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Background and Objectives: Drought stress is one of the most common 

environmental stresses in agriculture crops production process worldwide. 

Asparagus officinalis is the most economically important species of 

asparagus which is susceptible to some of the most common biotic and 

abiotic stresses. According to reports, Iranian species of asparagus can 

well tolerate some of unsuitable soil conditions. The purposes of current 

study were identification and morphological evaluation of different 

accessions of A. azerbaijanensis Iranian species, evaluation of seed 
germination indices and seedling growth of Iranian asparagus under 

drought stress condition, comparing of Iranian accessions tolerance rate 

with Mary Washington commercial cultivar and introducing of superior 

accessions for using in asparagus breeding programs with aim of 

producing drought resistant hybrids.   

 

Materials and Methods: The current study was carried out in two different 

sections at university of Zanjan, during 2020-2021, which the first 

experiment was related to collection and morphological evaluation of two 

wild accessions of A. azerbaijanensis species and the second experiment 

was related to evaluation of drought stress (in four levels: 0 (control), 5, 10 
and 15% of polyethylene glycol) on seed germination indices (germination 

speed and percentage) and seedling growth (length of radicle and plumule, 

radicle length to plumule length ratio and fresh and dry weights of radicle 

and plumule) of Iranian asparagus in laboratory condition. 

 

Results: The average of spear length and diameter in Ahar and Makou 

accessions were 48.94 cm and 4.70 mm. The mean numbers of seed per 

fruit and fruit per plant were 2.37 and 159.40 numbers in evaluated 

accessions and average of 10.28 cladode number was evaluated in 

accessions of A. azerbaijanensis species. The highest seed germination 

speed and percentage and also length of radicle and plumule were 

recorded in Gazanak accession under stress conditions. The percentage 
and speed of seed germination in Gazanak accession were averagely 

56.73 and 70.52% higher than those of Mary Washington commercial 

cultivar under drought stress conditions. The mean comparing results for 

fresh and dry weights of radicle and plumule traits showed that fresh and 

dry weights of radicle and plumule decreased by increasing of stress level 

in all of evaluated accessions.  

 

mailto:z.ghahremani@znu.ac.ir


 1401، 1، شماره 29 های توليد گياهی، دوره پژوهشنشريه 

 

210 

Conclusion: Wild accessions of A. azerbaijanensis species, due to their 

suitable morphological variation and producing of spears with desired 

taste and size, are suitable candidates to employ in asparagus breeding 

programs with the aim of producing asparagus with superior vegetative 

growth. Also, the superiority of Iranian asparagus different accessions 

over the commercial cultivar used in this study in tolerating of water 

deficit conditions and stress, promises the possibility of further evaluation 

of Iranian asparagus in asparagus breeding projects and studies with aim 

of producing dry resistant cultivars.   
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 چکیده اطالعات مقاله
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 18/02/1400: ویرایش خیتار

 29/02/1400: رشیپذ خیتار

 

 

  های کلیدی: واژه

 اتیلن گالیکول،  پلی

 تنش خشکی، 

 زنی،  درصد جوانه

   مارچوبه ایرانی

 

های محیطی در فرآیند تولید محصوالت ترین تنشتنش خشکی یکی از رایج سابقه و هدف:

 officinalis Asparagusترین گونه تجاری مارچوبه مهم .کشاورزی در سراسر جهان است

، ها غیرزنده حساس است. بنابر گزارشهای زنده و ترین تنشاست که به برخی از شایع

 توانند برخی از شرایط نامساعد خاک را تحمل کنند.خوبی میهای ایرانی مارچوبه به گونه

 های مختلف گونه ایرانی توده یشناخت ریختشناسایی و ارزیابی اهداف پژوهش حاضر، 

A. azerbaijanensis ،های زنی بذر و رشد گیاهچه در مارچوبههای جوانهبررسی شاخصه 

 های ایرانی با رقم تجاری ایرانی تحت شرایط تنش خشکی، مقایسه میزان مقاومت توده

اصالحی  هایها در برنامهمنظور بکارگیری آنهای برتر بهمری واشنگتن و معرفی توده

 مارچوبه با هدف تولید هیبریدهای مقاوم به خشکی بودند.
 

در دانشکده علوم کشاورزی  1399-1400های پژوهش حاضر در طی سال ها:مواد و روش

آوری و دانشگاه زنجان در دو بخش مختلف صورت پذیرفت که بخش اول مربوط به جمع

و بخش  A. azerbaijanensisگونه بررسی صفات مورفولوژیکی دو توده خودرو مارچوبه از 

درصد  15و  10، 5)شاهد(،  0دوم مربوط به بررسی اثر تنش خشکی )در چهار سطح: 

زنی بذر( و رشد زنی بذر )سرعت و درصد جوانههای جوانهاتیلن گالیکول( بر شاخصه پلی

چه و وزن تر و خشک چه به ساقهچه، نسبت طول ریشهچه و ساقهگیاهچه )طول ریشه

 شد.چه( مارچوبه های ایرانی در شرایط آزمایشگاه میچه و ساقه ریشه
 

  70/4متر و  سانتی 94/48های اهر و ماکو، میانگین طول و قطر اسپیر در تودهها: یافته

بذر در هر میوه و تعداد  37/2طور متوسط تعداد های مورد بررسی بهمتر بود. در توده میلی
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 گونه های شمارش گردید و میانگین تعداد کالدود در تودهمیوه در هر بوته  40/159

A. azerbaijanensis، 28/10  .زنی ترین میزان درصد و سرعت جوانه بیشعدد ارزیابی شد

ثبت رسید. چه تحت شرایط تنش در توده گزنک بهچه و ساقهچنین طول ریشه بذر و هم

طور متوسط تنش خشکی به زنی بذر در توده گزنک تحت شرایطدرصد و سرعت جوانه

 هتر بود. نتایج مقایس درصد نسبت به رقم تجاری مری واشنگتن بیش 52/70و  73/56

های چه نشان داد که در تمامی تودهچه و ساقهبرای صفات وزن تر و خشک ریشه های میانگین

 چه کاهش یافت.چه و ساقهمورد بررسی با افزایش سطح تنش میزان وزن تر و خشک ریشه
 

با توجه به برخورداری از تنوع  A. azerbaijanensisهای خودرو گونه گیری: توده نتیجه

ای مناسب در جهت مناسب و تولید اسپیرهایی با طعم و اندازه مطلوب، گزینه یشناخت ریخت

هایی با رشد رویشی برتر های اصالحی مارچوبه با هدف تولید مارچوبهکارگیری در برنامه هب

گرفته شده در  کار ههای مختلف مارچوبه ایرانی نسبت به رقم تجاری بباشند. برتری تودهمی

های تر مارچوبه بخش امکان بررسی بیشآبی و تنش نیز نویداین پژوهش در تحمل شرایط کم

ها و مطالعات اصالحی مارچوبه با هدف تولید ارقام مقاوم به تنش خشکی ایرانی در پروژ

 باشد. می
 

هرا    ی ترده  شرااتت  ریخر  بررسری  (. 1401) محمراابراهی  ، رنجبرر ، طراهر ، برزگرر ، میتررا ، اعالیی، زهرا، قهرمانی، عاطفه ،نمکی: استناد

azerbaijanensis Asparagus هرا  تديیرا گیراهی    نشریه پرووهش . ها  مارچدبه ایرانی و اثر تاش تشکی بر رشا گیاهچه ، 

29 (1 ،)224-209. 

                     DOI: 10.22069/JOPP.2022.19081.2818 
 

                       ندیسااگان. ©ناشر: هانشگا  علدم کشاورز  و ماابع طبیعی گرگان                                         
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 مقدمه
های محیطی ترین تنشرایجتنش خشکی یکی از 

در فرایند تولید محصوالت کشاورزی در سراسر جهان 
ترین گونه تجاری مارچوبه مهم (.17است )

officinalis Asparagus  است که در برابر برخی 
 ها مانند تنش شوری و خشکی ترین تنشاز شایع

 های گیاهی حساس ترین بیماریو برخی از مهم
 های گونه(. 16و  3، 2پذیر است ) و آسیب

A. officinalis، A. persicus،A. verticillatus  ، 
A. breslerianus ،A. azerbaijanensis ،A. touranensis، 

A. bojnurdensis و A. khorasanensis صورت به
خودرو در مناطق مختلف ایران دارای رشد و پراکنش 

نشان داده که ها (. بررسی13و  10، 9، 8هستند )
های ایرانی مارچوبه قابلیت رشد در طیف گونه

خوبی وسیعی از شرایط آب و هوایی را داشته و به
توانند برخی از شرایط نامساعد خاک را تحمل می

زاده و همکاران، با توجه به کنند. برای مثال، موسوی
در مناطقی با  A. breslerianusپراکنش طبیعی گونه 

بررسی دقیق میزان مقاومت این ام بههای شور اقدخاک
گونه در شرایط آزمایشگاهی کردند و نتایج حاصل از 

آن بود که این گونه با توانایی رشد  بیانگرمطالعاتشان 
موالر میلی 4/109در بسترهایی با غلظت نمک بیش از 

یک گونه مقاوم به شوری بوده و جهت کاربرد در 
ر تولید منظوهای اصالحی مارچوبه بهپروژه

باشد هیبریدهای مقاوم به شوری قابل پیشنهاد می
 های های طبیعی مارچوبه. نتایج شناسایی رویشگاه(14)

 برخی  آن بود که بیانگرها آوری آنایرانی و جمع
 و  A. officinalisهای های مربوط به گونهاز توده

A. verticillatus توانند دماهای زیر صفر خوبی میبه
 گونه  آن بود که بیانگرها چنین داده هم کنند.را تحمل 

 A. breslerianusهایی با میزان قابلیت رشد در خاک
چنین این  را دارد. هم زیمنس بر متر دسی 2/7شوری 

گونه با سازگار شدن به شرایط بیابانی و خشک در 
متر در سال میلی 120مناطقی با میزان بارندگی تقریبی 

. هدف از (13یافته است )خوبی رشد و گسترش به
 یشناخت ریخت شناسایی و ارزیابیانجام پژوهش حاضر، 

، A. azerbaijanensisهای مختلف گونه ایرانی توده
هچه در زنی بذر و رشد گیاهای جوانهبررسی شاخصه

های مارچوبه ایرانی ها و تودهترین گونهبرخی از مهم
تحت شرایط تنش خشکی، مقایسه میزان مقاومت 

های ایرانی با رقم تجاری مری واشنگتن و معرفی توده
های برتر از نظر صفات مرتبط با مقاومت به توده

های اصالحی مارچوبه با کارگیری در برنامه هجهت ب
 هدف تولید هیبریدهای مقاوم به خشکی بود.

 

 ها مواد و روش
در  1399-1400های این پژوهش در سال

ه زنجان در دو بخش دانشکده علوم کشاورزی دانشگا
مجزا صورت پذیرفت. بخش اول مربوط به 

دو توده  یشناخت ریختآوری و بررسی صفات  جمع
و  A. azerbaijanensis (8)خودرو مارچوبه از گونه 

بخش دوم مربوط به بررسی اثر تنش خشکی بر 
زنی بذر و رشد گیاهچه های جوانهشاخصه
در  شد.میهای ایرانی در شرایط آزمایشگاه  مارچوبه

صورت  های و گزارش ها پژوهشبر اساس  آزمایش اول
چنین راهنمایی  ( و هم8میالدی ) 2017گرفته در سال 

گونه برای اولین بار دو توده از افراد بومی هر منطقه، 
A. azerbaijanensis های طبیعی خود در رویشگاه

واقع در دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی 
ترین آوری شدند و برخی از مهمو جمعشناسایی 

قرار گرفت.  ها مورد بررسیآن یشناخت ریختصفات 
ده با های نر و ماگیاه شامل پایه 30از هر توده تعداد 

بر اساس  یشناخت ریختنسبت برابر انتخاب و صفات 
گیری شد. ( اندازه13زاده و همکاران )پژوهش موسوی

توده با خصوصیات خاک محل رویش این دو 
برداری در چهار نقطه مختلف از سطح تا عمق  نمونه

متری خاک و خصوصیات آب و هوایی سانتی 60
برداری ترین ایستگاه به محل نمونهمناطق از نزدیک

تهیه شد. مختصات جغرافیایی شامل طول و عرض 
افزار جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا توسط نرم

GPS (.1ول محاسبه و گزارش گردید )جد 
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ثیر تنش خشکی )در شرایط أدر طی آزمایش دوم ت
اتیلن گالیکول( بر کمک ماده پلیآزمایشگاه به

توده ایرانی  9زنی بذر و رشد گیاهچه های جوانه لفهؤم
چنین رقم تجاری مری واشنگتن  مارچوبه و هم

سطح  چهار( مورد بررسی قرار گرفت. 2)جدول 
اتیلن گالیکول  مختلف تیمار خشکی با استفاده از پلی

مگاپاسگال(،  0% وزن برحجم )0شامل سطح  6000
 % وزن بر10(، مگاپاسکال -4/0% وزن برحجم )5

 -6/0حجم ) % وزن بر15( و مگاپاسکال -5/0حجم )
 کشت محیط تهیه برایعمال گردید. ( امگاپاسکال

و  10، 5های غلظت اتیلن گالیکول درابتدا پلی تنش،
 مقطر با استفاده آب نهایی حجم نصف درصد در 15
استرلیزه گردید. برای  و شده حل زدن هم و حرارت از

تهیه  MSنصف دیگر از حجم محلول محیط غذایی 
م با أتوآرامی به آن فیتاژل اضافه شده و شد. سپس به

هم زدن سریع روی هیتر حرارت داده شد. پس از آن 
درجه  121دقیقه در دمای  20مدت  محیط به

بار اتوکالو استریل گردید. در  2/1گراد و فشار  سانتی

درجه  75مرحله آخر دو محلول آماده شده در دمای 
های دیشدر پتری با هم مخلوط و سریعاً گراد سانتی

های مورد نظر بذور توده. استریل شده توزیع شدند
درصد  10دقیقه با هیپوکلریت سدیم  10مدت  به

مرتبه و هر بار به مدت  3ضدعفونی گردیده و سپس 
 هر درکشی شدند. دقیقه با آب مقطر استریل آب 5

 محلول محیط کشت تنش لیتر ازمیلی 5دیش  پتری
 عدد 10 هایک از آن هر در و گردید اضافه شده تهیه
 با ژرمیناتور داخل در هادیشپتری. داده شد قرار بذر

 ساعت 16 نوری رژیم و گراددرجه سانتی 25 دمای
 طول شدند. در داده قرار تاریکی ساعت 8روشنایی و 

 روزانه ثبت طوربه زدهجوانه بذور تعداد آزمایش مدت
 مقدار به چهریشه خروج بذر، زنیجوانه گردید. معیار

 زنی،جوانه . صفات درصد(1)بود  مترمیلی 3 حداقل
چه، نسبت ساقه و چهریشه طول زنی،جوانه سرعت

چه و چه، وزن تر و خشک ریشه چه به ساقه طول ریشه
درصد و سرعت  محاسبه شد. برای گیریچه اندازهساقه

 روابط الف و ب استفاده شد: از ترتیبزنی بهجوانه
 

 یدی، منشاء و خصوصیات آب و هوایی.گرفته شده و اطالعات مربوط به سطح پلوئ کار همواد گیاهی ب -2جدول 

Table 2. Applied plant materials and ploidy level, origin and climate characteristics related information. 
 گونه

Species 

 کد

Code 

 سطح پلوئیدی

Ploidy level 

 نوع
Type 

و شرایط آب و هواییمنطقه   

Area and climate characteristics 

A. verticillatus L. CH 2x 
 گونه خودرو

Wild species 
معتدل مرطوب -گلستان، چالکی   

Golestan-Chalaki- Wet temperate 

A. officinalis L. MW 2x 
 رقم تجاری

Commercial cultivar 
 رقم مری واشنگتن

Mary Washington cultivar 

A. officinalis L. AL 2x 
هشدتوده بومی  

Naturalized accession 

ای سردمدیترانه -البرز، کرج   

Alborz-Karaj- Cold mediterranean 

A. officinalis L. TA 4x 
 توده خودرو

Wild accession 
ای سردمدیترانه -البرز، طالقان   

Alborz-Taleghan- Cold mediterranean 

A. officinalis L. MA 4x 
 توده خودرو

Wild accession 
گرم و مرطوب -مازندران، محمودآباد   

Mazandaran-Mahmudabad-Warm and wet 

A. officinalis L. GZ 8x 
 توده خودرو

Wild accession 
سرد و خشک -مازندران، گزنک   

Mazandaran-Gazanak-Cold and dry 

A. officinalis L. BL 8x 
خودروتوده   

Wild accession 
معتدل کوهستانی -بلده مازندران،   

Mazandaran-Balade- Cold temperate 

A. officinalis L. SH -*
 

 توده خودرو
Wild accession 

گرم و نیمه خشک –فارس، شیراز   

Fars-Shiraz-Warm and semi-dry 

A. azerbaijanensis MK -*  توده خودرو 
Wild accession 

خشکسرد و نیمه -آذربایجان غربی، ماکو   

West Azarbaijan-Makou- Cold and semi-dry 

A. azerbaijanensis AH -*  توده خودرو 
Wild accession 

مرطوبسرد و نیمه -آذربایجان شرقی، اهر   

East Azarbaijan-Ahar- Cold and semi-humid 
 گردآوری شده است (Mousavizadeh et al., 2015, 2016; Hamdi and Assadi, 2017) صورت پذیرفته توسطهای  اطالعات مندرج در جدول بر اساس پژوهش

 عیین سطح پلوئیدی منتشر نشده استگزارش معتبری از ت *

Data in the table is based on researches conducted by (Mousavizadeh et al., 2015, 2016; Hamdi and Assadi, 2017) 
* There is no valid report of ploidy level determination 
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زنیجوانه(                                           7رابطه )الف(               ) = درصد 
زدهجوانه تا روز 𝑖 ام تعداد بذرهای 

زدهجوانه تعداد کل بذور 
× 100 

 

زنیجوانه(                                           7رابطه )ب(                ) سرعت  =
زدهجوانه تا روز 𝑖 ام تعداد بذرهای 

تعداد روز از شروع آزمایش
× 100 

 

صورت آزمایش فاکتوریل در مطالعه حاضر به

 عواملتصادفی صورت پذیرفت.  قالب طرح پایه کامالً

های ذکر شده  مورد ارزیابی شامل: الف( ژنوتیپ )توده

( و ب( سطوح مختلف تنش خشکی 2در جدول 

درصد  15و  10، 5)شاهد(،  0شامل: تیمارهای 

اتیلن گالیکول بود. تجزیه واریانس و )وزن/حجم( پلی

ای مستقل نمونه دو tآزمون کمک مقایسات میانگین به

دار )برای و حداقل اختالف معنی آزمایش اول( )برای

آزمایش دوم( در سطح احتمال یک درصد با استفاده از 

صورت پذیرفت. همبستگی  SAS, Ver 9.3افزار نرم

و برآورد شد  SPSS 16افزار  کمک نرم بین صفات به

زنی بذر اساس صفات جوانهها بربندی تودهمنظور گروهبه

  Wardای با روش خوشه و رشد گیاهچه از تجزیه

افزار کمک نرمو با تعیین ضریب فاصله اقلیدوسی به

SPSS 16 .استفاده شد 

 

 گيری و بحث نتيجه

در دو  یشناخت ریختهای نتایج بررسیآزمایش اول: 

نشان داد که در  A. azerbaijanensisتوده از گونه 

های ارتفاع ترتیب صفتبین صفات مورد ارزیابی، به

اولین شاخه جانبی، تعداد میوه در بوته و تعداد بوته تا 

خود ترین میزان ضریب تغییرات را به بذر در میوه بیش

 05/40و  93/42، 09/48ترتیب اختصاص دادند )به

تری در توانند صفات با اهمیترو می درصد( و از این

 های اصالح هبرنامایجاد تنوع که یکی اصول مهم در 

اساس نتایج، میانگین طول و باشند. بر ،ستنباتات ا

متر و سانتی 94/48های اهر و ماکو، قطر اسپیر در توده

طور های مورد بررسی بهمتر بود. در تودهمیلی 70/4

 40/159بذر در هر میوه و تعداد  37/2متوسط تعداد 

میوه در هر بوته شمارش گردید و میانگین تعداد 

 ،A. azerbaijanensisگونه های کالدود در توده
عدد ارزیابی شد. نتایج مقایسه میانگین صفات  28/10

نشان داد که بین دو توده اهر و ماکو از نظر تعداد 

 طول شاخه جانبی ثانویه،شاخه جانبی اولیه و ثانویه، 

طول میانگره شاخه جانبی ثانویه، تعداد فلس، تعداد 

کالدود، قطر برگ، طول برگ و طول و قطر اسپیر 

ری وجود داشت. بر این اساس، گیاهان اختالف معنادا

مورد بررسی در توده ماکو قطر برگ، طول برگ و 

تری نسبت به گیاهان مورد بررسی در  طول اسپیر بیش

توده اهر داشتند و در مقابل تعداد کالدود و قطر اسپیر 

های توده تر از مارچوبه های توده اهر بیشدر مارچوبه

داد که توده اهر  نماکو ارزیابی گردید. نتایج نشا

تر و توده ماکو اسپیرهای بلند و ضخیم اسپیرهای کوتاه

(. نتایج حاصل از 3کنند )جدول تری تولید میو نازک

در چهار گونه مارچوبه  یشناخت ریختهای بررسی

  A. officinalis، A. persicus،A. verticillatusایرانی )

میالدی  2015( که در طی سال A. breslerianusو 

های صورت پذیرفت نشان داد که در بین مارچوبه

ایرانی صفات ارتفاع بوته و تعداد بذر در هر میوه از 

ضریب تغییرات باالیی برخوردار بودند که با نتایج 

حاصل از این پژوهش در یک راستا قرار دارد. 

چنین باالترین میزان طول و قطر اسپیر در  هم

مشاهده گردید  A. verticillatusهای گونه مارچوبه

 متر میلی 30/6متر و سانتی 48/58ترتیب که به

درصد )برای صفت  32/16(، که این مقدار 13)بود 

 درصد )برای صفت قطر اسپیر(  4/25طول اسپیر( و 

 های گونه از میانگین طول و قطر اسپیر در توده

A. azerbaijanensis استتر  بیش . 
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 .های اهر و ماکو و مقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی در توده یشناخت ریختصفات  -3 جدول

Table 3. Evaluated morphological traits in Ahar and Makou accessions and traits mean comparison. 

 صفات
Traits 

 واحد

Unit 
 حداکثر
Max 

 حداقل
Min 

 میانگین
Mean 

 ضریب تغییرات

 )درصد(
CV (%) 

 توده ماکو

Makou 

accession 

 توده اهر

Ahar 

accession 

 ارتفاع بوته

Plant height 
cm 177 72.50 131.87 18.12 134.34

a 129.40
a 

 ارتفاع بوته تا اولین شاخه جانبی

Plant height to the first branch 
cm 112.60 17.80 36.51 48.09 37.14

a 35.87
a 

 قطر ساقه اصلی

Diameter of main stem 
mm 10.20 1.71 5.75 27.92 5.57

a 5.93
a 

 ارتفاع ساقه اصلی

Height of main stem 
cm 162 68 111.54 21.13 105.78

a 117.31
a 

 تعداد شاخه جانبی اولیه

Number of primary branches 
- 58 20 37.53 30.96 28.86

b 46.20
a 

 شاخه جانبی ثانویه تعداد

Number of secondary branches 
- 26.66 6.33 14.02 38.42 9.89

b 18.15
a 

 طول شاخه جانبی اولیه

Length of primary branches 
cm 45.76 19.23 33.42 19.22 32.37

a 34.47
a 

 طول شاخه جانبی ثانویه

Length of secondary branches 
cm 13.63 4.56 9.16 4.56 10.05

a 8.27
b
 

 طول میانگره شاخه جانبی اولیه

Internode length of primary branches 
cm 3.36 0.90 2 29.52 2.17

a 1.84
a 

 طول میانگره شاخه جانبی ثانویه

Internode length of secondary branches 
cm 1.70 0.40 1.03 34.49 1.25

a 0.82
b 

 قطر شاخه جانبی اولیه

Diameter of primary branches 
mm 1.92 0.75 1.39 21.72 1.46

a 1.32
a 

 قطر شاخه جانبی ثانویه

Diameter of secondary branches 
mm 1.11 0.32 0.72 28.92 0.58

a 1.86
a 

 تعداد فلس

Scale number 
- 18 7 12.90 24.46 10.93

b 14.86
a 

 تعداد کالدود

Cladode number 
- 16.33 6 10.28 25.37 9.30

b 11.26
a 

 قطر برگ

Diameter of leaf 
mm 0.36 0.12 0.24 29.92 0.29

a 0.18
b 

 طول برگ

Length of leaf 
cm 2.23 0.50 1.29 39.03 1.71

a 0.87
b 

 قطر بذر

Seed diameter 
mm 4.83 2.66 4.16 11.91 4.20

a 4.11
a 

 تعداد بذر در میوه

Seed number per fruit 
- 5 1 2.37 40.05 2.08

a 2.66
a 

 قطر میوه

Fruit diameter 
mm 8.90 5.71 6.92 11.24 6.81

a 7.13
a 

 تعداد میوه در بوته

Fruit number per plant 
- 362 37 159.4 42.93 155.59

a 163.23
a 

 طول اسپیر

Spear length 
cm 60.60 26.32 48.94 26.26 50.42

a 46.48
b 

 قطر اسپیر

Spear diameter 
mm 6.98 2.80 4.70 24.03 4.38

b 5.12
a 

 به میانگین مقایسه آزمون براساس درصد 1 سطح در آماری دارمعنی اختالف فاقد هستند مشترک حرف یک در حداقل که هایی میانگین ردیفهر  در

 باشند می t روش
In each row having at least one common letter are not statistically different at 1% level according to t test 
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و  یشناخت ریختبررسی همبستگی بین صفات 

های ماکو و اهر نشان داد که بین صفات اسپیر در توده

طول و قطر اسپیر و صفات تعداد شاخه جانبی اولیه و 

ثانویه، طول میانگره شاخه جانبی ثانویه، طول و قطر 

اولین شاخه جانبی همبستگی برگ و تعداد فلس تا 

داری وجود دارد. نتایج نشان داد که با افزایش معنی

تعداد شاخه جانبی اولیه و ثانویه طول اسپیرهای تولید 

داری ها به طور معنیشده افزایش و ضخامت آن

یابد. اما در مقابل افزایش طول و قطر برگ کاهش می

گردد. تر میتر و ضخیمموجب تولید اسپیرهای کوتاه

های چنین در بین صفات مورد بررسی، صفت هم

ترین میزان  تعداد شاخه جانبی اولیه و ثانویه بیش

همبستگی را با صفت قطر اسپیر )ضریب همبستگی: 

ترین میزان همبستگی  ( و صفت طول برگ بیش-75/0

( از -85/0با صفت طول اسپیر )ضریب همبستگی: 

ی که توسط (. در پژوهش4خود نشان دادند )جدول 

های مارچوبه بومی حسندخت و همکاران بر روی توده

شمال ایران صورت پذیرفت گزارش شد که صفت 

عرض فلس با صفت قطر اسپیر از همبستگی باالیی 

دار و مثبتی بین چنین همبستگی معنی برخوردارند و هم

(، که نتایج 11تعداد فلس و طول اسپیر مشاهده گردید )

پژوهش نیز همبستگی مثبت و  دست آمده از این هب

دار بین صفات تعداد فلس و طول اسپیر را نشان معنی

دهد. عالوه بر این، همبستگی بین صفات مرتبط با می

فلس با طول و قطر اسپیر در پژوهش صورت پذیرفته 

های مارچوبه توسط سرابی و همکاران که بر روی توده

بومی طالقان و رقم تجاری مری واشنگتن صورت 

 (.17پذیرفت نیز گزارش گردید )

 
 .های ماکو و اهرمورد ارزیابی و صفات اسپیر در توده یشناخت ریختهمبستگی بین صفات  -4جدول 

Table 4. Correlation between evaluated morphological traits and spear properties in Makou and Ahar accessions. 

 صفات
Traits 

 ارتفاع بوته

Plant height 

 ارتفاع بوته تا 

 اولین شاخه فرعی

Plant height to 

the first branch 

 قطر ساقه

Diameter of stem 

 ارتفاع ساقه

Height of 

stem 

 قطر شاخه جانبی ثانویه

Diameter of 

secondary  

branches 

قطر شاخه 

 جانبی اولیه

Diameter of 

primary 

branches 

تعداد شاخه 

 جانبی اولیه
Number of 

primary 

branches 

 طول اسپیر

Spear length 
-0.15ns -0.12ns -0.01ns 0.10ns 0.15ns -0.22ns 0.64** 

 قطر اسپیر

Spear diameter 
0.05ns 0.06ns -0.17ns -0.27ns -0.13ns -0.11ns -0.75** 

 صفات
Traits 

تعداد شاخه 

 ثانویهجانبی 

Number of 

secondary 

branches 

طول میانگره شاخه 

 جانبی اولیه

Internode length 

of primary 

branches 

طول میانگره شاخه 

 جانبی ثانویه

Internode length 

of secondary 

branches 

طول شاخه 

 جانبی ثانویه

Length of 

secondary 

branches 

 طول شاخه جانبی اولیه

Length of primary 

branches 

 طول برگ

Length of 

leaf 

 قطر برگ

Diameter of 

leaf 

 طول اسپیر

Spear length 
0.60** -0.27ns -0.67** -0.33ns 0.08ns -0.85** -0.65** 

 قطر اسپیر

Spear diameter 
-0.75** 0.24ns 0.55** 0.23ns -0.18ns 0.74** 0.63** 

 صفات
Traits 

 تعداد کالدود

Cladode 

number 

 تعداد فلس

Scale number 

 تعداد میوه در بوته

Fruit number per 

plant 

 قطر میوه

Fruit 

diameter 

 تعداد بذر در میوه

Seed number per 

fruit 

 قطر بذر

Seed 

diameter 

 طول اسپیر

Spear 

length 

 طول اسپیر

Spear length 
0.24ns 0.50** 0.01ns 0.01ns 0.25ns 0.12ns 1** 

 اسپیرقطر 

Spear diameter 
-0.39ns -0.60** -0.02ns -0.31ns -0.32ns 0.05ns -0.69** 

 دار عدم تفاوت معنی nsدار در سطح پنج درصد و  معنی *دار در سطح یک درصد،  معنی **

** Significant at 1% level, * Significant at 5% level and 
ns

 Non-significant 
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 بیانگرها یج تجزیه واریانس دادهنتاآزمایش دوم: 

دار بودن اثرات ساده نوع توده و سطح تنش بر معنی

زنی، طول زنی، سرعت جوانهصفات درصد جوانه

چه به چه و نسبت طول ریشهچه، طول ساقهریشه

متقابل ست که اثر ا چه بود. این موضوع در حالیساقه

فاکتورهای نوع توده و سطح تنش بر صفات وزن تر و 

 دار ارزیابی گردید.چه معنیچه و ساقهخشک ریشه

زنی بذر و ترین میزان درصد و سرعت جوانه بیش

  چه در توده گزنک بهچه و ساقهچنین طول ریشه هم

زنی بذر در توده ثبت رسید. درصد و سرعت جوانه

طور متوسط به گزنک تحت شرایط تنش خشکی

 درصد نسبت به رقم تجاری  52/70و  73/56

های مورد تر بود. در بین توده مری واشنگتن بیش

های چه در تودهترین میزان طول ریشهبررسی، کم

متر( میلی 01/8و  19/6ترتیب شیراز و چالکی )به

ترین چنین کم تحت شرایط تنش ثبت گردید. هم

چه در رقم تجاری اقهچه به سمقدار نسبت طول ریشه

(. نتایج 5( مشاهده شد )جدول 14/2واشنگتن ) مری

مقایسه میانگین صفات در سطوح مختلف تنش بیانگر 

طور آن بود که با افزایش سطح تنش خشکی به

زنی بذور و معناداری از میزان درصد و سرعت جوانه

ها کاسته چه گیاهچهچه و ساقهچنین رشد ریشه هم

طوری که با افزایش سطح تنش خشکی خواهد شد. به

زنی بذور به باالترین میزان، درصد و سرعت جوانه

درصد نسبت به شرایط  80/81و  21/77ترتیب  به

چنین،  بدون تنش )شاهد( کاهش پیدا کرد. هم

چه به ترین میزان نسبت طول ریشهترین و کم بیش

( و 91/2درصد ) 5ترتیب در سطوح تنش چه بهساقه

(. نتایج 6( مشاهده گردید )جدول 75/1) درصد 15

های صورت گرفته در این حاصل از یکی از پژوهش

زمینه که بر روی رقم تجاری مری واشنگتن صورت 

پذیرفت نشان داد که اعمال تنش خشکی در سطوح 

مگاپاسگال در شرایط کشت  -5/0و  -3/0، -05/0

 داری از میزان وزن طور معنیتواند بهای میگلخانه

 چنین  ها و همتر و خشک اسپیرها، تعداد جوانه

(. بر اساس مطالعاتی که 6عمر انباری اسپیرها بکاهد )

ثیر تنش خشکی بر خصوصیات أدر راستای ت

و فیزیولوژیکی محصوالت مختلف  یشناخت ریخت

کاهش  عاملکشاورزی صورت پذیرفته است، دو 

توان سطح برگ و افزایش نسبت ریشه به ساقه را می

های مهم گیاه به تنش خشکی دانست. در از واکنش

منظور یافتن آب شرایط کمبود آب، ریشه گیاه به

شده و در عمق خاک  تر دچار کشیدگی سلول بیش

نفوذ پیدا خواهد کرد، اما در نهایت جذب آب ناکافی 

های هوایی و عدم انتقال آب و مواد غذایی به بخش

ود و کم میزان الزم، موجب رشد محدگیاه به

های هوایی گیاه خواهد شد و سرانجام این  بخش

در  شرایط موجب افزایش نسبت طول ریشه به ساقه

گیاهان رشد یافته تحت شرایط تنش خشکی خواهد 

شد. این موضوع در شرایط خفیف تنشی مشهودتر و 

تر خواهد بود چرا که اثرات شدید و مخرب  ملموس

لیه را به تنش خشکی در سطوح باال اجازه رشد او

ریشه گیاه نخواهد داد و در شرایط تنش در سطوح 

شدت باال هر دو بخش هوایی و زیرزمینی گیاه به

(. 15، 12دچار کاهش رشد و گسترش خواهند شد )

های حاصل از این پژوهش در یک این موضوع با یافته

چنین مطالعات فیزیولوژیکی نشان  راستا قرار دارد. هم

ط تنش خشکی، هورمون داده است که در شرای

ثیرات متفاوتی در بخش أآبسزیک اسید دارای ت

که در  طوری زیرزمینی و اندام هوایی گیاه است، به

سطوح تنشی خفیف تا متوسط افزایش این هورمون 

در در ریشه گیاه موجب رشد و گسترش ریشه و 

 های هوایی موجب محدودیت رشد )عمدتاً بخش

اهش تبادالت گازی و ها و کعلت بسته شدن روزنه به
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های شدید فتوسنتز( خواهد شد. اما در تنش

 عاملهای باالی این هورمون به عنوان یک  غلظت

های فتوسنتزی، بازدارنده رشد، با تخریب رنگیزه

نوکلئیک  وساز سوختکاهش شدت فتوسنتز، تغییر در 

ها مانع  اسیدها و ایجاد اختالل در تولید انواع پروتئین

 (.5)گردد بخش در گیاهان میگسترش هر دو 
 

 .های ایرانیزنی بذرو رشد گیاهچه در مارچوبه مقایسات میانگین صفات مرتبط با جوانه -5جدول 

Table 5. Mean comparisons of seed germination and seedling growth related traits in Iranian asparagus. 

 های مارچوبه توده
Asparagus 

accessions 

 زنیدرصد جوانه

 (درصد)

Germination 

percentage (%) 

 زنیسرعت جوانه

 )درصد در روز(
Germination speed 

(percent per day) 

 چهطول ریشه

 متر()میلی

Radicle length 

(mm) 

 چهطول ساقه

 متر()میلی

Plumule 

length (mm) 

 چهساقهچه به نسبت طول ریشه

Radicle length to  

plumule length ratio 

AL 11.50
f 0.64

d 12.46
b 4.85

ab 2.5
c 

AH 22.41
e 1.35

bc 12.04
b 3020

b 4.16
a 

BL 55.66
b 2.92

a 12.82
b 3.90

ab 3.05
b 

CH 11.76
f 0.60

d 8.01
e 3.30

b 2.42
c 

SH 27.52
d 1.87

b 6.19
e 3.68

ab 2.27
c 

TA 12.25
f 0.82

cd 8.78
d 3.60

b 2.20
c 

GZ 72.21
a 3.29

a 14.13
a 6.35

a 3.53
b 

MK 22.45
e 1.00

c 10.40
c 3.35

b 3.10
b 

MA 34.20
c 2.89

a 10.43
c 4.00

ab 2.49
c 

MW 31.25
c 0.97

cd 7.32
d 3.66

b 2.14
c 

 مقایسه آزمون براساس درصد 1 سطح در آماری دارمعنی اختالف فاقد هستند مشترک حرف یک در حداقل که هاییمیانگین ستون هر در

 باشد(می 2ل ها براساس جدو)کد توده باشند( میLSDدار )حداقل اختالف معنی روش به میانگین

In each column having at least one common letter are not statistically different at 1% level according to Least 
Significant Difference (LSD) test (Accessions code is based on Table 2) 

 

 

 .زنی بذرو رشد گیاهچه در شرایط تنش خشکی مقایسات میانگین صفات مرتبط با جوانه -6جدول 

Table 6. Mean comparisons of seed germination and seedling growth related traits in drought stress conditions. 

 تیمار
Treatment 

 زنیجوانهدرصد 

)%( 

Germination 

percentage (%) 

 زنیسرعت جوانه

 )درصد در روز(

Germination speed 

(percent per day) 

 چهطول ریشه

 متر()میلی

Radicle length 

(mm) 

 چهطول ساقه

 متر()میلی

Plumule length 

(mm) 

 نسبت طول 

 چهچه به ساقهریشه

Radicle length to 

plumule length ratio 

 شاهد
Control 

49.71
a 3.57

a 13.92
a 7.21

a 1.93
c 

 درصد  5
5% 

46.15
b 1.83

b 13.55
a 4.65

b 2.91
a 

 درصد 10
10% 

26.31
c 1.32

c 5.96
b 2.73

c 2.18
b 

 درصد  15
15% 

11.33
d 0.65

d 3.65
b 2.08

c 1.75
c 

 مقایسه آزمون براساس درصد 1 سطح در آماری دارمعنی اختالف فاقد هستند مشترک حرف یک در حداقل که هاییمیانگین ستون هر در

  باشند( میLSDدار )حداقل اختالف معنی روش به میانگین

In each column having at least one common letter are not statistically different at 1% level according to Least 
Significant Difference (LSD) test 
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های مورد بررسی با افزایش سطح در تمامی توده

چه چه و ساقهتنش میزان وزن تر و خشک ریشه

ترین میزان وزن تر و خشک  کاهش یافت. بیش

چه در توده گزنک و در شرایط عدم چه و ساقه ریشه

اعمال تنش خشکی )شاهد( مشاهده گردید. توده 

گرم( و میلی 90/1میزان وزن تر ) ترین شیراز کم

های گرم( را در بین تودهمیلی 10/0چه )خشک ساقه

مورد بررسی در شرایط حداکثری تنش از خود نشان 

ترین  داد. در شرایط اعمال باالترین سطح تنش، بیش

گرم( و وزن میلی 80/10چه )میزان وزن تر ساقه

 گرم( در توده میلی 73/13چه )خشک ریشه

و  30/71ترتیب ثبت گردید که این مقادیر به گزنک

درصد از مقادیر ثبت شده برای رقم تجاری  13/88

 (.7تر بود )جدول  مری واشنگتن در شرایط مشابه بیش

 
 .کیهای ایرانی تحت شرایط تنش خشمقایسات میانگین صفات مرتبط با رشد گیاهچه در مارچوبه -7جدول 

Table 7. Mean comparisons of seedling growth related traits in Iranian asparagus under drought stress conditions. 

 تیمار Plumule fresh weight (mg)گرم(      چه )میلیوزن تر ساقه
Treatment MW MA MK GZ TA SH CH BL AH AL 

33.2
abc 16.7

bc 16.44
bc 70.0

a 26.1
bc 26.00

bc 24.01
bc 23.0

bc 15.6
bc 40.2

abc 
 شاهد

Control 

18.9
bc 14.9

bc 10.23
bc 51.5

ab 24.7
bc 25.5

bc 23.5
bc 18.2

bc 11.3
bc 15.2

bc 
 درصد 5

5% 

3.9
c 10.0

c 7.00
c 16.5

bc 15.0
bc 14.3

bc 14.73
bc 9.2

c 6.7
c 8.1

c 
 درصد 10

10% 

3.1
c 9.3

c 6.24
c 10.8

c 8.7
c 1.9

c 9.00
c 6.3

c 5.5
c 4.3

c 
 درصد 15

15% 
 Radicle fresh weight (mg)گرم(      چه )میلیوزن تر ریشه

 تیمار
Treatment MW MA MK GZ TA SH CH BL AH AL 

52.5
def 232

abc 60.2
def 283.3

a 138
b-f 31.4

ef 120
b-f 150

a-e 41.7
ef 186

a-d 
 شاهد

Control 

32.0
ef 106.

9c-f 32.0
ef 262.9

ab 90.7
def 11.7

f 101
c-f 104

c-f 25.5
ef 79.2

def 
 درصد 5

5% 

11.1
f 60

def 15.4
ef 119

c-f 18.1
ef 9.0

f 40.00
ef 103

c-f 13.6
ef 21.2

ef 
 درصد 10

10% 

7.4
f 19.0

ef 10.0
f 59.3

def 9.0
f 6.8

f 18.04
ef 31.9

ef 10.5
f 13.6

ef 
 درصد 15

15% 

 Plumule dry weight (mg)گرم(      چه )میلیوزن خشک ساقه
 تیمار

Treatment 
MW MA MK GZ TA SH CH BL AH AL 

10.6
ab 4.2

abc 4.2
abc 13

a 4.7
abc 6.6

abc 4.5
abc 5.2

abc 3.1
bc 8.9

abc 
 شاهد

Control 

3.0
bc 2.7

bc 2.6
bc 9.1

abc 2.6
bc 3.6

bc 2.7
bc 4.6

abc 2.3
bc 2.7

bc 
 درصد 5

5% 

0.83
c 2

bc 1.8
bc 4.2

abc 2
bc 3.5

bc 1.6
bc 2.7

bc 1.9
bc 1.5

bc 
 درصد 10

10% 

0.2
c 1.8

bc 1.5
bc 2

bc 2
bc 0.1

c 1.5
bc 1.6

bc 1.1
c 0.76

c 
 درصد 15

15% 
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  -7جدول ادامه 
Continue Table 7.  

 تیمار Radicle dry weight (mg)گرم(      چه )میلیوزن خشک ریشه
Treatment MW MA MK GZ TA SH CH BL AH AL 

7.9
cde 42.1

ab 4.2
d-e 48.3

a 37.2
abc 4.9

de 40
ab 26.1

a-e 4.8
de 29.2

a-e 
 شاهد

Control 

7.2
cde 40.7

ab 3.2
e 36.6

a-d 15.6
b-e 4.8

de 22
a-e 19.6

a-e 2.5
e 13.8

b-e 
 درصد 5

5% 

2.9
e 3.8

e 1.9
e 23.5

a-e 3.1
e 2.1

e 4.5
d-e 15.5

b-e 1.8
e 3.2

e 
 درصد 10

10% 

1.6
e 1.7

e 1.0
e 13.7

b-e 1.7
e 1.8

e 2
e 6.9

cde 1.0
e 1.5

e 
 درصد 15

15% 
 آزمون براساس درصد 1 سطح در آماری دارمعنی اختالف فاقد هستند مشترک حرف یک در حداقل که هاییو ردیف میانگین ستون هر در

 باشد(می 2ها براساس جدول )کد توده باشند( میLSDدار )حداقل اختالف معنی روش به میانگین مقایسه
In each column and row having at least one common letter are not statistically different at 1% level according to 
Least Significant Difference (LSD) test (Accessions code is based on Table 2) 

 
طور کلی گیاهان مطالعات نشان داده است که به

های دارای سطوح پلوئیدی باالتر در مواجه با تنش

کنند. افزایش در تر عمل میزنده و غیرزنده موفق

نوبه خود موجب افزایش دستجات کروموزومی گیاه به

و این ها در گیاه شده ها و آنزیمتولید متابولیت

ثیرات منفی تنش أموضوع موجب سرکوب پرقدرت ت

ه بررسی اثر تنش خواهد شد. در نتایج پژوهشی که ب

های مختلف گندم )دیپلوئید، خشکی در توده

پرداخت گزارش گردید تتراپلوئید و هگزاپلوئید( می

 که با افزایش سطح پلوئیدی، میزان ترکیبات 

 ثر در سرکوبؤهای مها و پروتئینشیمیایی، آنزیمزیست 

شدت دچار افزایش شد و اثرات منفی تنش در گیاه به

العمل بهتر ایت موجب عکسنهاین موضوع در

های برخوردار از های هگزاپلوئید نسبت به گندم گندم

چنین گزارش  (. هم18سایر سطوح پلوئیدی گردید )

شده است که در شرایط تنش خشکی میزان فعالیت 

آلدهید در دیپراکسیداز و انباشت مالونآنزیم گایاکول

 تر و در بیش 1های دیپلوئید علف هرز خورنالتوده

های تتراپلوئید تر از تودهمقابل محتوای پرولین گیاه کم

                                                
1- Cenchrus ciliaris 

(. در پژوهش حاضر نیز 4در شرایط مشابه تنش بود )

ترین علت برتری مشهود توده گزنک در سرکوب مهم

ثیرات منفی تنش خشکی بر صفات مرتبط با أت

توان سطح زنی بذر و رشد گیاهچه را می جوانه

توده ایرانی دانست.  پلوئیدی باالی )اکتاپلوئید( این

ها، دو فاکتور محل ای تودهچنین در تجزیه خوشه هم

توجهی بر  ثیر قابلأرویش و سطح پلوئیدی ت

ها براساس صفات مورد بررسی بندی توده گروه

های دارای سطح توده که عمدتاً طوری داشتند، به

هم در پلوئیدی یکسان و منطقه رویشی نزدیک به

گرفتند. بر این اساس در فاصله های مشابه قرار گروه

ها به چهار گروه مختلف تقسیم دو اقلیدوسی توده

های چالکی، (. گروه اول شامل توده1شدند )شکل 

های چالکی و البرز دارای طالقان و البرز بوده که توده

های البرز و سطح پلوئیدی یکسان )دیپلوئید( و توده

باشند. هم میطالقان دارای منطقه رشدی نزدیک به

های بلده و محمودآباد بوده که گروه دوم شامل توده

ه و دارای منطقه پراکنش پلوئید بودهر دو توده پلی

های اهر، ماکو و باشند. تودهیکدیگر می نزدیک به

ترین شباهت را از نظر صفات بررسی شده  شیراز بیش
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واشنگتن داشته و  در شرایط تنش با رقم تجاری مری

ار گرفتند. در نهایت، توده گزنک با در یک گروه قر

ای با سطح پلوئیدی اکتاپلوئید و پراکنش در منطقه

اقلیم سرد و خشک در عین برخورداری از باالترین 

های مورد میزان مقاومت به خشکی، در بین توده

 بررسی در یک گروه مجزا قرار گرفت.

 

 
 

 ایرانی  های مارچوبهشد گیاهچه برای تودهزنی بذر و رهای مرتبط با جوانهای داده تجزیه خوشه دندروگرام -1شکل 

 .(2ها براساس جدول تحت شرایط تنش خشکی به روش وارد )کد توده
Fig. 1. Dendrogram of cluster analysis of seed germination and seedling growth related data  

for Iranian asparagus accessions under drought stress conditions using Ward method  

(accessions code is based on Table 2). 

 
 گيری کلی نتيجه

های خودرو گونه براساس نتایج این پژوهش، توده

A. azerbaijanensis  با توجه به برخورداری از تنوع

مورفولوژیکی مناسب و تولید اسپیرهایی با طعم و 

ای مناسب در جهت بکارگیری اندازه مطلوب، گزینه

های اصالحی مارچوبه با هدف تولید در برنامه

هایی با قدرت رشدی و صفات رویشی برتر مارچوبه

های مختلف باشند. عالوه بر این برتری تودهمی

گزنک( نسبت طور مشخص توده  مارچوبه ایرانی )به

گرفته شده در این پژوهش در  کار هبه رقم تجاری ب

بخش امکان آبی و تنش نیز نویدتحمل شرایط کم

ها و  ههای ایرانی در پروژتر مارچوبه بررسی بیش

مطالعات اصالحی مارچوبه با هدف تولید ارقام مقاوم 

کار گرفته  ههای بباشد. بررسی تودهبه تنش خشکی می

وهش با هدف تعیین میزان مقاومتشان شده در این پژ

های زنده و غیرزنده نیز برای مطالعات و به سایر تنش

  آینده قابل پیشنهاد است.   های پژوهش

 
 سپاسگزاری

های  های علمی و مساعدتوسیله از راهنمایی بدین

زاده  عملی جناب آقای دکتر سید جواد موسوی

م )استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه علو

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان( در جهت تهیه بذور 

های ایرانی مورد استفاده در این پژوهش برخی از توده

 آید. عمل می هسپاسگزاری ب
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