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عمقونور،دماریثتحت تأ) R. obtosifoliusو Rumex crispus(ترشکگونهدوزنیجوانهپاسخ 
بذردفن

4محمدامین قسام، 3حمید رحیمیان مشهدي، 2مین اسوار، ا*2، حسین حاجی ابایی1قدیر پسندي
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چکیده
بهآزمایشی،)R. obtosifoliusو Rumex crispus(دو گونه ترشکروي بذربر ،تأثیر دما، نور و عمق دفنارزیابیمنظوربه

دفنعمق4شاملآزمایشاولینعوامل. شداجراء1392در سال تکرارسهباتصادفیکاملهايبلوكطرحقالبدرفاکتوریلصورت
و 25، 20دومین آزمایش شامل دما در سه سطح (سانتیمتر) و 4و 2، 1، 0سطح ارتفاع غرقاب (4سانتیمتر) و 4و 2، 1، 0بذر (

- معنیطوربهغرقابارتفاعوبذردفنعمقکهدادنشاندرجه سانتیگراد) و نور در دو سطح (تناوب نوري و تاریکی) بود. نتایج30

حالتدروسطحیخاكدرگیاهچهشدنسبزدرصدبیشترینبطوریکهداد،قرارتاثیرتحتراگیاهچهشدنسبزداري درصد
مشاهده شد. همچنین R. obtosifoliusدرصد در گونه 5/40و R. crispusدرصد در گونه 46میزان بهایستابیآباشباع بدون
. نشدسبزگونهدوازايگیاهچههیچآبسانتیمتري4ارتفاع درکهطوريبهیافت،کاهشغرقابارتفاعافزایشباشدندرصد سبز

جوانه . هستندفتوبالستیکترشکبذورکهبودآنازحاکیکهداشتترشکبذورزنیجوانهدرمهمینقشنیزنوردیگر،طرفیاز
درصد 6/59میزان بهسانتیگراددرجه25دماي درزنیجوانهدرصدبیشترین. گرفتقرارنیزدماتاثیرتحتترشکگونهدوهرزنی

نوري تناوبشرایطدرR. obtosifoliusدرصد در گونه 2/53میزان بهسانتیگراددرجه20و در دماي R. crispusدر گونه 
شد.مشاهده

دماغرقاب،ترشک، جوانه زنی،واژه هاي کلیدي:
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Abstract
Two factorial experiments were performed in completely randomized design with 5 replications in 2012 to determine
the effective factors on seed germination of Rumex species (Rumex crispus and R. obtosifolius). In first experiment,
the treatments consisted of four seeding burial depths (0, 1, 2 and 4 cm) and four flooding depths (0, 1, 2 and 4 cm),
and in second experiment, treatments comprised of temperature with 3 levels (20, 25 and 30°C) and light with 2
levels (light duration and darkness). The results showed that planting and flooding depth significantly influenced the
emergence percentage. The highest percentage of emergence was observed from the depth 0 cm in saturated soil with
no standing water, 46% and 40.5% in R. crispus and R. obtosifolius, respectively. Emergence percentage was
reduced when flooding depth increased, so that in depth of 4 cm of water, no seedling emergence was observed in
these two species. Also, light played a crucial role on seed germination of this weed which indicated Rumex seeds
were photoblastic. Meanwhile, temperature affected seed germination of these two species. The highest percentage
of germination were observed at 25°C (59.6%) and at 20°C (53.2%) in light duration for R. crispus and R.
obtosifolius, respectively.

Keywords: flooding, germination, Rumex, temperature

مقدمه
)، الزمه مدیریت1997است (بومیک، گرفتهقرارزیاديتوجهموردمدیریتدرآناهمیتوهرزعلفبیولوژياخیرهايسالطی

زنیبر جوانهمتفاوتی). عوامل2004همکاران، واست (بسکینهاآنبیولوژيبرموثرمحیطیعواملشناساییهرزهايعلفصحیح
بهنیازهر گونهبذرواستمتفاوتیکدیگربامختلفبذوردمایینیاز. کرداشارهنورودمابهتوانمیکهموثرندهرزهايعلفبذر
درجه 10از کمتردمايدر)،Acroptilon repenseتلخه (هرزعلفبذرمثالعنوانبه. داردزنیجوانهبرايدماحداقلیک

وابراهیمیابد (آلمیکاهشسپسورسدمیحداکثردرجه سانتیگراد به25در آنزنیجوانهسانتیگراد جوانه نمی زند. درحالیکه
تاثیرتحتراهرزعلفمختلفهايگونهظهورخاكرطوبتوخاكنوعخاك،دربذرقرارگیريعمق). همچنین1389همکاران، 

راخاكدرشدهدفنبذورزنیجوانهکهاستاصلیفاکتورهايازنیزخاكآب). محتواي2004همکاران، ودهد (کوگرمیقرار
داراي اشباعخاكدر)Enchinochloa crugulliسوروف (بذورکهدادنشانها). بررسی2006همکاران، ومحدود می کند (بگوم

1سانتیمتر تنها 15عمق درکهطوريبهداشت،کاهشیروندزنیجوانهغرقابارتفاعافزایشباوبودهزنیجوانهدرصدبیشترین
Rumexونه ترشک رسی عوامل موثر بر جوانه زنی دو گ) با بر1392آرچین و همکاران (). 2001زدند (یاماسو، جوانهبذوردرصد

crispus وR. obtosifoliusبهبود پیشگوییبهتواندمیمحیطیشرایطتحتخوابتغییراتدربذرعنوان نمودند بررسی اثر عمق
به هاآنتهاجمازممانعتبرايهرز،هايعلفبذرزنیجوانهبرموثرعواملشناسایینماید. که کمکزنیجوانهوخوابمدلهاي
عوامل تاثیربررسیهدفباپژوهشاین. بودخواهدمفیدکنترل،نوینهايروشبرايگیريتصمیمدرهمچنینوجدیدنواحی
.درآمداجرابهترشکگونهدوزنیجوانهمیزانبرنورودمانظیرمحیطیعواملوخاكدربذردفنعمقوغرقابهمچونخاکی

هاروشومواد
سانتیمتر) و 4و 2، 1(بذور مخلوط شده با خاك سطحی)، 0سطح (4درکاشتعمقشاملآزمایشتیمارهاياولآزمایشدر

30و 25، 20ثابت دماهايدومسانتیمتر) و در آزمایش4و 2، 1ایستابی)، آببدوناشباع(خاك0سطح (4در غرقابارتفاع
صورتبهغرقابآزمایش. بودمطلقتاریکی) و تاریکیساعت12وروشناییساعت12نوري (تناوبشرایطدرسانتیگراددرجه
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پالستیکیهايظرفدریکنواختطوربههرزعدد از بذور علف50گرفت. انجامتکرار4در تصادفیکامالطرحقالبدروفاکتوریل
قرارظرفمختلفاعماقشدند) و درپراشباعبا خاكسانتیمتر10ارتفاعبههاسانتیمتر (ظرف15ارتفاعوسانتیمتر20قطربه

فتوپریودباشبسانتیگراددرجه20±2و روزدرجه سانتیگراد28±2دمایی شرایطباايگلخانهبههاظرفسپسشد،داده
بذرزنیجوانهروينورودمااثربررسیمنظوربه. شدروزانه انجامصورتبههاظرفدرآبارتفاعتنظیم. شدنددادهانتقالطبیعی

باهاییدیشپتريدربذر50منظوربدین. گرفتانجامتکرار4در تصادفیکامالطرحقالبدرفاکتوریلآزمایشینیزگونهدواین
قرارمطلقتاریکیونوري فوق الذکرتناوبشرایطدردر ژرمیناتورمقطرآبلیترمیلی4وصافیکاغذمحتويوسانتیمتر9قطر
. شد) استفاده2/9(نسخه SASنرم افزار ازواریانستجزیهجهتشد،زنی محاسبهجوانهدرصدروز22گذشتازبعد. شدداده

.گرفتدرصد صورت5در سطح LSDآزمون ازاستفادهباهامیانگینمقایسه

نتایج و بحث
دو گونه ترشک مورد شدنسبزمیزانبرهاآنمتقابلاثراتنیزوخاكعمقآب،ارتفاعسادهاثراتدادنشانواریانستجزیهنتایج

5سطحدرترشکگونهدوبذورزنیجوانهروينیزنورودمااثرکهدادنشانواریانستجزیهنتایج). 1(جدول دار بود مطالعه معنی
-بهبودتاثیرگذارR. crispusزنی جوانهدرصدبرنورودمامتقابلاثر). همچنینها نشان داده نشده انددادهبود (دارمعنیدرصد

داريمعنیطوربهوآمدبدستنوريتناوبدرسانتیگراددرجه25درصد در دماي 6/59با زنیجوانهدرصدبیشترینکهايگونه
بهترینR. obtosifolius). در گونه 1بود (شکل بیشترسانتیگراددرجه30و 20دماهاي درآنزنیجوانهدرصدبهنسبتترتیببه

2/53نوري (تناوبدرزنیجوانهدماایندربود،سانتیگراددرجه20هم تاریکی) ونوريتناوبدربذور (همزنیجوانهبرايدما
درجه30دماي درویافتکاهشسانتیگراددرجه20از بیشتردمايدرزنیدرصد) بود. جوانه6/41درصد) و در تاریکی مطلق (

نشاننوربهترشکگونهدوبذورزنیجوانهدرصد رسید. واکنش4/8درصد و در تاریکی به 2/15به نوريتناوبدرسانتیگراد
-میتحریکرازنیجوانهنورمعرضدرهاآنقرارگرفتنوبودهفتوبالستیکداراي خاصیتهرزعلفاینبذورکهاین استدهنده

.شودمیمحسوبعلف هرزاینبرايمزیتیوسریعگسترشعواملازاین ویژگی. شودمیبذرخوابشکستسببوکند
.Rگونه برايسانتیمتر2و 1، 0هاي عمقدرخاكاشباعحالتدرهاگیاهچهشدنسبزمیزان crispus 21و 39، 46به ترتیب

گونهدوهردرنیزسانتیمتري4درصد مشاهده شد و در عمق 5/17و 31، 5/40به ترتیب R. obtosifoliusدرصد و براي گونه 
. گردیدگونهدوهردرهاشدن گیاهچهسبزمیزانکاهشموجبنیزغرقابارتفاع). افزایش2نشد (شکل سبزايگیاهچههیچ

در. دادکاهشایستابیآبارتفاعاشباع بدونخاكشرایطبامقایسهدرگونهدوهردرراهاگیاهچهشدنسبزغرقابشرایطایجاد
.Rگونه  crispusبهغرقابارتفاعافزایشباکهحالیبود، دردرصد26خاكسطحدراشباعخاكشرایطدرهاگیاهچهظهور

نشد (شکل سبزايگیاهچههیچنیزسانتی متر4ارتفاعبهغرقابدروبودسانتیمتر2و1آبارتفاعدردرصد17و 5/30ترتیب 
آببدوناشباعحالتدردرصد) در خاك سطحی5/40گیاهچه (شدنسبزدرصدبیشتریننیز R. obtosifolius). در گونه 2

2و1آبارتفاعدرصد در5/12و 5/28ترتیب بهخاكشدنغرقابباگیاهچهشدنسبزمیزانکهحالیدرشدمشاهدهایستابی
).2نشد (شکل مشاهدهزنیجوانههیچنیزغرقابعمقایندردیگرگونهبامشابهویافتکاهشسانتیمتر

که درشود،میخاكبهورودينورکاهشهمچنینواکسیژنکاهشخاك،درروزوشبدمایینوساناتکاهشموجبغرقابی
مرگ وخفگیموجبغرقابهمچنین) و 2006همکاران، وشود (بگاممیهرزعلفبذرزنیجوانهمیزانکاهشموجبنتیجه

).2004گردد (کوگر و همکاران، میزدهجوانههايگیاهچه
گونه دواینبذورزنیجوانهازآبارتفاعافزایشوخاكاعماقدربذورقرارگیريکهدادنشانبررسیایننتایجکلیطوربه

.یافتکاهشغرقابدرشرایطنبودنمساعدواکسیژنکمبوداثردرترشکگونهدوهربذورشدنسبزمیزان. کندمیجلوگیري
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قادر گونهدوهرمجموع،درکهاستآنبیانگرزنیجوانهدرصدبرمطلقتاریکیونوريتناوبدردمااثرنتایجمقایسههمچنین،
بیشتر داريمعنیطورتاریکی به/روشناییشرایطدرآنزنیجوانهامابودهمطلقتاریکیوتاریکی/روشناییشرایطدرزنیبه جوانه

.بنابراین می توان جهت کنترل این علف هرز از عمق شخم بیشتري استفاده نمود.بودمطلقتاریکیشرایطاز

در LSDآزموناساسبردارمعنیاختالفدارايمشتركحروففاقدهايستونزنی دو گونه ترشک (جوانهدرصدبرنورودمااثر-1شکل
درصد می باشند)5سطح 

اختالفدارايمشتركحروففاقدهايستوندو گونه ترشک (شدنسبزدرصدبراشباعخاكرويآبارتفاعوکاشتعمقاثر-2شکل
درصد می باشند)5در سطح LSDآزموناساسبردارمعنی

.RوRumex crispusترشک (گونهدوشدنسبزدرصدبرغرقابارتفاعوکاشتعمقاثرتجزیه واریانس -1جدول  obtosifolius(

R. crispusR. obtosifoliusمنابع تغییر
شدنسبزدرصدآزاديدرجهشدنسبزدرصدآزاديدرجه

22/1080**6/17763**3خاكعمق
64/1243**7/21473**3آبارتفاع

5/319986/195**9آبخاك ارتفاععمق
48964838/89خطا

4/3-75/7-(%)تغییراتضریب
درصد1معنی دار در سطح احتمال **
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