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 ).Solanum luteum L( زرديزیعوامل موثر در شکستن خواب بذور تاجر یمطالعه برخ

  2ید اسالمید وحی، س1يرج مرادیا

  رجندیب يار دانشکده کشاورزیاستاد. 2رجند، یب يهرز دانشکده کشاورز يهاو مبارزه با علف ییارشد شناسایکارشناس يدانشجو. 1

  دهیچک
-ن علفیبذور ا. باشدیهرز مزراع محصوالت تابستانه م يباشد و از جمله علفهایم Solanaceaeره یکساله و از تیهرز زرد علفيزیتاجر

 یشیزرد آزمايزیعوامل موثر در شکستن خواب بذور تاجر یبه منظور مطالعه برخ. باشدیخواب م يهرز دارا ير علفهایهرز مانند بذور سا
قات یشگاه تحقیمطلق در آزمایکیو تار یکیتار/ط نوریتکرار و تحت شرا 3با  یه کامال تصادفیل در قالب طرح پایبه صورت فاکتور

مدت  يگراد برایدرجه سانت –8و + 1 يدماها(مرطوب یشامل سرماده یشیآزما يمارهایت. رجند انجام گرفتیب يزراعت دانشکده کشاورز
جوش ، گذاشتن در آب)قهیدق 2(با کاغذ سمباده  یده، خراش)هیثان 30و  20، 10( % 96ک یدسولفوریتن در اس، گذاش)روز 30و  20، 10

با کاغذ سمباده به  یدهک و خراشیدسولفوریاس يمارهایج نشان داد تینتا. بود) ساعت 30و  15(ساندن در آب ولرم یو خ) هیثان 30و  15(
.. دار بودیمعن یزنک جوانهیدر تحر يروز هم تا حدود 10 يبرا+ 1 یمار سرمادهیت. ندشد یزنک جوانهیدار باعث تحریطور معن

 ينور  طیبذر تحت شرا یزنن جوانهیهمچن.داشتند  يداریر معنیاثر غ یزندر جوانه یر سطوح سرمادهیجوش، آب ولرم و ساآب يمارهایت
با . داشت يداریر معنیتاث) P > 05/0% (5در سطح  LSDبق آزمون اعمال شکستن خواب، ط يهابا روش يط نوریو اثرات متقابل شرا

  .زندیر بستر خاك جوانه میط مزرعه، در سطح و زیرسد بتواند در شرایبه نظر م يط نوریهرز در هر دو شران علفیبذر ا یزنجوانه

  کيلفوردسوي، اسيمرطوب، خراشدهي، خواب بذر، سرمادهيزنزرد، جوانه يزيتاجر: يديواژگان کل

  

Study on some effective factors in seed dormancy of Yellow nightshade 
(Solanum luteum L.) 

1 Iraj Moradi, 2 Saied Vahid Eslami 
1 Post graduated student of Weed Science and 2 Assistant professor of Agriculture, University of Birjand, respectively 

Abstract 
Yellow nightshade is annual weed of Solanaceae. To examine germination and dormancy characteristic of this weed, 
experiment was in Birjand University in 2008. Sulfuric acid 96%(10, 20 and minutes), Scarification with sand paper(2 
minute), boiling water for 15 and 30 second, floating in water(15 and 30 second) and chilling(+1 and -8 ºC of during 
10, 20 and 30 the day) were studied in a experimental design factorial in completely randomized with 3 replications 
under light conditions light/dark and complete darkness. The results indicated that Sulfuric acid, Scarification with sand 
paper and chilling 1+ of 10 day treatments did have significant effect on seed germination. Boiling water, floating in 
water and other chilling levels treatments was non significant  on Yellow nightshade seed germination. So, in light 
condition factor and treatments with light condition of interplay  was significant effect(P=0.05).Therefore, this seed 
weed germinated in land bed of level and under the farm conditions.  
Key words: Yellow nightshade, germination, Seed dormancy, chilling, scarification, Sulfuric acid.  

  مقدمه
 يدارا ینیزمبیره سیهرز ت يبذور اغلب علفها. در طول زمان است یزنع جوانهیتوز يهرز برا ياغلب علفها یژگیخواب رمز بقا و و

و ) 6(باشد ین میدین و سوالنیسوالن یبات سمیصفت خواب و ترک يدارا يزیتاجر. است زان آنها باهم متفاوتیخواب بوده اما درجه و م
 یفرنگبرگ گوجه يروس حلقویه ویزبان ثانوین به عنوان میهمچن) 4(باشد یم یو صنعت یاهان زراعین مزارع گیآفرهرز مشکل ياز علفها

متر، یسانت 80تا  10به ارتفاع  یاهیگ. کندیدا میر پیت و توسط بذر تکثکساله تابستانه اسیهرز زرد علفيزیتاجر) 5(هم گزارش شده است
ده از ی، هر دو سطح برگ پوشيارهیپهن تا دا یمرغ، برگها حالت متناوب و به شکل تخمیسم يهاغده يحاو يهاده از کركیساقه پوش
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فصل تابستان  یدهوهیو م یفصل گلده. است يالژیوسمواد م يپوسته آن چسبنده و دارا یدار، دانه با سطح مشبک و کمغده يهاکرك
هرز در اکثر نقاط ن علفیا). 7، 4. (باشدیرنگ مزرد يهادار و ستهغده يهادمگل، کرك يا مساوین کوتاهتر یآذه گلیپا يبوده و دارا

وه، یدرم و فرابر میتستا و نوع اپ يهاهیچون تعداد ال ير عوامل متعددیبذور تحت تاث یزنزان خواب و جوانهیم). 4(ش دارد یران رویا
از  یجاد خواب در بذر به طور کلیا). 2(کند یر مییتغ... اه و طول روز، زمان برداشت و یاه، اندازه و وزن بذر، سن گیگ يت دانه رویموقع
محرك و  يهامتوازن بودن هورمونن نارس و نایمتاثر از جن(یکیولوژیزیا فی) ژنیپوسته به آب و اکس يریاز نفوذناپذ یناش(یکیزینوع ف

د خواب بذر یاسکیبرلیو ج H2O2 ،KNO3 يهاهرز در معرفن علفیساندن بذر ایخ یشیدر آزما). 9(باشد یم) بازدارنده رشد در بذر
 يمارهایت موثر بودند و یزنک جوانهید بر تحریاسکیبرلین، شکاف با اسکالپل و جیکشت جن يمارهایگر تید یقیدر تحق). 8(برطرف شد

 يریرپذیبا توجه به تأث). 4(مار شاهد بود ینسبت به ت یزنن درصد جوانهیکمتر يم دارایپتاستراتیو ن% 70ک یدسولفوریجوش، اسآب
اند رشد کرده ییایهرز که در مناطق مختلف جغراف يهاند در بذور علفین فرآی، الزم است اياه مادریط گیط محیند خواب از شرایفرآ
ط خشک یاز شرا يریرپذیرجند، با تاثیهرز از مزارع بن علفیشده ا يآورن است که بذور جمعیق بر این تحقیلذا تالش ا. دشو یبررس

 یزان خواب بذر آن مورد مطالعه قرار گرفته و عوامل مؤثر در شکستن خواب آن بررسیت و میقرار گرفته و وضع یحاکم، مورد بررس
  .شوند

  هامواد و روش
از مزارع چغندرقند 1387ز ییش در پایانجام آزما ياز برایزرد، بذور مورد نيزیشکستن خواب بذور تاجر يعوامل مؤثر رو یرسبه منظور بر
ساندن در آب ولرم یقه، خیدق 2با کاغذ سمباده به مدت  یدهخراش: شکستن خواب شامل يمارهایت. شد يرجند گردآوریرآباد بیو پنبه ام

در سه % 96ک یدسولفوریه، گذاشتن در اسیثان 30و  15 یساعت، گذاشتن در آب جوش در دو سطح زمان 30و  15 یدر دو سطح زمان
پس از . روز بودند 30و  20، 10 یگراد در سه سطح زمانیدرجه سانت -8و + 1 يمرطوب با دماهایه، سرمادهیثان 30و  20، 10 یسطح زمان
در  یکیتار/ییو روشنا یکیط تاریدر دو شرا يمتریسانت 7 يهاشیدير در پترمایشکستن خواب، بذور مربوط به هر ت يمارهایاعمال ت
 3با  یل در قالب طرح کامالً تصادفیش به صورت فاکتوریناتور کشت شدند و آزمایدر ژرم) شب/ روز(گراد یدرجه سانت 15/25 يدما

م یترس Excelله برنامه ینمودارها به وس. ه انجام گرفتزده به صورت روزانبذور جوانه يبردارادداشتی. روز انجام شد 14 يتکرار برا
صورت % 5در سطح احتمال  LSDها هم با استفاده از آزمون نیانگیسه میو مقا Genstatافزار ها توسط نرمداده يه آماریتجز. دیگرد
  .رفتیپذ

  ج و بحثینتا
مطلق یکیو تار 28 یکیتار/ط نوریجام شد نشان داد بذور در شراتوده بذر ان يآوربذر که بالفاصله بعد از جمع یزنجوانه هیش اولیآزما

 یزنک جوانهیبر تحر يداریبا سمباده اثر معن ید و خراشدهیاس يمارهایشکستن خواب، ت يمارهایبا اعمل ت. داشت یزندرصد جوانه 3/29
ن، شکاف با اسکالپل و یجنکشت يمارهایشند و تبخیآن را ارتقا م يریش پوسته شده و نفوذپذیمار سبب ساین دو تیا). 1شکل (داشتند
، H2O2 يهااه در محلولیسيزیساندن بذر تاجریهم با خ% 70 يباال یزنجوانه). 4(ن بذر را برطرف نمودندیک هم خواب ایبرلیجدیاس

KNO3 را نسبت به  یزنوانههم ج) روز 10به مدت + 1 يدما يتا حدود(مرطوب یمار سرمادهیت). 8(د گزارش شده استیک اسیبرلیو ج
).  1نمودار (ه شدید بذر وارد خواب ثانویمتوقف شد و به نظر رس یزنجوانه یرفتن زمان سرمادهشیش داد اما به پیمار شاهد افزایت

ه یچه و الشهیدر ر) GA3د کننده شکل فعال یم تولیآنز(GA3ox1ان ژن یش بیسبب افزا) صفر يدرجه باال 4 یمانند سرماده(یسرماده
رگذار ین امر تاثیبر ا يگرید یدرون يا فاکتورهایداشته باشد و  يترنییپا ییاز سرمایهرز نن علفید بذر ایشا). 9(گردد یآلورون بذر م

 يبر رو یشیدر آزما. اثر بازدارنده بودند ينداشتند و دارا یزنبر جوانه يداریولرم اثر معنساندن در آبیآبجوش و خ يمارهایت. باشند
بر خواب بذور گاوپنبه، گذاشتن بذر  یشیاما در آزما). 7(ن شدیجن يقه باعث نابودیدق 1جوش به مدت مار آبیبذر درختچه آس، تخواب 

ساندن بذر در آب ولرم معموالً باعث حل شدن مواد بازدارنده رشد موجود در یخ). 3(افتیش یافزا یزنه درصد جوانهیثان 10و  5به مدت 
ن وجود در یبا ا). 7(ک شدینسبت به شاهد تحر یزنجوانه يساعت در آب تا حدود 24ساندن بذر آس به مدت یخ با. گرددیسطح بذر م
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-يزیرود مواد چسبنده سطح بذر تاجریک نکرد  و لذا گمان میزرد را تحر يزیتاجر یزنساندن در آب ولرم جوانهیمار خیش تین آزمایا
  .مواد بازدارنده نباشند يزرد حاو

  )LSD=  908/13( يط نوریزرد تحت شرايزیبذور تاجر یزندرصد جوانه - 1جدول 

  
 يداریاثر معن% 5در سطح  يط نوریمار شرایزرد در ت يزیبذر تاجر یزنش نشان دادند که جوانهین آزمایا يهاانس دادهیه واریج تجزینتا

   .بود يداریمعن) P > 05/0% (5در سطح  LSDاعمال شکستن خواب هم طبق آزمون  يهابا روش يط نوریداشته و اثرات متقابل شرا
  

  )LSD=  908/13(زرد يزیبذور تاجر یزنجوانه یآزمون - 2جدول   
 F  ن مربعاتیانگیم  يدرجه آزاد  راتییمنابع تغ

  ** 001/0  61/5169  14  شکستن خواب يروشها

  ** 001/0  18/728  1  يط نوریشرا
ط یشرا* شکستن خواب  يروشها

  ينور
14  92/135  002/0 ns  

    33/45  60  خطا
  

رسد یپوسته بذر بود و به نظر م يریو نفوذناپذ یاز سخت یشتر ناشیزرد بيزیشات به دست آمد، خواب بذر تاجرین آزمایج ایآنچه از نتا
زان یرطوبت م یجیرود بذر با جذب تدریهم گمان م) روز 10به مدت + 1(مرطوبیمار سرمادهیدر ت. باشد یکیزیشتر از نوع فیب

زان و یزرد در م يزیش، بذر تاجرین آزمایج ایطبق نتا یاما به طور کل. هم دارد ییاز سرمایبذر ن نکهیا ایافته و یش یآن افزا يرینفوذپذ
سطح . دار گرددیش پدیاز سرمایکم ن یش بذر آن با زمان و مدت سرمادهید با آزمایالبته شا. شودیه میباال وارد خواب ثانو یمدت سرماده
ن به طور یمع یت باشد و بذر ظرف زمانیساپروف يت قارچهایتواند بستر فعالیه در خاك ماست ک يامواد چسبنده يزرد دارايزیبذر تاجر

ده شده و و به زمان سبز یع پوسیها بذر سرسمیکروارگانین مید ایت شدینکه در صورت فعالیا ایخواب آن برطرف گردد و جوانه بزند  یعیطب
- يزیبذر تاجر یدگیاه در اعماق خاك مشاهده شد پوسیزرد و سيزیر تاجرشات دفن بذیدر آزما. ن هم دچار زوال شودیشدن نرسد و جن

-يزیدر تاجر یدگیزان پوسیش، میکسان آزمایط یکه با داشتن شرا یآن باال بود در صورت یزدگشتر بود و آثار قارچیک سال بی یزرد ط
اه در یژه سیبو يزیتاجر يهار گونهیزرد نسبت به سايزیان تاجریباشد که گزارش از ز یلیاز دال یکید ین شایا. اه به مراتب کمتر بودیس

  ).یمشاهدات شخص(مزارع کمتر است
  

 یکیتار  ماریت  یکیتار/ نور   مطلق یکیتار
  مطلق

 ماریت  یکیتار/نور

  شاهد  28  3/29   شاهد  28  3/29
 )هیثان 10(د یاس  68  3/49  )روز 10+(1یسرماده  67/42  67/50
 )هیثان 20(د یاس  3/61  3/53  )روز 20+(1یسرماده  67/38  3/21

 )هیثان 30(د یاس  3/85  67/54  )روز 30+(1یسرماده  0  0
  )ساعت15(ولرمآب  67/10  67/2  )روز10(-8 یسرماده  39  67/21
  )ساعت30(ولرمآب  3/17  67/2  )روز 20(-8یسرماده 0  3/13

  )هیثان 15(آبجوش  2  67/2  )روز 30(-8 یسرماده 0  0
  )هیثان 30(آبجوش  0  0       
  با سمباده یخراشده  3/37  3/69       
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نمودار  1- درصد جوانه زنی بذر تاجریزي زرد با تیمارهاي فیزیکی و فیزیولوژي در شرایط نور   /تاریکی و تاریکی مطلق 
(LSD  = 13/908)
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