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 چكيده

 بیتانآ  شتیریه  بت ور  ختواب  شکست برپ غرقاب و جو  آب سولفوریکآ اسید كاربرد  مکانیکی مختلف تیمارهاي اثر بررسی منظور به

 قالتب  در فاكتوریتل  صتور   بته  آزمایشتی  ایهآ بر يالوه. گرفت انجام 1391 سال در تصادفی كامل هاي بلوک طرح صور  به پهوهشی

 سترمادهی  تیمارهاي همچنیه و پتاسی  نیترا  جیبرلیکآ اسید هورمون كاربرد تیمارهاي ارزیابی منظور به تصادفی كامل هاي بلوک طرح

 دو درپ گترم  میلتی  500 و 250 آ100 صتفرآ   جیبرلیتک  اسید مختلف سیوح شامل تیمارها. گرفت صور  نور و دما ناوبت و مرطوب

 دو در متو ر  میلتی  150 و 100 آ50 صتفرآ  هتاي  غلظت در پتاسی  نیترا  آپدهی خرا  تیمار پیش با همراه  سايت 24 و 2 زمانی سیح

 گتراد  ستانتی  درجتة  5 و صتفر  آ -5 دماي سه در مرطوب سرمادهی تیمار آپدهی خرا  رتیما پیش با همراه  دقیقه 30 و 10زمانی سیح

 نور تناوب و تاریکی كاملآ نور شرایط درپ گراد سانتی درجة 20-10و 15-5  دمایی تناوب تیمار هفتهآ سه و دو کآی هاي زمان مد  به

 تیمتار  و دقیقه 2 زمان مد  در جو  آب تیمار. بودند خواب شکست مکانیکی تیمارهاي وپ تاریکی سايت 16 و روشنایی سايت 8 

 افتزایش  درصتد  33/53 و 33/81 ترتیتب  بته   بودنتد  بیتان  شیریه ب ور زنی جوانه درصد بر تیمارها تریه مؤثر روز 2 مد  براي غرقاب

 شتیریه  بت ور  ختواب  بر أثیريت مرطوب سرمادهی و پتاسی  نیترا  و اسید جیبرلیک كاربرد تیمارهاي وپ شاهد با مقایسه در زنی جوانه

 كته  گرفتت  نتیجته  تتوان متی  متنتاوب  نور و دما تأثیر و مکانیکی تیمارهاي در بیانشیریه ب ور خواب شکست به با توجه. نداشتند بیان

 .است تركیبی نوع از بیان شیریه ب ور خواب

 .غرقاب بیانآ شیریه ب رآ خواب شکست سولفوریکآ اسید جو آ آب ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 و جنیه رشد آن دنبال به و زدن جوانه ب رآ كاشت از هدف

 از بسیاري در ب ر زنی جوانه اما استآ بالغ گیاه به آن تبدیل

 اصیالح كه در تواز طریق سازوكاري گیاهی هاي گونه

 .[26 آ19] گیرد می قرار تأثیر تحت شودآ می نامیده خواب

 يوامل اثر در گیاهیآ ساختار هر در رشد موقت توقف

. [13] گویند ب ر خواب یا خفتگی را بیرونی یا درونی

 تقسی  فیزیولوژیکی و فیزیکی خواب به ب ر خواب

 و بودن نفوذناپ یر سبب به ب ر فیزیکی خواب .شود می

 خواب و ب ر هاي پوشش مکانیکی هاي مقاومت

 در زنی جوانه هاي بازدارنده وجود اثر در ب ر فیزیولوژیکی

 نوع ایهآ بر يالوه. پیوندد می وقوع به جنیه یا رب  پوشش

 دیوارۀ و ب ر پوستة اندوسپرمآ جنیهآ پوشش ساختمان

 زنی جوانه از جلوگیري در است ممکه غیرشکوفاآ هاي میوه

 بهینة شرایط و خفتگی دورۀ طول .[12] باشند داشته نقش

 مادري گیاه كه اقلیمی و ژنتیکی ساختار به ب رها زنی جوانه

 . [14] دارد زیادي بستگی استآ افتهی رشد آن در

بته   كتدام هر گیاهتان  مختلتف  هتاي  گونته  طور كلتیآ  به

 بررسی. دارند نیاز زنی جوانه براي متفاوتی شرایط مجمويه

 دو بت ر  زنتی  جوانته  و ختواب  شکست مختلف هاي رو 

 تیمارهاي ايمال كه داد نشان 2نخودي مری  و 1باریجه گونه

 جیبرلیتک  اسید و سولفوریک اسید تاسی آپ نیترا  شیمیایی

 گونته دو ایته  زنتی  جوانه و خواب شکست بر معناداري اثر

 بتتت رهاي زنتتتی جوانتتته درصتتتد همچنتتتیه[. 24] دارد

Anigozathos manglesii در  ممکته استت   اما استآ متغیر

 تیمار پتاسی آ نیترا  جیبرلیکآ اسید كاربرد دهیآ خرا  اثر

 در مثتتالآ بتتراي [.31] دیابتت افتتزایش گرمتتا و داغ آب

 استتید دقیقتته 30 كتتاربرد  Opuntia lindheimeriبتت ور

 زنتی  جوانته  افتزایش  و خواب شکست موجب سولفوریک

                                                           

1. Ferula gummosa 

2. Teucrium polium 

  بت ر  خواب شکست در ب رها دهیخرا [. 28] شد ب ور

Parkia biglobosa بت رهاي  گترآ ید طرف از[. 7] بود مؤثر 

 در زیتاد  بتار   تحتت  زنتی  جوانته  هنگام است ممکه گیاه

 در ویتهه بته  مستئله  ایته  كته  گیرنتد  قترار  غرقتاب  شرایط

 داردآ وجتود  فتراوان  آب كه مناطقی در و سنگیه هاي خاک

 [. 32] است اهمیت حائز

 هتترز يلتتف بتت ر تحقیقتتا آ دیگتتر نتتتایج براستتاس

parviflora Setaria تركیبتا   كاربرد و است خواب داراي 

 توانتد  متی  غرقتاب  هتاي  دوره با همراه دار نیتروژن شیمیایی

 همچنیه[. 18] كند برطرف را ب رها ایه در القاشده خواب

 و[ 29] 3دودنتدان  گیتاه  زنتی  جوانته  كاهش موجب غرقاب

 وشتوي  شستت [. 8] استت  شتده   Diodia virginianaگیاه

 شتتانزده متتد  بتته phaeacantha Opuntia گیتتاه يبتت رها

 بت ر . استت  شتده  زنتی  جوانته  درصتد  70 موجتب  سايت

 نشتان  را شدیدتري خواب معمول رطو به وحشی هاي گونه

 [. 27] دهند می

 تیتترۀ مهتت  هتتاي جتتنس از یکتتی 4بیتتان شتتیریه جتتنس

 استت  چندساله هاي گونه داراي جنس ایه. است 5حبوبا 

 ستیح  در را پتراكنش  بیشتتریه  G. glabra آنها بیه در كه

 از یکتی  و دارد دارویتی  ارز  بیتان  شیریه گیاه. دارد ایران

 [.4] است وركش مه  صادراتی اقالم

 اغلتب  حبوبتا   تیترۀ  بت ور  كته  است داده نشان نتایج

 كته  ازآنجا[. 10] هستند خواب داراي سخت پوستة دلیل به

 به قادر شهركرد مراتع از شده آوري جمع بیان شیریه گیاه ب ر

 و دارویتی  گیتاه  ایته  اهمیتت  بته  نظتر  و نبتود  زنتی  جوانه

 یبررس حايرآ پهوهش از هدف آنآ ارزشمند خصوصیا 

 بر مؤثر تیمارهاي برخی تأثیر تحت گیاه ایه ب ر زنی جوانه

 .است زنی جوانه تحریک

                                                           
3. Bidens pilosa 
4. Glycyrrhiza 

5. Legominosae 
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 ها مواد و روش. 2

 و فیزیکی شیمیاییآ تیمارهاي برخی اثر بررسی منظور به

 بیان شیریه ب ر زنی جوانه و خواب شکست بر دمایی

 دانشکدۀ زرايت آزمایشگاه در 1391 سال در آزمایشی

 ایه اجراي براي. گرفت انجام هركردش دانشگاه كشاورزي

 ارتفاع از و گیاهی بوتة 200 از بیان شیریه ب ور پهوهشآ

 کی تشکیل منظور به. شد آوري جمع خاک متري سانتی 30

 و شده مخلوط ه  با مختلف هاي بوته ب ور ب ريآ نمونة

 منتقل آزمایشگاه به نفوذناپ یر پالستیکی هاي بسته در

 .شدند

 در تصادفی كامل هاي بلوک طرح ور ص به هاآزمایش

 اسید كاربرد  خواب شکست مکانیکی تیمارهاي

 در فاكتوریل آزمایش وپ غرقاب و جو  آب سولفوریکآ

 كاربرد تیمارهاي در تصادفی كامل هاي بلوک طرح قالب

 همچنیه و پتاسی  نیترا  جیبرلیکآ اسید هورمون

 امانج نور و دما تناوب و مرطوب سرمادهی تیمارهاي

 و متري سانتی 10 هاي دیش پتري از منظورآ ایه به گرفتند.

 بستر ينوان به  یه دو صور به یک شمارۀ صافی كاغ 

 پنج مد  به ب رها يديفونی از پس و شد استفاده ب رها

 هر در ب ر 25 درصدآ 50 هیپوكلریدسدی  محلول با دقیقه

 نیاز مورد رطوبت تأمیه براي شد. داده قرار دیش پتري

. شد ايافه ها پتري به مقیر آب لیتر میلی پنج حدود ب رهاآ

 :است زیر صور  به تحقیق ایه در نظر مورد تیمارهاي

 آزمتتایشآ ایتته در: درصتتد 75 اسیدستتولفوریک تیمتتار

 30 و 10 آ5  زمتانی  ستیح  سته  در در بیان شیریه ب رهاي

 رادگت ستانتی  درجتة  25 ± 1 دماي در شاهد با همراهپ دقیقه

 .گرفتند قرار تیمار ایه تأثیر تحت

 در بیتان  شیریه ب ور آزمایشآ ایه در: جو آب تیمار

 10 و 5 آ2 آ1 زمتان  متد   بته  گتراد  سانتی درجة 100 آب

 .شدند خیساندهپ شاهد با همراه  دقیقه

 و 10 قیتر  با هایی گلدان در آزمایش ایه: غرقاب تیمار

 يتدد  25 گلتدان  هتر  در. گرفت انجام متر سانتی 20 ارتفاع

 ب رها قرارگیري از بعد و شد داده قرار بیانشیریه گیاه ب ر

 بتا  زنتی  جوانته  دستتگاه  به ب ر حاوي گلدان هر گلدانآ در

 طبیعتی  فتوپریتود  با شب در روز در 25 ± 1 دمایی شرایط

. شتد  داده انتقتال پ تتاریکی  ستايت  12 و نتور  سايت 12 

 تتا  شتد  ايتافه  هتا گلتدان  ةهم به آب لیتر میلی 100 سپس

 هتتاي دوره براستتاس گتتاه آن شتتودآ ايمتتال غرقتتاب شتترایط

 ب ورپ شاهد با همراه  روزهسه و دوروزه روزهآیک غرقاب

 . شدند خارج هاگلدان از

 آزمتایش  ایته  اجراي منظور به: مرطوب سرمادهی تیمار

 مد  به گرادسانتی درجة 5 و صفر آ -5 دماي سه در ب ور

 قترار  مرطتوب  محتیط  در هفتته  سته  و دو آکیت  هاي زمان

 .گرفتند

 در هتا آزمتایش  از ستري  ایته : نتور  و دما تناوب تیمار

 دمتاي  ستیح  دو در تنظتی   قابتل  نور و دما با رشدآ اتاقک

 شترایط  در وپ گتراد سانتی درجة 20-10 و 15-5  متناوب

 و روشنایی سايت 8  نور تناوب و كامل تاریکی كاملآ نور

 . گرفت انجامپ تاریکی سايت 16

 تیمتتارپتتیش بتتا همتتراه جیبرلیتتک استتید كتتاربرد تیمتتار

 در جیبرلیتک  اسید هورمون از آزمایشآ ایه در: دهی خرا 

 شتکل  بته پ گرممیلی 500 و 250 آ100 صفرآ  غلظت چهار

 دمتاي  در و ستايت  24 و دو زمانی سیح دو در خیساندن

 .شد استفاده گرادسانتی درجة 25 ثابت

 تیمتتارپتتیش بتتا همتتراه پتاستتی  را نیتتت كتتاربرد تیمتتار

 آ50 صفرآ  هايغلظت در ب رها تیمارآ ایه در: دهی خرا 

 زمتانی  ستیح  دو در نیترا  پتاسی  مو رمیلیپ 150 و 100

 درجتتة 25 دمتتاي تحتتت رشتتد اتاقتتک در دقیقتته 30 و 10

 . گرفتند قرار گرادسانتی

 اتاقک در روز 14 مد  به ب رها تیمارآ هر ايمال از بعد

 85پ PPFD  فتوستتنتزي فوتتتون جریتتان شتتد  بتتا شتتدر

 درجتة  22 ± 1 دمتاي  و ثانیته  بتر  متتر مربتع   بر میکرومول
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 بت رهاي  زنتیآ  جوانته  از پتس [. 1] گرفتند قرار گرادسانتی

 1 رابیتة  میتابق  زنتی  جوانته  درصتد  شتمار  و  زده جوانه

 : شد محاسبه

 زنی جوانه درصد=  S/T ×                              100 پ1 

 كتل  تعداد :T و زده جوانه ب ور تعداد :S رابیهآ ایه در

 .است آزمایشی نمونة ب ور

 استتفاده  بتا  آمده دستبه هايداده آزمایشآ پایان از پس

 با هامیانگیه مقایسة شدند و تجزیه SAS آماري افزارنرم از

 .گرفت انجام درصد 5 سیح در LSD آزمون

 

 نتايج و بحث. 3

 و جیبرلیک اسید كاربرد تیمار مرطوبآ سرمادهی تیمارهاي

 تتأثیر  دهتی  خترا   تیمتار  پتیش  بتا  همتراه  پتاستی   نیترا 

 نداشتتآ  بیتان  شتیریه  بت ر  زنتی  جوانته  درصد بر معناداري

 تیمارهتاي  آزمایشتی  ستیوح  از یتک  هتیچ  در كته  معنابدیه

 كته  استت  حتالی  در ایته . نشتد  مشاهده زنی جوانه م كور

 گیتاه  در كته  انتد كرده گزار  نیز دیگر پهوهشگران برخی

Prunus campanulata و گیتتاه Acer monspessulanum 

كاربرد اسید جیبرلیک و تیمتار سترمایی تتأثیر بستزایی در     

هتاي یکستاله   ونجهیاند و در زنی ب رها داشته افزایش جوانه

زنتی بت ور    ستبب جوانته   طور چشمگیري به نیترا  پتاسی 

 شتامل  ختواب  شکست مکانیکی تیمارهاي [.9است ] شده

 ستولفوریک  استید  از استتفاده  و جتو   آب ب ورآ غرقاب

 میلقآ نور شرایط تحت دما تناوب تیمار و درصد 75 غلیظ

 ستايت  16 و روشتنایی  ستايت  8  متنتاوب  تاریکی و نور

 تحریتتک و ختتواب شکستتت ستتبب تتتاریکی وپ تتتاریکی

  .شد بیانشیریه ب ور در زنی جوانه

 

 درصد 75تيمار اسيد سولفوريک . 1. 3

 تفتاو   درصتد  1 سیح در تیمارآ ایه در زنی جوانه درصد

 نتتایج . داد نشتان  آزمتایش  مختلتف  ستیوح  بتیه  معناداري

 زمتانی  مختلف سیوح بیه كه دهد می نشان حاير پهوهش

 زمتان  افتزایش  و دارد وجتود  معنتاداري  تفتاو   تیمار ایه

 شتتودآ متتی زنتتی وانتتهج درصتتد افتتزایش ستتبب تیمتتاردهیآ

 بیشتتریه  تیمتاردهیآ  دقیقته  30 زمتان  مد  در كهطوري به

 پ.1 شکل  داشت وجود زنی جوانه درصد

 بتا  غلتیظ  استید ستولفوریک   بتا  ب ر پوستة دهی خرا 

 نفتوذ  اجازۀ اسکلریدي هايسلول و ب ري پوشش تخریب

 از ناشتی  بت ر  ختواب  و دهدمی آبگیري فرایند براي را آب

 .[23] كنتتد متتی برطتترف را پوستتته هبتت آب نفتتوذ يتتدم

 درصد 96 سولفوریک اسید با ب ر اسیدي اسکاریفیکاسیون

 Medicago هايگونه در دقیقه 10 و 5 زمانی سیح دو در

polymorpha و Medicago rigidula  زنتی  جوانته  افتزایش 

 قتادر  سولفوریک اسید در نتیجه استآ داده نشان را مؤثري

 زنی جوانه افزایش سبب ب ر پوستة استحکام كاهش با است

 [.2] شود فرایند ایه سازيبهینه و

 

 تيمار آب داغ. 2. 3

 از استتفاده  كه داد نشان واریانس تجزیة اثر از حاصل نتایج

 ستیح  چهتار  هتر  درپ گتراد  ستانتی  درجة 100  جو  آب

 در بت رها  زنی جوانه درصد برپ دقیقه 10 و 5 آ2 آ1  زمانی

 بتیه  میتانگیه  مقایستة . است بوده معنادار درصد یک سیح

 زمتان  متد   افزایش كه دهدمی نشان جو  آب تیمارهاي

 كتاهش  موجب دقیقه 10 و پنج مد  به جو  آب با تیمار

 زمتان  مد  اثر كهطوريبه شودآمی ب رها زنی جوانه درصد

 تیمتار  بتا  زنتی  جوانته  درصد بر جو  آب تیمار دقیقه 10

 جتو   آب قته دقی 2 تیمتار  كتاربرد  و استت  مشتابه  شاهد

 تیمتار  بته  نستبت  زنتی  جوانته  درصدي 82 افزایش موجب

 پ2 شکل  است شده بیانشیریه گیاه ب ر در شاهد

 ستختآ  پوستتة  بتر  يالوه است ممکه موارد برخی در

 كته  باشند داشته وجود ب ر در نیز زنی جوانه بازدارندۀ مواد

 پوستته  بتودن  نفوذپت یر  صور  در حتی ويعیتی چنیه در
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[. 17] گیترد  نمت   صتور   زنتی  جوانه ه  باز آبآ به نسبت

 بتا  مقایسته  در بیتان  شتیریه  بت ر  زنی جوانه درصد بیشتریه

 مشتاهده  دقیقه دو مد  به جو  آب تیمار در شاهد تیمار

 Parkia bioglobosa گیاه ب رهاي خیساندن پ.2 شکل  شد

 ب رها زنی جوانه تحریک سبب گرادسانتی درجة 70 آب در

 بت ور  زنتی  جوانته  آزمایشی در. [7] شد دشاه با مقایسه در

Hypericum aviculariifolium ایته  كته  نبتود  آمیزموفقیت 

 ایته  در. باشتد  بت رها  ختواب  از اينتیجته  تواندمی مسئله

 داراي بت ور  زنتی  جوانه هايپاس  بررسی منظور به تحقیقآ

 گرادسانتی درجة 60 و 50 آ40 دماهاي با داغ آب از خواب

 40 داغ آب كتاربرد  كه شد استفاده دقیقه 30 زمان مد  در

 كنتد  برطترف  را القاشده خواب بودآ قادر گراد سانتی درجة

 اثتتر جتتو  آب از استتتفاده 1تتتاتوره بتت ور در البتتته [.15]

 [.23] داشت ب رها زنی جوانه بر بازدارنده
 

 
  بیان زنی بذر گیاه شیرين درصد بر درصد جوانه 75های متفاوت كاربرد اسید سولفوريك . تأثیر زمان1شکل 

 1 (LSD) استدرصد  5ها بیانگر وجود تفاوت معنادار در سطح  حروف غیريکسان در ستون

 
  بیان زنی بذر گیاه شیرین های متفاوت کاربرد آب جوش بر میانگین درصد جوانه. تأثیر زمان2شکل 

 (LSD) استرصد د 5ها بیانگر وجود تفاوت معنادار در سطح حروف غیريکسان در ستون

                                                           
1. Datura stramonium 
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 تيمار غرقاب. 3. 3

 زنی جوانه درصد بر غرقاب زمان مد  اثر آزمایشآ ایه در

 تجزیتة  از آمتده  دستبه نتایج. شد بررسی بیانشیریه ب ور

 زنتی  جوانته  درصتد  بتر  زمتان  اثتر  كته  داد نشتان  واریانس

 زنی جوانه درصد. بود دارمعنا درصد 1 سیح در بیان شیریه

 تفتاو   غرقتاب  مختلتف  هتاي زمتان  تحتت  گیتاه  ایه ب ر

 در زنتی  جوانه درصد بیشتریه كهطوريبه داشتآ معناداري

 زنتی  جوانته  درصتد  كمتتریه . افتتاد  اتفتا   غرقاب روز دو

 پ. 3 شکل  بود شاهد تیمار به مربوط

 يامل ب ر پوستة در بازدارنده مواد وجود رسد می نظر به

 اپیتدرم  در هك بازدارنده شیمیایی مواد ایه. باشد ب ر خواب

 زنتی  جوانته  متانع  داردآ قترار  آن مجاور داخلی غشاهاي ای

 پوشتش  نمو طول در كه شیمیایی مواد[. 22] شود می ب ور

 بت ر  انتشتار  از بعد است ممکه یابندآمی تجمع ب ر ای میوه

 در[. 14] شتود  بت ر  ختواب  ستبب  و بماند باقی آن در نیز

 بته  آب در ورب  خیساندن آ1كلپوره ب ور نظیر ب رها برخی

 درصد 32 مقدار به ب ور زنی جوانه موجب سايت 72 مد 

 بهبتود  موجتب  توانتد  متی  آب در بت ور  خیساندن [.5] شد

 Solanum دارویتی  گیاهان ب ور دادن قرار. شود زنی جوانه

viarum آ Ocimum pallens وCassia angustifolia در 

 20 دماي در دادن قرار سپس و سايت 24 مد  به مقیر آب

 درصتد  بهبتود  و ختواب  شکسته موجب گرادسانتی درجة

 زمتان  متد   افزایش پهوهش همیه در البته. شد زنی جوانه

 زنتی  جوانته  درصتد  بتر  كاهنتده  تأثیر سايت 72 به غرقاب

 Bidensآ Cynanchum acutum گیاهتان  در[. 30] داشتت 

pilosa و Diodia virginiana هاي غرقاب  نیز افزایش دوره

 [.29آ 8آ 3زنی ب رها شد ] د جوانهسبب كاهش درص

 

 تيمار تساوب دما و نور. 4. 3

 دهتد متی  نشان واریانس تجزیة جدول از آمده دستبه نتایج

 بتر  دمتا  × نور متقابل اثر و تیماردهی دماي نورآ نوع اثر كه

. استت  معنتادار  درصتد  1 ستیح  در زنتی  جوانته  درصد در

 نشان ب ور زنی جوانه درصد بر دما و نور متقابل اثر بررسی

 زنتی  جوانته  درصتد  متنتاوبآ  دمتاي  افتزایش  با كه دهد می

 در ب ور ایه در زنی جوانه درصد بیشتریه و یابدمی افزایش

 نتور  شترایط  در گتراد  ستانتی  درجتة  20-10 متناوب دماي

 پ. 4 شکل  افتاد اتفا  متناوب

 
 بیانگر ها ستون در غیريکسان حروف زنی بذر گیاه شیرین بیان انههای متفاوت کاربرد غرقاب بر میانگین درصد جو . تأثیر زمان3شکل 

 1 (LSD) است درصد 5 سطح در دارمعنا تفاوت وجود

                                                           
1. Teucrium polium 
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  بیانزنی بذر گیاه شیرين . تأثیر دما و نور متناوب بر میانگین درصد جوانه4شکل 

 ((LSD) استدرصد  5ها بیانگر وجود تفاوت معنادار در سطح )حروف غیريکسان در ستون
 

 و خواب شکست موجب نیز متناوب نور و دما

 تریه مه  از کیی دما. شد بیان شیریه ب ور در زنی جوانه

 و كند می تنظی  را زنی جوانه زمان كه است محییی يوامل

ایه  به بخشی استآ مؤثر زنی جوانه سريت و درصد بر

 خفتگی از را ب ر ای كند می كنترل را خفتگی دلیل است كه

 با سازگاري موجب اینکه سبب به بخشی و آوردمی بیرون

 خوبی به زنی جوانه آغاز در نیز نور نقش. شودمی وهوا آب

 جیبرلیه مقدار فیتوكرومآ طریق از نور. است شده شناخته

 گیاه در[. 14] دهدمی افزایش را زیستی نظر از فعال

Droser anglica شکست و زنی جوانه درصد بیشتریه 

 مد  به گرادسانتی درجة 20-10 دماي در ب رها خواب

[. 11] شد مشاهده روشنایی شرایط در و هفته چهار

 Conyza ب ورپ درصد 61  زنی جوانه میزان بیشتریه

canadensis كامل نور شرایط در و متناوب دماي در 

 به قادر هرزآ يلف گونه ایه ب ور اگرچه آمدآ دست به

 اكثرحد. [25] ندبود نیز تاریکی شرایط در زنی جوانه

 مداوم تاریکی شرایط در Reseda lutea ب ور زنی جوانه

. [16] است زنی جوانه بازدارندۀ يامل نور و گرفت صور 

 براي متفاو  دمایی هايمحدوده در متعددي تحقیقا 

 گیاه در مثالآ براي. است گرفته انجام ب ور زنی جوانه

Papaver aculeatum ب رها زنی جوانه درصد بیشتریه 

 بوده گرادسانتی درجة 25-15 متناوب دماي به مربوط

 ب ر خواب گرما دورۀ طی گیاهآ ایه در طور كلیبه. است

 شد ب ر در خواب القاي موجب سرما دورۀ و افتی كاهش

نیز تناوب دما اثر   Datura stramonium گیاه در[. 20]

 [.6زنی ب ور دارد ] مثبتی بر جوانه

 

 گيري نتيجه. 4

 در مؤثر يوامل اندآ متنوع خواب ایجاد يوامل كه گونه  انهم

 سرمادهی تیمارهاي. اند گوناگون نیز آنها كردن برطرف

 پتاسی  نیترا  و جیبرلیک اسید كاربرد تیمار مرطوبآ

 شکست مکانیکی تیمارهاي و ندارد زنی جوانه بر تأثیري
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 را تأثیر بیشتریه غرقاب و جو  آب كاربرد شامل خواب

 شیریه ب ر زنی جوانه درصد افزایش و خواب کستش بر

 مواد ب ورآ برخی رسیدن طی در طور كلیآ به. اند داشته بیان

 حفاظتی  یة و شودمی خشک ب ر پوشش دهندۀ تشکیل

[. 10] دهد می تشکیل جنیه اطراف در خشنی و سخت

. دارند جنیه رشد مجدد آغاز در زیادي تأثیر ب ر هاي پوشش

 توانند می جنیه پوشانندۀ هاي  یه بآخوا ب رهاي در

 وسیلةبه باید جنیه كه باشند مکانیکی فشار نوع کی ينوان به

 پهوهشآ ایه در[. 21] كد غلبه آن بر رشدي پتانسیل

 مقاومت كاهش موجب خواب شکست مکانیکی تیمارهاي

 درصد افزایش و مکانیکی موانع بر غلبه آب ر پوشش

 موجب نیز متناوب نور و ادم كه ازآنجا .شد زنی جوانه

 نشان امر ایه استآ شده بیانشیریه ب ور خواب شکست

 تركیبی نوع از را بیانشیریه ب ور خواب توانمی كه دهدمی

 [. 10] دانست فیزیولوژیک و فیزیکی خواب شامل و
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