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 چکیده
در طبیعت با  شدهشناختهکمتر  گونهاینو استقرار  زنیجوانه کهاینبا توجه به  .دارد ییکی از گیاهان پیازی بومی ایران بوده که ارزش زینتی و دارویی باالی گرگانیالله واژگون 

اسید آمینه آرژینین و اسید جیبرلیک  از برداشت.  آن احیای رویشگاهگام مهمی در راستای حفظ و  آنبر روی اهلی سازی و تکثیر  بامطالعه توانمی روازاینمشکل روبرو هست 

پرایمینگ در هفت تکرار در  تیمار 5با  یامل تصادفک هایبلوکپژوهشی در قالب طرح  به این منظورجمله ترکیباتی هستند که کمک شایانی به بهبود جوانه زنی بذور می کنند. 

 گرممیلی 544و  254اسید )جیبرلیک میکروموالر(،  14و  5تیمارهای پرایمینگ شامل آرژینین ) .شددر آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا  34-35سال 

میکروموالر بیشترین  5گردید. آرژینین  گونهاین زنیجوانه هایویژگیباعث بهبود  جیبرلیک اسیدنتایج نشان داد پرایمینگ بذر با آرژینین و . بدون پرایم( بودشاهد )( و در لیتر

زنی با ر در مقایسه با شاهد افزایش داد. همچنین روند مراحل جوانهبراب 5/2و  5/1 را به ترتیب زنیجوانهو سرعت  درصد کهنحویبهداشت  زنیجوانهدرصد و سرعت را روی  تأثیر

در طبیعت  کهنحویبهبوده  رسیپسدارای  گونهاین رویان بذرنشان داد الر نیز با بینوکو رویانبررسی روند رشد صورت تصویری ثبت گردید. ده از بینوکوالر مورد ارزیابی بهاستفا

 .رسدمینهایی خود  اندازهبهسرمایی رویان  زکامل نیا دریافتاز و پس  پیداکردهتوسعه  تدریجبهدریافت نیاز سرمایی که با  ه واقعی خود بودهزاندا سومیکآنروی
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Abstract 
Fritillaria raddeana Regel is one of the Iranian-native bulbous plants well known for its medicinal and ornamental values. As 

regards germination and establishment are two key points in order to protect the natural populations of this species, it is important to 

study about propagation and domestication of F.raddeana. An experiment was conducted to study the status of seed dormancy to 

break it in a randomized completely design including 5 priming treatment with 7 replicate in 2015- 2016. Priming treatments were 

arginine; in concentrations of 5 and 10 mM), gibberellic acid; concentration of 250 and 500 mg per liter, and control (without 

priming). All events throughout germination process seed was recorded graphically for an image. The results showed that seed 

priming with arginine and gibberellic acid improved germination properties. Among all treatments, arginine 5 mM has greatest 

impact on the rate and percentage of germination as far as it increased percentage and rate germination by 1.5 and 2.5 fold in 

companion with control, respectively. However, there is no significant different between arginine 10 mM and two concentration of 

gibberellic acid in germination results. The study on the growth of the embryo showed that F.raddeana seeds have after-ripening, so 

that embryo size is third of its actual size in natural habitat that gradually developed with receiving cold treatment. 
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 مقدمه

اقلیمی و زیستی از تنوع  کهایران کشور پهناوری است 

و پس از ترکیه بیشترین تنوع گیاهی  بودهخوبی برخوردار 

(. Farahmand and Nazari, 2015)در خاورمیانهه دارد  را 

پیازی  گیاهگونه  244ایران بیش از طبیعی  هایرویشگاهدر 

، زنبه  سهانان و نهرگس سهانان     سانانسوسن هایخانوادهاز 

، هادشتکه نقش مهمی در نمایش رنگ در  کنندمیرشد 

 Farahmand andکننهد ) میبازی  هاجنگلو  هاکوهستان

Nazari, 2015 .) اللهههه واژگهههون گونهههه  24در ایهههران 

یکهی از   کهه  (Tehrani et al., 2015) اسهت  شدهشناسایی

الله واژگون شده است،  آنکه توجه کمتری به  هاییگونه

گیهاهی   کهه  .Fritillaria raddeanaعلمهی  با نام  گرگانی

ترکمنسههتان، بههومی  و چندسههاله، علفههی و پیههاز دار اسههت 

ertogh and H Deاسهت ) ایهران  افغانستان و شهمال شهر    

, 1993LeNard   ارزش زینتهی و   گرگهانی (. اللهه واژگهون

 فردمنحصربه هایویژگیبه  با توجهداشته و  یدارویی باالی

گل شاخه بریده، گل گلدانی و گیهاه   عنوانبه دتوانمی آن

همچنههین، از دیههدگاه  قههرار گیههرد.   مورداسههتفادهبسههتری 

 تههاکنونطراحههی فضههای سههبز و بههاز نیههز ارزشههمند اسههت.  

فیزیولهوژی ایهن    مختله   ههای جنبهروی  اندکیمطالعات 

 شهده انجهام  آنبهذر  برطهر  نمهودن خهوا      ازجملهه  گیاه

کهه تنهها در    گونهه ایهن است. با توجه به رویشگاه محهدود  

 توانمیاست؛  شدهگزارشبخش کوچکی از کشور ایران 

گهام مهمهی در    آنتکثیهر  بر روی اهلهی سهازی و    بامطالعه

 ههای ویژگهی برداشهت.   آن سهازی تجهاری راستای حفظ و 

و زیبهها )زرد  فههردمنحصههربهرنههگ گههل  ماننههد زیباشههناختی

 گونهاین آن و کاهش جمعیت کرمی(، سطح کم رویشگاه

 ههای سهال در ه اسهت.  قهرارداد  خطر انقهراض را در معرض 

بهه علهت پهراکنش     ایرانهای الله واژگون اخیر انواع گونه

سهازی، بوتهه   ها، جادهاضافه چرای داممحدود و متراکم، به

کنی، برداشت گل و سوخ، قاچا  گل و عرضه به بهازار و  

انهد. اللهه واژگهون    غیره درخطر جدی انقهراض قرارگرفتهه  

و به همین دلیهل   گرددمیذخیره ژنتیکی محسو   عنوانبه

 .(Eslamzade, 2009) ضههروری اسههت   آنحفاظههت از  

ط توسهه یاهیههگ هههایگونهههاز  یاریبههذر در بسهه زنههیجوانههه

 تهأثیر ، تحهت  شودمیده یه اصطالحاً خوا  نامک سازوکاری

 زنیجوانهدر  یانعم عنوانبه توانمی. خوا  را گیردمیقرار 

، یطیمساعد محط یدر شهرا یه حتکسو  نمود اه محیبذر گ

 ترینمتداول (.Nasiri et al., 2003) شودمی زنیجوانهمانع 

مرطهو    یینه سرمای، چیستن خوا  درونکش یروش برا

و  رشد هایکنندهتنظیممواقع استفاده از  یه در برخکاست 

 احتیاجهات  همهه ا ی ین بخشیگزید جاتوانمی ییایمیمواد ش

. (Baskin and Baskin, 2014باشههد )چینههه سههرمایی  

، زنهی جوانهه سرعت و پرایمینگ بذر باعث افزایش درصد 

شهود  مهی  زنیجوانهیکنواختی سبز شدن و کاهش میانگین 

(Baskin and Baskin, 2014 .)ازجملهههن ههها یبههرلیج 

ع یهستند که در کنترل و تسهر  رشد گیاهی هایکنندهتنظیم

 (.Nicolas et al.,1996دارنهد ) دخالت  مستقیماً زنیجوانه

 ن ترشهح یجنه  توسهط  هکه  یهک برلیجاسهید   یاصهل  نقهش 

 ل دریه دخ ههای آنهزیم  نندهک دک ژن نمودن فعال ،شودمی

عمهل   نیه ا و است الزیآم آلفا میآنز ویژهبه بذر زنیجوانه

 میآنهز  نیه ا ننهده ک دکه  یهها  mRNAش یافزا  یطر از را

ن ینیآرژ (.Gonzalez-Benito et al, 2004دهد )می انجام

زنهده و   ههای سلولنه در یآم یدهاین اسیاز پرکاربردتر یکی

نهه  یآم یدهایسه بها اسه  یو در مقا هاستپروتئین یاصل یاجزا

فها  یاه ایرا در گ یفردمنحصربه یکیولوژیزیف هاینقشگر ید

تروژن ین %54ن حدود ینیآرژ .(Chen et al., 2004) کندمی

تروژن در طول رشد بعهد  یک منبع نی عنوانبهن دانه را یپروتئ

. (Hwang et al., 2001) نمایههدمههین یتههأم زنههیجوانهههاز 

تروژن ین %34ش از ین دانه بیپروتئ %54ن ین عالوه بر تأمینیآرژ

 ارانکه هم و یروح. کندمین یرا تأم یاهیگ هایبافتآزاد در 

(Rohi et al., 2010 )ن درصههدیبههاالتر ردنههدک گههزارش 

 ppm544مهار  یت در Tulip kaufmannianaبهذر   زنهی جوانهه 

واژگهون جههت    ههای اللهه آمد. بهذر   به دست یکبرلیج دیاس

درجههه  4سههرمایی کمتههر از   هههایدورهنیههاز بههه   زنههیجوانههه

در (. Dehertogh and LeNard, 1993)دارنهد   گهراد سانتی

گهههزارش کردنههد بهههذر اللههه واژگهههون گونهههه    پژوهشههی 
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Fritillaria imperialis   نیاز بهه بهیش از    زنیجوانهجهت

دارد و کهههاربرد  گهههرادسهههانتیدرجهههه  4هفتهههه دمهههای  14

 را بهبهود بخشهید   گونهه ایهن  بهذر  زنیجوانه اسید جیبرلیک

(Agha-babanezhad et al., 2015) . قبلهی   ههای گهزارش

 زنیجوانهآرژینین باعث بهبود  اسیدآمینهکاربرد نشان دادند 

بنهابراین   .(Nasibi et al., 2014) گردیهد  فرنگهی گوجهبذر 

جوانهه زنهی انهدک    رویشگاه محدود این گونه،  با توجه به

زینتهی و   و همچنهین اهمیهت  این گونه در رویشگاه طبیعی 

فو  العاده این گیاه پیهازی بهومی ایهن پهژوهش بها       دارویی

مناسب ترین تیمار جهت شکسهت  هد  شناسایی و تعیین 

 انجام گرفت. خوا  بذر این گیاه

 هاروشمواد و 

ماه سهال  اواسهط شههریور  در  گونهه ایهن بذر  :منبع بذور

از شهرستان مانهه و سهملقان اسهتان خراسهان شهمالی       1334

 مرکزیهت  بهه  سملقان و مانه گردید. شهرستان آوریجمع

ارتفهاع از   خراسهان بها   اسهتان  غربهی  شمال در آشخانه شهر

دمهای   حهداکثر  دارای. کهه  قرارگرفتهمتهر  054ا یسطح در

 متوسهط  وبهوده   -10 دمهای  حهداقل  و درجهه  44 مطله  

. هسهت  متهر میلهی  252سهالیانه   شهرسهتان  ایهن  در بارندگی

از  شههههریورماه 15در تهههاریخ  هو رسهههید سهههالمذرهای بههه

انی و به آزمایشگاه علهوم باغبه   آوریجمعرویشگاه طبیعی 

بررسی بهذرهای پهوک و   دانشگاه فردوسی انتقال و پس از 

 ههای بلهوک  طهرح  ایهن پهژوهش بها    نامرغو  جدا گردید.

تکرار برای بررسهی   4) تکرار 7و تیمار  5کامل تصادفی با 

در گلهدان(   تکهرار جههت اسهتقرار    3و  زنهی جوانهه صفات 

در این پژوهش شامل  مورداستفادهانجام گرفت. تیمارهای 

در  گههرممیلههی 544و  254سههطح )در دو  جیبرلیههک اسههید

 14و  5سهههههطح )دو آرژینههههین در   اسهههههیدآمینه(، لیتههههر 

بهدون پهرایم( بهود. بهرای ههر      شاهد )میکروموالر( و تیمار 

 عدد بذر در نظر گرفته شد. 25تکرار نیز 

از  موردنیههاز جیبرلیههک اسههید :جیبرلیههک اسههیدتیمههار 

شرکت سیگما خریداری گردیهد. بهذرها ابتهدا بها محلهول      

جیبرلیهک   هایمحلولسپس ، هیپوکلرید سدیم ضدعفونی

 هههامحلههولسههاعت در  24اسههید تهیههه و بههذور بههه مههدت   

 خارج گردید. ازآنپسنگهداری و 

در این  مورداستفادهینین آرژ آرژینین: اسیدآمینهتیمار 

از شههرکت سههیگما خریههداری گردیههد. بههذرها    پههژوهش 

با محلول هیپوکلرید سدیم ضدعفونی گریدنهد   ازاینکهپس

 24بهه مهدت    شهده آمهاده  از قبهل  آرژینهین  ههای محلولدر 

 .خارج و استفاده گردید ازآنپسساعت نگهداری و 

 ههای محلولاز تیمار شدن بذور با  پس روش پژوهش:

 ههههاینهههایلوندرون  ههههاآن و آرژینهههینجیبرلیهههک اسهههید 

ه شد و جهت دریافت نیهاز  قراردادپالستیکی حاوی پرلیت 

 گهراد سهانتی درجهه   4 در یخچال با دمای موردنیازسرمایی 

هفتگی بررسی و  صورتبه بذرها. نایلون هابی قرار گرفت

از  زنهی جوانهه ظهور عالئهم اولیهه    محضبههفته  13پس از 

بهه آزمایشهگاه    زنهی جوانهه یخچال بیرون و جههت بررسهی   

صهورت  زده بهه تعهداد بهذور جوانهه    ازآنپهس انتقال یافت. 

در این پژوهش شامل  گیریاندازهروزانه ثبت شد. صفات 

 ، 2، شاخص بنیهه 1شاخص بنیه  ،زنیجوانهدرصد و سرعت 

و سهاقه چهه و    چهه ریشهه  تهر وزنو ساقه چه،  چهریشهطول 

 و ساقه چه بود. چهریشهوزن خشک 

 آوریجمهع بذور پهس از   :بررسی با دستگاه بینوکوالر

از رویشگاه طبیعی شستشو و ضهدعفونی گردیدنهد. سهپس    

در یخچهال   قرارگیهری از زمان زنی )جوانهمراحل در طول 

، رشهد رویهان   :شهامل  زنیجوانهوقایع  (زنیجوانهتا شروع 

هفتگی با دستگاه بینوکوالر  صورتبه تغییرات ظاهری بذر

 انجام گرفت. یتصویربرداربررسی  NTX-3C مدل

بهها اسههتفاده از ههها وتحلیههل دادهتجزیههه آنههالیز آمههاری:

 ایدامنهه بها آزمهون چنهد     هامیانگینآنالیز و  SAS افزارنرم

 مقایسه شدند. درصد 5دانکن در سطح 

 نتایج

پرایمینگ بهذر قبهل از   تجزیه واریانس نشان داد  :نتایج

شهده   گیهری انهدازه بر روی تمام صفات  مرطو  سرمادهی

 (.2و1 شد )جدول  دارمعنیدرصد  1مال در سطح احت

http://zaminpg.com/product/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D9%84%D9%88%D9%BE-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AF%D9%84-ntx-3c/
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 میانگین مربعات صفات مورد بررسی در آزمایش جوانه زنی- 1جدول

Table 1- Mean squares for traits investigated in germination experiment 

 منابع تغییر

S.O.V 

 درجه آزادی

df 

 زنیجوانهدرصد 

Germination presentation 

 زنیسرعت جوانه

Germination rate 

 چهطول ریشه

Radicle length 

 طول ساقه چه

Epicotyl length 
 پرایمینگ

Priming 
4 **549.42 **25.004 **1.02 **0.25 

 خطا
Error 

15 6.5 0.61 0.068 0.024 

ns1و  %5در سطح احتمال دار : غیر معنی دار، * و **:  به ترتیب معنی% 

ns: Non-significant, * and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 
 

 میانگین مربعات صفات مورد بررسی در آزمایش جوانه زنی -2جدول

Table 2- Mean squares for traits investigated in germination experiment 

 منابع تغییر

S.O.V 

 درجه آزادی

df 

 چهتر ریشهوزن

Radicle 

fresh 

weight 

 تر ساقه چهوزن

Epicotyl 

fresh 

weight 

وزن خشک 

 چهریشه

Radicle dry 

weight 

وزن خشک 

 ساقه چه

Epicotyl 

dry weight 

 1شاخص بنیه 

Vigor 

index1 

 2شاخص بنیه 

Vigor 

index2 

 پرایمینگ

Priming 
4 **43.84 **12.88 **2.12 **1.42 **6.72 **3.302 

 خطا

Error 
15 0.59 0.14 0.037 0.021 0.11 0.028 

ns1و  %5دار در سطح احتمال : غیر معنی دار، * و **:  به ترتیب معنی% 

ns: Non-significant, * and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 
 

پرایمینهگ کهردن بهذرها    وهش نشهان داد  نتایج این پژ

گهون  ژبذر اللهه وا  زنیجوانهدرصد  قبل از تیمار سرمادهی

 مختله   ههای غلظهت (. 1 جدولبخشید )را بهبود  گرگانی

نسبت بهه   مورداستفاده جیبرلیک اسیدآرژینین و  اسیدآمینه

نههد. بیشههترین درصههد  نشههان داد دارمعنههیشههاهد اخههتال  

میکرومهوالر بهه    5آرژینهین   اسهیدآمینه در تیمار  زنیجوانه

بت بهه  نسه برابر  5/1این تیمار بیش از که  (%03آمد )دست 

. (1داد )شهکل  را افهزایش   زنهی جوانهه درصد  (%53شاهد )

 جیبرلیهک اسهید  آرژینهین نسهبت بهه     اسهیدآمینه  درمجموع

اللهه واژگهون    زنهی جوانهه در بهبود درصهد   تریمهمنقش 

 .(1 شکلداشت )گرگانی 

های این بررسی نشهان داد پرایمینهگ کهردن بهذر     یافته

ههای مختله  اسهیدآمینه    الله واژگون گرگهانی بها غلظهت   

زنهی اثهر   آرژینین و جیبرلیک اسید بر روی سهرعت جوانهه  

(. در بهههین تیمارههههای  1دار نشهههان داد )جهههدول  معنهههی

زنی مربهو  بهه   ن سرعت جوانهشده بیشترین میانگیاستفاده

میکرومهوالر بهود کهه در مقایسهه بها       5اسیدآمینه آرژینهین  

روز کههاهش داد.  14زنههی را شههاهد تعههداد روز تهها جوانههه 

 14ذکهر هسهت در ایهن صهفت اسهیدآمینه آرژینهین       شایان

ههای مختله  جیبرلیهک اسهید بهاهم      میکروموالر و غلظت

 (.2داری نشان ندادند )شکل اختال  معنی

هههای مختلهه  اسههیدآمینه  پرایمینههگ بههذر بهها غلظههت 

چهه  آرژینین و جیبرلیک اسید منجر به افزایش طهول ریشهه  

(. در بهین تیمارههای   3در مقایسه با شاهد گردیهد )جهدول   

میکروموالر مؤثرترین بود  5پرایمینگ، اسیدآمینه آرژینین 

متر بیشتر از میلی 15چه در این تیمار که طول ریشهطوریبه

(. همچنههین غلظههت بههاالتر   3ر شههاهد بههود )جههدول   تیمهها

های مختله  جیبرلیهک اسهید    اسیدآمینه آرژینین و غلظت
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 (.3دار نشان ندادند )جدول باهم اختال  معنی

گردد در صهفت  مشاهده می 3طور که در جدول همان

گرم در لیتهر  میلی 254جز جیبرلیک اسید طول ساقه چه، به

ایسههه بهها شههاهد اخههتال  سههایر تیمارهههای پرایمینههگ در مق

مانند صفات پیش در این صفت نیز دار نشان دادند. بهمعنی

 5چه مربو  به تیمار اسیدآمینه آرژینین بیشترین طول ریشه

میکرومههوالر،  5میکرومههوالر بههود. اسههیدآمینه آرژینههین    

 544میکروموالر و جیبرلیهک اسهید    14اسیدآمینه آرژینین 

ا شهاهد طهول سهاقه چهه را بهه      گرم در لیتر در مقایسه بمیلی

 (.3برابر افزایش دادند )جدول  14/1و  11/1، 3/1ترتیب 

نشان داد پرایمینگ بذر با اسیدآمینه  2و  1شاخص بنیه 

آرژینین و جیبرلیک اسید سبب بهبود این صهفات گردیهد   

کهه تمهام تیمارههای پرایمینهگ در     (. باوجود این3)جدول 

نشان دادند اما در بهین دو   دارمقایسه با شاهد اختال  معنی

ترکیههب مورداسههتفاده، اسههیدآمینه آرژینههین در مقایسههه بهها  

(. در ههر  3جیبرلیک اسید تأثیر بیشتری نشهان داد )جهدول   

 5دو صفت باالترین میانگین مربو  به اسیدآمینه آرژینهین  

 میکروموالر بود.

 

 گرگانیبذر الله واژگون  زنیجوانهمینگ بر روی درصد تیمارهای پرای تأثیر -1شکل 

Figure 1- Effect of priming treatments on Germination of Fritillaria raddeana seeds 

 

 

 زنی بذر الله واژگون گرگانیجوانه سرعتتأثیر تیمارهای پرایمینگ بر روی  -2شکل 

Figure 2- Effect of priming treatments on germination rate of Fritillaria raddeana seeds 
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 زنی بذر الله واژگون گرگانیهای جوانهتأثیر پرایمینگ بذر با اسیدآمینه آرژینین و جیبرلیک اسید بر برخی شاخص -3جدول 

Table 3- The response of some germination characteristics affected by different rates of Arginine and 

Gibberellic acid in Fertillaria raddeana 

 

 میانگین مربعات

Mean square 

 تیمار

Treatment 

 

 چهطول ریشه

 متر()سانتی

Radicle length (cm) 

 طول ساقه چه

 متر()سانتی

Epicotyl length (cm) 

 1شاخص بنیه 

Vigor index1 

 2شاخص بنیه 

Vigor index2 

 شاهد

Control 

c3.82 1.96c 3.09d 1.88e 

 میکروموالر 5آرژینین 

Arginine 5 μM 

a5.22 2.65a 6.56a 4.29a 

 میکروموالر 14آرژینین 

Arginine 10 μM 

b4.55 2.29b 5.34b 3.49b 

 گرم در لیترمیلی 254جیبرلیک اسید 

1−Gibberellic acid 250 mg/l 

b4.35 2.18bc 4.36c 2.9c 

 گرم در لیترمیلی 544جیبرلیک اسید 

1−mg/lGibberellic acid 500  

b4.35 2.24b 4.25c 2.62d 

 ندارند. %5در سطح  LSD ی با آزموندارمعنی. اختال  باشندمییی که در ستون دارای حرو  مشترک هامیانگین

Means with same letter have no significant difference in each column based on LSD test (p>0.05) 

 

 زنی بذر الله واژگون گرگانیهای جوانهبا اسیدآمینه آرژینین و جیبرلیک اسید بر برخی شاخصتأثیر پرایمینگ بذر  -4جدول 

The response of some germination characteristics affected by different rates of Arginine and  

Gibberellic acid in Fertillaria raddeana 

 

 میانگین مربعات

Mean square 

 تیمار

Treatment 

 چهتر ریشهوزن

 گرم()میلی

Radicle fresh 

weight(mg) 

 تر ساقه چهوزن

 گرم()میلی

Epicotyl fresh 

weight(mg) 

چه ریشهوزن خشک 

 گرم()میلی

Radicle dry 

weight(mg) 

وزن خشک ساقه 

 گرم(چه )میلی

Epicotyl dry 

weight(mg) 

 شاهد

Control 
19.85d 10.12d 3.75d 3.45d 

 میکروموالر 5آرژینین 

Arginine 5 μM 
28.81a 15.07a 5.76a 5.08a 

 میکروموالر 14آرژینین 

Arginine 10 μM 
25.88b 13.04b 5.02b 4.41b 

 گرم در لیترمیلی 254جیبرلیک اسید 

1−Gibberellic acid 250 mg/l 
25.24b 12.48b 4.89b 4.27b 

 گرم در لیترمیلی 544جیبرلیک اسید 

1−Gibberellic acid 500 mg/l 
23.4c 11.91c 3.75c 4c 

 ندارند. %5در سطح  LSD آزمونداری با باشند. اختال  معنیهایی که در ستون دارای حرو  مشترک میمیانگین
Means with same letter have no significant difference in each column based on LSD test (p>0.05) 

http://barsadic.com/W.aspx?eid=119284
http://www.dictionary.com/browse/treatment
http://barsadic.com/W.aspx?eid=119284
http://www.dictionary.com/browse/treatment
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نشهان داد  سهاقه چهه    تهر وزنو  چهه ریشه تروزنبررسی 

 تههروزنپرایمینههگ بههذر قبههل از سههرمادهی سههبب افههزایش  

 اسهیدآمینه (. 4اسهت )جهدول   و ساقه چه گردیده  چهریشه

سبب افهزایش   هاغلظتدر تمام  جیبرلیک اسیدآرژینین و 

در مقایسه با تیمار شاهد  هم ساقه چه( چهریشههم تر )وزن

مربو   میانگینبیشترین  در هر دو صفت .(4جدول شدند )

همچنهین  . بهود  میکرومهوالر  5آرژینهین   اسیدآمینهبه تیمار 

آرژینهین بها غلطهت     اسیدآمینهغلظت باالتر نتایج نشان داد 

ی نشان ندادند دارمعنیاختال  باهم  جیبرلیک اسیدپایین 

جیبرلیهک  مقایسهه بها   اما هر دو تیمار میهانگین بهاالتری در   

 (.4دادند )جدول از خود نشان  در لیتر گرممیلی 544 اسید

در صفت وزن  است شدهدادهنشان  4جدول که  طورهمان

 تیمارههههایبهههین  ( درو سهههاقه چهههه چههههریشههههخشهههک )

در  گهرم میلهی  544 جیبرلیک اسهید تنها تیمار  مورداستفاده

نشان نداد اما سایر تیمارها بر  دارمعنیبا شاهد اختال   لیتر

 همسهو بها صهفات قبهل     بودنهد.  تأثیرگهذار روی این صفت 

ت نیههز امیکرومههوالر در ایههن صههف  5آرژینههین  اسههیدآمینه

 درمجمههوعبههاالترین میههانگین را بههه خههود اختصهها  داد.  

تیمار در تمام  مؤثرترینآرژینین در غلظت پایین  اسیدآمینه

 شده بود. گیریاندازهصفات 

ایهن پهژوهش نشهان داد اللهه      هایبررسی بذر: رسیپس

یولهههوژیکی بهههوده  دارای خهههوا  فیز گرگهههانیواژگهههون 

دارد  چنهد مهاه   رسهی پهس دوره  یهک آنرویهان   کهه نحویبه

پیازی در رویشگاه طبیعی در اواخهر   گونهاینبذر . (3)شکل 

را  زنهی جوانهه تابستان به بلوز کامل رسیده و باالترین میهزان  

رویشگاهی و آزمایشگاهی مها نشهان    هایبررسی. هستدارا 

در زمهان بلهوز بهذر در     گرگانیالله واژگون بذر رویان داد 

انهدازه نههایی    سهوم یکی( روی بوته مادرطبیعی )رویشگاه 

الت نارس و کوچک در قسمت به ح کهنحویبه هستخود 

 .  (A 3دارد )شکل قرار سر بذر 

 

  سرمایی( چینههفته پس از  4)B  (سرمایی چینه)بذر خشک بدون  A گرگانیرویان بذر الله واژگون  رسیپسروند  -3شکل 

 C(0  چینهاز هفته پس )سرمایی  D (چینه سرمایی)انتهای 

Figure 3- After-ripening Process in Fritillaria raddeana seeds. A (seed without stratification)  

B (4 weeks after stratification) C (8 weeks after stratification) D (end of stratification) 
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تهدریج طهی دوره   الله واژگون گرگهانی بهه   بذر رویان

کند و زمهانی کهه رویهان    سرمادهی مرطو  توسعه پیدا می

Hill ,)زنی آغاز مهی گهرد  اندازه نهایی خود رسید جوانهبه

تههدریج . درواقههع بهها دریافههت سههرما رویههان بههذر بههه (2019

صورت طولی از قسمت سر بذر توسعه پیهداکرده و پهس   به

مل سرمای موردنیهاز بهه قسهمت انتههای بهذر      از دریافت کا

انهدازه واقعهی و کامهل خهود     ازاینکه رویان بهرسد. پسمی

(. 4شود )شهکل  چه از قسمت سر بذر خارج میرسید ریشه

گونهه پیهازی طهی    زنهی بهذر ایهن   ذکر است که جوانهشایان

هها  زنی در آنتیرماه و مردادماه نیز بررسی گردید اما جوانه

رسی این بهذر  د که ممکن است به دلیل پسمشاهده نگردی

 و نرسیدن رویان به حداقل اندازه ممکن باشد.
 گرگهانی نتایج این پژوهش نشان داد بذر اللهه واژگهون   

فیزیولوژیهک هسهت کهه بهرای رفهع ایهن       مرفودارای خوا  

دارد. بهذرهای   گرادسانتیدرجه  4خوا  نیاز به دمای پایین 

درجهه   4الله واژگون پس از قرار گرفتن در یخچال با دمای 

کردند. نتهایج   زنیجوانههفته شروع به  13پس از  گرادسانتی

 طهی  گرگهانی رویهان بهذر اللهه واژگهون     نشان داد  روشنیبه

از قسمت سر  تدریجبهقرار گرفتن در دمای پایین  زمانمدت

 طهور بهه  ازاینکهپسو  .کندمیبه سمت انتهای بذر رشد  بذر

خود  رسیپسرویان  را دریافت کرد موردنیازکامل سرمای 

 زنهی جوانهه نههایی خهود رسهیده و     انهدازه بهرا کامل کرده و 

 آنو بهه دنبهال    چهه ریشهه  زنیجوانهپس از  .گرددمیشروع 

ساقه بذر در گلدان  قرارگیریپس از  .کندمیساقه چه رشد 

بلنهد و دمهای    روزبهه به رشد خود ادامه داده تا زمانی که  چه

. در سهال   شهود میو سپس وارد خوا   کندمیباال برخورد 

اول در زمان خوا  یک سوخک کوچک در انتهای ریشهه  

 .(4شکل شود )میتشکیل 

 

 گرگانیسوخ در الله واژگون  تشکیلتا  بذر رویان توسعهمراحل مختل   -4شکل 

Figure 4- Different stages of the seed embryo development by bulblet formation in Fritillaria raddeana 
 

 بحث

خوا  بهذر یکهی از فرآینهدهای پیچیهده در پاسهخ بهه       

اللههه  هههایگونههه. اغلههب هسههتمحیطههی  نامسههاعدشههرایط 

 نامسههاعدواژگههون در ایههران طههی چنههدین سههال بهها شههرایط 

 ههای گونهه اغلهب   طهورکلی بهه محیطی سازگار گردیدنهد.  

هسهتند  واژگون دارای خوا  مورفوفیزیولوژیکی  هایالله
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(Baskin and Baskin., 2014 .) نشهان   پهژوهش نتایج این

قبههل از تیمههار  بههذر اللههه واژگههون گرگههانی داد پرایمینههگ

را بهبهود   زنهی جوانه هایمؤلفهی دارمعنی طوربه سرمادهی

بهذرها   موردنیهاز بخشید اما در کوتاه کهردن دوره سهرمای   

 طهور بهه بهذر  سی حاضهر پرایمینهگ   ردر بر نداشت. تأثیری

و سهرعت   زنهی جوانهه ی موجهب افهزایش درصهد    دارمعنی

کهه   شهده اسهت  . گزارش در مقایسه با شاهد شد زنیجوانه

 وسهیله بهه  زنهی جوانهه نهدهای قبهل از   یفرآ از همه یا برخهی 

، بنهابراین بهذرهای پهرایم شهده     شهود مهی پرایمینگ شروع 

و متابولیسهم بهذر را    کهرده  آ  جهذ   سرعتبهد نتوانمی

و بذر افهزایش   زنیجوانهسرعت  آن درنتیجهکه  احیا کنند

 یابهد مهی بذر کهاهش   زنیجوانهفیزیولوژیکی در  ناهمگنی

(2008 et al.,Arif ).  قبههل از تیمههار  اسههموپرایمینگ

بذرهای اللهه   زنیجوانه هایشاخصهسبب بهبود سرمادهی 

 گردیههد (Fritillaria imperialisمههریم )واژگههون اشههک 

(Agha-babanezhad et al., 2015). شهود میحتمال داده ا 

، زادرون GA3 سهنتز  یهک تحر ه عامهل سهرما عهالوه بهر    که 

ش یموجهب افهزا  ه که  کنهد مهی  را فعهال  یگرید هایمحرک

مار سرما یت رسدمی. به نظر گرددمی بذرها زنیجوانهسرعت 

ش تهراز  یبازدارنهده و افهزا   ههای هورمهون  اهش ترازکسهبب 

ش یب سهبب افهزا  یه ن ترتیشهده و بهد   کمحهر  هایهورمون

 زمانهم طوربهدادها ین روی. اشودمی بذر زنیجوانهل یپتانس

 هها هورمهون ن یتهوازن به  جه یدر بذرها نت زنیجوانهرخ داد و 

نتههایج  .(Gomurgen and Tipirdamaz, 2000) هسههت

کردن بهذر اللهه واژگهون گرگهانی بها       نشان داد پرایمینگ

موردبررسههی ی صههفات دارمعنههی طههوربههه جیبرلیههک اسههید

. قههرارداد تههأثیررا تحههت  (زنههیجوانهههدرصههد و سههرعت )

 مهههههریم اشهههههک  پرایمینهههههگ بهههههذر اللهههههه واژگهههههون

(imperialisFritillaria )  544 جیبرلیهک اسهید   بهاppm  

 تهأثیر ، زنهی جوانهه قبل از زمان سرمادهی بهر تمهام صهفات    

. (et al.,babanezhad -Agha 2015)ی داشههتدارمعنههی

بهر روی بهذرهای    میلی مول 14و  5 جیبرلیک اسیدکاربرد 

( سهبب  Eranthis hyemalisزمسهتانی ) گیاه پیازی خربه   

 Tipirdamaz andگردیههد ) زنههیجوانهههافهزایش درصههد  

rgen, 2000umoG.)   ر موسههههههیر بههههههذپرایمینهههههگ 

(Boiss Allium hirtifolium)  144 جیبرلیههک اسههید بهها 

 زنیجوانهیش و افزا سبب شکست خوا  در لیتر گرممیلی

پرایمینهگ   (.2012et al. Dashti ,گردید )زی پیا گونهاین

 زنهی جوانهه  ههای شاخصهسبب بهبود  جیبرلیک اسیدبذر با 

گردیههد ( Baker stracheyi Alliumایرانههی )بهذر موسهیر   

(, 2013et al.Payal .)   از  ی، خهوا  ناشه  جیبرلیهک اسهید

و اثههرات بازدارنههده  شههکندمههیان و پوشههش بههذر را یههرو

کند میمهار  غیرمستقیما یم یمستق طوربهد را یاس یکزیآبس

(Kucera et al., 2005).    آمینواسهیدهای محتهوای بهاالی 

 دارنههههد  آن زنهههی جوانهههه نقهههش مهمههههی در   بهههذر  آزاد

(., 2012et alAlhadi  .)داد  ایهن پهژوهش نشهان    هاییافته

بذر اللهه واژگهون را    زنیجوانهآرژینین  اسیدآمینهکاربرد 

 کاربردهبه تیمارهایدر بین  چشمگیری افزایش داد. طوربه

ات میکرومهوالر در تمهام صهف    5آرژینهین   اسهیدآمینه  شهده 

کهههاربرد  تیمهههار بهههود. مهههؤثرترینشهههده  گیهههریانهههدازه

آزاد آرژینههین، گلوتههامین و متیههونین نقههش  آمینواسهیدهای 

 داشههههههت بهههههذر انهههههار    زنهههههی جوانهههههه مهمهههههی در  

(, 2012et al.Alhadi  .)   اسهیدآمینه تیمار بذرهای کلهزا بها 

 زنیجوانه هایویژگیمیکروموالر سبب بهبود  14آرژینین 

در  .(Nasibi et al., 2014) و رشهدی ایهن گیهاه گردیهد    

نیتهروژن   %54تها   44مختل  گیاهی  هایگونهین بذر ئتپرو

 شهههود مهههی تهههأمینآرژینهههین  وسهههیلهبههههبهههذر  ایذخیهههره

(King and Gifford,1997.) منهدا   بذر گیهاه  پرایمینگ 

Eruca sativa  آرژینههین منجههر بههه افههزایش  اسههیدآمینهبهها

 گردیههههد  %04بههههه  %14از  گونهههههایههههنبههههذر  زنههههیجوانههههه

(Yagi and Abdulkareem, 2006.) وهشهههی دیگهههر ژدر پ

آرژینهین   اسهیدآمینه گزارش گردید پرایمینگ بذر آفتابگردان با 

 ههای شاخصنجر به افزایش م ساعت 24به مدت  میکروموالر 5

کهه بها    (2014et al.alimoradi -Nejad ,گردیهد )  زنهی جوانهه 

در این پژوهش بهترین تیمار  .نتایج این پژوهش همسو بود

تیمههار پرایمینههگ بههذر بهها  زنههیجوانههه هههایشههاخص ازنظههر

میکروموالر بود که این تیمار حتی از  5 آرژینین اسیدآمینه

از  یکه ین ینه یآرژ. بهود  شدهواقع مؤثرترنیز  جیبرلیک اسید
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در  4N/6C بههها نسهههبتنهههه یآم یدهاین اسهههیپرکهههاربردتر

و در انتقهال   هاستپروتئین یاصل یزنده و اجزا هایسلول

  ذخیهههههههره نیتهههههههروژن در گیاههههههههان نقهههههههش دارد   

(Chen et al., 2004). ک یه  عنوانبهن ینیآرژ کهازآنجایی

 هسههت زنههیجوانهههتههروژن در طههول رشههد بعههد از  یمنبههع ن

(Hwang et al., 2001).  کهه اینبا توجه به  رسدمیبه نظر 

، در هها آمهین  یش سهاز پله  یپه  عنهوان بهه ن ینید آرژینواسیآم

 Paschalidis and)داشهته  نقهش   یم سهلول یک تقسه یه تحر

Roubelkis- Angelakis, 2005)   در این پژوهش توانسهته

رویهان   رسهی پهس  زمانمدتبه رشد رویان کمک کرده و 

 هاآمینپلی  کهاینبا توجه به  .طی شود تریکوتاهدر زمان 

سهتن  کش و زایهی رویهان ،  یم سههلول یتقسهه  نقش مهمهی در 

 دارنههههد بههههذور  زنههههیجوانهههههو  هههههاغههههده خههههوا 

(Kaur-Sawhney et al., 2003) در ایههن  ممکههن اسههت

 هههاآمههین باعههث تولیههد پلههیآرژینههین  اسههیدآمینهپههژوهش 

در کههل  .باشههد یافتهههافههزایش زنههیجوانهههو  باشههد گردیههده

مثبتهی بهر بهذر     تأثیرسرمادهی مرطو  به همراه پرایمینگ 

گرگانی داشت. سرمادهی مرطو  همهراه بها    واژگونالله 

مختل  اسهتفاده   هایگونه زنیجوانهبهبود  پرایمینگ برای

 بهرد مهی بهین  مار سرمادهی بذر خوا  بذر را از . تیشودمی

را کهاهش   زنهی جوانهه  زمهان مهدت که پرایمینهگ   همچنان

 .(Khan, 1992) دهدمی

 گیرینتیجه

بذر اغلب گونه های الله های واژگهون دارای خهوا    

 (.Baskin and Baskin., 2014)مورفوفیزیولوژیکی هستند

الله واژگون گرگانی یکی از گونهه ههای پیهازی بها ارزش     

ایران می باشد. متاسفانه با توجه به ارزش زینتی باالیی ایهن  

)رنگ زیبای گل و شهکل گهل( و وجهود رویشهکاه      گونه

ه آنچنانی به آن نشده و اطالعات زیهادی  کوچک آن توج

در مههورد آن در دسههترس نیسههت. خشکسههالی هههای اخیههر، 

چرای بی رویه دام ها، تغییر اراضی به اراضی کشاورزی و 

غیره رویشگاه این گیهاه بهومی را بها خطهر نهابودی مواجهه       

کرده است. بنابراین می بایست گام های اساسی و اولیه در 

ونه انجام گیرد. تکثیر بذری یکهی  مورد اهلی سازی این گ

از گههام هههای اولیههه جهههت احیههای رویشههگاه ایههن گونههه و  

استقرار آن می باشد. با توجه به خوا  فیزیولهوژیکی بهذر   

الله واژگون گرگانی، پرایمینهگ بهذر کمهک شهایانی بهه      

جوانه زنی این گونه کرد. اسید امینه آرژینین تاثیر بسهزایی  

ه داشت. اسید امینهه آرژینهین بهه    بر جوانه زنی بذر این گون

عنوان یک ترکیب ارزان قیمهت و در دسهترس مهی توانهد     

جهت جوانه زنی بذر این گونه در راستای احیای رویشگاه 

 .های ان استفاده گردد

 تشکر و قدردانی

مقالههه حاضههر بخههشی از پایههان نامهههه دوره دکتهری   

مصو  دانشگاه فردوسی مشهد می  44502با کد پژوهشی 

بر خود الزم می دانند از  نویسندگانبدین وسیله  باشهد که 

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد کهه امکانهات   

الزم برای اجهرای ایهن پهژوهش را فهراهم کردندصهمیمانه      

 یند.تشکر نما
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