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چکیده
سریش از گیاهان ریزومدار بهارگل با گلآذین زیبا و منحصر به فردی است که ارزش زینتی بسیاری دارد .متاسفانه علیرغم
ارزشمند بودن گونه های بومی آن ،اطالعات در مورد تنوع آن اندک و تنها استفاده از چسب سریش مرسوم بوده است .هدف از
این پژوهش معرفی با صرفهترین روش جوانهزنی و رفع خفتگی بذرهای سریش کپت داغ ( Eremurus kopetdaghensis M.

 )Pop ex B. Fedtsch.و سریش لیمویی ( )Eremurus luteus Bakerو ارائه مناسبترین گونه برای شرایط ایران بود .بدین
منظور برای دستیابی به مناسبترین مکان جهت افزایش جوانهزنی ،قدرت زندهمانی و رفع خفتگی بذرها ،تحت پیش تیمارهای
محرک فیزیکی شامل خیساندن بذر بهمدت  32ساعت ،سمباده کشیدن پوسته بذر و تیمار هورمونی جیبرلیک اسید  12 ppmقرار
گرفتند و سپس در خاک گلدان در سه مکان کجور ،باغ گیاهشناسی ملی ایران با دمای متغیر و در سردخانه با سرمای ثابت  4درجه
سانتیگراد بهمدت  82روز نگهداری شدند .نتایج نشان داد برای شکست خواب و افزایش جوانهزنی به اسید جیبرلیک  12 ppmو
افزایش تعداد روزهای یخبندان نیاز است و سرمای زمستانه موجب تاخیر در زمان جوانهزنی و افزایش تعداد بذرهای جوانه زده
شد که در سریش کپت داغ با درصد جوانهزنی  ،32سرعت جوانهزنی  ،3/1شاخص بنیه بذر  3/28و در سریش لیمویی با درصد
جوانهزنی  ،11سرعت جوانهزنی  3/36و شاخص بنیه بذر  12/11در کجور ،به ترتیب در سریش کپت داغ  1/19 ،3/6 ،42/9و در
سریش لیمویی  11/29 ،6/9 ،42در باغ گیاهشناسی و در سریش کپت داغ  2/19 ،2/81 ،88/8و در سریش لیمویی ،2/32 ،41/88
 8/91در سردخانه بود و در مقایسه با تیمار شاهد که فقط تحت پیش تیمار محرک فیزیکی بودند اختالف معنیداری مشاهده شد.
مقایسهی بین دو گونه نشان داد که قدرت زندهمانی سریش لیمویی بیشتر از سریش کپت داغ در هر سه موقعیت باغ گیاهشناسی،
کجور و سردخانه با سرمای ثابت  4درجه سانتیگراد بود و میتوان از این گونه برای تکثیر در اقلیمهای مشابه استفاده نمود.
کلمات کلیدی :خفتگی بذر ،درصد جوانهزنی بذر ،سرعت جوانهزنی بذر ،سریش لیمویی ،سریش کپت داغ ،شاخص بنیه بذر.
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سریش ایرانی ( Eremurus kopetdaghensisو )Eremurus luteus
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به اثر متقابل ژنتیک ومحیط اهمیتی داده نمیشود؛ یعنی

مقدمه

محیط بر جوانهزنی بذر (چه شرایط مناسب باشد چه

جنس ارموروس ( )Eremurusدر طبقهبندی جدید عضو

نامناسب) اثر ندارد .درخواب ثانویه ،بذر بالغ در هنگام بلوغ

خانواده  Asphodelaceaeاست و با نام فارسی الله دم

بیدار است ولی بعدا تحت شرایط محیطی نامناسب میتواند
به خواب رود و این سیکل خواب و بیداری خود را در

باغی است که در دامنه کوهها میروید .به دلیل داشتن

شرایط نامناسب و مناسب برای چندین بار تکرار کند .جهت

گلهای زیبا و بسیار در هر ساقه (زمان گلدهی از اوایل بهار

بر طرف کردن این موانع از روشهای مختلفی مانند

تا اوایل تابستان) ،پتانسیل زیادی برای معرفی به عنوان

خراشدهی مکانیکی و شیمیایی ،برداشتن پوششهای

محصول زینتی جدید ،بعنوان شاخه بریده و کاشت در باغ

سخت ،هورمونهای رشد و غیره استفاده میشود (سرمدنیا

های صخرهای را دارد .از ریشههای این گیاه که دارای

 .)1831با توجه به مطالعات انجام شده بر بذرهای برخی از

نشاسته است ،چسبی به نام سریش گرفته میشود .از قسمت

گونههای این جنس دریافتند که دارای خواب اولیه و ثانویه

های هوایی آن به عنوان سبزی خوراکی و از سایر قسمتها

بوده و علیرغم رسیدگی ظاهری و تکامل ،پس از پراکنش از

در درمان زخم ،جوش خوردن استخوان و التیام دردها

گیاه مادری ،قابلیت جوانهزنی و استقرار یک گیاه جدید که

استفاده میشود .در ایران  3گونه ،یک گونه هیبرید و  8زیر

احتماال ناشی از خواب بذر میباشد را ندارند .این عمل یک

گونه به ثبت رسیدهاست که شامل:

نوع سازگاری بذر با شرایط محیطی قلمداد میشد که

E. ،E. luteus ،E. kopetdaghensis ،E. olgae

جوانهزدن طبیعی بذرها را در شرایط طبیعی تا رسیدن به

E.spectabilis subsp ،E. inderiensis ،presicus

موقعیت رویش از نظر زمان و مکان مناسب دچار خواب و

E. ،E. spectabilis subsp spectabilis،subalbiflorus
stenophyllus

،stenophyllus

subsp
subbsp

،stenophyllus

اشکال میکند و بطور کلی برای غلبه بر دو نوع خواب به

E.

اعمال محرکهای مکانیکی (بریدن نوک بذر) و سرمادهی

E.olgae×stenophyllus

یا اسید جیبرلیک ( )GA3به مقدار کم نیاز میباشد چنانکه

 stenophyllusمیباشد و بیشترین تنوع این گونهها در

میزان این هورمون از  122ppmفراتر رود نتیجه عکس دارد

شمال شرقی ایران است ( .)Wendelbo 1982گونههای

(رحمانپور  .)1834در این تحقیق سعی بر آن شد که

بومی آن به سرعت درحال نابودی میباشند و بدین ترتیب

شاخصهای آزمون جوانهزنی به روش استاندارد برای تعیین

جمعآوری و نگهداری آنها امری بسیار ضروری است .لذا

درصد ،سرعت جوانهزنی و بنیه بذرهای دو گونهی سریش

در این پروژه برای حفاظت ذخیره ژنتیکی این گونههای

کپت داغ (Eremurus kopetdaghensis M. Pop ex B.

ارزشمند به تکثیر از طریق بذر اقدام شد .به طور کلی

) Fedtschبا گلهای صورتی مایل به سفید تا سفید و قاعده

عواملی نظیر نارس بودن جنین و نامتعادل بودن نسبت

زرد رنگ که در مناطق کوهستانی به ارتفاع 1422-1322

هورمونهای مورد نیاز گیاه برای جوانهزنی بذر سبب ایجاد

متری میروید (شکل  )4و سریش لیمویی ( Eremurus

خواب و خفتگی گیاه میشود که شامل خواب اولیه و ثانویه

 )luteus Bakerبا گلهای زرد متمایل به سبز که در

است .در خواب اولیه ،بذرهای بالغ بالفاصله بعد از جدا

کوهستانهای کم ارتفاع و تپههای سنگالخی میروید (شکل

شدن از بوته مادری در خواب هستند وجوانه نمیزنند

 )1و از نظر ویژگیهای فنوتیپی برای کاشت در باغهای

وبذرها به طور ژنتیکی در خواب هستند و به عبارتی دیگر

صخرهای و فضای سبز مناسب هستند (رحمانپور ،)1861
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روباهی یا شمع صحرایی یا سریش یکی از زیباترین گیاهان
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متغیر و سردخانه با سرمای ثابت  4درجه سانتیگراد بررسی

سرعت جوانهزنی معرفی گردید (رحمانپور و همکاران

شود تا بتوان عالوه بر شکست خواب (بدون بریدن نوک

 .)1839اثر تیمارهای مختلف دمایی (از  1تا  21درجه

بذر) و افزایش جوانهزنیبذر با حداقل هزینه ،در اقلیمی به

سانتیگراد) بر جوانهزنی بذرهای الله نشان داد که دمای

غیر از رویشگاه اصلی تکثیر و کاشت نمود و در نهایت

پایین تر ( 1درجه سانتیگراد) مناسب ترین برای جوانهزنی

گونهای با قدرت زندهمانی بیشتر مشخص گردد.

این بذور بود (شاکرمی و همکاران  .)1833اثر غلظت های
متفاوت اسید جیبرلیک بر افزایش سرعت جوانهزنی بذرهای
 Fritillaria cirrhosaتوسط محققین بررسی گردید و
تیمار  122 ppmاسید جیبرلیک بهترین نتیجه را نشان داد
( .)Lan et al. 2009اثر تیمارهای اسید جیبرلیک و نیترات
پتاسیم در غلظت های مختلف بر شکست خواب بذر
 Tulipa kaufmannianaبررسی شد و استفاده همزمان
اسید جیبرلیک  122ppmو نیترات پتاسیم ( %2/1جایگزین
تیمار سرما) بهترین نتیجه را داشت (.)Rouhi et al 2010
اثر دما بر جوانهزنی بذرهای Erythronium dens-canis

شکل

 -9سریش کپت داغ ( Eremurus kopetdaghensis M.

(از خانواده  (Liliaceaeآزمایش شد و نتایج نشان داد که

( )Pop ex B. Fedtsch.راست) و سریش لیمویی

سرما سبب شکستن خواب این بذرها میشود ( Mondoni

(( )Eremurus luteus Bakerچپ)

 .)et al. 2012برای شکست خواب بذر الله واژگون
سرمادهی مرطوب به مدت  12هفته و جهت جوانهدار کردن

در این راستا بسیاری از محققین همچون رحمانپور و

بذرهای الله واژگون و استقرار آن در گلدان حاوی پیت،

همکاران ( )1834شکست خواب و نحوه جوانهزنی بذرهای

تیمار اسید جیبرلیک  122 ppmقبل از سرمادهی به عنوان

 Eremurus stenophyllusرا با روشهای فیزیکی و

بهترین تیمار معرفی گردید (آقابابا نژاد و همکاران .)1868

شیمیایی در شرایط آزمایشگاهی مطالعه کردند و دریافتند که

با بررسی روش های موثر در شکستن خواب بذرالبنج

بریدن نوک بذر و اسید جیبرلیک  1 ppmموجب رفع

مشبک در شرایط آزمایشگاهی دریافتند که اثر تلفیقی سرما

خفتگی و افزایش جوانهزنی میشود .نحوه رفع خفتگی

و اسید جیبرلیک موجب شکست خواب بذرهای آن میشود

بذرهای  Eremurus inderiensisتوسط محققین در چین

(رضایی و همکاران  .)1868اثر تیمارهای مختلف بر

بررسی شد و دریافتند که دمای انجماد  -13درجه

شکست خواب و افزایش کارایی جوانهزنی بذر گیاه

سانتیگراد بهتر از سرمای صفر تا  4درجه سانتیگراد بوده و

مرتعی-دارویی خوشاریزه ( )Echinophora platylobaدر

اختالف کمی بین جوانهزنی بذرها با تیمار نور و تاریکی

شرایط آزمایشگاهی بررسی شد و دریافتند که تیمار  3هفته

وجود داشت ( .)Wu et al. 2005اثر تیمارهای هورمونی و

سرمادهی مرطوب در دمای  4-1درجه سانتیگراد توأم با

مکانیکی بر خواب شکنی بذرهای گیاه دارویی Eremurus

 1222میلیگرم در لیتر اسید جیبرلیک بهترین تیمار برای

 olgaeبررسی شد و بریدن نوک بذر و اسید جیبرلیک

شکستن خواب بذر خوشاریزه بود (حسینی و همکاران
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در سه موقعیت کجور ،باغ گیاهشناسی ملی ایران با سرمای
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 .)1864جوانهزنی و نحوه رفع خفتگی بذرهای Eremurus

طول جغرافیایی َ 13ْ 42شرقی جمع آوری و پس از

 anisopterusنیز مطالعه شد و نتایج نشان داد که سرما

بوجاری ،پیش تیمار و تیمارهای مختلف بر جوانهزنی و

موجب رفع خفتگی میشود و اسید جیبرلیک در افزایش

رفع خفتگی بذرهای آن مورد بررسی قرار گرفتند .بدین

جوانهزنی موثر میباشد (.)Mamut et al. 2014

منظور ابتدا پوسته و سایر قسمتهای زائد بذر توسط تیغ و
جنین کامل بودند تفکیک و شمارش شدند و بعد بذرها به

مواد و روشها

مدت  32ساعت در آب خیسانده شدند و با قارچکش

شرایط اقلیمی و محل نگهداری گیاه سریش

بنومیل  %12و هیپوکلریت سدیم  %81به مدت  1تا  12دقیقه

باغ گیاهشناسی ملی ایران به وسعت  112هکتار در

ضد عفونی و در هر مرحله با آب مقطر شستشو شدند و در

کیلومتر  11اتوبان تهران – کرج با ویژگیهای اکولوژیکی و

نهایت بعد از کاشت در گلدان با خاک استریل (با  8تکرار

مشخصات اقلیمی :طول جغرافیایی´ 11°_16شرقی ،عرض

 122تایی در هر مکان) به سه مکان کجور ،باغ گیاهشناسی

جغرافیایی ´ 81°_41شمالی ،ارتفاع از سطح دریا  1822متر،

و سردخانه با سرمای ثابت  4درجه سانتیگراد بهمدت 82

حداقل درجه حرارت مطلق -12درجه سانتیگراد ،حداکثر

روز منتقل شدند (تیمار  1یا شاهد) .تیمارها (با  8تکرار

درجه حرارت  48درجه سانتیگراد ،میزان بارندگی ساالنه

 122تایی) عالوه بر اعمال خیساندن و ضدعفونی همچون

 212میلیمتر ،حداقل مطلق رطوبت نسبی  ،%14تعداد

شاهد بدین شرح انجام شدند :بعد از تیمار با هورمون

روزهای یخبندان  82روز در سال ،تعداد روزهای آفتابی

جیبرلیک اسید  12 ppmبه مدت یک ساعت ،کاشت در

 124روز در سال بوده است.

گلدان با خاک استریل و  .1انتقال به ایستگاه کجور (تیمار

شهر کجور 99با عرض جغرافیایی َ 89ْ 83شمالی و طول

 .2 ،)2انتقال به باغ گیاهشناسی ملی ایران (تیمار .8 )8

جغرافیایی َ 11ْ 32شرقی و ارتفاع از سطح دریا 1112متر در

انتقال به سردخانه با سرمای ثابت  4درجه سانتیگراد و

جنوب شرقی شهرستان نوشهر از توابع استان مازندران قرار

تاریکی تا زمان جوانهزنی بذر و پس از آن ،انتقال به باغ

گرفته است .از نظر آب وهوایی در منطقه آب وهوایی سرد

گیاهشناسی (تیمار  )4انجام شد .زمان تیمار و انتقال گلدان

و کوهستانی ونسبتأ خشک قرار دارد .متوسط بارندگی

به سه مکان (کجور ،سردخانه  4درجه سانتیگراد و باغ

ساالنه  882میلیمتر ،حداقل درجه حرارت در فصل زمستان

گیاهشناسی) هفته آخر مهر ماه و زمان نگهداری در هر سه

تا  _12درجه سانتیگراد ،حداکثر آن  42درجه سانتیگراد

موقعیت تا زمان جوانهزنی بذرها ( 82روز) بود .پس از

در مرداد ماه و تعداد روزهای یخبندان  124روز در سال

مراحل فوق در زمان مقرر بذرهای جوانه زده را شمارش

گزارش شده است.

نموده و درصد ،سرعت جوانهزنی و شاخص بنیه بذر

بذرهای رسیدهی دو گونه سریش
M.

Eremurus

محاسبه گردید (جدول .)1

kopetdaghensis

Pop ex B. Fedtsch
و Eremurus luteus Bakerاز کوههای روستای فهنه در

دادههای جمعآوری شده مورد تست نرمال بودن
(کولموگروف-اسمیرنوف) قرار گرفتند و با برنامه آماری

استان خراسان رضوی ،شهرستان نیشابور ،بخش سروالیت،

تحلیل واریانس با نرم افزار ) ،SPSS (ver.16بر اساس

دهستان سروالیت با عرض جغرافیایی َ 89ْ 33شمالی و

آزمون ( One-Way Anovaیکطرفه و مقایسات چندگانهی
 )post hocدر سطح آزمون  2/21با روش دانکن (با فرض

1.Village Sass
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تساوی واریانسها) ،میانگین بذرهای جوانهزده ،سرعت

دو گونه با آزمون  tجفتی ،گونهای با بیشترین قدرت

جوانهزنی و شاخص بنیه بذر تحت اثر پیشتیمار و

زندهمانی جوانهی بذر در مناسبترین موقعیت مشخص

تیمارهای انجام شده در سه موقعیت (کجور ،باغ گیاشناسی

گردید.

ملی ایران و سردخانه) با شاهد مقایسه گردید .نمودار آنها

جدول -9روابط محاسباتی شاخصهای جوانهزنی بذر
منابع

رابطه

شاخص

()Panwar and Bhardwaj, 2005

(رابطه GP= n/N×100 )1

درصد جوانهزنی

()Maguire, 1962
()Abdul-baki & Anderson, 1973

سرعت جوانهزنی

(رابطه )2

شاخص بنیه بذر

(رابطه )8

 =nتعداد کل بذرهای جوانه زده =ni ،تعداد بذرهای جوانه زده در یک فاصله زمانی مشخص ( tiدر این تحقیق هر روز) =N ،تعداد کل
بذرهای کاشته شده (در این تحقیق  122عدد) =ti ،تعداد روزهای پس از جوانهزنی =Lsh ،میانگین طول گیاهچه.

داغ نشان داد که تیمار اسید جیبرلیک درصد جوانهزنی را در

نتایج

ایستگاه کجور تا  32درصد (شکل  ،)8در باغ گیاهشناسی تا

نتایج مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که با اعمال پیش

 42/9درصد و در سردخانه با سرمای ثابت  4درجه

تیمار محرک فیزیکی (خراشیدن پوسته بذر) و خیساندن بذر

سانتیگراد تا  88/8درصد افزایش داد .سرعت جوانهزنی

به عنوان تیمار شاهد در هر دو گونه ،هیچ جوانهزنی

بذر با استفاده از جیبرلیک اسید در ایستگاه کجور  ،3/1در

مشاهده نشد (شکلهای  4تا .)9

باغ گیاهشناسی  3/6و در سردخانه با سرمای ثابت  4درجه

نتایج مقایسه میانگین درصد جوانهزنی در گونه سریش

سانتیگراد  8/1بود .شاخص بنیه بذر با استفاده از جیبرلیک

لیمویی نشان داد که تیمار اسید جیبرلیک ،درصد جوانهزنی

اسید در ایستگاه کجور  ،3/21در باغ گیاهشناسی  1/19و در

را در ایستگاه کجور تا  11درصد (شکل  ،)2در باغ

سردخانه با سرمای ثابت  4درجه سانتیگراد  2/19تعیین شد

گیاهشناسی  42درصد و در سردخانه با سرمای ثابت 4

(شکلهای  4تا .)9

درجه سانتیگراد  41/88درصد افزایش داد .سرعت
جوانهزنی بذر با استفاده از جیبرلیک اسید در ایستگاه کجور
 ،3/36در باغ گیاهشناسی  6/9و سردخانه با سرمای ثابت 4
درجه سانتیگراد  3/2بود .شاخص بنیه بذر با استفاده از
جیبرلیک اسید در ایستگاه کجور  ،12/11در باغ گیاهشناسی
 11/29و سردخانه با سرمای ثابت  4درجه سانتیگراد 8/91
تعیین شد (شکلهای  4تا .)9

شکل  -2بذرهای سبز شده سریش لیمویی در کجور

نتایج مقایسه میانگین درصد جوانهزنی در گونه سریش کپت
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براساس برنامه  (2010) Excelترسیم شد و در مقایسه بین
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بحث
در این تحقیق سعی شد که راهکاری با صرفه و کم هزینه
برای شکست خواب و افزایش سرعت و درصد جوانهزنی
دریافتند برای جوانهزنی بذرهای گونههای  ،Eremurusبه
نور و دمای  12تا  13درجه سانتیگراد به مدت  82تا 891

شکل  -3بذرهای سبز شده سریش کپت داغ در کجور

روز و یا سرمای  1درجه سانتیگراد به مدت  8تا  4ماه نیاز

بنابراین پیش تیمارهای مکانیکی همانند خراشیدن پوسته

است ( )Ellis et al., 1985و نتایج تحقیقات بر شکست

بذر ،خیساندن در آب تاثیری بر جوانهزنی نداشته است و

خواب و نحوه جوانهزنی بذرهای

Eremurus

اعمال سرمای مناسب و جیبرلیک اسید مهمترین نقش را در

 stenophyllusو  Eremurus olgaeبا روشهای فیزیکی و

برطرف کردن خفتگی و افزایش جوانهزنی بذرها داشتند

شیمیایی در شرایط آزمایشگاهی حاکی از آن بود که بریدن

بطوریکه درصد جوانهزنی بذور دو گونه در منطقه کجور که

نوک بذر ،جیبرلیک اسید  1 ppmو  32 ppmو سرما عامل

سرمای زمستانه و تعداد روزهای یخبندان بیشتری از باغ

مهمی در رفع خفتگی بذرها و بهترین تیمار برای افزایش

گیاهشناسی داشتند ،افزایش یافت .از سوی دیگر درصد

درصد و سرعت جوانهزنی این بذرها میباشد و جیبرلیک

جوانهزنی بذرهای تیمار شده با اسید جیبرلیک  12 ppmو

اسید باالتر از  122 ppmنتیجهی عکس بر جوانهزنی دارد

کاشت در کجور بیشتر از دو مکان باغ گیاهشناسی و

(رحمانپور و همکاران 1834؛  .)1839با توجه به نتایج

سردخانه بود .اما سرعت جوانهزنی بذرهای کاشته شده در

بدست آمده از این تحقیق میتوان دریافت که خراشیدن بذر

باغ گیاهشناسی بیشتر و درصد زندهمانی یا شاخص بنیه

تاثیری بر جوانهزنی ندارد و بریدن نوک بذر برای شکست

بذرهای نگهداری شده در سردخانه با سرمای ثابت  4درجه

خواب اولیه بذور در سطح مزرعه مناسب نمیباشد.

سانتیگراد کمتر از دو مکان (کجور و باغ گیاهشناسی) دیگر

همچنین سرمای زمستانه در رفع خفتگی بذرهای سریش

بود (شکلهای  4تا  .)9علیالرغم تفاوت ظاهری درصد

مهم بود بطوریکه سرعت جوانهزنی و قدرت زندهمانی

جوانهزنی بذرهای سریش لیمویی و سریش کپت داغ با

بذرها به مدت زمان قرارگیری در سرما بستگی داشت و

تیمار اسید جیبرلیک  12 ppmو نگهداری در باغ

تاریکی مطلق نقش مهمی در کاهش قدرت زندهمانی این

گیاهشناسی ،کجور و سردخانه با سرمای ثابت  4درجه

بذرها داشته ،چنانکه بذرهای جوانهزده در سردخانه با 4

سانتیگراد ،نتایج بدست آمده از مقایسهی میانگینهای دو

درجه سانتیگراد و تاریکی ضعیف بوده و پس از انتقال به

گونه نشان داد که درصد و سرعت جوانهزنی دو گونهی

باغ گیاهشناسی از توان رویشی خوبی برخوردار نبودند.

سریش کپت داغ و سریش لیمویی اختالف معنیداری

همچنین سرمای زیر صفر درجه سانتیگراد و تعداد روزهای

نداشتهاست و شاخص بنیه بذر (قدرت زندهمانی) دارای

یخبندان بیشتر در منطقه کجور نقش مهمی در رفع خفتگی

اختالف معنیداری در سطح احتمال  %61میباشد

داشت .چنانکه درصد جوانهزنی و قدرت زندهمانی بذرها

(شکلهای  4تا .)9

در مقایسه با دو مکان سردخانه با سرمای ثابت  4درجه
سانتیگراد و باغ گیاهشناسی با تعداد روزهای یخبندان کمتر،
48

Downloaded from flowerjournal.ir at 23:55 +0330 on Tuesday December 15th 2020

بذر دو گونه سریش ایرانی ارائه شود .در این راستا محققین
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خفتگی بذرهای  Eremurus inderiensisرا بررسی

(Rouhi Mondoni et al. 2012; Mamut et al. 2014

نمودند و دریافتند که دمای انجماد  -13درجه سانتیگراد

; )Jin et al. 2009; et al. 2010گویای آن بوده که سرما

بهتر از سرمای صفر تا  4درجه سانتیگراد بوده است ( Wu

موجب رفع خفتگی و جیبرلیک اسید در افزایش جوانهزنی

 .)et al., 2005همچنین با مطالعه اثر تیمارهای مختلف

بذرها موثر میباشد که تاییدی بر نتایج این تحقیق میباشد.

دمایی از  1تا  21درجه سانتیگراد بر جوانهزنی بذرهای الله

از سوی دیگر نتایج این تحقیق نشان داد که برای شکست

مشخص گردید که پایینترین دما ( 1درجه سانتیگراد)

خواب و افزایش جوانهزنی بذرهای این دو گونه به

مناسبترین روش جوانهزنی این بذور میباشد (شاکرمی و

جیبرلیک اسید  12 ppmو افزایش تعداد روزهای یخبندان

همکاران  .)1833طبق مشاهدات بدست آمده در این

نیاز است.

تحقیق ،استفاده تلفیقی جیبرلیک اسید  12 ppmو نگهداری

دستورالعمل ترویجی

در سرمای مرطوب (در سه مکان باغ گیاهشناسی ،کجور و
سردخانه با دمای پایین) در رفع خفتگی و افزایش جوانهزنی

موارد زیر برای رفع خفتگی و افزایش جوانهزنی بذرهای دو

بذرها موثر بود و با نتایج تحقیق آقابابا نژاد و همکاران

گونه از سریش موثر میباشد:

( )1868برای شکست خواب بذر الله واژگون با استفاده از

 - 1خیساندن و خراشیدگی بذور تنها عامل شکست

سرمادهی مرطوب به مدت  12هفته و جهت جوانهدار کردن

خواب اولیه ناشی از پوستهی بذر این گونهها

بذرهای الله واژگون و استقرار آن در گلدان حاوی پیت،

نمیباشد.

تیمار اسید جیبرلیک  122 ppmقبل از سرمادهی به عنوان

 - 2سرمای ثابت  4درجه سانتیگراد موجب افزایش

بهترین تیمار ،و با تحقیقات رضایی و همکاران ()1868

جوانهزنی این بذرها میشود.

برای شکستن خواب بذرالبنج مشبک در شرایط

 - 8سرمای زمستانه و جیبرلیک اسید عامل اصلی

آزمایشگاهی با استفاده تلفیقی سرما و جیبرلیک اسید بعنوان

شکستن خواب ثانویه و افزایش جوانهزنی بذرها

مناسبترین تیمار؛ و با تحقیقات حسینی و همکاران

در این تحقیق شد.

( )1864برای شکست خواب و افزایش کارایی جوانهزنی

 - 4سرما و تعداد روزهای یخبندان عامل مهم در

بذر گیاه خوشاریزه در شرایط آزمایشگاهی با استفادهی توأم

شکست خواب این بذرها میباشد .چنانکه

 1222میلیگرم در لیتر جیبرلیک اسید و  3هفته سرمادهی

مشاهدات نشان داد ،با افزایش برودت و تعداد

مرطوب در دمای  4-1درجه سانتیگراد بعنوان بهترین تیمار

روزهای یخبندان در منطقه کجور ،جوانهزنی

مطابقت دارد .نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که

بذرها نیز افزایش یافت.

روشنایی ،سرمای زیر صفر و جیبرلیک اسید با مقدار مورد

 - 1حداقل نیاز هورمون جیبرلیک اسید برای شکست

نیاز عامل مهمی در کاهش خفتگی ،افزایش جوانهزنی و

خواب بذرهای این گونهها 12 ppm ،میباشد.

زندهمانی بذرهای سریش بوده است چنانکه نتایج مطالعات
سایر محققین بر جوانهزنی بذرهای ،Fritillaria cirrhosa
 ،Tulipa kaufmannianaاثر دما بر جوانهزنی بذرهای
( Erythronium dens-canisاز خانواده  )Liliaceaeو
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افزایش یافت .همانطور که محققین در چین نحوه رفع

نحوه رفع خفتگی بذرهای Eremurus anisopterus
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تکنسین گروه تحقیقات بانک ژن موسسه تحقیقات جنگلها

سپاسگزاری

و مراتع که در پیشبرد این تحقیق صمیمانه کوشا بودهاند و

بدینوسیله از کلیه اهالی منطقه کجور و همکاران باغ

نیز از آقای دکتر علی اشرف جعفری بخاطر راهنماییهای

گیاهشناسی ملی ایران بخصوص آقای محمود امیرخانی

ارزندهاشان کمال تشکر را داریم .پیشبرد این تحقیق

حروف غیرمشابه از نظر آماری اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد دارند.

شکل  -5میانگین سرعت جوانهزنی بذرهای سریش تیمار جیبرلیک اسید در مکانهای مختلف
حروف غیرمشابه از نظر آماری اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد دارند.
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شکل  -8میانگین درصد جوانهزنی بذرهای سریش با تیمار جیبرلیک اسید در مکانهای مختلف
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حروف غیرمشابه از نظر آماری اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد دارند.
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Abstract
Eremurus is one of the rhizome plants, which has beautiful and unique flowers with high ornamental
value. Unfortunately, despite the preciousness of its native species, the information about its diversityare
insufficient. The aim of this study was to introduce the most effective methods for germination and
overcoming dormancyof the seeds of the Eremurus kopetdaghensis M. Pop ex B. Fedtsch. And the
Eremurus luteus Baker and introduce the most suitable species for Iran. To achieve the most suitable
location to increase germination, survival and overcoming the dormancy of seeds, they were subjected to
pre-treatment of physical stimulation including seed soaking for 72 hours, seed integument and hormonal
treatment of gibberellic acid 10 ppm. Then they were potted in soil in three locations: Kojour, National
Botanical Garden of Iran with variable temperature and refrigerator (4 ° C) for 30 days. Results showed
that gibberellic acid 10 ppm and low temperatures were needed to break the dormancy and increase
germination and winter cold caused a delay in germination and increased seed germination percentage. In
Eremurus kopetdaghensis with germination percentage 70, germination speed 7.5, seed vigor 7.23 and in
Eremurus luteus with germination percentage 55, germination speed 8.789 and seed vigor 10.15 in
Kojour and respectively in Eremurus kopetdaghensis 42.6, 8.9, 5.56 and in Eremurus luteus 40, 9.6,
11.06 in National Botanical Garden of Iran. In Eremurus kopetdaghensis 33.3, 0.31, 0.56 and in
Eremurus luteus were 45.33, 0.72, and 3.65 in the refrigerator. There was a significant difference in
comparison with control treatment. Comparison between the two species showed that the seed vigorous
power of Eremurus luteus was higher than of Eremurus kopetdaghensis in all three locations and it can be
used to propagate in similar climates.
Keywords: Eremurus kopetdaghensis, Eremurus luteus, Seed dormancy, Seed germination, Speed
germination, Seed vigor.

43

