هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
 10-11شهریور  ،1400دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
7th Iranian Conference of Plant Physiology
1-2 September 2021, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

بررسی درصد جوانهزنی و رنگدانههای فتوسنتزی گیاهچه کرفس معطر تحت اثر تیمار
آبشویی
1

خدیجه احمدی

دانشجوی دکتری تخصصی ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزی و دانشگاه شاهد.
3

حشمت امیدی* ،2مجید امینی دهقی 2و الیاس سلطانی

- 2دانشیار ،دکتری تخصصی ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزی و دانشگاه شاهد -3 .دانشیار ،دکتری تخصصی،
گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی و دانشگاه تهرانOmidi@shahed.ac.ir

چکیده
وجود خواب بذر در گیاهاان ترریاان ،ی ای از مواناع عجاته جهاو کشاو و اهلای کاردن ننهاا مایباشات در
این پاووه

نزمایشای با صاور

طار کاام ت اداادبی باا کا ا ارار در نزمایشاگاه بنااوری باذر دانشا ته علاوم
شااام مات

کشااورزی دانشااگاه شااهت انگااام گرباو باااکرور نزماای

زمااان نبشاویی در کا کا

 48 ،24و 72

کاااعو در نب روان بااا دمااای  15درج ا کااانریگااراد بااود نر اایج اگزی ا واریااانا نشااان داد ک ا ص ا ا

درصاات

جوانا زناای ،کلروبیا  ،aکلروبی ا  ،bکلروبیا ک ا و میرااوای کارانوتیاات ایااو اقاار نبشااویی تاارار گربرناات نرااایج
مقایسا میاانگین نشاان داد کا باا ابازای

زماان نبشاویی درصات جوانا زنای باذور کاربا ابازای

رنگیاازههااای بروکاانرزی گیاهچا کااربا مع اار کاااه

یاباو و میازان

پیااتا کاارد دمااای  24درجا کااانریگااراد در هجا ی صا ا

دارای بی ارین میزان میروای کلروبی بود
واژگان کلیدی :نبشویی ،کارانوتیت ،کلروبی  ،کربا کوهی

مقدمه
کاربا کاوهی ) (Kelussia odoratissima Mozaf.باا ناام بارکای کلاو ،،گیااهی تنتکااه و مع ار از ایاره
ترریان از گون هاای باا ارزش دارویای در من قا زاگار ،باوده کا دارای اهجیاو اکوهوژیا
ایقیقاا

و اترداادی مایباشات )4

نشاان داده کا با دهیا ب ونوتیات و  Zهگوکارلیت موجاود در کاربا کاوهی -،ایان گیااه دارای اقارا

ضات

اهرهاب ،نرامبخ  ،ضات کارب  ،ضات دیاباو ،ضات کارطان ،ضات نکا مایباشات  )4ایان گونا نیاز هجاننات بسایاری از
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گون های دارویی ایران در طی کاا هاای اخیار بهاتهی برداشاو بایرویا  ،شاخ اراضای مراعای با منظاور کشاو دیا
در معاار

خ اار انقاارا

تاارار گربرا اکااو  )1کاایرا و هج اااران  )2گاازارش کردناات کا نبشااویی ب اذر

 Hypericumگون ها کبب اساریع جوانا زنای ایان باذرها مایشاود ،زیارا اشا ی موکای ژ پاا از جاذب در اطارا
باذر ماانع از اباادت
ایری

گااز و دریاباو اکسایون کاابی اوکاذ باذر مایشاود از مها اارین روشهاای ش ساو خاواب و

جوان زنی بذر میاوان با شسرشاوی باذر ،کارمادهی ،انظای کنناتگان رشات گیااهی ،تینا کارمایی ،انااوبهاای

نوری و دماایی اشااره کارد هات

از ایان پاووه

بررکای اقار نبشاویی بار درصات جوانا زنای و میراوای رنگیازههاای

بروکنرزی گیاهچ کربا مع ر بود

مواد و روشها
ایاان م اهع ا در نزمایشااگاههااای بیزیوهااوژی گیاهااان زراعاای و بناااوری بااذر دانش ا ته علااوم کشاااورزی دانشااگاه
شاااهت طاای بااازه زمااانی  1398/07/01اهاای  1398/9/01نزمااای
ادااادبی در ک ا ا اارار اجاارا شاات باااکرور نزمااای
کاانریگااراد در کا کا

انگااام گربااو نزمااای

شااام م د

ب ا صااور

طاار پای ا ک اام ت

زمااان نبشااویی بااا نب جاااری و در دمااای  15درج ا

 48 ،24و  72کاااعو بااود بااذرهای کاربا کااوهی از رویشااگاه طبیعای ننهااا در ماارداد کااا

 1398در من ق بریتون شاهر اکاران اصا هان ججاعنوری شاتنت باذرها باا نب مق ار شسرشاو شاتنت ،کا ا با مات
 3دتیق ا در میلااو هی وکلریااو کااتی  %3تاارار گربرناات و در نهایااو ک ا مراب ا و هاار بااار ب ا ماات
مق رکاارد شسرشااو داده شااتنت پااا از شسرشااوی بااذرها 20 ،عااتد بااذر درون پرااریدی ا

 5دتیق ا بااا نب

بااا ت اار  10کااانریمراار و

ارا اااد دو کااانریمراار روی کا ااذ صااابی وااجاان شااجاره  1تاارار گربرناات و در دمااای  5درج ا کلساایو ،منرق ا شااتنت
شاارود جوانا زناای از ااااری 21ام مهاار  98و ااااری قابااو شااتن جوانا زناای بااذور در پایااان روز 25ام نباان  98بااود در
ایجار دمای  15درج کلسیو ،جوان زنی صا ر باود بعات از قاباو شاتن جوانا زنای باذور و درصات جوانا زنای میاکاب
گردیاات انااتازهگیااری میاازان کلروبی ا و کاروانوتیاات از روش  )3انگااام شاات باارای نناااهیز دادههااا از ناارم اباازار نماااری
 SAS 9.1اکر اده شت

نتایج و بحث
درصت جوان زنی ایو اأقیر نّبشویی معنیدار در ک

احرجا ی

درصت ترار گربو جتو  )1رونت اغییرا

درصت

جوان زنی کلوک در ایجار نبشویی نشان داد ک بی ارین بذرهای جوان زده در ایجار  72کاعو نبشویی با  52/58درصت بتکو
نمت ش

 )1طبق نرایج بتکو نمته دمای قابو جوان زنی اقر معنیداری بر ص ا

میروای کارانوتیت گیاهچ های حاص از کشو در پرریدی
بروکنرزی گیاهچ کربا کوهی ایو اأقیر ایجار نزمای
میانگین اقر نبشویی بر ص ا

در ک

احرجا ی

ترار گربرنت و اقرا

کلروبی  ،aکلروبی  ،bکلروبی ک و

درصت داشرنت جتو  )1ص ا رنگیزههای
من ی بر این ص ا

کلروبی  ،aکلروبی  ،bکلروبی ک و کارانوتیت ،با ابزای

گذاشو طبق نرایج مقایس

زمان نبشویی از  24کاعو ب 48
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کاعو کاه یابو و از  48کاعو ب  72کاعو ابزای خیلی جزتی نشان داد بی ارین میزان رنگیزههای بروکنرزی مربوط
ب ایجار  24کاعو نبشویی میباشت ش

 2و )3

جدول  .1تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیکی کرفس کوهی تحت اثر آبشویی
منابع تغییرات

درجه آزادی

درصد جوانهزنی

کلروبی a

کلروبی b

کلروبی ک

کاروتنوئید

آبشویی

2

**1075

**0/37

**0/21

**0/42

**663/03

خطا

6

16/60

0/001

0/01

0/01

43/82

11/61

6/94

6/66

6/45

8/08

ضریب تغییرات()%

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد.
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 مقایسه میانگین اثر آبشویی بر صفات محتوای کلروفیل کل و کارتنوئید.3 شکل

نتیجهگیری
ماورد بررکای ایاو ااأقیر ایجاار نبشاویی تارار گربرنات درصات جوانا زنای باا

نشان داد کا صا ا

نرایج نزمای

 کلروبیا کا و کارانوتیاات ایااو ایجااار نبشااویی،b  کلروبیا،a زمااان نبشااویی بیشاارر شاات و میرااوای کلروبیا
 کاعو نبشویی بود48 مربوط ب زمان

یابو و ک ارین مقتار این ص ا
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Evaluation of germination percentage and photosynthetic pigments of aromatic (Kelussia
odoratissima Mozaf) seedlings under leaching treatment
Abstract
The presence of seed dormancy in umbel plants is one of the major obstacles to their
cultivation and domestication. In this research, an experimental design was performed as a
completely randomized design with three replications in the Seed Technology Laboratory of
the Faculty of Agricultural Sciences, Shahed University. The experimental factor included
leaching time at three levels of 24, 48 and 72 hours in running water at 15 °C. The results of
analysis of variance showed that germination percentage, chlorophyll a, chlorophyll b, total
chlorophyll and carotenoid content were affected by leaching. The results of mean
comparison showed that with increasing leaching time, the germination percentage of celery
seeds increased and the amount of photosynthetic pigments of aromatic celery seedlings
decreased. Temperature of 24 °C had the highest chlorophyll content in all traits.
Keywords: Leaching; Carotenoids; Chlorophyll; Kelussia odoratissima Mozaf.

