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 چکیده

در آزمایشگاه فناوری آزمایشی یاه دارویی کرفس کوهی، زنی بذر گجوانه زمان و درصد شاخص بنیه گیاهچه،مطالعه  منظوربه

دو سطح خراشدهی مکانیکی )بدون خراش صورت فاکتوریل شامل این آزمایش به اجرا شد. 1331بذر دانشگاه شاهد در سال 

چهار تکرار قالب طرح کامالً تصادفی با در  (امپیپی 044و  044سه غلظت جیبرلین )صفر، دهی با کاغذ سمباده( و و خراش

درصد  34و  04، 14و زمان تا  ، شاخص بینه گیاهچهپارامترهای تعداد گیاهچه نرمال، تعداد گیاهچه غیر نرمال انجام شد.

ر و گیاهچه کرفس زنی بذهای جوانهبر ویژگی و خراشدهی در بررسی اثر جیبرلیک اسیدگیری شد. زنی بذر اندازهجوانه

 044در شرایط عدم پرایمینگ و به دنبال آن غلظت و شاخص بنیه گیاهچه ی نتایج نشان داد که بیشترین گیاهچه نرمال کوه

تحت اثر خراشدهی قرار گرفتند و جیبرلیک اسید در این زنی درصد جوانه 34و   04، 14و زمان تا ام بدست آمد پیپی

زنی % جوانه14اشدهی مکانیکی نسبت به عدم خراشدهی زودتر به دار شد. در بذرهای کرفس کوهی، خرصفات غیر معنی

به طور  تر اتفاق افتاد.داده شده با کاغذ سمباده سریعزنی در بذور خراشدرصد جوانه 34و  04رسیدند و در نتیجه رسیدن تا 

اقع شد و توانست نتایج های پایین اسید جیبرلیک مؤثرتر و-خراشدهی در غلظتعدم خراشدهی در مقابل تیمار  تیمارکلی 

 تری را ثبت کند.مطلوب

 

 کوهی، کرفس گیاهچه نرمال، جیبرلیک اسید، شاخص بنیه گیاهچه کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

زنی به عنوان اولین مرحله نموی گیاه، یکی از مراحل مهم و حساس در چرخه زندگی گیاهان و یک فرایند کلیدی در جوانه

زنی غیر همزمان و کند، گیرد. جوانهمرحله از رشد به شدت تحت تاثیر عوامل محیطی قرار میها است. این سبز شدن گیاهچه

زنی و سبز شدن بذر، زنی، افزایش جوانههای یکنواختی جوانهباشد. یکی از راهیکی از صفات نامطلوب بذر گیاهان زراعی می

توان به ها میرایمینگ بذر وجود دارند که از جمله آن. چندین روش مختلف برای پ(3) استفاده از روش پرایمینگ بذر است

در میان انواع گیاهان دارویی و معطر، کرفس کوهی یا کرفس معطر با (. 2)هیدروپرایمینگ و پرایمینگ هورمونی اشاره کرد 

ت، کرفس کوهی ( اس.Kelussia odoratissima Mozaffای از خانواده چتریان با نام علمی )عنوان گونهنام محلی کلوس به

در  کرفس کوهی شود.جمله ارتفاعات زاگرس مرکزی یافت می یکی از گیاهان دارویی با ارزشی است که در برخی نواحی از
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بذر کرفس مانند بذر  .شودهای قلبی و عروقی استفاده میدرمان سرماخوردگی، روماتیسم، چربی خون، فشار خون و ناراحتی

در بررسی اثر ترکیب جیبرلیک شود. زنی آن به سختی انجام مییان دارای خواب است و جوانهبسیاری از گیاهان خانواده چتر

زنی بذر کرفس کوهی، پرایمینگ بذر با پلی اتیلن گالیکول اثر منفی های طوالنی مدت اسموپرایمینگ بر جوانهاسید و زمان

سه با تیمار شاهد نداشته است. اسید جیبرلیک فقط موجب زنی در مقایداشته و کاربرد اسید جیبرلیک هیچ گونه اثری بر جوانه

زنی جوانه زمانشاخص بنیه گیاهچه و تیمارهای شکست خواب بر در این آزمایش  (.1) بهبود رشد بعدی گیاهچه شده است

 .کرفس کوهی بررسی شد بذر

 

 هامواد و روش

آزمایش  فاکتورهایشد. اجرا  1331در سال ه شاهد در آزمایشگاه فناوری بذر دانشکده علوم کشاورزی دانشگا این پژوهش

 044، عنوان شاهد()به صفرجیبرلیک اسید با سه غلظت و  دهی مکانیکیبدون خراش و خراشدر دو سطح دهی خراششامل 

در منطقه فریدون شهر استان  1330مرداد سال ها در بذرهای کرفس کوهی از رویشگاه طبیعی آن بودند. امپیپی 044و 

بذرها با آب  دهی سطح بذرها با کاغذ سمباده خراش داده شدند.ابتدا برای اعمال تیمار خراشآوری شدند. صفهان جمعا

% قرار گرفتند و در نهایت سه مرتبه و هر بار به 3دیم دقیقه در محلول هیپوکلریت س 3مدت مقطر شستشو شدند، سپس به 

گرم میلی 044و  044با غلظت صفر،  جیبرلین ها در ظروف حاوی محلولدقیقه با آب مقطر شستشو داده شدند. بذر 0مدت 

. سپس شستشوی بذرها انجام شده در دمای گراد در یخچال قرار گرفتنددرجه سانتی 0ساعت در دمای  02در لیتر و به مدت 

. بعد منتقل شدندانکوباتور  به% 04گراد و با رطوبت درجه سانتی 0مورد نظر قرار داده شدند. بذرها به مدت دو ماه در دمای 

واتمن  کاغذ صافی متر رویمتر و ارتفاع دو سانتیسانتی 14دیش با قطر عدد بذر درون پتری 24از گذشت دو ماه سرمادهی، 

ساعت تاریکی منتقل  1ساعت روشنایی و  11با شرایط  گرادسانتی درجه 10دمای در ژرمیناتور و  قرار گرفتند و به 1شماره 

زنی زمانی در نظر جوانهگیری شدند.و صفات اندازهانتخاب  دیشگیاهچه طبیعی از هر پتری 0ام، 21در پایان روز  .شدند

ها با روز ثبت شدند. گیاهچه 21مدت ساعت به 20زده هر متر طول داشت. بذرهای جوانهچه دو میلیگرفته شد که ریشه

 یاهچه غیرعادی در نظر گرفته شدند.عنوان گه بازداشته شده از رشد بههیپوکوتیل کوتاه، ضخیم و فنری شکل و ریشه اولی

 دست آمد:زنی از رابطه زیر بهدرصد جوانه 04زمان تا 

T50= ti+[ ](tj-ti)     

     

T10 ،T25، T75  وT90 نیز مطابق فرمول محاسبه شد و تنها (N/2در فرمول با توجه به درصد مورد نظر تغییر ک ) .برای رد

استفاده از آزمون دانکن در سطح استفاده شد. مقایسه میانگین صفات با  SAS 9.1ها از نرم افزار آماری تجزیه واریانس داده

 استفاده شد. Excelچنین برای رسم نمودارها از نرم افزار % انجام شد. هم0احتمال 

 

  نتایج

گیری صفات فیزیولوژیکی اده گیاهچه نرمالی مشاهده نشد و اندازهدهی با کاغذ سمبدر خراش: غیرنرمالگیاهچه نرمال و 

داری داشتند اثر خراشدهی و اسید جیبرلیک بر صفات گیاهچه نرمال و غیرنرمال اثر معنیمربوط به عدم خراشدهی بود. 

(p<0.01 اثر متقابل خراشدهی و اسید جیبرلیک بر صفت گیاهچه نرمال در سطح احتمال .)چه غیرنرمال در % و بر گیاه1 

 



 

 دهیتجزیه واریانس صفات مختلف کرفس کوهی تحت اثر جیبرلیک اسید و خراش -1جدول 

 منابع تغییرات

درجه 

آزاد

 ی

چه گیاه

 نرمال

گیاهچه غیر 

 نرمال

شاخص 

وزنی بنیه 

 گیاهچه

شاخص طولی 

 بنیه گیاهچه
T10 T50 T90 

1 11/21 (Sخراشدهی ) ** 01/2101 ** 00/4 ** 31/2131 ** 13/3  12/3 ** 31/4 ** 

2 01/11 (Gجیبرلیک اسید ) ** 11/110 ** 40/4 ** 01/1010 ** 41/4  10/4  41/4  

S*G 2 40/3 ** 11/110 * 40/4 ** 01/1010 ** 41/4  10/4  41/4  

 43/4 41/4 13/4 14/23 41/4 03/1 00/1 11 خطا

 04/4 10/0 01/11 40/24 13/10 11/20 44/20  ضریب تغییرات )%(

nsدرصد 0و  1ار و معنی دار در سطح ، ** و * به ترتیب غیر معنی د 

 

شد تر میبا توجه به نتایج مقایسه میانگین غلظت اسید جیبرلیک هرچه بیش (.1دار شدند )جدول % معنی0سطح احتمال 

 . 1ترین تعداد گیاهچه نرمال بود )شکل دارای بیشداد و در سطح کنترل )آب مقطر( تعداد گیاهچه نرمال نیز کاهش نشان می

 

 

ام پیپی 044دهی برابر بود و در غلظت رنرمال در شرایط عدم اسید جیبرلیک در هر دو سطح خراشتعداد گیاهچه غیالف(. 

 . ب(.1دهی کاهش نشان داد )شکل تعداد گیاهچه نرمال در سطوح خراش

 

  
 غیرنرمال گیاهچهتعداد ترکیب تیماری خراشدهی و اسید جیبرلیک بر  ب.و  نرمال گیاهچهتعداد مقایسه میانگین اثر اسید جیبرلیک بر الف.  -1شکل 

 

صفات شاخص طولی و وزنی بنیه گیاهچه تحت اثر خراشدهی، اسید جیبرلیک و اثر : شاخص طولی و وزنی بنیه گیاهچه

چه تحت تأثیر تیمارهای (. با توجه به اینکه شاخص طولی بنیه گیاه1% قرار گرفتند )جدول 1ها در سطح احتمال متقابل آن

ام پیپی 044مورد بررسی قرار گرفت، نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل خراشدهی و اسید جیبرلیک نشان داد که در غلظت 

چنین با افزایش غلظت اسید جیبرلیک به ترین شاخص وزنی بنیه گیاهچه مشاهده شد. همخراشدهی و اسید جیبرلیک بیش

. الف(. شاخص 2ه گیاهچه نسبت به شاهد و دیگر غلظت اسید جیبرلیک با کاهش روبرو شد )شکل ام این بنیپیپی 044

ترین مقدار بود. در شرایط ام دارای کمپیپی 044وزنی بنیه گیاهچه با افزایش غلظت اسید جیبرلیک کاهش یافت و در غلظت 

 . ب(.2ا داشت )شکل ترین شاخص وزنی بنیه گیاهچه رعدم خراشدهی سطح شاهد )کنترل( بیش



 

  
 الف. مقایسه میانگین ترکیب تیماری خراشدهی و اسید جیبرلیک بر شاخص طولی و ب. وزنی بنیه گیاهچه -2شکل 

 زنیدرصد جوانه 34و  04، 14. زمان تا 3-0

 

احتمال یک درصد زنی در سطح درصد جوانه 34و  04، 14مکانیکی بر زمان تا  دهینتایج تجزیه واریانس نشان داد که خراش

زنی % جوانه14زودتر به  دهینسبت به عدم خراش خراشدهی مکانیکی، بذرهای کرفس کوهی(. در 1دار شد )جدول معنی

تر اتفاق افتاد. این در سریع داده شده با کاغذ سمباده خراشزنی در بذور درصد جوانه 34و  04ه رسیدن تا رسیدند و در نتیج

 (.2جدول ) دیرتر اتفاق افتادزنی درصد جوانه 34و  04، 14زمان تا در  دهیخراش عدمح سطحالی است که در 
 

 زنیدهی مکانیکی بر صفات جوانهمقایسه میانگین اثر خراش -2جدول 

G90 G50 G10 دهیخراش 

31/3 b 03/0 b 31/4 b دهیعدم خراش  

14a 0a 2/2 a دهی مکانیکیخراش  

 .ندارند درایاختالف معنیفاقد  % 0ر ستون مطابق آزمون دانکن در سطح دارای حروف مشترک در هها میانگین

 

 بحث

های زنی در زمانباعث افزایش درصد جوانهشرایط خراشدهی در نتایج بدست آمده نشان داد که بذرهای کرفس کوهی 

به  GA3تیمار بذرها با ه اینکه پیشبا توجه بد. دنباالیی بو تعداد گیاهچه نرمالدارای  جیبرلیک اسیدعدم کاربرد و مختلف شد 

تیمار هنگام پیشجذب شده  GA3رسد که مقدار نظر میتری داشتند، بهزنی کمساعت نسبت به شاهد درصد جوانه 02مدت 

در طبیعت، وجود مکانیسم خواب در بذر گیاهان دارویی بخصوص باشد. ها کافی نمیزنی آنبذرها برای تحریک جوانه

-زنی در طول زمان میچنین توزیع جوانهزنی و همباعث ایجاد یک تنوع وسیع و گسترده در میزان جوانه تریان،گیاهان تیره چ

پرایمینگ  (.0) دهدعنوان یک مزیت نسبی شانس این گیاهان برای بقاء در شرایط نامساعد افزایش میشود، که این سازوکار به

زنی باالیی بودند. بنابراین، خواب دارای درصد و سرعت جوانه نسبت به عدم پرایمینگ GA3بذرهای زیره سبز با 

شود. جنین بذرهای زیره سبز پس از رسیدن کامل فیزیولوژیکی طی ذخیره خشک )بعد از رسیدگی( یا سرمادهی برطرف می

ی اسید االتعداد گیاهچه نرمال در شرایط عدم خراشدهی در غلظت ب .کنندسانتی گراد رشد میدرجه 24تا  0در دمای 

تعداد گیاهچه غیرنرمال در شرایط کنترل در سطوح خراشدهی با هم برابر بودند. با خراشدهی  و پیدا کردجیبرلیک افزایش 

دهی برای بذرهای استفاده از تیمار خراش گیاهچه غیرنرمال کاهش نشان داد. های جیبرلیک اسید تعدادمکانیکی در غلظت



 

-های جوانهشود و تیمارها جیبرلین و سرمادهی به دلیل افزایش شاخصه طبیعی توصیه نمیباباآدم به دلیل عدم رشد گیاهچ

  (.0) باشندتر میچه تیمارهای مناسبزنی، طول محور زیر لپه و ریشه

 گیرینتیجه

زنی را   هتوانست باالترین درصد جواندهی مکانیکی در شرایط خراشها با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، تیمار بذر

 ابل توصیه است.زنی باال قنشان دهد که برای رسیدن به جوانه
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Abstract 

In order to study the seedling vigor index, time and percentage germination characteristics of celery 

seeds, an experiment was conducted in the Seed Technology Laboratory of Shahed University in 

2019. This factorial experiment consisted of two levels of mechanical scraping (without scratching 

and scraping with sandpaper) and three concentrations of gibberellin (0, 400 and 700 ppm) in a 

completely randomized design with four replications. The parameters of normal seedling number, 

number of abnormal seedlings, seedling vigor index and time up to 10, 50 and 90% of seed 

germination were measured. In the study of the effect of gibberellic acid and scratching on the 

germination characteristics of seeds and seedlings of celery, the results showed that the most normal 

seedlings and seedling vigor index were obtained in the absence of priming, followed by a 

concentration of 400 ppm and time up to 10 50 and 90% of germination were affected by scratching 

and gibberellic acid became insignificant in these traits. In celery seeds, mechanical scratching 

reached 10% germination faster than non-scratching, resulting in 50 and 90% germination faster in 

seeds scraped with sandpaper. In general, the scratching treatment was more effective than the non-

scratching treatment at low concentrations of gibberellic acid and was able to record more favorable 

results. 
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