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اثر دمای ثابت جوانهزنی بر محتوای کلروفیل گیاهچههای کرفس کوهی
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چکیده
این آزمایش به منظهور برریهی ا هر دمهای جوانه زنهی بهر اه ان رنگهانه ههای توویهنو ی انمهام گرتهین ایهن
پژوهش در آزمایشگاه تنهاوری به ر دانشه هه علهوم کشهاورزی دانشهگاه شهاهه به اهورن طهرک کهامتص دفهادتی بها
ی ه د ههرار در یهها  1398اجههرا شهههن تههاکوور آزمههایش شههام دمههای ابههی جوان ه زنههی در  4دمههای  10 ،5 ،1و 15
درجه یهانویگههراد بهودن نوهایت دم یه واریهانن نشهان داد که اه ان ددهی دهها یر دمهای جوانه زنههی اهرار گرتونهههن
دمای جوانه زنهی از  1به  10درجه یهانویگهراد موجهک کهاهش مدوهوای کلروتیه  ،aکلروتیه  ،bکلروتیه که و
کاردنوئیه شهن بیشدرین می ان مدووای رنگی ههای تووینو ی در دمای  1درج یانویگراد مشاههه شهن
واژگان کلیدی :کاردنوئیه ،رنگی ه ،کلوی  ،دمای جوان زدنن

مقدمه
گیهاه کهرتن کهوهی بها نهام علمهی ( )Kelussia odoratissma Mozaf.از خهانواده چوریهان از گونه ههای شهناخو
شهه دارویهی و علوته ای بهومی مرادهع ایهران بهوده که دهاکنون وجهود آن در یهایر منهاط جههان گه ار
این گیهاه در منهاط مرد هع زاگهر
تار

نشههه ایهین

( 2500موهر بهاتدر از یهح دریها) در گسهوره ویهیعی از ایهوان کردیهوان دها ایهوان

با بارنهگی بیش از  400میلهی موهر که عمههداص به اهورن بهر

ایهی مهیرویهه ()3ن نوهایت اکرهر ددقیقهان نشهان

داده ک برخی به رهای گیاههان دارویهی ،عله ههای ههرز و گونه ههای وششهی ،به دتیه منعههدی هماهون یهازگاری
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اکولههوکی ی ،دارای م انیسهه هههای ملولهه خههواد ماننههه پویههو یههلی ،تی یولههوکی ی ،القههایی و ننن مههیباشههنه ()4ن
دعیههین دمههای ااههلی جوان ه زنههی جهههی انحبهها گیههاه بهها االههی

ههرورن از پههیش شههناخو شههههای ایههی ()1ن هههه

از

ددقی برریی ا ر دماهای ابی جوان زنی بر ا ان رنگی ههای تووینو ی گیاه دارویی کرتن کوهی بودن

مواد و روش ها
ایههن آزمههایش در آزمایشههگاه تنههاوری بهه ر دانشهه هه علههوم کشههاورزی دانشههگاه شههاهه طههی بههازه زمههانی
 1398/07/01الههی  1398/9/01آزمههایش انمههام گرتههین آزمههایش ب ه اههورن طههرک پای ه کههامتص دفههادتی در ی ه د ههرار
اجههرا شهههن تههاکوور آزمههایش شههام دماهههای ابههی جوانه زنههی ( 10 ،5 ،1و  15درجه یههانویگههراد) بهودن به رهای کههرتن
کههوهی از رویشههگاه طبیعههی آنههها در مههرداد یهها  1398در منحقهه تریهههون شهههر ایههوان ااهه هان جمههعآوری شهههنهن
ب ه رها بهها آد مقحههر شسوشههو شهههنه ،ی ه ن ب ه م ههن  3دایق ه در مدلههو هی وکلریههی یهههی  %3اههرار گرتونههه و در
نهایی ی مردب و ههر بهار به مههن  5دایقه بها آد مقحریهرد شسوشهو داده شههنهن به مههن  24یهاعی بهرای از بهین
بردن عفهاره به رهای کهرتن بها آد یهرد روان شسوشهو شههنهن پهن از شسوشهوی به رها 20 ،عههد به ر درون پوهری-
دیهش بها احهر  10یهانویموهر و ارد هاد دو یهانویموههر روی کا ه اهاتی وادمهن شهماره  1اهرار گرتونهه و در دماهههای ،1
 10 ،5و  15درج یانویگراد منوقه شههنهن در دمهای  15درجه یهانوی گهراد جوانه زنهی اه ر بهود و از دعههاد تاکوورهها
در زمههان دم ی ه دادهههها دمههای  15درج ه یههانویگههراد ش ه

شهههن ا ه ان تی یولههوکی ی شههام مدوههوای نسههبی آد،

کلروتی ه  ،b ،aک ه و مدوههوای کارودنوئیههه بودنهههن انهههازهگیههری می ه ان کلروتی ه و کارودنوئیههه از رو

( )2انمههام شهههن

برای آنالی دادهها از نرم ات ار آماری  SAS 9.1ایو اده شهن

نتایج و بحث
طبه نوههایت بهیههی آمهههه دمههای ابههی جوانه زنههی ا ههر معنههیداری بههر اه ان کلروتیه  aدر یههح اشومهها پههنت
دراههه و مدوههوای کلروتی ه  ،bکلروتی ه ک ه و مدوههوای کاردنوئیههه گیاها ه هههای شاا ه از کشههی در پوههریدیههش در
یح اشوما یک دراه داشونه (جهو )1ن
جدول  .1تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیکی جو تحت اثر تنش شوری
میانگین مربعات
منابع تغییرات
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با دوج ب نوایت مقایس میانگین دمای ابی جوان زنی موجک کاهش ا ان مدووای کلروتی  ،b ،aکلروتی ک و مدووای کاردنوئیه
شهن ب گون ای ک بیشدرین می ان مدووای رنگی ههای تووینو ی در دمای  1درج یانویگراد بهیی آمه و ک درین می ان کلروتی
در دمای  10درج یانویگراد مشاههه شهن مدووای کلروتی  ،b ،aکلروتی ک و مدووای کاردنوئیه ب دردیک دارای بیشدرین
میانگین  3/44 ،2/58 ،0/78و  130/74میلیگرم بر گرم در دمای  1درج یانویگراد بودنه (ش

 1و )2ن
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شکل  .1مقایسه میانگین اثر دمای جوانهزنی صفات محتوای کلروفیل  aو کلروفیل
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شکل  .2مقایسه میانگین دمای جوانهزنی صفات محتوای کلروفیل کل و کارتنوئید

نتیجهگیری
نوههایت آزمههایش نشههان داد ک ه رنگی ه ههههای توویههنو ی مههورد برریههی ددههی دهها یر دیمههار دمههای جوان ه زنههی اههرار
گرتونهن و ات ایش دما از یک درج ب  10درج کاهش در مدووای رنگهان های تووینو ی شاا شهن
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Effect of constant germination temperature on chlorophyll content
of Kelussia odoratissima seedlings
Abstract
This experiment was performed to investigate the effect of germination temperature on the
properties of photosynthetic pigments. This research was conducted in the Seed Technology
Laboratory of Shahed University, Faculty of Agricultural Sciences, in a completely
randomized design with three replications in 2019. The test factor consisted of a constant
germination temperature at 4 temperatures of 1, 5, 10 and 15 ° C. The results of analysis of
variance showed that the traits were affected by germination temperature. Germination
temperature from 1 to 10 ° C reduced the content of chlorophyll a, chlorophyll b, total
chlorophyll and carotenoids. The highest content of photosynthetic pigments was observed
at 1 ° C.

Keywords: Carotenoids, Pigments, Kelussia, Germination Temperature.

