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 چکیذٌ

 کُىگی بذر، قًٌ سیست آن را در بسیاری اس گیاَان سراػی کاَص. ی آفتابگزدان تؼلق داردبٍ تیزٌ .Anthemis nobilis Lبابًوٍ با وام ػلمی 

بٍ صًرت ای َای بابًوٍ، مطالؼٍگیاَچٍ سوی ي رضذ ايلیٍجًاوٍپارامتزَای مزبًط بٍ بز  ذررسی اثزات فزسًدگی ببٍ مىظًر بز .دَذمی

 سطح 5فاکتًر دمای فزسًدگی در  ديتیمارَای آسمایطی ضامل . کامالً تصادفی با سٍ تکزار اوجام ضذ پایٍ فاکتًریل در قالب طزحآسمایص 

َا دادٌ آماریتجشیٍ  .بًد (ساػت 96ي  72، 48، 24)سطح  4ا در سَای در مؼزض دمتؼذاد ري ي( گزاددرجٍ ساوتی 51ي  41، 31، 21، 11)

ی وتایج وطان داد کٍ فزسًدگ .ذاوجام ض  SNKي بز اساس آسمًن MSTAT-C افشارَا ویش با وزممقایسٍ میاوگیه ي SAS افشاروزم اس استفادٌ با

 سوی بٍ طًردر اثز فزسًدگی بذر، سزػت جًاوٍ. چٍ تأثیزگذار بًدچٍ ي ریطٍطًل ساقٍ سوی يدرصذ ي سزػت جًاوٍ بذر بز ريی

داری، رضذ گیاَچٍ را مؼىی َمچىیه تیمارَای فزسًدگی بذر بٍ طًر. سوی افشایص یافتداری کاَص ي سمان تا ضزيع ي پایان جًاوٍمؼىی

 .بًددر محیط فزسًدٌ ر بابًوٍ يمُمتزیه پیام اجزای ایه آسمایص، قذرت ي کیفیت پاییه بذ. کاَص دادوذ

 .فزسًدگی بذر رضذ گیاَچٍ، سوی،بابًوٍ، جًاوٍ :ياصگان کلیذی

 

 مقذمٍ

تاتًَِ اس جولِ گیاّاًی اعت کِ در حال  .تعلق دارد( Asteraceae)ی آفتاتگزداى تِ تیزُ .Anthemis nobilis Lتاتًَِ تا ًام علوی 

 (.1375سرگزی، )گیزد ة هَرد اعتفادُ قزار هیحاضز در طة عٌتی ایزاى تِ عٌَاى تغکیي دٌّدُ درد ٍ ت

سًی ّای هحیطی، درصد عثش ٍ عزعت جَاًِتَاًٌد تْتز عثش ؽدُ ٍ در هَاجِ ؽدى تا تٌؼتذرّای تا کیفیت ٍ قدرت تاالتز هی

را در تغیاری اس کٌْگی تذر، قَُ سیغت آى (. 1374صالحیاى، )ّای ًیزٍهٌدتزی تَلید کٌٌد تاالتزی را داؽتِ ٍ در ًْایت گیاّچِ

ّای تذر را هَجة در فزایٌد کٌْگی تذر، تحزیک پزاکغیداعیَى لیپید، آعیة غؾایی تالقَُ در تافت. دّدگیاّاى سراعی کاّؼ هی

سًی، عثش ؽدى یکٌَاخت ٍ ٍیگَر تذر ٍ ّوچٌیي تا تَجِ تِ اّویت ٍ تأثیز فزعَدگی تذر تز جَاًِ(. Yang et al., 2005)ؽَد هی

ّدف اس ایي هطالعِ، تعییي . عات کافی در هَرد تاتًَِ، تزرعی عطَح هتتل  فزعَدگی تذر در ایي گیاُ ضزٍرت داردفقداى اطال

 .ّای تاتًَِ تَدُ اعتسًی ٍ رؽد اٍلیِ گیاّچِّای هتتل  تز پاراهتزّای هزتَط تِ جَاًِاثزات تٌؼ فزعَدگی تذر در خالل سهاى

 

 َامًاد ي ريش

دقیقِ در آب صاتَى  15تذرّا اتتدا  .آٍری ؽدًدجوع( اعتاى هاسًدراى)ّای ارتفاعات کیاعز داهٌِ اس 1389د تاتًَِ در خزداذٍر ت

 20قطزُ تَئیي  2-3هحتَی % 1ٍ ّیپَکلزیت عدین ( دقیقِ 2-3% )70عپظ در جزیاى َّای َّد الهیٌار تَعط الکل . ٍر ؽدًدغَطِ

ٍ  ذرّای عتزٍى ؽدُ در ظزٍف پتزیت .تذرّا چٌدیي تار تا آب هقطز ؽغتؾَ ؽدًدپظ اس ّز هزحلِ، . عتزٍى ؽدًد( دقیقِ 20-15)
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عال  در پاییش آساد اعالهی ٍاحد جَیثار داًؾگاُ کؾاٍرسی داًؾکدُ سراعت آسهایؾگاُ در ایي هطالعِ. کؾت ؽدًد رٍی کاغذ صافی

تیوارّای آسهایؾی ؽاهل دٍ فاکتَر دهای  .جام ؽدعِ تکزار اً تا در قالة طزح کاهالً تصادفی فاکتَریلآسهایؼ  تِ صَرت ،1389

 96ٍ  72، 48، 24) عطح 4تعداد رٍسّای در هعزض دها در  ٍ (گزاددرجِ عاًتی 50ٍ  40، 30، 20، 10) عطح 5فزعَدگی در 

اس رٍس سدُ جَاًِ  تذٍر ؽوارػ .ؽدًد هٌتقل گزادعاًتی درجِ 225 دهای تا صرهیٌاتَر تِ تذٍر ،اعوال تیوارّا اس ظپ. تَد (عاعت

 4) اًتتابتصادفی  صَرت تِ گیاّچِ 12 ،چِعاقِ ٍ چِریؾِطَل  گیزیاًداسُ تزای .ٍ رٍس دٍاسدّن پایاى یافت دؽؾن آغاس ؽ

 ،رٍس 10 گذؽت اس پظ .گزفتٌد قزار گزادعاًتی درجِ 25-27 دهایتا  هحیطی در ٍ هٌتقل تزتشرگ تِ ظزف (تکزار ّز تزای گیاّچِ

 :ؽدًد هحاعثِ تذٍر ًیش اس طزیق رٍاتط سیز سًیجَاًِّای ؽاخص .دؽ گیزیاًداسُ چِِریؾ ٍ چِِعاق طَل

 سًیدرصد جَاًِ;  { 100× (تعداد تذر جَاًِ سدُ/ تعداد کل تذر )} 

 سًیعزعت جَاًِ;   +............................. + 

 .ؽد ًجاما  SNKٍ تز اعاط آسهَى MSTAT-Cافشار ّا ًیش تا ًزمٍ هقایغِ هیاًگیي SASافشار ًزم اس اعتفادُ تا ّادادُ آهاری تجشیِ

 

 وتایج ي بحث

 سویدرصذ ي سزػت جًاوٍ

دار سًی در عطح احتوال یک درصد هعٌیّا ًؾاى داد کِ اثز فزعَدگی تذر تز رٍی صفات درصد ٍ عزعت جَاًِتجشیِ ٍاریاًظ دادُ

تز اعاط ًتایج هقایغِ هیاًگیي، تا . داری تیي تیوارّا ٍجَد داردّا ًیش ًؾاى داد کِ تفاٍت هعٌیهقایغِ هیاًگیي(. 1جدٍل )تَد 

 (.2جدٍل )سًی تذٍر تاتًَِ کاّؼ یافت ّای جَاًِافشایؼ ؽدت تٌؼ فزعَدگی تذر، هؤلفِ

 رضذ گیاَچٍ

ّا ّوچٌیي هقایغِ هیاًگیي(. 1جدٍل )چِ دارد چِ ٍ ریؾِداری تز رٍی صفات طَل عاقِیز هعٌیًتایج ًؾاى داد کِ فزعَدگی تذر تأث

تز اعاط ًتایج هقایغِ هیاًگیي، تا افشایؼ ؽدت تٌؼ فزعَدگی تذر، رؽد . دار ٍجَد داردًؾاى داد کِ تیي تیوارّا تفاٍت هعٌی

 (.3جدٍل )گیاّچِ تاتًَِ کاّؼ یافت 

 

 وس صفات مًرد بزرسیتجشیٍ ياریا. 1جذيل 

 هٌثع تغییزات
درجِ 

 آسادی

 هیاًگیي هزتعات

 چِطَل ریؾِ چِطَل عاقِ سًیعزعت جَاًِ سًیدرصد جَاًِ

 58/2* 26/3* 54/3** 38/3** 4 دهای فزعَدگی

تعداد رٍسّای در 

 هعزض دها
3 **41/4 **1/4 **67/5 *17/3 

 ns58/1 ns61/1 ns34/2 ns55/1 12 اثز هتقاتل فاکتَرّا

 84/0 2/1 91/0 85/0 40 اؽتثاُ آسهایؾی
 .دارغیز هعٌی nsدار در عطح احتوال پٌج درصد ٍ یک درصد ٍ تِ تزتیة هعٌی **ٍ  *
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 %5در سطح احتمال  SNKمقایسٍ میاوگیه سطًح مختلف فاکتًر دمای فزسًدگی بٍ ريش . 2جذيل 

 ()دهای فزعَدگی 
 صفت هَرد تزرعی

 چِطَل ریؾِ چِطَل عاقِ سًیعزعت جَاًِ سًیدرصد جَاًِ

10 a7/87 
a09/70 

a18/1 
a55/0 

20 b86/79 
b48/60 

b94/0 
b46/0 

30 c96/70 
c05/51 

c79/0 
c34/0 

40 d71/61 
d86/39 

d68/0 
d22/0 

50 e61/52 
e23/30 

e56/0 
e12/0 

 
 %5در سطح احتمال  SNKَای در مؼزض دما بٍ ريش مقایسٍ میاوگیه سطًح مختلف فاکتًر تؼذاد ريس. 3جذيل 

تعداد رٍسّای در هعزض 

 (عاعت)دها 

 صفت هَرد تزرعی

 چِطَل ریؾِ چِطَل عاقِ سًیعزعت جَاًِ سًیدرصد جَاًِ

24 a65/85 
a81/71 

a09/1 
a54/0 

48 b8/77 
b4/59 

b91/0 
b44/0 

72 c87/67 
c26/49 

c76/0 
c34/0 

96 d62/57 
d54/37 

d65/0 
d25/0 

 .تاؽٌددار هیّای دارای حزٍف یکغاى، فاقد تفاٍت هعٌیدر ّزعتَى، هیاًگیي

 

 .سًی ٍ رؽد گیاّچِ تاتًَِ آلواًی هطاتقت داردرٍی اثز فزعَدگی تذر تز جَاًِ( 1387)ًتایج آسهایؼ تا ًتایج عَدهٌد ٍ ّوکاراى 
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Abstract 

Chamomile (Anthemis nobilis L.) belongs to Asteraceae family. Seed deterioration, decreases its 

viability in many crop plants. In order to investigate the effects of seed deterioration stress on 

germination-related parameters and initial growth of chamomile seedlings, this study was done in 

the factorial experiment based on completely randomized design with three replications. 

Experimental treatments comprise two main factors, deterioration temperature in five levels (10, 20, 

30, 40 and 50 ), and number of days exposed to temperatures in 4 levels (24, 48, 72 and 96 hours). Data 

analysis was done by SAS software. Mean comparisons was done by MSTAT-C software based on SNK 

test. The results show that seed deterioration stress was effective on germination percent and speed, 

and plumule and radicle length. Seed deterioration, reduced germination speed significantly, and 

increased time to beginning and end of germination. Also, seed deterioration treatments, decreased 

the seedling growth significantly. The most important message of this study was the low viability 

and quality of chamomile seeds in deteriorative environments. 
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