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چکيده
به منظور نشان دادن اثر تنش کمبود آب بر جوانه زنی بذور ارقام مختلف گلرنگ ،آزمايشی بر شش رقم گلرنگ به نامهاي ديزج حسين بيگ مرني ،،کوشي
سراي مرن ،،آق کن ،منانه ،آن  05و  504750و  00515و پتانسنل اسمزي در سه سطح صفر -5/1 ،و  -0/4بار انجام ش .،نتايج نشان داد سطوح مختليف تينش،
اثرات معنیداري بر روي درص ،جوانهزنی ،طول ساقه چه و طول گناهچه داشت .ارقام مختلف گلرنگ ننز درص ،جوانهزنی متفاوتی داشتن .،تينش در سيطح -0/4
بار موجب کم ش،ن طول گناهچه ،طول ساقه چه و طول ريشه چه گردي،ه است .بر اساس قوه نامنه و درص ،جوانه زنی بذر می توان گفت ارقام ديزج حسين بيگ
مرن ،،آق کن ،منانه و کوش سراي مرن ،بنشتري درص ،جوانهزنی را داشته و از قوه نامنه باالئی برخوردار بوده و از اي نظر ،میتوان ،ارقام مناسبی باشن.،
واژههای کليدی :تنش کمبود آب ،پتانسنل اسمزي ،جوانهزنی بذر ،گلرنگ.

مقدمه
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از تنش هاي بسنار مهم در کاهش رش ،و تولن ،گلرنگ ميی تيوان
تنش کمبود آب را نام بيرد .ايي نيو تينش ،بسيناري از جنبيه هياي
متابولنسم رش،ي گناه را تحت تأثنر قرار ميی دهي .،تينش کمبيود آب
سرعت و درص ،جوانه زنی را کاهش داده و درنهايت ،موجب تيأخنر در
استقرار گناهچه میشود (سن ،شريفی و سن ،شريفی 0534 ،و Prisco
 .) et al., 1992بر مبناي نظر سين ،شيريفی و سين ،شيريفی ()0534
جوانه زنی بذر ،نقش اساسی در تعنن تراکم نهائی بوته در واح ،سطح
دارد؛ بنابراي می توان گفت تنش کمبود آب می تواني ،از هميان آغياز
مرحله کاشت بذر ،تيراکم نهيائی بوتيه در سيطح مزرعيه و درنهاييت
عملکرد در واح ،سطح و مزرعه را تحت تأثنر قرار ده .،از سوي ديگر،
ناکافی بودن مق،ار بارش و توزيع نامناسب آن در سطح کشيور و ننيز
مح،وديت منابع آب ،موجب کمبود آب براي توسيعه کشياورزي شي،ه
 0دانشنار پژوهش بخش تحقنقات فنی و مهن،سی کشاورزي ،مرکز تحقنقات و
آموزش کشاورزي و منابع طبنعی آذربايجان شرقی ،سازمان تحقنقات ،آموزش و
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 5استاديار پژوهش بخش تحقنقات زراعی و باغی ،مرکز تحقنقات و آموزش
کشاورزي و منابع طبنعی آذربايجان شرقی ،سازمان تحقنقات ،آموزش و ترويج
کشاورزي ،تبريز ،ايران
 7استاديار پژوهش بخش تحقنقات جنگل و مرتع ،مرکز تحقنقات و آموزش
کشاورزي و منابع طبنعی آذربايجان شرقی ،سازمان تحقنقات ،آموزش و ترويج
کشاورزي ،تبريز ،ايران
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اسييت .کمبييود ايي ميياده حنيياتی ،عميي،هتييري محيي،وديت در تولنيي،
محصوالت زراعی است که می توان ،با تأثنر در مراحيل مختليف رشي،
گناهان زراعيی و بياغی ،موجيب کياهش عملکيرد و حتيی در برخيی
مراحل ،مانن ،مرحله گل،هی گناهان ،خسارت زا ننز باش.،
گلرنگ ي گناه روغنی است که در نواحی ننمه خش بيه خيوبی
سازگاري دارد (.)Dajue and Mundel, 1996; Nasr et al., 1978
روغ گلرنگ از دي،گاه سالمتی جامعه میتوان ،مفن ،باش ،،بهگونيهاي
که با دارا بودن ح،ود  35درص ،اسين ،چيرب لننولنني ميی تواني ،در
کيياهش کلسييترول خييون نقييش زيييادي ايفييا نمايييDajue and ( ،
 .)Mundel, 1996; Engel and Bergman, 1997روغ اي گنياه،
ازنظر کنفنت ننز ،جزو برتري روغ هاي گنياهی محسيوب ميیشيود
(.)Dajue and Mundel, 1996; Engel and Bergman, 1997
نتايج آزمايش هاي انگل و برگم ( )0554نشان داد براي تولني ،دانيه
گلرنگ به ح،ود  2055مترمکعب آب در ي هکتار نناز است و کاربرد
هر  205مترمکعب آب موجب افزايش عملکرد به ان،ازه  055کنليوگرم
خواه ،بود ( .)Engel and Bergman, 1997بهعبارتديگير ،کيارايی
مصرف آب براي تولن ،دانه گلرنگ ،ح،ود ننم کنلوگرم بير مترمکعيب
بوده است .برقراري شرايط تنش کمبود آب ،با استفاده از مواد اسمزي
مختلف براي ايجاد پتانسنل هاي اسمزي ،يکی از مهم تري روش هاي
مطالعه تأثنر تنش کمبود آب ،بر جوانه زنی گناهان تلقی ميی شيود .در
بن اي مواد ،پلیاتنل گلنکول 2به دلنل ايجاد شرايطی شبنه محينط
طبنعی ،کاربرد زيادي داشته و به طور وسنعی در شيرايط آزمايشيگاهی
به کار میرود ( .)De and Kar, 1995پليیاتينل گلنکيول بيه دلنيل
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داشت وزن مولکولی زياد ،نمی توان ،از ديواره سلولی عبيور کني ،و بيه
آب در آزمايشگاههاي جوانهزنيی بيذور اسيتفاده ميیشيود .پليیاتينل
گلنکول ( )1555جهت ايجاد تنش کمبود در مقايسه با مولکيول هياي
کوچ تر آن مثل ( )7555مناسبتر است .زيرا درص ،جوانهزنی بذر در
محلول پلی اتنل  1555و در خاکی با همان پتانسنل آب تقريبيا برابير
است ( .)De and Kar, 1995از طرف ديگر ،دومي ( )2551گيزارش
کرد که تنش کمبود آب ،درص ،جوانهزنی و طول ريشهچه و ساقه چيه
گناه را کاهش میده .)Duman, 2006( ،بنا به يافتههياي کيافم و
اکارد ( )0540مرحله جوانه زنی ،دوام ،استقرار و عملکرد نهايی گناهان
را تضمن می کن ،و سبز کردن به ان،ازه کافی از عوامل مهم در زراعت
گلرنگ محسوب میشود ( .)Kaufman and Eckard, 1971ضيم
آن که ممک است بن ارقام مختلف گلرنگ در حي،اقل رطوبيت الزم
جهت جوانه زنی تفاوت هايی دي،ه شيود ،بي،يهی اسيت بيذرهايی کيه
بتوانن ،در شرايط تنش کمبود آب از مقاومت بااليی برخوردار باشن .،در
افزايش عملکرد نقش قابل توجهی خواهن ،داشت (سن ،شريفی و سين،
شريفی .)0534،بر اي اساس و ننز با توجه قرار گرفت منطقه وسنعی
از کشور در اقلنم خش و ننمهخش  ،پژوهش حاضر بهمنظور بررسی
اثر تنش کمبود بر جوانهزنيی و رشي ،گناهچيه شيش رقيم گلرنيگ و
شناسايی ييا معرفيی مقياوم تيري رقيم نسيبت بيه تينش کمبيود آب
انجامش،ه است.

مواد و روشها
اي پژوهش در آزمايشگاه مرکز تحقنقات و منابع طبنعيی اسيتان
آذربايجان شرقی انجام ش .،شش رقم گلرنگ به نام هاي ديزج حسن
بگ مرن ،،کوش سيراي مرني ،،آق کني ،منانيه ،آن  05و  504750و
 00515تحت پتانسنل اسيمزي صيفر -0/4 ،5/1 ،بيار قيرار گرفتني.،
مقادير الزم از پلی اتنل گلنکول با وزن مولکولی  1555براي ايجاد هر
ي از پتانسنل اسمزي مختلف با استفاده از فرمول Kaufman and
 )0540( Eckardکه بهصورت زير است ،محاسبه گردي.،
Ψs  (1.18  10 2 )C  (1.18  10 4 )C2
 (2.67  10 4 )CT  (8.39  10 7 )C2T

 = Cغلظت پلی اتنل گلنکول  1555برحسب گرم در لنتر =T ،درجيه
حرارت (درجه سانتی گراد) و  = Ψsپتانسنل اسمزي برحسب بار است.
براي تنمار شاه ،يا شرايط پتانسنل اسمزي صفر از آب مقطر اسيتفاده
ش .،بذرها پس از ض،عفونی با محلول هنپوکلريت س،يم به م،ت ي

هميييييين دلنييييييل از آن ،بييييييراي تنظيييييينم پتانسيييييينل
دقنقه دو بار با آب مقطير شستشيو شي،ن .،پيس از اطمننيان از عي،م
دورمانسی يا خواب بذرها ،تع،اد ده بذر از هر رقم به طيور ج،اگانيه بير
روي کاغذ صافی قرار داده ش،ن ،و به روش سان،ويچی ،اي آزميايش
انجام ش .،بر روي نمونههاي شاه ،آب مقطير و بير روي نمونيههياي
تحت تنش سطح بع،ي محلول  05گرم در لنتر و بر روي نمونه هياي
تحت تنش سطح بع،ي محلول  055گرم در لنتير پليی اتينل گلنکيول
ريخته ش .،اي آزمايش در سه تکرار ،به صورت طرح بلوک هاي کامل
تصادفی انجام ش .،بع ،از کاشت ،براي محاسبه درص ،جوانه زنيی ،هير
روز ان،ازه گنري هاي الزم انجام ش .،هر سيه تنميار در شيرايط دمياي
ثابت  25درجه سانتیگراد قرار داشيتن .،اني،ازهگنيريهيا بيراي تعي،اد
بذرهاي جوانه زده ،طول ريشه چه ،طول ساقه چه ،طول گناه ،وزن تر و
وزن خش و ريشه فرعی بود .ان،ازه گنري ها با ي عي،د کيولنس بيا
دقييت کامييل صييورت گرفتييه و يادداشييت گردييي .،تجزيييه آميياري بييا
روشهاي مرسوم پژوهشهاي کشاورزي صورت گرفت.

نتایج و بحث
درصد جوانهزنی بذور
نتايج نشان داد درص ،جوانهزنی بذور شش رقم گلرنگ در سطح احتمال
ي درص ،تفاوت معنی دار داشتن ،و اثر تنمارهاي تينش کمبيود آب ننيز بير
روي درص ،جوانه زنی بذور معنیدار بود .بن سطوح تنش کمبود آب و ارقيام
گلرنگ تفاوت ها معنی دار نبود .لذا ارقام ديزج حسن بگ مرن ،،آق کن ،منانه
و کوش سراي مرن ،بنشتري درصي ،جوانيه زنيی و رقيم  00515کمتيري
درص ،جوانه زنی را دارا بود (شکل  .)0سه رقم ديزج حسين بيگ مرني ،،آق
کن ،منانه و کوش سراي مرني ،ارقيامی هسيتن ،کيه از قيوه نامنيه بياالئی
برخوردار هستن.،

در مطالعه اي که پاسبان اسالم ( )0545انجام داده گزارش نميوده
مرحله جوانه زنی يکی از مراحل حساس رش ،گلرنگ می باش ،که حتی
ممک است حساسنت آن تا دو برابر مرحله روزت ننز باش،؛ بنيابراي ،
ارقامی که در اي مرحله از رش ،،داراي درص ،جوانه زنی باالئی باشين،
به احتمال زياد داراي عملکرد نسبتا بنشتري ننز خواهن ،بود .بن درص،
جوانهزنی حاصل از تنمارهياي مختليف تينش ،تفياوت معنيیدار بيود.
بنشتري درص ،جوانهزنی در تنمار تحت شرايط پتانسنل اسمزي صيفر
بار برابر ص ،درص ،و کمتري مق،ار ننز در ح،ود  50درص ،بود (شکل
 .)2اي يافته تا ح،ودي با يافته سن ،شريفی و سين ،شيريفی ()0534
که کاهش درص ،جوانه زنی را به افزايش مق،ار تنش مربوط دانسته ان،،
سازگاري دارد.

کمبود
شرایططتنش
ارقامگلرنگ
ارقام
گیاهچه
رشد
جوانهیزن و
جوانهزن
آبآب1221
کمبود
تنش
گلرنگدردر شرای
گياهچه
رشد
یو

51063
کوشک سرای مرند
آق کند میانه

ارقام گلرنگ

917405

ارقام گلرنگ

N.5

N.5
917405
51063
کوشک سرای مرند
آق کند میانه
دیزج حسین بگ مرند

دیزج حسین بگ مرند
11

32

31

122

۸1

11

13

شکل  -3طول ریشهچه در هفته اول رشد در ارقام مختلف
گلرنگ

شکل  -1درصد جوانهزنی ارقام مختلف گلرنگ

سطح دوم

سطح اول

32

پتانسیل اسمزی (بار)

سطح سوم

122

3

طول ریشه چه (میلی متر)

درصد جوانه زنی

31

۷

1

۸1

درصد جوانه زنی

شکل  -2درصد جوانهزنی گلرنگ در سطوح پتانسيل اسمزی

۸

۶

4

2

ایام رشد (روز)

22
19
18
15
13
12
10
8
7
2

طول ساقهچه (سانتی متر)

شکل  -4طول ساقهچه در ایام مختلف رشد گلرنگ

پتانسیل اسمزی (بار)

طول ریشهچه و ساقه چه
بررسی تغننرات طول ريشه چه به ازاي زمان نشيان داد کيه رشي،
طولی ريشه چه به ازاي زمان تفاوت معنی دار دارد .ي هفتيه پيس از
شرو آزمايش ،تفاوت هاي طول ريشهچه معنیدار نبود؛ و در طول سه
هفته اول رش ،ازنظر آماري يکسان بود .اثرات سياده و حتيی متقابيل
ارقام مختلف گلرنگ و سطوح تنش در يي زميان مشيخ بير روي
طول ريشهچه در سطح احتمال پينج درصي ،معنيیدار نشي .،منيانگن
طول ريشهچه در رقم  00515بنشيتري طيول ريشيهچيه را داشيت و
کمتري مق،ار از آن رقم آق کن ،منانه بود (شکل  .)5ازنظير منيانگن
طول ريشه چه در سطوح مختلف تنش کمبود آب می توان گفت سطح
شاه ،،باالتري طول ريشه چه و سطح تنش  -0/4بار ،کمتري مقي،ار
را تولن ،نمود .اي يافته با آنچه سن ،شيريفی و سين ،شيريفی ()0534
گزارش نموده ان ،سازگاري دارد .در شيرايط تينش کمبيود آب ،تجميع
ماده خش در بافت هاي ريشه چه و ساقه چه ارقام متحمل ،بنشيتر از
ارقام حساس میباش( ،سن ،شريفی و سن ،شريفی 0534 ،و Prisco et
.) al., 1992

بررسی اثر تغننرات طول ساقه چه به ازاي زمان نشان داد که رش،
طولی ساقه چه به ازاي زمان تفاوت معنی داري داشيت (شيکل  .)7در
ده روز اول رش ،،تفاوت طول ساقه چه معنی دار نبود .حتی در روزهاي
دو هفته اول رش ،ننز اي طول ازنظر آماري يکسان بود .در هفته سوم
رش ،کالس متفاوتی نسبت به ساير روزها ازنظر اي صيفت مشياه،ه
ش( ،شکل  .)7رقم ديزج حسن بيگ مرني ،در سيطح تينش شياه ،و
سطح تنش  -5/1بار بنشتري طول را داشته است .اعمال تنش کمبود
آب موجب کاهش طول ساقه چه از  5به  0/2سانتی متير شي،ه اسيت
(شکل .)0
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طول گياهچه
تغننرات طول گناهچه به ازاي زمان معنیدار بود .يعنی با گذشيت
زمان ،طول گناهچه رش ،معنیداري داشيته اسيت .طيول گناهچيه در
هفته اول رش ،از نظر آماري يکسيان بيود .در هفتيه اول رشي ،طيول
گناهچه برابر  0/2و در هفته سوم برابر  22/0سانتیمتر بود .اثر سطوح
مختلف تنش در هفته اول ،دوم و سوم بر روي طول گناهچه معنیدار
بود (شکلهاي  1و  .)4نتايج نشان داد با افزايش مقي،ار تينش ،طيول
گناهچهها کاهشيافته بود.
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نتيجهگيری
اثر تنش کمبود آب بر جوانهزنيی بيذر ارقيام مختليف گلرنيگ در
پژوهش حاضر ارزيابی گردي .،براي اي منظور از شش رقم گلرنيگ و
سه سطح پتانسنل اسمزي (صفر -5/1 ،و  -0/4بار) استفاده ش .،نتايج
نشان داد سطوح مختلف تنش کمبود آب اثيرات معنيیداري بير روي
جوانهزنی ،طول ساقه چه و طول گناهچه داشت .ارقام مختلف گلرنگ
ننز تع،اد جوانههاي متفاوتی داشتن .،تنش در سطح  -0/4بيار موجيب
کم ش،ن طول گناهچه ،طول ساقه چه و طول ريشهچه گردي،ه است.
بنشتري درص ،جوانه زنی برابر  55درص ،بود .بنشيتري مقي،ار طيول
ريشهچه برابر  ،04/1طول ساقه چه برابر  4/0و طيول گناهچيه برابير
 22/0منلیمتر بود.
بر اساس قوه نامنه و درص ،جوانه زنی بذر ميی تيوان گفيت ارقيام
ديزج حسن بگ مرن ،،آق کن ،منانه و کوش سراي مرني ،بنشيتري
درص ،جوانه زنی را داشته و از قوه نامنه باالئی برخوردار بوده و از ايي
نظر ،می توان ،ارقام مناسبی باشن .،با توجيه بيودن شيور بيودن نسيبی
آب وخاک در منطقه موردمطالعه ،پنشنهاد می گردد واکنش جوانيه زنيی
ارقام مختلف گلرنگ به شوري آب يا خاک ننز بررسی شود.
N.5
917405
51063
کوشک سرای مرند
آق کند میانه

ارقام گلرنگ

ریشههای فرعی
منانگن ريشههاي فرعی ارقام مختلف گلرنگ مقايسه شي،ن .،بير
اساس نتايج حاصل میتوان گفت بنشتري مق،ار ريشيه فرعيی بيراي
رقم ديزج حسن بگ مرن ،و کمتري ريشيه فرعيی بيراي رقيم آن 0
بوده است .ارقيام دييزج حسين بيگ و کوشي سيراي مرني ،داراي
ريشههاي فرعی مشابه هستن .،همچنن ريشههاي فرعيی  504750و
 00515داراي ريشههاي فرعی تقريبا يکسانی هستن( ،شکل .)3

وزنتر و خشک
اثر ارقام مختلف گلرنگ يا سطوح مختلف تنش بر روي وزنتير و
خش معنيی دار نشي .،چيون در ايي مرحليه ،بيذر گنياه وارد مرحليه
خودپروردگی 0نش،ه و فقط از ذخاير بيذر بيراي رشي ،و نميو اسيتفاده
نموده است؛ بنابراي اثر ارقام مختلف گلرنگ يا سطوح مختلف تينش
بر روي وزنتر و خش معنیدار نش،ه است .با ايي هميه ،بنشيتري
وزن خش از تنمار با سطح تنش شياه 50( ،منليیگيرم) و کمتيري
وزن از تنمار با سطح تنش  -0/4بار ( 20منليیگيرم) بيه دسيت آمي،
(شکل .)5
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Germination and Seedling Growth of Safflower Cultivars under Water Stress Condition
A. Nasseri0, S. Ezzatpour2, M.B. Khorshidi5 and A. Abdi Ghazi Jahani7
Abstract
An experiment was conducted as a split plot design (with three replications) to evaluate effect of water deficit on
seed germination of safflower cultivars. The main plots comprised six cultivars viz. Dizaj Hossein Beig, Koshaksara,
Aghkand, N05, 917405 and 51063 and the sub main plots comprised three levels of osmotic potentials of 0 ، -0.6، and 1.7 bar. Results showed that stress levels affected germination percentage, plumule and seedling length. In addition,
safflower cultivars had different germination percentages. Applying stress at -1.7 bar decreased plumule and seedling
and ridicule lengths. Base on ability in germination under water deficit condition Dizaj Hossein Beig, Koshaksara,
Aghkand are the suitable cultivar to cultivate in the water deficit conditions.

Keywords: Water stress, Seed germination, Osmotic potential, Safflower.
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