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 چکیده

های زنی و برخی فعالیتم، دما و خیساندن( بر جوانهبذر )جیبرلین، نیترات پتاسی پرایمینگمنظور بررسی تاثیر تیمارهای به

دهنده نتایج نشانو کرفس کوهی دو آزمایش جداگانه بر مبنای طرح کامال تصادفی انجام شد.  لگجیو آنزیمی  فیزیولوژیک

الز و پروتئین در هر چه، محتوای آنزیم آلفا آمیهچه و ساقزنی، طول ریشهدار تیمارهای مورد استفاده بر درصد جوانهتاثیرمعنی

گرم در لیتر جیبرلین میلی 4چه و تیمار گرم در لیتر جیبرلین موجب افزایش طول ریشهتیمارهای یک و دو میلیدو گیاه بود. 

گرم در لیتر نیترات پتاسیم تاثیر مثبت بر میلی 4 و 9و کرفس کوهی گردید. تیمارهای  لگجیچه در هموجب افزایش طول ساق

 لسیوسس درجه 2کرفس کوهی همچنین تیمار خیساندن بذر و نگهدای آن در دمای  ئین هر دو گیاه داشت درمحتوای پروت

 2آمیالز در کرفس کوهی در دمایی  ترین میزان آنزیم آلفاروز موجب افزایش محتوای پروتئین گردید. بیش 00و  90مدت به

روز و در گیاه  10و  00، 90مدت بهسلسیوس  درجه 2دمای روز و تیمارخیساندن و نگهداری در  10مدت بهسلسیوس درجه 

درجه  2روز مشاهده شد. خیساندن بذر و نگهداری بذرها در دمای  00مدت نگهداری به وسلسیوس  درجه 0کور در دمای 

د. تیمار روز برای کور بو 00و  90مدت زنی بذر کرفس کوهی و بهروز بهترین تیمار برای درصد جوانه 90مدت بهسلسیوس 

لیتر جیبرلین و تیمار  گرم درمیلی 4روز موجب افزایش محتوای آنزیم کاتاالز شد. تیمار  10مدت درجه به 0و  2دمای 

روز موجب افزایش محتوای پرولین در کرفس کوهی گردید. در  10مدت به سلسیوس درجه 2خیساندن و نگهداری در دمای 

 00و  90مدت بهسلسیوس  درجه 2با جیبرلین و خیساندن در دمای بذر  رایمینگپگیری نمود که توان نتیجهکل چنین می
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 مقدمه

منابع غذایی با توجه به افزایش جمعیت جهان تامین 

باشد. های اساسی هر کشوری میها از اولویتمورد نیاز آن

گیاهان مرتعی از جمله گیاهان مورد توجه برای تامین 

هر یک از این گیاهان دارای  .باشدنیازهای غذایی بشر می

های گوناگون برای کاربردهای خوراکی، دارویی، قابلیت

کاپاریس  علمی با نام لگجی باشند.ای میصنعتی و علوفه

 نتیره کبریاگیاهی از  (Capparis spinose) ایسپینوسا

(Capparacea) های دائمی یکی از بوته لگجیباشد. می

باشد ض در اغلب کشورهای مدیترانه ای میادر معرض انقر

(Abu-khalaf and Arafeh, 2015)این گیاهان به .-

 400ز تر اها کمخوبی با مناطقی که بارندگی سالیانه آن

ای با تابش باالی نور و در مناطق صخره باشدمتر میمیلی

ادر به تولید قخورشید که اکثر گیاهان در چنین شرایطی 

 کندمحصول تولید می باشندمحصول اقتصادی نمی

(Sultan and Çelik, 2009) کاربرد  لگجی. گیاه دارویی

-Abu)ای در طب سنتی و صنایع داروسازی دارد گسترده

khalaf and Arafeh, 2015) از این گیاه همچنین در .

های کلیه، کبد، ها نظیر بیماریدرمان بسیاری از بیماری

خونی، اعصاب، نقرس، دیابت و طحال، پوستی، کم

 ,Abu-khalaf and Arafeh)شود روماتیسم استفاده می

فالونوئیدها،  ترکیبات دارویی نظیر غنی از لگجی. (2015

 ویژه گلیکوزیدها وهها و بها، اسانسنها، پکتیساپونین

این گیاه همچنین دارای اثرات باشد. ها میگلیکوزینوالت

-Abu)باشد و ضد التهابی می تاکسیدانضد قارچی، آنتی

khalaf and Arafeh, 2015 Sultan and Çelik, 

  (.Kelussia odoratissima L)کرفس کوهی .( ;2009

از تیره  دساله و معطرچن گیاهیبا نام فارسی کلوس، 

 های با ارزش دارویی در منطقه زاگرساز گونهچتریان 

 باشدبوده که دارای اهمیت اکولوژیک و اقتصادی می

(Razeghi et al., 2015). تحقیقات نشان داده که به

موجود در کرفس کوهی،  لگوستلید -Zو  دلیل فالونوئید

ضد سرفه، بخش، یاه دارای اثرات ضد التهاب، آراماین گ

 Saeedi and)باشد سم میآضد دیابت، ضد سرطان، ضد 

Omidbaigi, 2009; Razeghi et al., 2015 ).  این

های دارویی ایران در طی ونه نیز همانند بسیاری از گونهگ

، شخم اراضی رویهدلیل برداشت بیهای اخیر بهسال

در معرض خطر انقراض قرار  منظور کشت دیممرتعی به

. بذرهای این (AmoAghaei et al., 2008) ستگرفته ا

 های دیگر گیاهان خانواده چتریانهمانند بذر گونههان گیا

الگوی مختلفی از خواب فیزیولوژیک را نشان  که و کبریان

-که موجب کاهش جوانهباشد دارای خواب می Tدهدمی

خواب بذر یکی از عوامل اصلی بقای بذر  شود.زنی بذر می

خواب در بذر  .باشدمساعد محیطی میتحت شرایط نا

تحت تاثیر وجود پوسته ضخیم، عدم تعادل هورمونی و 

بذر روش  پرایمینگشود. عدم تکامل جنین حادث می

زنی بذر و ظهور موثر در کاهش مدت زمان الزم برای جوانه

شود. در باشد که موجب بهبود کارآیی بذر میگیاهچه می

یر محققین مشخص شد شده توسط ساهای انجامسیربر

افزایش بیوسنتز پروتئین بذر موجب  پرایمینگکه 

(McDonald, 1999) افزایش فعالیت آنزیم آلفا امیالز ،

(Ghahramani et al., 2015) افزایش بیوسنتز ،DNA 

-می (Bradford, 1986) ریبوزومی RNAمیتوکندری و 

دلیل افزایش نفوذپذیری پوسته بذر سرمادهی بذر بهشود. 

، تحریک تحریک تولید اسید جیبرلیک توسط جنین و

تولید آنزیم آلفا آمیالز )موجب مصرف ذخایر آندوسپرم و 

موجب های آندوسپرم( کاهش مقاومت مکانیکی سلول

 ,.Baskin et al)شود زنی میتسریع و بهبود جوانه

بذر روش  پرایمینگاستفاده از تیمارهای سرما و  .(1992

و  آمو اقایی باشد.گیاهان میرونی دموثری در حذف خواب 

عنوان نمودند  (AmoAghaei et al., 2008)همکاران 

هفته سرمادهی مرطوب بذر کرفس کوهی جهت که سه

باشد و بعد از مدت ذکرشده شدن جنین الزم میفعال

با  0000گلیکول اتیلنپلی پرایمینگاستفاده از اسمو

زنی بذر انهبار تاثیر مثبت بر جو -90پتانسیل اسمزی 

و اعتمادی شده توسط های انجامبررسیدر  داشت.

مشخص شد که  (Etemadi et al., 2010)همکاران 

تر از کرفس کوهی بهترین رشد را در مناطقی با دمای کم

 روز دمای صفر 947و در مناطقی با  سلسیوس درجه 40

شده در در بررسی انجام دهد.انجام می سلسیوس درجه

خص شد که تیمار بذرها با اسید مش لگجیگیاه 

-دقیقه و کاربرد اسیدجیبرلیک به 91مدت سولفوریک به

 71زنی بذر تا موجب افزایش جوانه دقیقه 90تا  40مدت 

-در تحقیق انجام(. Labbafi et al., 2018)درصد شد 

 et alHeydarian ,.)شده توسط حیدریان و همکاران 

تیمار بذرها با مشخص شده که پیش لگجیدرگیاه  (2014

زنی بذر در استیل سالسلیک اسید موجب افزایش جوانه

و کرفس کوهی از  لگجییاه گشود.شرایط تنش خشکی می
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باشد که نقش گیاهان مهم دارویی و مرتعی ایران می

مهمی در حفاظت از منابع خاکی کشور در مناطق مرتعی 

ه این رویتوجه به برداشت بیبا  ،دار را برعهده داردو شیب

جمعیت  گیاهان ارزشمند از مراتع و طبیعت مناطق محلی،

های طبیعی آن رو به کاهش شدت در رویشگاهاین گیاه به

-به طلبد.تر به این امر را میجه بیشباشد که لزوم تومی

رسد که در صورت عدم توجه به رفع مشکل نظر می

 زنی و استقرار مجدد این گیاهان در زیستگاه طبیعیوانهج

لذا ، منقرض خواهد شدایران ها از طبیعت ها نسل آنآن

ترین روش حذف هدف از بررسی حاضر ارزیابی سریع

ها زنی آنتسریع در جوانه و الذکرفوق خواب از گیاهان

 باشد. می

 

 هامواد و روش

بذرهای کرفس کوهی مورد استفاده در پژوهش حاضر 

دقیقه و  91و درجه  19)طول جغرافیایی  از استان اصفهان

دقیقه  98درجه و  94ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  20

مورد استفاده در پژوهش  لگجیبذر و  ثانیه شمالی( 90و 

حاضر از شهرستان ورزقان )سی و هشت درجه و چهل و 

دو دقیقه عرض شمالی و چهل و هفت درجه و هفده ثانیه 

 تهیه گردید. 9911-9912های در طی سال طول شرقی(

زنی بذر منظور بررسی تیمارهای مورد استفاده بر جوانهبه

و کرفس کوهی دو آزمایش جداگانه بر مبنای طرح  لگجی

بذر در هر  91طراحی شد.  در سه تکرار کامال تصادفی

شده در محیط عفونیضد هایبذرظرف کشت گردید. 

کشت و  ،بدون هورمون (MS)موراشینگ و اسکوگ کشت 

 درجه 0و  2، 0ای سرمایی )تیماره منظور اعمالبه

روز(  10و  00، 90شده )های تعیینبرای مدت( سلسیوس

در باشد که الزم به ذکر می رار گرفت.ق در یخچال

 94ها به مدت بذر ،خیساندنپیشهای مربوط به تیمار

منظور اعمال به ساعت در آب مقطر استریل قرار گرفت.

-تهیه غلظتتیمارهای جیبرلین و نیترات پتاسیم بعد از 

مدت شده بهبذور ضدعفونیهای مورد نظر از ترکیبات فوق 

سپس به محیط  ،ساعت در تیمارهای فوق قرار گرفت 94

-روز یادداشت 90و بعد از  ندمنتقل گردید MSکشت 

باشد که از الزم به ذکر میبرداری از تیمارها انجام شد. 

 زنیعنوان شاهد برای جوانهبهسلسیوس درجه  40دمای 

که در دمای فوق هیچ دلیل اینبذور استفاده شد. اما به

همین به ،ماه مشاهده نشد 1عد از گذشت زنی بگونه جوانه

  خودداری گردید.به آن نتایج مربوط گزارش دلیل از 

زنی بذرها صفات مورد مطالعه شامل، بعد از جوانه

)به کمک  چه و ساقچهزنی بذر، طول ریشهدرصد جوانه

-منظور محاسبه درصد جوانهبه گیری شد.اندازهکولیس( 

ظروف کاشت حاوی شده در عدد بذر ضدعفونی 900زنی 

-قرار گرفت الزم به ذکر است که درصدجوانه  MSمحیط

زده در روز آخر زنی از طریق شمارش تعداد بذرهای جوانه

برداری از گیاهان در روز آخر نمونههر تیمار محاسبه شد. 

منظور بررسی محتوای روز( به 10و  00، 90هر تیمار )

 آنزیمی، پروتئین و پرولین انجام شد. 

 محتوای پرولین

لیتر اسید میلی 90گرم بافت گیاهی در  9/0

 2000درصد سائیده شد و با سرعت  9/9سولفوسالسیلیک 

 90مدت به سلسیوس درجه 2دور در دقیقه در دمای 

-میلی 4گری به دقیقه سانتریفوژ شد. در لوله جداگانه دی

 4هیدرین و لیتر معرف ناینمیلی 4لیتر از عصاره حاصل 

مدت اضافه شدو به الصلیتر اسید استیک گالسیال خمیلی

قرار  سلسیوس درجه 900ماری در دمای یک ساعت در بن

لیتر تولوئن به هرکدام میلی 2کردن اضافه اگرفت سپس ب

شد. پس از ثانیه ورتکس  40تا  91مدت ها بهاز لوله

تشکیل دو فاز جداگانه فاز باالیی رنگی با دقت جدا و 

با  China) + (T80 مقدار جذب در دستگاه اسپکتروفتومتر

عنوان . از تولوئن بهنانومتر قرائت شد 140طول موج 

منظور ارزیابی محتوای پرولین استفاده شد استاندارد به

(Bates et al., 1973). 

 محتوای پروتئین

دفورد ابرروش محتوای پروتئین بهر تعیین منظوبه

(Bradford, 1986) لیتر از محلول میلی ابتدا یک

لیتر عصاره آنزیمی پس از یمیل 900همراه برادفورد به

سنج قرار گرفت و شدن کامل در دستگاه طیفمخلوط

غلظت  نانومتر ثبت شد. 111جذب محلول در طول موج 

ر بافت تازه با استفاده از گرم در لیتحسب میلی پروتئین بر

 منحنی استاندارد محاسبه شد.

 و پراکسیداز محتوای آنزیم کاتاالز

گرم از بافت گیاه بعد از انجماد  9/0منظور  برای این

در نیتروژن مایع داخل هاون چینی روی یخ سائیده شد و 

لیتر از بافر استخراج هموژنیزه شد. میلی یکبا افزودن 

 2سانتریفوژ یخچالدار در دمای  عصاره حاصل در داخل
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دور در  91000 دقیقه در 90مدت به سلسیوسدرجه 

 41گیری آنزیم پراکسیداز از برای اندازهدقیقه قرار گرفت. 

-میلی 40، گایاکول 8/0موالر بافر فسفات با اسیدیته میلی

میکرولیتر عصاره  90موالر و میلی 20موالر، آب اکسیژنه 

 270فعالیت آنزیم در طول موج  آنزیمی استفاده شد.

 ثانیه( 40)مدت زمان سه دقیقه با فاصله زمانی  نانومتر

 8/4گیری آنزیم کاتاالز به . به منظور اندازهقرائت شد

عصاره  8/0حدود  pHلیتر بافر فسفات منوسدیک با میلی

موالر میلی 91میکرولیتر( اضافه و روی آن  900آنزیمی )

کردن آب )فعالیت آنزیمی با اضافهآب اکسیژنه افزوده شد 

لیتر بافرفسفات منوسدیک میلی 1/4اکسیژنه شروع شد( از 

میکرولیتر عصاره آنزیمی  900و  pH 8/9موالر با میلی 41

عنوان شاهد استفاده شد. کاهش میزان جذب نور در به

)مدت زمان یک دقیقه با فاصله نانومتر  420طول موج 

گیری فزودن آب اکسیژنه اندازهبعد از اثانیه(  1زمانی 

تر بر میکرو مول بر گرم وزنفعالیت آنزیم بر مبنای  .گردید

 .(Kar and Mishra, 1976)بیان شد  دقیقه

 آمیالز- αمحتوای آنزیم 

زنی بذر، از یک گرم بافت گیاهی روز بعد از جوانه 40

لیتر میلی 1گیری آلفا آمیالز استفاده شد. ابتدا برای اندازه

به  8/0حدود  pHموالر بافر فسفات با میلی 00حلول م

دور در دقیقه  94000دقیقه در  91مدت نمونه اضافه و به

-میلی 1/0سانتریفوژ گردید. در لوله آزمایش جداگانه ابتدا 

لیتر از میلی 1/0لیتر محلول نشاسته اضافه و روی آن 

ه دقیق 90مدت شده در باال اضافه گردید و بهعصاره تهیه

منظور توقف نگهداری و به سلسیوس درجه 97در دمای 

نرمال  9/0لیتر اسید کلریدریک واکنش روی آن یک میلی

-در مرحله آخر روی مخلوط حاصل یک میلی افزوده شد.

لیتر ید اضافه شد و در نهایت حجم نمونه با آب مقطر به 

لیتر رسانده شد و جذب نمونه به کمک میلی 90

 040ساخت چین( در طول موج  T80اسپکتروفتومتر )

  .(Xiao et al., 2006) نانومتر قرائت شد

استفاده  MSTATCافزار محاسبات آماری از نرمبرای 

در سطح احتمال  دانکنآزمون  باها مقایسه میانگین .شد

 .یک درصد مورد بررسی قرار گرفت

 

 نتایج 

نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات نشان داد که 

مختلف پرایمینگ بذر در کرفس کوهی بر روی  تیمارهای

آنزیم پراکسیداز و در  ءجزشده بهتمامی صفات اندازه گیری

دار های کاتاالز، پراکسیداز و پرولین معنیآنزیم ءجزکور به

ساعت  94مدت یمار خیساندن بذر به(. ت4و 9بود )جدول 

 2در دمای  MSها در محیط کشت و سپس نگهداری آن

زنی بذر کرفس کوهی تاثیر مثبت بر جوانه یوسسلسدرجه 

آمده مشخص شد دستاساس نتایج به داشت. بر لگجیو 

بذر با اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم تاثیر  پرایمینگکه 

 .(2و  9)جدول  زنی بذر داشتکمی بر جوانه

نتایج حاصل از جدول یک نشان : زنی بذردرصد جوانه

-نگهساعت و  94مدت ذر بهخیساندن بداد که تیمار پیش

روز  90مدت به سلسیوسدرجه  2در دمای داری بذرها 

 80زنی بذر کرفس کوهی )بهترین تیمار برای جوانه

زنی بذر در درصد( میزان جوانه 41ترین )درصد( بود و کم

گرم در لیتر نیترات پتاسیم مشاهده شد که میلی 4ر اتیم

هترین تیمار درصدی نسبت به ب 99دهنده کاهش نشان

در تیمار  لگجیزنی بذر ترین درصد جوانهبیش بود.

 2داری در دمای ت و سپس نگهساع 94 مدتبه خیساندن

)جدول  روز حاصل شد 00و  90مدت به سلسیوس درجه

4). 

تیمارهای یک و دو : چه و محور زیر لپهطول ریشه

چه لیتر جیبرلین موجب افزایش طول ریشه گرم درمیلی

گردید. همچنین مشخص شد  و کرفس کوهی یلگجدر 

 درجه 2داری در دمای که تیمار خیساندن و سپس نگه

چه به روز موجب افزایش طول ریشه 10مدت به سلسیوس

گردید. طول محور زیر  لگجیدر گیاه متر میلی 49میزان 

لیتر  گرم درمیلی 4لپه هر دو گیاه تحت تاثیر تیمارهای 

 . (4و  9 ولجیبرلین قرار گرفت )جد

گرم بر گرم میلی 29) تیمارهای یک: محتوای پروتئین

در  گرم بر گرم وزن تر(میلی 29) گرمو دو میلی تر(وزن

 لگجی لیتر نیترات پتاسیم تاثیر مثبت بر محتوای پروتئین

 0داری در دمای ترین میزان آن در تیماری نگهو کم داشت

-ه نشانروز مشاهده شد ک 10مدت به سلسیوس درجه

درصد نسبت به تیمار برتر بود.  14تقریبا  دهنده کاهش

گرم در لیتر نیترات پتاسیم و تیمار میلی 4و9تیمارهای 

 سلسیوس درجه 2خیساندن بذر و نگهدای آن در دمای 

روز موجب افزایش محتوای پروتئین  10و  00، 90مدت به

در کرفس کوهی گردید. تفاوت فاحشی میان سایر تیمارها 

 (.9ز نظر محتوای پروتئین مشاهده نشد )جدول ا
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شده در نتایج بررسی انجام: محتوای آنزیم آلفا آمیالز

نشان داد که تیمار سرما تاثیر  لگجیکرفس کوهی و 

مثبت در افزایش فعالیت آنزیم آلفا آمیالز در هر دو گیاه 

-به سلسیوس درجه 0تیمار دمایی . (2و  9)جدول  داشت

 94) آنزیم آلفا آمیالز محتوای ب افزایشروز موج 00مدت 

ترین و کم شد لگجیدر  نانومول بر گرم بذر بر دقیقه(

-به سلسیوس میزان این آنزیم در تیمار دمای صفر درجه

 00دهنده کاهش روز حاصل شد که نشان 00مدت 

مدت به سلسیوس درجه 0درصدی نسبت به تیمار دمای 

آمده از دستیج بهبر اساس نتا .(2)جدول  روز بود 00

ترین میزان آنزیم آلفا مشخص شد که بیش 9جدول 

 سلسیوسدرجه  2تیمار دمایی کرفس کوهی در در  آمیالز

خیساندن و قرار دادن در روز و تیمار پیش 10مدت به

حاصل روز  10و  00، 90مدت به سلسیوس درجه 2دمای 

 . شد

رگیری با افزایش مدت زمان قرا: محتوای آنزیم کاتاالز

 00/9) روز 10تا  سلسیوسها در دمای صفر درجه نمونه

درجه  0و دمای  میکرومول بر گرم وزن تر بر دقیقه(

میکرومول بر گرم بر  9/9) روز 10مدت به سلسیوس

بر محتوای آنزیم کاتاالز در کرفس کوهی افزوده  دقیقه(

تیمارهای مورد استفاده در بررسی حاضر  (.9)جدول . شد

 .(2نداشت )جدول  لگجیر محتوای کاتاالز تاثیری ب

 4محتوی پرولین تحت تاثیر تیمارهای  :محتوای پرولین

میکرومول بر گرم وزن  07/0) لیتر جیبرلین گرم درمیلی

 2ن در دمای آقرار گرفت و خیساندن بذر و نگهداری  تر(

روز موجب افزایش محتوای  10مدت به سلسیوس جهدر

در کرفس کوهی  بر گرم وزن تر(میکرومول  04/0) پرولین

درصدی نسبت به تیمار  19 افزایشدهنده که نشانشد 

)جدول روز بود  10مدت به سلسیوس دمای صفر درجه

تحت تاثیر تیمارهای  لگجیمحتوای پرولین در گیاه  (.9

 (.2آزمایشی قرار نگرفت )جدول 

محتوای آنزیم پراکسیداز در کرفس : آنزیم پراکسیداز

 تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت جیلگکوهی و 

 .(4و 9)جدول 

 

 بحث

توسط  آمده در این پژوهشدستهبا نتایج ب مشابه

در ( AmoAghaei et al., 2008) همکاران و آمواقایی

های رشد و کنندهخصوص عدم تاثیر استفاده از تنظیم

نیترات پتاسیم در شکستن خواب کرفس گزارش شده 

های کنندهان نمودند که استفاده از تنظیمایشان عنو ،است

رشد و نیترات پتاسیم تاثیر مثبت بر پارامترهای رشدی 

تر گیاه در غلظت ترین طول ساقه و وزنگیاه داشت و بیش

سی رگرم در لیتر جیبرلین حاصل شد. در برمیلی 100

 و همکاران اعتمادیشده در کرفس کوهی توسط انجام

(Etemadi et al., 2010)  مشخص شد که سرمادهی

زنی بذر شد روز موجب افزایش جوانه 21مرطوب در مدت 

زنی بذر و استفاده از اسید جیبرلیک تاثیری بر جوانه

نداشت. در تحقیق حاضر مشخص شد که استفاده از تیمار 

چه و محور زیر لپه جیبرلین تاثیر مثبت بر طول ریشه

 همکاران وقهرمانی های داشت نتایج حاصل از بررسی

(Ghahramani et al., 2015)  پرایمینگنشان داد که 

چه و بذر با اسید جیبرلیک تاثیر مثبت بر طول ریشه

 و همکاران محمدیچه داشت و نتایج بررسی هساق

(Mohammadi et al., 2013)  نشان داد که اسید

زنی بذر دارد. در داری بر جوانهجیبرلیک تاثیر معنی

 و همکاران قاییآآمووسط شده تتحقیق انجام

(AmoAghaei et al., 2008)  مشخص شد که هفت

زنی هفته سرمادهی مرطوب موجب افزایش درصد جوانه

های موجود در پوسته دلیل کاهش بازدارندهبذر به

شود. افزایش مدت زمان الزم برای بذرکرفس کوهی می

تغییرات بیوشمیایی و  زنی بذر موجب ایجادجوانه

-زنی بهشود. کاهش سرعت جوانهدر بذر می کفیزیولوژی

ها و کاهش فعالیت دلیل افزایش پراکسیداسیون چربی

اسید بذر با  پرایمینگ .باشدمی تاکسیدانهای آنتیآنزیم

دلیل زنی بذر بهجوانه تاثیر مثبت بر درصدجیبرلیک 

های ، بهبود بیان ژنتاکسیدانهای آنتیفعالیت آنزیم

موجب بهبود  تواندداشته و می نی بذرزمرتبط با جوانه

 .(Ghahramani et al., 2015) شودزنی بذر جوانه

 محتوای آنزیم آلفا آمیالز

 Farhoudi and) زاده تفتیفرهودی و ملک

Makizadeh Tafti, 2014) که بهترین تیمار  بیان کردند

هفته  90تا  8جهت حذف خواب بذر کرفس کوهی 

گرم در لیتر اسید میلی 100همراه سرمادهی مداوم به

آمده در این پژوهش دستهکه با نتایج بجیبرلیک بود 

در افزایش فعالیت آنزیم آلفا یعنی تاثیر مثبت تیمار سرما 

  مطابقت دارد. ،آمیالز در هر دو گیاه



 9911/ دوم شماره/ مهفت سال/ ایران بذر تحقیقات و علوم                                                                                                                    وجودی مهربانی و ولیزاده کامران                                  

492 

 

 

 

 

 

 رخی صفات فیزیولوژیک کرفس کوهیزنی، محتوای آنزیم و بهای جوانهبذر بر برخی شاخص پرایمینگتجزیه واریانس تاثیر  -1جدول 
Table 1. ANOVA for the effects of seed priming on some germination index, enzymatic activity and some physiological characteristics of Kelussia odoratissima L. 

 منابع تغییرات
S.O.V. 

درجه 

 آزادی
df 

زنیدرصد جوانه  
Germination 

percentage 

چهطول ریشه  
Radical 

length 

هطول محور زیر لپ  
Hypocotyl 

length 

آمیالز– αآنزیم   
- α amylase 

enzyme 

 آنزیم کاتاالز
Catalase 

enzyme 

آنزیم 

 پراکسیداز
H2O2 enzyme 

 محتوای پرولین
Proline 

content 

محتوای 

 پروتئین
Protein 

content 

Treatment تیمار    18 **783 **47 **131 **25 **0.14 0.036ns *0.035 **79 

 Error 38 12 2.5 5 2.7 0.02 0.025 0.015 33اشتباه آزمایشی 

 CV(%)  6 8 10 3.10 15 16 20 10.3 ضریب تغییرات 

 دارین،غیر مع ns درصد و 1و 9دار در سطوح احتمال ترتیب معنیبه ** و *
ns, *, **: no significant, and significant at p ≤ 0.05 and p ≤ 0.01, respectively 

 

 لگجیزنی، محتوای آنزیم و برخی صفات فیزیولوژیک های جوانهبذر بر برخی شاخص پرایمینگتجزیه واریانس تاثیر  -2جدول 
Table 2. ANOVA for the effects of seed priming on some germination index, enzymatic activity and some physiological characteristics of Capparis spinosa L. 

 منابع تغییرات
S.O.V. 

درجه 

 آزادی
df 

زنیدرصد جوانه  
Germination 

percentage 

چهطول ریشه  
Radical 

length 

هطول محور زیر لپ  
Hypocotyl 

length 

آمیالز– αآنزیم   
- α amylase 

enzyme 

 آنزیم کاتاالز
Catalase 

enzyme 

آنزیم 

یدازپراکس  
H2O2 enzyme 

محتوای 

 پرولین
Proline 

content 

محتوای 

 پروتئین
Protein 

content 

Treatment تیمار    18 **443 **28 **78 **19  0.04ns 0.031ns ns 0.030 **49 

 Error 38 8 2.8 5.5 1.9 0.02 0.027 0.075 29اشتباه آزمایشی 

 CV(%)  9 11 10 15 15 16 13 11ضریب تغییرات 

 دارین،غیر مع ns درصد و 1و 9دار در سطوح احتمال ترتیب معنیبه ** و *
ns, *, **: no significant, and significant at p ≤ 0.05 and p ≤ 0.01, respectively
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 ولوژیک کرفس کوهیبرخی صفات فیزی زنی، محتوای آنزیم وهای جوانهبذر بر برخی شاخص پرایمینگمقایسه میانگین تاثیر  -3جدول 

Table 3. Mean comparison for the effects of seed priming on germination index, enzymatic activity and some physiological traits of Kelussia odoratissima L. 

 تیمار 
Treatments 

 زنیدرصد جوانه
Germination 

percentage 

 چهطول ریشه

 متر()میلی
Radical 

length (mm) 

طول محور زیر لپه 

 متر()میلی
Hypocotyl 

length (mm) 

آمیالز)نانومول بر - αآنزیم 

 گرم بذر بر دقیقه(
- α  amylase enzyme 

(nmol g-1) 

)میکرو مول بر گرم  آنزیم کاتاالز

 وزن تر بر دقیقه(
Catalase 

enzyme (µmolg-1FWt) 

محتوای پرولین )میکرو 

 ر(مول بر گرم وزن ت
Proline content 

(µmolg-1FWt) 

-)میلی محتوای پروتئین

 گرم بر گرم وزن تر(
Protein content 

(mg g-1 FWt) 

GA3 (1mg L-1) )38.2  جیبرلین )9میلیگرم در لیترfg 24a 18efgh 6.7efg   0.44d 0.44d 29.9ce 

GA3 (2 mg L-1) )45 جیبرلین )4 میلیگرم در لیترef 21a 30a 7defg 0.64cd 0.67a 31.6c 

 41ef 14fg 17fghi 8cdefg 0.84bc 0.5bcd 33c (c for 30 days°0) روز 90مدت درجه به سلسیوس دمای صفر

 c for 60 days)0(0  42ef 14.3efg 18efgh 6.2efg 0.9bc 0.47cd 32c روز 00مدت بهسلسیوس دمای صفر درجه 

 or 90 days)c f0(0  61c 15.3defg 23de 9.6bcdef 1.06ab 0.34e 35.3c روز 10مدت به سلسیوسدمای صفر درجه 

 32fg 17.6cdef 21.6defg 6.3efg 0.74bcd 0.5bcd 32.3c (c for 30 days°4) روز  90 مدتبه سلسیوسدرجه  2دمای  

 c for 60 days)0(4  36fg 16cdef 26cd 7defg 0.94bc 0.54bcd 37bcروز  00 مدتبه سلسیوسدرجه  2دمای  

 c for 90 days)0(4  75d 17cdef 24.6cd 12.3ab 0.9bc 0.59bc 31cروز  10 مدتبه سلسیوسدرجه  2دمای 

 c for 30 days)0(6  49de 15defg 21.6defg 9.3bcdef 0.8bc 0.54bcd 34.3cروز  90 مدتبه سلسیوسدرجه  0دمای 

 c for 60 days)0(6  54cd 18cdef 28.6bc 11abcd 0.94b 0.47cd 33cروز  00 مدتبه سلسیوسدرجه  0دمای 

 c for 90 days)0(6  75b 14defg 22.7bc 6.5efg 1.3a 0.5bcd 32.3cروز  10 مدتبه سلسیوسدرجه  0دمای  

روز 90مدت درجه سلسیوس به 2 داری در دمایخیساندن و نگه  
(Soaking than keeping at 40c for 30 days) 

39fg 19bc 17.7efghi 14.6a 0.9b 0.54bcd 36bc 

روز 00مدت درجه سلسیوس به 2 داری در دمایخیساندن و نگه  
 (Soaking than keeping at 40c for 60 days) 

86a 19bc 22.6def 1.3abc 0.8bc 0.54bcd 41abc 

روز 10مدت درجه سلسیوس به 2 داری در دمایخیساندن و نگه  
 (Soaking than keeping at 40c for 90 days) 

59c 18cdef 22.6def 13.3ab 0.6cd 0.51bcd 41abc 

روز 90مدت درجه سلسیوس به 0 داری در دمایخیساندن و نگه  
 (Soaking than keeping at 60c for 30 days) 

71b 12.6g 16.3gi 4.6g 0.57cd 0.62a 36bc 

روز 00مدت درجه سلسیوس به 0 داری در دمایخیساندن و نگه  
 (Soaking than keeping at 60c for 60 days) 

31d 17cdef 15gi 6efg 0.36d 0.40d 33c 

روز 10مدت درجه سلسیوس به 2 داری در دمایخیساندن و نگه  
 (Soaking than keeping at 60c for 90 days) 

34c 13efg 17fghi 5.3efg 0.54bcd 0.46bcd 28d 

KNO3 (1 mg L-1) )35  نیترات پتاسیم )9 میلیگرم در لیترc 15defg 19efgh 7def 0.8bc 0.38e 32c 

KNO3 (2 mg L-1) )43  نیترات پتاسیم )4 میلیگرم در لیترef 12.6efg 12.3i 5.6fg 0.8bc 0.55bcd 40.6abc 

 دار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال یک درصد است.در هر ستون، حروف مشابه نمایانگر عدم اختالف معنی
Different letters indicate a significant difference at p ≤ 0.01 (Duncan test).
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 لگجیزنی، محتوای آنزیم و برخی صفات فیزیولوژیک های جوانهبذر بر برخی شاخص پرایمینگمقایسه میانگین تاثیر  -4جدول 

Table 4. Mean comparison for the effects of seed priming on germination index, enzymatic activity and some physiological traits of Capparis spinosa L. 

 تیمار
Treatments 

 زنیدرصد جوانه
Germination 

percentage 

 چهطول ریشه

 متر()میلی
Radical 

length (mm) 

طول محور زیر لپه 

 متر()میلی
Hypocotyl 

length (mm) 

 آمیالز- αآنزیم 

 مول بر گرم بذر بر دقیقه()نانو

- α amylase enzyme 

(nmol g-1) 

گرم بر محتوای پروتئین )میلی

 گرم وزن تر(
 1-content (mg g Protein

FWt) 

GA3 (1mg L-1) )36  جیبرلین )9میلیگرم در لیترf 19a 21bc 4.7g 29.9bc 

GA3 (2 mg L-1) )41 جیبرلین )4 میلیگرم در لیترe 20a 32a 5.7de 36a 

 41e 10i 15d 6.9cde 23bc (c for 30 days°0) روز 90مدت درجه به سلسیوس دمای صفر

 c for 60 days)0(0  47de 11.3gi 14d 4f 32b روز 00مدت بهسلسیوس دمای صفر درجه 

 c for 90 days)0(0  52d 16.3d 10gi 6cde 29bc روز 10مدت به سلسیوسدمای صفر درجه 

 28fg 17c 20b 6.3cd 30.3bc (c for 30 days°4) روز  90 مدتبه یوسسلسدرجه  2دمای  

 c for 60 days)0(4  33fg 17c 26b 6.8cd 32bcروز  00 مدتبه سلسیوسدرجه  2دمای  

 c for 90 days)0(4  55d 16d 25b 10b 24bcروز  10 مدتبه سلسیوسدرجه  2دمای 

 or 30 days)c f0(6  50d 12fg 11.6e 9bc 28.3bcروز  90 مدتبه سلسیوسدرجه  0دمای 

 c for 60 days)0(6  42e 17c 18.6c 12a 31bروز  00 مدتبه سلسیوسدرجه  0دمای 

 c for 90 days)0(6  61c 15f 20bc 5.5de 21bcdروز  10 مدتبه سلسیوسدرجه  0دمای  

روز 90مدت درجه سلسیوس به 2 داری در دمایخیساندن و نگه  
(Soaking than keeping at 40c for 30 days) 

91a 19b 13de 10b 32b 

روز 00مدت درجه سلسیوس به 2 داری در دمایخیساندن و نگه  
 (Soaking than keeping at 40c for 60 days) 

85a 13g 21bc 9.3bc 30b 

روز 10مدت درجه سلسیوس به 2 داری در دمایخیساندن و نگه  
 (Soaking than keeping at 40c for 90 days) 

70b 21a 22b 10.3b 31b 

روز 90مدت درجه سلسیوس به 0 داری در دمایخیساندن و نگه  
 (Soaking than keeping at 60c for 30 days) 

41e 16d 13e 6de 33c 

روز 00مدت درجه سلسیوس به 0 داری در دمایخیساندن و نگه  
 (Soaking than keeping at 60c for 60 days) 

38f 11h 13e 5.9de 24d 

روز 10مدت درجه سلسیوس به 2 داری در دمایخیساندن و نگه  
 (Soaking than keeping at 60c for 90 days) 

38f 10i 20bc 5.7de 29bc 

KNO3 (1 mg L-1) )33  نیترات پتاسیم )9 میلیگرم در لیترf 13.6g 10.5gi 7c 41a 

KNO3 (2 mg L-1) )30  نیترات پتاسیم )4 میلیگرم در لیترf 10.7i 12f 7.4c 43a 

 دار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال یک درصد است.در هر ستون، حروف مشابه نمایانگر عدم اختالف معنی
Different letters indicate a significant difference at p ≤ 0.01 (Duncan test). 
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 MSزنی بذر کور در محیط جوانه MSر محیط زنی بذر کرفس کوهی دجوانه

  MS طیبذر کور در محو  یبذر کرفس کوه زنیجوانه -1شکل 
Figure 1. Germination of Klussin odoratissima and Capparis spinosa seeds in MS medium

ترین طول ریشه و همچنین نتایج نشان داد که بیش

ز در تیمار فوق مشاهده چه و محتوای آنزیم آلفا آمیالهساق

های کلیدی در متابولیسم آنزیم آلفا آمیالز از آنزیم شد.

ها بوده و فعالیت آن بستگی به عوامل محیطی کربوهیدرات

ها نشان داده که بررسی .و وجود اسید جیبرلیک دارد

افزودن اسیدجیبرلیک به محیط رشد برنج موجب افزایش 

 دگردیتز آلفا آمیالز های دخیل در بیوسنرونویسی از ژن

(Kaneko et al., 2002). رسد که تیمار چنین به نظر می

سرما با تحریک تولید اسید جیبرلین نقش مهمی در 

نقش اصلی  .کندزنی بذر و توسعه گیاه بازی میجوانه

-mRNAکردن بیوسنتز زنی بذر فعالجیبرلین در جوانه

صوصا زنی مخهای دخیل در جوانهکننده آنزیمهای کد

کردن باشد. اسید جیبرلیک با فعالز میآنزیم آلفا آمیال

های ریبولوز بی فسفات کربوکسیالز و آنزیم روبیسکو آنزیم

های مهم فتوسنتزی هستند موجب رشد گیاه که از آنزیم

 شود.می

 محتوای پرولین

نشان داد که با افزایش مدت زمان پژوهش حاضر نتایج 

بر محتوای  سلسیوسجه در 2قرارگیری بذر در دمای 

نظر . چنین به(9) جدول  پرولین کرفس کوهی افزوده شد

مان قرارگیری بذر در محیط زرسد که با افزایش مدتمی

افزوده  پرولینشدن بذر بر محتوای دلیل فرسودهکشت به

 و همکاران قهرمانینتایج حاصل از بررسی شد. 

(Ghahramani et al., 2015) ینگپرایمشان داد که ن 

ترین میزان و بیش هبذر موجب کاهش بیوسنتز پرولین شد

در تحقیق  این ترکیب در بذرهای فرسوده مشاهده شد.

کاغذی مشخص شد که فرسودگی در کدوی تخم شدهانجام

-بذر در طی انبارمانی موجب کاهش درصد و سرعت جوانه

 توای آنزیمشود و در اثر این عارضه محزنی بذر می

 .حتوای پرولین بذر افزایش یافتپراکسیداز و م

 محتوای آنزیم کاتاالز

در بررسی حاضر مشخص شد که با افزایش مدت زمان 

در محیط کشت بر کرفس کوهی های بذر قرارگیری نمونه

و قهرمانی . (9) جدول  محتوای آنزیم کاتاالز افزوده شد

عنوان نمودند  (Ghahramani et al., 2015) همکاران

دلیل فرسودگی بذر دت انبارمانی بذر بهکه با افزایش م

های کاتاالز و پراکسیداز کاغذی محتوای آنزیمکدوی تخم

عنوان پاسخ دفاعی سنتز کاتاالز به. در بذر افزایش یافت

حفظ  هباشد که بگیاه در برابر تنش اکسیداتیو می

 کندتازی اکسیژن فعال در زمان تنش کمک میسهمو

(Magbanua et al., 2007).  افزایش مدت زمان الزم

شده که موجب  DNAریب خزنی بذر موجب تبرای جوانه

برداری و عدم بیوسنتز ایجاد اختالل در فرایند نسخه

-زنی مانند آمیالزها و آنتیهای ضروری جوانهآنزیم

ها میعدم فعالیت مناسب این آنز ،شودها میتاکسیدان

 بذر شده در)آلفا آمیالز( موجب عدم تجزیه مناسب ذخایر 

زنی جوانه ،افیکدلیل عدم دسترسی بذر به انرژی نهایت به

شدن مدت زمان طوالنی همچنین با فتدابذر اتفاق نمی

دلیل افزایش زنی بذر غشای سلولی بهالزم برای جوانه

های آزاد از سطح اسیدهای چرب آزاد و تولید رادیکال

آسیب های غشای سلولی دچار طریق پراکسیداسیون چربی

این فرایند محتویات سیتوپالسمی به  ادامه شود و درمی

رفتن نهایتا موجب از بین یابند کهفضای بین سلولی راه می

 .(Al-Maskri et al., 2004) شودبذر می

 محتوای پروتئین

آمده مشخص شد که در هر دو دستاساس نتایج به بر

تئین نیترات پتاسیم موجب افزایش محتوای پرو گیاه تیمار

کرفس کوهی همچنین تیمار  در. (2و  9) جدول  گردید

 سلسیوس درجه 2خیساندن بذر و نگهدای آن در دمای 

روز موجب افزایش محتوای پروتئین  00و  90مدت به
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 و همکارانشرما شده توسط در بررسی انجام .گردید

(Sharma et al., 2006) ، اسمانهو شریعتی (Shariati 

and Asmaneh, 2002)  مشخص شد که تیمار نیترات

زنی بذور تاثیر مثبت در رفع خواب و جوانه پتاسیم

کوپلند  گیاهان دارویی منطقه پرداش هند دارد.بومادران و 

نوان ع ( 2012and McDonaldCopland ,) و همکاران

عنوان کوفاکتور کمکی برای نمودند که نیترات پتاسیم به

فتوسنتز در گیاه  فیتوکروم عمل کرده و موجب افزایش

رسد که افزایش فتوسنتز تاثیر شود چنین به نظر میمی

 مثبت بر بیوسنتز پروتئین دارد.
 

 گیری کلینتیجه

ر وزنی در بذهای جوانههبا توجه به وجود بازدارند

)وجود خواب مکانیکی و  لگجی و کرفس کوهی

-ل مواجه میاغلب با مشکها آنزنی جوانه ،(فیزیولوژیک

-ها در طبیعت میمانع از جایگزینی طبیعی آن شود که

زنی بذر در خواب و جوانهکه رسد نظر میچنین به شود.

گیاهان به عوامل ژنتیکی و شرایط محیطی موثر بر رشد و 

بستگی  هاآننمو گیاهان مادری و شرایط پس از برداشت 

های مختلف و تحت همین دلیل در ژنوتیپدارد و به

کننده ج متفاوتی از تیمارهای برطرفشرایط مختلف نتای

شد که  در بررسی حاضر مشخص .شودحاصل میخواب 

درجه  2دادن در دمای تیمار خیساندن و سپس قرار

زنی بذر موجب تسریع در جوانهروز  00مدت به سلسیوس

دو میلی گرم در شد و تیمار نیترات پتاسیم هر دو گیاه 

ای پروتئین موجب افزایش محتولیتر در هر دو گیاه 

 گردید.
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Abstract 

In order to study the effects of seed priming (GA3, KNO3, temperature and soaking) on seed 

germination and some physiological characteristics (protein content and prolin cantent) and enzymitc 

activity (catalase, peroxidase, α-amilaze ) of Capparis spinosa and Kelussia odoratissima, two 

Separate experiment were conducted as completely randomized design. Treatments used in this 

experiment had significant effects on seed germination percentage, shoot and root length, protein 

content and α-amylase enzyme content in both plants. The results showed that 1 and 2 mg L-1 GA3 

increased root length and 2 mg L-1 GA3 increased shoot length in both plants. 1 and 2 mg L-1 KNO3 

had positive effects on protein content. one and 2 mg L-1 KNO3, soaking and keeping at 40c for 30 and 

60 days increased protein content in Capparis spinosa. The highest amount of α-amilaze enzyme in 

Capparis spinosa was obtained from keeping seeds at 60c for 60 days and in Kelussia odoratissima, 

the highest data was recorded at maintenance at 40c for 90 days and soaking and keeping at 40c for 30, 

60 and 90 days. The top quantities of seed germination percentage were obtained from soaking, then 

maintenance at 40c for 30 days in Kelussia odoratissima and for 30 and 60 days in C. spinosa. In 

Kelussia odoratissima, the highest data for Catalase enzyme was recorded at 40c and 60c after 90 days. 

The highest data for Proline content was obtained from 2 mg L-1 GA3 and soaking and keeping at 40c
 

for 90 days. Finally, our results showed that seed priming with GA3 and soaking, then maintenance at 

40c for 30 and 60 days had positive effects on seed germinations in both studied plants. 
 

Keywords: α-amylase; Catalase; Protein; Peroxidase 
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