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  زنیجوانه بر بذر خواب شکست تیمارهای تأثیر

 (Kelussia odoratissma Mozaff) کوهرنگ توده کوهی کرفس

 2کدخدایی اعظم و *1طباطبائیان جواد

 ایران اصفهان، زراعت، گروه )خوراسگــان(، فهاناص واحــد اسالمی آزاد دانشگاه استادیار، .1

 ایران اصفهان، زراعت، گروه ،دستانار واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیأت. 2

 (29/79/1930 پذیرش: تاریخ ؛70/17/1931 دریافت: )تاریخ

 چکیده

 انقـرا   معـر   در مجـاز  غیـر  برداشـت  علـت  بـ   کـ   اسـت  ایران بومی دارویی و مرتعی گیاهان از Kelussia odoratissma Mozaff علمی نام با کوهی کرفس

 فاکتوریـ   آزمـای   بصورت تصادفی کامالً طرح قالب در تحقیق این پردازد.می گیاه این بذرهای زنیجوان  تحریک برای مناسب تیمار بررسی ب  حاضر تحقیق باشد.می

 (،GA) جیبـرلین  هـای هورمـون  هفتـ (،  هشت و چهار ،صفر مدت ب  گرادسانتی درج  چهار )دمای مرطوب سرمادهی شام  آزمای  تیمارهای شد. انجام تكرار چهار در

ــ بن ــین زی ــالین (،BA) آدن ــتیک نفت ــید اس ــدو  (،NAA) اس ــک این ــید بوتیری ــو  (IBA) اس ــا)محل ــی 077 یه ــی پ ــی و ام( پ ــون 4 از ترکیب   (،GA+IBA) هورم

(GA+NAA،) (GA+BA،) (IBA+NAA،) (IBA+BA،) (NAA+BA،) (GA+IBA+NAA،) (GA+IBA+BA،) (GA+NAA+BA،)  

(IBA +NAA+BA،) (GA+ IBA +NAA + BA) افـزای   را زنیجوان  پارامترهای تنهایی ب  یک هر سرمادهی و هورمونی تیمارهای ک  داد نشان نتایج .ندبود 

 هفتـ   8 از بعـد  IBA و GA، BA، GA+IBA+IBA در زنـی جوانـ   درصـد  بیشترین بودند. تیمارها مؤثرترین جیبرلیک اسید و سرمادهی هفت  8 تیمار چند هر دادند،

 ،GA، BA بـذر  خـواب  شكسـتن  در اثـر  بیشـترین  بـا  تیمارهای و بوده فیزیولوژیک خواب دارای کوهی کرفس داد نشان نتایج شد. مشاهده درج  4 دمای در سرمادهی

GA+IBA+BA، BA و IBA بودند. سرمادهی هفت  8 شرایط در 

 هاهورمون و کوهی کرفس بذر، خواب مرطوب، سرمادهی :کلیدی کلمات
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Abstract 

Mountain celery with scientific name of Kelussia odoratissima Mozaff is one of native medicinal plants of Iran that is an 

endangered species due to illegal removal. Present study was carried out to find the suitable treatment for stimulating 

germination of seeds this plant. A factorial experiment based on a completely randomized design with four replications 

was used. Stratification (4 ̊C for 0, 4, and 8 weeks), 500 ppm solutions of Gibberellin (GA), Benzyl adenine (BA), 

Naphthalene acetic acid (NAA), Indole butyric acid (IBA) and combinations of these hormones as follows: (GA+IBA), 

(GA+ NAA), (GA+BA), (IBA+NAA), (IBA+BA), (NAA+BA), (GA+ IBA+NAA), (GA+ IBA+BA), (GA+NAA+BA), 

(IBA+NAA+BA), (GA+ IBA +NAA+BA) were the treatments. The results showed that Stratification or hormonal 

treatments alone increased germination parameters, however, 8 weeks stratification and GA were the most effective 

treatments. The highest germination percent and duration were obtained in GA, BA, GA+IBA+IBA and IBA after eight 

weeks of stratification at 4 ̊C due to treatments interaction suggesting that seeds of this species has physiological 

dormancy. There was no synergic effect between hormonal treatments. The results showed that mountain celery had 

physiological dormancy and treatments with the greatest degree of success in breaking dormancy were GA, BA, 

GA+IBA+BA, BA and IBA under 8 weeks stratification.  
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 مقدمه

 علمــــی  نــــام بــــا  )کلــــو ( کــــوهی  کــــرفس

Kelussia odoratissima Mozaff. چندسال  است هیگیا 

 دارای زیسـتی  تنوع و اقتصادی اکولوژیک، دیدگاه از ک 

 غیرمجـاز  برداشـت  علـت  ب  متأسفان  و بوده فراوان اهمیت

 ایـن  (.Mozaffarian, 2003) باشـد مـی  انقـرا   درمعر 

 سانتی 277 تا 127 ب  آن ارتفاع و بوده چتریان تیره از گیاه

 و اسـت  ك شـ  دوکـی  و راسـت  ریشـ   دارای رسد.می متر

 قاعـده  در و شـك   ایپنجـ   یهـا بریـدگی  دارای هـا برگ

 چتر آذین گ  باشد.می غالف بدون و بلند برگ دم دارای

 ایـن  هایرویشگاه ترینمهم باشد.می زرد رنگ ب ها گ  و

 اسـت.  بختیاری ارتفاعات در و ایران غربی جنوب در گیاه

 عارتفـا  حـداق   بـا  منـاطقی  در کلی طور ب  کوهی کرفس

 از بـی   سـانن   بارندگی متوسط و دریا سطح از متر 2077

-Iravani and Jaber) کندمی رشد خوبی ب  متر میلی 407

Alansar, 2006.) گیـاه  رویشی رشد طو  در دما حداکثر 

 درحـا   کنـد. مـی  تجاوز گرادسانتی درج  27 از ندرت ب 

 در کـوچكی  نـواحی  ب  کلو  طبیعی هایرویشگاه حاضر

ــتان ــاس ــفهان یاه ــتان( اص ــهر شهرس ــتان، ،)فریدونش  لرس

ــا  ــاری و چهارمح ــگ،) بختی ــیخ کوهرن ــی ش ــان عل  ،(خ

ــ  ــد و کهكلوی ــتان و دیشــمو ( بخــ ( بویراحم  خوزس

 گیـاه  ایـن  دارویـی  اثـرات  از شـود. مـی  محدود (منگشت)

 ضدسـرف   و بخـ   آرام التهـاب،  ضد ضددرد، ب  توانمی

  (.Iravani and Jaber-Alansar, 2006) کرد اشاره

 در اهـان یگ اءقـ ب جهـت  دیلیک سمیمكان یک بذر خواب

 ریـ نظ یگونـاگون  عوامـ   .اشـد بیمـ  یطـ یمح نامسـاعد  طشرای

ــ امتخضــ ــذر  تپوس ــ  و ب ــ عوام ــنظ یدرون ــدم ری ــاد  ع  تع

 عوامــ  زا نیجنــ ارتســاخ تكامــ  عــدم و بــذر هــایهورمــون

 بعنـوان  تبـا یترک یبرخـ  از باشـد. یمـ  بـذر  خواب ایجادکننده

 نیبـ  زمان  کاه بذر، زنیجوان  تحریک منظور ب  ماریت ی پ

 در یزمـان هم ب  بذرها وادارکردن و نآ سبزشدن و بذر کشت

 یطــیمح نامســاعد طشــرای در زنــیجوانــ  امكــان و سبزشــدن

 مرطـوب،  سـرمادهی  بـ   تـوان می مواد این از .شود می استفاده

 سـیتوکنین  و جیبـرلین  اکسـین،  هـای هورمـون  و پتاسیم نیترات

 (.Bahadori and Javanbakht, 2006) کرد هاشار

 یخـانواده  هـای گونـ   روی شـده  انجام مطالعات نتایج

 در اصلی عام  بعنوان را شیمیایی یبازدارنده مواد چتریان،

ــ  عــدم ــیجوان ــواختی و زن ــ  یكن ــیجوان ــذر زن  دانســتند ب

(Amooaghaie and Valivand, 2011.) همكاران و کاتو 

(Kato et al., 1978)  یبازدارنـده  مـواد  کردنـد  گـزارش 

 نقـ   دارنـد  سرما ب  احتیاج ک  بذرهایی خواب در درونی

 از گونـ   چنـد  روی بر ک  پژوهشی در کنند.می ایفا مهمی

 تیمارهـای  میان از شد، انجام ایران بومی چتریان یخانواده

 از پـس  سرمادهی تیمار خواب، شكستن جهت شده اعما 

 ;Bahadori, 2006) بود موثر ربسیا بذر خیساندن و شستشو

Sasani et al., 2007 and Javanbakht.)  و اسـییمزیت 

 زنـی جوانـ   مطالعـ   با (Schimizit et al., 2001) همكاران

 سـبب  سـرما  مـار یت کـاربرد  ک  نمودند مشاهده کرفس رذب

 سـبب  یسرماده زیرا شد، اهیگ این بذر زنیجوان  تحریک

 کیـ برلیج دیاسـ  د.شـو یمـ  کیـ برلیج دیاسـ  زتسن تحریک

 فمصـر  تحریـک  الز،یآم آلفا آنزیم تیفعال  افزای سبب

ــ ذخــایر ــمرم یذایغ ــتقم  کــاه و آندوس  یكیمكــان اوم

 (.Schimizit et al., 2001) گرددیم آندوسمرم یهاو لس

 ,Bahadori and Javanbakht) جوانبخـت  و بهـادری 

 نمودنـد  مشـاهده  سـیاه  زیره زنیجوان  مطالع  با نیز (2006

 سـرما  معر  در ک  یبذرهای روی کیبرلیج دیاس کاربرد

 سـیاه  زیـره  بـذر  زنیجوان  تحریک سبب بودند  تگرف قرار

ــد. ــایج ش ــی نت ــ  آزمایش ــی ک ــاران و نبئ ــاران همك  همك

(Nabaee et al., 2011) ریــوا  خــواب شكســتن روی 

 0 از سـرما  زمـان  مدت افزای  با ک  داد نشان دادند، انجام

 زنـی جوانـ   میزان بر صعودی طور ب  رتباًم روز، 20 ب  روز

 زنـی جوان  درصد بیشترین ک  طوری ب  است، شده افزوده

 ترکیـب  در کـ   شـد،  مشاهده روز 20 سرمادهی در (83%)

 داشــت. افــزای  %31 تــا میــزان ایــن جیبــرلین هورمــون بــا

 هورمـون  )نـوعی  فسـفات  آدنـین  بنـزین  هورمـون  همینین

 سـرعت  و درصـد  در اردمعنـی  افـزای   باعـ   سیتوکنین(
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 برایها سیتوکینین ترتیب این ب  شد. ریوا  بذر زنیجوان 

 غیرمستقیم بطور و نزم GA توسط زنیجوان  القای تكمی 

 آبسیزیک مانند( رشد بازدارنده مواد اثرات کاه  موجب

 مشـاهده  همینین (.Nabaee et al., 2011) شوندمی اسید(

 جیبـرلین  هورمـون  با  ریوا گیاه در چ ریش  طو  ک  شد

 بر داریمعنی تأثیر فسفات آدنین بنزین هورمون اما افزای 

 نداشت. چ  ریش  طو 

 تیره هایگون  از یكی بعنوان کوهی کرفس گیاه بذرهای

 شكسـت  درباره ما کنونی دان  و بوده خواب دارای چتریان،

 بسیار آن طبیعی هایعرص  بازسازی برای گیاه این بذر خواب

 تكثیـر  و حفظ جهت است منظورنزم همین ب  .باشدمی ناچیز

 در آن پـرورش  جهـت  سـازی  زمین  و گیاه این ژنتیكی ذخایر

 موردتوجـ   بـذر  این خواب بر غلب  چگونگی مصنوعی محیط

 شكسـت  کـ   اسـت  داده نشـان  قبلـی  یهـا پژوه  گیرد. قرار

 طـوننی  سـرمادهی  دوره نیازمنـد  کـوهی  کـرفس  بذر خواب

 نــدارد آن بــر اثــری جیبــرلین و اســت یون()استرتتیفیكاســ

(Amooaghaie and Valivand, 2011.)  ایـن  در بنـابراین 

ــق ــر عــالوه تحقی ــر بررســی ب ــر مرطــوب، ســرمادهی اث  اث

 اسـید  )نفتالین اکسین جیبرلین، شام  مختلف هایهورمون

ــدو  و اســتیک ــک این ــید( بوتری ــیتوکنین و اس ــ  س  )بنزی

 بـا  ترکیـب  در و یكـدیگر  با ترکیب در و تنهایی ب  آدنین(

ــار ــرمادهی تیم ــر مرطــوب س ــزان و خــواب شكســت ب  می

 ایـن  بـ   توجـ   با شد. بررسی کوهی کرفس بذر زنیجوان 

 طـو   کـوهی  کـرفس  پـراکن   کاه  دلی  ترینمهم ک 

 تحقیـق  ایـن  نتایج از استفاده لذا باشد،می بذر خواب دوره

 گیـاه  نای کردن اهلی نتیج  در و زنیجوان  کردن کوتاه ب 

 نمود. خواهد کمک دارویی

 هاروش و مواد

 تـوده  شـام   پژوه  این در مطالع  مورد ژنتیكی مواد

ــذور ــوهی کــرفس ب ــوده ک ــگ( )ت ــهر از کوهرن  فریدونش

ــفهان ــ  اصـ ــید( )منطقـ ــهریور در سراقاسـ ــا  شـ  1934 سـ

ــا و گردیــد آوریجمــ   یهــاپاکــت در آزمــای  زمــان ت

 1934 سـا   نبهمـ  در آزمای  شدند. نگهداری پالستیكی

 و درج  07 جغرافیایی موقعیت دارای منطق  این شد. انجام

 شـمالی  عر  دقیق  34 و درج  92 شرقی، طو  دقیق  12

 ایــن باشــد.مــی آزاد دریــای ســطح از متــر 2097 ارتفــاع و

 بـذر  خـواب  شكسـت  تیمارهای بررسی منظور ب  آزمای 

 در کـوهی  کـرفس  دارویـی  گیاه زنیجوان  خصوصیات رب

ــاورزی دانشــكده یشــگاهآزما ــالمی آزاد دانشــگاه کش  اس

 شد. انجام خوراسگان واحد

 کــامالً طــرح قالــب در فاکتوریــ  بصــورت آزمــای 

 آزمایشـی  فاکتورهـای  شـد.  انجـام  تكـرار  چهار با تصادفی

ها هورمون ترکیب 10 و مرطوب سرمادهی دوره س  شام 

 و 4 (4S) (،7S) 7 شام  مرطوب سرمادهی دوره س  بودند.

8 (8S)  ــ  درجــ  چهــار دمــای در مرطــوب ســرمادهی هفت

 محـر   هورمـون  چهار و او  فاکتور عنوان  ب گرادسانتی

 نفتــالین (،BA) آدنــین بنزیــ  (،GA) جیبــرلین زنــیجوانــ 

  (IBA) اســید بوتیریــک اینــدو  و (NAA) اســید اســتیک

ــا ــار ایـــن از ترکیبـــی و ام پـــی پـــی 077 غلظـــت بـ   چهـ

ــون ــام  هورمــــــــ   (،GA+NAA) (،GA+IBA) شــــــــ

(GA+BA،) (IBA+NAA،) (IBA+BA،) (NAA+BA،) 

(GA+IBA+NAA،) (GA+IBA+BA،) (GA+NAA+BA،) 

(IBA+NAA+BA،) (GA+IBA+NAA+BA) ــوان  بعنـــ

  بودند. دوم فاکتور

 تـوده  (کلرایـد  تترازولیـوم ) بـذر  حیات آزمون اسا  بر

 .بودند (%32) نامی  قوه دارای و زنده کوهی کرفس بذرهای

 طـور  بـ   خـال   و سـالم  بـذر  تعـدادی  ابتدا کار انجام برای

 با سمس و شد انتخاب کوهی کرفس بذری توده از تصادفی

 در ساعت 24 مدت ب  بذور بازدارنده، مواد شستشوی فهد

 بـذور  عفونی ضد منظور ب  شدند. داده قرار آب جریان برابر

 مـدت  بـ   بـذور  دادن قرار شام ، ایمرحل  س  روش یک از

 هیموکلریـد  بـ  هـا  آن انتقا  درصد، 07  اتانو در دقیق  یک

 شـدید  تكـان  بـا  همـراه  دقیقـ   ده مـدت  بـ   درصد ده سدیم

 بـ   بـار  هـر  و بـار  پـنج  اسـتری   مقطر آب با شستشو و دست

 .(Forozandeh Shahraki, 2007) بود دقیق  پنج مدت

 ســرمادهی منظــور بــ  بــذرها ابتــدا تیمــار اعمــا  بــرای
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 در مقطر آب لیتر میلی 077 در ساعت 12 مدت ب  مرطوب

 پالسـتیكی  ظـروف  در سـمس  و شـدند  خیسانده اتاق دمای

 ضـخامت  ب  مرطوب ماس  نی  دو بین متر( سانتی 10×17)

 درجـ   چهار دمای ب  و شده داده قرار سانتیمتر پنج نی  هر

 منتقـ   یخیـا   درون هفتـ   هشـت  و چهار ،صفر مدت در

 ام پـی  پی 077 محلو  در ساعت 12 مدت ب  سمس .شدند

 خیسـانده  اتـاق  دمـای  در آنهـا  از ترکیبـی  و هورمون چهار

 از بعـد  .(,Makizade Tafti and Farhodi 2013) شـدند 

 بدون بذرها شاهد تیمار در شدند. منتق  پتری ب  مدت این

 .گرفتند قرار پتری در تیمار اعما 

 یهـا پتـری  در در1934 بهمن در تیمارشده بذور سمس

 رفتنـد  قرار صافی کاعذ نی  یک روی متر یسانت ده قطر با

 میكرومـو   177) نور ساعت 12 شرایط با رشد اتاقک ب  و

 رطوبـت  تـاریكی،  ساعت 12 و ثانی ( بر مرب  متر بر فوتون

 روز شــبان  در گــراد ســانتی درجــ  10 دمــای و درصـد  07

 بـذر  عـدد  27 پتـری  هـر  در (.(AOSA, 1983 شدند منتق 

 بـ   مقطـر  آب لیتـر میلـی  هفت زومل موق  در و گرفت قرار

 و بود روز 21آزمای  زمان مدت شد. اضاف  کشت محیط

ــان در ــرعت و درصــد پای ــ  س ــیجوان ــانگین ،زن ــان می  زم

 سـرعت  و درصـد  شد. محاسب  چ  ریش  طو  و زنیجوان 

 براسـا   ترتیـب  بـ   زنـی جوانـ   زمان میانگین و زنیجوان 

ــ  ــایرابط ــر ه ــی زی ــد بررس  ;Scott et al., 1984) ش

Copeland and Mc Donald, 2001; Copeland and 

Mc Donald, 1995.) 

(1) GP =ΣG/N*100 

GP، زنیجوان  درصد، G  در زده جوانـ   بـذور  تعـداد 

 بود. بذور ک  تعداد N و آزمای  دوره

(2) GR = Σn/Σ (Dn) 

GR، زنـی جوانـ   سرعت، n  در زده جوانـ   بـذر  تعـداد 

 بود. آزمای  عشرو از روز تعداد D و D روز

(9) MGT = ∑ nd/N 

MGT، زنیجوان  زمان میانگین، d شروع از روز تعداد 

 کــ  N و i روز در زده جوانــ  بــذر تعــداد n آزمــای ،

 بود. زده جوان  بذرهای

 میلـی  دو چـ  ریش  ک  شد گرفت  درنظر زمانی زنیجوان 

 97 مـدت  بـ   ساعت 24 هر زده جوان  بذور داشت. طو  متر

 و ضـخیم  کوتـاه،  هیموکوتیـ   بـا ها گیاهی  شدند. ثبت روز

 عنـوان  بـ   رشـد  از شـده  بازداشـت   اولیـ   ریش  و شك  فنری

 ;Scott et al., 1984) شدند گرفت  درنظر عادیغیر گیاهی 

Makizade Tafti and Farhodi, 2013.)  ب  چ ریش  طو 

 گیـری  انـدازه  متـر میلی واحد اسا  بر و ک  خط کمک

 ریشـ   طو  و شده باز گیاهی  خمیدگی نظورم این ب  شد.

 شد. گیری اندازه بذر ب  اتصاا  مح  تا انتها از

  کــــاممیوتری افــــزار نــــرم از اســــتفاده بــــا هــــاداده

SAS (9.1) (2006)  رسـم  بـرای  و شـدند  واریـانس  تجزی 

ــرم از نمودارهــا ــزار ن  صــورت در شــد. اســتفاده اکســ  اف

 حــداق  آزمــون از آزمایشــی، عوامــ  اثــر بــودن دارمعنــی

 بـرای  درصـد  0 احتمـا   سطح در (LSD) دار معنی تفاوت

 منظـور  بـ   همینـین  شـد.  اسـتفاده  تیمارهـا  میانگین مقایس 

 ضـرائب  شـده،  گیـری  انـدازه  صـفات  بـین  روابـط  بررسی

 .گردید محاسب  همبستگی

 بحث و نتایج

 نتایج شد. زنیجوان  پارامترهای بهبود باع  سرمادهی

 مرطوب سرمادهی تیمار تأثیر ک  داد ننشا واریانس تجزی 

 و زنـی جوانـ   زمـان  متوسط ،زنیجوان  سرعت و درصد بر

 درصـد  یـک  سـطح  در کـوهی  کرفس توده چ ریش  طو 

 سـرمادهی  زمـان  مدت افزای  با (.1 جدو  (بود دار معنی

 و زنـی جوانـ   سـرعت  و درصـد  بـر  هفت  هشت ب  چهار از

 و بیشـترین  هفتـ   8 سـرمادهی  .شـد  افـزوده  چ  ریش  طو 

 زنـی جوانـ   سرعت و درصد کمترین سرمادهی بدون تیمار

 در زنـی جوانـ   زمـان  میـانگین  .داشـت  را چـ  ریش  طو  و

 داشـت.  کـاه   هفتـ   8 بـ   4 از سـرمادهی  تیمار در بذرها

  همكــــــاران و نجفــــــی مــــــا نتــــــایج بــــــا مطــــــابق
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(Nadjafia et al., 2006) در Ferula gummosa،  

ــو ــاران و رزمجـ   در (Razmjoo et al., 2009) همكـ

Clematis ispahanica همكـاران  و زو و (Zhou et al., 

 پارامترهــای  افــزای  Rosa multibracteata در (2009

 سرمادهی کردند. گزارش را سرمادهی تیمار در زنیجوان 

 فـراهم  در مهمـی  نقـ   کـ   اسـت  اسـتانداردی  روش یک

 عم  ارد.د بذور خواب بر غلب  برای محر  عوام  کردن

 تحریـک  بعلـت  اسـت  ممكن دمایی خواب در پایین دمای

 در بـذر  توانـایی  افـزای   یا وها بازدارنده سطح کاه  در

ــد ــطح تولیــ ــانیی ســ ــون از بــ ــایهورمــ ــر  هــ   محــ

ــد ــد رش  ;Tipirdamaz and Gomurgen, 2000) باش

Vandelook et al., 2007.)  موجـب  مرطـوب  سـرمادهی 

ــرات ــوژیكی تغیی ــددی فیزیول ــذرها رد متع ــی ب ــردد.م  گ

 ورود سطح افزای  موجب بذرها روی مرطوب سرمادهی

ــدها ــدها و نوکلئوزی ــ  نوکلئوتی ــیر ب ــنتز مس ــیدهای س  اس

 سـلولی  تقسیم اندازی راه در امر این ک  شودمی نوکلئیک

 (.El-Nabawy et al., 1980) اسـت  مـؤثر  جنینی محور در

 رفسـف  میـزان  ک  دریافت (L-Dengawy, 2005) الدنگاوی

 محلـو   فسـفر  غلظت اما منفی، همبستگی آلی غیر محلو 

 و دارد بــذر زنــیجوانــ  درصــد بــا مثبتــی همبســتگی آلــی

 نمایـد. مـی  تحریک را آلی فسفر ترکیبات ایجاد سرمادهی

ــار طــی در ــزای  ســرمادهی تیم ــی اف  ســطح در داری معن

ــزیم  همینــین دهــد.مــی رخ فســفات پنتــوز مســیر یهــاآن

 1 فروکتـوز  نظیر آلی یهافاتفس سطح مرطوب سرمادهی

 دهدمی قرار تأثیر تحت را نوکلئوتیدها و فسفات بیس 1 و

(Bewley and Black, 1994.)  یهـا آنـزیم  سطوح افزای 

 و سـرمادیده  بـذرهای  در پراکسیداز و لیماز فسفاتاز، کاتانز،

 از نیز رشد طو  در جنین تغذی  برای آمین  اسیدهای تشكی 

 بـذرهای  در سـرما  تیمـار  دنبـا   بـ   ک  ندهست تغییراتی جمل 

 (.Karam and Al-Salem, 2001) دهندمی روی دیده سرما

  (MGT) زنیجوان زمان و میانگین  (RL)، طو  ریش  چ  (GR) زنیجوان و سرعت  (GP)درصد تجزی  واریانس  -1جدو  

 های گیاهیتحت سرمادهی مرطوب و هورمون کرفس کوهی

Table 1- Analysis of variance percentage and rate of germination, root length and mean germination time of 

Kelussia odoratissima Mozaff under Stratification and plant hormones 

 

 تغییرات منب 
S.O.V 

 آزادی درج 
df 

 زنیجوان  درصد
Germination 

percentage 

 زنیجوان  سرعت
Germination 

rate 

 چ  ریش  طو 

Root length 

 زنی جون  زمان میانگین

Mean germination 

time 

 مرطوب سرمادهی

Stratification 
2 54950.7** 7.96** 4867.2** 453.3** 

 هورمون

Hormone 
14 553.2** 0.250** 268.3** 36.0** 

 هورمون × سرمادهی

S*H 
28 221.5** 0.108** 202.2** 55.7** 

 خطا

Error 
135 22.6 0.012 9.4 0.64 

 تغییرات ضریب

CV 
 13.08 24.61 25.60 12.90 

 درصد 1 احتما  سطح در دارمعنی **

** Significant at 0.01 levels of probability 

 

 سـرعت  و درصـد  بـر  نیـز  مختلـف  یهـا هورمون تیمار

 در زنـی جوانـ   زمـان  میـانگین  و چـ  ریش  طو  زنی،جوان 

 (>P 71/7) داشــت اثـر  داری معنـی  بطـور  کـوهی  کـرفس 

 زنـی، جوانـ   سـرعت  و درصـد ها هورمون هم  (.1 )جدو 
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  داد. افزای  را زنیجوان  زمان میانگین و چ ریش  طو 

 را زنـی جوان  خصوصیات (GA) جیبرلیک اسید تیمار

ــزای  ــا تطــابق در داد. اف ــایج ب ــن نت ــای  ای ــی آزم  و نجف

 ،Teucriumpolium در (Nadjafi et al., 2006) همكاران

ــو ــاران و رزمجـ  در (Razmjoo et al., 2009) همكـ

Clematis ispahanica  در زنیجوان  خصوصیات افزای 

 بـ   بسـتگی  بهبـود  میـزان  کردنـد.  گزارش را GA تیمار اثر

 همكاران و اعتمادی ما، نتایج مقاب  در داشت. GA غلظت

(Etemadi et al., 2010) ــو و ــایی عم ــی و آق ــد ول  ون

(Amooaghaie and Valivand, 2011)  کردنـد  گـزارش 

 کـوهی  کـرفس  زنـی جوان  بر توجهی قاب  اثر GA کاربرد

 بعنـوان  توانـد  مـی  جیبرلیک اسید خارجی کاربرد نداشت.

 اسـید  کـ   اسـت  شـده  گزارش رود. کار ب  سرما جایگزین

 و نـور  سـرما،  بـ   کـ   بذوری خواب شكستن در جیبرلیک

 دارد زیادی نق  دارند نیاز رسیدگی از پس غذایی ذخیره

(Gupta, 2003) . کـاربرد  ،نتیجــ  در GA مطالعــ  ایــن در 

 نیازهای یا نور برای مناسبی جایگزین همینین است ممكن

 رشـد  هـا جیبـرلین  واقـ   در باشـد. ها گون  این بذور غذایی

 تـأمین  سـلو   دیـواره  کشسـانی  ضـریب  افزای  با را سلو 

 بـ   آن تبـدی   و نشاسـت   زهیـدرولی  باع  جیبرلین کنند.می

 در و سـلو   آب پتانسی  کاه  باع  امر این شود.می قند

ــ  ــهی  نتیجـ ــ  آب ورود تسـ ــلو  درون بـ ــی سـ ــود.مـ   شـ

ــ  ــن دنبــا  ب  دهــدمــی رخ ســلو  شــدن طویــ  فرآینــد ای

(Schimizit et al., 2001; Nabaee et al., 2013).  

 جیبرلیـک  اسـید  و سـرما  تیمـار  تحـت  بـذور  کـ   زمانی

ــ  درصــد رینبیشــت ــیجوان ــت  را زن ــند داش ــ  ،باش ــوعی ک  ن

 ایـن  خواب ک  دهد نشان است ممكن است، سرما جایگزین

 ;Baskin et al., 1995) باشـد  فیزیولوژیـک  نـوع  ازها گون 

Walck et al., 2002).  از نـوع  ایـن  در مـؤثر  فاکتورهـای 

 بازدارنـــده فاکتورهـــای وجـــود نـــار ، جنـــین خـــواب،

 ترشـح  سـرما  رسـد می نظر ب  باشد. می دو هر یا زنیجوان 

 جیبــرلین افــزای  دهــد.مــی افــزای  بــذور در را جیبــرلین

 شـود. مـی  قنـدها  شكسـتن  وها آنزیم فعالیت افزای  باع 

 تجزیـ   جنـین  بـرای  اسـتفاده  قابـ   مواد ب  نشاست  همینین

 باعــ  ســرانجام کــ  (Karssen et al., 1989) شــودمــی

 جیبرلیک اسید و سرما دیگر بعبارت شد. خواهد زنیجوان 

 افـزای   وهـا  پـروتئین  فعالیـت  و هاسـازی ر تشكی ، باع 

 جنـین  تغذیـ   بـرای  نشاست  کننده تجزی  هایآنزیم فعالیت

 .(Olmez et al., 2004) شوندمی

 بـذور  روی (Schimizit, 2001) اسییمزیت مطالع  در

 کـاربرد  و سـرمادهی  تیمـار  در زنیجوان  بیشترین ،کرفس

 اسـتفاده  شـاید  شـد.  مشـاهده  جیبـرلین  ماننـد  ییهاونهورم

 و داده قـرار  اثر تحت را جنین رشد تیمارها این از همزمان

 دهد.می کاه  را اسید آبسیزیک غلظت همینین

 مطالعـــ  در (Otroshy, 2010) همكـــاران و اترشـــی

 آمینـو  بنزیـ   کینتـین،  رشـد  یهـا کننـده  تنظـیم  اثر بررسی

ــورین ــید و (BAP) پ ــکجیبر اس ــر لی ــتن ب ــواب شكس  خ

Ferula assafoetida L. نـــدکرد گـــزارش BAP از 

 داشـت.  را زنـی جوان  میزان بیشترین سیتوکنین یهاهورمون

 سیســتم در را 3GA اثــرهــا ســیتوکنین اســت شــده گــزارش

 تـر سری  زنیجوان  و دهندمی افزای  کرفس بذر زنیجوان 

 ;Biddington and Thomas, 1978) شـوند مـی  موجـب  را

Thomas and Van Staden, 1995).  ایـن  در حـا   هـر  ب 

ــی مطالعــ  ــر BAP و GA از ترکیب ــر افزایــی هــم اث  روی ب

  نداشت. کوهی کرفس زنیجوان 

 آدنـین  بنزیـ   کـ   دهـد مـی  نشـان  حاضـر  مطالع  نتایج

 طـو   و زنـی جوانـ   سرعت ،زنیجوان  درصد )سیتوکنین(

 سـنتز  تحریـک  بـا هـا  سـیتوکینین  داد. افـزای   را چـ  ریش 

DNA و RNA را جنـین  سـلولی  تقسـیم  و رشد ،هادان  در 

 افزای  با یا و کنندمی کمک زنیجوان  ب  و نموده تسهی 

 نفوذپـذیری  افـزای   با یا و نشاست  هیدرولیز و آمیالز آلفا

 روی بـر  مـواد  تر سری  انتقا  نتیج  در و سیتوپالسمی غشا

 نشـان  مطالعـات  (.Li, 2000) هسـتند  اثرگـذار  زنـی  جوانـ  

 در جیبـرلین  فعالیت افزای  باع ها سیتوکینین ک  دهدمی

 خـواب  تسـری   بـ   منجـر  و شده زراعی کرفس بذر سیستم

  .(Biddington and Thomas, 1978) شودمی آن شكنی

 ثبتم اثر اکسین( هورمون )نوعی اسید بوتیریک ایندو 

 داشـت.  چـ  ریشـ   طـو   و زنـی جوانـ   درصد بر داری معنی
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 اثـرات هـا  اکسین ک  است کرده مشخ ها بررسی از بعضی

 در کمـک  بـا  اکسین، .دارند بذر زنیجوان  بر کمی افزایشی

 فعـا   وسـیل   بـ   و چـ  ریشـ   و چـ  ساق  غالف نمودن طوی 

 را چـ  ساق  و چ ریش  رشد نورگرایی و گرایی زمین نمودن

 ;Bialek et al., 1992; Singh, 1990) کنـد مـی  تنظـیم 

Nabaee, 2011). ــالین مطالعــ  ایــن در  اســید اســتیک نفت

(NAA) افـزای   را کـوهی  کـرفس  زنیجوان  پارامترهای 

 Gudadhe and) دهوران و گوداده نتایج باها یافت  این داد.

Dhoran, 2012)  کردند گزارش ایشان است. مشاب NAA 

 .دهد می افزای  را Asparagus sprengeri زنیجوان 
هــا هورمــون و هفتــ ( 8 و 4 ،7) رمادهیســ متقابــ  اثــر

(PPM 077) چـ  ریش  طو  زنی،جوان  سرعت و درصد بر 

ــانگین و ــ  زمــان می ــیجوان ــود دار معنــی زن  (،1 )جــدو  ب

 ،GA در ترتیـب  بـ   زنـی جوانـ   درصـد  بیشـترین  بطوریك 

BA، IBA، GA+IBA+BA و BA+NAA ــرایط در  8 شــ

 ب  زنیجوان  سرعت بیشترین (.1 )شك  بود سرمادهی هفت 

ــب  و GA، BA، BA+NAA، IBA در ترتیـــــــــــــــــــ

GA+IBA+BA شـك   بـود  سـرمادهی  هفت  8 شرایط در( 

 ســرمادهی هفتــ  8 و BA در چــ ریشــ  طــو  بیشــترین (.2

 ،GA+IBA+BA در ترتیــب  بــ   ســمس و شــد  مشــاهده

IBA+BA مـورد  در (.9 )شـك   بـود  سـرمادهی  هفت  8 در 

 بـدون  شـرایط  در میـزان  بیشـترین  زنـی جوان  زمان میانگین

 ،NAA+IBA هورمـونی  تیمارهـای  در ترتیب ب  سرمادهی

GA+NAA+IBA، GA+NAA+IBA و GA+BA بـــــود 

  (.4 )شك 
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تیمار هورمونی
                  

اثر متقاب  بین تیمارهای سرمادهی و هورمون
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 کوهی. کرفس زنیجوان  درصد روی برها هورمون و مرطوب سرمادهی بین متقاب  اثر میانگین مقایس  -1 شك 

 ندارند. داری معنی اختالف 70/7 احتما  سطح در دار معنی تفاوت حداق  آزمون اسا  بر هستند مشتر  حرف یک دارای حداق  ک  ییهاستون

Figure 1- Means comparison of the interaction between stratification (S) and hormones (H) on germination 

percentage of Kelussia odoratissima (columns with minimum a same letter don’t have significant difference, 

using LSD method, p=0.05) 
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  کوهی. کرفس زنیجوان  سرعت روی برها هورمون و مرطوب سرمادهی بین متقاب  اثر میانگین مقایس  -2 شك 

 ندارند. داری معنی اختالف 70/7 احتما  سطح در دار معنی تفاوت حداق  آزمون ا اس بر هستند مشتر  حرف یک دارای حداق  ک  ییهاستون

Figure 2- Means comparison of the interaction between stratification (S) and hormones (H) on germination 

rate of Kelussia odoratissima (columns with minimum a same letter don’t have significant difference, using 

LSD method, p=0.05) 
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  کوهی. کرفس متر()میلی چ ریش  طو  صفت روی برها هورمون و مرطوب سرمادهی بین متقاب  اثر میانگین مقایس  -9 شك 

 ندارند. داری معنی اختالف 70/7 احتما  سطح در دار معنی فاوتت حداق  آزمون اسا  بر هستند مشتر  حرف یک دارای حداق  ک  ییهاستون

Figure 3- Means comparison of the interaction between stratification (S) and hormones (H) on root length 

(mm) of Kelussia odoratissima (columns with minimum a same letter don’t have significant difference, using 

LSD method, p=0.05) 
 



 1938بهار و تابستان /  1 شماره/ 8 جلد/  ایران بذر فناوری و علوم نشری  ...بر بذر خواب شكست تیمارهای تأثیر

273 

ef

c

a

b

ef

l-n
h-k

f-i

j-l k-m

de de
g-j e-h

ef de d-f
cd

i-k

p

m-o
k-m

n-p op

g-j g-j

l-n i-l
h-k g-j g-k

e-g

0
2
4
6
8

10
12
14
16

ین
نگ
میا

ان
زم

ان 
جو

نی
ز

(
وز

ر
)

M
ea

n
 G

er
m

in
a

ti
o

n
 T

im
e 

(d
a

y
)

هورمونیتیمار
Hormonal Treatment

هورمونوسرمادهیتیمارهایبین متقاب رثا
Interaction hormonal and startification treatments

S0

S4

S8

 

  کوهی. کرفس )روز( زنیجوان  زمان توسطم صفت روی برها هورمون و مرطوب سرمادهی بین متقاب  اثر میانگین مقایس  -4 شك 

 ندارند. داری معنی اختالف 70/7 احتما  سطح در دار معنی تفاوت حداق  آزمون اسا  بر هستند مشتر  حرف یک دارای حداق  ک  ییهاستون

Figure 4- Means comparison of the interaction between stratification (S) and hormones (H) on mean 

germination time (day) of Kelussia odoratissima (columns with minimum a same letter don’t have significant 

difference, using LSD method, p=0.05) 
 

همینین در همـ  تیمارهـای هورمـونی میـانگین زمـان      

هفتـ  سـرمادهی کـاه  داشـت.      8زنـی در شـرایط   جوانـ  

زنـی را در مقایسـ    ها پارامترهای جوانـ  ترکیبی از هورمون

اثـرات  هـا بـ  تنهـایی بهبـود نـداد.      با هـر یـک از هورمـون   

رات هم افزایـی بـر روی   ها، اثترکیبی سرمادهی و هورمون

زنی داشت. در هر صورت چنـین اثراتـی   پارامترهای جوان 

هـا دارد. در  بستگی ب  دوره سـرمادهی و ترکیـب هورمـون   

 و همكـاران  حسـن شـیخی   ارتباط بـا نتـایج ایـن آزمـای     

(Hassan Shaykhi et al., 2015)     نشـان دادنـد ترکیـب

ppm 077 GA ن و ســرمادهی بهتــرین تیمــار بــرای شكســت

ها اثر هـم  خواب بذور کرفس کوهی بود. ترکیب هورمون

هـای مـورد مطالعـ     زنـی پارامترهـای گونـ    افزایی بر جوان 

 نداشـــــــت. در مقابـــــــ  ظفریـــــــان و هوشـــــــمند    

(Houshmand, 2013 and Zafarian ) گــزارش کردنــد

ــم  mg/L 077 3GAو  mg/L 00/7 BAPترکیـــب  ــر هـ اثـ

 شت.زنی کرفس کوهی داافزایی بر روی جوان 

های مورد آزمای ، هورمون جیبـرلین  در بین هورمون

زنی کرفس کـوهی بـود. ایـن    مؤثرترین هورمون در جوان 

 Gudadhe andگـوداده و دهـوران )  هـای  نتـایج بـا یافتـ    

Dhoran, 2012 در )Asparagus sprengeri  و

( Roychowdhury et al., 2012روییاوداری و همكـاران ) 

 .در توافق است Dianthus caryophyllusدر 
 تیمـار(  نـوع  از نظـر  ها )صـرف  آزمای  این مجموع در

 درصـد و سـرعت   همبستگی مثبت و معنی داری بـین  اکثراً

چـ  و سـرعت   زنـی و طـو  ریشـ    زنی، درصد جوان جوان 

کـرفس   بـذرهای  (2چـ  )جـدو    زنی و طـو  ریشـ   جوان 

درصـد   بـا  زنـی سـری   جوانـ   شـد. بنـابراین   مشاهده کوهی

است، در نتیج  رشد بهتر گیاه  بوده همگام بانتر زنی جوان

 شود.و افزای  طو  ریش  چ  مشاهده می

داد بــذور  نشــان حاضــر آزمــای  نتــایج طــورکلی بــ 

کرفس کوهی دارای خـواب فیزیولوژیـک هسـتند. تیمـار     

زنـی را افـزای  داد. همینـین    سرمادهی پارامترهای جوانـ  

زنـی  ارامترهـای جوانـ   تیمارهای هورمونی باع  افـزای  پ 

زنـی  شد. ب  هر جهت میزان افزای  در خصوصیات جوانـ  
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ــب       ــود. ترکی ــتر ب ــار بیش ــر دو تیم ــب ه ــرایط ترکی در ش

ها با یكدیگر اثـر افزایشـی نداشـت. تیمارهـای بـا      هورمون

بیشترین اثر در شكستن خواب بذور کرفس کـوهی شـام    

GA ،GA+IBA+BA ،BA  وIBA  ــرایط ــ   8در شــ هفتــ

 گراد بودند.درج  سانتی 4در دمای  سرمادهی

 زنی در کرفس کوهی ضریب همبستگی بین صفات اندازه گیری شده جوان  -2جدو  

 هفت  سرمادهی مرطوب و تیمارهای هورمونی. 8و  4، 7در متوسط زمان 
Table 2- Correlation coefficients among measured germination traits in Kelussia odoratissima in time mean 

of 0, 4 and 8 weeks stratification and hormonal treatments. 

 

 صفات

Traits 

 زنیجوان  درصد

GP 

 زنیجوان  سرعت

GR 

 چ  ریش  طو 

RL 

 زنیجوان  زمان میانگین

MGT 

 زنیجوان  درصد

GP 
1.0    

 زنیجوان  سرعت

GR 
0.74** 1.0   

 چ  ریش  طو 

RL 
0.87** 0.60** 1.0  

 زنیجوان  زمان میانگین

MGT 
-0.05ns -0.10ns 0.06ns 1.0 

ns  درصد 1معنی دار در سطح احتما   **بدون معنی و. 

ns and **, not Significant and Significant at the 0.01 probability level 

 

 قدردانی و تشکر

 واحــد  اســالمی  آزاد دانشــكده  محتــرم  مســئولین از

 ایـن  انجـام  نیـاز  مـورد  مـالی  مناب  تأمین در ک  خوراسگان

ــق ــاعدت تحقی ــافی مس ــت  را ک ــد،داش ــدیر ان ــكر و تق  تش

 .گرددمی
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