
 

 گیاهچه کرفس کوهی  های فیزیولوژیک و بیوشیمیاییاثر پرایمینگ و خراشدهی بر ویژگی
 

 3، الیاس سلطانی2، مجید امینی دهقی2*، حشمت امیدی1خدیجه احمدی

 
 رزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایراندانشکده علوم کشاو ،دانشیار2دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی، 1

 انشکده کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران؛ تهران، ایراندانشیار ، د3
*omidi@shahed.ac.ir 

 

 چکیده

در آزمایشوگاه فنواوری بوذر    پژوهشوی  یاه دارویی کرفس کووهی،  زنی بذر و صفات کیفی گخصوصیات جوانهمطالعه  منظوربه

سوه للظو    و دو سوط  خراشودهی مکوانیکی     صورت فاکتوریل شوامل این آزمایش به اجرا شد. 1331دانشگاه شاهد در سال 

پورولین،   نسبی آب، محتوایچهار تکرار انجام شد. در قالب طرح کامالً تصادفی با  (امپیپی 044و  044)صفر،  جیبرلیک اسید

دهی خراشو  تیموار نتوای  نشوان داد کوه     گیری شود. و آنزیم کاتاالز اندازهپراکسیداز ، فعالی  آنزیم آسکوربات آلدئید مالون دی

هموین دلیول صوفات    در تیمار خراشدهی مکانیکی گیاهچه نرمال تولید نشود و بوه  تح  تأثیر قرار داد.  راصفات مورد بررسی 

افوزایش در   امپوی پوی  044با توجه به نتای  حاصل از ایون پوژوهش، للظو      بودند.بدون خراش  شرایطدر مرتبط با گیاهچه 

در مقابول   و فعالی  آنزیم کاتاالز را در پی داش . به طور کلوی عودم خراشودهی    آلدئید مالون دیمحتوای نسبی آب، محتوای 

 تری را ثب  کند.های پایین اسید جیبرلیک مؤثرتر واقع شد و توانس  نتای  مطلوب تیمار خراشدهی در للظ 

 

 محتوی نسبی آب ،آلدئید مالون دی، کاتاالزپرولین، کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

نوو   رویود، از دیودگاه اقتصوادی، اکولوژیوک و ت    های زاگرس موی ی و بومی ایران در دامنه رشته کوهمرتع یگیاه کرفس کوهی

ی برای آن گزارش شده اس . این گیواه دارویوی، دارای اثورات دود درد،     زیستی دارای اهمی  فراوان بوده و آثار درمانی زیاد

سیم کلیودی جهو  بقوای گیاهوان در شورایط نامسواعد       خواب بذر یک مکان (.0) باشدبخش و دد سرفه میدد التهاب، آرام

های بذر و عدم تکامل سواختار  باشد. عوامل گوناگونی نظیر دخام  پوسته بذر، عدم تعادل للظ  درونی هورمونمحیطی می

بعضوی  تووان بوا اسوتفاده از    زنوی را موی  تغییر ودعی  از خواب به جوانه (.1) باشدجنین از عوامل ایجاد کننده خواب بذر می

های مادری برطرف کرد. این در حالی اسو  کوه برخوی نیازهوای فیزیولوژیوک      تیمارها متناسب با شرایط طبیعی رویشگاه پایه

شو در جریان آب، نگهداری خشک، شرایط سورد و  و(، شس شیمیاییدهی )مکانیکی و بذرهای دارای خواب به کمک خراش

مطالعه (. 3) ی )مانند اسید جیبرلیک و سیتوکینین و ...( قابل برطرف شدن اس های رشد گیاهکنندهمرطوب، نور، دود و تنظیم

شود. اسوید جیبرلیوک سوبب    شکس  خواب بذر کرفس نشان داد که کاربرد تیمار سرما سبب تحریک سنتز اسید جیبرلیک می

هوای آندوسوپرم   نیکی سولول کاهش مقاومو  مکوا  افزایش فعالی  آنزیم آلفا آمیالز، تحریک مصرف ذخایر لذایی آندوسپرم و 

ترکیبات محلوول گیاهچوه کورفس کووهی      بر خراشدهی و جیبرلیک اسیدتیمارهای  هدف از این آزمایش بررسی (.2) شود می

 .باشد می



 

 هامواد و روش

اجورا شود. تیمارهوای آزموایش      1331در سال این آزمایش در آزمایشگاه فناوری بذر دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد 

بوذرهای   بودند. ام(پیپی 044و  044)صفر،  جیبرلیک اسیدللظ  دهی مکانیکی( و دهی )بدون خراش و خراشخراشامل ش

ابتودا بورای   آوری شدند. شهر استان اصفهان جمع در منطقه فریدون 1330مرداد سال ها در کرفس کوهی از رویشگاه طبیعی آن

بوا للظو     جیبورلین  بذرها در ظروف حواوی محلوول   اده خراش داده شدند.دهی سط  بذرها با کالذ سمباعمال تیمار خراش

. سپس شستشوی گراد در یخچال قرار گرفتنددرجه سانتی 0ساع  در دمای  02گرم در لیتر و به مدت میلی 044و  044صفر، 

 درصد 04گراد و با رطوب  تیدرجه سان 0بذرها انجام شده در دمای مورد نظر قرار داده شدند. بذرها به مدت دو ماه در دمای 

متور و ارتفوا  دو   سوانتی  14دیوش بوا قطور    عدد بذر درون پتری 24. بعد از گذش  دو ماه سرمادهی، منتقل شدندانکوباتور  به

سواع    11بوا شورایط    گرادسانتی درجه 11دمای در ژرمیناتور و  قرار گرفتند و به 1واتمن شماره  کالذ صافی متر روی سانتی

گیوری  انودازه انتخاب شودند.   دیشگیاهچه طبیعی از هر پتری 1ام، 21در پایان روز  ساع  تاریکی منتقل شدند. 1و روشنایی 

. مشاهده نشدصفات فیزیولوژیک در این آزمایش مربوط به سط  عدم خراشدهی بود و در خراشدهی مکانیکی گیاهچه نرمال 

سوکوربات پراکسویداز و کاتواالز    ، آنزیم آآلدئید مالون دین، میزان محتوای پرولی نسبی آب، صفات فیزیولوژیک شامل محتوای

از آزمون دانکون   استفادهاستفاده شد. مقایسه میانگین صفات با  SAS 9.1افزار آماری  ها از نرمداده برای تجزیه و تحلیل بودند.

 .استفاده شد Excelافزار  برای رسم نمودارها از نرم انجام و درصد 1در سط  احتمال 

 

 و بحث نتایج

ها در سط  محتوای رطوب  نسبی گیاهچه تح  تأثیر خراشدهی، اسید جیبرلیک و اثر متقابل آن: محتوای نسبی آب برگ

 (.1درصد قرار گرف  )جدول  1احتمال 
 یکیتجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه دارویی کرفس کوهی تح  جیبرلیک اسید و خراشدهی مکان -1جدول 

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادی

محتوای نسبی 

 آب
 محتوای پرولین

 محتوای مالون 

 آلدئید دی

آنزیم آسکوربات 

 پراکسیداز
 آنزیم کاتاالز

31/242 **21200 1 خراشدهی ** 10/101 ** 10/1101 ** 41/0 ** 

12/11 2 جیبرلیک اسید ** 13/11 ** 11/232 ** 13/132 ** 11/4 ** 

12/11 2 خراشدهی*جیبرلیک اسید ** 13/11 ** 11/233 ** 13/132 ** 11/4 ** 

 40/4 13/21 01/4 24/4 00/12 11 خطا

 12/14 10/12 12/3 10/11 10/14 - راتیدریب تغی

nsدرصد 1و  1دار در سط   دار و معنی ، ** و * به ترتیب لیرمعنی 

 

هوای کورفس کووهی در    نسوبی آب بورگ  محتووای  طبق مشاهدات مقایسه میانگین ترکیب تیماری خراشدهی و اسید جیبرلیک 

. در عودم کواربرد اسوید    ( افوزایش نشوان داد  درصود  3/04برلیوک ) ام اسوید جی پیپی 044شرایط عدم خراشدهی و در للظ  

 (.1)شکل  درصد( بدس  آمد 13/11ترین میزان )های اسید جیبرلیک کمجیبرلیک )کنترل( نسب  به للظ 

 



 

 
 محتوای نسبی آباری خراشدهی و اسید جیبرلیک بر مقایسه میانگین ترکیب تیم -1شکل 

 

محتوای پرولین تح  اثر خراشدهی، اسید جیبرلیک و اثور بورهمکنش ایون دو در    : آلدئید مالون دیو  محتوای پرولین گیاهچه

در افزایش للظ  اسید جیبرلیک باعث افوزایش پورولین گیاهچوه کورفس شود.       (.1)جدول قرار گرف   درصد1سط  احتمال 

. محتووای  افوزایش یافو    گرم بور گورم(  میلی 11/3) ام محتوای پرولین باف  برگپیپی 044ایط عدم خراشدهی و للظ  شر

ها خراشدهی، اسید جیبرلیک و اثر متقابل آن (.الف-2)شکل  پرولین در عدم پرایمینگ اسید جیبرلیک دارای کمترین میزان بود

(. مقایسوه میوانگین اثور متقابول تیمارهوای      1داش  )جدول  درصد1در سط  احتمال  آلدئید مالون دیداری بر میزان تأثیر معنی

ام اسوید جیبرلیوک در شورایط بودون خوراش دارای      پوی پوی  044با پرایمینوگ   آلدئید مالون دیمورد مطالعه نشان داد که میزان 

 ب(.  -2بدس  آمد )شکل  بیشترین میزان بود در حالی که با افزایش للظ  هورمون اسید جیبرلیک کمترین میزان

 
 آلدئید )سم  چپ، ب( )سم  راس ، الف( و مالون دی خراشدهی و اسید جیبرلیک بر محتوای پرولینمقایسه میانگین ترکیب تیماری  -2شکل 

 

  فعالیو داری بور  ها تأثیر معنوی و اثر متقابل آن اسید جیبرلیک، خراشدهیسطوح مختلف : فعالی  آنزیم آسکوربات پراکسیداز

افزایش فعالی  آنزیم آسکوربات پراکسویداز در عودم    (.1)جدول داش   درصد1در سط  احتمال  آنزیم آسکوربات پراکسیداز

دارای بیشوترین  ام اسوید جیبرلیوک   پیپی 044ای که در للظ  گونهخراشدهی و افزایش للظ  اسید جیبرلیک مشاهده شد به

 (.3)شکل  ن تر برگ بودگرم بر گرم وزمیلی 30/20میزان با میانگین 



 

 
 فعالی  آسکوربات پراکسیدازمقایسه میانگین ترکیب تیماری خراشدهی و اسید جیبرلیک بر  -3شکل 

 

هوا بور   خراشدهی، اسوید جیبرلیوک و اثور متقابول آن     ها نشان داد که اثرنتای  جدول تجزیه واریانس داده: فعالی  آنزیم کاتاالز

( نشان داد با افوزایش  0نتای  مقایسه میانگین )شکل  (.1)جدول  دار شدندمعنی درصد1حتمال   آنزیم کاتاالز در سط  افعالی

در  آنزیم کاتاالز افزایش پیدا کورد.  فعالی  گرم بر گرم وزن تر(میلی 10/1) امپیپی 044للظ   درجیبرلیک ابتدا سطوح اسید 

کاهش یاف  که البته نسب  بوه شواهد فعالیو  آنوزیم      شدهیام اسید جیبرلیک و شرایط عدم خراپیپی 044للظ   تح ادامه 

  کاتاالز افزایش یاف . در عدم کاربرد اسید جیبرلیک و خراشدهی کمترین میزان فعالی  این آنزیم مشاهده شد.

 
 فعالی  آنزیم کاتاالزمقایسه میانگین ترکیب تیماری خراشدهی و اسید جیبرلیک بر  -0شکل 

 

قورار   جیبرلیک اسیدو مکانیکی خراشدهی  اثر تح کرفس کوهی  صفات مورد مطالعه گیاهچهداد که نتای  بدس  آمده نشان 

بخش دیگری که اسید جیبرلیک بر صفات فیزیولوژیک داش  افزایش محتوای نسبی آب بود که در پژوهشوی  اثر بهبودگرفتند. 

اکسیدانی کدوی پوسو   های آنتیبررسی آنزیم (.1شد )ام بر گیاه کنجد مشاهده پیپی 144و  214نیز اثر مثب  اسید جیبرلیک 

که فعالی  آنزیم آسکوربات پراکسیداز و کاتاالز دارای بیشوترین میوزان   ام نشان داد پیپی 214کالذی تح  اثر اسید جیبرلیک 

هوا  شود کوه ایون آنوزیم   اکسیدان  مانند گلوتاتیون، آسکوربات و کاتاالز در بذر میتیمارسازی بذر باعث افزایش آنتیبود. پیش

للظ  شوند.  زنی میدهند و در نتیجه باعث افزایش درصد جوانهزنی کاهش میفعالی  پراکسیداسیون لیپید را در مرحله جوانه

اسوید جیبرلیوک در   چنوین  هوم  ام نیز باعث افزایش در محتوای پرولین و فعالی  آنزیم آسکوربات پراکسویداز شود.  پیپی 044

در تأیید ایون نتوای ، محققوان گوزارش      کاتاالز شد.آنزیم و فعالی   آلدئید مالون دیام موجب افزایش میزان پیپی 044للظ  



 

میزان فعالی  احتماالً افزایش  زنی دارد.های آنزیمی مربوط به جوانهاندازی بسیاری از واکنشکردند جیبرلین اثر مطلوبی در راه

 کنند. را به آب تبدیل می H2O2ها باشد این آنزیماز بین بردن آن می ها به دلیل تجمع پراکسید اکسیژن وآنزیم

موالون  محتوای نسبی آب، محتوای افزایش  موجباسید جیبرلیک  امپیپی 044للظ  با توجه به نتای  حاصل از این پژوهش، 

های پوایین   در للظ  خراشدهییمار در مقابل تبه طور کلی عدم خراشدهی  را در پی داش .و فعالی  آنزیم کاتاالز  آلدئید دی

 .تری را ثب  کنداسید جیبرلیک مؤثرتر واقع شد و توانس  نتای  مطلوب
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Abstract 

In order to study the germination characteristics of seeds and quality traits of celery, a study was 

conducted in the Seed Technology Laboratory of Shahed University in 1398. This factorial experiment 

consisted of two mechanically scratched surfaces and three concentrations of gibberellic acid (zero, 

400 and 700 ppm) in a completely randomized design with four replications. Relative water content, 

proline, malon di aldehyde, ascorbate peroxidase and catalase activity were measured. The results 

showed that the scratching treatment affected the studied traits. Normal seedlings were not produced 

in mechanical scratching treatment and therefore seedling-related traits were not scratched. According 

to the results of this study, the concentration of 400 ppm increased the relative water content, malon di 
aldehyde content and catalase activity. In general, no scratching was more effective than scratching 

treatment at low concentrations of gibberellic acid and was able to record better results. 
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