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وحشی گلرنگ علف هرز بر جوانه زنی و رشد گیاهچه  PEGبررسی تاثیر تنش خشكی با استفاده از محلول به منظور       

(Carthamus oxyacantha )به صورت طرح کامال تصادفی در آزمایشگاه دانشكده کشاورزی با چهار تكرار در  یآزمایش

در اردبیل انجام شد. کلیه بذور گلرنگ وحشی از طبیعت منطقه اردبیل جمع آوری شده بودند. در هر  1335-1334سال 

تعداد جوانه در پایان آزمایش صفات دان مورد آزمایش قرار گرفت. عدد بذر در هر پتری دیش و یا گل 25آزمایش تعداد 

زنی،  جوانه زمان زنی، متوسط جوانه سرعت ضریب، بذور جوانه نزدهدرصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، درصد نرمال، 

محلول ی از برای ایجاد تنش خشك .یادداشت شدند زنی جوانه زنی و یكنواختی جوانه زنی، شاخص جوانه سرعت میانگین

شد نتایج نشان داد، اکثر  استفادهمگاپاسكال( در پتری دیش  -8و  -0، -4، -2)شاهد،  0666( PEGپلی اتیلن گلیكول )

صفات در تیمارهای مختلف، معنی دار بودند افزایش سطوح تیمارهای خشكی، موجب کاهش تعداد جوانه نرمال و درصد 

زنی و سرعت جوانه  جوانه یكنواختی زنی، جوانه شاخص زنی، جوانه سرعت نزنی، میانگی جوانه سرعت جوانه زنی، ضریب

مگاپاسكال خشكی هیچ بذری جوانه نزد و  -8زنی شد در تیمار  جوانه زمان نزده و متوسط جوانه بذور زنی و افزایش درصد

 .جوانه زنی صفر بود.

 گلرنگ وحشی جوانه زنی،علف هرز، جوانه نرمال، : هاواژه كليد

 

 

 مقدمه( 1

های هرز از هر لحاظ از جمله بیولوژی آنها برای مبارزه واقعی و اصولی و علمی با علف های هرز،  شناسایی دقیق علف      

الزم و ضروری می باشد. لذا بدون آگاهی از بیولوژی یک علف هرز، پیش بینی رفتار و قدرت و زمان و نحوه رقابت آن غیر 

. گلرنگ وش مبارزه و پیشگیری توام  با ریسک باال و حتی احتمال حصول نتیجه عكس داردممكن و بكارگیری هر گونه ر

 Jeweled Distaffیا    wild safflowerبا نام انگلیسی   Carthamus oxyacantha وحشی با نام علمی 

Thistle (  از تیره کاسنیAsteraceaeمی ) باشد. گیاهی استC3 برگ، تابستانه با برگ یكساله و ایستا، دو لپه و پهن-

 سیر نیشكر، حبوبات، پنبه، های هرز مهم مزارع  گندم،رسد. از علفهای خاردار که ارتفاع آن گاهی به بیش از یک متر می

شوند، تـنش خشـكی در اکثـر در میان همـه تـنش هـایی کـه گیاهان با آن روبرو میباشد. باغات و مراتع می پیاز، و

مهمترین عوامل محدود کننده تولیدات کشاورزی است، به طوری کـه بر اساس پژوهشهای انجام شده در منـاطق دنیـا از 

های غیرزنده )خشكی، غرقابی، شـوری، گرما و سرما(، تنش های هرز( و تنشآفات و علف هـا،های زنده )بیمـاریبین تنش

اعی بوده است. اگرچه در زمینه ارزیابی تحمل به درصـد از کـاهش عملكرد محصوالت زر 45تنهـایی عامـل خشكی بـه

زنی بذرهای در ارزیابی جوانه. ]3[سی تنـوع ژنتیكـی درون گونه زراعی گلرنگ مطالعاتی انجام شده است رخشكی و بر
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در  ]1[ ها مشاهده نمودند. فروزانداری در بین ژنوتیپارقام گلرنگ که از سه رژیم رطوبتی به دست آمده بودند، تنوع معنی

های اساسی بیشتری در بین زنی و استقرار گیاهچه، تفاوتبررسی بر روی تحمل گلرنگ به تنش خشكی در مرحله جوانه

ها برای پارامترهای جوانه زنی به دست آوردند مثل درصد جوانه زنی نهایی، طول اندامهای هوایی و طول ریشه ژنوتیپ

باشد. تنش خشكی در مرحله جوانه زنی گلرنگ باعث کاهش زنی میجوانه های متفاوت در مرحلهدلیل بر وجود ژنوتیپ

ولی با بررسی منابع و مراجع مختلف مشخص گردید که  در مورد تاثیر تنش  .]2[شود زنی میدرصد و سرعت جوانه

خشكی هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تنش خشكی بر روی گیاه  گلرنگ وحشی مطالعات کمتری صورت گرفته است. 

 بر جوانه زنی علف هرز گلرنگ وحشی می باشد.

 

 

 مواد و روش ها( 2

بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ وحشی  PEGبررسی تاثیر تنش خشكی با استفاده از محلول برای         

(Carthamus oxycanthaآزمایشی به صورت طرح کامال تصادفی در آزمایشگاه دانشكده کشاورزی با چهار تكرا ) ر در

آوری شده بودند. در هر کلیه بذور گلرنگ وحشی از طبیعت منطقه اردبیل جمعدر اردبیل انجام شد.  1335-1334سال 

برای انجام آزمایش از بذور سالم و دارای قوه نامیه عدد بذر در هر پتری دیش مورد آزمایش قرار گرفت.  25آزمایش تعداد 

درصد  به مدت یک دقیقه و سپس شستشو با آب مقطر انجام شد. پتری  36از الكل باال استفاده شد. ضد عفونی با استفاده 

استریل شدند تا از هر گونه آلودگی قارچی جلوگیری شود.  های مورد استفاده به همراه کاغذ صافی، در درون اتوکالودیش

جوانه زنی گلرنگ وحشی در دماهای که در آزمایشات قبلی بررسی  گراددرجه سانتی 15±1پتری ها به ژرمیناتور با دمای 

بازدید به  زنی بذور،تا توقف کامل جوانهانتقال یافتند. مختلف به عنوان دمای بهینه این گیاه مشخص و تعیین گردیده بود، 

 میلی متر( شمارش گردید. در پایان آزمایش 2چه به میزان زده )خروج ریشهطور روزانه از بذرها صورت گرفت و بذور جوانه

چه در آن ها متوقف شده بود ها با فرم هیپوکوتیلی کوتاه، ضخیم و مارپیچ که رشد ریشهچهگیاهتعداد جوانه نرمال )صفات 

، بذور جوانه نزدهزنی، درصد زنی، سرعت جوانهدرصد جوانه(، محسوب شدند نزده()جوانه های غیر نرمالزدهجزء جوانه

 زنیجوانه زنی و یكنواختیجوانه زنی، شاخصجوانه سرعت زنی، میانگیننهجوا زمان زنی، متوسطجوانه سرعت ضریب

 های زیر استفاده شد:جهت محاسبه صفات از روش تعیین گردیدند.

 های جوانه نزده: از طریق شمارش در طول آزمایش به دست آمد.زنی و تعداد جوانهتعداد جوانه نرمال، درصد جوانه

 :]5[محاسبه شد این رابطهستفاده از زنی: با اجوانه سرعت ضریب

 

   .]4[استفاده شد  این رابطهاین صفت از  زنی: برای محاسبه جوانه زمان متوسط

 استفاده شد. روبرو زنی: برای محاسبه این صفت از رابطه جوانه سرعت میانگین

 .]7[استفاده شد این رابطه زنی: برای محاسبه این صفت از جوانه شاخص

 زنی )ساعت(یكنواختی جوانه= D10-D90     .]7[استفاده شد  این رابطه زنی: برای محاسبه این صفت از جوانه ییكنواخت
 :]0[شد  : برای محاسبه این صفت از رابطه  زیر استفادهزنیسرعت جوانه

 م(دو روز در زدهجوانه بذر /تعداد2ام .....n روز در زدهجوانه بذر /تعداد nزنی: )جوانه سرعت 
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 نتایج و بحث( 3

 زنيجوانه نرمال و درصد جوانه تعداد

زنی در تیمار خشكی نشان داد که تاثیر سطوح تیمار ( برای تعداد جوانه نرمال و درصد جوانه1نتایج تجزیه واریانس )جدول 

انگین برای این دو دار بود. و نتایج مقایسه میخشكی برای هر دو صفت از نظر آماری، در سطح احتمال یک درصد معنی

زنی ( که افزایش سطوح تیمار خشكی موجب کاهش تعداد جوانه نرمال و همچنین درصد جوانه2صفت نشان داد )جدول 

درصد جوانه زنی دارای بیشترین جوانه بود و افزایش  03بذر جوانه زده و  75/15شد به طوری که سطح شاهد با میانگین 

 -8زنی تا یک حد ادامه داشته و دیگر متوقف شود به طوری که در تیمار جوانهبیش از حد سطوح خشكی موجب شد که 

 زنی در این تیمار صفر بود. زنی اتفاق نیافتاد و تعداد و درصد جوانهخشكی هیچ جوانه

 زنيجوانه سرعت نزده و ضریب جوانه بذور درصد

زنی در تیمار خشكی نشان داد که تاثیر سرعت جوانه ( برای درصد بذور جوانه نزده و ضریب1نتایج تجزیه واریانس )جدول 

دار بود. و نتایج مقایسه میانگین سطوح تیمار خشكی برای هر دو صفت از نظر آماری، در سطح احتمال یک درصد معنی

( که افزایش سطوح تیمار خشكی موجب افزایش بذور جوانه نزده و کاهش ضریب 2برای این دو صفت نشان داد )جدول 

زنی شد. هرچقدر سطوح خشكی افزایش یافته بود بر مقدار درصد بذور جوانه نزده افزوده شد بنابراین تیمار جوانه سرعت

درصد، دارای بیشترین مقدار درصد بذور جوانه  166خشكی نیز با  -8شاهد دارای کمترین درصد بذر جوانه نزده و  تیمار 

مشاهده شد که اعمال تنش خشكی موجب کاهش ضریب سرعت  2دول زنی نیز طبق جنزده بود. برای ضریب سرعت جوانه

 -2زنی بود که با سطح خشكی درصد دارای بیشترین ضریب سرعت جوانه 22/10زنی شد به طوری که تیمار شاهد با جوانه

  بود. زنی )صفر درصد(نیز داری کمترین ضریب سرعت جوانه -8از نظر آماری در گروه مشترک قرار داشت و سطح خشكی 

 زنيجوانه سرعت زني و ميانگين جوانه زمان متوسط

زنی در تیمار خشكی نشان داد که جوانه سرعت زنی و میانگینجوانه زمان ( برای متوسط1نتایج تجزیه واریانس )جدول 

یسه تاثیر سطوح تیمار خشكی برای هر دو صفت از نظر آماری، در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود و نتایج مقا

زنی و جوانه زمان ( که افزایش سطوح تیمار خشكی موجب افزایش متوسط2میانگین برای این دو صفت نشان داد )جدول 

زنی جوانه زمان روز دارای کمترین متوسط 13/0زنی شد به طوری که سطح شاهد با میانگین جوانه سرعت کاهش میانگین

بذر در  102/6زنی که با میانگین  جوانه سرعت بود و با افزایش سطوح خشكی، این صفت نیز افزایش یافت ولی میانگین

خشكی در گروه مشترک قرار داشت ولی با  -2زنی بود که از نظر آماری با سطح جوانه سرعت روز دارای باالترین میانگین

بذر در روز به کمترین مقدار خود رسید که  163/6به  -0سطح خشكی  افزایش سطوح خشكی این صفت کاهش یافت و در

با اختالف معنی داری نسبت به شاهد دارای کمترین مقدار بود و اعمال تنش خشكی بیش از این مقدار باعث شد که در 

 زنی نیز صفر شود. جوانه سرعت زنی رخ نداده و میانگینگونه جوانهخشكی هیچ -8سطح 

 زني جوانه ني و یكنواختيز جوانه شاخص

زنی در تیمار خشكی نشان داد که تاثیر سطوح جوانه زنی و یكنواختیجوانه ( برای شاخص1نتایج تجزیه واریانس )جدول 

دار بود و نتایج مقایسه میانگین برای این تیمار خشكی برای هر دو صفت از نظر آماری، در سطح احتمال یک درصد معنی

( که افزایش سطوح تیمار خشكی موجب کاهش هر دو صفت شد به طوری که سطح شاهد با 2دول دو صفت نشان داد )ج

زنی بود و با افزایش سطوح خشكی، این صفت نیز کاهش یافت و در درصد دارای بیشترین شاخص جوانه 57/1میانگین 

ز با افزایش سطوح تیمار خشكی، زنی بذور نیدرصد( رسید. یكنواختی جوانه 32/6خشكی به کمترین مقدار خود ) -0سطح 

زنی و زنی، شاخص جوانهکاهش یافت با توجه به این که با افزایش سطوح تیمار خشكی، تعداد جوانه نرمال، درصد جوانه

زنی بذور نیز کاهش یافت و بیشترین مقدار آن مربوط به تیمار زنی کاهش یافته بود بنابراین یكنواختی جوانهسرعت جوانه

بود و در  -0خشكی در گروه مشترک قرار داشت و کمترین آن مربوط به تیمار  -2که از نظر آماری با سطح شاهد بود 

 .زنی مشاهده نشدنیز جوانه -8تیمار 

  زنيجوانه سرعت
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زنی در تیمار خشكی نشان داد که تاثیر سطوح تیمار خشكی برای این جوانه ( برای سرعت1نتایج تجزیه واریانس )جدول 

( برای این صفت نشان داد 2دار بود و نتایج مقایسه میانگین )جدول ز نظر آماری، در سطح احتمال یک درصد معنیصفت ا

زنی در سطح شاهد جوانه زنی شده است، به طوری که سرعتجوانه که افزایش سطوح تیمار خشكی، موجب کاهش سرعت

ی بود که از نظر آماری با اختالف معنی داری نسبت به سطوح زنجوانه عدد در روز دارای باالترین سرعت 82/2با میانگین 

عدد در روز به کمترین  23/6به  -4دیگر قرار داشت با افزایش سطوح خشكی این صفت کاهش یافت و در سطح خشكی 

در گروه یكسان قرار داشت و اعمال تنش خشكی بیش از این مقدار باعث شد که در سطح  -0مقدار خود رسید که سطح 

 زنی نیز صفر شود. جوانه خشكی هیچ گونه جوانه زنی رخ نداده و سرعت -8

 
 زني بذور گلرنگ وحشي تجزیه واریانس تاثير تيمار خشكي بر جوانه -1جدول 

منابع 

 تغییر

درجه 

 آزادی

 عاتمیانگین مرب                                                                                      

 تعدادجوانه

 نرمال

 درصد

 زنی جوانه

 درصدبذور

 نزده جوانه

-ضریب

  سرعت

 زنی جوانه

-متوسط

   زمان

 زنی جوانه

 میانگین 

 جوانهسرعت

 زنی

 جوانهشاخص

 زنی

-یكنواختی

 زنی جوانه

 سرعت

  زنی جوانه

 828/6** 356/6** 305/6** 6607/6** 543/3** 11/7** 66/2734** 03/33** 17/7** 4 تیمار

 6/ 613       634/6 611/6 66631/6 275/6 384/6 600/165 614/1 211/6  15 اشتباه

ضریب 

 تغییرات

- 78/13 63/23 85/13 10/21 56/22 28/2 18/16 60/25- 10/21 

ns ،*  به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح پنج و یک درصد. **و 

 

 

 زني بذور گلرنگ وحشيمار خشكي بر جوانهمقایسه ميانگين تاثير سطوح تي -2جدول 

 تعدادجوانه تیمارها

 نرمال

 درصد 

 زنی جوانه

 بذوردرصد

 نزده جوانه

 ضریب 

 سرعت

زنی جوانه

 )درصد(

 متوسط

 زمان

زنی جوانه

 )روز(

 میانگین

 جوانهسرعت

زنی)بذردر 

 روز(

 شاخص

زنی جوانه

 )درصد(

 یكنواختی

زنی جوانه

 )ساعت(

 سرعت

 زنیجوانه

 اددرتعد)

 روز(

 a75/15 a66/03 c66/37 a22/10 a13/0 a102/6 a57/1 a85/16- a82/2 شاهد

 b66/11 b66/44 b66/50 ab21/13 a42/7 ab134/6 b16/1 ab30/18- b56/1 مگاپاسكال-2

 c56/2 c66/16 a66/36 c58/8 a50/0 c685/6 c25/6 bc50/48- c23/6 مگاپاسكال -4

 c25/3 c66/13 a66/87 bc35/16 a13/3 bc163/6 c32/6 c50/77- c30/6 مگاپاسكال -0

 c66/6 c66/6 a66/166 d66/6 b66/6 d66/6 c66/6 a66/6 c66/6 مگاپاسكال -8

 داری ندارند.هایی با حروف مشترک، اختالف معنیمیانگین

 

 

 گيري كلي نتيجه( 3

که تاثیر سطوح تیمار خشكی برای تمام این  نتایج تجزیه واریانس برای صفات مورد بررسی در تیمار خشكی نشان داد

صفات از نظر آماری، معنی دار بود و نتایج مقایسه میانگین برای این دو صفت نشان داد که افزایش سطوح تیمار خشكی 

 جوانه شاخص زنی، جوانه سرعت زنی، میانگین جوانه سرعت موجب کاهش تعداد جوانه نرمال و درصد جوانه زنی، ضریب

زنی شد و افزایش  جوانه زمان نزده و متوسط جوانه بذور زنی و سرعت جوانه زنی و افزایش درصد جوانه كنواختیی زنی،

 -8بیش از حد سطوح خشكی موجب شد که جوانه زنی تا یک حد ادامه داشته و دیگر متوقف شود به طوری که در تیمار 

خشكی بر جنبه های مختلف رشد گیاه تاثیر مار صفر بود. خشكی هیچ جوانه زنی اتفاق نیافتاد و جوانه زنی در این تی
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های هوایی و کاهش تولید ماده خشک می گردد. گذاشته و موجب کاهش و به تاخیر انداختن جوانه زنی، کاهش رشد اندام

 کاهش پتانسیل اسمزی و پتانسیل کل آب، همراه با از بین رفتن آماس، بسته شدن روزنه ها و کاهش رشد از عالئم

 پژوهشهای بر عالوه ،ایران درکشور و نیمه خشک خشک مناطق گستردگی به توجه با و رو این ازمخصوص تنش آب است. 

 با خشكی تنش گیاهان به خصوص علف های هرز به العمل عكس بررسی منظور به تحقیقات آزمایشگاهی ای، مزرعه

 .باشد می اهمیت دارای گالیكول  اتیلن پلی مانند موادی از استفاده
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Abstract 
In order to study the effect of drought stress by using a solution PEG on germination and seedling 

growth of Wild Safflower (Carthamus oxyacantha) a completely randomized design experiment with 

four replications was done in the Department of Agronomy and plant breeding laboratories in 

2015_2016 .. All Wild Safflower seeds were collected from farms  near Ardebil. For each experiment, 

25 seeds were placed in previously sterilized petri dishes.  At the end of the experiment the number of 

normal germination, germination percentage, germination rate, the percentage of none germinated 

seeds, Coefficient of germination rate, mean germination time, average  of germination rate, 

uniformity of germination and germination index were recorded.   To create drought stress  was used 

of the solution of polyethylene glycol (PEG) 6000 (see, -2, -4, -6 and -8 MPa) in a petri dish. The 

results showed that the majority of traits in different treatments were significant. Increasing levels of 

drought, reducing the number of normal germination and germination percentage, Coefficient of 

germination rate, average  of germination rate, germination index, uniformity of germination and 

germination rate and increase the percentage of none germinated seeds and average of  germination 

time. In -8  MPa dry treatment no seed was germinated and germination was zero. 
 

Keywords:  Normal  Bud, Weed, Germination, Wild Safflower 


