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بذور گلرنگ انجام شد.  يبر رو يتنش شور طیکردن بذر در شرا دار پوششاثر  یپژوهش با هدف بررس نیا

حاصل از  يشامل چهار سطح شور ماریت 12تکرار و  3با  یتصادف کامالًدر قالب طرح  لیفاکتور صورت به شیآزما

کردن بذر (شاهد،  دار پوششسطح  3و بر متر  منسیز یدس 15و  10، 5صفر،  هاي غلظتدر  میسد دیکلر

 ها آن يبر رو يکشت و سطوح شور شید يدرون پتر شگاهیآزما ي) انجام شد. بذور در دماتیو زئول موریلونیت مونت

 یو برخ چه گیاهوزن خشک  ،چه گیاهوزن تر  ،زنی جوانهو سرعت  شامل درصد یريگ اندازهمورد  ياعمال شد. پارامترها

چه  تر ساقهمانند وزن  ییها مؤلفه موریلونیت مونتوسیله  بهکردن بذور  حبه داربذر بود.  گوریاز صفات مربوط به و

)PFW چه ( ریشه)، وزن خشکPDW چه ( ریشه)، طولRL چه ( طول ساقه) وPLشیآزما نی. در اداد شی) را افزا 

 15 يدر سطح شور موریلونیت مونت ماریت جز به ماریدر هر دو ت ي) در تمام سطوح شورGR( یزن جوانهسرعت 

زمان  ي درصد کاهش داشت. مؤلفه 4/11شاهد  ماریرا داشت که نسبت به ت زانیم نیشتریبر متر ب منسیز یدس

 يدر سطح شور موریلونیت مونت ماریت جز به ماریدو ت در هر يدر تمام سطوح شور زنی جوانهدرصد  50به  دنیرس

 نیشتریداشت. ب شیدرصد افزا 30شاهد  ماریاست که نسبت به ت  را داشته زانیم نیبر متر کمتر منسیز یدس 15

) a25/4(بر متر مشاهده شد  منسیز یدس 15 يدر سطح شور موریلونیت مونت ماریکاتاالز در ت میآنز تیفعال زانیم

را  تیفعال نیشتریبر متر ب منسیز یدس 15 يشاهد در سطح شور ماریدر ت دازیآسکوربات پراکس میآنز تیالفع زانیم

بر  منسیز یصفر دس يدر سطح شور موریلونیت مونت ماریدر ت میآنز نیا تیفعال زانیم نیکمتر ) وa38/7داشت. (

ماالت سنتاز  میآنز و پازیل میآنز تیلفعا يکردن رو دار پوششو  ي). اثر متقابل شورg24/74شد (متر مشاهده 

 دار یاحتمال معن الزیو آم ازیل تراتیزوسیا میآنز تیفعال يکردن بر رو دار پوششو  يشد. اثر متقابل شور دار یمعن

 05/0در سطح احتمال  دازیکاتاالز و آسکوربات پراکس میآنز تیفعال يکردن بر رو دار پوششو  يبود. اثر متقابل شور

صفر  يشاهد در سطح شور ماریدر ت الزیو آم ازیل تراتیزوسیا میآنز تیفعال نیشتریشد. ب دار یدرصد معن

و  زنی جوانهسرعت  يبر رو تأثیريکردن  دار پوششگرفت  جهینت توان ی. پس مدیدبر متر مشاهده گر منسیز یدس

کاتاالز شد.  میآنز تیفعال شیاباعث افز موریلونیت مونت وسیله بهکردن بذور  دار پوششنداشت.  زنی جوانهدرصد 

 دازیآسکوربات پراکس تیفعال زانیبا کاهش م يتنش شور طیدر شرا موریلونیت مونت وسیله بهکردن بذور  دار پوشش

  شد. يباعث مقاومت بذر گلرنگ در مقابل شور

  موریلونیت مونت، گلرنگ، تیزئول، يتنش شور، اکسیدانت آنتی هاي آنزیم: ها دواژهیکل
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 همقدم - 1- 1

در  شده فراوريخام یا  صورت بهگیاهان مهم اقتصادي هستند که  ازجملهاهان دارویی امروزه گی

؛ 2010؛ رحیمی، 2010گیرد (اکبري نیا،برداري قرار میو بهره مورداستفادهطب سنتی یا مدرن صنعتی 

ساله و از تیره مرکبان ) گیاهی یک.Carthamus tinctorius L). گلرنگ (2010فاتح و علیمحمدي،

)asteraceae است. و آفریقا) است که مصارف دارویی نیز دارد. این گیاه بومی مناطقی از آسیا، خاورمیانه 

هاي مزارع پراکنده توسط تعداد معدودي از زارعان استانو هاي محدود گلرنگ در ایران در مساحت

  .شود می، اصفهان، خراسان و خوزستان کشت کرمان فارس،

قابلیت دسترسی به آب براي گیاه و ، فتوسنتز و زنی جوانهفرآیندهاي سو بر  تأثیرتنش شوري با 

 گردد میاختالل در فرایندهاي آنزیمی و بیوشیمیایی در نهایت موجب کاهش وزن خشک در گیاه 

نسبت به  زنی جوانهدریافتند که تحمل گلرنگ به شوري طی مرحله پژوهشگران ). 2005(جاکاب، 

  است. کمتر درصد 50مراحل بعدي رشد 

 عنوان بهو امروزه  ت که گیاهان با آن مواجه هستندهاي محیطی استنش شوري جزو اولین تنش

اهمیت این تنش را بیش  آنچهدهد، قرار می تأثیرهاي محیطی رشد گیاهان را تحت تنش ترین مهمیکی از 

). در 1384بودن اثرات تنش شوري است (فرخی،  دائمیکند هاي محیطی مشخص میاز سایر تنش

هاي شور بقاي گیاهان در خاك کننده نییتعو بذر به شوري حساس  زنی جوانهبسیاري از گیاهان مرحله 

  ).1381است (انفرادي و همکاران، 
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کردن بذر روي  دار پوششکردن بذر گزارش داد که  دار پوشش) در بررسی اثر 1998اسکات (

 شده است. زنی جوانهدر  تأخیراز موارد موجب دارد و در برخی  تأثیرو استقرار گیاهان  زنی جوانه

استقرار و تولید گیاه  محدودکنندههاي آب و شوري دو عامل تنش ،خشک نیمه وهواي آبدر  

میلیون هکتار اراضی شور وجود  95، در جهان طورکلی به). 1997زراعی هستند (هلمز و همکاران، 

از شوري  متأثرمیلیون هکتار)  5/9( کشت قابل) و در ایران نیمی از اراضی 1994دارد (سزابولکس، 

 ).2002هستند (احمدي 

، رشد، نمو و بازدهی زنی جوانهاگر میزان امالح موجود در محیط ریشه گیاهان به حدي باشد که به  

هاي شور در مناطق خاك گونه اینگیاه زیان برساند، آن محیط (خاك) را شور گویند. وسعت و پراکنش 

برداري گسترده از منابع آب و بهره ازجملهاست و عوامل زیادي  ایران بسیار گسترده خشک نیمهخشک و 

نقش دارند. با توجه به روند افزایشی توسعه اراضی شور و کمبود  مسئلهخاك در به وجود آمدن این 

اراضی زراعی مطلوب براي کشاورزي، شناسایی گیاهان دارویی مقاوم به شوري اهمیت زیادي دارد. 

زاي محیطی است که عالوه بر اختالل و کاهش قابلیت جذب عوامل تنش ازجملهري خاك (یا آب) شو

کند (لویت، اي و فرایندهاي متابولیکی دچار مشکل میها، گیاهان را نیز از نظر تغذیهآب توسط ریشه

جذب ها و اختالل در ). خسارت شوري در گیاهان از طریق اثر اسمزي، اثر سمیت ویژه یون1980

ویژه از رشد گیاه خالصه  ). اثرات شوري تنها به یک مرحله1995عناصر غذایی است (هانگ و ردمن، 

د بر اثر شوري به سبب رقابت کاهش رش است. اثرگذاررشد گیاه  شود، بلکه بر تمام طول دورهنمی

یرد، جریان گگیاه در شرایط تنش شوري قرار می که یهنگامسدیم در جذب عناصر غذایی است. کلرو

خورد (زیامو و ها همانند پتاسیم و کلسیم بر هم میهاي سدیم، کلر و دیگر یونمتعادل انتقال یون

به  زنی جوانه هاي مقاوم به شوري در مرحلهبیشتر محصوالت کشاورزي حتی ژنوتیپ ).1995همکاران، 

  سازد.می ریناپذ اجتنابا شوري حساس هستند و این امر استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل شوري ر

  هاي روغنیدانه - 2- 1
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-هاي دیگري نیز در جیره غذایی بشر ایفا میبذرها عالوه بر استفاده مستقیم در تغذیه انسان، نقش

هاي رایج شوند. آشامیدنیکامل یا آرد شده در قالب ادویه مصرف می صورت بهبسیاري از بذرها  کنند.

سویا، کلزا،  هاي خوراکی از بذرهاي ذرت،روغن ،همچنین شوند.گرفته میمانند قهوه و کاکائو از بذرها 

  .)1387، و همکاران قادري اکرم(د آینزمینی، نارگیل، آفتابگردان و گلرنگ به دست میمنداب، بادام

  شناسی گلرنگگیاه -1- 1-2

و با  )compositaeمرکبه (از تیره  .Carthamus tinctorius L لرنگ گیاهی است با نام علمیگ

 صورت به. گلرنگ گیاهی است که آیدصورت علف هرز در نمی بهاما  باشد میاینکه ظاهراً شبیه خار زرد 

هایی از آسیا، خاورمیانه و آفریقا است که در گذشته  . این گیاه بومی قسمتکند اي استوار رشد می بوته

رفت، کشت  ی و البسه به کار میهایش که خود جهت تهیه رنگ براي مواد غذای براي استفاده از گل

  ).1379(آلیاري و همکاران، شود میشده است. امروزه این گیاه بیشتر براي استخراج روغن کشت  می

 3تا عمق  تواند میهاي جانبی زیاد است که و قوي با ریشه افتهی توسعهگلرنگ داراي ریشه مستقیم، 

غذایی خاك را تا این عمق جذب نماید. رشد کند و رطوبت و مواد  رینفوذپذهاي متري در خاك

، بدون کرك و به رنگ سبز تیره بوده دم برگهاي گلرنگ بیضی شکل، بدون ). برگ1383(خواجه پور، 

- هاي مختلف ساقه متفاوت است بهدر قسمتو با آرایش مارپیچی روي ساقه قرار دارند. شکل برگ 

هاي بخش تحتانی گلرنگ ساده و و برگ شود میها در وسط ساقه اصلی ظاهر ترین برگکه بزرگطوري

تیغی باشد. صفت خاردار بودن  پر خارهاي فوقانی بوته ممکن است از بدون خار تا بدون خار و برگ

متر سانتی 15تا  10ها بسته به رقم معموال داراي طول پذیرد. اندازه برگنمی تأثیربرگ از شرایط محیطی 

ها به اشکال مختلفی نظیر مضرس، بدون بریدگی، با . حاشیه برگباشد میمتر سانتی 2/5تا  5عرض و 

از زرد مایل به سفید تا قرمز  تواند میرنگ گل  .)1371،(احمدي شود میبریدگی عمیق و ناقص دیده 

- ). میوه گلرنگ از نظر گیاه1371ترین رنگ آن زرد تیره است (احمدي، پرتغالی تغییر کند که معمول

. دانه از نظر شکلی شبیه یک دانه کوچک آفتابگردان است ولی شود مینامیده  دقهشناسی آکن یا فن
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هاي سیاه، زرد، سفید یا کرمی با سطح تر است. دانه به رنگپوسته آن فیبر بیشتري داشته و ضخیم

 ها که در مرکزکرکی هستند اما روي بعضی از دانه زوائدها معموال فاقد . دانهشود میخارجی صاف دیده 

. وزن شود میها انجام کرکی وجود داشته باشد. ذخیره روغن در لپه زوائدطبق قرار دارند ممکن است 

 22تا  12درصد پوسته و  64تا  30گرم متغیر است. دانه گلرنگ داراي  50تا  35هزار دانه گلرنگ از 

  ).1383(خواجه پور،  باشد میدرصد پروتئین 

  گلرنگ کیاکولوژ يازهاین -2- 1-2

درجه شمالی و از ارتفاع صفر تا  50درجه جنوبی تا بیش از  40نگ از عرض جغرافیایی گلر

هاي ایران این . در دشتشود میمتر از سطح دریا و بسته به عرض جغرافیایی کاشت  3000نزدیک به 

 ). بذر گلرنگ براي1383(خواجه پور،  باشد می کشت قابلمتر از سطح دریا  2500گیاه تا ارتفاع حدود 

گراد نیاز دارد. درجه حرارت مطلوب درجه سانتی 5تا  5/4هاي باالتر از به درجه حرارت جوانه زدن

). گلرنگ براي 1371(احمدي،  باشد میگراد درجه سانتی 20تا  15بذر گلرنگ بین  زنی جوانهبراي 

ئیزه نیاز روزه در کشت پا 200روز بدون یخبندان در کشت بهاره و یک دوره  140تا  110رشد به 

و حتی طول فصل رشد یک رقم  باشد میدارد. طول فصل رشد ارقام مختلف گلرنگ با یکدیگر متفاوت 

چنانچه تاریخ کاشت . هاي کاشت مختلف فرق داردر تاریخنیز در شرایط اقلیمی مختلف و همچنین د

تر د کوتاهطوري انتخاب شود که فصل رشد گلرنگ با شرایط هواي گرم همزمان باشد طول فصل رش

زیرا افزایش درجه حرارت سبب افزایش سرعت نمو گیاه خواهد شد (میرزاخانی و همکاران، ؛ است

است اما  روزبلند ماهیتاًدارد. گلرنگ  تأثیر). عالوه بر دما طول روز نیز بر فصل رشد گلرنگ 1381

 ).1383، باشند (خواجه پورتفاوت مینسبت به طول روز بی شده اصالحبسیاري از ارقام 

تحمل گیاه، عملکرد را از  ازحد شیبدهد ولی شوري گیاه گلرنگ مقاومت خوبی به شوري نشان می

 تأثیردهد. البته هاي حاوي بذر کاهش میطریق کاهش عملکرد بذر در هر طبق و کاهش تعداد طبق

گیاه از نظر ). این 1371هاي مختلف بوته یکسان نیست (احمدي، هاي واقع در موقعیتشوري بر طبق
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). 1383مقاومت به شوري در شرایط فاریاب پس از جو، چغندرقند و پنبه قرار دارد (خواجه پور، 

هاي عمیق، حاصلخیز و داراي زهکش مناسب و اسیدیته خنثی بیشترین عملکرد را دارا گلرنگ در خاك

حساس است.  است. گلرنگ به محدودیت تهویه خاك و فراوانی رطوبت در الیه سطحی خاك بسیار

(خواجه پور،  گردد میها وقوع آب ایستادگی، بخصوص در دماي باال، سبب توسعه شدید بیماري

؛ کنندتر خاك نفوذ میهاي قوي و پرقدرت گلرنگ به اعماق پائینهاي نفوذپذیر، ریشه). در خاك1383

  ).1371دي، به خشکی مقاوم است (احم افتهی توسعهبنابراین گلرنگ با داشتن ریشه عمیق و 

  اهمیت و ارزش غذایی گلرنگ -3- 1-2

آمیزي پارچه، براي رنگ ها آنگلبرگ گلرنگ داراي مواد رنگی کارتامین و کارتامیدین است که از  

. امروزه با تولید آنیلین مصنوعی از شود میپزي استفاده هاي مصنوعی، در طباخی و شیرینیابریشم و گل

عنوان دانه روغنی، است و بر اهمیت گلرنگ بهرنگرزي کاسته شده هاي گلرنگ در صنایع اهمیت رنگ

است. درصد روغن دانه گلرنگ به علت دارا بودن اسید چرب غیراشباع و ضروري لینولئیک افزوده شده 

کنجاله . شود میخوراك پرندگان قفسی استفاده  عنوان بهرسد. از دانه درصد می 45در شرایط مساعد تا 

نیمه مکمل پروتئین در تغذیه دام و  عنوان بهدرصد فیبر دارد و  35درصد پروتئین و  23گلرنگ حدود 

  ).1389پور، (خواجه گیردطیور مورد استفاده قرار می

  صنعت بذر - 3- 1

 یا هادستاورد کهشود  حاصل اطمینان و شود تضمین کشوري هردر کشاورزي  تداوم که نیا براي

 به گیرد،می قرار استفاده مورد ايگسترده طور به محلی، کشاورزان عداداست و نبوغ و نباتات مدرن صالحا

 بذر کارآمد تجاري بخش یک، بذر تهیه از اطمینان براي .است قوي نیاز و بزرگ بذري نظام یک

و فرهنگی  اجتماعیتولید بذر با کیفیت، ایجاد زمینه اقتصادي،  طورکلی به ).2003است (تریپ،  ازیموردن

سازي بخش ارتقاي کیفیت با ایجاد رقابت و حذف انحصار، فعال دن به ارزش واقعی بذر،براي پی بر
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گري، توزیع بذر با کیفیت مطلوب هاي دولت در کاهش تصديخصوصی در راستاي اجراي سیاست

ها و جهت پوشش دادن کل اراضی تولید گیاهان زراعی و باغی عمده در کشور، استفاده از فناوري

(مرشدي،  است در ایران بذر صنعت تر، از اهداف عمدهو دستیابی به منابع علمی وسیع امکانات جدید

1378.(  

  زنی جوانهبر  مؤثرعوامل - 4- 1

  .)1376 ،(رستگار شود میگروه تقسیم  دوبه  طورکلی به زنی جوانهبر  مؤثرعوامل  

  عوامل بذري-1- 1-4

-می تأثیربذر  زنی جوانهمحیط بر  و مستقل از استهاي خود بذر مربوط این عوامل به ویژگی

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می زنی جوانهر ب مؤثرعوامل بذري  ترین مهمگذارند. از 

 بذر زیستقوه -1-1- 1-4

ي چه گیاهو تولید  زنی جوانه بذر در قوه نامیه را توانایی و متخصصان کنترل بذر، تولیدکنندگان

فعالیت متابولیکی  دهنده درجه زنده بودن بذر،نشان زیستي دیگر، قوهاند. از دیدگاه دهکرطبیعی تعریف 

کنند. بذور در هم میارا فر چه گیاهو رشد  زنی جوانههایی است که توانایی الزم براي و دارا بودن آنزیم

یابد. کاهش می زیستي را دارند و پس از آن قوه زیستي زمان رسیدگی فیزیولوژیک باالترین قوه

، زنی جوانهدرصد  وسیله بهزدن که عبارت است از ظرفیت بذر براي جوانه زیستي قوه رکلیطو به

  ).1376(رستگار،  شود میهاي بذري ارزیابی و قدرت نهال زنی جوانهسرعت 

  طول عمر بذر-1-2- 1-4

  شوند:بندي میگروه طبقه 3بذور گیاهان به  ،بر اساس طول عمر

مانند بذور افرا، بید و ؛ چند روز تا حداکثر یک سال است ها آنکوتاه عمر: بذوري که عمر  )1

 نارون.
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 برخیها و مانند بذور اکثر غالت، سبزي؛ کنندسال عمر می 15تا  2متوسط عمر: بذوري که از  )2

 گیاهان زینتی.

حتی  توانند میي سختی دارند و در صورت آسیب ندیدن پوسته، بذور پوسته گونه اینبلند عمر:  )3

 ).1376هاي علف هرز (رستگار، مانند برخی از گونه؛ سال زنده بمانند 20تا  15دماهاي باال حداقل  در

 خواب بذر-1-3- 1-4

 زند.، جوانه نمیزنی جوانهشرایطی است که در آن بذر، حتی با دارا بودن شرایط مساعد براي 

به شرایط محیطی حاکم  پذیري آنرود و شدت توارثمی به شمارخواب بذر یک صفت قابل توارث 

طوالنی است نسبت به  ها آنتاریخچه اهلی شدن  که یاهانیگمعمول  طور بهطی نمو بذر بستگی دارد. 

خواب کمتري دارند (نیلور، گذرد، چندان نمی ها آنگیاهان وحشی و گیاهانی که از تاریخچه اهلی شدن 

1983.(  

 عوامل محیطی-2- 1-4

  رطوبت-2-1- 1-4

بذر باید به مقداري باشد که بذر را اشباع و پوسته بذر را نرم کند. آب براي  زنی هجوانرطوبت براي 

تنفس و  ،هاي داخل بذر ضروري است. همراه با جذب آبنرم کردن پوسته بذر و فعال ساختن سیستم

بذر و ترکیدن  جذب آب سبب زیاد شدن حجم ،یابد. همچنینهاي متابولیکی بذر افزایش میفعالیت

از آن خارج شد، مقدار آب قابل وصول براي  چه ریشهپس از آنکه بذر جوانه زد و  .شود میبذر پوسته 

(رستگار،  گیاه جدید به قدرت ریشه براي وارد شدن به محیط و توانایی آن براي جذب آب بستگی دارد

1376.(  
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