
 هرز هایمجله دانش علف

  (717-771)ص  7011، 7، شمارة 71دورة 

 

Iranian Journal of Weed Science 

Vol 17, No 1, 2021 (101-110) 

DOI: 10.22092/ijws.2020.342850.1370 

 

 

 

* Corresponding author E-mail: s.babaei@uok.ac.ir  

( و اثر طول مدت دفن بذرها در خاک Physalis divaricataتعیین دماهای کاردینال عروسک پشت پرده )

 هازنی آنبر جوانه

 
 2و قدریه محمودی 1*سیروان بابائی

 دانشگاه کردستان، سنندج ی،نباتات، دانشکده کشاورزاصالحگروه زراعت و مدرس مدعو،  و اریاستاد -2و1

 (22/7/1911 تاریخ پذیرش: - 11/2/1911)تاریخ دریافت:  

 چکیده
پرده، آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی و در شرایط پشتزنی بذر عروسکمنظور تعیین دماهای کاردینال و بررسی تغییرات سرعت جوانهبه

اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل دماهای  7931هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان در سال هایکنترل شده آزمایشگاه علوم علف

گراد بود که در چهار تکرار اجرا شد. همچنین جهت بررسی اثر طول مدت دفن درجه سانتی 1/00و  01، 91، 91، 01، 01، 71، 71مختلف پنج، 

زنی بذرهای این گونه، آزمایش دیگری در قالب طرح کامالً تصادفی و با تیمار زمان دفن بذرها در متری خاک بر جوانهسانتی 01بذرها در عمق 

. جهت بررسی وضعیت گردیدماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه و شش ماه در چهار تکرار اجرا ته، دو هفته، یکهشت سطح، یک هف

گیری قرار گرفت. نتایج آزمایش اول نشان داد که زنی در هر دو آزمایش مورد اندازهزنی تجمعی و سرعت جوانهزنی، دو پارامتر جوانهجوانه

زنی تجمعی داری سبب تغییر جوانهطور معنیپرده نداشتند، اما سایر دماها، بهپشتزنی بذرهای عروسکتاثیری بر جوانهدرجه،  71دماهای پنج و 

گراد، تقریبا درجه سانتی 01گراد بود و دمای درجه سانتی 1/00و  01زنی تجمعی، تحت تاثیر دمای زنی شدند. میزان جوانهو سرعت جوانه

زنی تجمعی و سرعت ان تیمارها به خود اختصاص داد. همچنین در تمام تیمارهای زمانی دفن، هر دو پارامتر جوانهکمترین تاثیر را در می

زمان رسیدن  زنی وشیب جوانهتغییرات که هر سه پارامتر حداکثر زمان جوانه زدن تجمعی، طوریداری شدند، بهزنی، دچار تغییرات معنیجوانه

دار مخصوصا در بین معنیدفن بذرها، تفاوت زمان ا در تمام تیمارها به حداقل رسیدند، اما بین تیمارهای مدت بذره زدنجوانه درصد 11به 

پرده با پشتدر اراضی آلوده به عروسکگفت که توان . در نهایت میوجود داشت ترهای کوتاه نسبت به مدت زمانهای طوالنیمدت زمان

خاک و متعاقبا استفاده از شخم حداقل یا بدون شخم، ممکن است میزان آلودگی کاهش چشمگیری  استفاده شخم عمیق و دفن بذر در اعماق

 .داشته باشد

 زنی، دفن بذرها، دمای بهینه.زنی تجمعی، سرعت جوانهجوانه کلمات کلیدی:
Investigating the Physalis divaricata cardinal germination temperatures and the 

effect of seed burial duration in the soil on germination. 
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ABSTRACT 
To determine the cardinal temperatures and variation of ground cherry′s germination, an experiment was 
conducted based on a completely randomized design with 4 replications in the weed laboratory at 
Kurdistan University in 2018. Treatments were 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 42.5 ºC. Also, the effect 
of seed burial (20 cm) duration on germination variations, another experiment was conducted based on 
completely randomized design with 8 levels of seed burial time (1 and 2 weeks, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 
months) with 4 replications. Furthermore, to investigate the germination, the cumulative germination and 
germination speed were measured in both tests. Results showed that 5 and 10 ºC have no effect on ground 
cherry′s germination but others temperatures significantly (p= 0.05) changed germination speed and 
cumulative germination. The best temperatures for cumulative germination parameter were 40 and 42.5 
ºC and the worst was the 20 ºC. Additionally, both parameters were significantly (p= 0.05) affected by the 
seed burial duration in all treatments, so that the maximum cumulative germination (a), slope of 
germination variation (b), and time to 50% of germination (t0) parameters were minimized in all seed 
burial duration treatments but there was a significant difference between seed burial duration, especially 
between short periods and longer periods. Finally, it can be said that in infested area with ground cherry′s, 
using deep tillage and burying seeds deep in the soil and after that using minimum or no tillage, the rate 
of contamination may be significantly reduced. 
Keywords: Cumulative germination, germination speed, optimum temperature, seed burial. 
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 مقدمه

 مهم و بحرانی مراحل از چه،گياه استقرار و زنیجوانه

 ;Zare et al., 2006) است گياهان چرخه زندگی در

Windauer et al, 2007عوامل  ترینمهم از ( که

 محسوب هرزهایعلف هایاز گونه بسياری موفقيت

 یك در گياه یك رقابت نخستين مرحله زیرا شود،می

 ;Hakansson et al., 2002است ) اکولوژیكی آشيانه

Leon et al, 2004).  ،بينی دامنة پيشدر حقيقت

به مناطق  هرزهایعلفکولوژیكی و پتانسيل گسترش ا

ها زنی و سبزشدن آن، با درك بهتر جوانهجدید

 متفاوتی عوامل .(Koger et al., 2004آید )دست میبه

 تریناز مهم که موثرند هرزهایعلف بذر زنیجوانه بر

 دمایی نياز کرد. اشاره نور و دما به توانمی هاآن

 هر بذر و است متفاوت یكدیگر مختلف با بذرهای

 با و دارد زنیبرای جوانه دما حداقل یك به نياز گونه،

خواهد  افزایش نيز آن زنیجوانه ميزان دما، افزایش

 ای معين،نقطه تا دما افزایش با سرانجام یافت.

 2دمای حداکثر رایابد که آنمی زنی ادامهجوانه

ميزان  حداکثر آن در نامند. دمایی کهزنی میجوانه

 مجموع در و 1بهينه دمای را افتد می اتفاق زنی جوانه

یا  اصلی دماهای بهينه، و حداقل، حداکثر دمای به

(. Evetts & Burnside, 1972گویند )می 3کاردینال

زنی، عموما بستگی های کاردینال جوانهدرجه حرارت

به دامنه سازگاری محيطی یك گونه دارد و تطابق 

زنی با شرایط مطلوب،  مرحله بعدی رشد جوانهزمان 

 & Alvaradoکند )وتوسعه گياهچه را تضمين می

Bradford, 2002 .) 

هرز در هایاز طرف دیگر، پویایی جمعيت علف

ها بر محصوالت و حقيقت تعيين کننده اثر آن

                                                                               
7 - Maximum temperature of germination 
0 - Optimum temperature  
9 - Cardinal temperature 

باشد. خود پویایی های مجاور خود میگونه

رخ بذرها در نيم هرز نيز در گرو نحوه توزیعهایعلف

باشد. دفن بذرها در عمق خاك ممكن است خاك می

صورت کامالً مستقيم و حتی غير مستقيم بر پویایی به

ها اثرگذار باشد بذرها و در نتيجه ميزان خسارت آن

(Nazari Alam et al., 2010 این مسئله از طریق .)

زنی بذرها و تاثير مستقيم دفن بر نحوه و ميزان جوانه

حقيقت القای خواب اجباری، کمبود اکسيژن جهت  در

زنی، تغييرات عمليات کشاورزی و غيره اتفاق جوانه

(. از طریق همين تكنيك، Eric et al., 2007افتد )می

توان بهترین زمان کاشت گياه زراعی و در نتيجه می

 هرز را تخمين زد. هایحداکثر تاثير بر علف

له و متعلق به ای یكساگونه 0پردهپشتعروسك

 et al.,Sultana  ;2008است ) 5زمينیخانواده سيب

Travlos, 2012ساز در مزارع ای مشكل( که گونه

 6محصوالت مختلف تابستانه همچون برنج

(Derakhshan & Gherekhloo, 2014چغندرقند ،)1 

(2010et al.,  Nazari Alamو لوبيا )8 ( Nazari Alam

et al., 2014 که هر بوته طوریاست، به( گزارش شده

بذر را در شرایط  0000طور متوسط توانایی توليد به

(. Derakhshan & Gherekhloo, 2014طبيعی دارد )

در نتایج اخير، این گونه در نواحی وسيعی از استان 

کردستان و در مزارع مختلف تابستانه به وفور مشاهده 

یادی های زجا که تاکنون بررسیشده است، اما از آن

در ارتباط با تاثير عوامل مهم محيطی همچون دما و 

زنی و در مجموع بيولوژی گونه نور بر جوانه

پرده در کشور و همچنين وضعيت پشتعروسك

                                                                               
0 - Physalis divaricata L. 
1 - Solanaceae 
6 - Oryza sativa L. 
1 - Beta vulgaris L. 
8 - Phaseolus vulgaris L. 
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آلودگی و ميزان خسارت این گونه در مزارع مختلف 

استان کردستان صورت نگرفته است، این آزمایش 

وه اثر دماهای مختلف بر نح جهت بررسی دقيق

مانی و حفظ زنی این گونه و نيز تاثير زندهجوانه

های پرده در مدتپشتناميه بانك بذر عروسكقوه

مختلف دفن در زیر خاك در شرایط آزمایشگاهی 

 انجام گرفت. 

 ها مواد و روش

 پشتزنی تجمعی عروسکاثر دماهای ثابت بر جوانه
 پرده 

به منظور بررسی تاثير دما بر درصد و سرعت 

زنی زنی و تعيين دماهای کارینال جوانهجوانه

پرده، آزمایشی در قالب طرح پشتهرز عروسكعلف

 پنج، تكرار در دماهای ثابت چهارکامالً تصادفی با 

درجه سانتی  5/01و  00، 35، 30، 15، 10، 25، 20

ساعت  21و روشنایی ساعت  21در شرایط  ،گراد

علوم یشگاه درصد در آزما 60و رطوبت نسبی تاریكی 

در  هرز دانشكده کشاورزی دانشگاه کردستانهایعلف

و  2331بذرها در تابستان سال انجام شد.  2338سال 

قبل از مزارع آلوده شهرستان کامياران جمع آوری شد. 

)کاغذ واتمن شماره  کاغذ صافیاز شروع آزمایش، 

گراد به درجه سانتی 210( در اتوکالو در دمای یك

 داستریل شد. بذرها با هيپوکلریساعت  دومدت 

شدند سدیم پنج درصد به مدت دو دقيقه ضدعفونی 

و پس از شستشو با آب مقطر به مدت سه دقيقه، 

متر( سانتی نهدیش )با قطر بذر در هر پتری 15تعداد 

روی دو الیه کاغذ صافی گذاشته شدند و پنج 

ليتر آب مقطر اضافه شد. جهت حفظ رطوبت ميلی

در طی آزمایش، کاغذ صافی درون  مورد نياز

. مبنای ندشداشتهد ها مرطوب نگهدیشپتری

بذر و قابل چه از پوستهخروج ریشه ،زنیجوانه

مسلح بود. شمارش بودن آن با چشم غيررویت

ساعت به صورت روزانه  10زده بعد از بذرهای جوانه

انجام شد و تا زمانی که تعداد تجمعی بذرهای 

یك حد ثابت رسيد و یا زمانی که صد  زده بهجوانه

به طور مرتب و مداوم  ،زنی حاصل شددرصد جوانه

زنی درصد جوانه ،در انتهای آزمایش .صورت گرفت

 :( محاسبه شد2تجمعی با استفاده از معادله )

GP= ∑ni ⁄N × 100   ( 2معادله )                        
       

 :Nهای جوانه زده وتعداد بذر:  ni،در این معادلهکه 

پس از محاسبه درصد  تعداد کل بذرهای هر تيمار بود.

امتره ريدی سه پائزنی تجعی، از معادله سيگموجوانه

زنی تجمعی نسبت به زمان برای رسم نمودار جوانه

 (1) ادلهمع   :استفاده شد

Y=
𝑎

1+exp(−(𝑡−𝑡0)/𝑏
(1) ادلهمع            

 :t ،aزنی تجمعی در زمان جوانه :Y، در این معادلهکه 

درصد  50زمان رسيدن به  :0t زنی،حداکثر جوانه

باشد. بر مبنای می خطشيب  :bزنی و جوانه

 ی بهينهدما ،حاصل از این معادله 0tو  aپارامترهای 

پرده و هم چنين پشتزنی تجمعی عروسكبرای جوانه

 این تحقيق مشخص شد. هایشانجام سایر آزمای

 زنیجوانهسرعت 
 ،پردهپشتعروسكزنی برای محاسبه سرعت جوانه

تجمعی  زنیجوانهگيری از نمودار درصد بعداز مشتق

، از 3( و بدست آوردن معادله 1نسبت به زمان )معادله 

برای رسم نمودار  حاصل از معادله 0tو  a  ،bمقادیر 

 :استفاده شد 3سرعت متوسط بر مبنای معادله 

𝑌 = (exp((
−𝑡+𝑡0

𝑏
)𝑎) /(𝑏 (1 + exp (

−𝑡+𝑡0

𝑏
))2)   (3) معادله 

زنی تجمعی در تغييرات جوانه :Y ،در این معادلهکه 

حداکثر سرعت  :a ،زنی(زمان )سرعت جوانه

 50زمان رسيدن به  : 0Tپرده،پشتزنی عروسكجوانه

 باشد.شيب نمودار می :bزنی و درصد سرعت جوانه

 بذرها  یزندفن بر جوانه طول مدتاثر 
 یزنمنظور بررسی اثر طول مدت دفن بر جوانهبه
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، آزمایشی در قالب طرح پردهپشتعروسكبذرهای 

علوم کامالً تصادفی با چهار تكرار در آزمایشگاه 

دانشكده کشاورزی دانشگاه کردستان  هرزهایعلف

مدت زمان دفن بذرها در در این تحقيق، اجرا شد. 

در ( Fakhr Rad, 2018)متری سانتی 10عمق یكسان 

یك ماه، دو، سه،  ،هشت سطح )یك هفته، دو هفته

. در مورد بررسی قرار گرفت (چهار، پنج و شش ماه

بذری برای هر تكرار در  15های نمونه ،این آزمایش

متری خاك سانتی 10در عمق پارچه های نفوذپذیر 

قرار داده متر سانتی 55در  50های با اندازه گلدان

ر از مزرعه دانشكده تهيه شد که خاك مورد نظشدند. 

 6/0( و %15سيلتی ) –( %56دارای بافت رسی )

درصد ماده آلی بود. بذور پس از طی مدت زمان مورد 

 درون پتری دیشنظر تحت تاثير هر یك از تيمارها، 

درجه  10با دمای  یو به ژرميناتورشده کشت 

بذوری که کولئوپتيل  آنها، گردید.  گراد منتقل سانتی

عنوان بذور ميليمتر یا بيشتر رشد کرده بودند به دو

 زده محسوب شدند.جوانه

افزار آماری ها با استفاده از نرمداده تجزیه واریانس

SAS 9.1  و برازش معادالت و ترسيم نمودارها با

انجام گرفت و  SigmaPlot 12.0افزار استفاده از نرم

حداقل  مونآز ها با استفاده ازداده مقایسه ميانگين

درصد  پنجدر سطح احتمال (LSDدار )تفاوت معنی

 انجام شد.

 نتایج و بحث 

پرده در پشتزنی تجمعی بذرهای عروسکجوانه
 دماهای مختلف

پایه برازش مناسب معادالت سيگموئيدی سه  بر

دليل ضرایب مناسب(، پارامتره سيگموئيدی )به

تحت  ،پردهپشتزنی تجمعی بذرهای عروسكجوانه

 یی( تيمار مختلف دما=p 0002/0دار )تاثير معنی

و  همبستگی قرار گرفت گراد( سانتی)برحسب درجه

زنی و دما وجود بين جوانه( 2R=33/0بسيار باالیی )

فقط  ،(. در بين دماهای اعمال شده2)جدول  داشت

پرده تاثيری پشتدرجه بر بذرهای عروسك 20دمای 

که در طی روزهای طوری(، به2نداشت )جدول 

زنی تجمعی بذرهای تغييری در روند جوانه ،متوالی

؛ گراد دیده نشددرجه سانتی 20تحت تيمار دمای 

عبارت دیگر، در ميان تيمارهای اعمال شده، این به

اما در دماهای مختلف ترین تغيير را داشت، تيمار کم

گراد درجه سانتی ،5/01و  00، 35، 30، 15، 10، 25

( تحت تاثير =p 05/0داری )طور معنیبه این صفت

 (. 2قرار گرفت )جدول

 
زنی بذرهای زنی تجمعی و سرعت جوانهگراد بر جوانهمقایسه میانگین تیمارهای مختلف دمایی برحسب درجه سانتی -1جدول 

 در شرایط آزمایشگاهیپرده پشتعروسک
Table 1. Mean comparison of the effects of different temperatures on cumulative germination and germination rate of 

ground cherry′s seeds under laboratory condition 
Treatment Cumulative germination (%) Germination rate 

10 b64.35 d0.33 

15 76.55ab ab18.06 
20 ab72.32 c11.73 

25 a79.93 bc12.76 

30 a80.59 ab18.59 

35 a81.55 a19.44 

40 a83.53 a21.79 

42.5 c7.83 d4.74 

 ندارند. LSDداری در سطح پنج درصد بر اساس آزمون های دارای حروف مشابه، اختالف معنیدر هر ستون، میانگین
In each column, means with the same letters are not significantly different at the 5 % of probability level based on LSD Test. 

 

دماهای اعمال شده، تقریبا دارای روند سينوسی بود. توان دریافت که واکنش بذرها به با کمی توجه می



 205 اثر طول مدت دفن  ...تعيين دماهای کاردینال عروسك پشت پرده و 

 

پاسخ سينوس مانند گياهان به اعمال تيمارهای 

دور از انتظار نيست و در برخی  مختلف، چندان

زنی در اثر تحقيقات دیگر نيز متغيرهای مختلف جوانه

اعمال تيمارهای مختلف، واکنش سينوسی نشان 

چه و عنوان مثال متغيرهای طول ریشهاند؛ بهداده

ای های گونهچه و نيز ماده خشك لپهچه گياهساقه

در اثر اعمال ميدان ( Cicer arietinum) نخود

اند که دليل آن هنوز مغناطيسی، واکنش سينوسی داشته

. به همين (Mahmoudi, 2015) ناشناخته مانده است

سبب، نحوه تغيير پارامترهای معادله برازش یافته، 

در بين که طوریتر تغييرات است، بهبيانگر دقيق

 ،گراددرجه سانتی 5/01دماهای اعمال شده، دمای 

( نسبت به دماهای دیگر bترین تغييرات )دارای کم

 (. 2بود )شكل 

 

 
 پرده در دماهای مختلف در شرایط آزمایشگاهیپشتزنی تجمعی بذرهای عروسکتغییرات روزانه جوانه -1شکل 

Fig. 1. Daily variations of ground cherry′s seeds cumulative germination in different temperatures at the laboratory 

conditions 

 

(، 0t) زدناز نظر پارامتر زمان رسيدن به حداکثر جوانه

ترین زمان ممكن بهترین دما یعنی دمایی که در کم

 00ند، دمای نبذرها جوانه ز از درصد 50 ،(8/0)

درجه  10گراد بود، ولی در دمای درجه سانتی

درصد  50( برای 2/3)ترین زمان بيشبه  ،گرادسانتی

 (. 1زنی نياز بود )جدولجوانه

زنی بذرهای همچنين پارامتر شيب تغييرات جوانه

گراد، درجه سانتی 00پرده در دمای پشتعروسك

 5/1، اما با افزایش را داشت( 1/0ترین مقدار )کم

 5/01عبارت دیگر در دمای گراد یا بهدرجه سانتی

زنی ب تغييرات جوانهترین شيگراد، بيشدرجه سانتی

هرز مشاهده شد. در حقيقت ( در این گونه علف1/2)

 را داشتزنی ترین نوسانات جوانهبيش ،این دما

 (.1)جدول 

 تمام دماهای اعمال شده،گراد درجه سانتی 25دمای 

( بذرهای 0/33زنی تجمعی )سبب حداکثر جوانه

بذرهای زنی تجمعی . جوانهپرده شدپشتعروسك

کليه دماهای اعمال شده  در پردهپشتعروسك

درصد بودند،  30، بيشتر از 5/01و  20استثنای دمای به

براساس معادله سيگموئيدی سه پارامتره، حداکثر اما 

گراد، سانتیدرجه  5/01در دمای زنی تجمعی جوانه

 کاهشرسيد. این  0/20دچار کاهش شدیدی شد و به 

Germination=f = a/(1+exp(-(x-x0)/b))
R2=0.99
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 5/01دمای  عدم مطلوب بودندهنده نشان ،شدید

گراد نسبت به سایر دماهای اعمال شده از درجه سانتی

زنی تجمعی بذرهای این نظر پارامتر حداکثر جوانه

 (. 2و شكل  1و  2گونه بود )جدول 
 

پرده در پشتتجمعی عروسکزنی پارامترهای حاصل از معادله سه پارامتره سیگموئیدی برازش داده شده به جوانه -2جدول 

 دماهای مختلف
Table 2. 3-parameter sigmoidal equation parameters fitted to cumulative germination of ground cherry′s seeds in different 

temperatures 
Temperatures (c) Maximum of cumulative 

germination (a) (SE)% 

Time to reach 50% 

germination t0 (SE) 
Slope (b) 

(SE)  
%R2 Pvalue 

10 0 0 0 - - 
15 99.4 (0.7) 1.6 (0.03) 0.5 (0.03) 99 ‹0.0001 
20 98.2 (2.7) 3.1 (0.1) 1 (0.1) 98 ‹0.0001 
25 96.1 (0.9) 1.2 (0.04) 0.4 (0.04) 99 ‹0.0001 
30 97.6 (0.9) 1.3 (0.04) 0.4 (0.03) 99 ‹0.0001 
35 96.9 (1.2) 2.8 (0.07) 0.8 (0.06) 99 ‹0.0001 
40 94.8 (0.9) 0.8 (0.04) 0.2 (0.05) 99 ‹0.0001 

42.5 14.4 (0.4) 1.2 (0.1) 1.2 (0.1) 99 ‹0.0001 
SE ،خطای استاندارد :b ،شیب خط :aحد باال : 

SE; standard error, b: slope of variation, a: upper asymptote  

 

 25توان گفت که دمای اساس نتایج بدست آمده می بر

شد. زنی بذرها سبب حداکثر جوانه ،گراددرجه سانتی

در صورت  نيز گراددرجه سانتی 00دمای  همچنين

محدودیت زمان، تيمار دمایی مناسبی بود و در این دما 

. ندرسيدزنی درصد جوانه 50تر به بذرها سریع

زنی یكنواخت در یك توده عالوه در صورت جوانههب

گراد با درجه سانتی 00پرده، دمای پشتبذر عروسك

ترین شيب در حين ترین تغييرات دارای کمکم

 1)جدول  بودزنی تجمعی صورت جوانه زنی بهجوانه

(. در یك مطالعه گزارش شد که افزایش دما 2و شكل 

 ،كی همچون استفاده از کولتيوارهمراه تغييرات فيزیبه

زنی بذرهای منجر به افزایش تغييرات جوانه

 ،عبارت دیگربه ؛شودپرده میپشتعروسك

زنی و در نهایت سبز شدن غير غيریكنواختی جوانه

دهد یكنواخت بذرها در اثر افزایش دما رخ می

(Nazari Alam et al., 2010حداکثر جوانه .) زنی

 هفتبا فاصله حدود  ،درصد 03را بذرهای این گونه 

هفته پس از کاشت محصول زراعی چغندرقند یعنی 

 همچنين و در هفته سوم اردیبهشت ماه گزارش کردند

زنی بذرهای افزایش دما را دليل اصلی تغييرات جوانه

 ,.Nazari Alam et alپرده دانستند )پشتعروسك

 ،سالهپرده یك(، زیرا بذرهای عروسك پشت2010

جز بنابراین عامل دیگری به .قد خواب هستندفا

 ،زنی شده باشدمنجر به تغييرات جوانه که افزایش دما

در . (Musavi & Ahmadi, 2008)وجود نداشته است 

یك مطالعه دیگر جهت بررسی تعيين دمای کاردینال 

 35زنی  در دمای پرده، حداکثر جوانهعروسك پشت

 & Derakhshanگراد گزارش شد )درجه سانتی

Gherekhloo, 2014.) 

پرده در دماهای پشتزنی بذرهای عروسکسرعت جوانه
 مختلف 

های حاصل از پس از به دست آوردن پارامتر

نتایج  ،نمودارهای تجمعی مربوط به دماهای مختلف

 ،گراددرجه سانتی 5/01و  30نشان داد که دماهای 

ت به زنی تجمعی نسبترین تغييرات درصد جوانهکم

دمایی بود که  ،درجه 00زمان را نشان دادند و دمای 

تر از سایر دماها به سریع ،زنیسرعت جوانه ،در آن

ميزان حداکثر خود رسيد و با سرعت بيشتری نسبت 

شكل ، 2جدول ميزان آن کاسته شد ) از به سایر دماها

1 .) 
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 پرده در دماهای مختلف در شرایط آزمایشگاهیپشتزنی بذرهای عروسکتغییرات روزانه سرعت جوانه -2شکل 

Fig. 2. Daily variations of ground cherry′s seed germination rates in different temperatures under laboratory conditions 

 

پرده در پشتزنی تجمعی بذرهای عروسکجوانه
 در زیر خاک های مختلف دفنزمان

اساس نتایج بدست آمده از برازش معادله  بر

زنی تجمعی بذرهای سيگموئيدی سه پارامتره بر جوانه

های مختلف دفن در عمق نازم ،پردهعروسك پشت

بر ( =p 05/0)داری طور معنیمتری، بهسانتی 10

(. تقریبا در 3)جدول  اثر گذاشتند زنی تجمعیجوانه

روند مشابهی دیده شد  ،بين تمام تيمارهای مختلف

اما تيمار شش ماه دفن بذرهای در عمق  ،(3)شكل 

 50به  نتر شدن زمان رسيدمنجر به طوالنی ،خاك

 (. 3( بذرها شد )جدول 0tزنی )انهدرصد جو

 
 های مختلف دفن در زیر خاکپرده در زمانپشتزنی تجمعی بذرهای عروسکتغییرات روزانه جوانه -3شکل 

Fig. 3. Daily variations of cumulative germination of ground cherry′s seeds in burial times under soil 

 

پنج و شش ماه دفن بذرها در زیر خاك مشاهده شد ( نيز در تيمارهای 8/0زنی )( جوانهbبيشينه تغييرات )

f = a/(1+exp(-(x-x0)/b))
R2= 0.98
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f = a/(1+exp(-(x-x0)/b)) 
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( aزنی )حداکثر جوانه ،اما در مجموع ،(3)جدول 

بذرهای این گونه در تيمارهای کمينه دفن در زیر 

دار بود دارای تفاوت معنی ،خاك یعنی یك و دو هفته

( بود. به این مفهوم که % 3/36بيشترین مقدار )و 

اثر نامطلوبی بر  ،افزایش زمان دفن بذرها در زیر خاك

پرده داشت پشتزنی تجمعی بذرهای عروسكجوانه

و در شش ماه دفن بذرها در زیر خاك، حداکثر 

 را دارا بود ( % 2/83ترین مقدار )زنی، کمجوانه

 (.3)جدول 

 

پرده نسبت پشتزنی تجمعی عروسکپارامتر های حاصل از معادله سه پارامتره سیگموییدی برازش داده شده به جوانه -3جدول 

 های مختلف دفن در خاک نابه مدت زم
Table 3. 3-parameter sigmoidal equation parameters fitted to cumulative germination of ground cherry′s seeds in different 

seed burial durations 
Burial time Maximum of cumulative 

germination (a) (SE)% 
Time to reach 50% 

(SE) 0germination t 
Slope 

(b)(SE)  
2R% valueP  

1 week 96.9 (1) 3.3 (0.04) 0.5 (0.04) 99 ‹0.0001 

2 weeks 96.9 (1.1) 2.9 (0.05) 0.6 (0.05) 99 ‹0.0001 
1 month 92 (1.8) 2.9 (0.1) 0.7 (0.09) 98 ‹0.0001 
2 months 89 (2.2) 3 (0.1) 0.7 (0.1) 98 ‹0.0001 
3 months 92.3 (0.7) 2.9 (0.03) 0.4 (0.03) 99 ‹0.0001 
4 months 92.1 (0.5) 3.3 (0.02) 0.4 (0.02) 99 ‹0.0001 
5 months 89.1 (2.4) 3 (0.1) 0.8 (0.1) 97 ‹0.0001 

6 months 89.1 (2.8) 4 (0.1) 0.8 (0.1) 98 ‹0.0001 
SE ،خطای استاندارد :b ،شیب خط :aحد باال : 

SE; standard error, b: slope of variation, a: upper asymptote  
 

آمده تفاوت  دستبراساس نتایج بهدر حقيقت 

زنی دچار تغييرات زنی تجمعی و سرعت جوانهجوانه

بود  یصورت کاهشزیادی شد و این تغييرات بيشتر به

(. در حالت عادی بيشترین سرعت 0و  3، 1، 2)شكل 

( 1درجه مشاهده شد )شكل  00زنی در دمای جوانه

اما با اعمال تيمار دفن بذرهای در زیر خاك، واکنش 

زنی در همان پارامتر سرعت جوانه بذرهای نسبت به

صورت کامالً واضحی تغيير پيدا کرد )شكل دماها به

پرده ی مختلف بذرهای عروسك پشتهانازم(. در 0

در اثر اعمال تيمار دفن تقریبا واکنش یكسانی نشان 

یك روند مشابه مشاهده شد  هازمآندادند و در تمام 

اوت صورت دقيق تف(. در این تيمار به0)شكل 

رسد که نظر میچندانی بين تيمارها مشاهده نشد، به

ی مختلف بر هانازمدر صورت اعمال دفن بذرهای، 

زنی تاثيری ها از طریق پارامتر سرعت جوانهواکنش آن

(. نكته قابل توجه دیگر این بود که 0نداشت )شكل 

مدت یك هفته که تيمار کمينه با اعمال تيمار دفن، به

ماه که تيمار بيشينه دفن  6يمار بود، نسبت به ت

بذرهای بود، تفاوت چندانی نداشتند و در حقيقت 

اعمال دفن بذرهای فارغ از مدت آن سبب تغيير 

پرده پشتزنی بذرهای عروسكمشهود سرعت جوانه

 (.0در طی ده روز متوالی آزمایش شد )شكل 

 گیری نهایینتیجه
یق زنی از طراز نظر برآورد دمای بهينه جوانه

زنی، زنی تجمعی و سرعت جوانهپارامترهای جوانه

معادله سيگموئيدی سه پارامتره، بهترین تابعی بود که 

توانست روند تغييرات را در این تحقيق نشان دهد. 

نتایج این تحقيق نشان داد که از طریق دو شاخص 

زنی، اعمال زنی تجمعی و سرعت جوانهمهم جوانه

زنی ی منجر به تغيير جوانهطور قطعدماهای مختلف، به

پرده یك گونه پشتجا که عروسكشد، اما از آن

گراد درجه سانتی 25باشد، دماهای کمتر از تابستانه می

زنی این گونه شد و اعمال ندرت منجر به جوانهبه

گراد، تاثيری بر درجه سانتی 20دماهای پنج و 

 10زنی این گونه نداشت. با افزایش دما به جوانه

گراد، واکنش بذرها نيز آغاز شد و بر درجه و سانتی

زنی تجمعی و دست آمده، صفات جوانهاساس نتایج به

( =p 05/0داری )طور معنیبهزنی بذرها سرعت جوانه
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  های مختلف دفن در زیر خاک ناپرده در زمپشتزنی بذرهای عروسکروزانه سرعت جوانهتغییرات  -4شکل 

Figure 4- Daily variations of ground cherry′s seeds germination speed in different seed burial duration  

 
 5/01همچنين در بين دماهای اعمال شده، دمای 

زنی جوانهترین تغييرات دارای کم ،گراددرجه سانتی

؛ به این مفهوم که در این نسبت به دماهای دیگر بود

زنی بسيار کاهش یافت و بذرها با دما، نوسانات جوانه

عالوه بر این، . روند یكسان و مشابهی جوانه زدند

زدن، بهترین دما یعنی زمان رسيدن به حداکثر جوانه

درصد  50 ،( ممكن8/0ترین زمان )ر کمدمایی که د

گراد بود، درجه سانتی 00ند، دمای نبذرهای جوانه ز

، گراددرجه سانتی 10در دمای  این در حالی بود که

درصد  50به  رسيدن ( برای2/3ترین زمان )بيش به

. با دفن بذرها در زیر خاك نيز زنی نياز بودجوانه

رین تابع بود و بهت ،معادله سيگموئيدی سه پارامتره

بذرهای زنی و سرعت جوانهزنی تجمعی جوانه

های مختلف دفن در عمق پرده در زمانعروسك پشت

تحت ( =p 05/0)داری طور معنیمتری، بهسانتی 10

تقریبا در بين تمام که طوری؛ بهتاثير قرار گرفتند

 ،(3روند مشابهی دیده شد )شكل  ،تيمارهای مختلف

منجر به  ،اما تيمار شش ماه دفن بذرها در عمق خاك

زنی درصد جوانه 50به  نتر شدن زمان رسيدطوالنی

 ترینپرده شد. بيشهرز عروسك پشتبذرهای علف

زنی نيز در تيمارهای پنج و شش ماه تغييرات جوانه

اما در  ،مشاهده شد (8/0دفن بذرها در زیر خاك )

این گونه در  ایبذرهزنی حداکثر جوانه ،مجموع

تيمارهای کمينه دفن در زیر خاك یعنی یك و دو 

( بود. به این مفهوم که 3/36بيشترین مقدار ) ،هفته

اثر نامطلوبی بر  ،در زیر خاك بذرهاافزایش زمان دفن 

. پرده داشتپشتعروسك بذرهایزنی تجمعی جوانه

های مختلف،  طورکلی، دفن بذرها در مدتهمچنين به

انی داشت و به محض دفن بذرها، پارامتر تاثير یكس

شدت دچار افت شد و این تغيير زنی بهسرعت جوانه

در تمام تيمارهای زمانی دفن بذرها، تقریبا روند 

توان گفت کاهشی یكسانی را موجب شد. بنابراین می

که جهت کاهش خسارت این گونه در محصوالت 

ه شرط گشا خواهد بود، بتابستانه، کشت زودهنگام راه

گراد باشد. درجه سانتی 10که  دمای منطقه حدود آن

همچنين در صورت فعال بودن بانك بذر منطقه، بهتر 
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پرده، پشتاست ترتيبی داده شود که بذرهای عروسك

 مدت دو هفته در خاك مدفون بمانند.حداقل به
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