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 : چكیده

( Carthamus oxyacanthaبه منظور بررسی تاثیر تنش غرقاب بر جوانه زنی بذر علف هرز گلرنگ وحشی )      

تصادفی در آزمایشگاه دانشكده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی با چهار تكرار در سال آزمایشی به صورت طرح کامال 

 25انجام شد. کلیه بذور گلرنگ وحشی از طبیعت منطقه اردبیل جمع آوری شده بودند. برای هر آزمایش  1335-1334

کاغذ صافی واتمن بودند، قرار  سانتی متر که حاوی 3با قطر که قبال ضدعفونی شده بودند هایی دیشعدد بذر در پتری

عمق پتری آب مقطر ریخته شد و روی آن را کاغذ صافی دیگری قرار  %07گرفت. روی بذور موجود در هر پتری به میزان 

که گراددرجه سانتی 15±1ها به ژرمیناتور با دمای پتری و تكرار اعمال شد. 4هفته در  4و  3، 2، 1مدت گرفت. غرقاب به

 انتقال یافتند زنی بذر این گیاه انتخاب شده بود،زنی به عنوان دمای بهینه  جوانهزمایشات بررسی اثر دما بر جوانهقبال برابر آ

زنی شمارش شدند. جهت باالبردن دقت کار این آزمایش دو و پس از گذشت این دوره بذور جوانه زده تا توقف کامل جوانه

وان داده های نهایی مد نظر قرار گرفت. نتایج نشان داد، که همه صفات مورد بار تكرار شد و میانگین نتایج حاصله به عن

در  17و کاهش تعداد جوانه نرمال از عدد  زنی در تیمارهای مختلف، معنی دار بودند.مطالعه به جز متوسط زمان جوانه

در تیمار یک  %47ه زنی از در تیمار چهار هفته غرقاب و همچنین کاهش درصد جوان 5/1تیمار یک هفته غرقاب به عدد 

در تیمار چهار هفته غرقاب نشان داد که غرقاب می تواند  به عنوان یكی از روشهای کنترل و مهار این  %6هفته غرقاب به 

 علف هرز بكار گرفته شود.

 کنترل، غرقاب، جوانه نرمال ، جوانه زنی: هاواژه كلید

 

 

 مقدمه( 1

های اخیر مورد توجه زیادی واقع شده است. الزمه مدیریت بیولوژی در سالهای هرز در کنار مبحث مدیریت علف

های ها است. این دانش جهت پی بردن به پویایی علفهای هرز، شناسایی عوامل محیطی موثر بر بیولوژی آنصحیح علف

برای  .ب خواهد شدهای زراعی و باغی را سبهرز بخصوص پویایی بذر آنها در خاک حائر اهمیت است و بهبود فعالیت

های هرز از هر لحاظ از جمله بیولوژی آنها الزم و های هرز،  شناسایی دقیق علفمبارزه واقعی و اصولی و علمی با علف
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بینی رفتار و قدرت و زمان و نحوه رقابت یک علف هرز، پیش كیبیولوژیخصوصیات لذا بدون آگاهی از  ]1[.باشدضروری می

 .توام  با ریسک باال و حتی احتمال حصول نتیجه عكس دارد ، هرگونه روش مبارزه و پیشگیریكارگیری بو  دشوارآن 

روش غرقاب یكی از روشهای سالم و غیر شیمیایی مبارزه با علفهای هرز بوده که در سالهای اخیر مورد توجه و استقبال 

 واقع شده است.

 Jeweled Distaffیا    Wild Safflowerبا نام انگلیسی   Carthamus Oxyacantha گلرنگ وحشی با نام علمی 

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

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

در تمامی گزارشات منتشر شده توسط وزارت جهاد کشاورزی در مورد اهمیت و میزان  باشد.باغات و مراتع می پیاز، و

خسارت علف های هرز، گلرنگ وحشی نیز به عنوان یكی از علف های هرز مهم و  مشكل زا معرفی و بیان شده است. به 

را داشته و در مناطقی از علت اینكه خوش خوراک نبوده و مورد استقبال دامها قرار نمی گیرد خطر تهاجم به مراتع 

شهرستان نمین  در شمال استان اردبیل نمونه های عینی از تهاجم و مشكالت ایجاد شده توسط این علف هرز مشاهده 

زراعی، علی الخصوص حبوبات شده است. و همچنین به علت داشتن ساقه ضخیم و خارهای فراوان در برداشت محصوالت 

 .مشكل جدی ایجاد می کندكانیزه است، که عملیات برداشتشان بیشتر غیرم

 
 

 مواد و روش ها( 2

های هرز زنی بذر گلرنگ وحشی، آزمایشی در آزمایشگاه علفهای جوانهجهت بررسی اثر تنش غرقاب بر روی شاخص       

عدد بذر در  25دانشكده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت طرح کامالً تصادفی انجام گرفت. برای این آزمایش 

سانتی متر که حاوی کاغذ صافی واتمن بودند، قرار گرفت. روی  3با قطر که قبال ضدعفونی شده بودند هایی دیشپتری

عمق پتری آب مقطر ریخته شد و روی آن را کاغذ صافی دیگری قرار گرفت.  %07بذور موجود در هر پتری به میزان 

-سانتی گراددرجه سانتی 15±1ها به ژرمیناتور با دمای و پتریاعمال شد  تكرار 4هفته در  4و  3، 2، 1مدت غرقاب به

که قبال برابر آزمایشات بررسی اثر دما بر جوانه زنی به عنوان دمای بهینه  جوانه زنی بذر این گیاه  انتخاب شده بود، گراد

شمارش شدند. جهت باالبردن دقت کار  زنیو پس از گذشت این دوره بذور جوانه زده تا توقف کامل جوانه نتقال یافتندا

این آزمایش دو بار تكرار شد و میانگین نتایج حاصله به عنوان داده های نهایی مد نظر قرار گرفت. تعدادی از محققین نیز 

 . ]0؛  6؛  2[اند های هرز طبق این روش آزمایش کردهاثر غرقاب را روی بذور بعضی از علف

چه در آن ها ها با فرم هیپوکوتیلی کوتاه، ضخیم و مارپیچ که رشد ریشهچهگیاهجوانه نرمال )تعداد آزمایش صفات  این در

بذور زنی، درصد زنی، سرعت جوانهدرصد جوانه(، محسوب شدند نزده()جوانه های غیر نرمالزدهمتوقف شده بود جزء جوانه

 زنی و یكنواختیجوانه زنی، شاخصجوانه سرعت گینزنی، میانجوانه زمان زنی، متوسطجوانه سرعت ضریب، جوانه نزده

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

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

 : ] 4[بطه زیر محاسبه شدزنی: با استفاده از راجوانه سرعت ضریب

 

 

 .]3[این صفت از رابطه  زیر استفاده شد  زنی: برای محاسبه جوانه زمان متوسط

 

 

 زنی: برای محاسبه این صفت از رابطه  زیر استفاده شد.جوانه سرعت میانگین
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 .] 8[استفاده شد زیر این صفت از رابطه زنی: برای محاسبهجوانه شاخص

 

 .]8[زنی: برای محاسبه این صفت از رابطه  زیر استفاده شد جوانه یكنواختی

D10-D90زنی )ساعت(= یكنواختی جوانه 

 :]5[: برای محاسبه این صفت از رابطه  زیر استفاده شد زنیسرعت جوانه

 دوم( روز در زدهجوانه بذر /تعداد2ام .....n روز در زدهجوانه بذر /تعداد nزنی: )جوانه سرعت

 

 بحثنتایج و 

 زنی جوانه نرمال و درصد جوانه تعداد

( برای تعداد جوانه نرمال و درصد جوانه زنی در تیمار غرقاب نشان داد که تاثیر سطوح تیمار 1نتایج تجزیه واریانس )جدول

غرقاب از نظر آماری برای صفت تعداد جوانه نرمال در سطح احتمال یک درصد و برای درصد جوانه زنی در سطح احتمال 

( که افزایش طول مدت تیمار غرقاب 2پنج درصد معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین برای این دو صفت نشان داد )جدول

 موجب کاهش تعداد جوانه نرمال و همچنین درصد جوانه زنی شد.

 زنی جوانه سرعت نزده و ضریب جوانه بذور درصد

زده و ضریب سرعت جوانه زنی در تیمار غرقاب نشان داد که تاثیر ( برای درصد بذور جوانه ن1نتایج تجزیه واریانس )جدول

سطوح تیمار غرقاب برای صفت درصد بذور جوانه نزده از نظر آماری، در سطح احتمال یک درصد و برای ضریب سرعت 

( که 2لجوانه زنی در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین برای این دو صفت نشان داد )جدو

  افزایش سطوح تیمار غرقاب موجب افزایش بذور جوانه نزده و کاهش ضریب سرعت جوانه زنی شد.

 زنی جوانه سرعت زنی و میانگین جوانه زمان متوسط

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

 جوانه سرعت زنی از نظر آماری، غیر معنی دار و برای صفت میانگین جوانه زمان تیمار غرقاب برای متوسطتاثیر سطوح 

( 2زنی از نظر آماری، در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین برای این دو صفت نشان داد )جدول

زنی مشاهده شد  جوانه سرعت زنی شد برای میانگین جوانه سرعت که  افزایش سطوح تیمار غرقاب موجب کاهش میانگین

بذر در روز دارای باالترین مقدار بود ولی با افزایش مدت زمان تیمار غرقاب  765/7که تیمار یک هفته غرقاب با میانگین 

ه یک بذر در روز رسید که با اختالف معنی داری نسبت ب 721/7هفته به  4این صفت کاهش یافت و در سطح غرقاب 

 هفته دارای کمترین مقدار بود

 زنی جوانه زنی و یكنواختی جوانه شاخص

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

زنی در سطح  جوانه اختیزنی از نظر آماری، در سطح احتمال یک درصد و برای یكنو جوانه تیمار غرقاب برای شاخص

( که افزایش سطوح تیمار 2احتمال پنج درصد معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین برای این دو صفت نشان داد )جدول 

 غرقاب موجب کاهش هر دو صفت شد

  زنیجوانه سرعت

تاثیر سطوح تیمار غرقاب برای زنی در تیمار غرقاب نشان داد که جوانه ( برای سرعت11-3نتایج تجزیه واریانس )جدول 

( برای این 12-3این صفت از نظر آماری، در سطح احتمال یک درصد معنی دار می باشد. نتایج مقایسه میانگین )جدول 

 زنی شده است. جوانه صفت نشان داد که افزایش سطوح تیمار غرقاب، موجب کاهش سرعت
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 نتیجه گیری كلی( 3

( و بررسی تاثیر سطوح 2( و جدول مقایسه میانگین )شماره 1با توجه به نتایج حاصله از جدول تجزیه واریانس )شماره       

ه امراحل جوانه زنی و سبز شدن گی مشخص گردید کهحاصله،  و  تفسیر نتایج تیمار غرقاب بر جوانه زنی گلرنگ وحشی 

مفید و کاربردی و غیر غرقاب یک روش  غرقاب قرار می گیرد و گلرنگ وحشی به شدت تحت تاثیر عوامل محیطی مانند 

در مزارع و باغات با توجه  و بدون عوارض در مدیریت  مبارزه و کنترل و کاهش جمعیت و خسارت این علف هرز  شیمیایی

 به زمان استفاده از غرقاب و نوع محصول زراعی و باغی می تواند کاربرد داشته باشد.
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Abstract 
           In order to study the effect of  Flooding  stress 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 with 9 cm diameter water filter paper. and another filter paper was placed on it. flooding   was done 

for 1, 2, 3 and 4 weeks in 4 replications. And Petri dishes were transferred to a germinator at a temperature of 

± 15 ° C, which had already been selected from previous experiments evaluating the effect of temperature on 

germination of this plant. After this period, germinated seeds were counted. To improve the accuracy of this 

test, the experiment was repeated twice and the mean of the results was considered as the final data.  The 

results showed that all studied traits were significant except for the average of germination time in different 

treatments. Increasing the duration of flooding caused reduction in percentage, speed coefficient, average 

velocity, index, uniformity of germination and number of normal buds and increase the percentage of non-

germinated seeds. And the reducing   number of normal buds from 10 in one week  flooding treatment to 1.5 

in four weeks flooding treatment, as well as reducing the germination percentage from 40% in one week 

flooding treatment  to 6% in four weeks flooding treatment showed that flooding Can be used as a control 

method for this weed. 

Keywords: Germination, Flooding, Normal Bud, Control   


