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  ها ترین یافته مهم
زنـی و قـدرت گیاهچـه     هاي جوانـه  بذر و موقعیت مکانی بذر روي بوته مادري در گیاه آرتیشو تأثیر زیادي بر مولفه     رنگ   *

  . حاصل از آن دارد
اسـاس نتـایج   بر. زنـی مـوثر بـود    زنی نداشت اما روي سرعت جوانه گرچه رنگ بذر آرتیشو تأثیر زیادي بر حداکثر جوانه      ا *

امـا گیاهچـه حاصـل از بـذور تیـره از کیفیـت        . ن به مراتب بیشتر از بذرهاي تیره بـود        زنی بذرهاي روش   فوق سرعت جوانه  
  . باالتري برخوردار بودند

مـشابه رنـگ بـذر، موقعیـت مکـانی بـذر       . زنی تأثیرگذار بود هاي جوانه موقعیت مکانی بذر روي بوته مادري نیز بر مولفه      *
طورکلی بذرهاي مـستقر بـر محـور اصـلی       به. تأثیر قرار داد   نی را تحت  ز زنی موثر نبود، اما سرعت جوانه      روي حداکثر جوانه  

اما کیفیت گیاهچـه حاصـل از بـذرهاي    . زنی کمتري داشتند آذین در مقایسه با بذرهاي دو موقعیت دیگر سرعت جوانه          گل
  .خصوص در شرایط کمبود آب مطلوبتر بود آوري شده از محورهاي اصلی و فرعی اولیه به جمع

 زنی، کیفیت گیاهچه، هتروبالستی آرتیشو، سرعت جوانه : کلیديهاي واژه

 92-314-34  طرح تحقیقاتی شماره شناسه :منبع یافته

 فر فرشید قادري، آسیه سیاهمرگویی ):گان(نویسنده

  آرتیـشو  زنـی بـذر گیـاه     یـاه و تـنش خـشکی بـر جوانـه     بررسی اثر رنـگ بـذر، محـل قرارگیـري بـذر روي گ          :عنوان
)Cynara scoolymus L.(  

  92-314-34 :شماره

 20/11/1393   :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته
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  )  مستنداتها، جداول و سایر لمشتمل بر شک(اطالعات تکمیلی 
زنـی   داري بـر حـداکثر جوانـه    نتایج نشان داد که رنگ بذر و موقعیت مکانی بـذر روي بوتـه مـادري اثـر معنـی      

زنـی در بـذور    بر ایـن اسـاس بیـشترین سـرعت جوانـه     . تأثیر خود قرار دادند    زنی را تحت   نداشتند، اما سرعت جوانه   
زنـی   مقایـسه بـا دو موقعیـت دیگـر سـرعت جوانـه       آذیـن در  ور اصلی گلمح روشن دیده شد و بذرهاي موجود در     

گیاهچـه حاصـل از   . طور خطی کاهش یافت زنی به گلیکول سرعت جوانه   اتیلن با افزایش غلظت پلی   . کمتري داشتند 
دهـد کـه    هـا نـشان مـی    بررسـی داده . بذرهاي تیره در مقایسه با بذرهاي روشن از کیفیت باالتري برخوردار بودنـد      

آذیـن، در مقایـسه بـا     هاي حاصل از بذرهاي موجود روي محور ثانویه گل اگرچه در شرایط عدم کمبود آب گیاهچه 
هـاي   بذرهاي دو موقعیت دیگر کیفیت باالتري دارند اما در صورت وجـود تـنش خـشکی مالیـم کیفیـت گیاهچـه           

   .حاصل از محور اصلی و فرعی اولیه باالترخواهد بود

  اهمیت موضوع
خـصوص   بـه ( کشت و کـار آن در منطقـه   ترین گیاهان دارویی است که جدیداً     آرتیشو یا کنگرفرنگی یکی از مهم     

داري باعـث   صـورت معنـی   از مشکالت این منطقـه اسـت کـه بـه       آب   یهاي شور و کم    خاك. رواج یافته است  ) قال قآ
تاثیر ایـن نـوع عوامـل محیطـی         رو استفاده از بذرهایی که کمتر تحت       این از .شود زنی و استقرار گیاه می     کاهش جوانه 

   .قرار گیرد مفید خواهد بود

  )شرح مساله(قدمه م
 .شـود  ها دیده مـی  در تعدادي از گونه  )  مختلف يها رنگها، اشکال و     در اندازه بذرهایی  تشکیل   (شکلی بذرها چند

نـسبت  زنـدگی گیـاه   ترین مرحله  زنی، حساس  مرحله جوانه . موثر است زنی بذرها    سرعت و درصد جوانه   بر  این عوامل   
تـاثیر خـود قـرار     گیاه را تحتتواند کل مراحل زندگی یک  این مرحله می   موفقیت در  بنابراینبه عوامل محیطی است     

   .بسیار مهم استاستفاده از بذرهاي مناسب در موفقیت کشت و کار یک محصول بنابراین  .دهد


