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 با توجه به اینکه جوانهزنی و استقرار اینگونه کمتر شناختهشده در طبیعت با.الله واژگون گرگانی یکی از گیاهان پیازی بومی ایران بوده که ارزش زینتی و دارویی باالیی دارد
 اسید آمینه آرژینین و اسید جیبرلیک از.مشکل روبرو هست ازاینرو میتوان بامطالعه بر روی اهلی سازی و تکثیر آن گام مهمی در راستای حفظ و احیای رویشگاه آن برداشت
 تیمار پرایمینگ در هفت تکرار در5  به این منظور پژوهشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با.جمله ترکیباتی هستند که کمک شایانی به بهبود جوانه زنی بذور می کنند
 میلیگرم544  و254(  جیبرلیک اسید،) میکروموالر14  و5(  تیمارهای پرایمینگ شامل آرژینین. در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد34-35 سال
 میکروموالر بیشترین5  آرژینین. نتایج نشان داد پرایمینگ بذر با آرژینین و جیبرلیک اسید باعث بهبود ویژگیهای جوانهزنی اینگونه گردید.در لیتر) و شاهد (بدون پرایم) بود
 همچنین روند مراحل جوانهزنی با. برابر در مقایسه با شاهد افزایش داد2/5  و1/5 تأثیر را روی درصد و سرعت جوانهزنی داشت بهنحویکه درصد و سرعت جوانهزنی را به ترتیب
 بررسی روند رشد رویان با بینوکوالر نیز نشان داد رویان بذر اینگونه دارای پسرسی بوده بهنحویکه در طبیعت.استفاده از بینوکوالر مورد ارزیابی بهصورت تصویری ثبت گردید
.رویآنیکسوم اندازه واقعی خود بوده که با دریافت نیاز سرمایی بهتدریج توسعه پیداکرده و پس از دریافت کامل نیاز سرمایی رویان بهاندازه نهایی خود میرسد
.گیاهان بومی، زینتی، پسرسی، استقرار:کلمات کلیدی
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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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حفاظههت از آن ضههروری اسههت (.)Eslamzade, 2009

مقدمه

جوانهههزنههی بههذر در بس هیاری از گونههههههای گی هاهی توس هط

ایران کشور پهناوری است که از تنوع اقلیمی و زیستی
خوبی برخوردار بوده و پس از ترکیه بیشترین تنوع گیاهی
را در خاورمیانهه دارد (.)Farahmand and Nazari, 2015
در رویشگاههای طبیعی ایران بیش از  244گونه گیاه پیازی
از خانوادههای سوسنسانان ،زنبه سهانان و نهرگس سهانان
رشد میکنند که نقش مهمی در نمایش رنگ در دشتها،
کوهستانها و جنگلها بازی میکننهد (

Farahmand and

 .)Nazari, 2015در ایهههران  24گونهههه اللهههه واژگهههون
شناساییشده اسهت ( )Tehrani et al., 2015کهه یکهی از
گونههایی که توجه کمتری به آن شده است ،الله واژگون
گرگانی با نام علمهی  Fritillaria raddeana.کهه گیهاهی
چندسههاله ،علفههی و پیههاز دار اسههت و بههومی ترکمنسههتان،
افغانستان و شهمال شهر ایهران اسهت (

De Hertogh and

 .)LeNard, 1993اللهه واژگهون گرگهانی ارزش زینتهی و
دارویی باالیی داشته و با توجه به ویژگیهای منحصربهفرد
آن می تواند به عنوان گل شاخه بریده ،گل گلدانی و گیهاه
بسههتری مورداسههتفاده قههرار گیههرد .همچنههین ،از دیههدگاه
طراحههی فضههای سههبز و بههاز نیههز ارزشههمند اسههت .تههاکنون
مطالعات اندکی روی جنبه ههای مختله
گیاه ازجملهه برطهر

فیزیولهوژی ایهن

نمهودن خهوا بهذر آن انجهامشهده

است .با توجه به رویشگاه محهدود ایهنگونهه کهه تنهها در
بخش کوچکی از کشور ایران گزارششده است؛ میتوان
بامطالعه بر روی اهلهی سهازی و تکثیهر آن گهام مهمهی در
راستای حفظ و تجهاریسهازی آن برداشهت .ویژگهیههای
زیباشههناختی ماننههد رنههگ گههل منحصههربهفههرد و زیبهها (زرد
کرمی) ،سطح کم رویشگاه و کاهش جمعیت آن اینگونه
را در معرض خطر انقهراض قهرارداده اسهت .در سهالههای
اخیر انواع گونههای الله واژگون ایران بهه علهت پهراکنش
محدود و متراکم ،بهاضافه چرای دامها ،جادهسهازی ،بوتهه
کنی ،برداشت گل و سوخ ،قاچا گل و عرضه به بهازار و
غیره درخطر جدی انقهراض قرارگرفتههانهد .اللهه واژگهون
بهعنوان ذخیره ژنتیکی محسو میگردد و به همین دلیهل

سازوکاری که اصطالحاً خوا نامیده میشود ،تحهت تهأثیر
قرار میگیرد .خوا را میتوان بهعنوان مانعی در جوانهزنی
بذر گیاه محسو نمود که حتی در شهرایط مساعد محیطی،
مانع جوانهزنی میشود ( .)Nasiri et al., 2003متداولترین
روش برای شکستن خوا درونی ،چینه سرمایی مرطهو
است که در برخی مواقع استفاده از تنظیمکنندههای رشد و
مواد شیمیایی میتواند جایگزین بخشی یا همهه احتیاجهات
چینههه سههرمایی باشههد (.)Baskin and Baskin, 2014
پرایمینگ بذر باعث افزایش درصد و سرعت جوانههزنهی،
یکنواختی سبز شدن و کاهش میانگین جوانهزنی مهیشهود
( .)Baskin and Baskin, 2014جیبههرلین ههها ازجملههه
تنظیمکنندههای رشد گیاهی هستند که در کنترل و تسهریع
جوانهزنی مستقیماً دخالت دارنهد (.)Nicolas et al.,1996
نقهش اصهلی اسهید جیبرلیهک کهه توسهط جنهین ترشهح
میشود ،فعال نمودن ژن کد کننده آنهزیمههای دخیهل در
جوانهزنی بذر بهویژه آنزیم آلفا آمیالز است و ایهن عمهل
را از طری افزایش mRNAههای کهد کننهده ایهن آنهزیم
انجام میدهد ( .)Gonzalez-Benito et al, 2004آرژینین
یکی از پرکاربردترین اسیدهای آمینه در سلولههای زنهده و
اجزای اصلی پروتئینهاست و در مقایسه بها اسهیدهای آمینهه
دیگر نقشهای فیزیولوژیکی منحصربهفردی را در گیاه ایفها
میکند ) .(Chen et al., 2004آرژینین حدود  %54نیتروژن
پروتئین دانه را بهعنوان یک منبع نیتروژن در طول رشد بعهد
از جوانهههزنههی تههأمین مههینمایههد (.)Hwang et al., 2001
آرژینین عالوه بر تأمین  %54پروتئین دانه بیش از  %34نیتروژن
آزاد در بافتهای گیاهی را تأمین میکند .روحی و همکهاران
( )Rohi et al., 2010گههزارش کردنههد بههاالترین درصههد
جوانههزنهی بهذر  Tulip kaufmannianaدر تیمهار 544ppm
اسید جیبرلیک به دست آمد .بهذر اللههههای واژگهون جههت
جوانهههزنههی نیههاز بههه دورههههای سههرمایی کمتههر از  4درجههه
سانتیگهراد دارنهد ( .)Dehertogh and LeNard, 1993در
پژوهشههی گهههزارش کردنههد بهههذر اللههه واژگهههون گونهههه
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اسههید تهیههه و بههذور بههه مههدت  24سههاعت در محلههولههها
نگهداری و پسازآن خارج گردید.

جیبرلیک اسید جوانهزنی بهذر ایهنگونهه را بهبهود بخشهید

تیمار اسیدآمینه آرژینین :آرژینین مورداستفاده در این

( .)Agha-babanezhad et al., 2015گهزارشههای قبلهی

پههژوهش از شههرکت سههیگما خریههداری گردیههد .بههذرها

نشان دادند کاربرد اسیدآمینه آرژینین باعث بهبود جوانهزنی

پسازاینکه با محلول هیپوکلرید سدیم ضدعفونی گریدنهد

بذر گوجهفرنگهی گردیهد ( .)Nasibi et al., 2014بنهابراین

در محلولههای آرژینهین از قبهل آمهادهشهده بهه مهدت 24

با توجه به رویشگاه محدود این گونه ،جوانهه زنهی انهدک

ساعت نگهداری و پسازآن خارج و استفاده گردید.

این گونه در رویشگاه طبیعی و همچنهین اهمیهت زینتهی و

روش پژوهش :پس از تیمار شدن بذور با محلولههای

دارویی فو العاده این گیاه پیهازی بهومی ایهن پهژوهش بها

جیبرلیهههک اسهههید و آرژینهههین آنهههها درون نهههایلونههههای

شناسایی و تعیین مناسب ترین تیمار جهت شکسهت

پالستیکی حاوی پرلیت قرارداده شد و جهت دریافت نیهاز

هد

خوا بذر این گیاه انجام گرفت.

سرمایی موردنیاز در یخچال با دمای  4درجهه سهانتیگهراد
قرار گرفت .نایلون هابی بذرها بهصورت هفتگی بررسی و

مواد و روشها
منبع بذور :بذر ایهنگونهه در اواسهط شههریورماه سهال
 1334از شهرستان مانهه و سهملقان اسهتان خراسهان شهمالی
جمعآوری گردید .شهرستان مانه و سملقان بهه مرکزیهت
شهر آشخانه در شمال غربهی اسهتان خراسهان بها ارتفهاع از
سطح دریا  054متهر قرارگرفته کهه .دارای حهداکثر دمهای
مطله  44درجهه و حهداقل دمهای  -10بهوده و متوسهط
بارندگی در ایهن شهرسهتان سهالیانه  252میلهیمتهر هسهت.
به هذرهای سهههالم و رسهههیده در تهههاریخ  15شههههریورماه از
رویشگاه طبیعی جمع آوری و به آزمایشگاه علهوم باغبهانی
دانشگاه فردوسی انتقال و پس از بررسی بهذرهای پهوک و
نامرغو جدا گردید .ایهن پهژوهش بها طهرح بلهوکههای
کامل تصادفی با  5تیمار و  7تکرار ( 4تکرار برای بررسهی
صفات جوانههزنهی و  3تکهرار جههت اسهتقرار در گلهدان)
انجام گرفت .تیمارهای مورداستفاده در این پژوهش شامل
جیبرلیههک اسههید در دو سههطح ( 254و  544میلههیگههرم در
لیتههههر) ،اسهههههیدآمینه آرژینههههین در دو سهههههطح ( 5و 14
میکروموالر) و تیمار شاهد (بهدون پهرایم) بهود .بهرای ههر
تکرار نیز  25عدد بذر در نظر گرفته شد.
تیمههار جیبرلیههک اسههید :جیبرلیههک اسههید موردنیههاز از
شرکت سیگما خریداری گردیهد .بهذرها ابتهدا بها محلهول
هیپوکلرید سدیم ضدعفونی ،سپس محلولهای جیبرلیهک

پس از  13هفته بهمحض ظهور عالئهم اولیهه جوانههزنهی از
یخچال بیرون و جههت بررسهی جوانههزنهی بهه آزمایشهگاه
انتقال یافت .پهسازآن تعهداد بهذور جوانههزده بههصهورت
روزانه ثبت شد .صفات اندازهگیری در این پژوهش شامل
درصد و سرعت جوانهزنی ،شاخص بنیه  ،1شاخص بنیهه،2
طول ریشهچه و ساقه چه ،وزنتهر ریشههچهه و سهاقه چهه و
وزن خشک ریشهچه و ساقه چه بود.
بررسی با دستگاه بینوکوالر :بذور پهس از جمهعآوری
از رویشگاه طبیعی شستشو و ضهدعفونی گردیدنهد .سهپس
در طول مراحل جوانهزنی (از زمان قرارگیهری در یخچهال
تا شروع جوانهزنی) وقایع جوانهزنی شهامل :رشهد رویهان،
تغییرات ظاهری بذر بهصورت هفتگی با دستگاه بینوکوالر
مدل  NTX-3Cبررسی تصویربرداری انجام گرفت.
آنههالیز آمههاری :تجزیهههوتحلیههل دادهههها بهها اسههتفاده از
نرمافزار  SASآنالیز و میانگینها بها آزمهون چنهد دامنههای
دانکن در سطح  5درصد مقایسه شدند.

نتایج
نتایج :تجزیه واریانس نشان داد پرایمینگ بهذر قبهل از
سرمادهی مرطو بر روی تمام صفات انهدازهگیهری شهده
در سطح احتمال  1درصد معنیدار شد (جدول 1و.)2
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جدول -1میانگین مربعات صفات مورد بررسی در آزمایش جوانه زنی
Table 1- Mean squares for traits investigated in germination experiment
طول ساقه چه

طول ریشهچه

سرعت جوانهزنی

درصد جوانهزنی

درجه آزادی

منابع تغییر

Epicotyl length

Radicle length

Germination rate

Germination presentation

df

**0.25

**1.02

**25.004

**549.42

4

S.O.V
پرایمینگ

0.024

0.068

0.61

6.5

15

Priming
خطا
Error

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

جدول -2میانگین مربعات صفات مورد بررسی در آزمایش جوانه زنی
Table 2- Mean squares for traits investigated in germination experiment
وزن خشک

وزن خشک

وزنتر ساقه چه

وزنتر ریشهچه

ساقه چه

ریشهچه

Epicotyl
dry weight

Radicle dry
weight

Epicotyl
fresh
weight

شاخص بنیه 2

شاخص بنیه 1

Vigor
index2

Vigor
index1

**3.302

**6.72

**1.42

0.028

0.11

0.021

Radicle
fresh
weight

درجه آزادی

منابع تغییر

df

S.O.V

**2.12

**12.88

**43.84

4

پرایمینگ

0.037

0.14

0.59

15

Priming
خطا
Error

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

نتایج این پژوهش نشهان داد پرایمینهگ کهردن بهذرها

استفاده شده بیشترین میانگین سرعت جوانه زنی مربهو بهه

قبل از تیمار سرمادهی درصد جوانهزنی بذر اللهه واژگهون

اسیدآمینه آرژینهین  5میکرومهوالر بهود کهه در مقایسهه بها

گرگانی را بهبود بخشید (جدول  .)1غلظهتههای مختله

شههاهد تعههداد روز تهها جوانهههزنههی را  14روز کههاهش داد.

اسیدآمینه آرژینین و جیبرلیک اسید مورداستفاده نسبت بهه

شایان ذکهر هسهت در ایهن صهفت اسهیدآمینه آرژینهین 14

معنههیدار نشههان دادنههد .بیشههترین درصههد

جیبرلیهک اسهید بهاهم

شههاهد اخههتال

جوانهزنی در تیمار اسهیدآمینه آرژینهین  5میکرومهوالر بهه
دست آمد ( )%03که این تیمار بیش از  1/5برابر نسهبت بهه

میکروموالر و غلظت ههای مختله
اختال

معنیداری نشان ندادند (شکل .)2

پرایمینههگ بههذر بهها غلظههتهههای مختلهه

اسههیدآمینه

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

آرژینین و جیبرلیک اسید منجر به افزایش طهول ریشههچهه

درمجموع اسهیدآمینه آرژینهین نسهبت بهه جیبرلیهک اسهید

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

نقش مهم تری در بهبود درصهد جوانههزنهی اللهه واژگهون

پرایمینگ ،اسیدآمینه آرژینین  5میکروموالر مؤثرترین بود

گرگانی داشت (شکل .)1

بهطوریکه طول ریشهچه در این تیمار  15میلیمتر بیشتر از

یافته های این بررسی نشهان داد پرایمینهگ کهردن بهذر

تیمههار شههاهد بههود (جههدول  .)3همچنههین غلظههت بههاالتر

اسهیدآمینه

جیبرلیهک اسهید

الله واژگون گرگهانی بها غلظهتههای مختله

آرژینین و جیبرلیک اسید بر روی سهرعت جوانههزنهی اثهر
معنهههیدار نشهههان داد (جهههدول  .)1در بهههین تیمارههههای

اسیدآمینه آرژینین و غلظت های مختله
باهم اختال

معنیدار نشان ندادند (جدول .)3

همانطور که در جدول  3مشاهده میگردد در صهفت

نقش چینه سرمایی و پیش تیمار با آرژینین و...
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شاخص بنیه  1و  2نشان داد پرایمینگ بذر با اسیدآمینه

سههایر تیمارهههای پرایمینههگ در مقایسههه بهها شههاهد اخههتال

آرژینین و جیبرلیک اسید سبب بهبود این صهفات گردیهد

معنی دار نشان دادند .به مانند صفات پیش در این صفت نیز

(جدول  .)3باوجود اینکهه تمهام تیمارههای پرایمینهگ در

بیشترین طول ریشهچه مربو به تیمار اسیدآمینه آرژینین 5

مقایسه با شاهد اختال

معنیدار نشان دادند اما در بهین دو

میکرومههوالر بههود .اسههیدآمینه آرژینههین  5میکرومههوالر،

ترکیههب مورداسههتفاده ،اسههیدآمینه آرژینههین در مقایسههه بهها

اسیدآمینه آرژینین  14میکروموالر و جیبرلیهک اسهید 544

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

میلیگرم در لیتر در مقایسه با شهاهد طهول سهاقه چهه را بهه

دو صفت باالترین میانگین مربو به اسیدآمینه آرژینهین 5

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

میکروموالر بود.

c

c
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شکل  -1تأثیر تیمارهای پرایمینگ بر روی درصد جوانهزنی بذر الله واژگون گرگانی
Figure 1- Effect of priming treatments on Germination of Fritillaria raddeana seeds

b
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شکل  -2تأثیر تیمارهای پرایمینگ بر روی سرعت جوانهزنی بذر الله واژگون گرگانی
Figure 2- Effect of priming treatments on germination rate of Fritillaria raddeana seeds
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 تأثیر پرایمینگ بذر با اسیدآمینه آرژینین و جیبرلیک اسید بر برخی شاخصهای جوانهزنی بذر الله واژگون گرگانی-3 جدول
Table 3- The response of some germination characteristics affected by different rates of Arginine and
Gibberellic acid in Fertillaria raddeana
میانگین مربعات
Mean square
طول ساقه چه

تیمار

طول ریشهچه

Treatment

)(سانتیمتر

)(سانتیمتر

Radicle length (cm)

Epicotyl length (cm)

3.82c

شاهد
Control
 میکروموالر5 آرژینین
Arginine 5 μM
 میکروموالر14 آرژینین
Arginine 10 μM
 میلیگرم در لیتر254 جیبرلیک اسید

Gibberellic acid 250 mg/l−1

1 شاخص بنیه

2 شاخص بنیه

Vigor index1

Vigor index2

1.96c

3.09d

1.88e

5.22a

2.65a

6.56a

4.29a

4.55b

2.29b

5.34b

3.49b

4.35b

2.18bc

4.36c

2.9c

4.25c

2.62d

 میلیگرم در لیتر544 جیبرلیک اسید

4.35b
2.24b
Gibberellic acid 500 mg/l−1
. ندارند%5  در سطحLSD  اختال معنیداری با آزمون.مشترک میباشند

میانگینهایی که در ستون دارای حرو

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

 تأثیر پرایمینگ بذر با اسیدآمینه آرژینین و جیبرلیک اسید بر برخی شاخصهای جوانهزنی بذر الله واژگون گرگانی-4 جدول
The response of some germination characteristics affected by different rates of Arginine and
Gibberellic acid in Fertillaria raddeana
میانگین مربعات
Mean square
وزنتر ریشهچه
وزنتر ساقه چه
تیمار
Treatment
شاهد
Control
 میکروموالر5 آرژینین
Arginine 5 μM
 میکروموالر14 آرژینین
Arginine 10 μM
 میلیگرم در لیتر254 جیبرلیک اسید

Gibberellic acid 250 mg/l−1
 میلیگرم در لیتر544 جیبرلیک اسید

وزن خشک ریشهچه

وزن خشک ساقه

)(میلیگرم

)(میلیگرم

)(میلیگرم

)چه (میلیگرم

Radicle fresh
weight(mg)

Epicotyl fresh
weight(mg)

Radicle dry
weight(mg)

Epicotyl dry
weight(mg)

19.85d

10.12d

3.75d

3.45d

28.81a

15.07a

5.76a

5.08a

25.88b

13.04b

5.02b

4.41b

25.24b

12.48b

4.89b

4.27b

3.75c

4c

23.4c
11.91c
Gibberellic acid 500 mg/l−1
. ندارند%5  در سطحLSD  اختال معنیداری با آزمون.مشترک میباشند

میانگینهایی که در ستون دارای حرو

Means with same letter have no significant difference in each column based on LSD test (p>0.05)
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بررسی وزنتر ریشهچهه و وزنتهر سهاقه چهه نشهان داد

روی این صفت تأثیرگهذار بودنهد .همسهو بها صهفات قبهل

پرایمینههگ بههذر قبههل از سههرمادهی سههبب افههزایش وزنتههر

اسههیدآمینه آرژینههین  5میکرومههوالر در ایههن صههفات نیههز

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

بههاالترین میههانگین را بههه خههود اختصهها

داد .درمجمههوع

آرژینین و جیبرلیک اسید در تمام غلظتها سبب افهزایش

اسیدآمینه آرژینین در غلظت پایین مؤثرترین تیمار در تمام

وزنتر (هم ریشهچه هم ساقه چه) در مقایسه با تیمار شاهد

صفات اندازهگیری شده بود.

شدند (جدول  .)4در هر دو صفت بیشترین میانگین مربو

پسرسی بذر :بررسیهای ایهن پهژوهش نشهان داد اللهه

به تیمار اسیدآمینه آرژینهین  5میکرومهوالر بهود .همچنهین

واژگهههون گرگهههانی دارای خهههوا فیزیولهههوژیکی بهههوده

نتایج نشان داد غلظت باالتر اسیدآمینه آرژینهین بها غلطهت

بهنحویکهه رویهان آنیهک دوره پهسرسهی چنهد مهاه دارد

معنی داری نشان ندادند

(شکل  .)3بذر اینگونه پیازی در رویشگاه طبیعی در اواخهر

اما هر دو تیمار میهانگین بهاالتری در مقایسهه بها جیبرلیهک

تابستان به بلوز کامل رسیده و باالترین میهزان جوانههزنهی را

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

دارا هست .بررسیهای رویشگاهی و آزمایشگاهی مها نشهان

همان طور که جدول  4نشان دادهشده است در صفت وزن

داد رویان بذر الله واژگون گرگانی در زمهان بلهوز بهذر در

خشهههک (ریشههههچهههه و سهههاقه چهههه) در بهههین تیمارههههای

رویشگاه طبیعی (روی بوته مادری) یکسهوم انهدازه نههایی

مورداستفاده تنها تیمار جیبرلیک اسهید  544میلهی گهرم در

خود هست بهنحویکه به حالت نارس و کوچک در قسمت

پایین جیبرلیک اسید باهم اختال

لیتر با شاهد اختال

معنیدار نشان نداد اما سایر تیمارها بر

سر بذر قرار دارد (شکل .)A 3

شکل  -3روند پسرسی رویان بذر الله واژگون گرگانی ( Aبذر خشک بدون چینه سرمایی)  4( Bهفته پس از چینه سرمایی)
 0( Cهفته پس از چینه سرمایی) ( Dانتهای 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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رویان بذر الله واژگون گرگهانی بههتهدریج طهی دوره

خوا نیاز به دمای پایین  4درجه سانتیگراد دارد .بهذرهای

سرمادهی مرطو توسعه پیدا میکند و زمهانی کهه رویهان

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

بهاندازه نهایی خود رسید جوانهزنی آغاز می گرد .درواقهع

سانتیگراد پس از  13هفته شروع به جوانهزنی کردند .نتهایج

با دریافت سرما رویان بذر بههتهدریج بههصهورت طهولی از

بهروشنی نشان داد رویهان بهذر اللهه واژگهون گرگهانی طهی

قسمت سر بذر توسعه پیهداکرده و پهس از دریافهت کامهل

مدتزمان قرار گرفتن در دمای پایین بهتدریج از قسمت سر

سرمای موردنیاز به قسمت انتهای بذر میرسد .پسازاینکه

بذر به سمت انتهای بذر رشد میکند .و پسازاینکه بههطهور

رویان بهه انهدازه واقعهی و کامهل خهود رسهید ریشههچهه از

کامل سرمای موردنیاز را دریافت کرد رویان پسرسی خود

قسمت سر بذر خارج میشود (شکل  .)4شایانذکهر اسهت

را کامل کرده و بهانهدازه نههایی خهود رسهیده و جوانههزنهی

که جوانهزنی بذر این گونه پیازی طی تیرماه و مردادماه نیز

شروع میگردد .پس از جوانهزنی ریشههچهه و بهه دنبهال آن

بررسی گردید اما جوانهزنی در آنها مشاهده نگردیهد کهه

ساقه چه رشد میکند .پس از قرارگیری بذر در گلدان ساقه

ممکن است به دلیل پس رسی این بذر و نرسیدن رویان بهه

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

حداقل اندازه ممکن باشد.

باال برخورد میکند و سپس وارد خوا میشهود  .در سهال

نتایج این پژوهش نشان داد بذر اللهه واژگهون گرگهانی
دارای خوا مرفوفیزیولوژیهک هسهت کهه بهرای رفهع ایهن

شکل  -4مراحل مختل

اول در زمان خوا یک سوخک کوچک در انتهای ریشهه
تشکیل میشود (شکل .)4

توسعه رویان بذر تا تشکیل سوخ در الله واژگون گرگانی

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
شههرایط نامسههاعد محیطههی هسههت .اغلههب گونههههههای اللههه
واژگههون در ایههران طههی چنههدین سههال بهها شههرایط نامسههاعد

محیطی سازگار گردیدنهد .بههطهورکلی اغلهب گونههههای
اللههای واژگون دارای خوا مورفوفیزیولوژیکی هسهتند
( .)Baskin and Baskin., 2014نتایج این پهژوهش نشهان
داد پرایمینههگ بههذر اللههه واژگههون گرگههانی قبههل از تیمههار
سرمادهی بهطور معنیداری مؤلفههای جوانهزنهی را بهبهود
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بخشید اما در کوتاه کهردن دوره سهرمای موردنیهاز بهذرها

اینگونه پیازی گردید ( .)Dashti et al., 2012پرایمینهگ

تأثیری نداشت .در بررسی حاضهر پرایمینهگ بهذر بههطهور

بذر با جیبرلیک اسید سبب بهبود شاخصهههای جوانههزنهی

معنیداری موجهب افهزایش درصهد جوانههزنهی و سهرعت

بهذر موسهیر ایرانههی ( )Allium stracheyi Bakerگردیههد

جوانهزنی در مقایسه با شاهد شد .گزارش شهده اسهت کهه

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

همه یا برخهی از فرآینهدهای قبهل از جوانههزنهی بههوسهیله

روی هان و پوشههش بههذر را مههیشههکند و اثههرات بازدارنههده

پرایمینگ شروع مهی شهود ،بنهابراین بهذرهای پهرایم شهده

آبسیزیک اسید را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم مهار میکند

میتوانند بهسرعت آ جهذ کهرده و متابولیسهم بهذر را

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

احیا کنند که درنتیجه آن سرعت جوانهزنی بذر افهزایش و

آزاد بهههذر نقهههش مهمههههی در جوانههههزنهههی آن دارنههههد

ناهمگنی فیزیولوژیکی در جوانهزنی بذر کهاهش مهییابهد

( .)Alhadi et al., 2012یافتههای ایهن پهژوهش نشهان داد

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

کاربرد اسیدآمینه آرژینین جوانهزنی بذر اللهه واژگهون را

سرمادهی سبب بهبود شاخصههای جوانهزنی بذرهای اللهه

بهطور چشمگیری افزایش داد .در بین تیمارهای بهکاربرده

واژگههون اشههک مههریم ( )Fritillaria imperialisگردیههد

شهده اسهیدآمینه آرژینهین  5میکرومهوالر در تمهام صهفات

( .)Agha-babanezhad et al., 2015احتمال داده میشهود

انهههدازهگیهههری شهههده مهههؤثرترین تیمهههار بهههود .کهههاربرد

کهه عامهل سهرما عهالوه بهر تحریهک سهنتز  GA3درونزا،

آمینواسهیدهای آزاد آرژینههین ،گلوتههامین و متیههونین نقههش

محرکهای دیگری را فعهال مهیکنهد کهه موجهب افهزایش

مهمهههههی در جوانههههههزنهههههی بهههههذر انهههههار داشههههههت

سرعت جوانهزنی بذرها میگردد .به نظر میرسد تیمار سرما

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

سهبب کاهش تراز هورمهونههای بازدارنهده و افهزایش تهراز

آرژینین  14میکروموالر سبب بهبود ویژگیهای جوانهزنی

هورمونهای محهرک شهده و بهدین ترتیهب سهبب افهزایش

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

پتانسیل جوانهزنی بذر میشود .این رویدادها بهطور همزمان

پروتئین بذر گونههای مختل

گیاهی  44تها  %54نیتهروژن

رخ داد و جوانهزنی در بذرها نتیجه تهوازن بهین هورمهونهها

ذخیهههرهای بهههذر بههههوسهههیله آرژینهههین تهههأمین مهههیشهههود

هسههت ( .)Gomurgen and Tipirdamaz, 2000نتههایج

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

نشان داد پرایمینگ کردن بهذر اللهه واژگهون گرگهانی بها

 Eruca sativaبهها اسههیدآمینه آرژینههین منجههر بههه افههزایش

جیبرلیههک اسههید بهههطههور معنههیداری صههفات موردبررسههی

جوانهههههزنههههی بههههذر ایههههنگونههههه از  %14بههههه  %04گردیههههد

(درصههد و سههرعت جوانهههزنههی) را تحههت تههأثیر قههرارداد.

( .)Yagi and Abdulkareem, 2006در پژوهشهههی دیگهههر

پرایمینهههههگ بهههههذر اللهههههه واژگهههههون اشهههههک مهههههریم

گزارش گردید پرایمینگ بذر آفتابگردان با اسهیدآمینه آرژینهین

( )Fritillaria imperialisبها جیبرلیهک اسهید

ppm 544

 5میکروموالر به مدت  24ساعت منجر به افزایش شاخصههای

قبل از زمان سرمادهی بهر تمهام صهفات جوانههزنهی ،تهأثیر

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

معنههیداری داشههت(.)Agha-babanezhad et al., 2015

نتایج این پژوهش همسو بود .در این پژوهش بهترین تیمار

کاربرد جیبرلیک اسید  5و  14میلی مول بهر روی بهذرهای

ازنظههر شههاخصهههای جوانهههزنههی تیمههار پرایمینههگ بههذر بهها

گیاه پیازی خربه زمسهتانی ( )Eranthis hyemalisسهبب

اسیدآمینه آرژینین  5میکروموالر بود که این تیمار حتی از

Tipirdamaz and

جیبرلیک اسید نیز مؤثرتر واقعشده بهود .آرژینهین یکهی از

 .)Gomurgen,پرایمینهههههگ بههههههذر موسههههههیر

پرکهههاربردترین اسه هیدهای آمینهههه بههها نسهههبت  4N/6Cدر

( )Allium hirtifolium Boissبهها جیبرلیههک اسههید 144

سلول های زنده و اجزای اصلی پروتئینهاست و در انتقهال

میلیگرم در لیتر سبب شکست خوا و افزایش جوانهزنی

ذخیهههههههره نیتهههههههروژن در گیاههههههههان نقهههههههش دارد

افهزایش درصههد جوانهههزنههی گردیههد (
2000
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( .)Chen et al., 2004ازآنجاییکه آرژینین بهعنوان یهک

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

منبههع نیتههروژن در طههول رشههد بعههد از جوانهههزنههی هسههت

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

) .(Hwang et al., 2001به نظر میرسد با توجه به اینکهه

کوچک آن توجه آنچنانی به آن نشده و اطالعات زیهادی

آمینواسید آرژینین بههعنهوان پهیش سهاز پلهی آمهینهها ،در

در مههورد آن در دسههترس نیسههت .خشکسههالی هههای اخیههر،

تحریهک تقسهیم سهلولی نقهش داشهته ( Paschalidis and

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

 )Roubelkis- Angelakis, 2005در این پژوهش توانسهته

غیره رویشگاه این گیهاه بهومی را بها خطهر نهابودی مواجهه

به رشد رویان کمک کرده و مدتزمان پهسرسهی رویهان

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

در زمان کوتاهتری طی شود .با توجه به اینکه پلی آمینها

مورد اهلی سازی این گونه انجام گیرد .تکثیر بذری یکهی

نقش مهمهی در تقسههیم سههلولی  ،رویهانزایهی و شکسهتن

از گههام هههای اولیههه جهههت احیههای رویشههگاه ایههن گونههه و

خههههوا غههههدهههههها و جوانهههههزنههههی بههههذور دارنههههد

استقرار آن می باشد .با توجه به خوا فیزیولهوژیکی بهذر

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

الله واژگون گرگانی ،پرایمینهگ بهذر کمهک شهایانی بهه

پههژوهش اسههیدآمینه آرژینههین باعههث تولیههد پلههی آمههینههها

جوانه زنی این گونه کرد .اسید امینه آرژینین تاثیر بسهزایی

گردیههده باشههد و جوانهههزنههی افههزایشیافتههه باشههد .در کههل

بر جوانه زنی بذر این گونه داشت .اسید امینهه آرژینهین بهه

به همراه پرایمینگ تأثیر مثبتهی بهر بهذر

عنوان یک ترکیب ارزان قیمهت و در دسهترس مهی توانهد

الله واژگون گرگانی داشت .سرمادهی مرطو

همهراه بها

جهت جوانه زنی بذر این گونه در راستای احیای رویشگاه

پرایمینگ برای بهبود جوانهزنی گونههای مختل

اسهتفاده

سرمادهی مرطو

های ان استفاده گردد.

میشود .تیمار سرمادهی بذر خوا بذر را از بهین مهیبهرد

تشکر و قدردانی

همچنان که پرایمینهگ مهدتزمهان جوانههزنهی را کهاهش
میدهد (.)Khan, 1992
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