن انجام گر يچند دامنه ابا استفاده از آزمون  05/0

 بحث ج وینتا
ش یآزما يو متقابل فاکتورها یبودن اثرات اصلدار  یمعن از یبذور تاتوره حاک یزن جوانهدرصد  حاصل از يها انس دادهیه واریتجز
ثابت و متناوب نشان داد که  يبذور تاتوره در دما یزن جوانهدرصد  يفوق بر رو يها ماریر تین تاثیانگیسه میمقا یبررس) . >05/0P(بود

                                                             
1 Sand paper                                              3 Germination index                                  5 seed germination percentage 
2 Pre-Chill                                                  4 Rate of seed germination  
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 محمود زاده و ).1 -شکل( بذور تاتوره دارد  یزن جوانهدر شکستن خواب و  يدار یر معنیثابت تاث يمتناوب نسبت به دما يدما
درصد مشاهده کردند که بذور تاتوره اعمال نمودند  يثابت و متناوب رو يرا در دو دماش یآزما يمارهایکه ت یهنگامز ین )1(همکاران
ن بود که به یاز ا یحاک یزن جوانهش بر درصد یآزما يمارهایر تیتاث یبررس. افتیش یثابت افزا ينسبت به دما متناوب يدر دما یزن جوانه
بر شکستن  يشتریر بیم تاثیترات پتاسیمار شاهد و نیسه با تیتنها در مقا یو سرما ده یسرما ده+ ی، خراش دهیخراش ده يمارهایب تیترت

) 2 -جدول( یزن جوانهو سرعت ) 1 -جدول( یزن جوانهن صفات شاخص یانگیسات میمقا). 2 -شکل( بذور تاتوره دارند یزن جوانهخواب و 
ز اثر توأم یو ن  یو سرما ده یمار خراش دهیتدار  یمعن ریبا توجه به تأث. ش داشتیآزما يمارهاین صفات از تیمشابه ا يریر پذیز نشان از تأثین

با خراش که یاست بطور سخت آن ياز پوسته  یناشاحتماالً که خواب بذور تاتوره ا کرد ادعتوان  یم ر شکستن خواب بذور تاتورهآن ب
ش یدر آزما. شود یم رفعپوسته بذر  یکیشسته شده و فشار مکان یزن جوانهو مواد مانع ها  تیراه نفوذ آب به بذر باز شده، متابول ،پوسته یده
از ین نین، تأمیعالوه بر ا .مشاهده شد یزن جوانهدرصد  100شد تاتوره حذف  يته از پوس یا بخشیتمام  یز وقتین )4به نقل از (ن یمارت
در شکستن خواب بذور  یز سرمادهین )1384( همکاران و محمود زاده شیدر آزما. تواند باعث رفع خواب بذور تاتوره شود یم زین ییسرما
ر باعث نرم شدن آندوسپرم و یمتغ ينور و دما Datura ferox ي ونهاعالم کردند که در گ) 8(سانچز و همکاران . واقع شداه موثر ین گیا

سمان یر. شود یم یزن جوانهر باعث نرم شدن آندوسپرم و شروع یمتغ يفقط دما D. stramoniumيشود و در گونه  یم یزن جوانهشروع 
  .کرد گزارش تاتوره یزن جوانهک یتحر يمناسب برا يگراد را به عنوان دمایدرجه سانت 30و  20ز درجه حرارت متناوب ین) 5(برمن 

  

  

  

  

شکستن خواب بر شاخص  يمارهایر تیتأث  - 1جدول 
ثابت و متناوب يبذر تاتوره تحت دما یزن جوانه  

  مار شکستن خوابیت
  یزن جوانهشاخص 

 يدما  ثابت يدما
  متناوب

 2/0de 373/0c  یسرما ده

 186/0e 1a  یخراش ده

 253/0d 653/0b  یخراش ده+ یسرما ده

 066/0f 2/0de  میترات پتاسین

 g0  18/0e  شاهد

 

a

b

c

d d

0

1

2

3

4

5

زنی  
نه 
جوا

صد 
در

کاغذ سمباده

کاغذ سمباده و سرمادهی

سرمادهی

شاهد

نیترات پتاسیم

a

b

0

1

2

3

زنی
انه 
جو

صد 
در

دماي متناوب

دماي ثابت

مختلف بر هاي  ماریر تین تاثیانگیسه میمقا -2شکل 
بذور تاتوره زنی جوانه  

ثابت و  ير دماین تاثیانگیسه میمقا -1شکل 
بذور تاتوره زنی جوانهمتناوب بر سرعت   
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شکستن خواب بر سرعت  يمارهایر تیتأث - 2جدول 
ثابت و متناوب يبذر تاتوره تحت دما یزن جوانه  

  مار شکستن خوابیت
  یزن جوانهسرعت 

  متناوب يدما  ثابت يدما
 05/0e  11/0c  یسرما ده

 11/0c 21/0b  یخراش ده

 خراش+ یسرما ده
  یده

1/0d 42/0a 

 01/0f 05/0e  میترات پتاسین

  g0  05/0e  شاهد
  
و با بذور تاتوره نداشت  یزن جوانه يرو يدار یر معنیتاث )درصد 6/0در غلظت (م یترات پتاسیمار نیت ن نشان داد کهیهمچنش یج آزمایانت
 8/0و  2/0،4/0،6/0، 1/0يم در غلظت هایترات پتاسین ماریت )1(ش محمود زاده وهمکاران یدر آزما .بود يک کالس آماریدر مار شاهد یت

   .داشت یزن جوانه يبر رو ير بازدارنده یدر درجه حرارت متناوب، تاث درصد
ت کمتر از چهار درصد یدر نها یتاتوره داشت ول یزن جوانهش درصد یر را بر افزاین تأثیشتریب یده مار خراشیش هرچند تین آزمایدر ا

 ینارس(و تازه بودن بذور ) کاغذ سنباده يک رفت و برگشت بر روی( یشدت کم خراش ده. مار جوانه زدندیت نیبذور تاتوره در ا
تفاوت در سن بذور در ) 1(محمود زاده و همکاران  .باشدش ین آزمایا دربذور  یزن جوانهدرصد کم  یل احتمالیتواتند از دال یم )نیجن

  .دانند یم مختلف يشهایبذور تاتوره در آزما یزن جوانهرصد ش را از عوامل  تفاوت حداکثر دیهنگام آزما
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