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 49-333-01 شماره:

 00/2/0341    تاریخ:

  (.Oenothera biennis Lملکرد بذر و روغن گل مغربی )مطالعه اثر برخی از تیمارهای زراعی بر ع عنوان:

 نژاد، خدایار همتی، مادح احمدی، امید سهرابی عظیم قاسم نویسنده)گان(:

 

 49-333-01  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

 افشانی، اسید سالیسیلیک، روش برداشت، عملکرد، روغن گل مغربی، گرده هاي کلیدي:واژه

 های کوتاهیافته

 علمی
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 هاترین یافتهمهم

 باال است، با این وجود وجود عامل  افشان با درصد کلیستوگامی نسبتاًاگرچه گل مغربی از گیاهان خود گرده

 شد.روغن بذر و افشان سبب بهبود برخی از پارامترهای دخیل در عملکرد گرده

 وجود عملکرد بذر و همچنین تاثیر تیمارهای اعمال شده قرار نداشت. با این درصد تجمع روغن گل مغربی تحت

 نسبی داشت. افزایشو سالیسیلک اسید قرار داشتند افشان یاهانی که تحت تیمار گردهدرصد روغن گ

  تیمار شعله تغییر محسوسی در عملکرد بذر و کیفیت روغن نداشت.خالف انتظار پیش بر 

 ود کاهش ها مشاهده نشد، با این وجتاثیر تیمارداری در میزان اسید چرب آزاد روغن تحتاگرچه تفاوت معنی

 تاثیر این تیمار است.زنبور بیانگر تسریع در بلوغ بذر تحت تیماردر  نسبی اسید چرب آزاد روغن

 مقدمه )شرح مساله(

های زراعی در افزایش عملکرد بذر و کیفیت روغن گل مغربی آزمایشی در قالب منظور درک بهتر اثر تیماربه

( و تیمار پیش از برداشت 011 و 1های کامل تصادفی در دو سطح اسید سالیسیلیک )وکفاکتوریل بر پایه بل

 افشان( افشان و با گرده)آزاد، بدون گرده افشانتیمار( و اثر گرده)خشک کردن گیاه با شعله و برداشت بدون پیش

  گلدهی و رشدی وضعیت هب توجه با که شد گذاشته این بر فرض شد.زمین طراحی و اجرا  چهار تکرار در در

 آن کیفیت و روغن عملکرد بذر، عملکرد در ایتوجهقابل افزایش سبب شده تعریف تیمارهای اعمال مغربی گل

 .گردد

 اهمیت موضوع

انتهرایی برودن آن ( از گیاهان دارویی و روغنی ارزشمند است که گل غیررOenothera biennis) گل مغربی

شرود. اعمرال تیمارهرای زراعری سازی و کشت در سطح وسیع این گیراه محسروب میمانع جدی در سر راه تجاری

زراعی که بتواند در تسریع رسریدن های بهشود. استفاده از تکنیکمناسب در این گیاه سبب افزایش عملکرد بذر می

 بذر و یکنواختی آن نقش داشته باشد، سودمند است.
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 و سایر مستندات(ها، جداول ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

نسبت به سایر تیمارها بزرگتر بود.  افشانگردهدر حضور عامل  کپسول نتایج تجزیه واریانس نشان داد که طول

سالیسیلیک بر و اسید  هوجود و عدم وجود تیمار شعل داری با سایر تیمارها مشاهده نشد.با این وجود تفاوت معنی

در تشکیل بذر گل مغربی  افشانجالب توجه در بحث نقش گرده . نکتهداری ایجاد نکردمعنیاین پارامتر تفاوت 

، تعداد بذر تشکیل شده در هر کپسول در حضور زنبور تفاوت گونه که در جدول زیر آمده استاست. همان

ترتیب در بذر، به 042بذر در مقابل  022) داری با تعداد کپسول تشکیل شده در عدم حضور زنبور داشتمعنی

 گل تعداد بودند افشانگرده عامل دسترس از خارج که گیاهانی اینکه، توجه جالب نکتهعدم حضور زنبور(.  حضور و

 گیاه روی زنبور فعالیت که کرد بیان توانمی نتایج اساس بر. کردند تولید شده افشانیگرده انواع به نسبت کمتری

 موثر گل تولید کاهش در قفس در موجود رینو هایمحدودیت و داشته گیاه گلدهی افزایش در مستقیمی نقش

 و بذر عملکرد در داریمعنی تفاوت کپسول بذر تعداد و کپسول طول در دارمعنی و بارز تفاوت وجود رغمعلی .است

 به بذر کردن پر در گیاه توانایی عدم به توانمی را آن علت که. نشد مشاهده افشانگرده عامل حضور در روغن

رفت که تفاوت با توجه به رابطه مستقیم موجود بین تعداد بذر و درصد روغن انتظار می .داد تنسب مختلف دالیل

 رابطه وجود عدمویژه زنبور و شعله در مقدار روغن مشاهده شود. تاثیر تیمارهای اعمال شده بهداری تحتمعنی

 به توانمی را شعله و افشانگرده ویژهبه شده اعمال تیمارهای تاثیرتحت روغن عملکرد اجزای و عملکرد بین منطقی

  .دانست مرتبط بذر رسیدگی و بلوغ درجه

 

 . افشان، شعله و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد بذر و روغن گل مغربیجدول اثر تیمار گرده

 


