
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 گل مغربیبرداشت بر مکانیزم رشدي و مورفولوژي  هايتاثیر اسپري اسید سالیسیلیک و روش

)Oenothera biennis L.(  
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  چکیده:

آزمایشی در قالب طرح کامل و همزمانی رسیدن بذور نارس آن، ه دارویی گل مغربی گیاکنترل رشد نامحدود به منظور 
پی پی ام اسید سالیسیلیک و غلظت صفر (شاهد) و  200هاي آزمایشی شامل غلظت تیمار .گردیدتصادفی با سه تکرار انجام 

، وزن هزار دانه، وزن تک کپسول گیاه زه گیري شده شامل ارتفاعصفات اندا روش برداشت با شعله و بدون شعله (شاهد) بودند.
درصد)، در سایر  5کاربرد اسید سالیسیلیک تاثیر معناداري جز در تعداد شاخه فرعی ( و تعداد شاخه فرعی بودند. حاوي بذر

 اثیر قرار داد.درصد) را تحت ت1شاخه فرعی ( ددرصد) و تعدا1تیمار شعله وزن تک کپسول حاوي بذر ( صفات نداشت.
 5را در سطح درصد و تعداد شاخه فرعی  1سطح  دررا بذر وزن تک کپسول حاوي  یمارها صفات ارتفاع واین ت برهمکنش

باعث کنترل رشد نامحدود گل مغربی  سالیسیلیک و شعله دهد که تیمار توام اسیدنتایج نشان می تحت تاثیر قرار داد. درصد
 کرد وزنی را تحت تاثیر قرارکه به دنبال آن عمل گرددمیش طبیعی جهت پر کردن بذرها شد و همچنین سبب ایجاد یک تن

  گردد.گل مغربی توصیه می کاروکشتدر  هاي باال کاربرد این تیمارهاداد . با توجه به یافتهخواهد 

  

  گیاه اسید سالیسیلیک، شعله، گل مغربی، عملکرد، ارتفاعکلمات کلیدي: 

  

  مقدمه:
به عنوان یک محصول روغنی که داراي سطح باالیی از گاما  Onagraceae) از خانواده .Oenothera biennis L ( گل مغربی

 فرصت مناسبی را به کشاورزان براي کشت و مصرف باالي گل مغربی ).Murphy 2004گردد (کار می لینولئیک است، کشت و
از جنبه دارویی در صنعت  گل مغربی بذرهايوغن حاصل از ر ).Fieldsend and Morison 2000کار این گیاه داده است (
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گل مغربی ).Bamford 2013. Zaitone et al 2011 گیرد (ه قرار میداهداشتی به صورت گسترده مورد استفب-رایشیپزشکی و آ
صلی گل از مشکالت ا). Greiner and Kohl 2014( استحدود  بر اساس سیستم رشدي خود گیاهی دوساله و داراي رشد نا

حدود گل مرشد نا). از طرفی Ghasemnezhad and Honermeier, 2007(هاي آن اشاره کرد ریزش بذر توان بهمی مغربی
این  گی در وضعیت برداشت گیاه شده کهناهماهن آن باعثهاي و ریزش بذرها رسیدن کپسول در مغربی و عدم یکسانی

تواند عالوه بر تایید کشاورزي این خصوص راهکارهاي به زراعی مفید می در را در پی دارد.گیاه ناهماهنگی کاهش عملکرد 
تواند به برداشت یکنواخت گل مغربی و کاهش افت عملکرد کمک میگردد و ارگانیک، روشی براي افزایش عملکرد محسوب 

   نماید.

و تحت تاثیر  مهم با القاي تنش برد که اینرشد، سرعت رشدي گیاه را باال می محركیک عامل سالیسیلیک به عنوان  اسید
-Janda et al 2007. Khaliliaqdam et al 2012. Rivas( گرددایجاد میقرار دادن فتوسنتز و آنزیم هاي دخیل در این فرایند 

2008 Shi and Zhu 2011. San Vicente and Plasenica( .دارد که اسیدسالیسیلیک با توجه به تحقیقات گذشته بیان می
اسید ). Hayata et al 2010وره رشدي و شرایط محیطی، در غلظتهاي مختلف اثرات مختلفی بر گیاهان دارد (گونه، د

هاي پایین به عنوان یک فاکتور موثر براي گیاه عمل کرده و در رفع آسیب اکسایشی در گیاه نقش دارد سالیسیلیک در غلظت
در تحقیقی  ).Kshavrz et al 2012گردد (ب القاي تنش در گیاه میهاي باال، سبهورمون در صورت استفاده در غلظت اما این

ایش ارتفاع گیاه سیاهدانه گردید میلی موالر، باعث افز 5/0دیگر مشخص گردید که به کاربردن اسید سالیسیلیک با غلظت 
الیسیلیک، استیل اسید نتایج تحقیقی که در خصوص تاثیر اسید س).  در این راستا در مقابل 1393(رضایی چیانه و پیرزاد 

که سطح برگ و ماده ه روغنی، انجام گردید مشخص شد سالیسیلیک و اسید جنتیسیک بر گیاه ذرت و سویا به عنوان دو دان
  ).Khan et al 2003خشک افزایش پیدا کرد ولی ارتفاع گیاه تحت تاثیر قرار نگرفت (

تواند تکنیک موفقی براي یکسان شود، مینها استفاده میآ هايهانی که از بذراهاي گیاز طرفی حذف یا خشک کردن برگ
همچنین نشان داده شده که روش . )Bowerman 1984. Ghasemnezhad and Honermeier 2008( سازي رشد نامحدود شود

این مطالعه در  .)Gesch et al 2005( شودموثر واقع می آد و محتویات روغن گیاه کوفهبرداشت و زمان برداشت بر روي عملکر
هدف از به کارگیري شعله مسدود کردن آوندهاي آبکشی از طریق سوزاندن آنها بوده و در نتیجه برگشت مواد پرورده به داخل 

برداشت با شعله و بودن شعله و محلول پاشی روش با توجه به موارد ذکر شده، در تحقیق حاضر اثر دو عامل  بذور نارس بود.
  ره ي رشدي گل مغربی، مورد بررسی قرار گرفت.اسید سالیسیلیک در طی دو

  مواد و روش:

، آزمایشی در قالب طرح به محلول پاشی اسید سالیسیلیک و روش برداشت به منظور بررسی واکنش گیاه دارویی گل مغربی
ه شده از گیاهان بذر استفاد .در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان انجام گردیدتکرار سه کامال تصادفی با بلوك 

 است که از آلمان وارد شده است. O. biennis از گونه  Anotherکاشته شده در سال قبل جمع آوري شد. نمونه اولیه بذر رقم 
خاك،  1/1/1ترکیب خاك گلدان با نسبت  منتقل شدند.اصلی برگی به گلدان  4-6در مرحله  93بهمن  25گیاهان در تاریخ 

تیمار اسید سالیسیلیک با  .بود 7/6زیمنس و  دسی 1/2ترکیب مورد استفاده به ترتیب  pHو   EC.خاکبرگ و پرلیت تهیه شد
دیگر دو مرحله  اي شده بودند، اعمال شد.هاي پایین گیاه قهوهکپسول یک سوم تقریباام بعد از اینکه پیپی 200غلظت 

هاي صورت گرفت. همچنین زمانی که دو سوم کپسولي یک هفته از اولین مرحله اسید سالیسیلیک به فاصلهمحلول پاشی 
اي ند، به منظور تسریع رسیدن و یکنواختی بذور گیاهان از محل طوقه با شعله تا تغییر رنگ پوست به قهوهبوته قهوه اي شد

ها ي گلدانروو تا خشک شدن کامل براي برداشت گیاهان، در تیمار دستی، گیاهان با قیچی باغبانی کف بر شده  تیمار شدند.
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زمان اعمال تیمار هاي گیاهی که با شعله تیمار شدند یک هفته پس از اعمال تیمار برداشت شدند. نمونه باقی گذاشته شدند.
  شعله و تیمار دستی، همزمان بود.

  

  

  :و بحث نتایج
همانطور که در جدول  اند.ي صفات مورد مطالعه اثرگذار بودههاي به زراعی بر رودر بررسی اولیه نتایج مشخص شد که تیمار

ایر صفات اثر درصد، در س 5ي فرعی در سطح س مشخص است تیمار اسید سالیسیلیک جز در تعداد شاخهتجزیه واریان
  سو بود. هم )2005( در تضاد ولی با نتایج خان و همکاران )1393ایج  رضایی چیانه و پیرزاد (و با نت معناداري نداشته

اخه فرعی در شعله، اختالف معنا داري در صفات وزن تک کپسول حاوي بذر و تعداد شبرداشت با انیک در مقابل در تیمار ارگ
  ).1(جدول  گردیددرصد مشاهده  1سطح 

  

  :تجزیه واریانس صفات اندازه گیري شده1جدول 
  تعداد شاخه فرعی  وزن تک کپسول حاوي بذر  هزار دانهوزن   ارتفاع df  منابع تغییر

  ns 06/84  ns 001/0  ns 0005/0  ns 19/0  2 بلوك
  ns 63/1027  ns 00001/0  ns 0007/0  *1  1 سالیسیلیک اسید

  ns86/11 ns 0007/0  ** 01/0 **78/2  1 شعله
  ns 00004/0  ** 005/0 *1 93/2362 **  1  سالیسیلیک اسید* شعله

  19/0  0004/0  001/0  11/276  22  خطا
  

 44/1( پی پی ام 200شاخه فرعی در گیاهان تیمار شده با اسید سالیسیلیک   تعدادشود بیشترین مشاهده میهمانطور که 

  ).1مشاهده گردید (شکل  )عدد
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  در گل مغربی شاخه فرعیبر اسید سالیسیلیک اثر تیمار  مقایسه میانگین: 1شکل 
  

ین وزن تک کپسول حاوي بذر یشترین و کمترگردد که بدر مقابل در تیمار شعله با توجه به جدول تجزیه واریانس مشاهده می
 Gesch etبدون شعله مشاهده گردید که با نتایج گذشته ( گرم  در تیمارهاي برداشت شده با شعله و 11/0و  15/0به ترتیب 

2005 al (شکل  سو بودهم)عدد  1و  56/1) و همچنین شعله باعث شده که بیشترین و کمترین تعداد شاخه فرعی به ترتیب 2
  ).3شود (شکل میبدون شعله و با شعله مشاهده  رداشت شدهدر تیمارهاي ب

  
    وزن تک کپسول اثر تیمار شعله بر  مقایسه میانگین: 2شکل       شاخه فرعی اثر تیمار شعله بر  مقایسه میانگین: 3شکل 

             حاوي بذر               
گردد که شاخص جود در جدول تجزیه واریانس مشاهده میصفات مورد بحث، از نتایج مو برهمکنش تیمارها بردر خصوص 

درصد داراي اختالف معنادار  5درصد و شاخص شاخه فرعی در سطح  1در سطح  تک کپسول حاوي بذرو وزن  گیاه ارتفاع
الیسیلیک و ). نمودار مقایسه میانگین اثر اسید س1تحت تاثیر اثر متقابل دوگانه قرار نگرفت (جدول  هزار دانهبودند اما وزن 

پی پی  200) در گیاهانی  مشاهده شد که با اسید سالیسیلیک 44/71کمترین ارتفاع (دهد که شعله بر روي ارتفاع نشان می
نترل رشد کام و روش برداشت شعله تیمار شدند که این یافته تاییدي بر تاثیر معنا دار تیمار توام سالیسیلیک و شعله بر 

و همچنین در خصوص وزن کپسول حاوي بذر نیز از مقایسه میانگین داده ها مشاهده  )4( شکل  باشدنامحدود گل مغربی می
) بوده که در گیاهان تیمار شده با شعله و بدون اسید سالیسیلیک 17/0شود که بیشترین وزن تک کپسول حاوي بذر (می

ک و چه در عدم سالیسیلی حضور اسید که تیمار شعله چه در شودمشخص می گردید و از طرفی با توجه به شکل مشاهده
  ).5سول حاوي بذر را افزایش داده است (شکلحضور آن، وزن تک کپ
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  ارتفاع اثر  متقابل تیمارها  بر  مقایسه میانگین: 4شکل              وزن اثر  متقابل تیمارها  بر  مقایسه میانگین: 5شکل 
  تک کپسول حاوي بذر 

  
اسید سالیسیلیک و شعله نیز صفت شاخه فرعی را تحت تاثیر قرار داده است. همانگونه که در شکل اثر متقابل دوگانه تیمار 

) در تیمار اسید سالیسیلیک و برداشت بدون شعله است. با نگاهی دقیق عدد 89/1مشخص است بیشترین تعداد شاخه فرعی (
سالیسیلیک اسید باعث کاهش شاخه زایی  شود که کاربرد شعله در شرایط حضور و عدم حضور اسیدمشخص می شکلبه 

  ).6افزایش یافته است (شکل در صورتی که در شرایط کاربرد اسید سالیسیلیک شاخه زایی جانبی  فرعی شده

  
  شاخه فرعی اثر  متقابل تیمارها  بر  مقایسه میانگین: 6شکل 

  نتیجه گیري:
حصوالت کشاورزي و نتایج دریافت شده از آزمایش حاضر با توجه به تاکید سازمانهاي جهانی در جهت تولید ارگانیک م

تواند اهداف ما را در خصوص کنترل رشد نامحدود گل مغربی و شود تیمارهاي شعله و اسید سالیسیلیک میمشاهده می
در یک را افزایش وزن بذر تولید شده آن، برآورده نماید. بر این اساس کاربرد روش برداشت شعله و محلول پاشی اسید سالیسیل

  نماییم.دوره رشدي گل مغربی توصیه می
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