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 چکیده

ها را با مشکل مواجه و اهلی کردن آن ین دالیلی است که کشتتروجود خواب در بذرهای گیاهان تیره چتریان یکی از مهم

در پژوهشی یاه دارویی کرفس کوهی، زنی بذر گخصوصیات جوانهمطالعه  است. جهت ارزیابی شکست خواب بذر، کرده

شدهی دو سطح خراصورت فاکتوریل شامل این آزمایش به اجرا شد. 1331آزمایشگاه فناوری بذر دانشگاه شاهد در سال 

در قالب طرح کامالً  (امپیپی 044و  044سه غلظت جیبرلین )صفر، دهی با کاغذ سمباده( و مکانیکی )بدون خراش و خراش

-اندازه ل و وزن گیاهچه، شاخص بنیه طولی و وزنی گیاهچه، طوبذر زنیجوانهچهار تکرار انجام شد. پارامترهای تصادفی با 

تحت تأثیر قرار  زنی راسرعت و واریانس جوانهبجز را صفات مورد بررسی خراشدهی  رتیمانتایج نشان داد که  گیری شد.

زنی های جوانهزنی و زمانزنی مانند سرعت، واریانس، مدت زمان جوانهداری بر صفات جوانهاسید جیبرلیک اثر معنیداد. 

خراشدهی مکانیکی و پرایمینگ توانست ها در شرایط عدم با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، تیمار بذرنداشت. 

ام پیپی 044زنی باال قابل توصیه است عالوه بر این، غلظت زنی را نشان دهد که برای رسیدن به جوانه  باالترین درصد جوانه

بذرها با آب  داشتنزنی نسبتاً باالیی را نشان داد بر این اساس مرطوب نگههایی بود که درصد جوانهاسید جیبرلیک نیز از تیمار

 .باشدثر میشرایط عدم خراشدهی و پرایمینگ مؤ زنی بیشتر در  مقطر و در دمای پایین در رسیدن به جوانه

 

 کرفس معطرزنی، سرعت جوانهجیبرلیک اسید، زنی، درصد جوانهکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

رت علمی و سنتی روند رو به رشدی داشته صوهای مختلف بهدر حال حاضر استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماری

ای از خانواده عنوان گونهدر میان انواع گیاهان دارویی و معطر، کرفس کوهی یا کرفس معطر با نام محلی کلوس به است.

( است، کرفس کوهی یکی از گیاهان دارویی با ارزشی است که در .Kelussia odoratissima Mozaffچتریان با نام علمی )

فظ ذخایر توارثی گیاه است ترین عامل تکثیر و حبذر مهم (.3) شودجمله ارتفاعات زاگرس مرکزی یافت می نواحی از برخی

شار و استقرار گیاه در مناطق مختلف، حفظ و بقای نسل گیاه در شرایط سخت و طوالنی مدت، نقش بسزایی دارد و در انت

باشد. عوامل گوناگونی نظیر ضخامت ن در شرایط نامساعد محیطی میخواب بذر یک مکانسیم کلیدی جهت بقای گیاها(. 0)

 باشد.های بذر و عدم تکامل ساختار جنین از عوامل ایجاد کننده خواب بذر میپوسته بذر، عدم تعادل غلظت درونی هورمون
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شود. در واقع تی انجام میزنی آن به سخبذر کرفس مانند بذر بسیاری از گیاهان خانواده چتریان دارای خواب است و جوانه

ترکیبات در بین  (.2) دهندبذرهای گیاهان خانواده چتریان اشکال مختلفی از الگوی خواب فیزیولوژیکی را از خود نشان می

توانند جایگزین اثر دمای کم برای شکست خواب می باشد کههای رشد مییکی از هورمون اسید جیبرلیک مختلف، شیمیایی

تواند به رفع خواب تیمارهای سرمادهی و اسید جیبرلیک تا حد زیادی می (.1) زنی شوندتحریک جوانهبذر شده و سبب 

در بررسی اثر بنزیل آمینوپورین و اسید جیبرلیک روی شکست خواب بذر  (.2) فیزیولوژیکی بذر کرفس کوهی کمک کند

چنین بهترین آید. هماز کشت به دست می روز پس 144زنی در مدت ترین درصد جوانهکرفس کوهی نشان داد که بیش

 GA3گرم در لیتر میلی 744به همراه  BAPگرم در لیتر میلی 07/4زنی استفاده از ترکیب برای افزایش درصد و سرعت جوانه

 .بودزنی بذر کرفس کوهی تیمارهای شکست خواب بر خصوصیات جوانههدف از این آزمایش بررسی است. 

 

 هامواد و روش

صورت کشت در ظروف پتری دیش در آزمایشگاه فناوری بذر دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد اجرا آزمایش بهاین 

و  044جیبرلین )صفر، سه غلظت دهی مکانیکی( و دهی )بدون خراش و خراشدو سطح خراششد. تیمارهای آزمایش شامل 

در منطقه فریدون شهر استان اصفهان  1330مرداد سال ها در آنبذرهای کرفس کوهی از رویشگاه طبیعی  بودند. ام(پیپی 044

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

 7بار به مدت  % قرار گرفتند و در نهایت سه مرتبه و هر3دیم دقیقه در محلول هیپوکلریت س 3مدت شستشو شدند، سپس به 

گرم در لیتر و میلی 044و  044با غلظت صفر،  جیبرلین دقیقه با آب مقطر شستشو داده شدند. بذرها در ظروف حاوی محلول

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

. بعد از گذشت منتقل شدندانکوباتور  % به04گراد و با رطوبت درجه سانتی 0دت دو ماه در دمای قرار داده شدند. بذرها به م

 1واتمن شماره  کاغذ صافی متر رویمتر و ارتفاع دو سانتیسانتی 14دیش با قطر عدد بذر درون پتری 24دو ماه سرمادهی، 

در  ساعت تاریکی منتقل شدند. 1ساعت روشنایی و  11ا شرایط ب گرادسانتیدرجه 17دمای در ژرمیناتور و  قرار گرفتند و به

محاسبه  2و  1زنی با استفاده از روابط انتخاب و سپس پارامترهای جوانه دیشگیاهچه طبیعی از هر پتری 7ام، 21پایان روز 

 گردید.

1) GP =  ×100 

2) GR =  ×100 

=GP زنی، درصد جوانهn = زده و ای جوانهتعداد بذرهN = باشد. زده میکل بذرهای جوانهGR = زنی، سرعت جوانهni = 

: (MTG)زنی  متوسط زمان الزم برای جوانهزمان پس از کاشت بر حسب روز بود.  = Tiام و iزده در روز تعداد بذرهای جوانه

رابطه زیر محاسبه  از رویگردد  میزنی محسوب  زنی که شاخصی از سرعت و شتاب جوانه متوسط زمان الزم برای جوانه

 . گردید

MGT =  3) 

زده  = کل تعداد بذور جوانه n∑= تعداد روزها از ابتدا جوانه زنی  dز رو dزده در طی  = تعداد بذور جوانه n که در این رابطه:

باشد از  زنی روزانه می رعت جوانهزنی روزانه که شاخصی از س : متوسط جوانه(MDG)زنی روزانه  متوسط جوانه باشد. می

 .     رابطه زیر تعیین گردید

4) MDG =  



 

زنی نهایی )طول دورة  تعداد روز تا رسیدن به حداکثر جوانه dزنی نهایی )قوه نامیه( و  درصد جوانه FGPدر این رابطه 

ساعت  20زده هر متر طول داشت. بذرهای جوانهیلیچه دو مزنی زمانی در نظر گرفته شد که ریشهجوانه باشد. آزمایش( می

عنوان ها با هیپوکوتیل کوتاه، ضخیم و فنری شکل و ریشه اولیه بازداشته شده از رشد بهروز ثبت شدند. گیاهچه 21مدت به

. مقایسه میانگین استفاده شد SAS 9.1ها از نرم افزار آماری برای تجزیه واریانس دادهگیاهچه غیرعادی در نظر گرفته شدند. 

 استفاده شد. Excelچنین برای رسم نمودارها از نرم افزار % انجام شد. هم7استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال صفات با 

 

  نتایج

جیبرلیک و اثر متقابل اسید نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر خراشدهی، : زنیجوانه و واریانس سرعت رصد،د

زنی تحت تأثیر تیمارهای در حالی که سرعت و واریانس جوانه شدنددار % معنی1زنی در سطح احتمال بر درصد جوانه هاآن

عدم  زنی ترکیبترین درصد جوانهبهترین ترکیب تیماری برای بدست آمدن بیش (.1مورد آزمایش قرار نگرفتند )جدول 

 تحت خراشدهی مکانیکی قرار گرفتند درصد بود. بذرهایی که  7/10با میانگین اسید جیبرلیک سطح کنترل خراشدهی و 

 

ام درصد پیپی 044چنین با کاربرد اسید جیبرلیک زنی کمتری نسبت به عدم خراشدهی بودند و همدارای درصد جوانه

 (.1درصد را نشان دادند )شکل  14تر از زنی کمجوانه

 
 

 س کوهی تحت اثر جیبرلیک اسید و خراشدهیزنی کرفتجزیه واریانس صفات جوانه -1جدول 

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادی

-درصد جوانه

 زنی
 زنیسرعت جوانه

واریانس 

 زنیجوانه

میانگین 

مدت زمان 

 زنیجوانه

متوسط سرعت 

 زنی روزانهجوانه

1 41/10071 (Sخراشدهی ) ** 441/4 ns 11/1 ns 14/13 ** 33/07 ** 

2 23/1240 (Gجیبرلیک اسید ) ** 442/4 ns 41/4 ns 43/2 ns 17/1 ** 

S*G 2 70/331 ** 442/4 ns 41/4 ns 10/2 ns 03/1 ** 

 12/4 11/4 40/4 441/4 37/23 11 خطا

 12/14 43/13 20/24 14/21 73/14  ضریب تغییرات )%(

ns درصد. 7و  1، ** و * به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح 

 

 



 

  
 زنیماری خراشدهی و اسید جیبرلیک بر درصد جوانهمقایسه میانگین ترکیب تی -1شکل 

 

طبق نتایج تجزیه واریانس، تیمارهای خراشدهی، اسید : زنی روزانهسرعت جوانهمتوسط زنی و میانگین مدت زمان جوانه

ت متوسط داری نداشتند. اما این تیمارها صفزنی اثر معنیها بر صفت میانگین مدت زمان جوانهجیبرلیک و اثر برهمکنش آن

 بسیار صفت بذر زنیجوانهزمان  مدت(. 1% تحت تأثیر قرار دادند )جدول 1زنی روزانه را در سطح احتمال سرعت جوانه

نتایج مقایسه میانگین ترکیب تیماری از آنچه شد. بامحیطی می شرایط از مؤثر و مفید استفاده و گیاهچه استقرار در مهمی

بذرهای کرفس کوهی طی افزایش روزانه زنی حاکی از کاهش متوسط سرعت جوانه خراشدهی و اسید جیبرلیک بدست آمد

عدم خراشدهی و اسید جیبرلیک افزایش متوسط سرعت های اسید جیبرلیک و خراشدهی مکانیکی با کاغذ سمباده بود. غلظت

ترین زنی بذرها در کمجوانه باعث شد سرعت ام اسید جیبرلیک پیپی 044. غلظت زنی روزانه بذرها را در پی داشتجوانه

  (.2)شکل سطح قرار گیرد 

 
 روزانه زنیجوانه متوسطمقایسه میانگین ترکیب تیماری خراشدهی و اسید جیبرلیک بر  -2 شکل

 بحث

زنی باالیی دارای جوانه جیبرلیک اسیدشرایط عدم خراشدهی و در نتایج بدست آمده نشان داد که بذرهای کرفس کوهی 

زنی روزانه زنی و متوسط جوانهخراشدهی با کاغذ سمباده افزایش غلظت اسید جیبرلیک باعث کاهش درصد جوانهد، در دنبو

نظر تری داشتند، بهزنی کمساعت نسبت به شاهد درصد جوانه 02به مدت  GA3تیمار بذرها با با توجه به اینکه پیش. بذر شد

باشد. بنابراین برای بدست ها کافی نمیزنی آنذرها برای تحریک جوانهتیمار بهنگام پیشجذب شده  GA3رسد که مقدار می

های زا یا افزایش جذب هورمونی سلولدرون GA3زنی باید از تیمارهایی که سبب افزایش غلظت آوردن حداکثر درصد جوانه



 

باعث  گیاهان تیره چتریان، در طبیعت، وجود مکانیسم خواب در بذر گیاهان دارویی بخصوص شوند، استفاده کرد.رویان می

-شود، که این سازوکار بهزنی در طول زمان میچنین توزیع جوانهزنی و همایجاد یک تنوع وسیع و گسترده در میزان جوانه

 GA3پرایمینگ بذرهای زیره سبز با دهد. عنوان یک مزیت نسبی شانس این گیاهان برای بقاء در شرایط نامساعد افزایش می

زنی باالیی بودند. بنابراین، خواب فیزیولوژیکی طی ذخیره خشک )بعد م پرایمینگ دارای درصد و سرعت جوانهنسبت به عد

سانتی گراد درجه 24تا  7شود. جنین بذرهای زیره سبز پس از رسیدن کامل در دمای از رسیدگی( یا سرمادهی برطرف می

 (. 7)کنند رشد می

 گیرینتیجه

توانست باالترین درصد  در شرایط عدم خراشدهی مکانیکی و پرایمینگها ز این پژوهش، تیمار بذربا توجه به نتایج حاصل ا

 ام اسید جیبرلیکپیپی 044ابل توصیه است عالوه بر این، غلظت زنی باال قزنی را نشان دهد که برای رسیدن به جوانه  جوانه

و در بذرها با آب مقطر  داشتنمرطوب نگهرا نشان داد بر این اساس باالیی نسبتاً زنی هایی بود که درصد جوانهنیز از تیمار

 .باشدمیثر مؤدر شرایط عدم خراشدهی و پرایمینگ زنی بیشتر   در رسیدن به جوانهدمای پایین 

 
References 

1. Bewley, J. D., Bradford, K. J., Hilhorst, H. W. M., Nonogaki, H., 2012. Seeds: Physiology of 

development, germination and dormancy, third ed. Springer-Verlag, New York. 392 pp. 

2. Etemadi, N., Haghighi, M., Nikbakht, A., Zamani, Z., 2010. Methods to promote germination of 

Kelussia odoratissima Mozaff., an Iranian endemic medicinal plant. Herba polonica. 56 (2):21-28.  

3. Mozaffarian, V., 2007. Umbelliferae: Flora of Iran Fundamentals of Analytical Chemistry. Grupo 

Editorial Norma. 1072p. 

4. Omidi, H, Naghdi Badi, H. A., Jafarzadeh, L., 2015. Seeds of medicinal plants and crops. Shahed 

University Press. pp: 454. 

5. Soltani, E., Mortazavian, S. M. M., Faghihi, S., Ali Akbari, Gh., 2019. Non-deep simple 

morphophysiological dormancy in seeds of Cuminum cyminum L. Journal of Applied Research on 

Medicinal and Aromatic Plants 15 (2019): 100222. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evaluation of seed dormancy failure treatments on germination characteristics of 

Kelussia odoratissma Mozaff. 
 

Khadijeh Ahmadi
1*

, Heshmat Omidi
* 2

, Majid Amini Dehghi
2
, Elias Soltani

3
 

 
1
PhD student in Crop Physiology, Faculty of Agricultural Sciences, Shahed University, Tehran 

2
Associate Professor and Faculty Member, Faculty of Agricultural Sciences, Shahed University, Tehran 

3
Associate Professor and Faculty Member, Faculty of Agriculture, College of Aburaihan, University of Tehran 

*
kh.ahmadi612@gmail.com 

 

 

Abstract 

The presence of dormancy in the seeds of dark umbel plants is one of the most important reasons that 

make it difficult to cultivate and tame them. To evaluate seed dormancy failure, a study of seed 

germination characteristics of celery medicinal plant, a study 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 (zero, 400 and 700 ppm) in a completely randomized design with four replications. Seed 

germination parameters, seedling length and weight index, seedling length and weight were measured. 

Results showed that scratching treatment affected the studied traits except speed and variance of 

germination. Gibberellic acid had no significant effect on germination traits such as speed, variance, 

germination time and germination times. According to the results of this study, seed treatment in the 

absence of mechanical scratching and priming was able to show the highest germination percentage, 

which is recommended to achieve high germination. In addition, the concentration of 400 ppm 

Gibberellin was also one of the treatments that showed a relatively high germination percentage. 

Therefore, keeping the seeds moist with distilled water at low temperatures is effective in achieving 

more germination in the absence of scratching and priming. 
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