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بررسی رفتار جوانهزنی
در بذرهای چند خانواده گیاهی بومی ایران
 و سهیال اشرافی2 عادل جلیلی،*1سعیده سادات میرزاده واقفی

3

چکیده

 در اين تحقيق روي جوانهزني بذر گياهان.گياهان بومي هر منطقه ميراثي ارزشمند هستند که بايد برای حفظ آنها تالش کرد
 مبناي انتخاب. ساالنه تعدادي گونه انتخاب شد،اندميک و خاص ايران تمرکز شد و با استفاده از فهرست بذر باغ گیاهشناسی
 باال بردن درصد، هدف از این تحقیق. دارويي و انحصاري بودن است،گونهها برای بررسي وجود قابلیتي خاص مانند زینتی
 الگویی ثابت برای تیماردهی بذرها درنظر.جوانهزنی گونهها بهمنظور افزایش تنوع گونهای باغ گیاهشناسی ملی ایران است
 خراشدهی و سرمادهی، تیمارهای اصلی درنظر گرفتهشده. سرمادهی و خراشدهی بود،گرفته شد که شامل تیمار شاهد
ً  آزمایشها بهطور کام.است
 گونه بومي135  جمعیت از148  بذر از25  در هر تکرار.ال تصادفی و با سه تکرار انجام شد
 درصد به تيمار سرمادهي و19/6 ، درصد از گونهها با تيمار شاهد23/64  از نظر جوانهزني بذرها.ايران بررسي شد
 درصد. درصد از کل گونهها به تيمارها جواب دادند51/34  درمجموع. درصد هم به تیمار خراشدهی جواب دادند8/1
 با تیمار خراشدهی بهطور بارزیPapilionaceae  با تیمار سرمادهی وApiaceae جوانهزنی بذر گونههایی از خانواده
. رفتار جوانهزنی بذر چند خانواده گیاهی نیز تعیین شد.افزایش داشت
 درصد جوانهزني، بذر، خواب بذر، گياهان بومي:واژههاي كليدي

Study of seed germination behavior of a few plant families native to Iran
S.S. Mirzadeh Vaghefi1*, A. Jalili2 and S. Ashrafi3

Abstract

The native plants of each habitat are a valuable heritage that must be sustained. In this research, we focused on
the seed germination of endemic species of Iran, and a number of species were selected using the seed list of
National Botanical Garden. Ornamental, medicinal and endemic potentials were the basis of selecting the species.
The current research was aimed to improve the germination percentage of species in order to enhance the species
diversity of National Botanical Garden of Iran. A fixed pattern was considered for seed treatments including control
treatment, chilling and scarification. The main treatments were scarification and chilling. Experiments were carried
out as a completely randomized design with three replications. In each replication, 25 seeds of 148 populations
of 135 species were studied. Overall, 23.64% of species germinated in the control treatment, 19.6% in the chilling
treatment, and 8.1 % in the scarification treatment. Totally, 51.34% of all species responded to the treatments. The
seed germination percentage of species belonging to the Apiaceae and Papilionaceae families was significantly
increased by chilling and scarification treatments, respectively. The seed germination behavior of some plant
families was determined.
Keywords: Native plants, dormancy, seed, germination percentage
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مقدمه
نيازمنـد فرایندهـاي مختلـف آمادهسـازي هسـتند .اين
با غهـا ی گیا هشنا سـی ،
فرایندهـا در مـورد همـه بذرهـا به يك شـكل نبوده
از
حفاظـت
مراکـزی بـرای
و بسـياري از عوامـل در تأخيـر جوانهزنـي بذرها
گیاهان بومـی ،کمیاب و در معرض
دخالـت دارنـد .بعضـي از عوامـل ،فيزيكـي و
خطـر و در عیـن حـال کانونهایـی
بعضـي فيزيولوژيكي هسـتند .يکـي از مهمترين
بـرای آموزشهـای محیطزیسـتی بـه
مکانيسـمهاي حفظ بقا در گياهان ،خواب بذر
Ballantyne
مـردم هسـتند (et al.,
يـا توانايي بذرهای آنهـا در به تأخير انداختن
2008؛ .)ward et al., 2010براسـاس
جوانهزنـي اسـت ،تا زمانيکه شـرايط از نظر
تحقیقـات انجامشـده در ارتبـاط بـا نقش
زمان و مکان مناسـب شـود .خـواب بذر در
باغهـای گیاهشناسـی بهعنـوان فضاهـای
گياهـان کـه درواقع روشـي بـرای حفظ بقا
ها
سـبز شـهری ،با نزدیـک کردن ایـن باغ
و سـازگاري با محيط اسـت ،ممکن اسـت
بـه محیطزیسـت شـهری عالوهبـر افزایش
بهعنـوان يک معمـا و مسـئله پيچيده براي
سـطح فضاهای سـبز و بهره بردن از شرایط
تحلیلگـران و محققـان بـذر مطرح باشـد.
اکوسیسـتمی کـه ایجـاد میکننـد ،انسـان
در هـر دو خـواب اوليـه و ثانويـه بـذور،
ارتبـاط
شهرنشـین هرچـه بیشـتر بـا نحـوه
مکانيسـمهاي فيزيکـي و فيزيولوژيکـي
برقـرار کـردن بـا محیطزیسـت طبیعـی و
متعـددي نقـش دارند (سـرمدنیا.)1375 ،
محلی آشنا میشود (.)ward et al., 2010
در شـرایط طبیعـی ،ایـن پدیـده از نظـر
بـا توجـه بـه نیازهـا و چالشهایـی ازقبیل
اکولـوژی اهمیـت دارد ،زیـرا سـبب
کاهـش فضاهای سـبز و تفریحی در شـهرها
جوانهزدن در شرایط محیطی مناسب برای
و از بیـن رفتـن تنـوع زیسـتی کـه بـر اثـر
استقرار نهال میشـود (.)Green, 1973
افزایش شهرنشـینی ایجاد شـده و با توجه به
برای شكسـتن خـواب بـذر از روشهای
نقشهایی که امروزه بر باغهای گیاهشناسـی
فیزیكـی و شـیمیایی متفاوتـی ماننـد
مترتـب اسـت ،میتـوان از قابلیتهـای خرا شدهـی ،دمـای کـم و متنـاوب،
باغهـای گیاهشناسـی بـرای پاسـخ بـه ایـن هورمونهـا و اسـیدها اسـتفاده میشـود.
ال نیاز به زمـان دارند
نیازهـا و چالشها بهره جسـت (آسـایش و ایـن روشهـا معمـو ً
همـکاران .)1394 ،بـاال بردن تنـوع ژنتيکي (نصیـری .)1387 ،با توجه به گسـتردگی
در مجموعـه باغهـای گیاهشناسـی ،رسـالت ایـن تحقیق در مـورد جوانهزنی گونههای
هـر بـاغ گیاهشناسـی اسـت .در ايـن راسـتا مختلف از خانوادههـای مختلف ،با پیروی
بـا انجـام ايـن تحقيـق سـعي در اعمـال اين از الگویـی ثابـت سـعی در رفـع خـواب
امـر شـد .بسـياري از گياهاني کـه در محيط بذرهای مورد بررسـی شـد .هـدف از این
پيرامـون ما حضور دارنـد از جهات مختلف ،تحقیـق بررسـی جوانهزنـی بذرهـا و باال
دارای ارزش هسـتند .بعضـي داراي خـواص بـردن تنوع گونـهای باغ گیاهشناسـی ملی
دارويـي ،زيبايـی فضـاي سـبز و انحصـاري ایران اسـت.
محيطي خاص هسـتند .در اين تحقيق سـعي
شـده اسـت که روي جوانهزني بذر گونههاي
مواد و روشها
بومي ايران که داراي اين خصوصيت هسـتند ،بذرهـا از فهرسـت بـذر بـاغ گیاهشناسـی
تمرکـز شـود .تعیین الگـوی رفتـاری بذرها ايـران ،2009-2010 ،2008-2009
کمـک شـایانی در بهکارگیری تیمار مناسـب  2011-2012 ،2010-2011در چهـار
بـرای جوانهزنـی بـذر دارد.
سـال متوالي انتخاب شدند .انتخاب گونهها
ظهور و توسعه ساختمانهاي ضروري تنهـا بهمنظـور رفـع مشـکل جوانهزنـي
جنيـن در بـذر مـورد آزمايش ،شـاخصي از گونههـا نیسـت ،بلکـه تمرکـز بـر انتخاب
توانايـي توليـد يک گيـاه طبيعي در شـرايط گونههايـي انحصـاري و خـاص بـرای
مناسـب اسـت که به دو صـورت برونزميني حفـظ ذخايـر ژنتيکي گياهـان بومي ايران
و درونزميني اسـت (حجـازی.)1373 ،
و همينطـور بـاال بـردن تنـوع گونـهاي
بسـياري از بذرهـا بـرای جوانهزنـي بـاغ اسـت .با اسـتفاده از منابـع مختلف و

پیشـنهادهای چند تن از گیاهشناسـان بخش
گیاهشناسـی مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و
مراتـع کشـور به بررسـی گونههای فهرسـت
بـذر بهمنظـور انتخـاب گونهها پرداخته شـد
(اسـدی1367-1392 ،؛ مظفریـان1388 ،؛
 .)Jalili & Jamzad, 1999فهرسـت
گونههـای مورد بررسـی در جدول یک آمده
اسـت .بـرای رفـع خواب بـذر با اسـتفاده از
منابـع معتبـر سـعی در رفـع خواب بذر شـد
(.)ISTA, 2007

بـرای بررسـی خـواب بذرهـا آزمايـش
درقالب طرح کاملاً تصادفي ،براي هر تيمار
 3تکرار  25تايي در نظر گرفته شـد .با توجه
به گسـتردگی کار انجامشده ،سعی در بررسی
گونههـا با اسـتفاده از الگوی زیر شـد:
الگويـي بـراي تيماردهـي بذرهـا درنظر
گرفته شـد که بدين شـرح اسـت (شـکل :)1
 تيمـار شـاهد :بـذر همـه گونهها بدونهیـچ تیمـاری در گلدان با خـاک پیت ماس
در دمـای  15-25درجـه سـانتیگراد در
گلخانـه کاشـته شـد .بهطـور روزانـه بذرها
آماربـرداری شـدند .درصـورت جوانهزنـي
بیش از  50درصد (که نشـاندهنده جوانهزني
مناسب اسـت) وارد مرحله بعدی (مرحله )2
نميشـوند .ایـن بـدان معناسـت که بـذر این
گونـه دارای قدرت جوانهزنی مناسـب ،طبق
الگو (شـکل  )1است.

يکـي از مهمترين
مکانيسمهاي حفظ بقا در
گياهان ،خواب بـذر يا توانايي
بذرهـای آنهـا در بـه تأخيـر
انداختـن جوانهزني اسـت ،تا
زمانيکه شرايط از نظر زمان
و مکان مناسـب شـود.
 تيمـار سـرمادهي :ایـن مرحله ،مرحلهدوتیمارهـا اسـت .بذرهایـی که کمتـر از 50
درصـد جوانهزنـی در مرحلـه اول داشـتند،
وارد ایـن مرحلـه میشـوند .از آنجـا کـه
سـرمادهي در مناطـق معتدلـه از تيمارهـاي
مـادر جوانهزنـي اسـت ،بذرهـاي باقيمانده
وارد ايـن مرحلـه ميشـوند .سـرمادهی
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ابتدا بذرها در گلخانه بهعنوان تیمار شاهد کاشته میشوند.

حذف گونههایی که بیش از  50درصد جوانهزنی داشتند.

مرحله 2
تیمار سرمادهی برای گونههایی که کمتر از  50درصد سبز شدهاند.

حذف گونههایی که در تیمار شاهد جوانه نزدند و در این تیمار حداقل بیش از
 30درصد جوانه زدند.

مرحله 3
سایر تیمارهای تخصصیتر مانند خراشدهی ،خیساندن و غیره،
برای بذرهای باقیمانده

شکل  -1الگوي تيمارهاي درنظر گرفته شده براي بذرها بهصورت هرمی شامل مرحله  :1تیمار شاهد ،مرحله  :2سرمادهی و مرحله  :3تیمارهای تخصصیتر.

در گلـدان در بسـتر پیـت مـاس صـورت
گرفـت .عمـل سـرمادهیبذرهـا در درجـه
حـرارت صفـر تـا چهار درجـه سـانتیگراد
در سـردخانه فعـال نگهـداری بـذر صـورت
گرفـت .روش و مـدت سـرمادهی بـرای
گونههـا متغیـر بـوده اسـت .با توجـه به نوع
گونههـا ،عمـل سـرمادهی از یـک تا شـش
مـاه انجام شـد .بعـد از سـرمادهی ،گلدانها
به شـرایط گلخانه با دمای شـبانه ( 15درجه
سـانتیگراد) و روزانه ( 25درجه سانتیگراد)
انتقـال یافتنـد .درصد رویـش نمونههای بذر
بهطور متناوب دو روز یادداشـتبرداری شد
و طـول دوره آزمایـش بـرای ایـن تحقیـق،
تـا یکسـال بهطـول انجامیـد .الزم بـه ذکر
اسـت بذرهایی کـه جوانه نزدند تـا  6ماه در
سـردخانه بـرای گذرانـدن تیمار سـرمادهی،
نگهـداری شـدند .بذرهـا بـا داشـتن بيـش
از  30درصـد جوانهزنـي وارد مرحلـه بعـد
نشـده و سـرمادهی بهعنـوان تیمـاری موفق
بـرای آن گونـه در نظـر گرفته میشـود .بقيه
گونههـاي جوانـه نزده یا کمتـر از  30درصد
جوانـه زده ،وارد مرحلـه بعـد ميشـوند.
 تيمارهـاي تخصصيتـر :ازجملـهخر ا شد هـي  ،خيسـا نيد ن و غیـر ه ،
براسـاس منابـع موجـود روی بذرهـا
اعمـال شـد .عمـل خراشدهـی بـه روش
مکا نیکـی و بـا سـمبا د ه ا نجـا م شـد .
الزم به ذکر اسـت بذرهای مورد بررسی
ال در پاییـز هـر سـال جمعآوری شـده
اصـو ً
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بـود؛ بهعبارتـی فاصلـه بیـن جمـعآوری
بـذر و اعمـال اولیـن تیمـار که تیمار شـاهد
اسـت ،سـه تا چهار ماه اسـت .بذرهـا بعد از
بوجـاری در سـردخانه واحد بـذر در دمای
بیـن  0-4درجه سـانتیگراد نگهداری شـد.
تمـام مراحل اعمال تیمارها حدود یکسـال
بـرای هر گونـه مورد نظـر بهطـول انجامید.
اسـامی فارسـی گونههـا براسـاس فلـور
ایـران (اسـدی )1367-1396 ،تنظیـم شـد.

بذ ر ها
بعـد از بوجـاری
در سـردخانه واحـد بذر
در دمـای بیـن  0-4درجـه
سـانتیگراد نگهـداری شـد.
تمام مراحـل اعمـال تیمارها
حـدود یکسـال بـرای هـر
گونـه مـورد نظـر بهطول
ا نجا مید .
نتایج و بحث

در کل جوانهزنـی بـذر  148جمعیـت از
 135گونـه مـورد بررسـي قـرار گرفت37 .
گونـه از گونههای مـورد بررسـی انحصاری
ایران هسـتند (جـدول  .)1تيمارهابراسـاس
الگـوي داده شـده (شـکل  )1اعمال شـد .از
 148جمعیـت 35 ،گونه بـا باالی  50درصد

جوانهزنـی بـه شـاهد ( 23/64درصـد)29 ،
گونـه بـا  33جمعیـت بـا بـاالی  30درصد
جوانهزنـی بـه تيمـار سـرمادهي (19/6
درصـد) و  12گونـه ( 8/1درصد) با باالی 30
درصـد بـه تيمار خـراش جواب دادند (شـکل
 2و جـدول  .)1نتايـج نشـان داد که تيمارهاي
سرمادهي و خراشدهي از مؤثرترين تيمارهاي
خوابشـکني بـذر بـراي کل گونههـاي مورد
بررسـي هسـتند (شکل .)3
در کل تيمـار سـرمادهي روي 30
گونـه اثـر مثبـت داشـت (بـاالی  30درصد
جوانهزنی داشـتند) .این گونههـا عبارتند از:

 strodaucus orientalis ،Rindera lanata
A
Althaea officinalis ،Thymus daenensis,
،V icia villosa ،Silene noctiflora
،Phlomis elliptica ،Paronychia kurdica
،Rubia tinctorium ،Isatis cappadocida
،Kentranthus longiflorus
،Reichardia glaucea
،Ferulago angulata, Inula helenium
،Ferulago bernardi, Tulipa montana
،Salvia spinosa,Heracleum persicum
،Ferula gumosa
،Diplotaenia cachrydifoli
،Rhamnus cornifollia
،Jasminum fruticans
،Paeonia mlokosewilschi
،Ferula pseudalliacea
،Amygdalus lycioides

160

148
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76

80
60
35

40

29
12

20
0

تعداد کل جمعیتها

تعداد گونههای جواب داده به
شاهد

تعداد گونه سرماداده

تعداد گونه خراشداده

مجموع سبز شدهها

شکل  -2تعداد گونههاي بررسيشده و جوابداده به تيمارهاي مختلف

شکل  -3بذرهای کاشتهشده در گلدان قرار گرفته در سردخانه واحد بذر ( باال) ،بذرهای سبز شده شاهد در گلخانه (پایین چپ) و خراش داده شده (پایین راست)
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Origanum vulgare, Ferula ovina,
Centaurea behen,Centaurea
 balsamitaو .Ferula foetida

تيمار خراشدهي روي  12گونه
اثر معنيداري دارد (باالی  50درصد
جوانهزنی داشتند) (جدول  .)1گونههايي
که خراش بر آنها مؤثر بود عبارتند از:

,H e d y s a r u m f o r m o s u m
Sesbania punicea,Vicia villosa,
Vicia lathyroides, Ononis spinosa
Astragalus alopecuroidei,
Astragalus squarrosus, Astragalus
microcephalus, Astragalus kirindicus
Astragalus hymenostegis
ا ز خا نـــو ا د ه P a p i l i o n a c e a e
 ،Althea wilhelminaeاز خانــواده
 Malvaceaeو  Vaccaria grandifloraاز
خانواده .Caryophyllaceae
خانوادههاي  Asteraceaeبا  13جمعیت
( 13گونه) Apiaceae ،با  13جمعیت (11
گونه) Papilionaceae ،با  12جمعیت (11
گونه) و  Lamiaceaeبا  10جمعیت ( 9گونه)

بيشترين گونههای جواب داده به تیمارها را به
خود اختصاص دادند (شکل .)4
خانواد ههایـی کـه بیشـترین گونههـا

را در تحقیـق دارا هسـتند ،در طبیعـت نیـز
فراوانی بیشـتری نسـبت به سـایر خانوادهها
دارنـد و رفتـار و الگـوی جوانهزنـی آنهـا
بـرای سـایر تحقیقـات نیـز بسـیار مهـم گرچـه تعـداد گونههای مـورد مطالعـه برای
اسـت (Naqinezhad et al., 2010؛ هـر خانـواده در بیـن خانوادههایی بـا تعداد
Gurgin Karajii et al., 2014؛ معصومی ،گونـه زیـاد ،بیـن  10تـا  20گونه اسـت ،با
 .)1395بـا سـرمادهی در خانواد ههـای ایـن وجـود میتـوان در ایـن تعـداد ،الگوی
 Apiaceaeو  ،Caryophyllaceaeبهترتیب مشـخصی برای جوانهزنی بـذر مخصوص ًا در
 57و  27درصـد از گونههـا بـا بیـش از  30خانوادههایـی مانند چتریان و پروانهآسـایان
درصـد جوانه زدند .خراشدهـی در خانواده دیـد این تفاوتهـا ،تفاوت رفتـاری گونهها
 78/5 ،Papilionaceaeدرصـد افزایـش و خانوادههای مختلـف را در برابر تیمارهای
جوانهزنـی در بیـن گونهها را داراسـت .الزم جوانهزنـی نشـان میدهـد ،درحالیکـه
بـه ذکـر اسـت تیمـار خراشدهـی در هـر در گونههایـی از خانـواده Malvaceae
گونـه بیـش از  50درصـد جوانهزنی داشـت رفتارهـا در برابر تیمارهـای مختلف متفاوت
کـه درصد قابـل توجهی اسـت .همانطورکه
مشـاهده شـد ،تیمار سـرمادهی بـر خانواده
خانواد ههایی
 Apiaceaeو خرا شدهـی بـر خانـواده
که بیشـترین گونهها
 Papilionaceaeمؤثرتریـن تیمارهـا
را در تحقیق دارا هستند ،در
هسـتند .در تحقیقهایـی کـه توسـط سـایر
طبیعت نیـز فراوانی بیشـتری
محققـان انجام شـده اسـت ،چنیـن الگویی در
نسبت به سـایر خانوادهها دارند
ایـن خانوادههـا بسـیار بهچشـم میخـورد
Montano-Ariasi et al., 2015; Xiao et al.,
2012; Cristy & Irwin,2004; Kellmann-Sopyła & Giełwanowska, 2015).

(Razavi & Hajiboland, 2009; Vandelook et al., 2007; Jevgenija & Ievinsh.
2013; Longa et al., 2012; Kimura
;& Islam, 2012; Covy et al., 2016

و رفتار و الگـوی جوانهزنی آنها
بـرای سـایر تحقیقـات نیـز
بسـیار مهم است.
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0

شکل -4خانواده بذرهایی که بر اثر تیمارهای اعمال شده جوانه زدند .تعداد جمعیتهای جوانهزده و نوع تیمار (شاهد :تعداد گونههایی که باالی  50درصد جوانه زدند،
سرما :تعداد گونههایی که باالی  30درصد جوانه زدند و خراش :تعداد گونههایی که باالی  50درصد جوانه زدند)
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اسـت و تعـدادی بـا خراشدهـی و تعدادی
بـا سـرمادهی موفـق بـه جوانـهدار شـدن
میشـوند.
در مـورد گونههـای خانواد ههـای
 Lamiaceaeو  Asteraceaeبسیاری از
آنها بـدون هیچگونه تیمـاری جوانه میزنند
و سـرمادهی تیمـاری اسـت کـه بهترتیـب
 13/33و  20درصـد از گونهها را جوانهدار
کرد ،کـه البتـه در مـورد  Asteraceaeدر
خور توجه اسـت.
با توجه به بررسـیهای انجام شـده ،دو
تیمار خراشدهی و سـرمادهی از تیمارهای

اصلـی و مهـم اعمال شـده بـر بـذر گیاهان
هسـتند؛ بـا این تفـاوت که سـرمادهی دامنه
گسـتردهتری نسـبت به خراشدهـی دارد و
خانوادههـای بیشـتری را شـامل میشـود.
خراشدهـی بـرای رفـع خـواب مکانیکـی
مؤثر اسـت و سـرمادهی بـا هماهنگ کردن
هورمونهـا باعث رفع خـواب فیزیولوژیکی
بذر میشود (سـرمدنیا .)1375 ،اکثر مناطق
ایران به لحاظ آبوهوایی ،معتدل و خشـک
بوده اسـت .و چهـار فصل هسـتند .با توجه
به اینکه بیشـتر بذرهـا در ارتفاعهای باالی
 1500متر و زمسـتانی سـرد و کامل بهسـر

میبرنـد ،انتظـار جوابدهـی بسـیاری از
بذرها به سـرما وجود داشـت.
در بسـیاری از بذرها ممکن اسـت علت
فقـدان جوابدهی به تمـام تیمارها نبود قوه
نامیه در آنها باشـد که نیاز به بررسـی بیشتر
و گسـتردهتر دارد .الزم بـه ذکـر اسـت بـا
توجه به اینکه هـدف از این تحقیق ،افزایش
تنوع ژنتیکی باغ گیاهشناسـی است ،گیاهان
پس از جوانهزنی و رشـد مناسـب به قطعات
مختلـف باغ انتقال یافتنـد .در کل 84 ،گونه
از  24خانـواده در  837گلـدان بـه  7قطعه
از باغ گياهشناسـي منتقل شـد (شکل .)5

شکل  -5گلدانهای آماده انتقال (باال چپ) ،گونههای استقراریافته در باغ( Centaurea balsamita :باال راست)( Astrodaucus orientalis ،پایین چپ) و
( Melica persicaپایین راست).
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محل جمعآوری

تيمار خراش

مدت زمان سرمادهی

-

دو ماه

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

2

---

مازندران ،قبل از گچسر 2100 ،متر
تهران ،الالن-بذراب 2550-2650 ،متر
تهران ،کندوان 2650 ،متر
اردبیل به خلخال 1700 ،متر

-

-

-

یک ماه

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

Apiaceae

--کزل
خوشاریزه

3

Bilacunaria microcarpa
Cervaria cervariifolia
*Diplotaenia cachrydifolia
Echinophora Sibthorpiana

+

+

تيمار شاهد تيمار سرمادهي

نام فارسی

-

یک ماه و نیم

یک ماه

یک ماه

نام علمی

اردبیل به سرعین 1626 ،متر
البرز ،جاده چالوس ،روستای ارنگه 1870 ،متر

-

جدول  -1نام علمی ،نام فارسی ،خانواده و محل جمعآوری گونههاي مورد بررسی در تحقیق ،تیمارهای اعمالشده و مدت سرمادهی در گونههایی که با سرمادهی باالی  30درصد جوانه زدهاند.

بنه
سماق

اصفهان 15-30 ،کیلومتری سمیرم
فارس ،شیراز تنگه بول حیات
اردبیل 35 ،کیلومتری به خلخال 1500 ،متر

1
Rhus coriaria
هویج کوهی
هویج کوهی
هویج کوهی

ردیف
Pistacia atlantica Desf. sub sp. Mutica

Astrodaucus orientalis
Astrodaucus orientalis
Astrodaucus orientalis

Anacardiaceae

4
5
6
7
8
9

دو ماه

دو ماه و نیم

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

سمنان ،احمدآباد

-

+

+

+

+

+

-

+

-

-

تهران ،الالن-بذراب 2550-2650 ،متر

-

دو ماه و نیم

دو ماه

یک ماه و نیم

-

-

-

-

کما

-

یک ماه و نیم

دو ماه

-

-

-

کما

آذربایجان غربی ،ارومیه ،دره مامیشلو 1760 ،متر

-

10

اصفهان ،قمصر به گاهرود 2025 ،متر
تهران ،اللون-بذراب 2550-2650 ،متر
اراک 20 ،کیلومتری بروجرد ،روستای روبات میل 2137 ،متر
کردستان ،مریوان ،ريا ،دیزلی 1300-1520 ،متر
تهران ،تونل کندوان 2700-3000 ،متر
تهران ،جاده چالوس 2330-2400 ،متر
تهران ،از گرمدره به روستای واریژ 1600-1700 ،متر
لرستان ،جنوب غرب الشتر 1610 ،متر
مازندران ،چالوس ،رودبارک به علم کوه 1570 ،متر

Ferula gumosa
کما
کما
کما
چویل
چویل
گلپر
------رازیانه کوهی

*Ferula assa-foetida
*Ferula microcolea
Ferula ovina
*Ferula pseudalliacea
*Ferulago angulata
*Ferulago bernardi
Heracleum persicum
*Leutea elbursenis
Leutea gracillima
Malabaila secacul
*Peucedanum glaucopruinosum

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

خاس

مازندران ،جنگل نجارود ،کیرودکنار 78 ،متر
تهران ،از دماوند به فیروزکوه 2038 ،متر
آذربایجان غربی ،ارومیه ،سلوک ،آبشار سلوک 1975 ،متر
تهران ،الالن-بذراب 2550-2650 ،متر
تهران به جاجرود 1678 ،متر
مازندران ،قبل از گچسر 2100 ،متر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

Ilex aquifolium

بابونه

تهران ،از دماوند به فیروزکوه 2038 ،متر

Aquifoliaceae

--بومادران
بومادران
بومادران
درمنه

22

Artemisia Aucheri

Asteraceae

Cynanchum acutum

Asclepiadaceae

Achillea fillipendula
*Achillea talagonica
Achillea vermicularis
Anthemis tinctoria

24

23

25
26
27
28
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Centaurea aucheri
Centaurea aucheri
Centaurea balsamita
Centaurea behen
*Cephalorrhynchus brassicifolius
Codonocephalum paecockianum
*Echinops elbursensis
Eupatorium cannabinum
Inula helenium
Reichardia glauca
Tanacetum abrotanifolium
Tanacetum balsamita
Tanacetum pinnatum
Tanacetum polycephalum
Tragopogon longirostris
*Varthemia persica

گل گندم

گل گندم
گل گندم
گل گندم
------------بابونه
بابونه
بابونه
بابونه
شنگ
---

الموت 13 ،کیلومتری جاجرودراه ویالگری

کرمانشاه ،سنقر به کامياران ،روستاي خالدآباد 2090 ،متر
تهران ،جاده زیارباغ ،بعد از پلور ،قبل از الریجان 2150 ،متر
تهران ،الالن-بذراب 2550-2650 ،متر
تهران ،الالن-بذراب 2550-2650 ،متر
خراسان ،درگز ،منطقه حفاظتشده چلمیر ،دره چلمیر 890-900 ،متر
مازندران ،جاده چالوس 2 ،کیلومتری پل زنگوله به یوش 2360 ،متر
مازندران ،جنگل نجارود ،کیرودکنار 78 ،متر
آذربایجان غربی ،ارومیه ،سلوک ،آبشار سلوک 1975 ،متر
آذربایجان غربی ،خوی ،روستای قطور 1550 ،متر
آذربایجان شرقی ،مرند ،زوزوداغ و کوه کمر 2105 ،متر
مازندران ،جاده چالوس ،پایینتر از هزارچم 1220 ،متر
تهران ،الالن-بذراب 2550-2650 ،متر
البرز ،جاده چالوس ،روستای کیاسر 2273 ،متر
البرز ،جاده چالوس ،روستای کیاسر 2273 ،متر
البرز ،جاده چالوس 1605-2025 ،متر

-

-

-

-

یک ماه

یک ماه

-

-

-

-

چهار ماه

یک ماه و نیم

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

آذربایجان شرقی ،میانه ،روستای یدیبالغ

-

یک ماه

 15روز

-

+

+

-

-

-

+

Boraginaceae
---

تهران ،الالن-بذراب 2550-2650 ،متر

45
Rindera lanata

 20کیلومتری بروجرد ،روستای روبات میل 2137 ،متر

49

---

+

-

+

---

-

+

-

Rindera lanata

-

-

46

-

دو ماه

47

البرز ،جاده چالوس ،روستای آزادبر 2568 ،متر

-

---

کرمانشاه ،قروه به سنقر 2220 ،متر

Solenanthus circinnatus

لرستان ،خرمآباد ،سرآب به االشتار 1900-2000 ،متر

*Trachelanthus cerinthoides

-----

48

Isatis kotschyana

Brassicaceae
Isatis cappadocida

50

پالخور

گلستان ،پارک ملی

-

-

-

-

-

سه ماه

-

-

-

 15روز

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

+

-

-

-

-

-

Caprifoliaceae

البرز ،جاده چالوس 1605-2025 ،متر
اراک 20 ،کیلومتری بروجرد ،روستای روبات میل 2137 ،متر
کرمانشاه ،قروه به سنقر 2220 ،متر
زنجان 15 ،کیلومتری ماهنشان از زنجان ،میاندوآب 1755 ،متر

تهران ،الالن -بذراب 2550-2650 ،متر

Lonicera iberica

---

کرمانشاه ،سنقر به کامیاران 1964-2050 ،متر
تهران ،روستای جرد ،از رودهن به ایرا 2200-2250 ،متر
اردبیل ،از سرعین به بیالداغ 1744 -1820 ،متر

51

--میخک
گچدوست
سیلن
سیلن
سیلن
سیلن

Caryophyllaceae
Acanthophyllum microcephalum
Dianthus orientalis
Gypsophila bicolor
Paronychia kurdica
Silene chlorifolia
Silene commelinifolia
Silene conoidea
*Silene noctiflora

52
53
54
55
56
57
58
59

64

irannature.areeo.ac.ir

Silene viscosa
Silene vulgaris
Vaccaria grandiflora

سیلن
سیلن
---

لرستان ،خرمآباد به پلدختر 1080 ،متر
کرمانشاه ،اسالمآباد ،دوربادام 1750 ،متر
اراک به خمين1820 ،متر

+

-

 15روز

-

-

+

-

-

-

-
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60
61
62
Chenopodium botrys

سلمک
سلمک
شور

قزوین ،بعد از روستای زرجاد 2168-2280 ،متر
تهران ،شمشک به دیزین 2933 ،متر
یزد 40 ،کیلومتری یزد از انار 1505 ،متر

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

Chenopodiaceae
Chenopodium foliosum
*Salsola yazdiana

63
64
65

آذربایجان غربی ،مرند ،زوزوداغ و کوهکمر 2105 ،متر
آذربایجان غربی ،مرند ،زوزوداغ و کوهکمر 2105 ،متر
مازندران ،بین پل زنگوله به یوش 3130 ،متر
قزوین ،معلمکالیه 1350 ،متر
آذربایجان غربی ،سلماس ،خانتخت 1330 ،متر
آذربایجان غربی ،یقمورالی به سمت نازلوچای ارومیه 1300 ،متر
قزوین ،طالقان ،کنارههای جنوبی سد 1860 ،متر
اردبیل ،خلخال به هشتجین
تهران ،تونل کندوان 2700-3000 ،متر
فارس ،سپیدان به یاسوج 2300 ،متر
اراک 20 ،کیلومتری بروجرد ،روستای روبات میل 2137 ،متر
چهارمحال و بختیاری 2407 ،متر
تهران ،جاده چالوس 2330-2400 ،متر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دو ماه

-

-

-

-

-

-

-

دو ماه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dipsacaceae
-----

مرزنگوش

خراسان ،درگز ،منطقه حفاظتشده چلمیر ،دره چلمیر 890-900 ،متر
متر
 1626متر
سرعین1626 ،
اردبیل بهبه سرعین،
اردبیل
فارس ،شیراز به کازرون 2005 ،متر
آذربایجان غربی ،خوی ،روستای قطور 1550 ،متر
تهران ،ابتدای راه کندر ،جاده چالوس 1663-2220 ،متر
قزوین 7 ،کیلومتری آوج
تهران ،الریجان-رینه ،دماوند 2134-2550 ،متر
کرمانشاه ،سنقر به کامیاران 30 ،کیلومتری روستای کل سفید 1717 ،متر
تهران ،جاده چالوس ،قبل از گچسر 2060 ،متر

66
Scabiosa amoena
Scabiosa argentea
سنجد تلخ
افدرا
فرانکنیا
زنبق
زنبق
----نعنای گربه
نعنای گربه
نعنای گربه
نعنای گربه
--------سلوی
سلوی
سلوی
سلوی
سلوی

Hippophae rhamnoidas
Ephedra major

Ephedraceae
Frankeniaceae
Iridaceae
Lamiaceae

72

71

70

69

68

67

Frankenia hirsuta
Iris spuria
*Lallemantia canescens
Molucella laevis
*Nepeta crassifolia
Nepeta glomerelusa
Nepeta heliotropifolia
Nepeta persica
Origanum vulgare
*Phlomis cancellata
*Phlomis elliptica
*Phlomis olivieri
Phlomis rigida
*Salvia hypoleuca
*Salvia hypoleuca
Salvia sclarea
Salvia spinosa
Salvia verticillata

Elaeagnaceae

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،6پیاپی  ،13بهمن -اسفند 65 1397

Salvia virgata
Salvia xanthocheila
Salvia xanthocheila
Stachy lavandulifolia
*Stachys acerosa
Teucrium chamaedrys
Teucrium hyrcanicum
Teucrium hyrcanicum
Teucrium polium
Thymus caucasicus
Thymus daenensis
Thymus daenensis
*Thymus persicus
Ziziphora clinopoidea

سلوی
سلوی
سلوی
--سلوی
----کلپوره
کلپوره
کلپوره
کلپوره
کلپوره
کلپوره
آویشن
آویشن
آویشن
آویشن
کاکوتی

آذربایجان شرقی ،مرند ،زوزوداغ و کوهکمر 2105 ،متر
تهران ،شمشک به دیزین 2933 ،متر
 2250متر
دیزین2250 ،
تهران ،دیزین،
تهران،
متر
البرز ،جاده چالوس ،روستای کیاسر 2273 ،متر
 2137متر
میل2137 ،
روبات میل،
روستای روبات
بروجرد ،روستای
کیلومتری بروجرد،
 20کیلومتری
اراک20 ،
اراک،
متر
البرز ،جاده چالوس ،روستای کیاسر 2273 ،متر
اردبیل به سرعین 1626 ،متر
2250
چالوس،دیزین،
البرز ،جاده تهران،
متر  2273متر
کیاسر،
روستای
متر
 1080متر
پلدختر1080 ،
آباد بهبه پلدختر،
خرممآباد
لرستان ،خر
لرستان،
آذربایجان شرقی ،مرند ،زوزوداغ و کوهکمر 2105 ،متر
تهران ،جاده زیارباغ ،بعد از پلور ،قبل از الریجان 2150 ،متر
البرز ،جاده چالوس ،روستای کیاسر 2273 ،متر
آذربایجان شرقی ،مرند ،زوزوداغ و کوهکمر 2105 ،متر
اردبیل ،از سرعین به بیالداغ 1744-1820 ،متر
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یک ماه
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
الله

تهران ،الالن-بذراب 2550-2650 ،متر
متر
 2300متر
یاسوج2300 ،
سپیدان بهبه یاسوج،
فارس ،سپیدان
فارس،

+
-

دو ماه

-

یک ماه

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Liliaceae
*Tulipa montana
کتان
کتان

آذربایجان غربی ،سلماس ،خانتخت 1330 ،متر
آذربایجان شرقی ،بزرگراه تبريز-زنجان ،نزديک ميانه 1325 ،متر
اصفهان ،قمصر به گاهرود 2025 ،متر
آذربایجان غربی ،خوی ،روستای قطور 1550 ،متر

102

*Linum album
ختمی
ختمی
-----

Malvaceae

Linaceae

Althaea officinalis
Althea wilhelminae
Krascheninnikovia ceratoides
Sida rhombifolia

104

103

105
106
107

یاسمن

اردبیل ،هشتجین به خلخال 1560 ،متر

تهران ،جاده چالوس 2330-2400 ،متر

-

دو ماه

-

یک ماه و نیم

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

+

Jasminum fruticans

آذربایجان غربی ،سلماس ،خانتخت 1330 ،متر
اردبیل ،تنگه الماس به تالش 1965-1977،متر
تهران ،سیاه بیشه 2040 ،متر
اردبیل به سرعین 1626 ،متر
اصفهان ،سد زایندهرود ،چادغان 2028 ،متر

Oleaceae

--پائونیا
شقایق
شقایق
شقایق
شقایق

108

Papaver rhoeas

Papaveraceae

*Paeonia molkosewilschi

Paeoniaceae

Anopolon coccineum

Orobanchaceae

Papaver bracteatum
Papaver bracteatum
Papaver dubium

111

110

109

112
113
114

66
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گون
گون
گون
گون
گون
گون
گون
--یونجه
یونجه
---------

اصفهان ،سمیرم 15-30 ،کیلومتری ونک به سمیرم 700-2500 ،متر
اراک 20 ،کیلومتری بروجرد ،روستای روبات میل 2493 ،متر
اراک 20 ،کیلومتری بروجرد ،روستای روبات میل 2137 ،متر
اراک 20 ،کیلومتری بروجرد ،روستای روبات میل 2493 ،متر
تهران ،شمشک به دیزین 2933 ،متر
آذربايجان غربی ،ماکو ،بين شوت و سنين 2080 ،متر
اردبیل به سرعین 1626 ،متر
قزوین ،طالقان ،کنارههای جنوبی سد 1860 ،متر
کرمانشاه ،سنقر به کامياران ،روستاي خالدآباد 2090 ،متر
گيالن ،رشت به الکان 58 ،متر
اراک 20 ،کیلومتری بروجرد ،روستای روبات میل 2137 ،متر

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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-
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-

-

-

-

-

-

-

Papilionaceae
*Astragalus alopecuroidei
*Astragalus hymenostegis
*Astragalus kirindicus
*Astragalus microcephalus
*Astragalus squarrosus
Hedysarum formosum
Medicago scutellata
Medicago scutellata
Ononis spinosa
Sesbania punicea
*Trigonella elliptica

تهران ،الالن-بذراب 2550-2650 ،متر

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

کرمانشاه ،سنقر به کامياران ،روستاي خالدآباد 2090 ،متر

-

ماشک

-

+

-

+

+

-

ماشک

-

-

-

-

-

-

Vicia lathyroides

+

-

-

-

-

-

126

تهران ،الالن-بذراب 2550-2650 ،متر

-

127
ماشک

تهران ،جاده چالوس

Vicia villosa

اردبیل ،گردنه الماس به خلخال 2075 -2115 ،متر
آذربایجان غربی ،ارومیه ،سلوک ،آبشار سلوک 1975 ،متر
گلستان ،پارک گلستان 850 ،متر
گلستان ،پارک گلستان 500 ،متر

Vicia villosa

---

128
کاله میرحسن
جو
ملیکا
ملیکا

تهران ،شمشک به دیزین 2933 ،متر

-

-

-

-

-

سه ماه

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

130

---

تهران ،جاده چالوس 2330-2400 ،متر
تهران ،از دماوند به فیروزکوه 2038 ،متر
اردبیل ،خلخال به هشتجین
چهارمحال و بختیاری ،شلمزار ،کوه کالر 2635-2880 ،متر
اردبیل ،خلخال به هشتجین
کرمانشاه ،داالهو 1010 ،متر

Poaceae

*Acantholimon esfandiarii

Plumbaginaceae

Hordeum violaceum
Melica persica
Melica persica
Stipa caucasica
Trisetum flavescens

129

131
132
133
134

ترشک
کلماتیس
سیاه تلو
سیاه تنگرس
سیاه تنگرس
سیاه تنگرس

Rhamnaceae

Clematis orientalis

Ranunculaceae

*Rumex elbursnsis

Polygonaceae

Paliurus spina-christi
*Rhamnus cornifolia
*Rhamnus pallasii
*Rhamnus pallasii

تنگرس
پنجه برگ

قزوین ،برجین به رزمیان 1715 ،متر
قزوین ،الموت 13 ،کیلومتری راه ویالجرد 2300 ،متر

-

دو ماه

-

+

-

-

-

141

137

136

135

138
139
140

Potentilla recta

Rosaceae
Amygdalus lycioides

142

منابع

روناس

 متر2700-3000 ، شیب شمالی، تونل کندوان،تهران

 متر2650 ، کندوان،تهران

-

-

-

-

-

-

دو ماه و نیم

-

-

-

+

-

-

-

-

143

بذرالبنج

-

144
Hyoscyamus leucanthera*

 متر954-1000 ، آشخانه، چمن بید،خراسان شمالی

. درصد جوانه زدهاند30  تیمارهای اعمالشده و مدت سرمادهی در گونههایی که با سرمادهی باالی، خانواده و محل جمعآوری گونههاي مورد بررسی در تحقیق، نام فارسی، نام علمی-1 ادامه جدول

Rubia tinctorium

Rubiaceae

Solanaceae

-

 متر1433 ، سمت شمالی، فریضی- چناران،خراسان رضوی

+

---

یک ماه

+

بذرالبنج

-

-

Solanum persicum

 متر1550 ، روستای قطور، خوی،آذربایجان غربی

-

Hyoscyamus turcomanicus

---

-

145

Kentranthus longiflorus

Valerianaceae

 متر1048 ، پارک ملی،گلستان

146

147

Zygophyllaceae

)1388 ،؛ مظفریانJalili & Jamzad, 1999( *گونههای انحصاری
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