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 بذرها پرایمینگ تأثیر تحت

 

 *2طلعت فرشيد و 1جمشيديان زرين

 ایران اروميه، صبا، عالی آموزشمؤسسه  باغبانی،بيوتکنولوژی  ارشد كارشناسی دانش آموخته -1

 غربی، آذربایجان استان طبيعی منابع و كشاورزی آموزش و تحقيقات مركز ،باغی و زراعی علوم تحقيقات بخش استادیار،نویسنده مسئول،  -*1

 f.talat@areeo.ac.irالکترونيک:  ، پستایران اروميه، كشاورزی، ترویج و آموزش تحقيقات، سازمان     
 

 1041 آذر: پذیرش تاریخ         1041 آذر: نهایی اصالح تاریخ          1041 تير: دریافت تاریخ

 

 چکیده
آور و مسکن درد  ( ازجمله گياهان دارویی پرمصرف است. بذر این گياه نيرودهنده قلب، نشاط.Coriandrum sativum Lگشنيز )      

آميز نياز به عمق كشت كمتری  علت ریز بودن بذر آن، برای استقرار موفقيت بخشد. به دندان است و اسهال خونی و تيفوئيد را بهبود می

زنی و  منظور بهبود یکنواختی در جوانه باشد. در تحقيق حاضر، به ارگيری روش مناسب برای كشت آن الزامی میدارد. بنابراین بک

ای( و طرح كامالً تصادفی  های كامل تصادفی )آزمون مزرعه افزایش سرعت رشد و عملکرد گشنيز، سه آزمایش در قالب طرح بلوک

ای، اسيد  هيوميک و در آزمون مزرعه و اسيد استيک مون آزمایشگاهی، اسيد ایندولای( اجرا شد. در آز )آزمون آزمایشگاهی و گلخانه

تيمار اسيد هيوميک، كاهش  استيک، اسيد هيوميک، جيبرلين و روی سبب بهبود عملکرد گشنيز شدند. همچنين، در پيش ایندول

تيمار اسيد  ميزان چربی كل و در پيشتيمار فسفر، افزایش  اسيدهای چرب مضر اسيد ميریستيک و اسيد پالميتيک، در پيش

ای، اسيدفوليک، عملکرد گياه را بهبود بخشيد.  استيک، افزایش ميزان اسانس نسبت به شاهد مشاهده شد. در آزمون گلخانه ایندول

اس نتایج . براساشتد 39/4كننده با ضریب تبيين  بينی از ورود هفت صفت در مدل پيش تایکنتایج آناليز رگرسيون گام به گام، ح

دار در سطح احتمال  همبستگی صفات، بنيه ثانویه، وزن خشک و تر ریشه و قطر ریشه با صفت وابسته وزن خشک كل همسو )معنی

پرایمينگ بذر گشنيز با تأثير بر وضعيت متابوليک، بيوشيميایی و آنزیمی بذر، وظایف زیستی بذر كه در رأس آنها  ( بودند. در كل،1%

رار است را بهبود بخشيد. نتایج این پژوهش نشان داد كه پرایمينگ بذر یک تکنولوژی كليدی برای بهبود عملکرد زنی و استق جوانه

 باشد. گياهان می

 

  .دارویی گياهان ،زنی جوانه خصوصيات ،تيمار پيش چرب، اسيد کليدی: های واژه

 

 مقدمه
 مورد اقتصادی گياهان از ای، ادویه و دارویی گياهان

 با مفيدی فعال و مخصوص شيميایی مواد كه بشرند استفاده
 برای آنها از استفاده ند.ا هكرد ذخيره خود در كم بسيار مقادیر

 را بشر تمدن تاریخ از كوچکی بخش ها، بيماری درمان
فرایندهای  هدایت با اساساً اگرچه مواد این ،شود می شامل

 تحت بارزی طور به آنها ساخت ولی شود می ساخته ژنتيکی
 دارو، به نياز افزایش گيرد. می قرار محيطی عوامل تأثير
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 بهداشت سازمان تأكيد و بدن با دارویی گياهان سازگاری
 داروهای وسيله به شيميایی داروهای جایگزینی بر جهانی
 دارویی گياهان مصرف و تجویز تا است شده موجب طبيعی،
 بر زمان و بر هزینه جانبی، عوارض همچنين یابد. افزایش

 گياهان مصرف شيميایی، داروهای توليد و كشف بودن
 است داده افزایش دارویی و بهداشتی صنایع در را دارویی

(Dubey et al., 2004.)  
 سال 5444 در كه است گياهانی اولين از یکی گشنيز

 مورد ادویه و دارو صورت هب بشر وسيله به مسيح ميالداز  قبل
 دارویی گياه یک عنوان هب هم االن به تا و گرفته قرار استفاده

 ساله یک دارویی گياه گشنيز .شود استفاده می ای ادویه و
 خانواده از .Coriandrum sativum L علمی نام با علفی

 استفاده مورد های قسمتكه  باشد می (Apiaceae) چتریان
 های ویتامين و كانی حاوی گشنيز برگ .است دانه و برگ آن

 دارد. وجود گوناگون های تركيب آن بذر در و مختلف
 روغن و بهداشتی و آرایشی صنایع در گشنيز ميوه اسانس

 ,Sefidkon) دارد كاربرد غذایی و دارویی صنایع در آن بذر

 غذا، كننده هضم قلب، نيرودهنده عنوان به گياه این از (.2001
 و عضالنی دردهای كننده برطرف اشتهاآور، نفخ، ضد
 (.Diederichsen, 1996) شود می استفاده نيز بخش آرام

 جنوب و صغير آسيای اروپا، جنوب بومی گياه گشنيز
 اهلی جنوبی آمریکای در احتماالً و باشد می سابق شوروی

 در گشنيز كشت زیر سطح بيشترین ایران در باشد، شده
  است. اقليد شهرستان و نهاوند شهرستان همدان، استان

 یکنواخت شدن سبز عدم و زنی جوانه درصد كاهش
 استفاده در یکدیگر با گياهان نابرابر رقابت و رشد محصول،

 نهایت در و خشک وزن در تفاوت موجب طبيعی منابع از
 بسياری در .(McDonald, 2000) شود می گياهان عملکرد

 جزء گياهچه شدن سبز و زنی جوانه مرحله گياهان، از
 گردد. می محسوب گياه رشدی مراحل ترین حساس

 بذر پرایمينگ گياهان، عملکرد افزایش برای منظور بدین
  (.Munns & James, 2003) گرفت قرار استفاده مورد

 ميتوز تقسيم S مرحله در سلول، در پرایمينگفرایند  طی
 و دهد نمی رخ سلولی تقسيم ولیشده  انجام همانندسازی

 یک را زنی جوانه مرحله ،بذرها بعدیخيس كردن  در این
 برابر دو هسته محتوای مرحله این در .اندازد می جلو به گام

(. Kanjevac et al., 2023) دهد نمی رخ تقسيمی ولی شده،
Chen  وArora (1411) طول در كه كردند گزارش 

 زنی جوانه مراحل به ها دانه انتقال از اسموپرایمينگ
 CAT های آنزیم وجود علت به این و شود می جلوگيری

(Catalase) و SOD (Superoxide Dismutase) ،اما است 
 APX ژن علت به آبدار های دانه در زنی جوانه تحریک

(Ascorbate Peroxidase) باشد می. 
 آكسيدانی، آنتی سيستم كردن نيرومند با اسموپرایمينگ

 باعث و ها تنش برابر در زده جوانهبذرهای  مقاومت سبب
 یک پرایمينگ .شود میبذرها  در زنی جوانهقابليت  افزایش
 های فعاليت سرتاسر در دانه كيفيت افزایش برای مؤثر درمان
 و آكسيدان آنتی عملکردمانند  هایی متابوليسم مدت كوتاه

 افتد، می اتفاق زنی جوانه از قبل كه DNA ترميمفرایندهای 
 (.Paparella et al., 2015)است 

 كرد مشخص نيز خربزه گياهروی  بر شده انجام مطالعات
 با مقایسه در شده تيمار پيش بذر از حاصل های گياهچه كه

 فعاليت نشده، تيمار پيش بذرهای از كرده رشد های گياهچه
 فعاليت افزایش این دليل ،دادند نشان را بيشتری كاتاالز
 اثر در دتوان می ،تيمار پيش اثر در اكسيدان آنتی های آنزیم

 غياب در و تيمار پيش مدت در جنين در DNA ساخت
 سنتز سرعت افزایش آن دنبال به و شونده تقسيم های سلول

DNA باشد جنين بافت در (Farhoudi et al., 2011). 
 تيمار پيش بذرهای در DNA سنتز سرعت در افزایش

 اعمال از پس ساعت دوازده تا شش از پس تنها شده،
 .(Bray et al., 1989) است شده گزارش تيمار پيش

Shekari سرعت كه كردند بيان (1414) همکاران و 
 پرایم بذرهای در دانه عملکرد و كلروفيل محتوای فتوسنتز،

 شاهد بذرهای با مقایسه در سيليکيسال اسيد با لوبيا شده
 و بوده بيشتری نسبی آب یامحتو دارای گياه زیرا .بود بيشتر

 بهبود را خشکی تنش به گياه محافظت دتوان می موضوع این
 بذر تيمار پيشاثرهای  ارزیابی ،مطالعه این از هدف شد.بخ
 این .است بذر زنی جوانه با مرتبط خصوصيات از تعدادی بر
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 و تسهيل را گياه استقرار و زودهنگام ظهور تکنولوژی
 اشعه و غذایی مواد آب، آوردن بدست برای را محصول
 از استفاده (.Subedi & Ma, 2005) كند مهيا می خورشيد

 افزایش و شدن سبز همگنی منظور به بذرها تيمار پيش
 آن دنبال به و محيطی نامساعد اثرهای كاهش و رشد سرعت

 استقرار و زودهنگام ظهور روش این .باشد می عملکرد بهبود
 از هدف .(Abasi Sadr et al., 2018)كند  می تسهيل را گياه

 در یکنواختی اصالح و بهبود بررسی ،پژوهش این اجرای
 و باال عملکرد متعاقباً و رشد سرعت افزایش ،زنی جوانه
 .است آل ایده محصول توليد
 
 ها روش و مواد

 مطالعه مورد منطقه معرفی
 آزمایشگاهی، ارزیابی مرحله سه طی در آزمایش

 آموزش و تحقيقات مركز در ای گلخانه و ای مزرعه
 در اروميه -غربی استان آذربایجان طبيعی منابع و كشاورزی

  .شد انجام 1935 سال
 
 بذرها سازی آماده

 سالم بذر عدد 9444 پرایمينگ، تيمارهای اعمال از قبل
 است تکرار چهار شامل كه تيمار هر برای و كرده جدا را

 به دیش پتری هر در كه شد گرفته نظر در بذر عدد 144
 ثانيه 05 مدت بهبذرها  این گرفت. قرار بذر عدد 15 تعداد

 شسته بار چندین مقطر آب با و ضدعفونی %94 اتانول با
 بذر عدد 9444 از بذر عدد 144 تعداد به سپس .شدند

 طور هب بقيه و شد برداشته تيمار اعمال بدون و شاهد عنوان هب
 اسيد آسکوربيک، اسيد های محلول و مقطر آب در جداگانه

 اسيد پتاس، سولفات روی، فسفر، اسيدفوليک، هيوميک،
 در ساعت 10 مدت به شده آماده جيبرلين و استيک ایندول
 طی از بعد شدند.خيس  اتاق، گراد سانتی درجه 15 دمای

 خارج نظر مورد های محلول و مقطر آب ازبذرها  مدت، این
 و سطوح از شده ذكر مواد مستقيم اثر سازی پاکبرای  و شده

 با ثانيه 04 مدت به بذرها آنها، پوسته به آسيب از جلوگيری
 .گردیدند آبکشی مقطر آب با وشده  شسته معمولی آب

 در اتاق دمای در هفته یک مدت به شده خيسبذرهای 
 شدند. خشک هوا معرض
 

 آزمايشگاهی ارزيابی
 CRD ((Complete تصادفی كامالً طرح قالب در تحقيق

Randomized Design شاهد شامل تيمار سطح 14 با 
 )هيدروپرایمينگ(، مقطر آب تيمار(، اعمال )بدون

 )هورمونال جيبرلين و استيک ایندول اسيد های هورمون
 آسکوربيک، اسيد فسفر، روی، پتاس، سولفات پرایمينگ(،

 تکرار 0 با )اسموپرایمينگ( فوليک اسيد و هوميک اسيد
 سرعت و زنی جوانه درصد صفات مورد این در شد. اجرا

 ,Nichols & Heydecker) 1 رابطهوسيله  هب زنی جوانه

 گيری اندازه (Bewley & Blak, 1998) 1 رابطه و (1968
 گردید.

 زنی = درصد جوانه                       1رابطه 

  هفدهم روز تا زده جوانه بذرهای تعداد /بذرها كل تعداد

 Gr = Ʃ Ni/Ti    1رابطه 

GR (Germination Rate =)زنی جوانه سرعت 
ƩTi= آزمایش شروع از روز حسب بر زمان مجموع 
ƩNi =آزمایش پایان تا زده جوانهبذرهای  كل مجموع 
SV1 (Seedling Vigor=) زنی جوانه درصد بنيه شاخص یا 

 (mm) گياهچه طول ميانگين ×

SV2 (Seedling Vigor2 =)درصد بنيه شاخص یا 
 (mg) گياهچه خشک وزن ميانگين ×زنی جوانه
 

 ای مزرعه ارزيابی
 RCBD تصادفی كاملبلوک  طرح قالب در آزمایش این

(Randomized Complete Block Design) تيمار 14 با 
 مقطر آب تيمار(، اعمال )بدون شاهد شامل

 و استيک ایندول اسيد های هورمون )هيدروپرایمينگ(،
 فسفر، روی، پتاس، سولفات پرایمينگ(، )هورمونال جيبرلين

 فوليک اسيد و هوميک اسيد آسکوربيک، اسيد
 اجرا آزمایشی واحد 04 شامل تکرار 0 در )اسموپرایمينگ(



 101   1، شماره 93فصلنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد 

 در تيمارها تصادفی پخش و آزمایش اجرای برای شد.
 تيمارها و شد طراحی آزمایش برای ای نقشه ها، بلوک

 شدند. تکرار و پخش ها بلوک در طرح نقشه براساس
 كردن نرم و گاوآهن با شخم شامل زمين سازی آماده عمليات
 به ها پشته و جوی ایجاد بود. كولتيواتور توسط ها  كلوخه
 نقشه به توجه با كارگری نيروی از استفاده با و دستی روش
 انجام طولی صورت هب ها بلوک جداسازی و شد انجام طرح

  طول هب كشت های ردیف روی دربذرها  كاشت .گردید
 ردیف روی بوته فاصله متر، سانتی 54 ردیف فاصله متر، 14
  شامل كرت هر و متر سانتی 9 كاشت عمق متر، سانتی 5
 كرت هر در بوته تراكم شد. اجرا متر 14 طول به ردیف 0

 وزن شامل مطالعه مورد صفات بود. مترمربع در گياهچه 01
 بذر، وزن چتر، تعداد گياه، ارتفاع گياه، خشک وزن گياه، تر

 روغن حجمی درصد چرب، اسيدهای و اسانس استخراج
  بود. كل چربی درصد و اسانس
 

 چرب اسيدهای آناليزاستخراج اسانس، چربی کل و 
های بذر خشک شده در هاون پودر شد.  نمونه

 (Hydro distillation)گيری، به روش تقطير با آب  اسانس
كل  چربی با استفاده از دستگاه طرح كلونجر انجام شد.

 استخراج اتر حالل از استفاده با سوكسله روش به ها دانه
 های نمونه از گرم ميلی 54 (.Barthet et al., 2002) گردید
 آناليزبعد برای  ،گردید استر متيل به تبدیل ابتدا روغن

 گازی كروماتوگرافی دستگاه از چرب اسيدهای پروفيل
 مخلوط از چرب اسيدهای شناساییبرای  و شد استفاده

 مقياس با سيگما شركت ساخت چرب اسيدهای استاندارد
 ,AOAC method) گردید استفاده بازداری های زمان

2000).  
 

 ای گلخانه ارزيابی
 تيمار 14 با (CRD) تصادفی كامالً طرح قالب در تحقيق
 مقطااار آب تيماااار(، اعماااال )بااادون شااااهد شاااامل

 و اسااتيک ایناادول اساايد هااای هورمااون )هياادروپرایمينگ(،
 فسفر، روی، پتاس، سولفات پرایمينگ(، )هورمونال جيبرلين
 فولياااک اسااايد و هومياااک اسااايد آساااکوربيک، اساايد 

 آزمایش این دربذرها  شد. اجرا تکرار 0 با )اسموپرایمينگ(
 كاه  متار  ساانتی  15 قطار  باا  پالستيکی های گلدان داخل در

 مورد صفات شد. كاشته بود پوسيده دامی كود و خاک حاوی
 تار  وزن ریشاه،  طول ریشه، قطر شامل بخش این در مطالعه
 بود. ریشه حجم و ریشه خشک وزن ریشه،

 همگنی و نرماليته آزمون ها داده تجزیه از قبل
 تجزیه شد. انجام SPSS (24.0) افزار نرم توسط ها واریانس
 ای دامنه چند آزمون روش به ميانگين مقایسات واریانس،

 ها داده برای همبستگی تجزیه و گام به گام رگرسيون دانکن،
 EXCEL افزارهای نرم از وگردید  انجام مطالعه این در

 شد. استفاده SPSS (24.0) و (2013)
 

 نتایج
  آزمايشگاهی نتايج

 آزمون های بررسی به مربوط های داده واریانس تجزیه
 سطح در صفات همه كه داد نشان (1 )جدول آزمایشگاهی

 براساس داشتند.با هم  یدار معنی آماری اختالف %1 احتمال
 ویگور مقدار بيشترین (1 )جدول تيمارها ميانگين مقایسات

 با شده تيمار پيشبذرهای  در افزایش( برابر 10/4) ثانویه
 افزایش(، برابر 01/1) اوليه ویگور و استيک ایندول اسيد

 زنی جوانه سرعت و افزایش( برابر 39/4) زنی جوانه درصد
 اسيد با شده تيمار پيشبذرهای  در افزایش( برابر 31/4)

 كمترین شد. مشاهده شاهد تيمار با مقایسه در هيوميک
 زنی جوانه درصد ،كاهش( برابر 19/4) اوليه ویگور مقدار

 برابر 11/4) زنی جوانه سرعت و كاهش( برابر 11/4)
 ثانویه ویگور آسکوربيک، اسيد تيمار پيش در كاهش(

 با مقایسه در جيبرلين تيمار پيش در كاهش( برابر 59/4)
 شد. مشاهده شاهد تيمار
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 زنی بذر گشنيز تحت تأثير تيمار پرايمينگ بذر در شرايط آزمايشگاهی  تجزيه واريانس صفات جوانه -1جدول 
Table 1. ANOVA of Coriandrum sativum seed germination traits affected by seed priming treatment under 

laboratory conditions 

S.O.V. d.f. 
Mean square 

Germination percentage Germination rate Vigor 1 Vigor 2 

Seed priming 

treatment 
9 961.11** 0.2** 7411474.7** 62530.4** 

Experimental 

error 
30 23.867  0.005  103290.008  5694.17  

C.V. (%) - 10.73 10.71 10.12 20.04 

**: significant at 1% probability level. 

Vigor1: mean seedling length (mm) × germination percentage 

Vigor2: mean seedling dry weight (mg) × germination percentage 

 

 زنی بذر گشنيز تحت تأثير تيمار پرايمينگ بذر در شرايط آزمايشگاهی  مقايسه ميانگين صفات جوانه -2 جدول

Table 2. Means comparison of Coriandrum sativum seed germination traits affected by seed priming treatment 

under laboratory conditions 

Seed priming treatment Germination (%) Germination rate Vigor 1 Vigor 2 

Zinc 38 ab 0.55 ab 3116 c 551.45 c 

H2O 32 a 0.46 a 1976 a 231.82 a 

Control 38 ab 0.55 ab 2359.5 ab 439.72 bc 

Humic acid 75 d 1.09 d 6327 e 455.27 bc 

Folic acid 32 a 0.46 a 2805 bc 393.8 b 

Indol-3-acetic acid 62 c 0.91 c 4744 d 554.9 c 

Gibberellin 40 ab 0.58 ab 2777.7 bc 188.6 a 

Ascorbic acid 30a 0.43 a 1951.75 a 298.77 ab 

Potassium sulfate 46 b 0.67 b 2560.25 ac 313.6 ab 

Phosphorus 62 c 0.91 c 3112.5 c 337.54 ab 

Similar letters in each column indicate the absence of significant differences between treatments (Duncan test). 

Vigor1: mean seedling length (mm) × germination percentage 

Vigor2: mean seedling dry weight (mg) × germination percentage 

 

 ای مزرعه نتايج
 آزمون های بررسی به مربوط های داده واریانس تجزیه

 احتمال سطح در صفات همه كه داد نشان (9 )جدول ای مزرعه
 مقایسات براساس دارند.با هم  یدار معنی آماری اختالف% 1

  گياه تر وزن مقدار بيشترین (،0 )جدول تيمارها ميانگين
 در افزایش( برابر 09/4) بذر وزن و افزایش( برابر 91/1)

 برابر 01/4) گياه ارتفاع استيک، ایندول اسيد تيمار پيش
 تيمار پيش در چتر تعداد هيوميک، اسيد تيمار پيش در افزایش(

 برابر 13/4) گياه خشک وزن افزایش(، برابر 00/4) جيبرلين
 مشاهده شاهد تيمار با مقایسه در روی، تيمار پيش در افزایش(

 در كاهش( برابر 45/4) گياه تر وزن ميزان كمترین و شد
 و كاهش( برابر 19/4) گياه ارتفاع هيوميک، اسيد تيمار پيش
 پتاس، سولفات تيمار پيش در كاهش( برابر 01/4) چتر تعداد
 جيبرلين، تيمار پيش در كاهش( برابر 53/4) كل خشک وزن
 با مقایسه در روی تيمار پيش در كاهش( برابر 15/4) بذر وزن
  گردید. مشاهده شاهد تيمار
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 ای تجزيه واريانس صفات مورفولوژيک گشنيز تحت تأثير تيمار پرايمينگ بذر در شرايط مزرعه -3جدول 

Table 3. ANOVA of Coriandrum sativum morphological traits affected by seed priming treatment under farm 

conditions 

  Mean square 

S.O.V. d.f. Plant fresh weight Plant height 

Number of 

umbels per 

plant 

Plant dry weight seed weight 

Replication 3 58083202.5 n.s 11329.1 n.s 40.22 n.s 1.235 n.s 592936.6 n.s 

Seed priming 

treatment 
9 416207912.5** 56058.05** 310.3** 31.929** 881337.7** 

Experimental 

error 
27 100126108.1 4643.981 25.873 3.215 123605.1 

C.V. (%)  26.36 10.05 14.58 21.22 19 

n.s. and **: non-significant and significant at 1% probability level, respectively. 
 

 ای پرايمينگ بذر در شرايط مزرعهمقايسه ميانگين صفات مورفولوژيک گشنيز تحت تأثير تيمار  -4جدول 

Table 4. Means comparison of Coriandrum sativum morphological traits affected by seed priming treatment 

under farm conditions 

seed weight (g) Plant dry weight 

(kg.ha-1) 

Number of 

umbels per 

plant 

Plant height 

(cm) 

Plant fresh weight 

(kg.ha-1) 
Seed priming treatment 

229.7 bc 13450 d 32 b 760 ce 43540 ac Zinc 

1635 ab 7240 ab 35.5 b 617.5 ac 35292.5 ac H2O 

1615 ab 11275 cd 36.25 b 605 ab 24515 a Control 

2430 c 6152 ab 38.25 b 855 e 23282.5 a Humic acid 

1455 a 11582 cd 38 b 825 e 49530 bc Folic acid 

2697.5 c 8950 bc 39.5 b 765 de 56665 c Indol-3-acetic acid 

1375 a 4600 a 52.5 c 677.5 bd 34400 ab Gibberellin 

1450 ac 8075 ac 29.5 b 527.5 a 37890 ac Ascorbic acid 

1960 ac 6400 ab 18.5 a 522.5 a 38707.5 ac Potassium sulfate 

1580 ab 6750 ab 28.75 b 622.5 ad 35715 ac Phosphorus 

Similar letters in each column indicate the absence of significant differences between treatments (Duncan test). 

 

 چرب اسيدهای
 اسيدآمينه كاهش سبب پرایمينگ اعمال ،5 جدول طبق

 در شده تيمار پيشبذرهای  همه در اسيد مریستيک مضر
 آب با شده تيمار پيشبذرهای  بجز شاهد، تيمار با مقایسه

 41/4 آن افزایش ميزان كه نحوی به است، شده مقطر
 اسيد تيمار چهار در همچنين نبود. چشمگير كه باشد می

 اسيدآمينه كاهش پتاس سولفات و فسفر جيبرلين، فوليک،

  .شد مشاهده شاهد با مقایسه در شده پرایمبذرهای  در مضر
 

 )حجمی/ وزنی( اسانس درصد 

 بذرهای، بيشترین مقدار اسانس در 1 طبق شکل
برابر افزایش(  01/4) ایندول استيکاسيد تيمار شده با  پيش

تيمار شده با اسيد فوليک  پيش بذرهایو كمترین مقدار در 
 برابر كاهش( در مقایسه با تيمار شاهد دیده شد. 59/4)

  



 

 

 

 تحت تأثير تيمار پرايمينگ بذرميزان اسيدهای چرب موجود در بذر گشنيز  -5جدول 

Table 5. Fatty acids content in Coriandrum sativum seeds affected by seed priming treatment 

 

 ای تجزيه واريانس صفات ريشه گشنيز تحت تأثير تيمار پرايمينگ بذر در شرايط گلخانه -6جدول 
Table 6. ANOVA of Coriandrum sativum root traits affected by seed priming treatment under greenhouse conditions 

S.O.V. d.f. 
Mean square 

Root fresh weight Root diameter Root dry weight 

Seed priming treatment 9 1121987.05** 5.12** 5121.933** 

Experimental error 30 13877.733 0.060 6.967 

C.V. (%) - 14.82 9.15 12.22 

**: significant at 1% probability level. 
 

Fatty acid 

formula 

Fatty acid 

name 

Fatty acid composition (%) 

Zinc 
Humic 

acid 
H2O 

Potassium 

sulfate 

Indol-3-acetic 

acid 

Folic 

acid 
Phosphorus Gibberellin 

Ascorbic 

acid 
Control 

C14:0 Myristic acid 0.65 0.66 0.99 0.45 0.77 0.49 0.38 0.84 0.84 0.97 

C16:0 Palmitic acid 8.25 6.69 7.34 4.59 6.23 5.27 4.41 5.27 5.69 5.50 

C18:0 Stearic acid 3.28 3.65 3.46 2.02 3.59 3.12 2.13 2.45 2.27 2.52 

C18:1n12 
Petreoselenic 

acid 
62.82 64.49 64.22 67.98 63.39 65.59 69.03 66.27 65.04 65.89 

C18:1n9 Oleic acid 5.46 5.61 5.60 5.91 5.49 5.71 6.07 5.73 5.70 5.73 

C18:2n6cis Linoleic acid 15.38 14.44 14.81 15.79 14.88 15.79 15.22 16.11 17.23 15.72 

C18:3n3 Linolenic acid 0.25 0.31 0.30 0.28 0.32 0.34 0.23 0.27 0.35 0.26 

C20:0 Arachidic acid 0.35 0.30 0.51 0.40 0.55 0.42 0.29 0.34 0.50 0.51 
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 درصد اسانس بذر گشنيز تحت تأثير تيمار پرايمينگ بذر -1 شکل
Figure 1. Coriandrum sativum seed essential oil percentage affected by seed priming treatment 

 

  وزنی( )حجمی/کل  چربی درصد

 بذرهای در چربی مقدار بيشترین ،1 شکل براساس
 كمترین و افزایش( برابر 11/1) فسفر با شده تيمار پيش
 برابر 13/4) آسکوربيک اسيد تيمار پيش در آن مقدار

 دانه عملکرد شد. مشاهده شاهد تيمار با مقایسه در كاهش(

 به نسبت هيدروپرایمينگ حالت در گلرنگ روغن درصد و
 قابل رطوبت ميزان افزایش با و بود بيشتر شاهد بذرهای
 در تأخير با و افزایش دانه عملکرد گياه برای دسترس
 .یافت كاهش روغن درصد آبياری،

 

 
 محتوی چربی کل بذر گشنيز تحت تأثير تيمار پرايمينگ بذر -2شکل 

Figure 2. Coriandrum sativum seed total fatty acids content affected by seed priming treatment 
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 ای پرايمينگ بذر در شرايط گلخانهمقايسه ميانگين صفات ريشه گشنيز تحت تأثير تيمار  -7جدول 
Table 7. Means comparison of Coriandrum sativum root traits affected by seed priming treatment under 

greenhouse conditions 

Seed priming treatment Root fresh weight (mg) Root diameter (mm) Root dry weight (mg) 

Zinc 1.41e 5.22d 0.12g 

H2O 0.07cd 2.52b 0.07e 

Control 0.04b 2.37b 0.05cd 

Humic acid 0.05bc 1.55a 0.05c 

Folic acid 1.92f 2.42b 0.13h 

Indol-3-acetic acid 0.07cd 2.46b 0.04b 

Gibberellin 0.53a 1.09a 0.02a 

Ascorbic acid 0.08cd 2.43b 0.05d 

Potassium sulfate 0.09d 3.21c 0.08e 

Phosphorus 0.05bc 3.50c 0.09f 

Similar letters in each column indicate the absence of significant differences between treatments (Duncan test). 
 

 ای گلخانهنتايج 
های آزمون  های مربوط به بررسی تجزیه واریانس داده

نشان داد كه همه صفات در سطح ( 0ای )جدول  گلخانه
براساس  داری با هم دارند. % اختالف آماری معنی1احتمال 

(، بيشترین مقدار وزن تر 9مقایسه ميانگين تيمارها )جدول 
 99/1برابر افزایش( و وزن خشک ریشه ) 51/9ریشه )

تيمار شده با اسيد فوليک و  برابر افزایش( در بذرهای پيش
برابر افزایش( و كمترین  1/1تيمار روی ) قطر ریشه در پيش

 50/4برابر كاهش(، قطر ریشه ) 19/4مقدار وزن تر ریشه )
 برابر كاهش( در 51/4برابر كاهش( و وزن خشک ریشه )

  د.تيمار جيبرلين در مقایسه با تيمار شاهد مشاهده ش

 

 تحت تأثير تيمار پرايمينگ بذر صفات گشنيز تجزيه رگرسيون گام به گام -8جدول 

Table 8. Stepwise regression analysis of Coriandrum sativum traits affected by seed priming treatment 
Step R R2 b P-value 

X1 (Vigor2) 0.551 0.551 22.660 0.000 

X2 (Germinations percentage) 0.344 0.895 -44.282 0.011 

X3 (Root dry weight) 0.034 0.929 24.896 0.007 

X4 (Root fresh weight) 0.011 0.940 -0.876 0.072 

X5 (Root diameter) 0.008 0.948 -302.028 0.053 

X6 (Vigor1) 0.008 0.956 -1.417 0.000 

X7 (Stem height) 0.017 0.973 7.209 0.000 

Y (Total dry weight) = 1309.235 + 22.660X1 – 44.282X2 + 24.896X3 – 0.876X4 – 302.028X5 – 1.417X6 + 7.209X7 
 تجزيه رگرسيون گام به گام

از ورود  حکایت( 1نتایج آناليز رگرسيون گام به گام )جدول 
 399/4كننده با ضریب تبيين  بينی هفت صفت در مدل پيش

از:  است ترتيب عبارت ه. صفات وارد شده در مدل بداشت
تر  ریشه، وزن زنی، وزن خشک جوانه ثانویه، درصد ویگور

طول ساقه كه در كل  و اوليه ریشه، قطر ریشه، ویگور
 از تغييرات مرتبط با صفت وابسته وزن 9/39 توانستند

 خشک كل را تبيين نمایند.
 

 ساده همبستگی
ویگور  صفات (،3 )جدول همبستگی نتایج براساس     

 صفت با ریشه قطر و ریشه تر وزن خشک، وزن ثانویه،
 %1 احتمال سطح در و همسو كل خشک وزن وابسته
 بودند. دار معنی
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 تحت تأثير تيمار پرايمينگ بذر گشنيزصفات همبستگی ساده  -9جدول 

Table 9. Simple correlation of Coriandrum sativum traits affected by seed priming treatment 

Variables 
Y 

(Total dry weight) 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 

X1 (Vigor2) 0.742**       

X2 (Germinations 

percentage) 
0.301n.s 0.338*      

X3 (Root dry weight) 0.554** 0.213n.s 0.299n.s     

X4 (Root fresh weight) 0.581** 0.305n.s -0.333* 0.873**    

X5 (Root diameter) 0.518** 0.384** 0.126n.s 0.676** 0.499**   

X6 (Vigor1) 0.101n.s 0.501** 0.840** 0.233n.s 0.126n.s 0.202n.s  

X7 (Stem height) 0.302n.s 0.500** 0.377* 0.194n.s 0.281n.s 0.072n.s 0.717** 

n.s., *, and **: non-significant, significant at 5%, and 1% probability levels, respectively. 
 

 بحث
 نشان آزمایشگاهی آزمون های بررسی به مربوط نتایج

باا هام    یدار معنای  آمااری  اخاتالف  صافات  همه كه داد
 هاای تيمار پايش  و پرایميناگ  مختلف های روش داشتند.

 كلریاد  و باذر(  كاردن  خايس  و خشک )روش هاردنيگ
 صفات بر مثبتی تأثير ساعت، شش زمان مدت در پتاسيم
 داشتند سرخارگل گياه زنی جوانه قدرت و سرعت درصد،

(Bayat et al., 2014.) Lee و Kim (1444) گاازارش 
 شده پرایمبذرهای  در آميالز-آلفا آنزیم فعاليت كهكردند 

 ایان  ،یافت بهبود باالتر بنيه با زنی جوانه راستای در برنج
 باود.  مشاهودتر  شده پيربذرهای  مورد در ویژه بهموضوع 

 تنش كه كردند مشاهده سویا گياه بر تنش اثر بررسی طی
باذرها   زنی جوانه درصد بر اگرچه زایشی رشد مرحله در
 گردید.بذرها  بنيه كاهش موجب اما نداشت یدار معنی اثر

 مشابه هوایی و آب شرایط نبود رسد می نظر به این،باوجود
 سطح وجود عدم بذر، نمو دوره طی در مختلف مناطق در

 باه  منجار  آزماایش  ماورد باذرهای   در یکسان رسيدگی
 گردیاد هاا   آزمایش از قبيل این در متفاوت نتایج مشاهده

(Khodabandeh & Jalilian, 1997.)  فعاليات  افازایش 
 ایزوسايترات  آميالز، β و αمانند  هيدروليتيک های آنزیم

 -9 و فسافاتاز  اساتروئاز،  و (Varier et al., 2010) لياز
 ,Sivritepe & Dourado) دهيادروژناز  فسفوگليسايرید 

 بهباود  بر توجيهی دتوان می شده پرایمبذرهای  در (1995

 و درصاد  افازایش  باشاد. باذرها   ایان  در گياهچاه  ظهور
 احتمااالً  پرایميناگ  مناسب سطح در و زنی جوانه سرعت

 .اسات  جنين درون متابوليکی های فعاليت تحریک علت به
 فعاليات  تحریاک  ،DNA همانندساازی  آب جذب هنگام
RNA هاای  هورمون افزایش و سازی پروتئين نتيجه در و 
 كاه  انجاام شاده   اتيلن و اكسين ازجمله زنی جوانه محرک

 را آن افازایش  و زنای  جوانه مقدمات عوامل این مجموعه
al et Basra,. ) دهاد  مای  نشاان  شااهد  تيماار  به نسبت

2003). 
 وزن یدار معنای  صورت به گندم در فوليک اسيد تيمار

 نتاایج  باا  همسو كه داد افزایش را گندم بوته خشک و تر
 پرایمينگروهيد (.Javadi et al., 2013) است مطالعهاین 

 و تار  وزن افازایش  باعث %0 مانيتول با اسموپرایمينگ و
 در تغييار  .(Kaur et al., 2002) شود می گياهچه خشک
 و رویشای  هاای  بافات  در سااكارز  متابوليسام  های آنزیم

 در عملکرد افزایش سبب است ممکن زایشی ساختارهای
 حاصل گياهان .(Kaur et al., 2005) باشد پرایمينگ اثر
 جاذب  بيشاتری  غذایی مواد و آب شده پرایمبذرهای  از

 Farooq et)كردناد   كسب بيشتری ارتفاعرو  ازاین كرده،

al., 2006a.) كلرید و سدیم كلرید های نمک با پرایمينگ 
 بارنج  گياه نهایی شدن سبز در یدار معنی افزایش پتاسيم،
 (.Rehman et al., 2011) داد نشان شاهد تيمار به نسبت
 از حاصل گياهان در هزاردانه وزن و خوشه در دانه تعداد
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 باوده  بيشاتر  شااهد  گياهاان  به نسبت شده پرایمبذرهای 
 در مخزن قدرت افزایش (.Farooq et al., 2006b) است
 ساكارزسينتاز و اینورتاز های آنزیم فعاليت افزایش نتيجه

 شاده  پارایم باذرهای   از حاصل گياهان غالف دیواره در
 داناه  بهتار  شادن  پر موجبموضوع  این كه شود می نخود

 نياز  نخاود  باذر  روی بر شده انجام مطالعات در گردد. می
 و كلسيم كلرید با شده تيمار پيش بذرهایكه  شد مشخص

 پراكسيداز و كاتاالز های آنزیم فعاليت دارای پتاسيم كلرید
 و بيشاتر  بوتاه  در داناه  تعداد بيشتر، هزاردانه وزن بيشتر،

 تيماار  پايش  باذرهای  به نسبت بيشتری برداشت شاخص
 .(Fateh et al., 2011) دبودن نشده

A (FATA )كاالس  تيواستراز اسيدهای چرب  نسبت
 نسبت یا B (FATB)كالس تيواستراز به اسيدهای چرب 

SAD/FATB (Stearoyl-ACP Desaturase) كننده تعيين  
 .سات گياهي هاای  روغان  در چرب اسيدهای اشباع درجه

 باشاد  بااال  گياه یک در FATB ژن بيان اگر كه طوری هب
 ولی شود می اشباع چرب اسيدهای روغن آن بيشتر درصد

 قسامت  باشد باال SAD یا FATA ها ژن بيان درصد اگر
 بود. خواهد غيراشباع چرب اسيد گياهی روغن آن بيشتر
SAD اشاباع  غيار  چرب اسيدهای توليد در كليدی نقش 

 نسبت FAD2 (Fatty Acid Desaturase 2) كند. می ءایفا
s/PUFAsMUFA ( Acids Fatty Monounsaturated

Acids Fatty Polyunsaturated/) هااای روغاان در را 
 را بودن اشباع غير درجه كلی طور هب و كرده كنترل گياهی
 .( al etHuang,. 2016) كند می تنظيم

 حالاات در گلرنااگ روغاان درصااد و دانااه عملکاارد
 باا  و باود  بيشتر شاهد بذرهای به نسبت هيدروپرایمينگ

 عملکارد  گيااه  برای دسترس قابل رطوبت ميزان افزایش
 كااهش  روغان  درصد آبياری، در تأخير با و افزایش دانه

 اساموپرایمينگ  (.Ashrafi & Razmjoo, 2014) یافات 
 اساات شااده گناادم در پااروتئين ساااخت افاازایش ساابب

(2001 .,al etson dDonal). 
 نقش به توان می را فوليک اسيد با ریشه طول افزایش

 بااه گياااه مقاوماات افاازایش و pH تعاادیل در ماااده ایاان

 .(al et Burguieres,. 2007) داد نسبت محيطی های تنش
 شارایط در  گياهچاه  رشاد  بار  سالسيليک اسيد مثبت اثر

 اسايد  اساتيک،  اینادول  اسايد  هورماون  افزایش با تنشی
et Shakirova ) است همراه سيتوكنين و اكسين آبسيزیک،

2003 .,al). ميازان  افازایش  باا  اساموپرایمينگ  و هيدرو 
 از حاصل های گياهچه ساقه در آميالز-آلفا آنزیم فعاليت

 در سااقه  و ریشاه  قطار  افزایش سبب شده پرایمبذرهای 
 در بهبااود ساابب روی تيمااار پاايش شاادند. گياهااان ایاان

al et Abbas,. ) شاد  برنج در ها جوانه رشد و زنی جوانه

 بهباود  سبب ذرت گياه در روی تيمار پيش اعمال .(2014
 گردیاد  محيطای  اساترس  شارایط  تحات  نهال ریشه رشد

(2013 .,al et Imran). 
 وزن تار،  وزن باين  دار معنی بسيار و مثبت همبستگی

 این دليل هب دتوان می كل خشک وزن با ریشه قطر و خشک
 ریشاه  سيساتم  سااختمان  و مورفولوژی و اندازه كه باشد
 است غذایی مواد و آب جذب در گياه توانایی كننده تعيين

(Passioura, 1988.) نيرومند سيستم یکكه  است روشن 
 اسات،  گيااه  سود به بيشتر غذایی مواد و آب جذب برای
 برآورد در اساسی پارامتر یک عنوان هب ریشه خشک وزن

 شااود ماای محسااوب گياااه در فتوساانتزی مااواد ذخيااره
(Ashrafi, 2006.)  باا  كاه  گرفات  نتيجه توان میبنابراین 

 در ،یافتاه  بهباود  گيااه  ای ریشاه  سيستم پرایمينگ اعمال
 از ،یاباد  می افزایش غذایی مواد و آب جذب ميزان نتيجه

 كه شده كمتر تنفس طریق از گياه ذخایر اتالف همسویی 
 گيااه  در كال  خشاک  وزن افزایش سبب عوامل این همه
 .شود می

 باا  پرایميناگ كلی باید گفت كاه   گيری نتيجهعنوان  به
 در بذر آنزیمی و بيوشيميایی متابوليکی، وضعيت بر تأثير

 آنهاا  رأس در كاه  گياه زیستی وظایف بهتر ایفای راستای
 كااهش  شاد.  سابب  را است گياهان استقرار و زنی جوانه

 در اسايد  مرساتيک  و اسيد پالمتيک مضر چرب اسيدهای
 درماانی  خاصايت  داشاتن  علات  هبا  پرایمينگ، اعمال اثر

 اهميت حائز داروسازی صنعت در دتوان می گشنيزبذرهای 
 اینادول  باا  شاده  تيماار باذرهای   در اسانس ميزان باشد.
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 در كال  چربی ميزان و یافته افزایش فسفر و اسيد استيک
 فولياک،  اسايد  هيومياک،  اسايد  باا  شاده  تيماربذرهای 
  بيشترین است. بوده بيشتر فسفر و پتاس سولفات جيبرلين،

 و هيوميک اسيد با شده تيماربذرهای  در آب جذب مقدار
 در اسات.  فسافر  تيماار  به متعلق بذر وزن ميزان بيشترین

 فات اُ باعاث  باذر  پرایميناگ  انجاام  كاه  تيمارهاایی  تمام
 منفای  تاأثير  باا  تاوان  مای  است شده بيولوژیکی عملکرد
 نوع ،اساس این بر .دكر توجيه استفاده مورد ماده و غلظت

 هورموناال  و اسامو  اعماال  بارای  مناساب  غلظت و ماده
 خواهاد  حاصال  نتاایج  در بسازایی  تاأثير  بذر پرایمينگ

 غلظت و ماده نوع نامناسب انتخاب با كه طوری به ،داشت
 تنها نه است ممکن بذر پرایمينگ در استفاده مورد محلول
 حاصل گياه و شده تيمار بذر اكوفيزیولوژیکی های ویژگی

 فااتاُ و خسااارت احتمااال بلکااه نيابااد، بهبااود آن از
 آن پای  در و شاده  تيماار  باذر  تاوده  زیستی های ویژگی

 در بود. نخواهد ذهن از دور بذرها این از حاصل های گياه
 و سااده  تکنولوژی عنوان به پرایمينگ اعمال توان می ،كل

 تمام برای را گياهان عملکرد بهبود منظور به دسترس قابل
  كرد. توصيه كشاورزان

 
 سپاسگزاری
 آموزش و تحقيقات مركزمسئوالن محترم  از نگارندگان

 فراهمدليل  به غربی آذربایجان استان طبيعی منابع و كشاورزی
 كنند. می یقدردان و تشکر پژوهش این امکانكردن 
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Abstract 
    Coriander (Coriandrum sativum L.) is one of the widely used medicinal plants. Seeds of this 

plant are heart-strengthening, invigorating, and toothache painkiller and cure bloody diarrhea 

and typhoid. Due to the tiny seeds, it needs to be cultivated at low depth of soil for successful 

establishment. Therefore, it is necessary to use the right method for its cultivation. In the present 

study, to improve the uniformity in seed germination and increase growth rate and coriander 

yield, three experiments were conducted as a randomized complete block design (field test) and 

a completely randomized design (laboratory and greenhouse tests). In the laboratory test,  

indole-3-acetic acid and humic acid and in the field test, indole-3-acetic acid, humic acid, 

gibberellin, and zinc improved coriander yield. Also, humic acid pretreatment reduced harmful 

fatty acids such as myristic acid and palmitic acid, phosphorus pretreatment increased total fat 

amount, and indole-3-acetic acid increased essential oil content compared to the control. In the 

greenhouse test, folic acid improved plant yield. Stepwise regression analysis indicated 

inclusion of seven properties in the predictive model with a determination coefficient of 0.97. 

Based on the traits correlation results, secondary vigor, root fresh or dry weight, and root 

diameter were consistent with total dry weight as a dependent trait (significant at the 1% 

probability level). Overall, coriander seed priming improved the biological functions of seeds, 

including germination and establishment, by affecting the metabolic, biochemical, and 

enzymatic status of the seeds. The present results showed that seed priming is a key technology 

to improve plant yield. 
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