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 چکیده

 انقراض معرض در و کمیاب هایگونه از که است ایران بومی ( گونهKelussia odoratissma Mozaffکرفس کوهی )
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 این از هدف. دارد کاربرد التهاب روده و تنفسی، معده زخمدرمان ، عروقی-قلبی هایبیماری مانند مختلف هایبیماری
فاکتورهای . است کرفس کوهیگیاه دارویی  بذر زنیجوانه روی بر تیمار پیش و ، آبشوییدما ترکیبی اثر بررسی مطالعه

 جیبرلینتیمار پیش مختلف هایغلظتساعت( و  24و  24، 42) آبشویی ،(گرادسانتیدرجه  15و  11، 5، 1) دما مطالعه این
 درصد 52 هب نزدیک وبود  گرادسانتی درجهیک  بهینه زنیجوانه دمای که داد نشان نتایج. بودند (امپیپی 511و  451، 1)

 با ذرهاب تیمار پیش، وجود این با. هستند زدنجوانه به قادر در این دما تیماری پیش گونه هیچ از استفاده بدون بذرها
 درصد 55 به گرادسانتیی در دمای یک درجه را زنیجوانه درصد، ساعت 24آبشویی به مدت  وام پیپی 451 جیبرلین
تیمار پیشطول گیاهچه و  امپیپی 451جیبرلین  تیمارپیشداد که  نتایج مقایسه میانگین نشان همچنین. داد افزایش

 .بخشید گراد بهبوددرجه سانتی 11در سه سطح آبشویی در دمای  وزن تر و خشک گیاهچه را امپیپی 511جیبرلین 
گراد و دمای پنج درجه سانتی ساعت، 42محتوای کلروفیل و کارتنوئید گیاهچه در ترکیب تیماری آبشویی ترین بیش

دمای مناسب  زنی بذور کرفس کوهی اعمالجوانه زمانبرای کاهش ام مشاهده شد. پیپی 511جیبرلین تیمار پیشاعمال 
زنی د جوانهبرای باالترین درصرا بهترین شرایط تواند می جیبرلینتیمار پیشزنی همراه با آبشویی و غلظت پایین جوانه
 گیاه ،از گیاه دارویی کرفس کوهی حفاظت و کشت هایبرنامه برای اساسی راهنمای تواندمی مطالعه . اینفراهم کندبذور 
 .باشد انقراض ایران معرض در و بومی

  .1کلوس، کلروفیل، جیبرلینزنی، دمای جوانه، آبشویی کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه
 دارو و غذا آوردن دستبه برای محیط از و بوده نزدیک تماس در محیط اطراف خود با پیدایش ابتدای از بشری جوامع

 نسانا تدریج به و پیدا کرد تحققهای مختلف آزمایش با دارو و غذا تهیه درداوریی  گیاهان کاربرد. کردندمی استفاده
 منتقل لنس به نسل تدریج به دیرباز از دارویی گیاهان اطالعات. کند تأمین خود اطراف محیط از را خود نیازهای توانسته

 تقریباً روییدا گیاهان. است شده کامل تدریج به بشری دانش، بیشتر امکانات شدن فراهم و هاتمدن گیریشکل با و شده
 Kelussia odoratissima) کوهی کرفس(. 11ند )شومی استفاده پزشکی منبع یک عنوانبه هافرهنگ همه در

Mozaff.) زاگرس  منطقه در دارویی ارزش با هایگونه از تیره چتریان از معطر و چندساله گیاهی کلوس، فارسی نام با
 کرفس کوهی دارای دو گروه ترکیبات اسانس و فالونوئید(. 41)باشد می اقتصادی و اکولوژیک اهمیت دارای که بوده
دیابت و  ویروسی، ضد التهابی، ضد باشد. فالونوئیدها بخش مهمی از ترکیبات این گیاه هستند که دارای اثرات ضدمی
به دلیل برداشت بیش از حد آن در اوایل دوره رویشی و زمان نسبتاً زیاد مورد نیاز برای استقرار (. 11)باشند سرطان می ضد

ی از های طبیعی آن در زاگرس مرکزندارد، بسیاری از رویشگاهیات و تولید بذر را و تولید بذر، این گیاه فرصت تجدید ح
رویشگاه  از خارج در دارویی گیاهان از بهینه عمده استفاده موانع از یکی. (1) دنباشو در معرض انقراض می بین رفته
کرفس مانند بذر بسیاری از گیاهان بذر  (.12است ) آنها خواب بذر طوالنی بودن و زنیجوانه میزان محدودیت طبیعی،

شود. در واقع بذرهای گیاهان خانواده چتریان اشکال زنی آن به سختی انجام میخانواده چتریان دارای خواب است و جوانه
شرایط  تعیین جهت متعددی تحقیقات اخیر هایسال در(. 1دهند )مختلفی از الگوی خواب فیزیولوژیکی را از خود نشان می

 بوده فاکتورهایی معدود جزء دما (.11و  45) است گرفته صورتکاربردی  صورتبه مختلف گیاهان در بذر زنیجوانه بهینه

 با گیاه انطباق جهت زنیجوانه اصلیدماهای  تعیین(. 12دارد ) گیاه رشد مراحلتمام  در غیرقابل چشم پوشی اثرات که

 دمای حداقل تعیین با توسعه مراحل سایر یا زنیجوانه تخمین جهت حرارتیتعیین زمان  چنیندارد و هم ضرورت اقلیم

 هاگیاهچه مطلوب استقرار متضمن بذر زنیجوانه یکنواختی و سرعت درصد، بودن باال (.14و  2) شودممکن می زنیجوانه

                                                           
1 Keluss 
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به  گیاهچه استقرارزنی بذور و به دنبال آن جوانه افزایش جهتگ بذر تکنیکی است نیپرایم لذا است گیاهتولید  افزایش و
توان با استفاده از بعضی تیمارها متناسب زنی را میتغییر وضعیت از خواب به جوانه(. 41) باشدمی نامطلوب شرایط در ویژه

ارای دهای مادری برطرف کرد. این در حالی است که برخی نیازهای فیزیولوژیک بذرهای با شرایط طبیعی رویشگاه پایه
شو در جریان آب، نگهداری خشک، شرایط سرد و مرطوب، وایی(، شستیدهی )مکانیکی و شیمخواب به کمک خراش

 نقش(. 11های رشد گیاهی )مانند اسید جیبرلیک و سیتوکینین و ...( قابل برطرف شدن است )کنندهنور، دود و تنظیم

 کننده کد ژن نمودن فعال شود،می تولید جنین توسط آبنوشی فرآیند طی طبیعی بطور که جیبرلیک اسید هورمون اصلی

 این کننده کد mRNAافزایش  طریق از را عمل این و است آمیالز آلفا آنزیم ویژهبه بذر زنیجوانه در دخیل هایآنزیم

همچنین زنی و رشد گیاهچه کرفس کوهی مؤثر است؛ در جوانه جیبرلینهای پایین غلظت (.15دهد )می انجام آنزیم
را دارند  گرادسانتیدرجه  2یاز به طی دوره سرمادهی در دمای زنی نهخواب و جوان بذرهای کرفس کوهی جهت غلبه بر

چنین تنوع نوع و عمق خواب، تیمارهای گوناگونی جهت شکستن های تیره چتریان و همبا توجه به تنوع وسیع گونه(. 2)
و  رلینجیبهورمونی  تیمارترین آنها پیشمهمکه  تیره پیشنهاد شده است،گیاهان این زنی بذر خواب و تحریک جوانه

، با هورمون جیبرلین تیمارهدف از این پژوهش بررسی راهکارهای مختلف اعم از پیشباشند. می سرمادهی مرطوب
 و رشد گیاهچه کرفس بود.بذر زنی های جوانهبر ویژگی زنیجوانهثابت ی آبشویی و دما

 هامواد و روش

 روآوری و آماده سازی بذجمع

در منطقه فریدون شهر استان اصفهان با طول  1114ها در مرداد سال بذرهای کرفس کوهی از رویشگاه طبیعی آن
آوری شدند. بذرها با آب متر جمع 4525دقیقه با ارتفاع  55درجه و  14دقیقه و عرض جغرافیایی  2درجه و  51جغرافیایی 

قرار گرفتند و در نهایت سه مرتبه و هر بار  %1دقیقه در محلول هیپوکلریت سدیم  1مقطر شستشو شدند، سپس به مدت 
 دقیقه با آب مقطر سرد شستشو داده شدند.  5به مدت 

  کشتطرح آزمایش و شرایط 

ری بذر دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد طی بازه های فیزیولوژی گیاهان زراعی و فناواین مطالعه در آزمایشگاه
زنی بعد از اعمال پرایمینگ دیش با دماهای ثابت جوانهکشت در پتری ،انجام گرفت 11/1/1114الی  11/12/1114زمانی 

 15مل هر تکرار شا صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی در سه تکرار اجرا شد.آزمایش بهو آبشویی بود. 
 یزنجوانه ثابت فاکتورهای آزمایش شامل دماهای عدد بذر کرفس کوهی کشت شد. 41 دیشهر پتریدر و  بود دیشپتری

 (ساعت 24و  24، 42) گرادسانتیدرجه  15دمای  در آب جاری و، مدت زمان آبشویی با (گرادسانتی درجه 15و  11، 5، 1)
و دما، آبشویی بذرها  یمار هورمونیتپیشقبل از اعمال بودند.  (امپیپی 511و  451، 1) جیبرلینبا هورمون پیش تیمار و 

ور شدن نداشته باشد و آب در به این صورت بود که بذرها در داخل صافی قرار گرفتند که حالت غوطه در آب جاری
از سطح بذور زنی مواد بازدارنده جوانه وی بذرها جریان داشت. در این حالتهای مشخص شده برای این تیمار رمدت

 511و  451بذرها در ظروف حاوی محلول جیبرلین با غلظت صفر، منظور پیش تیمار هورمونی، سپس به .شدشسته می
عدد بذر  41پس از شستشوی بذرها، در یخچال قرار گرفتند.  گرادسانتیدرجه  2ساعت در دمای  24و به مدت ام پیپی

قرار گرفتند و در دماهای  1متر روی کاغذ صافی واتمن شماره متر و ارتفاع دو سانتیسانتی 11با قطر  دیشدرون پتری
با توجه به تاریخ شروع . ساعت تاریکی منتقل شدند 4نایی و ساعت روش 15با شرایط  گرادسانتی درجه 15و  11، 5، 1

ین زنی تعیمدت دو ماه انجام گرفت. ثابت شدن جوانه کشت یک مهر، پایان آزمایش در تاریخ یک آذر بود، آزمایش طی
 گیری ها شروع شد. و بعد از اتمام آزمایش اندازه آزمایش بودکننده پایان 

 زنی و رشد گیاهچهگیری خصوصیات جوانهاندازه
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 شمارش بود. 1114ام آبان 11در پایان روز زنی بذور و تاریخ ثابت شدن جوانه 1114ام مهر 41زنی از تاریخ شروع جوانه
)به  آن بودن رؤیت قابل و چهریشه خروج بذور، زنیجوانه معیارشد.  انجام صبح روز هرزنی با شروع جوانه زده،جوانه بذور
 مرتب طورروز(، به 11 مدتزنی )بهجوانه اتمام زمان تا بذور شمارش عمل. شد گرفته نظر در متر(میلی یک حداقل طول

در پایان صفات طول گیاهچه، وزن تر و خشک گیاهچه، شاخص وزنی و طولی بنیه گیاهچه گرفت  صورت مداوم و
 (.42محاسبه گردید ) 1 هبطبا استفاده از رازنی درصدجوانه صفت محاسبه گردید.

GP1 = 
n

N
 ×100                                                                                                                           )1( 

 = GP زنی، درصد جوانهn = زده و تعداد بذرهای جوانهN =  درصد  51زمان تا  باشد.زده میبذرهای جوانه نهاییتعداد
 (. 1) دست آمدبه 4زنی از رابطه جوانه

T50= ti+[

𝑁

2
−𝑛𝑖

𝑛𝑗−𝑛𝑖
](tj-ti)                                                                                                                  )4( 

هستند  tjو  tiهای زده به وسیله شمارش در زمانبه ترتیب، تعداد تجمعی بذرهای جوانه njو  niکه در این فرمول نیز 

(<nj
N

2
ni< باشد؛ و )N 10باشد. زده در آزمون مینیز تعداد نهایی بذرهای جوانهT ،25T، 75T  90وT  نیز مطابق فرمول

N) محاسبه شد و تنها
2

 ( در فرمول با توجه به درصد مورد نظر تغییر کرد. 

انتخاب هچه گیا پنج تصادفی صورت به دیشپتری هر از ابتدا بذر بنیه وگیاهچه  تصفا محاسبه و گیریاندازه برای
 دیجیتال رازوت از استفاده با هاآن توزین و مترسانتی حسب بر کش خط از استفاده با طول گیاهچه صفت گیریاندازه و شد

AND  مدلGF-300  دادن قرار با گیاهچه خشک وزن آزمایش، این در. گرفت صورت گرم حسب بر 111/1با دقت 
: شاخص SVI1) گیاهچه بنیه هایشاخص. گردید تعیین ساعت 24 مدت به درجه 51 دمای با آون درون در هانمونه

  (.14)حاصل شد  2و  1رابطه  از( بذر بنیه وزنی شاخص: SVI2 ،بذر یهبن یطول
SVI2 (1) = )1(                                         درصد جوانهزنی × )میانگین طول ریشهچه + میانگین طول ساقهچه( 
SVI (2) =   یاهچه(وزن خشک گ×  زنیجوانه )درصد                                                                      (     2)

 محتوای کلروفیل و کارتنوئیدگیری اندازه
به این ترتیب که  انجام شد. 4و  2، 5، 5 هایهططبق راب (5) کاستاچ تنوئید از روشگیری محتوای کلروفیل و کاراندازه

 15 از پس نموده، گیریعصاره کامل طوربه خالصبا غلظت  متانول ز حاللسی اسی 41گرم بافت تازه برگ را با  4/1
 متراسپکتروفتو دستگاه کردن صفر از پس و رسانده لیترمیلی 41 حجم به را آن دقیقه در 11111 دور در سانترفیوژ دقیقه

UV-Vis مدل Perkin Elmer شرکت ساخت Lambda25 در حاصل عصاره جذب( به عنوان شاهد) خالص متانول با 
و  2، 5، 5های د از رابطهو کارتنوئی ، کلa ،b میزان کلروفیلگردید.  قرائت نانومتر 221و  2/554، 4/555 هایموجطول

 بدست آمدند. 4
(5                                                                               )652.49.16 A – 665.2(µg/ml) = 16.72 Aa C 
(5                                                                             )665.215.28 A – 652.4(µg/ml) = 34.09 Ab C 
(2          )                                             )/221b104.96 c –a 1.63 c – 470(µg/ml) = (1000 A(Car) C  
(4                                                                                                                    )= Ca + CbT C 

 هاآنالیز داده

                                                           
1 Germination percentage 
2 Seed vigor index 
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استفاده شد. مقایسه میانگین صفات با استفاده از آزمون دانکن  SAS 9.1ها از نرم افزار آماری تجزیه واریانس دادهبرای 
درجه  15زنی بذور کرفس کوهی در دمای زنی، جوانهدر بین سطوح تیمار دمای ثابت جوانهانجام شد.  %5در سطح احتمال 

 ود، لذا از تجزیه آماری این سطح دما صرف نظر شد.های تیماری صفر بگراد در تمامی ترکیبسانتی

 و بحث نتایج

 زنیدرصد جوانه

شویی و اثر سه گانه بین دما، آبگرفت،  جیبرلین قرارتیمار پیششویی و زدن، آبدمای جوانهتحت تأثیر زنی میزان جوانه

زنی بذور تحت تیمارهای مختلف در درصد جوانه (.1دار بود )جدول درصد معنی 5جیبرلین در سطح احتمال تیمار پیش

 در تیمارهای مختلف زنی بذور گیاه کلوسروند تغییرات درصد جوانهدرصد بود.  55تا  15بین  گرادسانتیدرجه  5و  1دمای 

در تیمارهای مختلف آبشویی درصد  گرادسانتیدرجه  یکام در دمای پیپی 451 جیبرلینتیمار هورمونی پیشنشان داد که 

و  امپیپی 451 جیبرلینتیمار پیش، ساعت آبشویی 24زده در تیمار ترین بذرهای جوانهزنی باالیی نشان داد و بیشجوانه

زنی بذور مشاهده ترین درصد جوانهکم گرادسانتیدرجه  11در دمای  .درصد بدست آمد 55با  گرادسانتیدرمای یک درجه 

نظر به (.1)شکل  نبودزدن هیچ بذری از بذور کرفس کوهی قادر به جوانه گرادسانتیدرجه  11باالی  دمای شد و در

زنی بذور کرفس کوهی شد و در شرایط بدون رسد افزایش مدت زمان شست شو باعث کاهش مواد بازدارنده جوانهمی

بخصوص  گیاهان داروییدر طبیعت، وجود مکانیسم خواب در بذر . ندزنی قابل توجهی داشتنیز درصد جوانه جیبرلینتیمار 

ول زمان زنی در طچنین توزیع جوانهزنی و همگیاهان تیره چتریان، باعث ایجاد یک تنوع وسیع و گسترده در میزان جوانه

هد دعنوان یک مزیت نسبی شانس این گیاهان برای بقاء در شرایط نامساعد افزایش میکار به و شود، که این سازمی

زنی دارای درصد و سرعت جوانه GA3با  (.Cuminum cyminum L) زیره سبزتیمار هورمونی بذرهای پیش(. 14)

جنین بذرهای  شود.باالیی بودند. بنابراین، خواب فیزیولوژیکی طی ذخیره خشک )بعد از رسیدگی( یا سرمادهی برطرف می

تیمارهای سطوح (. طبق نتایج پژوهشی 12کنند )میگراد رشد سانتی درجه 41تا  5زیره سبز پس از رسیدن کامل در دمای 

داری بر درصد ثیر معنیأت گرادسانتیدرجه  5زیر و نیترات پتاسیم و سطوح مختلف آبشویی در دمای  جیبرلینمختلف 

زنی ایجاد داشتند ولی افزایش چشمگیری در سرعت جوانه .(Ferula assa-foetida L)بذور آنغوزه  زنی نهاییجوانه

  (.42) نکردند

 
 .کرفس کوهی زنیبر درصد جوانه جیبرلینمقایسه میانگین اثر دما، آبشویی و  -1شکل 
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Figure 1- Comparison of the mean composition of temperature, washing and gibberellin on germination 

percentage of K. odoratissima. 
 

 طول گیاهچه

داری در عنیمتیمارهای آزمایش بر صفت طول گیاهچه تأثیر با توجه به نتایج جدول تجزیه واریانس اثر متقابل سه گانه 
نسبت به  گرادسانتیدرجه  11(. طبق نتایج طول گیاهچه کلوسه در دمای 1)جدول  سطح احتمال یک درصد داشتند

 11در دمای ساعت آبشویی  42ام با پیپی 451جیبرلین  تیمارپیشکاربرد بیشتر بود.  گرادسانتیدرجه  5و  1دماهای 
ساعت آبشویی  24با توجه به مدت زمان متر شد. سانتی 2/4 میانگین باعث افزایش طول گیاهچه بهگراد درجه سانتی

شد )شکل  ی مورد آزمایشموجب کاهش طول گیاهچه در هر سه دماام پیپی 511 جیبرلین تیماربذور کرفس کوهی پیش
 زنیجوانه در دخیل هایآنزیم کدکننده های- mRNAبیوسنتز فعال کردن بذر زنیجوانه در اصلی جیبرلین (. نقش4

 آنزیم و کربوکسیالز فسفات بی ریبولوز هایفعال کردن آنزیم با جیبرلیک باشد. اسیدمی آمیالز آلفا مخصوصاً آنزیم

پرایمینگ باعث افزایش فعالیت آنزیم آلفا (. 15شود )گیاه می رشد موجب هستند فتوسنتزی مهم هایآنزیم از روبیسکو که
شد که  (Echinacea purpurea) تر گیاهچه سرخارگلشود و افزایش فعالیت این آنزیم منجر به رشد سریعآمیالز می

های پایین جیبرلین باعث بهبود (. طی تحقیقاتی کاربرد غلظت12شود )بهبود استقرار گیاهچه منجر به افزایش عملکرد می
( شد. در منابع ذکر Datura Stramonium( )41( و گیاه دارویی تاتوره )2رشد گیاهچه گیاه دارویی کرفس کوهی )

تواند ( برای حصول صفات رویشی بهتر اعمال تیمار جیبرلین میBetula pendulaگردیده است که بذور گیاه توس )
(. یکی از 45چه و وزن تر گیاهچه حاصل شد )چه، ریشهترین طول ساقهجیبرلین بیشهای پایین مفید باشد و غلظت

ها احتماالً مربوط به تعادل رسیدن نسبت های شیمیایی مانند جیبرلین بر رشد اولیه گیاهچهدالیل اثر مثبت محرک
 های هیدرولیتیکیها سنتز آنزیمرلینباشد. جیب( میABAهورمونی در بذر و کاهش مواد بازدارنده رشد مانند آبسزیک اسید )

های سنتز  شده به آندوسپرم انتقال یافته و سبب تجزیه غذای دهند. آنزیمکه در زیر الیه آلئورونی قرار دارند را افزایش می
 شوند.زنی و رشد میای و تأمین انرژی الزم برای جوانهذخیره

 

 
 .کرفس کوهی بر طول گیاهچه جیبرلینمقایسه میانگین اثر دما، آبشویی و  -2شکل 

Figure 2- Comparison of the mean effect of temperature, washing and gibberellin on seedling length of K. 

odoratissima. 
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ثرات و ا جیبرلینتیمار پیش زنی، آبشویی،تحت اثر دمای ثابت جوانه %1در سطح احتمال  گیاهچه کلوسو خشک  تروزن

 511ساعت آبشویی و  42، گراد¬سانتیدرجه  11گیاهچه در دمای تر وزن(. 1قرار گرفت )جدول  دوگانه و سه گانه آنها
 24، گراد¬سانتیدرجه  یکترین وزن تر گیاهچه در دمای کمچنین همگرم بود.  5/1جیبرلین دارای تیمار پیشام پیپی

دار همچنان در این وضعیت تیماری نیز تغییرات معنی. بدست آمدهورمون جیبرلین تیمار پیشبدون اعمال ساعت آبشویی و 
یشتر ب طبق نتایج مقایسه میانگین وزن خشک گیاهچه تحت تأثیر تیمارهای ترکیبی قرار گرفت و (.1)شکل بوده است 

می توان مشاهده  گرادسانتیدرجه  یکترین تغییر در دمای ساعت مشاهده کرد. کم 42توان در آبشویی این تغییرات را می
وزن خشک گیاهچه  گرادسانتیدرجه  11جیبرلین و دمای ثابت تیمار پیشام پیپی 511ساعت زمان آبشویی،  42کرد. 
باشد  گرادسانتیدرجه  11های کرفس کوهی حدود رسد دمای رشد گیاهچهنظر میبه (.2ترین مقدار را داشت )شکل بیش

یزان هورمون جیبرلین متیمار پیشچنین های کرفس در این دما و همبه دلیل رشد قابل توجه و به دنبال آن وزن گیاهچه
رسد افزایش ینظر مکنند. بهشوند را زیاد میهای ریشه اولیه را که منجر به افزایش رشد طولی میتقسیم سلولی مریستم

( گزارش دادند 15) یوسفی و همکاران جیبرلین باشد.تیمار پیشول گیاهچه تحت تأثیر وزن گیاهچه در ارتباط با افزایش ط
راستا با شود که هممی (Echinacea purpurea)های سرخارگل که پرایمنیگ هورمونی باعث افزایش وزن گیاهچه

ولیکی در های متابتحریک فعالیتتیمار، احتماال به دلیل افزایش وزن گیاهچه در اثر اعمال پیشنتایج این پژوهش است. 
طی پژوهشی با بررسی اثر سرمادهی مرطوب و آبشویی بر صفات رشد گیاهچه انجدان چنین هم .باشدمیداخل جنین 

های رشد گیاهچه )طول گیاهچه و وزن گیاهچه( در تیمار افزایش در شاخصرومی از خانواده چتریان گزارش کردند 
تواند به دلیل جذب بیشتر آب توسط بدست آمد. این امر می گرادسانتیدرجه  2ساعت و دمای  14خیساندن به مدت 

 (.4) شودهای رشد گیاهچه میرویان و افزایش فعل و انفعاالت رویشی باشد که سبب افزایش شاخص

 دما، آبشویی و جیبرلیک اسید بر صفات کرفس کوهیتجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثرات  -1جدول 
Table 1- ANOVA (mean squares) for the effects of temperature, washing and Gibberellin on Kelussia odoratissma Mozaff.  

characteristics 

 میانگین مربعات

Mean squares 
درجه 
 آزادی
Df 

 اتمنابع تغییر

Sources of variation 

شاخص وزنی 
 بنیه بذر

Seed  vigor 

weight 
index 

شاخص طولی 
 بنیه بذر

Seed vigor 

length 
index 

وزن خشک 
 گیاهچه

Seedling 

dry weight 

 وزن تر گیاهچه
Seedling 

fresh 
weight 

طول 
 گیاهچه

Seedling 

length 

زنیدرصد جوانه  
Germination 

percentage 

   دما 2 **534.56 **16.94 **0.03 **0.00002 *206.32 **0.06
Temperature 

 آبشویی 2 **1689.19 **11.41 **0.11 **0.00002 **4689.85 **0.11
  Washing 

 جیبرلین 2 **1231.79 **11.45 **0.02 **0.000008 **1179.71 **0.03
Gibberellin 

 دما * آبشویی 4 **361.41 *2.90 **0.03 **0.000006 **311.55 **0.02
Temperature*Washing 

0.01** 1555.49** 0.000002** 0.03** 9.91** 72.06ns 4 دما * جیبرلین 
Temperature*Gibberellin 

 آبشویی * جیبرلین 4 *190.58 **5.38 **0.04 **0.000005 **623.69 **0.02
Washing*Gibberellin 

 دما * آبشویی * جیبرلین 8 **212.11 **2.28 **0.18 **0.000007 **917.77 **0.01
Temperature*Washing*Gibberellin 

 خطا 54 52.16 0.84 0.002 0.0000002 45.69 0.001
Error 

 ضریب تغییرات )%( - 15.70 14.79 18.26 21.47 13.22 27.58

Coefficient of variation  % 
ns ،**  درصد. 5و  1به ترتیب عدم معنی داری، معنی داری در سطح احتمال  *و 

, respectivelyp≤0.05and  p≤0.01significant,  significant at -: non*and  **, ns 
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 .کرفس کوهی بر وزن تر گیاهچه جیبرلینمقایسه میانگین اثر دما، آبشویی و  -3شکل 

Figure 3- Comparison of the mean effect of temperature, washing and gibberellin treatments on seedling fresh weight. 

 
 .کرفس کوهی بر وزن خشک گیاهچه جیبرلینمقایسه میانگین اثر دما، آبشویی و  -4شکل 

Figure 4- Comparison of the mean effect of temperature, washing and gibberellin treatments on seedling dry weight 

of K. odoratissima. 

 بذرشاخص بنیه 

 قوی هایگیاهچه استقرار و ظهور برای دانه است. بذر در موجود ایذخیره مواد مقدار بذر قدرت و معیارهای عوامل از یکی

شاخص طولی صفات شود.  تأمین بذر در موجود ایذخیره اکسیداسیون مواد وسیله به باید که دارد انرژی به سالم احتیاج و
جیبرلین، تیمار یشپ، اثر متقابل دما در آبشویی، دما در جیبرلین تیمارپیشآبشویی، دما و  اثرات اصلیتحت  بذر زنی بنیهو و

(. 1فتند )جدول قرار گردر سطح احتمال یک درصد  جیبرلینتیمار پیشجیبرلین و دما در آبشویی و تیمار پیشآبشویی در 
پی  451جیبرلین تیمار ساعت آبشویی و پیش 24با مدت زمان  گرادسانتیدرجه  یکدر دمای  طبق نتایج مقایسه میانگین
ساعت آبشویی  24و  گراددرجه سانتی 11دمای  درهمچنین  بدست آمد. بذراخص طولی بنیه پی ام به ترتیب بیشترین ش

شاخص وزنی بنیه . (5)شکل  مشاهده شدترین مقدار شاخص طولی بنیه بذر کمام پیپی 511جیبرلین تیمار پیشو اعمال 
ام پیپی 451جیبرلین تیمار پیشو  گرادسانتیزنی یک درجه ساعت، دمای جوانه 24تحت تأثیر ترکیب تیماری آبشویی  بذر

ترین یشب بذره سطوح ترکیب تیماری شاخص وزنی بنی در اغلب گرادسانتی. دمای یک درجه ترین مقدار را داشتبیش
 11ام و دمای پیپی 511جیبرلین تیمار پیشو  گرادسانتیدرجه  11در دمای  بذرداشت و کاهش مقدار شاخص وزنی بنیه 

تأثیر که  (11) شریفی و همکاران (. نتایج بدست آمده از این پژوهش با تحقیق5)شکل  مشاهده شد گرادسانتی  درجه
رویی چهار گیاه دا بذر شاخص بنیهزنی بذر، رشد گیاهچه و خصوصیات جوانه بر رویتیمار جیبرلین و سرمادهی پیش
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( و باریجه Ferula assafoetida(، آنغوزه ).Carum carvi L(، زیره سیاه )Kelussia odoratissmaکرفس کوهی )
(Ferula gummosa Boissرا مورد بررسی قرار داده ).جیبرلین  جمله از رشد هایهورمونتیمار پیش اند مطابقت دارد

-هورمونپراکسیداسیون به وسیله  لیپید از حاصل آزاد هایرادیکالچنین شود. همبذور گیاه دارویی می بنیهموجب افزایش 

 .(42) دنشومهار می های رشد

 
 .کرفس کوهی بذربر شاخص طولی بنیه  جیبرلینمقایسه میانگین اثر دما، آبشویی و  -5شکل 

Figure 5. Comparison of the mean effect of temperature, washing and gibberellin treatments on seed length vigor 

index of K. odoratissima. 

 
 .کرفس کوهی بذربر شاخص وزنی بنیه  جیبرلینمقایسه میانگین اثر دما، آبشویی و  -6شکل 

Figure 6- Comparison of the mean effect of temperature, washing and gibberellin treatments on seed weight vigor 

index of K. odoratissima. 

 زنیجوانهدرصد  01و  55، 51، 25، 11زمان تا 

، 45، 11مان تا بر ز جیبرلینتیمار پیشزنی و تیمارهای آبشویی، دمای جوانهاثر اصلی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که 
با غلظت پرایم شده های ، بذرکرفسدر (. 4دار شد )جدول زنی در سطح احتمال یک درصد معنیدرصد جوانه 11و  25، 51

و در نتیجه  زنی رسیدندجوانه %11ام زودتر به پیپی 511و پرایم شده با با غلظت  شدهنهای پرایم از بذرام پیپی 451
(. 2جدول )تر اتفاق افتاد سریعام پیپی 451با غلظت های پرایم شده زنی در بذردرصد جوانه 11و  25، 51، 45رسیدن تا 

 50Tهایی است که زنی در بذرتعیین ویگور و همگنی جوانهزنی یک پارامتر مهم برای درصد جوانه 51زمان رسیدن به 
بذور با  پرایمو همچنین  ساعت 42و  24ها با آبشویی به مدت . در این آزمایش تیمار بذر(44دهند )کمتری را نشان می

و همچنین  T 50 با توجه به ثبت کمترین گرادسانتیدرجه و پنج ام جیبرلین و قرار دادن در دمای یک پیپی 451غلظت 
زنی بهتر و های جوانهزنی، برای رسیدن به ویژگیدرصد جوانه 11و  25، 45، 11ترین زمان تا رسیدن به نشان دادن کم

 نهایتا استقرار بهتر محصول، قابل توصیه خواهند بود. 
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 کرفس کوهیتجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثرات دما، آبشویی و جیبرلیک اسید بر صفات  -2جدول 
Table 2- ANOVA (mean squares) for the effects of temperature, washing and GA3 on Kelussia odoratissma Mozaff. 

characteristics.  
 میانگین مربعات

Mean squares 
 درجه آزادی

Df 
 اتمنابع تغییر

Sources of variation 
درصد  11زمان تا 

زنیجوانه  

T90 

 25زمان تا 
زنیدرصد جوانه  

T75 

درصد  51زمان تا 
زنیجوانه  

T50 

درصد  45زمان تا 
زنیجوانه  

T25 

درصد  11زمان تا 
زنیجوانه  

T10 
   دما 2 **1095.34 **1610.65 **2749.17 **4237.29 **5297.96

Temperature 
 آبشویی 2 *23.28 *16.16 *7.18 *1.79 *0.28

  Washing 
 جیبرلین 2 **169.68 **117.83 **52.37 **13.09 **2.09

Gibberellin 
 دما * آبشویی 4 *13.36 *9.28 *4.12 *1.03 *0.16

Temperature*Washing 

 دما * جیبرلین 4 **62.90 **43.68 **19.41 **4.85 **0.77
Temperature*Gibberellin 

0.14ns 0.93ns 3.72ns 8.37ns 12.06ns 4 آبشویی * جیبرلین 
Washing*Gibberellin 

0.80ns 0.50ns 2.01ns 4.51ns 6.49ns 8 دما * آبشویی * جیبرلین 
Temperature*Washing*Gibberellin 

 خطا 54 5.62 3.90 1.73 0.43 0.06
Error 

 ضریب تغییرات )%( - 26.11 17.46 8.75 3.51 1.25
Coefficient of variation  % 

ns ،**  درصد. 5و  1به ترتیب عدم معنی داری، معنی داری در سطح احتمال  *و 
, respectivelyp≤0.05and  p≤0.01significant,  significant at -: non*and  **, ns 

T10, T25, T50, T75 and T90: time required to obtain 10, 25, 50, 75 and 90% of geminated seeds expressed in hours.   

 زنی.مقایسه میانگین اثر دما، آبشویی و جیبرلین صفات جوانه -3جدول 
on germination traits. 3temperature, washing and GAComparison of the average effect of  -Table 3 

درصد  11زمان تا 
زنیجوانه  

T90 

درصد  25زمان تا 
زنیجوانه  

T75 

درصد  51زمان تا 
زنیجوانه  

T50 

درصد  45زمان تا 
زنیجوانه  

T25 

درصد  11زمان تا 
زنیجوانه  

T10 
 تیمار 

27.83b 24.58b 19.16b 13.75b 10.50b 1°C  

27.88b 24.70b 19.40b 14.11b 10.93b 5°C 
 دما

Temperature 
28.32a 25.80a 21.60a 17.41a 14.89a 10°C  

21.11a 19.03a 15.56a 12.09a 10.01a 24 h  

20.96b 18.65b 14.81b 10.96b 8.66b 48 h 
 آبشویی

Washing 
20.95b 18.63b 14.76b 10.89b 8.57b 72 h  

21.17a 19.17a 15.85a 12.52a 10.53a 0  

20.73b 18.07b 13.65b 9.23b 6.58b 250 ppm 
 جیبرلین

Gibberellin 
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 محتوای کلروفیل

دما، ، آبشوییتحت تأثیر  و کلروفیل کل bکلروفیل ،aکلروفیل شاملهای فتوسنتزی گیاهچه رنگیزهت فیزیولوژیکی اصف
یبرلین و ترکیب جتیمار پیشجیبرلین، دما در تیمار پیشجیبرلین و اثرات متقابل آبشویی در دما، آبشویی در تیمار پیش

(. با توجه به ترکیب 2)جدول  ندنشان داد %1سطح داری در تفاوت معنی جیبرلینتیمار پیش ×دما  ×تیماری آبشویی 
 ساعت 42مدت زمان  درلیتر( میکروگرم بر میلی 45/4)با میانگین  a، محتوای کلروفیلجیبرلینو  آبشویی، دماتیماری 

درجه  11ساعت آبشویی و دمای  24 تیمارتر شد و در بیش امپیپی 511غلظت و  گرادسانتیدرجه  5آبشویی، دمای 
آبشویی، دما و (. مقایسه میانگین اثر برهمکنش 2)شکل جیبرلین کاهش یافت تیمار پیشدر عدم کاربرد  گرادسانتی
در  گرادسانتیی درجه 5ساعت، دمای  42تیمار آبشویی به مدت نشان داد که،  bبر محتوای کلروفیلجیبرلین تیمار پیش
بافت برگ افزایش لیتر( میکروگرم بر میلی 11/5)با میانگین  bکلروفیل ام محتوایپیپی 511تیمار  جیبرلین با غلظت پیش

ا آبشویی، دمچه از نتایج مقایسه میانگین ترکیب تیماری آن (.4داشت )شکل  یافت و در عدم اعمال جیبرلین اثر کاهشی
میکروگرم بر  12/2میانگین )با بدست آمد حاکی از آن بود که، افزایش محتوای کلروفیل کل جیبرلین، تیمار پیشو 

مقدار آن تیمار پیشعدم کاربرد تر شد و در ام بیشپیپی 511در غلظت  جیبرلینتیمار پیشبا افزایش غلظت لیتر( میلی
 و شده گیاه رشد و زنیجوانه سرعت افزایش باعث رشد اول مراحل در است ممکن بذر پرایمینگ (.1کاهش یافت )شکل 

نیز  کافی مواد فتوسنتزی و شده اولیه مراحل در بیشتر فتوسنتز به منجر برگ سطح افزایش و داده افزایش را برگ سطح
( تیمار بذری جیبرلین موجب افزایش 1)های عباسپور و رضایی طبق یافته(. 44) دهدمی بوته به را بیشتر رشد اجازه

که  دادندگزارش ( 44ن )چنین رستمی و همکاراهای گیاه دارویی بادرشبو شد. همو کل گیاهچه a ،bمحتوای کلروفیل 
-رنگدانه . افزایشهای فتوسنتزی گیاه دارویی ریحان شدتیمارهای مختلف پرایمینگ بذر موجب افزایش محتوای رنگیزه

 هایرنگدانه و وفیلکلر شاخص فتوسنتز، بر آن محافظتی اثر و پویایی نتیجه پرایمینگ از حاصل گیاهان در فتوسنتزی های
 (.4) است گیاهان در فتوسنتزی

 

 

 .گیاهچه کرفس کوهی aبر محتوای کلروفیل  جیبرلینمقایسه میانگین اثر دما، آبشویی و  -5شکل 
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Figure 7- Comparison of the mean effect of temperature, washing and gibberellin on chlorophyll a content of K. 

odoratissima. 

 
 .گیاهچه کرفس کوهی bبر محتوای کلروفیل  جیبرلینمقایسه میانگین اثر دما، آبشویی و  -8شکل 

Figure 8- Comparison of the mean effect of temperature, washing and gibberellin on chlorophyll content b of K. 

odoratissima. 
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 تجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثرات دما، آبشویی و جیبرلیک اسید بر صفات کرفس کوهی -4جدول 
Table 4- ANOVA (mean squares) for the effects of temperature, washing and GA3 on Kelussia odoratissma Mozaff. 

characteristics. 

 محتوای کارتنوئید

Carotenoids 
content 

محتوای کلروفیل کل 
Chlorophyll 
total content 

 bمحتوای کلروفیل 

Chlorophyll b 
content 

 aمحتوای کلروفیل 

Chlorophyll a 
content 

درجه 
 آزادی
Df 

 اتمنابع تغییر
Sources of variation 

3589.63** 3.40** 1.59** 0.30** 2 
  دما

Temperature 

6218.43** 5.15** 2.92** 0.46** 2 
 آبشویی

  Washing 

9498.80** 7.60** 3.85** 0.65** 2 
 جیبرلین

Gibberellin 

5328.30** 3.04** 1.10** 0.32** 4 
 دما * آبشویی

Temperature*Washing 

8545.90** 3.95** 1.70** 0.31** 4 
 دما * جیبرلین

Temperature*Gibberellin 

8418.34** 3.89** 1.39** 0.39** 4 
 آبشویی * جیبرلین

Washing*Gibberellin 

4327.99** 2.25** 1.03** 0.24** 8 
 دما * آبشویی * جیبرلین

Temperature*Washing*Gibberellin 

575.14 0.31 0.084 0.007 54 
 خطا

Error 

22.65 20.84 15.36 11.80 - 
 ضریب تغییرات )%(

Coefficient of variation % 
ns ،**  درصد. 5و  1به ترتیب عدم معنی داری، معنی داری در سطح احتمال  *و 

respectively., p≤0.05and  p≤0.01significant,  significant at -: non*and  **, ns 
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 .گیاهچه کرفس کوهی بر محتوای کلروفیل کل جیبرلینمقایسه میانگین اثر دما، آبشویی و  -0شکل 

Figure 9- Comparison of the mean effect of temperature, washing and gibberellin on chlorophyll total of K. 

odoratissima. 

 محتوای کارتنوئید 

ابل دوگانه جیبرلین و اثر متقتیمار پیشدار بودن اثر آبشویی، دما، به دست آمده حاکی از معنیجدول تجزیه واریانس نتایج 
 42تیمار (. محتوای کارتنوئید در شرایط 2باشد )جدول می %1 احتمالدر سطح تنوئید ها بر محتوای کارو سه گانه آن

 21/2ترین مقدار با میانگین ( دارای بیشامپیپی 511) جیبرلینتیمار پیشو  گرادسانتیدرجه  5ساعت آبشویی، دمای 
 میکروگرم 24/21ترین محتوای کارتنوئید با میانگین ام کمپیپی 451وزن تر برگ بود. و در غلظت لیتر میکروگرم بر میلی

 (.11د )شکل تنوئید شمحتوای کار افزایشباعث  جیبرلینتیمار پیششود. افزایش شدت غلظت مشاهده می لیترمیلیبر 
د گیاهچه افزایش در محتوای کارتنوئی تیمار موجبهورمون جیبرلین به عنوان پیشتیمار پیشمطابق با این آزمایش کاربرد 

 تحت را تنوئیدهاکار سنتز پیروفسفات بیوسنتز ژرانیل مسیر کننده کد هایبر ژن تأثیر با تواندجیبرلین می(. 1)بادرشبو شد 

 های فرعی فتوسنتزی، نقش حفاظت کننده علیه اکسیداسیونعنوان رنگدانهگیاهی به کارتنوئیدها (.11دهد ) قرار تأثیر
 آزاد هایرادیکال کاهش باعث برگ، اکسیدانیآنتی دفاع ظرفیت افزایش با آنها تدریجی افزایش و حضور .نوری دارند

 جمله از تنوئیدهاکار طرفی ز. ایابدمی کاهش هاءغشا و واکنشی مراکز به آسیب طریق این از و شده برگ در شده تولید

 (.5شوند )می جوان برگ آنتوسیانینی سیستم دفاعی جایگزین برگ، بلوغ با و بتدریج که هستند دفاعی هایسیستم

 
 .گیاهچه کرفس کوهی بر محتوای کارتنوئید جیبرلینمقایسه میانگین اثر دما، آبشویی و  -11شکل 

Figure 10- Comparison of the mean effect of temperature, washing and gibberellin on carotenoid content of K. 

odoratissima. 
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داری داشت. تأثیر معنی آنغوزهزنی بذر و رشد گیاهچه های جوانه( دما بر شاخص41)نوروزیان و همکاران های طبق یافته
زنی شد و دماهای باال منجر به افزایش و بهبود رشد طوری که دماهای پایین باعث افزایش درصد و سرعت جوانهبه

 چهریشه و چهساقه طول باعث افزایش متابولیکی، هایفعالیت دیگر و سلولی افزایش تقسیم با سرمادهی تیمارگیاهچه شد. 

اسید  طرفی از و است مؤثر بذر فیزیولوژیکی هایفعالیت بر بذر است. سرمادهی بنیه افزایش از دالیل خود که شودمی
های با توجه به تنوع وسیع گونه(. 15) شودمیذر ب بنیه نهایت در و طول گیاهچه و زنیجوانه درصد افزایش باعث جیبرلیک،

ر گیاهان زنی بذچنین تنوع نوع و عمق خواب، تیمارهای گوناگونی جهت شکستن خواب و تحریک جوانهتیره چتریان و هم
بدان ه باید ای کباشند. نکتهترین این تیمارها به سرمادهی مرطوب و جیبرلیک میاین تیره پیشنهاد شده است که مهم

اهان های گیاهی مختلف، گیزنی و تیمارهای مناسب جهت شکستن خواب در گونهتوجه داشت این است که اکولوژی جوانه
 (.42تواند کامالً متفاوت باشد )های گوناگون از یک گونه نیز میجنس و اکوتیپهای همخانواده، گونههم

 گیرینتیجه
 گرادسانتیساعت آبشویی با آب سرد، دمای یک درجه  24ها با مدت زمان ار بذرین پژوهش، تیمبا توجه به نتایج حاصل از ا

نی ززنی را نشان دهد که برای رسیدن به جوانهتوانست باالترین درصد جوانه امپیپی 451تیمار جیبرلین با غلظت پیشو 
زنی رصد جوانهدتیمار جیبرلین و آبشویی شپیتحت  نیز گرادسانتی دمای پنج درجهدر عالوه بر این،  .باال قابل توصیه است

زنی بیشتر در ه جوانهو در دمای پایین در رسیدن ب تیمار هورمونی جیبرلینپیشنسبتاً باالیی را نشان داد بر این اساس 
ی هارنگیزهگیاهچه و  وزنافزایش در  موجب جیبرلینام پیپی 511باشد. از طرفی غلظت پرایمینگ مؤثر میشرایط 

برای  رادگسانتیی درجه و به دنبال آن دمای پنج گرادسانتیی یک درجهدمای را در پی داشت. به طور کلی فتوسنتزی 
رشد  ناسبم چنین دمایهم تری را ثبت کند.واقع شد و توانست نتایج مطلوب زنی بذور کرفس کوهی مؤثرافزایش جوانه

ای هتیمار هورمونی جیبرلین موجب بهبود ویژگیباشد و کاربرد پیشمیگراد درجه سانتی 11گیاهچه برای کرفس کوهی 
 .های کرفس کوهی شدرشد گیاهچه

 سپاسگزاری
دانند از مسئولین دانشکده علوم کشاورزی، آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی، آزمایشگاه نویسندگان بر خود الزم می

 شاهد تشکر و قدردانی نمایند.فناوری بذر و آزمایشگاه مرکزی باغبانی دانشگاه 
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Optimization of seed germination, growth index and content of 

photosynthetic pigments of Kelussia odoratissima Mozaff seedlings in 

laboratory 
 

 

Introduction: Kelussia odoratissima Mozaff is a native species of Iran which is a rare and 

endangered species. It grows as a wild in cold and mountainous bioclimatic and is used in 

traditional medicine to treat various diseases such as cardiovascular disease, gastric ulcer, 

respiratory and intestinal inflammation. The change of status from dormancy to germination 

can be eliminated by using some treatments in accordance with the natural conditions of the 

mother base habitat. However, some physiological needs of dormant seeds can be met by 

scratching (mechanical and chemical), washing in running water, dry storage, cold and humid 

conditions, light, smoke, and plant growth regulators. The aim of this study was to investigate 

different strategies including pretreatment, leaching and constant germination temperature on 

seed germination characteristics and Kelussia seedling growth. 

Materials and Methods: The experiment was conducted in Petri dishes at Seed Technology 

Laboratory of Agricultural Sciences Faculty of Shahed University. K. odoratissima Mozaff 

seeds were collected from their natural habitat in Fereydounshahr, Isfahan province in 2019.  

This study was performed in the Crop Physiology and Seed Technology Laboratories of 

Shahed University, Faculty of Agricultural Sciences, from 23.09.2019 to 22.11.2019. The 

cultivation was in Petridish at constant germination temperatures after priming and leaching. 

The experiment was performed as a factorial experiment in a completely randomized design 

with three replications. Each replication included 36 Petridish and 20 Kelussia seeds were 

planted in each petri dish. Experimental factors include constant germination temperatures (1, 

5, 10 and 15 °C), duration of rinsing with running water at 15 °C (24, 48 and 72 h) and hormone 

pretreatment with gibberellin (0, 250 and 500 ppm). Before applying the hormonal pretreatment 

and temperature, the seeds were washed in running water in such a way that the seeds were 

placed in a strainer that was not immersed and water flowed on the seeds for the specified 

periods of time for this treatment. In this case, germination inhibitors were washed from the 

seed surface. According to the test period and laboratory conditions, the laboratory temperature 

could be controlled at 15 °C with a thermometer and cooling devices. Then, for hormonal 

pretreatment, the seeds were placed in containers containing gibberellin solution with 

concentrations of 0, 250 and 500 ppm and refrigerated at 4 °C for 72 h. After washing the seeds, 

20 seeds were placed in Petridish with a diameter of 10 cm and a height of 2 cm on Whatman 

filter paper No. 1 and at temperatures of 1, 5, 10 and 15 °C with 16 h of light and 8 h of darkness 

passed. Due to the fact that germination in seeds grown at this temperature at 15 ° C was zero 

in all treatment compositions, it was excluded from statistical analysis. To analyze the data 

variance, the SAS 9.1 statistical software was used. The comparison of means of traits was 

performed using the Duncan test at 5% probability level.  

Results and Discussion: Germination traits, growth indices and physiological parameters 

of seedling photosynthetic pigments under the influence of leaching, temperature, gibberellin 

and the interactions of leaching in temperature, leaching in gibberellin, temperature in 

gibberellin and the combination of leaching treatment × temperature × gibberellin showed 

significant differences. The results showed that the optimum germination temperature was 1°C 

and about 54% of seeds were able to germinate at this temperature without using any 

pretreatment. However, pretreatment of seeds at a temperature of 1°C with gibberellin at 250 

ppm and washing for 72 h increased the germination rate to 65%. It has also been shown that 

treatment with gibberellin at 250 ppm seedling length and gibberellin at 500 ppm improves 

seedling fresh and dry weight in three leaching treatments at 10°C. Chlorophyll and carotenoid 
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content of seedlings was observed in the combination of 24 hours leaching treatment, 

temperature of 5°C and gibberellin priming of 500 ppm. Due to the wide variety of species of 

Apiaceae and also the variety of type and depth of sleep, various treatments to break dormancy 

and stimulate seed germination of plants of this genus have been proposed, the most important 

of which are wet and gibberellin. It should be noted that the germination ecology and 

appropriate treatments to break dormancy in different plant species, plants of the same family, 

same species and different ecotypes of the same species can be completely different.  

Conclusion: According to the results of this study, seed treatment with 72 hours of cold 

water washing, 1 °C and gibberellin pretreatment with a concentration of 250 ppm was able to 

show the highest germination percentage to achieve High germination is recommended. In 

addition, at 5 °C under gibberellin pretreatment and leaching showed a relatively high 

germination percentage. Accordingly, gibberellin hormonal pretreatment at low temperatures 

was effective in achieving more germination under priming conditions. Is. On the other hand, 

a concentration of 500 ppm gibberellin increased seedling weight and photosynthetic pigments. 

In general, a temperature of 1 °C followed by a temperature of 5 °C was effective in increasing 

the germination of celery seeds and was able to record better results. Also, the suitable seedling 

growth temperature for mountain celery is 10 °C and the application of Gibberellin hormonal 

pretreatment improved the growth characteristics of Kelussia seedlings. 

 

Keywords: Chlorophyll, Germination Temperature, Gibberellin, Kelussia, Leaching. 


