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  چکیده
در طبیعت با  شده شناختهکمتر  گونه اینو استقرار  زنی جوانه که اینبا توجه به  .دارد ییکی از گیاهان پیازي بومی ایران بوده که ارزش زینتی و دارویی باالی گرگانیالله واژگون 

اسید آمینه آرژینین و اسید جیبرلیک  از برداشت.  آن احیاي رویشگاهگام مهمی در راستاي حفظ و  آنبر روي اهلی سازي و تکثیر  بامطالعه توان می رو ازاینمشکل روبرو هست 
پرایمینگ در هفت تکرار در  تیمار 5با  یامل تصادفک هاي بلوكپژوهشی در قالب طرح  به این منظورجمله ترکیباتی هستند که کمک شایانی به بهبود جوانه زنی بذور می کنند. 

 گرم میلی 500و  250اسید (جیبرلیک میکروموالر)،  10و  5تیمارهاي پرایمینگ شامل آرژینین ( .شددر آزمایشگاه دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد اجرا  94-95سال 
میکروموالر بیشترین  5گردید. آرژینین  گونه این زنی جوانه هاي ویژگیباعث 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 زنی جوانهو سرعت  درصد که نحوي بهداشت  زنی جوانهدرصد و سرعت را روي  تأثیر
در طبیعت  که نحوي بهبوده  رسی پسداراي  گونه این رویان بذرنشان داد الر نیز با بینوکو رویانبررسی روند رشد صورت تصویري ثبت گردید.  ده از بینوکوالر مورد ارزیابی بهاستفا

 .رسد مینهایی خود  اندازه بهسرمایی رویان  زکامل نیا دریافتاز و پس  پیداکردهتوسعه  تدریج بهدریافت نیاز سرمایی که با  ه واقعی خود بودهزاندا سوم یک آنروی

  .گیاهان بومیرسی، زینتی، استقرار، پس کلمات کلیدي:
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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. 

Key words: Establishment, After-ripening, Ornamental, Native plants 

                                                             
* Email: tehranifar@um.ac.ir 



20  DOI: 10.22034/ijsst.2019.114587.1112  و همکاران پور علی  

  مقدمه

اقلیمی و زیستی از تنوع  کهایران کشور پهناوري است 
و پس از ترکیه بیشترین تنوع گیـاهی   بودهخوبی برخوردار 

). Farahmand and Nazari, 2015(در خاورمیانه دارد را 
پیـازي   گیاهگونه  200ایران بیش از طبیعی  هاي رویشگاهدر 
، زنبـق سـانان و نـرگس سـانان     سانان سوسن هاي خانوادهاز 

، ها دشتکه نقش مهمی در نمایش رنگ در  کنند میرشد 
 Farahmand andکننـد (  میبازي  ها جنگلو  ها کوهستان

Nazari, 2015 .( ــران ــه  20در ایـ ــون گونـ ــه واژگـ  اللـ
یکـی از   کـه  )Tehrani et al., 2015( است شده شناسایی

الله واژگون شده است،  آنکه توجه کمتري به  هایی گونه
گیـاهی   کـه  .Fritillaria raddeanaعلمـی  با نام  گرگانی

ــت   ــاز دار اس ــی و پی ــاله، علف ــومی  و چندس ــتان، ب ترکمنس
ertogh and H Deاسـت ( ایـران  افغانستان و شـمال شـرق   

, 1993LeNard   ارزش زینتـی و   گرگـانی ). اللـه واژگـون
 فرد منحصربه هاي ویژگیبه  با توجهداشته و  یدارویی باالی

گل شاخه بریده، گل گلـدانی و گیـاه    عنوان به دتوان می آن
ــتري  ــتفادهبس ــرد.   مورداس ــرار گی ــدگاه  ق ــین، از دی همچن

ــاغ نیــز ارزشــمند اســت.    تــاکنونطراحــی فضــاي ســبز و ب
فیزیولـوژي ایـن    مختلـف  هـاي  جنبـه روي  اندکیمطالعات 

 شـده  انجـام  آنبـذر  برطـرف نمـودن خـواب     ازجملـه  گیاه
کـه تنهـا در    گونـه  ایـن است. با توجه به رویشـگاه محـدود   

 توان میاست؛  شده گزارشبخش کوچکی از کشور ایران 
گـام مهمـی در    آنتکثیـر  بـر روي اهلـی سـازي و     بامطالعه

 هـاي  ویژگـی برداشـت.   آن سـازي  تجـاري راستاي حفظ و 
و زیبــا (زرد  فــرد منحصــربهرنــگ گــل  ماننــد زیباشــناختی

 گونه این آن و کاهش جمعیت کرمی)، سطح کم رویشگاه
 هـاي  سـال در ه اسـت.  قـرارداد  خطر انقـراض را در معرض 

بـه علـت پـراکنش     ایـران هاي الله واژگون  اخیر انواع گونه
سـازي، بوتـه    ها، جاده اضافه چراي دام محدود و متراکم، به

کنی، برداشت گل و سوخ، قاچاق گل و عرضه به بـازار و  
انـد. اللـه واژگـون     غیره درخطر جدي انقـراض قرارگرفتـه  

و به همـین دلیـل    گردد میذخیره ژنتیکی محسوب  عنوان به

 .)Eslamzade, 2009( ضــروري اســت   آنحفاظــت از 
ط توســ یاهیــگ هــاي گونــهاز  ياریبــذر در بســ زنــی جوانــه

 تأثیر، تحت شود میده یه اصطالحاً خواب نامک سازوکاري
 زنی جوانهدر  یانعم عنوان به توان می. خواب را گیرد میقرار 

، یطیمساعد محط یدر شـرا یه حتکسوب نمود اه محیبذر گ
 ترین متداول ).Nasiri et al., 2003( شود می زنی جوانهمانع 

مرطـوب   یینه سرمای، چیستن خواب درونکش يروش برا
و  رشد هاي کننده تنظیممواقع استفاده از  یه در برخکاست 

 احتیاجـات  همـه ا ی ین بخشیگزید جاتوان می ییایمیمواد ش
ــرمایی   ــه س ــد (چین . )Baskin and Baskin, 2014باش

، زنـی  جوانـه سرعت و پرایمینگ بذر باعث افزایش درصد 
شـود   مـی  زنی جوانهیکنواختی سبز شدن و کاهش میانگین 

)Baskin and Baskin, 2014 .(ــرلیج ــا یب ــهن ه  ازجمل
ع یهستند که در کنترل و تسـر  رشد گیاهی هاي کننده تنظیم
 ).Nicolas et al.,1996دارنـد ( دخالت  مستقیماً زنی جوانه
 ن ترشـح یجنـ  توسـط  هکـ  یـک برلیجاسـید   یاصـل  نقـش 

 ل دریـ دخ هـاي  آنـزیم  نندهک دک ژن نمودن فعال ،شود می

عمـل   نیـ ا و است الزیآم آلفا میآنز ویژه به بذر زنی جوانه
 میآنـز  نیـ ا ننـده ک دکـ  يها mRNAش یافزا قیطر از را

ن ینیآرژ ).Gonzalez-Benito et al, 2004دهد ( می انجام
زنده و  هاي سلولنه در یآم يدهاین اسیاز پرکاربردتر یکی

نـه  یآم يدهایسه با اسیو در مقا هاست پروتئین یاصل ياجزا
فا یاه ایرا در گ يفرد منحصربه یکیولوژیزیف هاي نقشگر ید

تروژن ی% ن50ن حدود ینیآرژ .(Chen et al., 2004) کند می
تروژن در طول رشد بعد یک منبع نی عنوان بهن دانه را یپروتئ

. )Hwang et al., 2001( نمایـد  مـی ن یتـأم  زنـی  جوانـه از 
تروژن ی% ن90ش از ین دانه بی% پروتئ50ن ین عالوه بر تأمینیآرژ

 ارانکـ هم و یروح. کند مین یرا تأم یاهیگ هاي بافتآزاد در 
)Rohi et al., 2010 (ن درصــدیبــاالتر ردنــدک گــزارش 

 ppm500مـار  یت در Tulip kaufmannianaبـذر   زنـی  جوانـه 
واژگـون جهـت    هـاي  اللـه آمـد. بـذر    به دست یکبرلیج دیاس

ــه ــی جوان ــه   زن ــاز ب ــاي دورهنی ــر از   ه ــرمایی کمت ــه  4س درج
در ). Dehertogh and LeNard, 1993(دارنـد   گـراد  سانتی

گـــزارش کردنـــد بـــذر اللـــه واژگـــون گونـــه   پژوهشـــی
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Fritillaria imperialis   نیاز بـه بـیش از    زنی جوانهجهت
دارد و کـــاربرد  گـــراد ســـانتیدرجـــه  4هفتـــه دمـــاي  10

 را بهبـود بخشـید   گونـه  ایـن  بـذر  زنـی  جوانه اسید جیبرلیک
)Agha-babanezhad et al., 2015( . قبلـی   هـاي  گـزارش

 زنی جوانهآرژینین باعث بهبود  اسیدآمینهکاربرد نشان دادند 
بنـابراین   .)Nasibi et al., 2014( گردید فرنگی گوجهبذر 

جوانـه زنـی انـدك    رویشگاه محدود این گونـه،   با توجه به
زینتـی و   و همچنـین اهمیـت  این گونه در رویشگاه طبیعـی  

فوق العاده این گیاه پیـازي بـومی ایـن پـژوهش بـا       دارویی
مناسب ترین تیمار جهـت شکسـت   هدف شناسایی و تعیین 

  انجام گرفت. خواب بذر این گیاه

  ها روشمواد و 

ماه سـال  اواسـط شـهریور  در  گونـه  ایـن بـذر   :منبع بذور
از شهرستان مانـه و سـملقان اسـتان خراسـان شـمالی       1394
 مرکزیـت  بـه  سملقان و مانه گردید. شهرستان آوري جمع

ارتفـاع از   خراسـان بـا   اسـتان  غربـی  شمال در آشخانه شهر
دمـاي   حـداکثر  داراي. کـه  قرارگرفتهمتـر  850ا یسطح در

 متوسـط  وبـوده   -18 دمـاي  حـداقل  و درجـه  40 مطلـق 

. هسـت  متـر  میلـی  252سـالیانه   شهرسـتان  ایـن  در بارندگی
ــالمذرهاي بـــ ــید سـ ــاریخ  هو رسـ ــهریورماه 15در تـ از  شـ

انی و به آزمایشـگاه علـوم باغبـ    آوري جمعرویشگاه طبیعی 
بررسی بـذرهاي پـوك و   دانشگاه فردوسی انتقال و پس از 

 هـاي  بلـوك  طـرح  ایـن پـژوهش بـا    نامرغوب جدا گردید.
تکرار براي بررسـی   4( تکرار 7و تیمار  5کامل تصادفی با 

در گلـدان)   تکـرار جهـت اسـتقرار    3و  زنـی  جوانـه صفات 
در این پژوهش شامل  مورداستفادهانجام گرفت. تیمارهاي 

در  گــرم میلــی 500و  250ســطح (در دو  جیبرلیــک اســید
 10و  5ســـــطح (دو آرژینـــــین در  اســـــیدآمینه)، لیتـــــر

بـدون پـرایم) بـود. بـراي هـر      شـاهد ( میکروموالر) و تیمار 
  عدد بذر در نظر گرفته شد. 25تکرار نیز 

ــاز جیبرلیــک اســید :جیبرلیــک اســیدتیمــار  از  موردنی
شرکت سیگما خریـداري گردیـد. بـذرها ابتـدا بـا محلـول       

جیبرلیـک   هاي محلولسپس ، هیپوکلرید سدیم ضدعفونی

ــدت    ــه م ــذور ب ــه و ب ــید تهی ــاعت در  24اس ــولس ــا محل  ه
  خارج گردید. ازآن پسنگهداري و 

در ایـن   مورداستفادهینین آرژ آرژینین: اسیدآمینهتیمار 
ــژوهش  ــذرها    پ ــد. ب ــداري گردی ــیگما خری ــرکت س از ش

با محلول هیپوکلرید سدیم ضدعفونی گریدنـد   ازاینکه پس
 24بـه مـدت    شـده  آمـاده  از قبـل  آرژینـین  هـاي  محلـول در 

  .خارج و استفاده گردید ازآن پسساعت نگهداري و 
 هـاي  محلولاز تیمار شدن بذور با  پس روش پژوهش:
 هـــاي نـــایلوندرون  هـــا آن و آرژینـــینجیبرلیـــک اســـید 

ه شد و جهت دریافت نیـاز  قراردادپالستیکی حاوي پرلیت 
 گـراد  سـانتی درجـه   4 در یخچال با دماي موردنیازسرمایی 

هفتگی بررسی و  صورت به بذرها. نایلون هابی قرار گرفت
از  زنـی  جوانـه ظهور عالئـم اولیـه    محض بههفته  13پس از 

بـه آزمایشـگاه    زنـی  جوانـه یخچال بیرون و جهـت بررسـی   
صـورت   زده بـه  تعـداد بـذور جوانـه    ازآن پـس انتقال یافـت.  

در این پژوهش شـامل   گیري اندازهروزانه ثبت شد. صفات 
 ، 2، شاخص بنیـه 1شاخص بنیه  ،زنی جوانهدرصد و سرعت 

و سـاقه چـه و    چـه  ریشـه  تـر  وزنو ساقه چه،  چه ریشهطول 
  و ساقه چه بود. چه ریشهوزن خشک 

 آوري جمـع بذور پـس از   :بررسی با دستگاه بینوکوالر
از رویشگاه طبیعی شستشو و ضـدعفونی گردیدنـد. سـپس    

در یخچـال   قرارگیـري از زمان زنی ( جوانهمراحل در طول 
، رشـد رویـان   :شـامل  زنـی  جوانهوقایع  )زنی جوانهتا شروع 

هفتگی با دستگاه بینوکوالر  صورت به تغییرات ظاهري بذر
  انجام گرفت. يتصویربرداربررسی  NTX-3C مدل

ــاري: ــالیز آم ــه آن ــل داده تجزی ــا  وتحلی ــا اســتفاده از ه ب
 اي دامنـه بـا آزمـون چنـد     هـا  میانگینآنالیز و  SAS افزار نرم

  مقایسه شدند. درصد 5دانکن در سطح 

  نتایج

پرایمینگ بـذر قبـل از   تجزیه واریانس نشان داد  :نتایج
شـده   گیـري  انـدازه بر روي تمام صفات  مرطوب سرمادهی

  ).2و1 شد (جدول  دار معنیدرصد  1مال در سطح احت
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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 آزادي
df  

 زنی جوانهدرصد 
Germination presentation  

 زنی سرعت جوانه
Germination rate  

 چه طول 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  

ns1% و 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 آزادي
df  

 چه تر ریشه وزن
Radicle 

fresh 
weight  

 تر ساقه چه وزن
Epicotyl 

fresh 
weight  

وزن خشک 
 چه ریشه

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 

ns1% و 5دار در سطح احتمال  : غیر معنی دار، * و **:  به ترتیب معنی%  
ns: Non-significant, * and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 

  

پرایمینـگ کـردن بـذرها    وهش نشـان داد  نتایج این پـژ 
گـون  ژبذر اللـه وا  زنی جوانهدرصد  قبل از تیمار سرمادهی

 مختلـف  هـاي  غلظـت ). 1 جدولبخشید (را بهبود  گرگانی
نسبت بـه   مورداستفاده جیبرلیک اسیدآرژینین و  اسیدآمینه

ــتالف   ــیشــاهد اخ ــان داد دار معن ــد  نش ــترین درص ــد. بیش ن
میکرومـوالر بـه    5آرژینـین   اسـیدآمینه در تیمـار   زنی جوانه

بت بـه  نسـ برابر  5/1این تیمار بیش از که  %)83آمد (دست 
. )1داد (شـکل  را افـزایش   زنـی  جوانـه درصد  %)53شاهد (

 جیبرلیـک اســید آرژینـین نسـبت بـه     اسـیدآمینه  درمجمـوع 
اللـه واژگـون    زنـی  جوانـه در بهبـود درصـد    تري مهمنقش 

  .)1 شکلداشت (گرگانی 
هاي این بررسی نشـان داد پرایمینـگ کـردن بـذر      یافته

هـاي مختلـف اسـیدآمینه     الله واژگـون گرگـانی بـا غلظـت    
زنـی اثـر    آرژینین و جیبرلیک اسید بر روي سـرعت جوانـه  

). در بــــین تیمارهــــاي 1دار نشــــان داد (جــــدول  معنــــی

زنـی مربـوط بـه     ن سرعت جوانهشده بیشترین میانگی استفاده
میکرومـوالر بــود کـه در مقایســه بــا    5اسـیدآمینه آرژینــین  

ــه   ــا جوان ــداد روز ت ــاهد تع ــی را  ش ــاهش داد.  10زن روز ک
 10ذکــر هسـت در ایــن صـفت اســیدآمینه آرژینــین    شـایان 

هـاي مختلـف جیبرلیـک اسـید بـاهم       میکروموالر و غلظت
  ).2داري نشان ندادند (شکل  اختالف معنی

ــت   ــا غلظ ــذر ب ــگ ب ــیدآمینه   پرایمین ــف اس ــاي مختل ه
چـه   آرژینین و جیبرلیک اسید منجر به افزایش طـول ریشـه  

). در بـین تیمارهـاي   3در مقایسه با شـاهد گردیـد (جـدول    
میکروموالر مؤثرترین بود  5پرایمینگ، اسیدآمینه آرژینین 

متر بیشتر از  میلی 15چه در این تیمار  که طول ریشه طوري به
ــا ــدول   تیم ــود (ج ــاهد ب ــاالتر   3ر ش ــت ب ــین غلظ ). همچن

هـاي مختلـف جیبرلیـک اسـید      اسیدآمینه آرژینین و غلظت
  ).3دار نشان ندادند (جدول  باهم اختالف معنی

گردد در صـفت   مشاهده می 3طور که در جدول  همان
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گرم در لیتـر   میلی 250جز جیبرلیک اسید  طول ساقه چه، به
ایســه بــا شــاهد اخــتالف ســایر تیمارهــاي پرایمینــگ در مق

مانند صفات پیش در این صفت نیـز   دار نشان دادند. به معنی
 5چه مربوط به تیمار اسیدآمینه آرژینین  بیشترین طول ریشه

میکرومــوالر،   5میکرومــوالر بــود. اســیدآمینه آرژینــین     
 500میکروموالر و جیبرلیـک اسـید    10اسیدآمینه آرژینین 

ا شـاهد طـول سـاقه چـه را بـه      گرم در لیتر در مقایسه ب میلی
  ).3برابر افزایش دادند (جدول  14/1و  16/1، 3/1ترتیب 

نشان داد پرایمینگ بذر با اسیدآمینه  2و  1شاخص بنیه 
آرژینین و جیبرلیک اسید سبب بهبود ایـن صـفات گردیـد    

کـه تمـام تیمارهـاي پرایمینـگ در      ). باوجود این3(جدول 
نشان دادند امـا در بـین دو    دار مقایسه با شاهد اختالف معنی

ــا    ــین در مقایســه ب ترکیــب مورداســتفاده، اســیدآمینه آرژین
). در هـر  3جیبرلیک اسید تأثیر بیشـتري نشـان داد (جـدول    

 5دو صفت باالترین میانگین مربوط به اسیدآمینه آرژینـین  
 میکروموالر بود.

 
  گرگانیبذر الله واژگون  زنی جوانهمینگ بر روي درصد تیمارهاي پرای تأثیر - 1شکل 

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

  

 
 زنی بذر الله واژگون گرگانی جوانه سرعتتأثیر تیمارهاي پرایمینگ بر روي  - 2شکل 

Figure 2- Effect of priming treatments on germination rate of Fritillaria raddeana seeds 
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 زنی بذر الله واژگون گرگانی هاي جوانه تأثیر 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 

 

  چه طول ریشه
 متر) (سانتی

Radicle length (cm) 

  طول ساقه چه
 متر) (سانتی

Epicotyl length (cm) 

 1شاخص بنیه 
Vigor index1 

 2شاخص بنیه 
Vigor index2  

 شاهد
Control 

3.82c 1.96c 3.09d 1.88e 

 میکروموالر 5آرژینین 
Arginine 5 μM 

5.22a 2.65a 6.56a 4.29a 

 میکروموالر 10آرژینین 
Arginine 10 μM 

4.55b 2.29b 5.34b 3.49b 

 گرم در لیتر میلی 250جیبرلیک اسید 
Gibberellic acid 250 mg/l−1 

4.35b 2.18bc 4.36c 2.9c 

 گرم در لیتر میلی 500جیبرلیک اسید 
Gibberellic acid 500 mg/l−1 

4.35b 2.24b 4.25c 2.62d 

  ندارند. %5در سطح  LSD ي با آزموندار معنی. اختالف باشند مییی که در ستون داراي حروف مشترك ها میانگین
Means with same letter have no significant difference in each column based on LSD test (p>0.05) 

  

 زنی بذر الله واژگون گرگانی هاي جوانه با 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 

  چه تر ریشه وزن
 گرم) (میلی

Radicle fresh 
weight(mg) 

  تر ساقه چه وزن
 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 10آرژینین 
Arginine 10 μM 

25.88b 13.04b 5.02b 4.41b 

 گرم در لیتر میلی 250جیبرلیک اسید 
Gibberellic acid 250 mg/l−1 

25.24b 12.48b 4.89b 4.27b 

 گرم در لیتر میلی 500جیبرلیک اسید 
Gibberellic acid 500 mg/l−1 

23.4c 11.91c 3.75c 4c 

  % ندارند.5در سطح  LSD آزمونداري با  باشند. اختالف معنی هایی که در ستون داراي حروف مشترك می میانگین
Means with same letter have no significant difference in each column based on LSD test (p>0.05) 
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نشـان داد  سـاقه چـه    تـر  وزنو  چـه  ریشه تر وزنبررسی 
 تــر وزنپرایمینــگ بــذر قبــل از ســرمادهی ســبب افــزایش  

 اسـیدآمینه ). 4اسـت (جـدول   و ساقه چه گردیـده   چه ریشه
سـبب افـزایش    ها غلظتدر تمام  جیبرلیک اسیدآرژینین و 

در مقایسه با تیمار شاهد  هم ساقه چه) چه ریشههم تر ( وزن
مربوط  میانگینبیشترین  در هر دو صفت .)4جدول شدند (

همچنـین  . بـود  میکرومـوالر  5آرژینـین   اسـیدآمینه به تیمار 
آرژینـین بـا غلطـت     اسـیدآمینه غلظت باالتر نتایج نشان داد 

ي نشان ندادنـد  دار معنیاختالف باهم  جیبرلیک اسیدپایین 
جیبرلیـک  مقایسـه بـا   اما هر دو تیمـار میـانگین بـاالتري در    

 ).4دادند (جـدول  از خود نشان  در لیتر گرم میلی 500 اسید
در صـفت وزن   است شده دادهنشان  4جدول که  طور همان

ــه ریشـــهخشـــک ( ــه چـ ــاقه چـ ــین  ) درو سـ ــايبـ  تیمارهـ
در  گـرم  میلـی  500 جیبرلیـک اسـید  تنها تیمار  مورداستفاده

نشان نداد اما سایر تیمارها بـر   دار معنیبا شاهد اختالف  لیتر

 همسـو بـا صـفات قبـل     بودنـد.  تأثیرگـذار روي این صـفت  
ــیدآمینه ــین  اس ــف  5آرژین ــن ص ــوالر در ای ــز امیکروم ت نی

ــه خــود اختصــاص داد.   ــانگین را ب ــاالترین می  درمجمــوعب
تیمار در تمام  مؤثرترینآرژینین در غلظت پایین  اسیدآمینه

  شده بود. گیري اندازهصفات 
این پـژوهش نشـان داد اللـه     هاي بررسی بذر: رسی پس

ــانیواژگـــون  ــوده داراي خـــواب فیز گرگـ ــوژیکی بـ یولـ
دارد  چنـد مـاه   رسـی  پـس دوره  یـک  آنرویان  که نحوي به

پیازي در رویشگاه طبیعی در اواخر  گونه اینبذر . )3(شکل 
را  زنـی  جوانهتابستان به بلوغ کامل رسیده و باالترین میزان 

رویشگاهی و آزمایشگاهی ما نشان  هاي بررسی. هستدارا 
در زمان بلوغ بـذر در   گرگانیالله واژگون بذر رویان داد 

اندازه نهـایی   سوم یکي) روي بوته مادرطبیعی (رویشگاه 
الت نارس و کوچک در قسمت به ح که نحوي به هستخود 

  . )A 3دارد (شکل قرار سر بذر 

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

 C)8  چینهاز هفته پس (سرمایی  D انتهاي)چینه سرمایی( 
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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تـدریج طـی دوره    الله واژگون گرگـانی بـه   بذر رویان
کند و زمـانی کـه رویـان     سرمادهی مرطوب توسعه پیدا می

Hill ,(زنی آغاز مـی گـرد   اندازه نهایی خود رسید جوانه به

ــا دریافــت ســرما رویــان بــذر بــه )2019 تــدریج  . درواقــع ب
صورت طولی از قسمت سر بذر توسعه پیـداکرده و پـس    به

مل سرماي موردنیـاز بـه قسـمت انتهـاي بـذر      از دریافت کا
انـدازه واقعـی و کامـل خـود      ازاینکه رویان به رسد. پس می

). 4شود (شکل  چه از قسمت سر بذر خارج می رسید ریشه
گونـه پیـازي طـی     زنـی بـذر ایـن    ذکر است که جوانه شایان

هـا   زنی در آن تیرماه و مردادماه نیز بررسی گردید اما جوانه
رسی این بـذر   د که ممکن است به دلیل پسمشاهده نگردی

  و نرسیدن رویان به حداقل اندازه ممکن باشد.
 گرگـانی نتایج این پژوهش نشان داد بذر الله واژگـون  

فیزیولوژیک هست کـه بـراي رفـع ایـن     مرفوداراي خواب 

دارد. بذرهاي  گراد سانتیدرجه  4خواب نیاز به دماي پایین 
درجه  4الله واژگون پس از قرار گرفتن در یخچال با دماي 

کردند. نتایج  زنی جوانههفته شروع به  13پس از  گراد سانتی
 طـی  گرگـانی رویان بذر اللـه واژگـون   نشان داد  روشنی به

از قسمت سر  تدریج بهقرار گرفتن در دماي پایین  زمان مدت
 طـور  به ازاینکه پسو  .کند میبه سمت انتهاي بذر رشد  بذر

خود  رسی پسرویان  را دریافت کرد موردنیازکامل سرماي 
 زنـی  جوانـه نهایی خـود رسـیده و    اندازه بهرا کامل کرده و 

 آنو بـه دنبـال    چـه  ریشه زنی جوانهپس از  .گردد میشروع 
ساقه بذر در گلدان  قرارگیريپس از  .کند میساقه چه رشد 

بلند و دمـاي   روز بهبه رشد خود ادامه داده تا زمانی که  چه
. در سـال   شود میو سپس وارد خواب  کند میباال برخورد 

اول در زمان خواب یک سوخک کوچک در انتهاي ریشه 
 .)4شکل شود ( میتشکیل 

 گرگانیسوخ در الله واژگون  تشکیلتا  بذر رویان توسعهمراحل مختلف  - 4شکل 
Figure 4- Different stages of the seed embryo development by bulblet formation in Fritillaria raddeana 

  

  بحث

خواب بـذر یکـی از فرآینـدهاي پیچیـده در پاسـخ بـه       

ــه. اغلــب هســتمحیطــی  نامســاعدشــرایط  ــه  هــاي گون الل
 نامســاعدواژگــون در ایــران طــی چنــدین ســال بــا شــرایط 

 هـاي  گونـه اغلـب   طـورکلی  بـه محیطی سازگار گردیدنـد.  
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هسـتند  واژگون داراي خواب مورفوفیزیولوژیکی  هاي الله
)Baskin and Baskin., 2014 .( نشـان   پـژوهش نتایج این

قبــل از تیمــار  بــذر اللــه واژگــون گرگــانی داد پرایمینــگ
را بهبـود   زنـی  جوانـه  هاي مؤلفهي دار معنی طور به سرمادهی

بـذرها   موردنیـاز بخشید اما در کوتـاه کـردن دوره سـرماي    
 طـور  بـه بـذر  سی حاضـر پرایمینـگ   ردر بر نداشت. تأثیري
و سـرعت   زنـی  جوانـه ي موجـب افـزایش درصـد    دار معنـی 
کـه   شـده اسـت  . گزارش در مقایسه با شاهد شد زنی جوانه

 وسـیله  بـه  زنـی  جوانـه نـدهاي قبـل از   یفرآ از همه یـا برخـی  
، بنـابراین بـذرهاي پـرایم شـده     شـود  مـی پرایمینگ شـروع  

و متابولیسـم بـذر را    کـرده  آب جـذب  سـرعت  بهد نتوان می
و بذر افـزایش   زنی جوانهسرعت  آن درنتیجهکه  احیا کنند
 یابـد  مـی بذر کـاهش   زنی جوانهفیزیولوژیکی در  ناهمگنی

)2008 et al.,Arif (.  ــموپرایمینگ ــار  اس ــل از تیم قب
بـذرهاي اللـه    زنی جوانه هاي شاخصهسبب بهبود سرمادهی 

 گردیـد  )Fritillaria imperialisمـریم ( واژگـون اشـک   
)Agha-babanezhad et al., 2015(. شود میحتمال داده ا 

، زا درون GA3 سـنتز  یـک تحر ه عامـل سـرما عـالوه بـر    کـ 
ش یموجـب افـزا  ه کـ  کنـد  می را فعال يگرید هاي محرك
مار سرما یت رسد می. به نظر گردد می بذرها زنی جوانهسرعت 
ش تـراز  یبازدارنـده و افـزا   هاي هورمون اهش ترازکسـبب 

ش یب سـبب افـزا  یـ ن ترتیشـده و بـد   كمحر هاي هورمون
 زمان هم طور بهدادها ین روی. اشود می بذر زنی جوانهل یپتانس

 هـا  هورمـون ن یتوازن بـ جه یدر بذرها نت زنی جوانهرخ داد و 
نتــایج  .)Gomurgen and Tipirdamaz, 2000( هســت

کـردن بـذر اللـه واژگـون گرگـانی بـا        نشان داد پرایمینگ
موردبررســی ي صــفات دار معنــی طــور بــه جیبرلیــک اســید

ــهدرصــد و ســرعت ( ــی جوان ــأثیررا تحــت  )زن ــرارداد ت . ق
  مـــــریم اشـــــک  پرایمینـــــگ بـــــذر اللـــــه واژگـــــون

)imperialisFritillaria (  500 جیبرلیـک اسـید   بـاppm  

 تـأثیر ، زنـی  جوانـه قبل از زمان سـرمادهی بـر تمـام صـفات     
. )Agha-babanezhad et al., 2015(ي داشـت دار معنـی 

بـر روي بـذرهاي    میلی مول 10و  5 جیبرلیک اسیدکاربرد 
) سـبب  Eranthis hyemalisزمسـتانی ( گیاه پیازي خربـق  

 Tipirdamaz andگردیـد (  زنـی  جوانـه افـزایش درصـد   

rgen, 2000umoG.(   ر موســــــیر بـــــذ پرایمینـــــگ  
)Boiss Allium hirtifolium(  100 جیبرلیــک اســید بــا 

 زنی جوانهیش و افزا سبب شکست خواب در لیتر گرم میلی
پرایمینگ  ).2012et al. Dashti ,گردید (زي پیا گونه این

 زنـی  جوانـه  هـاي  شاخصهسبب بهبود  جیبرلیک اسیدبذر با 
گردیـد  ) Allium stracheyi Bakerایرانـی ( بـذر موسـیر   

), 2013et al.Payal .(   از  ی، خـواب ناشـ  جیبرلیـک اسـید
ــرو ــذر را  ی ــش ب ــیان و پوش ــکند م ــده   ش ــرات بازدارن و اث

کند  میمهار  غیرمستقیما یم یمستق طور بهد را یاس یکزیآبس
)Kucera et al., 2005(.    آمینواسـیدهاي محتـواي بـاالي 

  دارنــــد  آن زنــــی جوانــــهنقــــش مهمــــی در  بــــذر آزاد
)., 2012et alAlhadi  .(داد  ایـن پـژوهش نشـان    هاي یافته

بـذر اللـه واژگـون را     زنی جوانهآرژینین  اسیدآمینهکاربرد 
 کاربرده به تیمارهايدر بین  چشمگیري افزایش داد. طور به

ات میکرومــوالر در تمــام صــف 5آرژینــین  اســیدآمینه شـده 
ــدازه ــري انـ ــده  گیـ ــؤثرترینشـ ــود.  مـ ــار بـ ــاربرد  تیمـ کـ

آزاد آرژینــین، گلوتــامین و متیــونین نقــش   آمینواســیدهاي
  داشــــــت بــــــذر انــــــار  زنــــــی جوانــــــهمهمــــــی در 

), 2012et al.Alhadi  .(   اسـیدآمینه تیمار بذرهاي کلـزا بـا 
 زنی جوانه هاي ویژگیمیکروموالر سبب بهبود  10آرژینین 

در  .)Nasibi et al., 2014( و رشـدي ایـن گیـاه گردیـد    
% نیتـروژن  50تـا   40مختلف گیاهی  هاي گونهین بذر ئتپرو

ــذر  اي ذخیـــره ــهبـ ــیله بـ ــأمینآرژینـــین  وسـ ــود  مـــی تـ   شـ
)King and Gifford,1997.( منـداب  بذر گیـاه  پرایمینگ 

Eruca sativa  آرژینــین منجــر بــه افــزایش  اســیدآمینهبــا
  گردیـــد  % 80% بـــه  60از  گونـــه  ایـــن بـــذر   زنـــی  جوانـــه 

)Yagi and Abdulkareem, 2006.( ــر  ژدر پ ــی دیگ وهش
آرژینین  اسیدآمینهگزارش گردید پرایمینگ بذر آفتابگردان با 

 هاي شاخصنجر به افزایش م ساعت 24به مدت  میکروموالر 5
کـه بـا    )2014et al.alimoradi -Nejad ,گردیـد (  زنـی  جوانه

در این پژوهش بهترین تیمـار   .نتایج این پژوهش همسو بود
تیمــار پرایمینــگ بــذر بــا  زنــی جوانــه هــاي شــاخص ازنظــر

میکروموالر بود که این تیمار حتی از  5 آرژینین اسیدآمینه
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از  یکـ ین ینـ یآرژ. بـود  شده واقع مؤثرترنیز  جیبرلیک اسید
ــاربردتر ــیپرکـ ــه یآم يدهاین اسـ ــبت نـ ــا نسـ در  4N/6C بـ

و در انتقـال   هاسـت  پروتئین یاصل يزنده و اجزا هاي سلول
ــان نقــــــــش دارد  ــروژن در گیاهــــــ    ذخیــــــــره نیتــــــ

)Chen et al., 2004(. ک ی عنوان بهن ینیآرژ که ازآنجایی
ــع ن ــد از   یمنب ــد بع ــروژن در طــول رش ــهت ــی جوان ــت زن  هس

(Hwang et al., 2001).  کـه  اینبا توجه به  رسد میبه نظر 
، در هـا  آمـین  یش سـاز پلـ  یپـ  عنـوان  بـه ن ینید آرژینواسیآم

 Paschalidis and(داشـته  نقـش   یم سـلول یک تقسـ یـ تحر

Roubelkis- Angelakis, 2005(   در این پژوهش توانسـته
رویـان   رسـی  پس زمان مدتبه رشد رویان کمک کرده و 

 ها آمینپلی  که اینبا توجه به  .طی شود تري کوتاهدر زمان 
سـتن  کش و زایـی  رویـان ،  یم ســلول یتقســ  نقش مهمـی در 

  دارنــــد  بــــذور   زنــــی  جوانــــه و  هــــا  غــــده  خــــواب 
)Kaur-Sawhney et al., 2003( در ایــن  ممکــن اســت

 هــا آمــین باعــث تولیــد پلــیآرژینــین  اســیدآمینهپــژوهش 
در کــل  .باشــد یافتــه افــزایش زنــی جوانــهو  باشــد گردیــده

مثبتـی بـر بـذر     تـأثیر سرمادهی مرطوب به همراه پرایمینگ 
گرگانی داشت. سرمادهی مرطـوب همـراه بـا     واژگونالله 

مختلف اسـتفاده   هاي گونه زنی جوانهبهبود  پرایمینگ براي
 بـرد  مـی بـین  مار سرمادهی بذر خواب بذر را از . تیشود می

را کـاهش   زنـی  جوانـه  زمـان  مـدت که پرایمینـگ   همچنان
  .)Khan, 1992( دهد می

  گیري نتیجه

بذر اغلب گونه هاي الله هـاي واژگـون داراي خـواب    

 ).Baskin and Baskin., 2014(مورفوفیزیولوژیکی هستند
الله واژگون گرگانی یکی از گونـه هـاي پیـازي بـا ارزش     
ایران می باشد. متاسفانه با توجه به ارزش زینتی باالیی ایـن  

(رنگ زیباي گـل و شـکل گـل) و وجـود رویشـکاه       گونه
ه آنچنانی به آن نشده و اطالعات زیـادي  کوچک آن توج

در مــورد آن در دســترس نیســت. خشکســالی هــاي اخیــر،  
چراي بی رویه دام ها، تغییر اراضی به اراضی کشاورزي و 
غیره رویشگاه ایـن گیـاه بـومی را بـا خطـر نـابودي مواجـه        
کرده است. بنابراین می بایست گام هاي اساسی و اولیه در 

ونه انجام گیرد. تکثیر بـذري یکـی   مورد اهلی سازي این گ
از گــام هــاي اولیــه جهــت احیــاي رویشــگاه ایــن گونــه و  
استقرار آن می باشد. با توجه به خواب فیزیولـوژیکی بـذر   
الله واژگون گرگانی، پرایمینـگ بـذر کمـک شـایانی بـه      
جوانه زنی این گونه کرد. اسید امینه آرژینین تاثیر بسـزایی  

ه داشت. اسید امینـه آرژینـین بـه    بر جوانه زنی بذر این گون
عنوان یک ترکیـب ارزان قیمـت و در دسـترس مـی توانـد      
جهت جوانه زنی بذر این گونه در راستاي احیاي رویشگاه 

  .هاي ان استفاده گردد
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