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 دانشگاه آزاد اسالمی ، آمل، ایران آم،ی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آیت اهلل -2
 ، آمل، ایراناستادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آم،ی-3*
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 چکیده

هاي عه کشت دانهتوسرتواند دیم رانیا یبوم یدانه روغن کیباشد و به عنوان یم یزراع اهانیگ نیتریمیاز قد یکی گ،رنگ

، (.Carthamus Tinctorius L) گ،رنگ ارقام زنیمرتبط با جوانه صفات یبررسبه منظور . مدنظر قرار بگیرد یروغن

 -PI 237222- PI 2312313 -1ارقام شامل . جرا شدا رقم گ،رنگ  11بر روي  تصادفی طرح پایه کامال در قالبآزمایشی 

PI 2222223- PI 2222322- PI 222525- PI 2232127- PI 2232312-   PI 223221 1- PI 223212 12- PI 

23252211- PI 25233712- PI 32521113- PI 32517313- PI 313552212- PI 32137115- PI 23322217- PI 

51321312- zarphan27111- sina  .ر داري بر شاخص بنیه بذر بذونتایج این بررسی نشان داد که رقم تأثیر معنیمی باشد

)شاهد(  sinaبدست آمد که نسبت به رقم  22/12به مقدار برابر  PI 23722گ،رنگ داشت. بیشترین شاخص بنیه بذر در رقم 

داري بر سرعت افزایش نشان داد. نتایج این بررسی نشان داد که رقم تأثیر معنی %22که کمترین شاخص بنیه بذر را داشت، 

بذر در روز بدست آمد که  3/12به مقدار برابر  PI 23722عت جوانه زنی در رقم جوانه زنی بذور گ،رنگ داشت. بیشترین سر

به طور ک،ی نتایج این پژوهش افزایش نشان داد.  %35)شاهد( که کمترین مقدار جوانه زنی را داشت،  sinaنسبت به رقم 

زنی یمار هاي مورد بررسی قدرت جوانهتنسبت به دیگر ارقام از لحاظ  PI 23722نشان داد که در بین ارقام مورد بررسی رقم 

 داشت.نسبت به دیگر ارقام  بیشتري

 زنی،گ،رنگقدرت جوانه رقم،، شاخص بنیه بذر: کلمات کلیدی

 مقدمه

رود و منشأ جغرافیایی و مراکز تنوع ( گیاهی است که جزو نباتات صنعتی به شمار میCarthamus tinctorius)گ،رنگ 

هاي این گیاه در برابر تنش (.1112دانند )کافکا و همکاران،اي و منطقه خاورمیانه و حتی ایران میهژنتیکی آنرا نواحی مدیتران

هایی نظیر قدرت به دلیل قاب،یت همچنینکند. خشکی و شوري متحمل بوده و به خوبی در مناطق دیم کشور رشد می

باالي خاك و موارد مصرف متعدد در بسیاري از سازگاري باال، تحمل به سرما، تحمل نسبی به خشکی، شوري و ق،یاییت 
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 22تا  73اي دارد، میزان اسیدلینولئیک آن بین شود. روغن این گیاه کیفیت قابل مالحظهکشورها به طور گسترده کشت می

گی، باشد(. روغن گ،رنگ به عنوان ماده خام جهت افزودن به مواد رندرصد است )باالترین مقدار در بین گیاهان روغنی می

هاي این گیاه به عنوان ماده اولیه جهت رود. گ،چهورنی، جوهر چاپ و فی،م، نوار مغناطیسی روغن جالء و .... به کار می

درصد پیگمان زرد  32هاي گ،رنگ حدود رود. گ،چههاي رنگی به منظور افزودن به مواد غذایی به کار میاستخراج پیگمان

توان ادعا نمود که کشور ما از لحاظ میتوان به کار برد. ها و ... میمواد غذایی و نوشیدنی اي دردارند که به طور قابل مالحظه

رود اما در حال حاضر هدف اص،ی در زراعت این گیاه، ترین مناطق جهان به شمار میذخایر ژنتیکی این گیاه یکی از غنی

یان کرد در بین ارقام مورد مطالعه ارقام ( در گزارشی ب1375پورداد )(. 1372باشد)زین،ی، استخراج روغن می

13,Gila,PI-222232 Dinceer112,World Balk, Lesaf  عم،کرد بیشتري داشتند. در همان سال

رقم گ،رنگ ارسالی از ایکاردا در دو کاشت دیم بهاره و پاییزه در ایستگاه سرارود مقایسه شدند که  22تعداد 

در کشت بهاره  -PI-Syrian Hama Syrian 321222,PI-237212, PI-221123, PI,221122عم،کرد

در کشت پاییزه بیشتر از  PI-112212, S-231-2, PI-237535, PI-222232, Syrianو عم،کرد ارقام 

رقم دیگر گ،رنگ پاییزه در شرایط دیم در این ایستگاه در سال زراعی  22ارقام دیگر بود. همچنین مقایسه 

زنی داراي باالترین قدرت جوانه PI-111277, Dincer,PI-237535,Lesafنشان داد که ارقام  22-71

نیز نشان می دهد که بین واریته هاي ( 2221)مطالعات کازاتو و همکاران و احسان زاده و محمودیه  بودند.

تولیدات روغن .وجود داردقدرت جوانه زنی و  شاخص بنیه بذر مخت،ف گ،رنگ تفاوت معنی داري از نظر 

گیرند و با توجه به رقم یا واریته نوع روغن قابل استخراج متفاوت است غذیه و صنعت مورد استفاده قرار میگ،رنگ در ت

(. به دلیل سازگاري باالي این گیاه با شرایط محیطی ایران، مقاومت به خشکی و نیاز آبی کم، براي تأمین 1122و جرالد، ر)نی،ی

هدف از این تحقیق  (.1323باشد )شریف نبی و سعیدي، اي برخوردار میروغن خوراکی مورد نیاز کشور از اهمیت ویژه

 بررسی خصوصیات رشدي بذر ارقام گ،رنگ می باشد.

 اهمواد و روش
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تصادفی انجام  الصورت طرح پایه کامه بآزمایشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد در  1313این تحقیق در تابستان سال 

 PI 237222- PI 2312313- PI 2222223- PI -1. ارقام شامل رقم گ،رنگ انجام گرفت 11 بررسیاین آزمایش با  گردید. 

2222322- PI 222525- PI 2232127- PI 2232312-  PI 223221 1- PI 223212 12- PI 23252211- PI 

25233712- PI 32521113- PI 32517313- PI 313552212- PI 32137115- PI 23322217- PI 51321312- 

zarphan27111- SINA .22گیري درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر: تعداد براي اندازه می باشد 

بذر از هر تیمار داخل هر ظرف پتریدیش و روي کاغذ صافی واتمن قرار داده شده و مقدار آب الزم جهت مرطوب کردن 

گراد و درجه سانتی 22ده و در داخل دستگاه ژرمیناتور با درجه حرارت بذرها به هر پتریدیش اصافه شده و درب آنها بسته ش

 Germinationزنی )گیري درصد جوانهشوند. براي اندازهساعت تاریکی قرار داده می 2ساعت روشنایی و  15دوره نوزي 

Percentageمتر باشد( می،ی 3تا  2ید ( شمارش بذرهاي جوانه زده از روز دوم با مشاهده ریشه چه )حداقل طول ریشه چه با

زده مشاهده نشود ادامه خواهد یافت آغاز شده و این شمارش تا پایان زمانی که سه روز متوالی هیچ افزایشی در بذرهاي جوانه

 زنی از ربطه زیر محاسبه خواهد شد:که در این زمان تعداد کل بذرهاي جوانه زده شمارش و درصد جوانه

100)/( NnGP  

برابر با تعداد کل  Nبرابر با تعداد کل بذرهاي جوانه زده در روز آخر و  nزنی، برابر با درصد جوانه GPه در این رابطه ک

 باشند.بذرهاي کشت شده در هر پتریدیش می

( شمارش و روز n( از روز دوم تعداد بذرهاي جوانه زده )Germination Rateگیري سرعت جوانه زنی )براي اندازه

زنی بذرها ادامه خواهد یافت و پس از آن سرعت شود و این روش هر روز تا پایان جوانه( نیز یادداشت میDnوطه )مرب

 زنی بر حسب روز از رابطه زیر محاسبه خواهد شد:جوانه

 )(/ DnnGR 

 Dnجوانه زده در روز مورد بررسی و برابر با تعداد بذرهاي  nزنی بر حسب روز، برابر با سرعت جوانه GRکه در این رابطه 

بذر  12ها بذرها از هر پتریدیش تعداد زنیباشند. پس از پایان جوانهبرابر با تعداد روزهاي سپري شده از شروع آزمایش می

کش شوند سپس طول ریشه چه و ساقه چه با خطجوانه زده بطور تصادفی انتخاب و ریشه چه و ساقه چه با دقت جدا می
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ریشه چه و ساقه چه هر کدام بطور جداگانه در  12گیري وزن خشک، این شوند. بعد از این مرح،ه جهت اندازهگیري میاندازه

شوند گراد در داخل دستگاه آون خشک میدرجه سانتی 72ساعت در دماي  32هاي کاغذي قرار گرفته و به مدت داخل پاکت

 شود.گیري میاندازه 21/2قت و سپس وزن خشک آنها بوسی،ه ترازوي دیجیتال باد

 شود:گیري شاخص بنیه بذر نیز از رابطه زیر استفاده میبراي اندازه

 زنی( = شاخص بنیه بذردرصد جوانه× / )میانگین طول گیاهچه  122

و ر که در این رابطه میانگین طول گیاهچه و از میانگین حاصل جمع طول ریشه چه و ساقه چه محاسبه خواهد شد. ابتدا بذ

مورد کشت گیاه دارویی در آزمایشگاه با روش آزمایش تترازولیوم از زنده بودن جنین بذور اطمینان حاصل نموده و جهت از 

شوند. و جهت قرار داده می %2/2دقیقه در مح،ول هیپوک،ریدسدیم  22ها و ضد عفونی کردن، بذور به مدت بین بدرن آلودگی

هاي حاصل از داده يبراي تجزیه و تح،یل آمارگردند. مقطر استریل کامالً شستشو میمرتبه با آب  5حذف هیپوک،ریدسدیم 

محافظت شده  LSDو جهت مقایسه میانگین صفات مورد نظر نیز از آزمون  SAS 1.1نمونه برداري، از نرم افزار آماري 

 استفاده شد.

 

 و بحث نتایج

ر رقم بر تمامی صفات مورد بررسی در بخش آزمایشگاهی شامل نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که اث

 (. 1دار بود )جدول درصد معنی 1درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر در سطح 

 

 جزیه واریانس صفات مورد بررسیمقادیر میانگین مربعات ت: 1جدول 

 شاخص بنیه بذر طول گیاهچه جوانه زنیسرعت  درصد جوانه زنی درجه آزادي منابع تغییر

 ** 3.22 ** 2.32 ** 3.33 ** 27.12 12 رقم

Cv (%) - 3.55 2.21 7.51 2.22 

 را نشان می دهند. LSDدرصد و عدم تفاوت معنی دار بر اساس آزمون  2درصد،  1: بترتیب معنی داري در سطح nsو  **، *

 



 511-532. دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس.صفحه 4331پاییز -3،شماره7علمی پژوهشی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی،دورهمجله 

 

533 

 

 درصد جوانه زنی

داري بر درصد جوانه زنی بذور گ،رنگ داشت. بیشترین درصد جوانه زنی در که رقم تأثیر معنینتایج این بررسی نشان داد 

)شاهد( که کمترین مقدار  sinaدرصد بدست آمد که نسبت به رقم  2/23به مقدار برابر  PI 22252،  و PI 23722ارقام 

(. سید شریفی و سید 1دار بود )شکل ظ آماري نیز معنیافزایش نشان داد. اختالف بین آنها از لحا %12جوانه زنی را داشت، 

 1/52با  CW-13داري بر درصد جوانه زنی بذور گ،رنگ پاییزه داشتند. رقم ( نشان دادند که رقم تأثیر معنی1325شریفی )

ند. اختصاص داد خود به را مقدار زنی، کمترین جوانه درصد 5/35با  Yeniceرقم  و زنی درصد بیشترین درصدجوانه

داري روي درصد جوانه زنی گندم دوروم داشت. پور عباس و ( بیان کردند که نوع رقم تاثیر معنی1312جعفري و همکاران )

( 1312داري بر درصد جوانه زنی لوبیا قرمز داشته است. نجاري و همکاران )( بیان کردند که رقم تأثیر معنی1323همکاران )

( نیز بیان کرد که رقم تأثیر 1322ي بر درصد جوانه زنی بذر یونجه داشته است. حمیدي )دارنشان دادند که رقم تأثیر معنی

داري بر ( بیان کردند که رقم تأثیر معنی1323داري بر درصد جوانه زنی بذر ک،زا داشته است. کازرونی منفرد و همکاران )معنی

 درصد جوانه زنی بذر عدس و ماش داشته است.

 

 ر درصد جوانه زنی بذور گ،رنگ: تأثیر رقم ب1شکل 

 سرعت جوانه زنی



 511-532. دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس.صفحه 4331پاییز -3،شماره7علمی پژوهشی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی،دورهمجله 

 

512 

 

داري بر سرعت جوانه زنی بذور گ،رنگ داشت. بیشترین سرعت جوانه زنی در نتایج این بررسی نشان داد که رقم تأثیر معنی

ی را )شاهد( که کمترین مقدار جوانه زن sinaبذر در روز بدست آمد که نسبت به رقم  3/12به مقدار برابر  PI 23722رقم 

(. احتماال ارقام برتر از لحاظ سرعت 2دار بود )شکل اظ آماري نیز معنیافزایش نشان داد. اختالف بین آنها از لح %35داشت، 

اند، که این امر منجر به توان بیشتر بذر براي باال بردن سرعت جوانه زنی در این بررسی مواد پرورده بیشتري در دانه داشته

داري بر سرعت جوانه زنی بذور ( نشان دادند که رقم تأثیر معنی1325د شریفی و سید شریفی )جوانه زنی شده است. سی

با  Yeniceرقم  و زنی بذر در ساعت بیشترین درصدجوانه 2127/2با سرعت جوانه زنی  CW-13گ،رنگ پاییزه داشتند. رقم 

( نیز بیان کردند 1312دند. جعفري و همکاران )اختصاص دا خود به را مقدار بذر در روز، کمترین 2125/2سرعت جوانه زنی 

( بیان کردند که رقم 1323داري روي سرعت جوانه زنی گندم دوروم داشت. پور عباس و همکاران )که نوع رقم تاثیر معنی

داري بر ی( نشان دادند که رقم تأثیر معن1312زنی لوبیا قرمز داشته است. نجاري و همکاران )داري بر سرعت جوانهتأثیر معنی

داري بر سرعت ( بیان کردند که رقم تأثیر معنی1323سرعت جوانه زنی بذر یونجه داشته است. کازرونی منفرد و همکاران )

 جوانه زنی بذر عدس و ماش داشته است.

 

 : تأثیر رقم بر سرعت جوانه زنی بذور گ،رنگ2شکل 

 

 طول گیاهچه
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 PIداري بر طول گیاهچه بذور گ،رنگ داشت. بیشترین طول گیاهچه در رقم نتایج این بررسی نشان داد که رقم تأثیر معنی

 %25)شاهد( که کمترین طول گیاهچه را داشت،  sinaسانتیمتر بدست آمد که نسبت به رقم  3/12به مقدار برابر  222232

ام گ،رنگی که داراي طول گیاهچه (. احتماال ارق3دار بود )شکل اظ آماري نیز معنیافزایش نشان داد. اختالف بین آنها از لح

اند، در نهایت وجود مواد ذخیره شده بیشتري بودند از لحاظ میزان مواد فتوسنتزي ذخیره شده در دانه نیز میزان بیشتري داشته

م ( بیان کردند که نوع رق1312تر و با طوا بیشتر شده است. جعفري و همکاران )هاي قويبیشتر در دانه باعث ایجاد گیاهچه

( نشان 1312نجاري و همکاران ) چه گندم دوروم در شرایط آزمایشگاهی داشت.چه و ساقهداري روي طول ریشهتاثیر معنی

 چه یونجه داشته است.چه و ساقهداري بر طول ریشهدادند که رقم تأثیر معنی

 

 : تأثیر رقم بر طول گیاهچه بذور گ،رنگ3شکل 

 شاخص بنیه بذر 

داري بر شاخص بنیه بذر بذور گ،رنگ داشت. بیشترین شاخص بنیه بذر در رقم شان داد که رقم تأثیر معنینتایج این بررسی ن

PI 23722  بدست آمد که نسبت به رقم  22/12به مقدار برابرsina  ،22)شاهد( که کمترین شاخص بنیه بذر را داشت% 

توان اینگونه (. در مورد شاخص بنیه بذر نیز می3بود )شکل  دارظ آماري نیز معنیافزایش نشان داد. اختالف بین آنها از لحا

اند، که در نهایت تر داشتهبیان کرد که ارقام برتر مواد فتوسنتزي بیشتري در دانه نسبت به ارقام داراي شاخص بنیه بذر پایین
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داري روي شاخص بنیه یر معنی( بیان کردند که نوع رقم تاث1312شاخص بنیه بذر باالتري نیز داشتند. جعفري و همکاران )

 داري بر شاخص بنیه بذر یونجه داشته است.( نشان دادند که رقم تأثیر معنی1312نجاري و همکاران ) بذر گندم دوروم داشت.

 

 : تأثیر رقم بر شاخص بنیه بذر گ،رنگ3شکل 

 

 نتیجه گیری

نسبت به دیگر ارقام از لحاظ تیمار هاي  PI 23722رقم که در بین ارقام مورد بررسی نتایج این پژوهش نشان داد به طور ک،ی 

 مورد بررسی قدرت جوانه زنی بهتري نسبت به دیگر ارقام دارد و این رقم را براي منطقه می توان کشت نمود.

 منابع

رقم  بررسی اندازه بذر و مقاومت آن در برابر خشکی در سه. 1323، آ. حمیدي، و.، و عسگريس، ا.، حبیبی، د.، پور عبا

پژوهشکدة  -مشهد مقدس -1323آبان  32و 21. مقاالت اوّلین همایش م،ّی حبوبات. لوبیا قرمز تحت شرایط آزمایشگاهی

 .122-112ع،وم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد. ص ص 

ی مؤسسه . ارزیابی ارقام گ،رنگ پاییزه از نظر عم،کرد و کیفیت روغن در شرایط دیم. گزارش پژوهش1322پورداد، سیدسعید. 

 تحقیقات کشاورزي دیم سرارود.
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. مطالعه اثر اسید هیومیک بر روي خصوصیات جوانه زنی دو رقم 1312جعفري، ح.، ربیعی، ع.، و نبوي کالت، س.م. 

. اولین همایش م،ی مباحث نوین در کشاورزي. دانشگاه آزاد (Triticum turgidum var. Durum)گندم دوروم 

 .1312آبان -اسالمی واحد ساوه

هاي مرتبط با بذر دو . تأثیر زمان برداشت و دما و مدت خشک کردن بر قوه نامیه، بنیه و برخی ویژگی1323حمیدي، آ. 

 .211-227(: 2) 3(. نهال و بذر. .Brassica napus Lرقم ک،زا )

ورزي و منابع طبیعی (. گ،رنگ، شناخت، تولید و مصرف )تألیف( چاپ اول، انتشارات دانشگاه ع،وم کشا1372زین،ی، ا. )

 صفحه. 133گرگان 

گ،رنگ. مج،ه زیست  ارقام گیاهچه رشد و زنی جوانه بر PEGاثرات  . بررسی1327شریفی، ر.  شریفی، ر.، سید سید

 .322-312(: 3)21شناسی ایران. 

ک تنش شوري و خشکی کازرونی منفرد، ا.، اکرمیان، م.، تکاسی، س.، اقبالیریال ش.، و آل ابراهیم، م.ت. اثرات فیزیولوژی

 Lens culinaris)( و عدس Vigna radiata(L.) Wilczekهاي ماش)هاي ژنوتیپزنی و رشد گیاهچهبر جوانه

Medik. .پژوهشکدة ع،وم گیاهی دانشگاه  -مشهد مقدس -1323آبان  32و 21(. مقاالت اوّلین همایش م،ّی حبوبات

 .122-112فردوسی مشهد. ص ص 

. بررسی اثر هیدرو پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد 1312.، و سیدي، م. نجاري، س.، سپهري، ع

گیاهچه پنج رقم یونجه در شرایط تنش شوري. اولین همایش م،ی مباحث نوین در کشاورزي. دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 .1312آبان -ساوه

Cazzato, E., L. Borazio and A. Corleto.2221.Grain yield, oil content and earliness of flowering 

of hybrids and openpollinated safflower in southern Italy. Fifth International Safflower 

Conference,Willston, North Dokota and Sidney,Montana, U.S.A , 2221. 

Kaffka, S. R. and Kearney, T. E. (1112). Safflower Production in california.University of 

California, Davis, Division of Agriculture and Natural.Resources . PP. 232-232 

Neilr, D. B and Gerald, B. (1112). Safflower Production. NDSUEX tension 

service.wwwext.nodak.edu/extpubs/plantsci/crops/a27ow.htm. 
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Abstract 

Safflower is one of the oldest cultivated plants and oilseed as a native Iran could have in the 

development of oilseeds cultivation. To evaluate the morphological characteristics of 

safflower (Carthamus tinctorius L) an experiment was conducted as a completely randomized 

design. The figures include 1- PI 23722 2-PI 231231 3- PI 222222 3- PI 222232 2- PI 22252 5- PI 

223212 7- PI 223231 2- PI 223221 1- PI 223212 12- PI 232522 11- PI 252337 12- PI 325211 13- PI 

325173 13- PI 3135522 12- PI 321371 15- PI 233222 17- PI 513213 12- zarphan271 11- sina is. The 

results showed that safflower seeds have a significant effect on seed vigor. The highest seed 

vigor in the PI 23722 to an amount equal to 12/2, respectively, compared with the sina (control) 

had the lowest seed vigor, increased 22%. The results showed that safflower seeds have a 

significant effect on germination rate. PI 23722 germination quickly to an amount equal to 12/3 

seed per day as compared to the sina (control) had the lowest germination rates, increased 35%. 

The results of this study showed that among the varieties than other cultivars PI 23722 In terms 

of germination potential treatments better than other varieties and the varieties can be planted 

in the region. 

Keywords: seed vigor, variety, germination energy, safflower  


