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 (Carthamus oxycantha) یوحش نگرگل هرزعلف یزنجوانه اتیخصوص بر یخشک و یشور تنش اثر
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 مشهد یفردوس انشگاهد ،یکشاورز

 (13/9/1398 تاریخ پذیرش: - 4/9/1397)تاریخ دریافت:  

 چکیده

 یبررس منظور. بهشودیم محسوب یرضو خراسان استان مزارع زعفران در مهم هرزعلف جمله از ،(Carthamus oxycantha) یوحشگلرنگ
 چهار در یتصادف کاملا  طرح قالب در و لیفاکتورصورت به ییهاشیآزما ،علف هرز گونهنیا یزنجوانه اتیخصوص بر یخشک و یشور تنش اثر

شامل پتانسیل آب ناشی  یمورد بررس عوامل. شد انجام ،مشهد فردوسی دانشگاه هرزیهاعلف علوم تحقیقات آزمایشگاه در 1395 سال در ،تکرار
 ششمگاپاسکال( و دما در  -2/1و  -1، -8/0، -6/0، -4/0، -2/0، -1/0سطح )صفر،  هشت( در PEG) گلیکول اتیلن پلی و سدیمکلرور از 

 25،10، 15، 20 یدماها در بیترتبه یزندرصد و سرعت جوانه نیشتریب ،بودند. در هر دو تنش گرادیسانت درجه 35 و 30، 25، 20، 15، 10 سطح

، 15 ،10 یدر دماها یتنش شور یبرا یزندرصد کاهش درصد جوانه 50 یبرا ازیموردن آب پتانسیلگراد مشاهده شد. یدرجه سانت 30 تیو درنها
 با برابر خشکی تنش برای مشابه طوربه و مگاپاسکال -94/1 و -63/2 ،-43/4 ،-64/3 ،-26/2 با برابر ترتیببه ،گرادیدرجه سانت 30و  25، 20
 بهینه دمای مگاپاسکال، -6/0 تا صفر از کلرور سدیم از ناشی آب پتانسیل تغییر با. بود مگاپاسکال -0/ 12 و -430/1 ،-92/1 ،-68/1 ،-65/1
 پیدا کاهش 90/17 به 99/19 از بهینه دمای مگاپاسکال، -2/0 به صفر از گلیکول اتیلن پلی از ناشی آب پتانسیل تغییر با و 43/17 به 99/19 از

 و شورآن در مناطق  گسترش لیپتانسبود و  یاز شور شتریب یبه خشک یگلرنگ وحش تیحساس ش،یآزما نیا جینتا یمبنا بر  و طورکلیبه. کرد
 .ردیموردتوجه قرار گ ستیبایشور م یهرز در اراضعلف نیا تیریمد نیهمچن

 .سدیم کلرور زنی،جوانه سرعت گلیکول، اتیلن پلی كلمات كلیدي:
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ABSTRACT 

Wild safflower (Carthamus oxycantha) is an important weed in the Saffron fields of Razavi Khorasan 

province. To study the effects of salt and drought stress on germination characteristics of this weed species, 

a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with four replications. Factors 

included water potentials based on NaCl and PEG at 8 levels (0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 and 1.2 -MPa) and 

temperature at 6 levels (10, 15, 20, 25, 30 and 35 °C). In both stresses, the greatest germination percentage 

and rate were observed at 20, 15, 25, 10 and 30 °C, respectively. The required water potentials for 50% 

reduction in germination percentage for salt stress at 10, 15, 20, 25 and 30 °C were 2.26, 3.64, 4.43, 2.63 

and 1.98 -MPa, respectively, and similarly for drought stress were 1.65, 1.68, 1.92, 1.43, and 0.12 –Mpa, 

respectively. Changing water potential base on NaCl from 0 to -0.6 MPa, decreased optimum temperature 

from 19.99 to 17.43 °C. Optimum temperature decreased from 19.99 to 17.90 °C by changing water 

potential based on PEG from 0 to -0.2 MPa. In general and based on the results of this experiment, wild 

safflower was more sensitive to drought than salinity, and the potential for its spread in saline areas, as well 

as the management of this weed in saline lands should be considered. 
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 مقدمه

 مهم و یبحران مراحل از ،گیاهچه استقرار و یزنجوانه

 و (Windauer et al., 2007) گیاهان یزندگ چرخه در

 آشیانه يك در هرزعلف يك رقابت مرحله نخستین

 برای رويدادها نيتراز مهم رو،نيازا ؛است اکولوژيكی

د شویم محسوب هرز هایعلف از بسیاری موفقیت

Hakansson, 2002; Leon &. Knapp 2004)). جوانه-

 جذب با که است یادهیچیپ فیزيولوژيك فرآيند یزن

محور  شدن طويل با و شودیم شروع بذر توسط آب

 جهینت نديفرا نيا ؛يابدیم پايان چهريشه خروج و ینیجن

 &Foleyاست ) یرونیب و یدرون عامل نيچند تعامل

Fennimore, 1998; Meyer & Pendleton, 2000). 

 یانرژ به یاديز اجیاحت یزنجوانه ،یدرون عوامل ازنظر

 بذر یارهیذخ يیغذا مواد ونیداسیاکس لهیوسبه که دارد

 شامل یزنجوانه بر موثر یرونیب عوامل د.شویم نیتأم

 ,Huebnerنور  ،(Foley, 2008)دما  لیقب از عواملی

 ،pH  (Asgarpoor, et al., 2013) اي تهيدیاس ،((2011

 لیپتانس ،(Shafii, & PriceSource, 2001) ژنیاکس

خاک  یشور ،(Boyd& Van Acker, 2004) یاسمز

(Zhou et al., 2005)، بذر  دفن عمق(Wilson et al., 

 یزنجوانه بر یاديز ریتاث به دنتوانیم هک هستند ،(2006

 باعث که عوامل اين از سطحی هر و باشند اشتهد هاربذ

 محسوب تنش د،شود گیاه سازگاری در دارمعنی تفاوت

 شود.می

-جوانه یبرا اغلب خاک محیط بذر، زنیجوانه مرحله در

 یهاتنش و ستین مناسب گیاهچه  عيسر رشد و یزن

 را رشد و یزنجوانه سرعت تواندیم زندهریغ و زنده

 گیاهچه ظهور و یزنجوانه از یورکلطبه اي دهند کاهش

ازجمله  .(Ashraf & Foolad, 2005) کند  یریجلوگ

-می قرار آن معرض در گیاهان که یارزندهیغ هایتنش

 اشعه ،خاک در نمك موجود سنگین، عناصر د،گیرن

 است. پايین و باال هایحرارت درجه ماوراءبنفش و

 گیاهان به دما و شوری آب، کمبود هایتنش خسارت

جهان گسترده سطح در هاتنش ساير با مقايسه در زراعی

 از ،شدهانجام بر اساس مطالعات کهیطوربه است تر

 ،یماری)ب زنده یهاتنش جادکنندهيا مختلف عوامل نیب

 ،ی)خشك زندهریغ یهاتنش ( وهرزیهاو علف آفات

 يیتنهابه یخشك تنش ،سرما( و گرما ،یشور غرقاب،

 است بوده محصول عملكرد کاهش از درصد 45 عامل

 و شوری هایتنش ها،تنش انیم در یطورکلو به

 ,.Wang et al) قرار دارند توجهمورد بیشتر یخشك

 اثرات انگریب یاديز نسبتاً محققان قاتیتحق (.2009

است  اهانیگ یزنجوانه بر یخشك و یشور تنش یمنف
Amara et al., 2013; Rios-Rojas et al., 2014; Zhou 

et al., 2015) .) 

 یاهیگ (Carthamus oxycantha) یوحشگلرنگ

 و از( Asteraceae) یکاسن تیره، از کربنه سه، سالهكي

 یخراسان رضواستان هرز مهم مزارع یهاعلف

 ني(. اFakhrrad et al., 2018شود )یم محسوب

 بردسكن شهرستان زعفران مزارع در راًیاخ هرزعلف

 با و است داکردهیپ فراوان گسترش (یرضو )خراسان

 برداشت در تداخل و خاک يیغذا مواد از یبرداربهره

 در.با  است داشته دنبال به را یاديز مشكالت ،زعفران

 شهرستان نيا کهنيا به توجه با و موارد نيا داشتن نظر

-خاک واجد و کم یبارندگ با خشك یوهواآب یدارا

 یخشك و یشور تنش اثرات مطالعه باشد،یم شور یها

 ،شهرستان نيا آلوده مزارع هرز درعلف نيا یزنجوانه بر

 یضرور روز، دانش هيپا بر و کارآمد تيريمد جهت در

 در تواندیم اطالعات نيا بر آن، عالوه .رسد یم نظر به

مناطق  ريسا در هرزعلف نيا توسعه لیپتانس شناخت

 نيا ،رونيااز باشد. مؤثر زین یاستان خراسان رضو

 یخشك و یشور تنش اثرات یبررس منظوربه پژوهش

 یوحشگلرنگ هرزعلف یزنجوانه اتیخصوص بر
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 .شد انجام

 هاو روش مواد

 یزنجوانه بر یخشك و یشور ریتأث یبررس منظوربه

 سال در يیهاشيآزما ،یوحشگلرنگ هرزعلف بذور

 هرز یهاعلف تحقیقات شگاهيآزما در 1394-1395

 صورتبه ،مشهد یفردوس دانشگاه یکشاورز كدهدانش

 تكرار چهار در یتصادف کامالً طرح قالب در و ليفاکتور

 ربآب ) پتانسیلشامل  یمورد بررس عوامل شد. انجام

 گاليكول اتیلن پلی و( سديم)کلرور  نمك مبنای

(PEG در ))4/0  ،-2/0، -1/0 صفر،سطح  هشت- ،

 شش ا دردم مگاپاسكال و -2/1و -1، -8/0، -6/0

 گراد بودند.یسانت درجه 35و  30، 25، 20، 15 ،10سطح 

 لیپتانس و يیدما سطوح انتخاب که است ذکر بهالزم 

مطالعات مربوط به  استاندارد یبر روش ها یمبتن آب،

سخ پا یشد  تا روند کل انجام هابذر یجوانه زن یاکولوژ

 یدر دامنه گسترده ا یوحش گلرنگ یهابذر یجوانه زن

شده  هیدر مطالعات مذکور توص آب که لیدما و پتانس از

امكان برازش مدل به آن فراهم  و شوداست، حاصل 

 از 1394 سال ماهمرداد در یوحش گلرنگ یهابذر شود.

 يیایجغراف عرض با ،بردسكن شهرستان زعفران مزارع

 درجه 57 يیایجغراف طول ،یشمال قهیدق 78 و درجه 35

 ا،يدر سطح از یمتر 862 اعارتف و یشرق قهیدق 92 و

 یآورجمع یهزار بوته گلرنگ وحش از یتصادف طوربه

 جمع شده باهم مخلوط شدند. یبذرهاو همه  شدند

 شده،خشك و زیتم یبذرها خواب، شكست یبرا سپس

 یکاغذ یهاپاکت در و اتاق یدما ماه در پنج مدت به

(Bassiri & Sionit, 1975) شاتيآزما انجام جهت 

 زمان ومدت نيا گذشت از پس .دشدن ینگهدار یبعد

 در هابذر هینام قوه مطلوب، یزنجوانه از نانیاطم یبرا

 قرار شيآزما مورد کلرايد ومیتترازول با طیمح یدما

 بذرها یباال یزنجوانه دهندهنشان آزمون جينتا گرفت.

ها بود. آن خواب شكست و درصد( 98 از )باالتر

 و یشور تنش اثرات نیتر براحت سهيمنظور مقابه

 )مگاپاسكال( كسانياز واحد  ش،يآزما نيا در یخشك

 دو تنش استفاده شد. هر از یناش یهالیپتانس یبرا

و طبق فرمول   NaClتوسط  یشور یهامحلول

 .(Sohrabi et al., 2013) شد هی( ته1وانتهوف )معادله 

1معادله                                 

 )مگاپاسگال(، یاسمز لیپتانس :فرمول نيدر ا که

C ته،يبر اساس موالر کلرور سديم: غلظتi بي: ضر 

دما  :t( و008314/0:  ثابت گازها )R(، 8/1) ونیداسي

تنش  یمنظور بررسبه .است نيکلودرجه برحسب 

 زین مختلف یاسمز لیپتانس با هامحلول هیو ته یخشك

 & Michel)ل و کافمن شو روش می PEG6000از 

Kaufmann, 1973) یبذر بر رو 25تعداد  .شد استفاده 

متر قرار یسانت 9با قطر  يیهاشيد یدر پتر یکاغذ صاف

ه تكرار درنظرگرفت كيعنوان به شيد یگرفت. هر پتر

محلول مورد نظر به هر  ايآب مقطر  تریلیلیم پنجشد و 

شدن ریاز تبخ یریجهت جلوگ .شد اضافه شيد یپتر

 یبرا بسته شدند و لمیپاراف لهیوسها بهشيد یآب، پتر

پس از  شدند. ینگهدارمورد نظر  یهادما درروز  12

 باركيساعت  24زده هر جوانه یهابذر ش،يشروع آزما

به مدت سه  یزنکه جوانه یو تا زمان شدندشمارش 

 ،یزنجوانه اریمع افت؛يادامه  ،ثابت شد یروز متوال

 & Chauhan)بود  مشاهدهچه قابل شهير خروج

Johnson, 2008).  مانند یصفات ش،يآزما انيپاپس از 

-اندازه مختلف یمارهایت یزندرصد و سرعت جوانه

 .شدند یریگ

 لیپ و نمك از ناشی آب پتانسیلبه دست آوردن  یبرا

در  یدرصد بازدارندگ 50 یبرا گاليكول اتیلن

 بذرها یزنمربوط به درصد جوانه یهاداده ،یزنجوانه

 یلنات پلی و نمكمختلف آب ناشی از  یهالیپتانس در

 مدل كيبا استفاده از  ،مختلف یدر دماها گاليكول

توسط  (Chauhan et al., 2006) یسه پارامتر كیلجست



 (2) 16هرز های(/ مجله دانش علف1399) و همكاران فخرراد 90

 

برازش داده شدند )معادله  SigmaPlot 12.5افزار نرم

2.) 

G (%)= Gmax/(1+ (x/x50) G rate )            2 معادله 

 یهالیدر پتانس یزن: درصد جوانه G،معادله نيدر ا

، (x) گاليكول اتیلن پلی و نمك از ناشی آب مختلف

maxG50، یزن: حداکثر درصد جوانهx :آب ناشی  پتانسیل

 50الزم جهت  كوليگال لنیات یپل ايو  کلرور سديماز 

يا  مدل بی: شrateGو  یزندر جوانه یدرصد بازدارندگ

 یریگاندازه .است یزنشاخصی از سرعت جوانه

انجام شد  3با استفاده از معادله  بذرها یزنجوانه سرعت

(Sohrabi et al., 2013). 

3 معادله                                  

برحسب تعداد  یزنسرعت جوانه :R معادله، نيا در که

i زده در روزتعداد بذر جوانه :Si ،زده در روزبذر جوانه

 درجه نیی. تعباشدیام مi روز تا شمارشتعداد  :iDام و

با استفاده  (بیشینه و نهیبه نه،ی)کم ناليکارد یهاحرارت

سرعت  نی( ب4)معادله  1(ISL) متقاطع خطوط مدلاز 

 مختلف صورت گرفت. یهاو درجه حرارت یزنجوانه

ƒ = if (T<To, region1 (T), region2 (T))     4 معادله 
region1 (T) = b×(T-Tb), region2(T) = c×(Tm-T) 

 یها( به داده5)معادله  سه پارامتره یدیگموئیس معادله

 از ناشی آب مختلف یهالیدر پتانس یتجمع یزنجوانه

 .دش داده برازش گاليكول اتیلن پلی و کلرور سديم

   𝑌 =
a

1+exp(
−(T−XO)

b
)
5معادله                          

: T، aدر زمان  یتجمع یزن: جوانهY ،معادله نيا در

درصد  50به  دنیرس زمان: 0X ،یزنحداکثر جوانه

-زیآنال از قبل. باشدینمودار م بی: شb و یزنجوانه

+ 5/0) یجذرليتبد اساس بر شيآزمایها داده ،یآمار

√x )شدند نرمال. 

                                                                                                                                                                          
1 Intersected-lines model 

 بحث و نتايج

 اتیلن پلی و کلرور سديم از ناشی آب پتانسیل اثر

 تجمعی زنیجوانه بر گاليکول

 درصد لجستیك پارامتره سه معادله خوب برازش

 هایغلظت به وحشیگلرنگ بذرهای زنیجوانه

 که داد نشان گاليكول اتیلنپلی و کلرور سديم مختلف

 در وحشیگلرنگ هایبذر زنیجوانه درصد هرچند

-هجوان الگوی اما بود متفاوت خشكی، و شوری تنش

 ره در کهطوریبه بود؛ يكسان متفاوت هایدما در زنی

-دما در ترتیببه زنی،جوانه درصد بیشترين تنش، دو

 گرادسانتی درجه 30 نهايتاً و 10 ،25 ،15 ،20 های

 و بصیری آزمايش در(. 1 جدول ،1 شكل) شد مشاهده

 هایبذر زنیجوانه نیز (Bassiri et al., 1975) همكاران

 گرادسانتی درجه 30 و پنج دماهای در وحشیگلرنگ

 در هرزعلف اين زنیجوانه باالترين يافتو کاهش

 .شد مشاهده گراد،سانتی درجه 20 و 15 دماهای

 کلرور مبنای بر آب پتانسیلدهنده نشان 50X پارامتر

 درصد 50است که باعث  يكولگالیلنات یپل ياو  سديم

تنش  یبرا مقدار ينا ؛شودیم یزنجوانه یبازدارندگ

-یدرجه سانت 30و  25، 20، 15، 10 یهادر دما یشور

 -63/2، -43/4، -64/3، -26/2برابر با  یبگراد به ترت

برابر با  یتنش خشك یمگاپاسكال و برا -94/1و 

مگاپاسكال  -12/0و  -430/1، -92/1، -68/1، -65/1

 ریشتب یتدهنده حساسنشان ( که1برآورد شد )جدول 

از کاربرد  یناش یبه خشك یوحشگلرنگ یجوانه زن

PEG  با تواندیم يژگیو ينبود. ا یبا شور يسهدر مقا 

ارتباط باشد چراکه به  در PEG یاستفاده از مولكول ها

 یلنات یاز پل یناش یظغل یرسد در محلول هاینظر م

 یلتانسپ يشااز افز یناش یعالوه بر اثرات منف يكول،گال

 ،ولمحل یباال يسكوزيتهو يالزجت  یلدلهآب محلول، ب

و در  یردگمیصورت  یشتریب یبا سخت یژنانحالل اکس



 91 ...هرزعلف یزنجوانه اتیخصوص بر یخشك و یشور تنش اثر

 

 Fakhrrad etشود ) میدچار اختالل  یزنجوانه یجهنت

., 2018alينمقدار ا کاسنی، خانواده یاهانگ ير(. در سا 

 قدارم اين ،مثال عنوانبه است؛ متفاوت (50Xپارامتر )

 با برابر( Eclipta prostrate) خوابیده مستور یاهدر گ

 در( و Chauhan & Johnson, 2008) موالر یلیم 194

 میلی 6/89 با برابر( Sonchus oleraceus)یتیغ شیر گیاه

 در .استشده ( گزارشChauhan et al., 2006) موالر

علف  روی( Li et al., 2015) همكاران و لی آزمايش

 پتانسیل کاهش با ،(Bromus japonicus) پشمكی ژاپنی

 درصد، -1/1 به صفر از گاليكول اتیلن پلی از ناشی آب

. رسید درصد هفت به درصد 100 از گیاه اين زنیجوانه

 درصد 50 برای الزم غلظت آزمايش، اين در

 ،یو شور خشكی تنش از اشین زنیجوانه بازدارندگی

با  بود؛ موالر میلی 202 و مگاپاسكال 77/0  یبترتبه

علف پشمكی  گیاه محققان، آزمايش نتايج به توجه

.بود شوری به مقاوم گیاهی ژاپنی
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 یدماها در یوحش گلرنگ بذور یزن جوانه بر کوليگال لنیات یپل و کلرور سديم از یناش آب مختلف یهاپتانسیل اثر -1 شکل

 ارايه شده است. 1پارامترها در جدول  .مترهاسه پار لجستیکبر اساس مدل   مختلف

Fig 1. Effect of different water potential based on NaCl and PEG on germination percentage of wild safflower seeds in 

different temperatures based on three parametrs logistic model. Parametrs representd in Table 1. 

 

 یپل و کلرور سديم از ناشی آب مختلف یهاپتانسیلبه رابطه  سه پارامتره لجستیک مدل برازش از حاصل یپارامترها -1 جدول

 مختلف یدماها دری وحش گلرنگبذور  یزن جوانه و درصد کوليگال لنیات

Table 1. Parameters estimated from fitting the three parametrs logistic model to relationship between germination of wild 

safflower seeds at different water potential based on NaCl and PEG at different temperatures 

 

 

Temperature(°C) maxG  rateG 50X P value 2R 

NaCl 

10 48.78  2.26 0.24 0.0003 0.96 

15 78.28  3.64 0.75 0.0001 0.92 

20 90.07  4.43 0.76 0.0003 0.95 

25 63.80  2.63 0.64 0.0001 0.96 

30 22.82  1.94 0.11 0.0001 0.97 

PEG 

10 49.94  1.65 0.24 0.0009 0.96 

15 80.40  1.68 0.28 0.002 0.95 

20 97.24  1.92 0.29 0.0007 0.97 

25 67.47  1.43 0.23 0.0011 0.96 

30 22.92  0.12 0.12 <0.0001 0.99 
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 مطالعات در زنیجوانه درصد کاهش در هاتنش یرتأث

 ;Amara et al., 2013) است شدهگزارش مختلف

Rios-Rojas et al., 2014; sevik & cetin, 2014; 

Zhou et al., 2015 هب توانمی را منفی تأثیر اين( که 

 چنینهم و بذر درون هایهورمون و هاآنزيم تغییر

 ادد نسبت تنش شرايط در بذرها شدن هیدراته کاهش

-فرايند مهار يا و کاهش به منجر درنهايت عمل اين که

 امدانجمی چهريشه خروج به که شودمی هايی

(Biaecka & Kepczynski, 2010.) 

 زا ناشی آب پتانسیل افزايش با دمايی، سطح هر در

 شکاه زنیجوانه گاليكول، اتیلنپلی و کلرور سديم

 كي منفی غلظت و خشكی تنش در کهطوریبه يافت

 صفر زنیجوانه آزمايش، هایدما تمام در و مگاپاسكال

 گاپاسكالم -2/1 اسمزی پتانسیل در و( 3شكل) بود

 و 15 هایدما در فقط زنیجوانه ،کلرور سديم از ناشی

 12 و 10 ترتیببه) شد انجام گرادسانتی درجه 20

 (. 3شكل ،2 شكل درصد؛
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بر  ،مختلف دماهای در به کلرور سديم از ناشی آب پتانسیل مختلف سطوح در وحشی گلرنگبذور  تجمعی زنی جوانه -2شکل
 ارايه شده است. 2اساس مدل سیگموئیدی سه پارامتری. پارامترها در جدول 

Fig 2. Cumulative germination of wild safflower seeds at different water potential based on NaCl, in different temperatures, 
according three parameters sigmoidal model. Parameters representd in Table 2. 
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-ادم تمام در و تنش دو هر زنیجوانه درصد بیشترين

 صفر پتانسیل در زمايش،آ در بررسی مورد های

به گرادسانتی درجه 20 دمای و( شاهد) مگاپاسكال

  شكل تنش؛ دو هر در زنیجوانه درصد 100) آمد دست

-وانهج تنش، دو هر در پتانسیل افزايش با و( 3 شكل ،2

 در(. 1 شكل) يافت کاهش داریمعنی طوربه زنی

 بر( Wang et al., 2016) همكاران و وانگ آزمايش

 58) زنیجوانه بیشترين Polypogon fugax گیاه روی

 در و شد مشاهده مگاپاسكال صفر پتانسیل در( درصد

 .نزد جوانه بذری هیچ مگاپاسكال 8/0 تا 4/0 پتانسیل
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مختلف،  دماهای در به پلی اتیلن گاليکول از ناشی آب پتانسیل مختلف سطوح در وحشی گلرنگبذور  تجمعی زنی جوانه -3شکل
 رايه شده است.ا 2بر اساس مدل سیگموئیدی سه پارامتری. پارامترها در جدول 

Fig 3. Cumulative germination of wild safflower seeds at different water potential based on PEG, in different temperatures, 
according three parameters sigmoidal model. Parameters representd in Table 2. 
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 اتیلن لیپ و کلرور سديم از ناشی آب پتانسیل اثر

 تجمعی زنیجوانه بر گاليکول

 زدهجوانه بذرهای نهايی تعداد از آگاهی از نظرصرف

 درصد دانستن مختلف، هایتیمار در وحشیگلرنگ

 بآ پتانسیل و دما اثر بهتر درک در تجمعی، زنیجوانه

 تغییرات سرعت روند در چنینهم و بذرها زنیجوانه بر

 ،منظور بدين. است ثرمؤ زمان به نسبت زنیجوانه در

 یزنجوانه هایداده به پارامتره سه سیگموئیدی معادله

 رد که طورهمان. شد داده برازش دما تفكیك به تجمعی

 پتانسیل از نظرصرف شود،می ديده 3 و 2 هایشكل

 هایدما در تجمعی زنیجوانه درصد تغییرات روند آب،

 لف،مخت هایدما به بسته و بود متفاوت کامالً مختلف

 نهايی زنیجوانه چنینهم و زنیجوانه شروع نقطه

 یلنات پلی از ناشی آب پتانسیل کاهش. بود متفاوت

 جابجايی بر عالوه طعام، کلرور سديم و گاليكول

-زمان سمت به مختلف هایدما به مربوط هایمنحنی

 کاهش به منجر ،(زنیجوانه آغاز در تأخیر) بیشتر های

 کاهش با کهطوریبه شد زنیجوانه حداکثر سطح

 به رسیدن زمان دهنده نشان که 0xمقادير آب، پتانسیل

 ،2 جدول) يافت افزايش بود زنیجوانه درصد 50

 که گرادسانتی درجه 30 و 10 هایدما جزبه(. 3 جدول

 آغاز نقطه هم و داشتند تریکم زنیجوانه حداکثر

 ادماه بقیه در بود، شدهشروع ديرتر هاآن در زنیجوانه

 کازرونی .شد داده نشان دما به نسبت مطلوبی واکنش

 ,.Kazerooni Monfared et al) همكاران و منفرد

 Lactuca) وحشی کاهوی در که دادند نشان( 2012

serriola )آزمايش، هایدما تمام در آب پتانسیل کاهش 

 یرتأخ اين و شد گیاه اين زنیجوانه در تأخیر به منجر

 -2/0 تا صفر هایپتانسیل و درجه 25 تا 10 دماهای در

 .بود ترکم هاپتانسیل و دماها ساير از مگاپاسكال

 لپتانسی کاهش با زنیجوانه شروع در تأخیر همچنین

 ,.Dadach et al) همكاران و داداچ مطالعات در آب

 و فر لطفی و( Thymus serpyllum) آويشن در( 2015

 وحشی خردل در( Lotfifar et al., 2014) همكاران

(Sinapis arvensis )طورکلی،به. است شده مشاهده نیز 

 شروع زودتر هاآن در زنیجوانه نقطه که هايیمنحنی در

 ود،ب بیشتر هاآن در نیز زنیجوانه حداکثر نقطه و شد

 ثرحداک نقطه و شروع نقطه بین تریکم زمانی فاصله

 رد هم ب،آ پتانسیل افزايش با .داشت وجود زنیجوانه

 در تنها زنیجوانه خشكی، تنش در هم و شوری تنش

 .شد انجام گرادسانتی درجه 20 و 15 مطلوب دماهای

 در و شوری تنش در گرادسانتی درجه 30 دمای در

 اثرات علت به مگاپاسكال، -4/0 از باالتر هایپتانسیل

 یزنجوانه روی بر شوری و دما همزمان افزايش ترمنفی

. نشد مشاهده زنیجوانه وحشی،گگلرن تجمعی

 در نیز( et al., 2009) Rejili همكاران و ريجیلی

 افزايش ترمنفی اثرات افزايش به خود هایآزمايش

 پاکالغی يونجه گیاه روی بر شوری و دما همزمان

(Lotus creticus )کردند اشاره. 

 اتیلنپلی و کلرور سديم از ناشی آب پتانسیل اثر

 کاردينال اهایدم بر گاليکول

-پتانسیل و هادما در سرعتبه مربوط هایداده برازش 

 اب که داد نشان متقاطع خطوط مدل توسط مختلف های

 سرعت گراد،سانتی درجه 20 به 10 از دما افزايش

 رفتن با و درجه 20 از بعد و يافت افزايش زنیجوانه

 کرذ به الزم يافت؛ کاهش گرادسانتی درجه 30 سمت به

 به وحشیگلرنگ گیاه حساسیت به توجه با که است

 مگاپاسكال – 2/0 از ترکم پتانسیل سطوح در خشكی

 هاداده برازش شوری، مگاپاسكال -6/0 و خشكی

 (.4 شكل) نبود مقدور متقاطع خطوط نمودار توسط

 سرعت( Lotfifar etal., 2014) فرلطفی آزمايش در

 دمای از( Sinapis arvensis) وحشی خردل زنیجوانه

 يافت افزايش گرادسانتی درجه 20 تا پنج
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 ختلفم سطوح در و دما وحشی گلرنگ بذور زنی جوانهرابطه  به سیگمويیدی مدل برازش از حاصل تخمینی های پارامتر -2 جدول

  گاليکول اتیلن پلی و کلرور سديم  از ناشی بآ پتانسیل
Table 2. Parameters estimated from fitting the sigmoidal model to relationship between germination of wild safflower seeds 

and temperature at different water potentials based on NaCl and PEG   
Temperature(°C) NaCl or PEG  Water potential (-Mpa) a b 0X 2R 

  0 49.72 0.53 4.20 0.99 
  0.1 41.69 0.95 5.47 0.99 

  0.2 27.65 0.79 5.54 0.98 
10 NaCl 0.4 20.33 0.88 7.65 0.99 
  0.6 - - - - 
  0.8 - - - - 
  1 - - - - 
  1.2 - - - - 
  0 49.97 0.54 3.20 0.99 
  0.1 40.91 0.53 3.42 0.99 
  0.2 25.89 0.57 3.59 0.99 
10 PEG 0.4 16.00 0.04 5.95 1 
  0.6 11.00 0.03 5.99 1 
  0.8 - - - - 
  1 - - - - 
  1.2 - - - - 
  0 83.29 0.61 3.01 0.99 
  0.1 74.98 0.81 3.33 0.99 
  0.2 74.98 0.64 3.70 0.99 
15 NaCl 0.4 70.81 0.92 3.98 0.99 
  0.6 54.42 0.46 5.70 0.99 
  0.8 33.16 0.44 6.47 0.99 
  1 23.61 0.63 6.66 0.99 
  1.2 10.00 0.04 6.01 1 
  0 83.29 0.61 3.01 0.99 
  0.1 62.73 0.59 2.79 0.99 
  0.2 51.04 0.57 2.63 0.99 
15 PEG 0.4 38.79 0.76 3.78 0.99 
  0.6 20.39 0.95 6.55 0.99 
  0.8 6.00 0.04 5.97 1 
  1 - - - - 
  1.2  - - - 
  0 99.81 0.41 2.11 0.99 
  0.1 88.60 0.49 2.38 0.99 
  0.2 84.82 0.34 2.73 0.99 
20 NaCl 0.4 70.91 0.46 4.53 0.99 
  0.6 75.85 0.44 4.40 0.99 
  0.8 31.50 0.53 4.76 0.99 
  1 21.91 0.56 4.52 0.99 
  1.2 12.09 0.54 5.51 0.99 
  0 99.81 0.41 2.11 0.99 
  0.1 83.35 0.52 2.55 0.98 
  0.2 61.14 0.70 2.38 0.96 
20 PEG 0.4 43.83 1.02 3.99 0.97 
  0.6 20.23 0.47 6.76 0.99 
  0.8 8.00 0.03 7.00 1 
  1 - - - - 
  1.2 - - - - 
  0 68.51 0.70 3.16 0.99 
  0.1 51.84 0.80 3.04 0.99 
  0.2 34.87 0.73 2.99 0.99 
25 NaCl 0.4 26.05 0.93 4.03 0.98 
  0.6 18.88 0.67 4.65 0.99 
  0.8 8.00 0.03 6.00 1 
  1 - - - - 
  1.2 - - - - 
  0 68.51 0.70 3.16 0.99 
  0.1 51.84 0.80 3.04 0.99 
  0.2 34.87 0.73 2.99 0.99 
  0.4 26.05 0.93 4.03 0.98 
25 PEG 0.6 18.88 0.67 4.65 0.99 
  0.8 8.00 0.03 6.00 1 
  1 - - - - 
  1.2 - - - - 
  0 23.04 0.73 3.61 0.99 
  0.1 18.08 0.58 4.83 0.98 
  0.2 8.00 0.03 7.00 0.99 
30 NaCl 0.4 - - - - 
  0.6 - - - - 
  0.8 - - - - 
  1 - - - - 
  1.2 - - - - 
  0 23.04 0.73 3.61 0.98 
  0.1 14.89 0.53 3.59 0.99 
  0.2 10.14 0.74 6.33 0.98 
30 PEG 0.4 8.00 0.03 6.00 1 
  0.6 - - - - 
  0.8 - - - - 
  1 - - - - 
  1.2 - - - - 

aزنی، : حداکثر جوانهb0زنی نسبی، : سرعت جوانهX2زنی، جوانه درصد 50 به رسیدن زمان : دهندهR ،گیری نشده: اندازه-: ضريب تبیین 
a: Maximum cumulative germination, b: proportional to the rate of germination, X0: time to 50% maximum cumulative germination, 
R2: Coefficient of determination, -: was not measurable 
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 رب منفی اثر دما، افزايش گراد،سانتی درجه 20 از بعد اما

 از آمدهدستبه هایپارامتر .داشت زنیجوانه سرعت

 تنش دو هر در( 3 جدول) متقاطع خطوط هاینمودار

 هپاي دمای میزان آب، پتانسیل کاهش با که داد نشان

 -6/0 ات صفر از پتانسیل سطوح تغییر با يافت. افزايش

 تنش در و 10 به 27/6 از پايه دمای شوری، مگاپاسكال

 مگاپاسكال -2/0 تا صفر از پتانسیل تغییر با خشكی

 عبارتی به کرد؛ پیدا افزايش 32/7 تا 27/6 از، خشكی

 بآ ويسكوزيته همزمان آب، پتانسیل کاهش و دما افت

 با ربذ توسط آب جذب که شدند سبب و بردند باال را

 دهدیم نشان موضوع اين. گیرد صورت بیشتری سختی

 هوا شدن ترگرم آب، پتانسیل کاهش صورت در که

 رد نیز محققان ساير. شودمی زنیجوانه بودبه باعث

 اب زنیجوانه پايه دمای مقدار افزايش به خود آزمايشات

 ;Wang et al., 2005) اندکردهاشاره تنش میزان افزايش

Mobli et al., 2018.) 

 بهینه دمای آب، پتانسیل کاهش با تنش، دو هر در

 ریتغی با شوری، تنش در کهطوریبه کرد پیدا کاهش

 از بهینه دمای مگاپاسكال، -6/0 تا صفر از آب پتانسیل

 اب نیز خشكی تنش در و يافت کاهش 43/17 به 99/19

 بهینه دمای مگاپاسكال، -2/0 به صفر از پتانسیل تغییر

 جدول ،4 شكل) کرد پیدا کاهش 90/17 به 99/19 از

3 .)

 اطعمتقخطوط مدل برازش از حاصل ديگر هایپارمتر از برخی نیز و وحشیگلرنگ بذرهای کاردينال حرارت درجه مقادير: -3 جدول .

 گاليکول اتیلن پلی و کلرور سديم از ناشی آب مختلف ایه پتانسیل در ،دما و وحشی گلرنگ روبذ زنی جوانهسرعت رابطه به

Table 3. Cardinal temperature and also some other parameters from the fitting ISL model to relationship between 
germination rate of C. oxycantha seeds and temperature at different water potential based on NaCl and PEG 
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 زا ناشی آب مختلف های پتانسیل در وحشی گلرنگ بذور زنی جوانهسرعت و دما رابطه به متقاطع خطوط مدل برازش -4شکل

 (ب) گاليکول اتیلن پلی و( الف) کلرور سديم

Fig 4.  Fitting intersected-lines model to relationship between temperature and germination rate of wild safflower seeds at 
different water potential based NaCl (a) and on PEG (b)

 water potential 

-MPa 

Base 

temperature 

Optimum 

temperature 

Maximum 

temperature 

2R 

 

P value 

 

 0 6.27 19.99 31.54 0.99 <0.001 

 0.1  7.46 19.40 31.11 0.99 <0.001 
NaCl 0.2 8.42 18.90 31.50 0.99 <0.001 

 0.4 9.15 17.90 30.83 0.94 <0.001 

 .0.6 10.00 17.43 31.15 0.94 <0.001 

 0 6.27 19.99 31.54 0.99 <0.0001 
PEG 0.1  4.76 19.80 31.14 0.99 <0.001 

 0.2 7.32 17.90 30.44 0.99 <0.0001 

a b 

(a) (b) 
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 هدهندنشان تنش، سطح افزايش با بهینه دمای کاهش

 یاهگ تحمل سطح تنش، افزايش با که ستا موضوع اين

 نش،ت میزان به بسته و يابدمی کاهش باال هایدما برای

 .گیردمی صورت تریکم هایدما در زنیجوانه حداکثر

 ،(Mobli et al., 2018) همكاران و مبلی آزمايش در

 مختلف هایپتانسیل در کاردينال هایدما برآورد

 تغییر با که داد ننشا دو درجه معادله توسط خشكی

 بهینه دمای پاسكال،مگا -8/0 تا صفر از آب پتانسیل

 7/17 به 1/19 از Alyssum linifolium گیاه زنیجوانه

 Mesgaran et) همكاران و مسگران. کرد پیدا کاهش

al., 2017 )یزنجوانه بهینه دمای که داشتند بیان نیز 

 کندمی پیدا کاهش آب پتانسیل کاهش با گیاهان

 نهايی گیرینتیجه

 وحشی، گلرنگ که داد نشان آزمايش اين نتايج

 هب مقاوم بسیار گیاهی و خشكی به حساس هرزیعلف

 گیاهان مقاومت اما باشدمی زنیجوانه مرحله در شوری

 متفاوت رشد مختلف مراحل در وحشی گلرنگ ازجمله

 است ممكن زنیجوانه مرحله گذراندن از پس و است

 شوری و خشكی ازجمله محیطی هاینشت به گیاه اين

 ينا از حاصل نتايج مبنای بر و حالدرعین. باشد مقاوم

 شور مناطق به هرزعلف اين گسترش پتانسیل پژوهش،

 خراسان مزارع در هرزعلف اين مديريت چنینهم و

 بايد باشندمی شور هایخاک دارای اصوالً که رضوی

 .گیرد قرار موردتوجه
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