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Short Communication  (Biology : Weed)بحوث مختصرة (حیاتیات : أعشاب)

Datura innoxiaتأثیر الحرارة المرتفعة ورطوبة التربة في إنبات بذور الداتورة  Mill.،
Echinochloa colonumأبوركبھ  (L.)Link. والعشرق األصفرCassia italica (Mill.)Lam. Ex Steud.

باوزیر وأبو بكر ھارون باحمیدعباس أحمد
كلیة ناصر للعلوم الزراعیة، جامعة عدن، الجمھوریة الیمنیة

الملخص
د.  ارون باحمی ر ھ و بك د وأب اس أحم اوزیر، عب داتورة1999ب ذور ال ات ب ي إنب ة ف ة الترب ة ورطوب رارة المرتفع أثیر الح . ت

Datura innoxia Mill. ھ Echinochloa colonum، أبوركب (L.)Link. والعشرق األصفرCassia italica (Mill.)Lam. Ex Steud. ة . مجل
.40-36): 1(17وقایة النبات العربیة. 

ـــــــداتورة  ـــــــیمن وهـــــــي ال ـــــــي ال ـــــــواع مـــــــن األعشـــــــاب الضـــــــارة الشـــــــائعة االنتشـــــــار ف ـــــــة أن ـــــــذور ثالث Datura innoxia)عرضـــــــت ب Mill.)ـــــــو ركبـــــــة ، أب
(Echinochloa colonum (L.)Link.)فروالعشــرق األصــ(Cassia italica (Mill.)Lam.Ex Steud.) 70و60، 50، 40لــدرجات حــرارة مرتفعــة هــي س لفتــرة

رطوبــة) تحــت ظــروف المختبــر، لتحدیــد تــأثیر درجــات الحــرارة المرتفعــة والفتــرة الزمنیــة الالزمــة %22رطوبــة) وأخــرى رطبــه (%3.15حتــى ســبعه أیــام، فــي تربــه جافــه(
األعشــاب. أظهـرت النتــائج المتحصــل علیهـا اخــتالف حساســیة بـذور األنــواع الثالثــة لـدرجات الحــرارة المرتفعــة سـواء فــي التربــة الجافــة أو للتعـریض فــي إنبــات بـذور هــذه

ثــة حســب قــدرة نــواع الثالالرطبــة، ولــوحظ أن التــأثیر فــي كــل األنــواع المســتخدمة فــي الدراســة یكــون أشــد فعالیــة فــي حیویــة البــذور فــي التربــة الرطبــة. ویمكــن ترتیــب األ
تحملها للحرارة المرتفعة وطول فترة التعریض لها كالتالي: العشرق األصفر > أبو ركبة > الداتورة.

أعشاب ضارة، انبات بذور، بیئیات.كلمات مفتاحیة: 

المقدمة
ـــــاج الزراعـــــي، إذ تفـــــوق  لألعشـــــاب الضـــــارة دور هـــــام فـــــي اإلنت

ة عــن اآلفــات الزراعیــة الخســائر التــي تحــدثها مجمــوع الخســائر الناجمــ
). وال یمكــن أن یخلــو أي حقــل منهــا، فبــذورها القــادرة 18، 4األخــرى (

علــى اإلنبــات توجــد بكمیــات كبیــرة فــي التربــة، وقــد یصــل عــددها إلــى 
عـــدة مالیـــین فـــي الهكتـــار الواحـــد. كمـــا أنهـــا ال تنبـــت فـــي فتـــرة واحـــدة 

رات وتســـتطیع االحتفــــاظ بحیویتهــــا لفتــــرات طویلـــة قــــد تصــــل إلــــى عشــــ
ــــى اســــتمرار بقائهــــا وتلویثهــــا للحقــــول  الســــنوات، األمــــر الــــذي یــــؤدي إل
الزراعیــة عامـــا بعـــد آخــر، رغـــم محـــاوالت اإلنســان المســـتمرة للحـــد مـــن 

). لـــــــذا فـــــــإن 26، 22، 19، 16، 8، 5، 4انتشـــــــارها والـــــــتحكم بهـــــــا (
القضاء علـى البـذور غیـر النابتـة فـي التربـة والحـد مـن كمیاتهـا هـو مـن 

لتـــي تواجـــه اســـتراتیجیات مكافحـــة األعشـــاب الضـــارة فـــي أحـــد المهـــام ا
األراضي الزراعیة، حیث ال توجد بعد وسـیله مناسـبة إلتمـام ذلـك تحـت 

).17، 13، 12، 1كل الظروف البیئیة (
تعـــــد حـــــرارة التربـــــة مـــــن العوامـــــل المهمـــــة المـــــؤثرة فـــــي النشـــــاط 

شــاب البیولـوجي للنبـات، ویمكــن اسـتخدامها أیضـًا كعامــل لمكافحـة األع
الضــــارة وبعــــض آفــــات التربــــة األخــــرى. فقــــد وجــــد حــــدیثًا  أنــــه یمكــــن 
اســتخدام الطاقــة الشمســیة لتعقــیم التربــة وقتــل بــذور األعشــاب الضــارة 

)، التـي تـؤدي Soil Solarizationفیهـا وذلـك بتطبیـق تقنیـة التشـمیس (
إلى ارتفاع في درجة حرارة التربة الرطبة وفقـًا لعمقهـا، حیـث تصـل فـي 

ــــى حــــوالي 10-الســــطحیة (عمــــق صــــفر الطبقــــة  س65ســــم) إل
ـــــــــة 25، 24، 23، 20، 15، 11، 9، 7، 3، 2، 1( ). وتســـــــــهم رطوب

). ویعــزى هــذا التــأثیر إلــى القتــل 10، 1التربــة بــدور هــام إلتمــام ذلــك (
المباشــر لــبعض البــذور الحساســة الموجــودة فــي الطبقــة الســطحیة مــن 

الــبعض اآلخــر الموجــودة فــي التربــة نتیجــة للتســخین، وكــذا بــدء إنبــات 
الطبقات األكثر عمقا ثم قتل بادراتها عند نموهـا فـي المنطقـة السـطحیة 

). هذا وقد أشارت العدید من الدراسات إلى اختالف مدى 21الساخنة (
حساسیة بذور األنواع المختلفة من األعشاب الضارة لمستویات الحـرارة 

).14، 13، 6، 2المرتفعة التي تتعرض لها (
هدفت هذه الدراسة لتحدید تأثیر حرارة التربة ورطوبتها في إنبات 
بــذور ثالثــة أنــواع مــن األعشــاب الضــارة المهمــة تحــت ظــروف الــیمن 

وهي: الداتورة، أبو ركبة والعشرق األصفر.

مواد البحث وطرائقھ
فـــــي كلیـــــة ناصـــــر للعلـــــوم 1994أجریــــت الدراســـــة خـــــالل عـــــام 

ور األعشــاب الضــارة المســتخدمة جامعــة عــدن. جمعــت بــذ-الزراعیــة 
والعشــرق األصــفر مــن نباتــات تامــة فــي الدراســة وهــي الــداتورة، أبوركبــه

النضج نامیة في حقل الكلیة خالل فترة تنفیذ الدراسة.

المعامالت الحراریة
، 7.8وضـــعت البـــذور فـــي تربـــة طینیـــة خفیفـــة درجـــة حموضـــتها 

ب معدنیـة قطرهـا ، وذلك في علـ%0.65ومحتواها من المادة العضویة 
بذره ألحـد األنـواع المدروسـة فـي 50سم. تم وضع 2سم وعمقها 7.5

غ مـــن التربـــة، بحیـــث تغطـــى البـــذور 100كـــل علبـــه بعـــد خلطهـــا مـــع 
بالتربة مع عدم مالمستها لقاع أو جدران العلبة. نقلت العلـب بمحتواهـا 
إلـى أفــران یـتم الــتحكم فــي درجـة حرارتهــا بحیــث تعـرض لــدرجات حــرارة 

، 72، 48، 24، 6، 1س  لفتــــرة 70أو60، 50، 40ثابتــــة هــــي : 
ســــــاعة. كــــــررت كــــــل المعــــــامالت  ثــــــالث مــــــرات؛ 168أو144، 96

واعتبرت كل علبه معدنیة بمحتواها من التربة والبذور مكررًا.
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رطوبة التربة
عرضــــت البــــذور للمعــــامالت الحراریــــة الســــابقة فــــي تــــرب ذات 

ربـــة ذات مســـتوى رطـــوبي مـــنخفض مســـتویین مختلفـــین مـــن الرطوبـــة: ت
%3.15وهي مـا تسـمى بالتربـة الجافـة فـي هـذه الدراسـة وتحتـوي علـى 

رطوبة منسوبة إلى وزنهـا الجـاف، وهـو محتواهـا الطبیعـي مـن الرطوبـة 
بعـــد تجفیفهـــا هوائیـــًا. وتربـــة ذات مســـتوى رطـــوبي عـــالي، تحتـــوي علـــى

واهــــا رطوبـــة منســــوبة إلــــى وزنهــــا الجـــاف وهــــو مــــا یعــــادل محت22%
مـــن ســـعتها الحقلیـــة والتـــي تـــم %70الرطـــوبي عنـــدما تكـــون مشـــبعه بــــ 

تقدیرها في المختبر مسبقًا، وسمیت بالتربة الرطبة في هذه الدراسة.

اختبارات اإلنبات للبذور
ــــب  ــــت العل ــــة حراریــــة مدروســــة، نقل عنــــد إتمــــام تنفیــــذ كــــل معامل

عـالق بهــا. المعدنیـة مــن األفـران، وجمعــت البـذور وغســلت مـن التــراب ال
تــــم حصــــر البــــذور المنبتــــة أثنــــاء المعــــامالت الحراریــــة وتســــجیلها ثــــم 

سـم 9التخلص منها؛ ونقلت البذور غیر المنبتة إلى أطباق بتري قطـر 
وأجــــري لهــــا اختبــــار اإلنبـــــات باســــتخدام أوراق ترشــــیح، وتــــم ترطیبهـــــا 

مـــل مـــن المـــاء لكـــل طبـــق وتحضـــینها عنـــد حـــرارة الغرفـــة 15بإضـــافة 
أیام، مع إعادة الترطیب بالمـاء عنـد 7س) لفترة 28والي العادیة (ح

الحاجــة. تــم حصــر البــذور التــي أنبتــت خــالل هــذه الفتــرة وتســجیلها ثــم 
الـــتخلص منهـــا، كمـــا حصـــرت البـــذور المتعفنـــة  وســـجلت كبـــذور غیـــر 
منبتة وتم التخلص منها أیضًا. أما البذور السلیمة والتي لم تنبت خالل 

أیــام إضــافیة، 3خــدش قصــرتها بــإبرة وحضــنت لفتــرة الفتــرة األولــى فــتم 
)، وســــجل عــــدد البــــذور النابتــــة. وعلیــــه فــــإن 13كمــــا هــــو متبــــع فــــي (

القــــراءات المســــجلة عــــن إنبــــات البــــذور المدروســــة هــــي علــــى النحــــو 
التـــالي: أ) بـــذور أنبتــــت أثنـــاء المعـــامالت الحراریــــة؛ ب) بـــذور أنبتــــت 

ـــى( ـــذور أنبتـــت بعـــد خـــدش أیـــام)؛ جــــ) 7خـــالل فتـــرة التحضـــین األول ب
أیـــام)؛ د) معـــُدل اإلنبـــات (مجمـــوع3قصـــرتها وفتـــرة تحضـــین إضـــافیة(

أ، ب، ج). بعـــــدها تـــــم نســـــب النتـــــائج المتحصـــــل علیهـــــا مـــــن جمیـــــع 
المعــامالت إلـــى معــدل اإلنبـــات الـــذي تــم تقـــدیره لبــذور األنـــواع الثالثـــة 
نفســها تحــت نفــس الظــروف الســابقة ولكــن دون إخضــاعها للمعــامالت 

اریة (كشاهد).الحر 
وقورنــــــــت (F)حللــــــــت النتــــــــائج إحصــــــــائیًا باســــــــتخدام اختبــــــــار 

علــى مســتوى (LSD)المتوســطات باســتخدام اختبــار أقــل فــرق معنــوي 
5%.

النتائج والمناقشة
تأثیر درجات الحرارة في إنبات البذور في التربة الجافة

اختلفت البذور في مقدرتها علـي اإلنبـات عنـد تعریضـها لـدرجات 
ارة المرتفعــــة المســـتخدمة فــــي هـــذه الدراســــة تحـــت ظــــروف التربــــة الحـــر 

). إذ 1الجافــة، بــاختالف طــول فتــرة تعریضــها ونوعهــا النبــاتي (جــدول 
، 40لــوحظ تحفیــز إنبــات بــذور الــداتورة عنــد تعریضــها لــدرجات حــرارة 

50،60 سـاعات فـي أغلـب 6س لفترة زمنیة قصیرة نسبیًا ال تتعـدى

ـــ ـــد صـــحبها انخفـــاض الحـــاالت. أمـــا زیـــادة فت رة التعـــریض عـــن ذلـــك فق
ــــ 168تـــدریجي لإلنبـــات، حیـــث لـــم یتجـــاوز بعـــد  40ســـاعة تعـــریض ل

، علــى التــوالي، وتوقــف اإلنبــات تمامــًا %25و28.3س نســبة 50و
ســــاعة أو أكثــــر. أمــــا درجــــة 144س لمــــدة  60عنــــد تعریضــــها لـــــ 

حیــــث س فكــــان تأثیرهــــا الســــلبي فــــي اإلنبــــات شــــدیدًا،70الحــــرارة 
سـاعة 72ساعة فقط وتوقـف كلیـة بعـد 24بعد %64انخفض بمعدل 

تعـریض أو أكثــر. وكانـت بــذور أبــو ركبـة أكثــر تحمـًال لــدرجات الحــرارة 
المدروســة مقارنــة بســابقتها، فقــد تشــجع إنباتهــا وارتفعــت نســبته تــدریجیًا 

سـاعة، ثـم انخفـض تـدریجیًا 48حتى 1س من 40عند تعریضها لـ 
سـاعة. وتماثلـت 168بعـد %56فترة التعریض لیصـل إلـى عند إطالة 

س فـــي تأثیرهمـــا فـــي بـــذور هـــذا النـــوع؛ فقـــد 60و50درجتـــا الحـــرارة 
بعـد %27ساعة والى 96بعد %50خفضتا نسبة إنبات بذورهما إلى 

ـــ 168 ــم یتوقــف إنبــات هــذه البــذور كلیــة إال بعــد تعریضــها ل ســاعة. ول
س. بالنسبة للعشـرق األصـفر، 70ساعة أو أكثر لدرجة الحرارة96

تشــــجع إنبــــات بــــذوره بشــــكل واضــــح عنــــد تعریضــــها لفتــــرة تصــــل إلــــى
%153س  وبلغـت نسـبة إنباتهــا 40سـاعة عنـد درجـة الحـرارة 72

مقارنة بنسبة إنبات البذور غیر المعاملة (الشـاهد)، ثـم انخفضـت بحـدة 
. %42سـاعة فكانـت 168؛ أمـا بعـد %69ساعة لتصـل إلـى 96بعد 

60، 50وانخفضـــــت نســـــبة اإلنبـــــات عنـــــد درجـــــات الحـــــرارة األخـــــرى (

ساعة 168س)  تدریجیًا مع إطالة فترة التعریض، وظلت بعد 70و
س قـادرة علـى اإلنبـات بمعـدل 60و50تعریض عند درجتي الحرارة 

، على التوالي، بینما توقفت عـن اإلنبـات كلیـة بعـد تعریضـها %9و13
س.70رجة الحرارة ساعة على د144لـ 

تأثیر درجات الحرارة في إنبات البذور في التربة الرطبة
أن درجـــات 2یالحـــظ مـــن النتـــائج المعروضـــة فـــي جـــدول رقـــم 

الحـرارة المســتخدمة فـي هــذه الدراســة قـد أثــرت فــي إنبـات البــذور بدرجــه 
ـــف  ـــة، واختل ـــة الجاف ـــة الرطبـــة عمـــا هـــو الحـــال فـــي الترب أشـــد فـــي الترب

تجابة بــاختالف فتــرة التعــریض والنــوع النبــاتي المختبــر. لــم مســتوى االســ
س 40عنـد تعریضـها لدرجـة الحـرارة تختلـف حساسـیة بـذور الـداتورة

كثیـــرًا عمـــا هـــو الحـــال فـــي معاملـــة التربـــة الجافـــة ،وظلـــت قـــادرة علـــى 
مقارنـــة %28ســـاعة بمعـــدل 168اإلنبـــات حتـــى بعـــد تعریضـــها لفتـــرة 

س فــي اإلنبــات بشــكل 60و50الحــرارة بالشــاهد. بینمــا أثــرت درجتــا 
ســـاعة، وأوقفتـــاه كلیـــة 24و48بعـــد %12و17كبیـــر وخفضـــتاه إلـــى 

ساعة وذلك للمعا ملتین، على التوالي. وتم االكتفاء بهذه 48و96بعد 
س. 70المعـــامالت عنـــد هـــذه الظـــروف واســـتبعدت معاملـــة الحـــرارة 

بعـــــد تعریضـــــهاوتــــأثر إنبـــــات بـــــذور أبـــــو ركبـــــة ســــلبیًا بشـــــكل معنـــــوي
س،60و50، 40وســــــاعة واحــــــدة لــــــدرجات الحــــــرارة 6، 24لفتــــــرة 

ســاعة 168علــى التــوالي؛ ولكنهــا ظلــت قــادرة علــى اإلنبــات حتــى بعــد 
س، فــي حــین انخفــض إنباتهــا إلــى 40عنــد معاملــة %33وبمعــدل 

ســاعة 48و168ســاعة وتوقــف كلیــة بعــد 24و96بعــد %12و15
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رطوبة).%3.15ساعة في إنبات بذور األعشاب الضارة في التربة الجافة (168إلى 1الحرارة المرتفعة لفترة من تأثیر درجات.1جدول 
Table 1. Effect of high temperatures for 1 to 168 h. on seed germination in dry soil   (3.15% moisture).

النوع
Species

درجة حرارة التربة
Soil temperature

*(%) Germinationنسبة اإلنبات (%)*    
Time (hour)الزمن (ساعة)     

1624487296144168
داتورة

Datura innoxia
4088121937850433828
50111117857167413125
60104877640301200
70816636120000

أبو ركبة
Echinochloa colonum

4010210711512683865756
50100103695652503427
609185585453503227
706757392911000

العشرق األصفر
Cassia italica

40144158162168153694542
509582665939341513
60816685382622129
701058540138500

* معدل اإلنبات محسوب كنسبھ مئویة من معدل اإلنبات للبذور غیر المعاملھ (الشاھد) لنفس األنواع.
).18)؛ العشرق األصفر(14.6)؛ أبو ركبة (8.3لجمیع المعامالت داخل النوع ھي: الداتورة (%5أقل فرق معنوي عند مستوى 

* Germination rate  (%) compared with germination of unheated seeds of the same species.
For all treatments within a species, LSD’s, (p=0.05) were 8.3 for Datura innoxia, 14.6 for Echinochloa colonum and 18 for
Cassia italica.

ــــدرجتي الحــــرارة  ــــد تعریضــــها ل ــــوالي؛ ولــــم 60و50عن ــــى الت س، عل
س. تـأثرت حیویـة 70نا أیضًا تأثیر المعاملة بدرجة الحـرارة یدرس ه

بـــــذور العشـــــرق األصـــــفر ذات القصـــــره الصـــــلده بوضـــــوح تحـــــت هـــــذه 
، 50، 40ســـاعة بـــدرجات الحـــرارة 72الظـــروف، فعنـــد معاملتهـــا لفتـــرة 

، %100و80، 75.4، 70س انخفـــــض إنباتهـــــا بمعـــــدل 70و60
نـــد المعاملـــة بدرجـــة الحـــرارةعلـــى التـــوالي، كمـــا توقـــف إنباتهـــا أیضـــا ع

60 ساعة أو أكثر.144س بعد
من النتائج السابق عرضها یمكن أن نستخلص اآلتي:

تـم تشـجیع إنبــات بـذور األنـواع المدروســة عنـد تعریضـها لفتــرات أ.
قصـیرة نســبیًا لــدرجات الحــرارة المرتفعــة وبخاصــة عنــد تحضــینها 

یًا عنــد إطالـــة فــي تربــه جافـــة، فــي حـــین یــنخفض إنباتهــا تـــدریج
فترات التعریض، ویكون هذا االنخفـاض أكثـر شـدة عنـد درجـات 
الحــرارة العالیــة وفتــرات التعــریض الطویلــة. ویالحــظ هنــا أن أثــر 
طــــول فتـــــرة التعـــــریض كــــان أكبـــــر مـــــن رفــــع درجـــــات الحـــــرارة. 
ـــذور األعشـــاب  ـــات ب ـــاع النســـبي فـــي إنب ویمكـــن أن یعـــزى االرتف

ریض القصــیرة لــدرجات الحــرارة الضــارة المختبــرة عنــد فتــرات التعــ
المرتفعـــــة إلـــــى دورهـــــا فـــــي كســـــر طـــــور الســـــكون لـــــدى بعـــــض 
هـــذه البـــذور وتحفیـــز جنینهـــا وتشـــجیع العملیـــات الحیویـــة داخـــل 
البــــذرة وتهیئتهــــا لإلنبــــات، حیــــث تســــاعد درجــــات الحــــرارة علــــى 
اإلســـــراع مـــــن التغیـــــرات الفیزیائیـــــة المتمثلـــــة فـــــي زیـــــادة تشـــــرب 

تغیـــرات الكیماویـــة المتمثلـــة فـــي تنشـــیط الغرویـــات للمـــاء وكـــذا ال
اإلنزیمــات المســؤولة عـــن تحلیــل المـــواد المعقــدة فـــي البــذرة إلـــى 
مـــــواد عدیـــــدة ومنهـــــا األوكســـــینات التـــــي تنشـــــط بـــــدء عملیـــــات 
االســتطالة للخالیــا وبالتــالي بــدء اإلنبــات للجنــین. ویبــدو أن هــذا 
الجنین النشط والذي یكون أكثر حساسیة عما لـو كـان فـي حالـة 

ســكون یتــأثر عنــد إطالــة فتــرة التعــریض لــدرجات الحــرارة نفســها، 
فتضطرب العملیات الحیویة داخله، حیت یؤثر استمرار درجـات 
الحــرارة العالیــة فــي حیویــة البرتــوبالزم المســؤولة عــن اســتمراریة 
عملیات اإلنبات والنمو األخرى، ممـا قـد یـؤدي إلـى  عـدم قدرتـه 

وتتفــق هــذه النتــائج مــع مــا  علــى إكمــال عملیــة اإلنبــات وموتــه.
) عند تفسیرهما لفعالیة التشمیس.21، 13ذكر سابقًا (

كانت البذور أكثر حساسـیة لـدرجات الحـرارة المرتفعـة فـي التربـة ب.
الرطبــة عمــا هــو فــي التربــة الجافــة، وربمــا یمكــن عــزو ذلــك إلــى 
أن البــذور فـــي التربـــة الرطبــة تتشـــرب كمیـــات كبیــرة مـــن المـــاء، 

أو أكثـــــر ممـــــا %30یرتفـــــع محتواهـــــا الرطـــــوبي إلـــــى وبالتـــــالي
ـــد ال  یجعلهـــا أكثـــر حساســـیة لـــدرجات الحـــرارة المرتفعـــة، بینمـــا ق
تتشرب البذور في التربـة الجافـة  أي كمیـة مـن المـاء أو كمیـات 

،1محدودة مما یجعلها أقل حساسـیة لـدرجات الحـرارة المرتفعـة (
10 ،13.(

ة المســـتخدمة فـــي هـــذه الدراســـة اختلفـــت اســـتجابة األنـــواع الثالثـــجـ.
للمعـــــامالت المدروســــــة حیـــــث كــــــان ترتیبهـــــا مــــــن حیـــــث شــــــدة 

> أبو ركبة > العشـرق األصـفر. حساسیتها لها كالتالي: الداتورة
ـــاوزیر وآخـــرون ـــك مـــع مـــا وجـــده ب ) الـــذین 2(1995-ویتفـــق ذل

ـــى  ـــیمن أدى إل ـــى أن تطبیـــق التشـــمیس فـــي ظـــروف ال أشـــاروا إل
مــن األعشــاب الضــارة الحولیــة بینمــا القضــاء بفعالیــة علــى كثیــر 

والعشــرق (Cyperus rotundus)كــان أقــل فاعلیــه علــى الســعد 
األصــفر، كمــا أشــارت العدیــد مــن الدراســات إلــى اخــتالف بــذور 
األنواع المختلفة من األعشاب الضارة فـي حساسـیتها لمسـتویات 

).14، 13، 10الحرارة المرتفعة التي تتعرض لها (
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رطوبة).%22ساعة في إنبات بذور األعشاب الضارة في التربة الرطبة (168إلى 1رجات الحرارة المرتفعة لفترة من تأثیر د.2جدول 
Table 2. Effect of high temperatures for 1 to 168 h. on  seed germination in moist soil  (22% moisture).

النوع
Species

درجة حرارة التربة
Soil temperature

*(%) Germinationنسبة اإلنبات (%)*    
Time (hour)الزمن (ساعة)     

1624487296144168
داتورة

Datora innoxia
4098108877850433528
508582431715000
6085591200000

أبو ركبة
Echinochloa colonum

40101102978382614433
5099997241321530
6095711200000

العشرق األصفر
Cassia italica

40107103666531262017
50766862602621108
6068654228201400
70935121240000

بذور غیر المعاملھ (الشاھد) لنفس األنواع.* معدل اإلنبات محسوب كنسبھ مئویة مقارنة بمعدل اإلنبات لل
) .14.2) ؛ العشرق األصفر (9.8) ؛ أبو ركبة (15.9لجمیع المعامالت داخل النوع ھي: الداتورة (%5أقل فرق معنوي عند مستوى 

* Germination rate  (%) compared with germination of unheated seeds of the same species.
For all treatments within species, LSD’s (p= 0.05) were 15.9 for Datura innoxia, 9.8 for Echinochloa colonum and 14.2 for
Cassia italica .

Abstract
Bawazir, A.A. and A.H. Bahumid. 1999. Effect of High Temperature and Soil Moisture on Germination of Datura
innoxia, Echinochloa colonum and Cassia italica. Arab J. Pl. Prot. 17(1): 36-40.

Seeds of three common weeds in Yemen: Datura innoxia, Echinochloa colonum and Cassia italica were heated for up to 7 days at 40,
50, 60 and 70 C in dry (3.15% moisture) and moist (22% moisture) soils, to determine the temperature-time lethal effect on the weed seeds.
The three species tested showed different responses to  the effect of temperatures either in the dry or moist soil; however it was noticed that
the treatments were more effective in the moist soils. The temperature-time tolerance of the three species in moist or dry soil followed the
order: Cassia italica > Echinochloa colonum > Datura innoxia.
Key words: Weeds, seed germination, ecology.
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