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سولفات  زبا استفاده ا (Fritillaria imperiallis) نزنی گیاه الله واژگوهای جوانهارتقاء شاخص

 آسکوربیک اسید و سالسیلیک اسید روی، سولفات آهن،

 4 آقابابانژاد، زینب 3 سورکی، علی عباسی 2 طهماسبی، پژمان *1 اخالقیفروزان 
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 ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شهرکردداریمرتعدانشجوی کارشناسی ارشد،  -1*

 اکولوژی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرددانشیار،  -2

 استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد -3

 داریمرتع ارشد،کارشناسی  -4

 چکیده

 ستفاده از سولفات روی، سولفات آهن،ابا  (Fritillaria imperialis) واژگونگیاه الله زنیهای جوانهارتقاء شاخص منظور به

انشکده د بذر و تسه تکرار در آزمایشگاه کش طرح کامل تصادفی با صورت بهآزمایشی آسکوربیک اسید و سالسیلیک اسید، 

و زنی وانهسرعت ج زنی وشامل درصد جوانه بررسی موردفاکتورهای اجرا گردید.  1396منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد در سال 

 2و  5/1، 1، 5/0 هایغلظتمیلی موالر، سولفات آهن با  100و  50، 10، 5 هایغلظتپرایمینگ بذر با سولفات روی با 

میلی موالر و  2و  5/1، 1، 5/0های و سالسیلیک اسید با غلظت میلی گرم 75، 50، 25 با سه غلظتدرصد، آسکوربیک اسید 

آسکوربیک اسید با  ودرصد  1ت استفاده از سولفات آهن با غلظ نتایج نشان داد که شاهد بودند. عنوان بهعدم استفاده از تیمارها 

دند و همچنین درصد رسان 93و  درصد 95 ترتیب به درصد در سطح شاهد به 86را از  زنیجوانهگرم، درصد میلی 75غلظت 

موالر با  میلی 100و سولفات روی با غلظت  تأثیرشترین بی 43/7گرم و با میانگین میلی 75تیمار آسکوربیک اسید با غلظت 

 .داشتزنی را کمترین سرعت جوانه 22/2میانگین 

 لیک اسید.سولفات روی، سولفات آهن، آسکوربیک اسید، سالسی، (Fritillaria imperialis) نالله واژگو واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

و  دارپیازگیاهی چندساله، علفی و  ،Crown imperialو نام انگلیسی  Fritillaria imperialisعلمی  با نامواژگون الله

ی زاگرس از هاکوهرشتهخودرو در مناطق مرتفع و کوهستانی  به صورتبوده و  (Liliaceae)ی سوسن خانوادهمتعلق به 
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(. Tsukamoto, 1989 ؛Dehertogh & lenard, 1993 ؛1388 ،کریمی) دارد آذربایجان تا استان چهارمحال و بختیاری رویش

و هرساله مشتاقان زیادی را در سراسر دنیا به سمت  داردگیاه زینتی و دارویی  عنوان بهواژگون پتانسیل باالیی جهت استفاده الله

است. این ترکیبات شیمیایی در  شدهییشناسا گونهنیای زیادی برای دیآلکالوئی و غیردیآلکالوئ. ترکیبات کندیمخود جذب 

یز و از بین بردن درمان بیماری فشارخون، بهبود عملکرد کلیه، درمان سرفه و تب، آسم، برونشیت، سل، گواتر، تومورهای هیپوف

 داردزیبایی طبیعت و جذب اکوتوریسم قابلیت زیادی  لحاظ ازی واژگون عالوه بر این الله ؛ردیگیمقرار  استفاده موردخلط 

(Gao et al, 1999, Lin et al, 2001, Rahman et al, 2002).  در ایران الله واژگون به دلیل عدم وجود قوانین حفاظتی

ی شهری و روستایی و حضور گردشگران در معرض شدید توسعهی، توسعه صنعتی، خشکسالمناسب، چرای دام، مبارزه با آفات، 

تکثیر این گیاه از طریق کشت بافت، فلس  .(1391 کوهگرد،؛ 1384محمدی ده چشمه، )است  قرارگرفتهخطر نابودی و انقراض 

های فعال مریستمی، با برداری و تقسیم سوخ با توجه به وجود آلودگی شدید داخلی باکتریایی و محدودیت تعداد فلس و سلول

تکثیر این گیاه توسط  .Purohit, 2004) ؛ 1380 ،یروزآبادیف انینظر و یریپ ؛1377 ،یمعمار مشرفمشکل جدی مواجه است )

های بذر تر و پراکنش بیشتر نسبت به پیاز دارای پتانسیل خوبی است. از محدودیتتعداد زیاد، نگهداری آسان یواسطه بهبذر، 

 ,Fenner & Thompson ؛1375 ،یخسروو  رحیمیان. )دزنی و استقرار اشاره نموتوان به مشکل خواب، جوانهاین گیاه می

2005). 

 میان تناسب رعایت و تعادل یجادا بلکه ؛گیرد قرار گیاه دسترس در کافی به اندازه عنصر هر بایستی تنهانه تغذیه، فرآیند در

 در اختالل بروز دلیل به صورت این غیر در زیرا ؛است برخوردار زیادی اهمیت از (پرمصرف و مصرفکم) غذایی عناصر همه

برای  یزمغذیرعناصر  Malakoti & Homaee, 2000) ؛Khavarinejad et al,  2011) یابدمی کاهش عملکرد گیاه، نمو و رشد

الت های بیوشیمیایی دخ، در واکنشهااندامک از ضمن شرکت در ساختار بعضیاین عناصر  هستند. ازیمورد نرشد طبیعی گیاهان 

 روی باعث لبه عنوان مثاترین عناصر ریزمغذی است که در بسیاری از اعمال زیستی نقش دارد، دارند. روی یکی از ضروری

به ا روی ر عمدتاًهان آنتی اکسیداتیو است. گیاهای تور بسیاری از آنزیمها شده و همچنین کوفاکثبات غشای پالسمایی سلول

 (IAA)اکسین  ورمون رشده و تریپتوفان تولید روی، افزایش با .(Nan et al, 2002)نمایند جذب می یتیظرفدویون کات تصور

 (.Nasiri et al, 2010)دارد  نقش گیاه ساقه و برگ توسعه و رشد و در فتوسنتز اکسین چرا که ؛یابدمی افزایش

 را نیاز بیشترین ،هاریزمغذیهمه  بین در است. گیاهان گیاهان برای تحرککم و مصرفکمآهن یکی از عناصر ضروری ولی 

 ازیمورد ن کلروفیل سنتز و برای احیاست و اکسیداسیون هایآنزیم از بسیاری گروه کاتالیزوری از بخشی آهن،. دارند آهن به
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 سیتوکروم و پراکسیداز نظیر کاتاالز، هاآنزیم برخی فعالیت و نیتروژن تثبیت در عنصر نقش این(. 1386 زاده، ابراهیماست )

 .(Blackrishman, 2000)است  شدهمشخص یبه خوب ،اکسیداز

 دیپراکس ژهیبه و ،اکسیژن فعال یهاگونه زدایی سمیت در که است در آب حلقابل کوچک دانیاکسیآنت ،اسید آسکوربیک

 یک به عنوان منفرد و اکسیژن ،دیسوپراکس یهاکالیراد کردن خنثی مستقیم در به طور به عالوه ؛دارد نقش هیدروژن

پیش تیمار بذر،  انبه عنواستفاده از آسکوربیک اسید  .Noctor & Foyer, 1998)) کندیمایفا  نقش دوستیچرب دانیاکسیآنت

(. 1389همکاران، و  انصاریتحت شرایط نامساعد محیطی شده است ) ،ی بذر تیمار شدهزنجوانهی هاشاخصسبب افزایش در 

 (.Smirnoff, 2000) کندیمیک کوفاکتور برای چرخه ویوالگزانتین نیز عمل  به صورتآسکوربیک اسید در کلروپالست 

ی رشد درونی از گروه ترکیبات فنلی طبیعی و یک کنندهمیتنظسالسیلیک اسید یا اورتو هیدروکسی بنزوئیک اسید، یک 

 کنشبرهمزنی بذرها، فتوسنتز و گلیکولیز، که در تنظیم فرایندهای فیزیولوژیکی، رشد و نمو و جوانه استرسان مهم مولکول پیام

 ,Raskin, 1992  ،Hayat et al, 2010  ،Popova et al) های محیطی گیاهان نقش داردبا سایر موجودات و پاسخ به تنش

، کم کردن (Harper & Balke, 1981) هایونریشه، انتقال  یلهیبه وس هایونمواد، جذب  جذباعث بسالسیلیک اسید  .(1997

  (.Khan et al, 2003) شودای میی، افزایش قابلیت نفوذپذیری غشا و هدایت روزنهده وهیم، تنفس میتوکندریایی، تعرق

نقراض ست که از اار این خطر انقراض قرار دارد و سعی بالله واژگون در ایران به دلیل عدم وجود قوانین حفاظتی در معرض 

 این از دفه لذا ای بوده،این گونه ارزشمند جلوگیری شود، در مطالعات صورت گرفته یکی از مشکالت کمبود عناصر تغذیه

فاکتورهای  روی و سولفات آهن و آسکوربیک اسید بر برخی و سولفات سالسیلیک اسید مختلف اثر سطوح بررسی تحقیق

 .است زنیجوانه

 روش مواد و

و طول  35˚56ʹتا  35˚54ʹهای الله واژگون از منطقه دشت الله بنواستکی و توف سفید کوهرنگ با عرض جغرافیایی بذر

در آزمایشگاه  این آزمایش .استهکتار  380ی گردید. مساحت این دشت معادل آورجمع 44˚09ʹتا  43˚18ʹجغرافیایی 

در سه تکرار انجام شد. در این آزمایش  تصادفی کامالًطرح  به صورت 1396ی منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد در سال دانشکده

درصد، آسکوربیک  2، 5/1، 1، 5/0، 0، سطح 5میلی موالر، سولفات آهن در  100، 50، 10، 5 ،0، سطح 5سولفات روی در 

 .تهیه و استفاده گردیدمیلی موالر  2، 5/1، 1، 5/0 ،0، سطح 5و سالسیلیک اسید در  گرممیلی 75، 50، 25، 0سطح،  4اسید در 

 100آب مقطر به حجم  یلهیبه وسبه دست آورده و  سیسی 100وزن را در  ،ها، با توجه به هر غلظتی محلولبرای تهیه

ابتدا بذور  و شده جدانیز  الصی فیزیکیبذرهای الله واژگون بوجاری شده و ناخ انجام این آزمایش به منظور رسانیم.می سیسی
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ساعت در  24به مدت  ،هفته و شکست خواب 8و بعد از گذشت  شدند ضدعفونی (Naocl)کلریت سدیم با استفاده از هیپو

دیش، بین دو کاغذ آب مقطر شسته و درون پتری یلهیبه وسساعت بذور را  24. بعد از گذشت قراردادیم شدهتهیههای محلول

برای  Tukeyاز آزمون  روزانه شمارش شدند. به صورتزنی بذور و با آب مقطر مرطوب کرده و جوانه قراردادیمصافی 

 های زیر استفاده شد.از فرمول زنیوانهسرعت ج زنی وی درصد جوانهبرای محاسبه استخراج نتایج استفاده شد و

 

                                                                                                          (Mirshekari, 2010)زنی: درصد جوانه

*100                                                                                                                                                    𝐺𝑝 =  
∑ 𝑛

𝑁
 

= n  هرروزدر  زدهجوانهتعداد بذر 

= N مجموع بذرها در هر تیمار 

 
  (Kalsa et al, 2011) زنی:سرعت جوانه

                                                                                                           𝐺𝑅 =  ∑
𝐺𝑡

𝐷𝑡
 

= Gt  در  زدهجوانهتعداد بذرt روز 

= Dt زنیتعداد روز پس از شروع جوانه 

 

 نتایج

( 1 درصد )جدول 5حتمال ادر سطح  یمورد بررسفاکتورهای  تأثیرتحت زنی جوانهدار شدن درصد : معنیزنیدرصد جوانه

گرم، میلی 75د با غلظت ربیک اسیدرصد و آسکو 1نشان داد که پرایمینگ بذر با سولفات آهن غلظت  هامیانگینی و مقایسه

در  درصد 86زنی از د جوانهدرص که یبه طورداری در مقایسه با عدم کاربرد آن افزایش داد. معنی به طوررا  زنیجوانهدرصد 

 گرممیلی 75د صد و آسکوربیک اسیدر 1درصد به ترتیب در پرایمینگ بذر با سولفات آهن  93درصد و  95سطح شاهد به 

 رسید.

روی زنی و هدرصد، بیشترین درصد جوان 95درصد با  1تیمار سولفات آهن با غلظت  یمورد بررسدر بین تیمارهای 

 .(1)نمودار  داشتمترین را ، کزنیدرصد جوانه 61میلی موالر با  100سولفات با غلظت 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 

تمال در سطح اح یورد بررسمفاکتورهای  تأثیرتحت  زنیجوانهسرعت با توجه به جدول تجزیه واریانس  زنی:جوانه سرعت

 43/7با میانگین  گرممیلی 75وربیک اسید با غلظت که تیمار آسک دهدمینشان  های میانگیندار بوده و مقایسهدرصد معنی 5

 100غلظت  ات روی باسولف میلی گرم بیشترین میانگین را داشته و 25بعد از آن آسکوربیک اسید با غلظت  و تأثیربیشترین 

 .(2)نمودار  بوده استکمترین  22/2میانگین  موالر و یلیم

 

 
 زنیهای جوانهوی، سولفات آهن، آسکوربیک اسید، سالسیلیک اسید بر مؤلفهسولفات ر تأثیرنتایج تجزیه واریانس  -1جدول 

      f عات                  میانگین مرب       درجه آزادی                              شاخص            

                        48/2                    *556/270                        15            زنی           درصد جوانه  

                       335/11                   *  315/8                         15   زنی                   جوانه سرعت  

 درصد 5دار بودن در سطح احتمال *معنی

 

 

 الله واژگون (%G) زنیآسکوربیک اسید و سالسیلیک اسید بر درصد جوانهاثر سولفات روی، سولفات آهن،  -1نمودار       
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 الله واژگون( GR) زنیاثر سولفات روی، سولفات آهن، آسکوربیک اسید و سالسیلیک اسید بر سرعت جوانه -2نمودار 

 

 بحث

 زنیسرعت جوانه زنی وجوانهد سبب افزایش درص گرممیلی 75نتایج آزمایش نشان داد که تیمار آسکوربیک اسید با غلظت 

و درصد  داشتزنی را میلی گرم، باالترین میانگین سرعت جوانه 75گرم بعد از میلی 25همچنین آسکوربیک اسید با غلظت  ؛شد

زنی (، در بررسی اثر آسکوربیک اسید بر خصوصیات جوانه1392قربانی و همکاران ). درصد رسانده است 90زنی را به جوانه

چه را زنی و طول ریشهگیاه دارویی رازیانه و انجام آزمایش طرح کامل تصادفی با چهار تکرار، بیشترین درصد و سرعت جوانه

که اعمال پیش تیمار اسید آسکوربیک برای بهبود  موالر مشاهده کردند و بیان کردندمیلی 20در تیمار اسید آسکوربیک با غلظت 

به این نتیجه رسیدند که  ،(2003) و همکاران 1(. خان9حت شوری بسیار مفید است )ت گونهنیا چهاهگیزنی و استقرار جوانه

 شود.های مختلف هالوفیت در شرایط شوری میزنی گونهجوانه داریمعنموالر باعث افزایش میلی 40آسکوربیک اسید با غلظت 

(، در بررسی اثر آسکوربیک اسید در تغییرات فیزیوشیمیایی مرزنجوش تحت تنش شوری به این 1390سالح ورزی و همکاران )

ا نیز کاهش داد. منفی شوری، نشت الکترولیتی ر تأثیرنتیجه رسیدند که کاربرد آسکوربیک ضمن محافظت غشا پالسمایی از 

آسکوربیک اسید همچنین مقادیر کلروفیل کل، کربوهیدرات کل و ترکیبات فنولیک گیاه را در مقایسه با شاهد افزایش داد. نتایج 

ی از مؤثرترشاهد به نحو  برابر 5این آزمایش نشان داد که آسکوربیک اسید ضمن افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه به بیش از 
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نماید. شاالتا و بقای بیشتر گیاه را تضمین می بیترت نیبه اهای آزاد تحت شرایط تنش شدید جلوگیری کرده و یکالفعالیت راد

موالر آسکوربیک اسید قبل از تنش شوری به بازیافت و بقای بهتر یلیم 5/0( گزارش کردند که کاربرد 2001) 1نئومان

 .گرددفرنگی منجر میی گوجههاچهگیاه

درصد رسانده ولی  90زنی را به میلی موالر جوانه 5/1و  1های در غلظت تیمار سالسیلیک اسید ،به نتایج آزمایشبا توجه 

تیمار سالسیلیک اسید ( در آزمایشات خود مشاهده کردند که پیش1389کافی و همکاران ) زنی نداشته.در سرعت جوانه تأثیری

در  ،(1391بهبود و همکاران ) .گیاه دارویی خارمقدس تحت شرایط شوری شدای زنی و گیاهچهباعث بهبود خصوصیات جوانه

بررسی اثر سالسیلیک اسید بر پارامترهای رشد گیاه تربچه به این نتیجه رسیدند که سالسیلیک اسید موجب افزایش مقدار 

دریافت که تیمار سالسیلیک اسید محتوای  ،(2004) 2خداری .ها گردیدها و ریشهقندهای محلول و اسیدهای آمینه در برگ

در بررسی اثر سالسیلیک اسید بر رشد و  ،(1391بیات و همکاران ) .دهدکلروفیل و کارتنوئید را در گیاه ذرت افزایش می

گل، میلی موالر باعث افزایش تعداد گل، قطر  2به این نتیجه رسیدند که کاربرد سالسیلیک اسید با غلظت  زینتی ویژگی اطلسی

درصد نسبت به شاهد شد و بیشترین میزان سطح برگ، وزن خشک،  39، 40، 35، 100ارتفاع و شاخص کلروفیل به میزان 

 میلی موالر سالسیلیک اسید به دست آمد. 1از تیمار  ،کل تودهستیزشاخساره، ریشه و 

زنی این تیمار در سرعت جوانه است؛ درصد در مقایسه با شاهد رسانده 95را به  زنیجوانه درصد، 1با غلظت  سولفات آهن

از  به دست آمدهنتایج  ؛آهن بر رشد و کارایی گیاه نخودفرنگی پرداخت تأثیربه بررسی  ،(6200) 3. ننووااست نداشته تأثیری

(، با 1387پور و باقرزاده )کیایی .دهدشاهد، کاهش رشد نسبی، سطح برگ، افزایش وزن و سطح مخصوص برگ را نشان می

که تیمار سولفات آهن باعث  ؛بررسی اثر سولفات آهن بر عملکرد اندام هوایی و عملکرد اسانس گیاه شمعدانی معطر اعالم کردند

مصرف سولفات  تأثیردر بررسی  ،(1392کاهش عملکرد اسانس شد. نبوی و همکاران ) هجیدر نتکاهش عملکرد اندام هوایی و 

های کمی مانند ارتفاع گیاه، تعداد آهن بر ویژگی کمی و کیفی ذرت به این نتیجه رسیدند که با افزایش میزان سولفات آهن ویژگی

های کمی مانند درصد پروتئین، فیبر نامحلول در شوینده خنثی و فیبر نامحلول در ، وزن خشک و همچنین ویژگیقطر ساقهبرگ، 

 .استداری داشته ی اسیدی با افزایش میزان سولفات آهن تا حد بهینه نسبت به شاهد افزایش معنیشوینده

 زنی نداشتهو درصد جوانه زنیجوانهبر سرعت  تأثیری ها،طبق نتایج به دست آمده سولفات روی در هیچ یک از غلظت 

روی را بر گیاه ماش بررسی کردند و بر طبق آزمایشات صورت گرفته  تأثیر، در آزمایشی (2006)و همکاران  4تالوت .است
                                                           

2-Shalata & Neumann 
3-Khodary 

1-Nenova 
2-Thalooth 
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ها، عملکرد و اجزای این گیاه را فزونی و وزن خشک ساقه در گیاهپاشی روی، ارتفاع بوته، تعداد شاخه دریافتند که محلول

(، در بررسی روند تغییرات شاخص سطح برگ، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سبز با کاربرد 1394بخشید. لک و همکاران )

 های مناسب از طریق دخالت در فرایندهایسولفات روی در چهار سطح نتیجه گرفتند که مصرف عنصر روی در غلظت

 .گرددفیزیولوژیکی و فرایندهای رشد در لوبیا سبز را تسریع نموده و باعث افزایش عملکرد آن می

با  و سولفات آهن گرممیلی 25و  گرممیلی 75با غلظت  سکوربیک اسیدتیمار آنتایج حکایت از کارایی بیشتر  ،در مجموع

 . زنی الله واژگون داردنهزنی و سرعت جوادرصد جوانه باال بردنبرای  ،درصد 1غلظت 

 منابع

 س. تهران.های دارویی. انتشارات آبنو. اطلس رستنی1388 ،ه. ،کریمی

یران. ه واژگون بومی ای در حال انقراض اللهاگونه. استفاده از تکنیک کشت بافت در تکثیر 1384 ،محمدی ده چشمه، م.

 پزشکی، دانشگاه تهران.یاهگنامه کارشناسی ارشد. دانشکده باغبانی و یانپا

 با زاگرس منطقه (Fritillaria imperialis) واژگون یالله هایجمعیت درون و بین ژنتیکی تنوع بررسی. 1391 ،.م کوهگرد،

 .شهرکرد نشگاهدا بیوتکنولوژی، و نباتات اصالح. ارشد کارشناسی نامهپایان. RAPD مولکولی نشانگر از استفاده

ن م گل در الله واژگوو دوا ازیپ ریرشد و نمو، تکث یرو یطیمح طیها و شرا. اثر هورمون1377 ،ب. یمعمار مشرف

Fritillaria imperialisمدرس. تیدانشگاه ترب ،یدانشکده کشاورز ،یعلوم باغبان ی. رساله دوره دکتر 

 .نایس ی. انتشارات دانشگاه بوعلیاهیکشت بافت گ ی. راهنما1380 ،ف. یروزآبادیف انینظر ،خ. یریپ

 . فیزیولوژی بذر. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.1375 ،م. یخسرو ،رحیمیان ح.

 ص. 804 ان،تهر ایران، شناسیخانه زیست انتشارات ترجمه(.) یگیاه فیزیولوژی .1386 .،ح زاده، ابراهیم

وامل مؤثر بر استقرار ع. بررسی روند سبز شدن و 1389 ،و. یع؛ و جاجرم ،بزرگمهر ،م. ی،صابر ،ع. انیگزانچ ،ک.ی، انصار

-529: (4) 4مرتع،  یپژوهش یعلم یی سیساب(. مجلهی گندمیان پایای فصل سرد در بجنورد )منطقهی هفت گونهگیاهچه

520. 

اثر شوری و اسید  . بررسی1392 ،صادقی شعاع، م. ،نصری، ر. ،.مم.میرزایی،  ،قربانی، ج. ،.لفرجبی، ا ،قربانی، ص.

 -86 (:2) 9 جله زراعت و اصالح نباتات،. م(Foenicolum vulgare) زنی گیاه دارویی رازیانهآسکوربیک بر خصوصیات جوانه

77. 
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ی از تغییرات . بررسی اثر آسکوربیک اسید بر برخ1390 ،علیرضایی، م. ،نباتی، ج. ،گلدانی، م. ،سالح ورزی، ی.

 .159 -167(: 2) 42فیزیوشمیایی مرزنجوش تحت تنش شوری. مجله علوم باغبانی ایران، 

زنی ایمینگ بذر بر جوانه. مطالعه اثر سطوح مختلف شوری و پر1389 ،قربانی، ص. ،حقیقی خواه، م. ،.لفرضایی، ا ،کافی، م.

 .245 -255 :(2) 2 ،شناسی کشاورزی ه بومی دارویی خانواده مرکبان. نشریو خصوصیات گیاه چه دو گونه

ها و پتانسیل اسمولیت بررسی اثر سالسیلیک اسید بر پارامترهای رشد، .1391 ،ک. ،دیلمقانی ،چاپارزاده، ن. ،بهبود، ع.

 .(1) 27های گیاهی، اسمزی در گیاه تربچه تحت تنش شوری. مجله پژوهش

های ر رشد و ویژگیب. تأثیر سالسیلیک اسید 1391 ،سالح ورزی، ی. ،وحدتی، ن. ،تهرانی فر، ع. ،نعمتی، ح. ،بیات، ح.

 .(1) 3، ایهای گلخانهحت شرایط تنش شوری. علوم و فنون کشتزینتی اطلسی ایرانی ت

 تحت (Pelargonium graveolens) دار شمعدانی معطر اسانس گیاه عملکرد افزایش .1387 ،.ک باقرزاده، ع.، پور، کیایی

 .اصفهان استان عیطبی منابع و کشاورزی مرکز تحقیقات پژوهشی، طرح گزارش .آهن و پتاسیم فسفر، ،نیتروژن تأثیر عناصر

های کمی و کیفی گی. تأثیر مصرف خاکی سولفات آهن و منگنز بر ویژ1392 ،.حم.سیاری،  ،ح.، صابری، م.نبوی مقدم، ر.

 .(2) 15. 704ای سینگل کراس ذرت علوفه

رد لوبیا سبز شاخص سطح برگ، عملکرد و اجزای عملک . روند تغییرات1394 ،نوریانی، ح. ،کرمانشاهی، م. ،لک، ش.

(Phaseolous vulgaris L) (:4) 9 ،یزیولوژی گیاهان زراعیپژوهشی اکوف -به کاربرد سولفات روی و نیتروژن. نشریه علمی 

610- 599. 

Dehertogh, A., lenard, M., 1993. The Physiology Of Flower Bulbs. Elsevier Sci. Pub BV USA 254. 

Tsukamoto, Y., 1989. The Grand Dictionary Of Horticulture. Shogakukan, Tokyo 4: 271. 

Gao, S.L., Zhu, D.N., Cai Z.H., Jiang, Y., Xu, D.R., 1999. Organ Culture Of A Precious Chinese 

Medicinal Plant – Fritillaria unibracteata. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 59: 197-201. 

Lin, G., Li, P., Li, S.L., Chan, S.W., 2001. Chromatographic Analysis Of Fritillaria isosteroidal 

Alkaloids, The Active Ingredients Of Beimu, The Antitussive Traditional Chinese Medicinal Herb. Journal 

of Chromatography 935: 321-328.  
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plants using zinc sulfate, iron sulfate, ascorbic acid and salicylic acid 
 

4, Zeinab Aghababanejad3Abbasi sorki, Ali 2, Pejman Tahmasebi*1Forouzan Akhlaghi 

1. Graduate Student, Rangeland, Natural Resources Faculty, Shahrekord University. 

2. Associate Professor, Department of Ecology, Faculty of Natural Resources, Shahrekord University. 

3. Assistant Professor, Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, Shahrekord University. 

4.  Master, Rangeman. 

Abstrac 

In order to improve the germination indices of reversed tulip using zinc sulfate, iron sulfate, ascorbic acid 

and salicylic acid, a completely randomized design with three replications was conducted at Shahrekord 

University college of Natural Resources. The investigated factors included, germination rate and priming of 

seeds with zinc sulfate at concentrations of 5,10,50 and 100 Mm, iron sulfate 0/5, 1, 1/5 and 2%. Ascorbic 

acid with three concentrations of 25, 50, 75 mg and salicylic acid at concentrations of 0/5, 1, 1/5 and 2mM 

and not using the treatments as controls. The results showed using 1% iron sulfate and 75 mg ascorbic acid, 

germination percentage increased to 95% and 93% on the control surface from 86% and ascorbic acid 

treatment at a concentration of 75 mg and with a mean of 7/43% the highest effect of zinc sulfate 100Mm 

with the mean of 2/22 was the lowest germination rate. 

Key words: Fritillaria imperialis, Zinc sulfate, Iron sulfate, Ascorbic acid, Salicylic acid. 


