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  (.Oenothera biennis L)گل مغربی بذر  عملکردافزایش مطالعه اثر عامل گرده افشان بر 
  4منوچهر شهبازي .3احمد ندیمی .2. عظیم قاسم نژاد1*امید سهرابی

  دانشجوي کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان1
  لوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانباغبانی دانشگاه ع علوم دانشیار گروه 2

  استادیار گروه گیاهپزشکی (حشره شناسی) دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان 3  
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  چکیده

امروزه مورد  گیرد،قرار می دارویی غذایی و ان دارویی با ارزش که روغن بذر آن مورد استفادهگل مغربی به عنوان یکی از گیاه
به در این راستا  .گرددمحسوب میاین گیاه  و کاهش عملکردهاي کشت وکار  از محدودیت. ریزش بذر در زمان رسیدن توجه است

جهت جبران ریزش بذر از طریق افزایش تشکیل بذر، در مرحله منظور بررسی واکنش گیاه دارویی گل مغربی به عامل گرده افشان 
عامل  شامل وجود ي آزمایشیادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهاصکامل تهاي بلوكآزمایشی در قالب طرح زایشی( گلدهی)، 

، کپسولل صفاتی از قبیل طو .(آزاد) بودند هاي محیطایزوله) و گرده افشان(افشان گرده افشان (زنبور)، بدون هیچگونه عامل گرده
و تعداد شاخه فرعی در بوته  کپسولسول حاوي بذر، عملکرد بذر بوته، تعداد بذر کپسول، تعداد گل و وزن هزار دانه، وزن تک کپ

 ، وزن هزار دانه، تعداد بذر کپسول وکپسولدرصد بر طول  5وجود عامل گرده افشان اثر معناداري در سطوح  .اندازه گیري گردید
درصد تحت تاثیر قرار  1وزن تک کپسول حاوي بذر و عملکرد بذر بوته را در سطح افشانی گرده .در بوته داشت کپسولتعداد گل و 

ستوگام بودن گل مغربی، عامل با وجود کلی بر اساس نتایج بدست آمدهدرصد تحت تاثیر قرار گرفتند.  5سایر صفات در سطح  داد.
 شود. ایش عملکرد بذر داشته و استفاده از زنبور عسل در مزارع گل مغربی توصیه میگرده افشان نقش مهمی در افز

 

  

  ر، گل مغربی، عملکرد، گرده افشانزنبوکلمات کلیدي: 
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  مقدمه -1

و  اله که بومی مناطق شرقی و مرکزي آمریکاي شمالیدوس یگیاه Onagraceaeاز خانواده  (.Oenothera biennis L)گل مغربی 
-) میGLAینولنیک (لگاما اسید روغن گل مغربی منبع غنی از . (Greiner et al, 2014)ردیف گیاهان روغنی قرار دارددر 

گزارش شده است که روغن این . (Ghasemnezhad and Honermeier, 2007., Giménez et al, 2013. Murphy et al, 2004)باشد
 .Bamford et al 2013. Omran, M. 2012( استبی، آکنه صورت، دیابت و غیره موثر هاي قلدرمان یا بهبود اگزما، بیماريگیاه در 

Park et al, 2014. Zaitone et al, 2011( .عنوان منبع اسید گاما لینولنیک وجود دارد ولی جذب بهتر روغن گل همنابع مختلفی ب
براي افزایش تولید بذر به ویژه  ). Shewry et al 1999( کرده است تبدیل GLAبه بهترین منبع روغن این گیاه را مغربی در بدن، 

هاي مختلفی استفاده می شود. از روشن ریزش شدید بذر هم دارند، در گیاهان داراي بذر ریز که در کنار گل غیر انتهایی بود
انجام شده  هايررسیبنشان داده شده است که حتی در گیاهان خود گشن وجود عامل گرده افشان افزایش بذر را در پی دارد. 

 ).Klein et al 2007( دهدمحصول مهم دنیا را افزایش می 57عدد از  39که گرده افشانی کمیت و کیفیت بذر و میوه ي  دادنشان 
میوه را مورد بررسی قرار داد، نشان اي و عامل گرده افشان بر عملکرد سه عامل تنش آبی، تنش تغذیه اثر که تحقیقیهمچنین در 

 Klein et (  ه استافزایش عملکرد شد گرده افشان سببعامل استفاده از  تحت تنش آبی و تغذیه اي گیاهانحتی در د که داده ش

al 2015(افشان باعث افزایش عملکرد در روي عملکرد گیاه کلزا مشخص شد که عامل گرده  عامل گرده افشان بر . در بررسی اثر
عملکرد گل مغربی مورد بررسی قرار  افشان براین راستا، تاثیر سطوح مختلف عامل گرده در ).1385پردل وهمکاران، گیاه شد ( این

  گرفت.

  مواد و روش: -2

تکرار سه کامال تصادفی با هاي بلوكدر قالب طرح در محوطه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان و  آزمایش محل انجام

 .O از گونه  Anotherاشته شده در سال قبل جمع آوري شد. نمونه اولیه بذر رقم بذر استفاده شده از گیاهان ک .انجام گردید

biennis .ترکیب  منتقل شدند. برگی به گلدان 4- 6در مرحله  93ن بهم 25گیاهان در تاریخ  است که از آلمان وارد شده است

 7/6زیمنس و  دسی 1/2ستفاده به ترتیب ترکیب مورد ا pHو   ECخاك، خاکبرگ و پرلیت تهیه شد. 1/1/1 با نسبت خاك گلدان

، توري) پوشش (باعسل زنبورافشان عامل گردهمتر مربع جهت تیمارهاي با  9زمین مورد استفاده به سه بلوك به مساحت  .بود

ایزوله و  سلعزنبورافشان گردههاي در تیمار. تقسیم گردید )آزادهاي محیط (افشانگردهو  )ایزوله(افشان هیچگونه عامل گردهبدون 

در تیمار  .محصور شدندمتر گیاهان  5/2 ارتفاعو  3عرض  اي به طول و توري پارچهبا استفاده ظهور ساقه گلدهنده،  باهمزمان 

آنالیز  شد. قرار دادهعدد زنبور داخل بلوك  700، همزمان با گلدهی، یک کندوي زنبور عسل با جمعیت عسلزنبورافشان با گرده

بیاري بر اساس نیاز گیاه تا مرحله برداشت، آ .استفاده گردید  LSDها از آزمون  و براي مقایسه میانگین  SPSSفزار ها با نرم ا داده

از کولیس دیجیتال استفاده  کپسولگیري طول متري، براي اندازهکش صد سانتیاز خط گیاه گیري ارتفاعبراي اندازهانجام گردید. 

 به صورتتقسیم بر سه با و  کل بذرها شمرده، به صورت تصادفی انتخاب کپسول، سه کپسولذر براي اندازه گیري تعداد ب .گردید
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 .تعیین گردید و با تناسب وزن هزار دانهشده  بذر وزن يعددبه منظور تعیین وزن هزار دانه سه تکرار صد  گزارش شد. میانگین

  .گردید در بوته  نیز به روش دستی شمارشو کپسول تعداد گل 

  و بحث ایجنت -3
افشان، صفاتی چون طول مشاهده شد که تحت تاثیر عامل گردها، دست آمده از جدول تجزیه واریانس دادهاساس نتایج به بر

در بوته داراي  کپسولو تعداد ته، تعداد بذر، تعداد گل ، وزن هزاردانه، وزن تک کپسول حاوي بذر، عملکرد بذر در بوکپسول
  ).1دول اختالف معناداري بودند (ج

  

  افشاندر تیمار عامل گرده : نتایج تجزیه واریانس صفات گل مغربی1جدول
منابع 
  df  تغییر

طول 
  غالف

وزن 
  هزاردانه

وزن تک کپسول 
  حاوي بذر

عملکرد 
  بذر بوته

تعداد بذر 
 کپسول

تعداد گل در 
  بوته

تعداد غالف 
  در بوته

تعداد شاخه 
 فرعی

 ns 11/0 86/6917* 86/6917* 12/4997* 14/39 ** 005/0 **  007/0* 54/6* 2  زنبور 

  19/0  10/1227  10/1227  95/985  16/2  0004/0 001/0  87/1  22  خطا 

  

باشد، نتایج نشان داد که بیشترین در خصوص فاکتور عملکرد بذر که یکی از شاخص هاي کلیدي در کشت و کار گل مغربی می
) در گیاهان گرم 81/4زنبور و کمترین میزان عملکرد (افشان عامل گرده) در گیاهان تیمار شده با گرم 42/8عملکرد بذر بوته (

ج این که نتای باشدایزوله شده بدست آمد که یقینا این افزایش عملکرد با افزایش درصد گرده افشانی توسط زنبور در ارتباط می
 ).1(شکل باشدسو میافشان همافزایش عملکرد تحت تاثیر عامل گرده ) در خصوصKlein 2007(و ) 1385تایج (عبادي یق با نتحق

) و کمترین طول غالف مترمیلی 56/20( زنبور افشانعامل گرده در تیمارداده شده است، بیشترین طول غالف همانگونه که نشان 
حاوي بذر  نبور باعث افزایش طول کپسولاعمال تیمار زکه نتایج مشخص شد . با توجه به ) در شرایط ایزوله بودمترمیلی 09/19(

  ).2شود (شکل می
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 در گل مغربیعملکرد بذر بوته بر  افشانگردهاثر تیمار  مقایسه میانگین :1شکل 
 

  
  

  در گل مغربیطول کپسول افشان بر اثر تیمار گرده مقایسه میانگین: 2شکل 

  

داري با که اختالف معنی افشان زنبور بودر شرایط حضور عامل گردهعدد) د 67/162در بوته (بیشترین تعداد گل و کپسول 
شترین یبدر خصوص صفت تعداد بذر هر کپسول نیز،  ).3 نبودند، نشان داد (شکل افشانهرگونه عامل گردهعرض گیاهانی که در م

بدون هیچگونه عامل گرده افشان  ور وزنبافشانی با به ترتیب در شرایط گرده بذر عدد) 128 /25) و کمترین تعداد (عدد 72/165(
  .)4(شکل  ، بود)ایزوله (

 

  در گل مغربی. تعداد بذر کپسول: اثر تیمار زنبور بر  4شکل               در در بوته  کپسولتعداد گل و اثر تیمار زنبور بر  : 3شکل 
   گل مغربی.

  

) در شرایط ایزوله و عدم حضور گرم 16/0( کپسول حاوي بذر وزن تک) و بیشترین گرم 47/0بیشترین وزن هزاردانه (در مقابل 
  .)5(شکل  گردیدزنبور مشاهده 
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  .اثر تیمار زنبور بر وزن هزار دانه و وزن تک کپسول حاوي بذر در گل مغربی مقایسه میانگین : 5شکل 

  
بذر در بلوك ایزوله تحت تاثیر عامل در این خصوص جهت بیان علت تولید بذر در شرایط ایزوله، الزم به ذکر است که تولید 

محصور شده  شود که وجود عامل گرده افشان به صورت، مشاهده میبا توجه به نتایج. باشدفیزیولوژیکی کلیستوگامی می
 پردل(که این نتایج با نتایج  گیري شده را در مفایسه با سایر تیمارها (ایزوله و گرده افشان آزاد)، افزایش داد فاکتورهاي اندازه

علت این افزایش عملکرد را قطعا به علت  .باشدسو میافشان، همدر خصوص افزایش عملکرد کلزا تحت تاثیر عامل گرده )1376
  توان دانست.) میافشان (زنبورعامل گرده افزایش درصد گرده افشانی توسط

  گیري کلینتیجه -4
اي را ود یک گرده افشان توانمند قادر است نقش مثبت و قابل توجهعلی رغم کلیستوگام بودن گل مغربی به نظر می رسد که وج 

  شود.در افزایش عملکرد بذر این گیاه داشته باشد. بنابر این استفاده از کندو زنبور عسل در مزارع گل مغربی توصیه می
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