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 2331، پاييز 3بذر، سال سوم، شماره  تحقيقاتنشريه 

 

 زنی بذر کدو تخم کاغذی های جوانهمقايسه اثر پرايمينگ در بهبود ويژگی

 تحت شرايط تنش خشکی
 

 1سعيد بختياری ،3رضا صدرآبادی حقيقی ،1گرذرامير بهزاد ب ،2*زاده حسينيانيگانه سادات کريم
 واحد نیشابور، نیشابور، ایران زاد اسالمیآارشد زراعت دانشگاه آموخته کارشناسیدانش1

2
 ، نیشابور، ایرانزاد اسالمی واحد نیشابورآاستادیار گروه زراعت دانشگاه  

3
 ایران،، مشهد، زاد اسالمی واحد مشهدآدانشیارگروه زراعت دانشگاه  

 

 21/1/31 تاريخ پذيرش:        4/5/31 تاريخ دريافت:
 

 چکیده

های تنشزنی در شرایط باعث افزایش درصد و سرعت جوانه است که یهایپرایمینگ یکی از تکنیک

های بر ویژگیبذر پرایمینگ  تاثیر منظوربهاین پژوهش  .شودمیشوری و خشکی از قبیل  محیطی

اسالمی مشهد اجرا شد.  کاغذی در شرایط تنش خشکی در دانشگاه آزادزنی بذر کدو تخم جوانه

عدم پرایمینگ، هیدروپرایمینگ، اسموپرایمینگ با نیترات پرایمینگ ) سطح 4شامل  ی آزمایشتیمارها

-6، -4، -2، 0پنج سطح تنش خشکی ) و( درصد 2و کلرید پتاسیم با غلظت درصد  1پتاسیم با غلظت 

با افزایش تنش خشکی درصد  آزمایش نشان داد که ایننتایج بود.  6000لن گالیکول با پلی اتی( بار -8، 

چه چه و ساقهزنی و وزن خشک و تر و طول ریشهزنی و یکنواختی جوانهزنی، سرعت جوانهجوانه

 دادشان ، بلکه نتایج نپتاسیم نسبت به شاهد کاهش نداشت اما هیدروپرایمینگ و نیترات .کاهش یافت

زنی و یکنواختی جوانه زنی، سرعتشاهد دارای درصد جوانه تیمار شده در مقایسه باهای که بذر

ار ددر کلیه سطوح اثر متقابل معنی .بودچه بیشتری چه و ساقهوزن خشک و تر و طول ریشه زنیجوانه

 -2 زنی در سطوح پایین خشکییکنواختی و سرعت جوانه ،درصد ،بدست آمدهبود و براساس نتایج 

شده است  و  زنیهصورت نیترات پتاسیم سبب بهبود صفات جوانو عدم خشکی، پرایمینگ بذر به (بار)

صورت نیترات پتاسیم و کلرید پتاسیم سبب کاهش ، پرایمینگ بذر به(بار) -4در سطوح باالی خشکی 

های هفتوان نتیجه گرفت که پرایمینگ باعث بهبود مولطورکلی میزنی شده است. بهصفات جوانه

 شود.زنی میدر مرحله جوانهزنی در شرایط تنش خشکی جوانه

 

، زنیسرعت جوانه اتیلن گالیکول،های مختلف پرایمینگ، پلیاثر تنش خشکی و روش کلیدی: واژگان

 1زنییکنواختی جوانه

 

  

                                                             
  yeganeh.karimzadeh@gmail.com :نویسنده مسئول*
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 مقدمه

 ویر بر بشر که زمانی از داشت اذعان توانمی و هست و بوده بشر توجه مورد دیرباز از دارویی گیاهان از استفاده

تخم کاغذی یکی از گیاهان  کدو .آشناست آن کاربرد و خواص ،دارویی گیاهان با نحوی به آمده وجود به خاکی کره

 Cucurbitapepo)با نام علمی کدو تخم کاغذی  است. دارویی ارزشمند در صنایع داروسازی اکثر کشورهای توسعه یافته

L. )گیاه قوی، محکم و مستقیم است. این ریشه اصلی  باشد.و متعلق به تیره کدو می ، یکسالهگیاهی علفی 

که محدود کننده رشد و تولید محصوالت  ،استخشکی یکی از فراگیرترین مشکالت طبیعی موجود در طبیعت 

 یخشک تنش به گیاهان اغلب رشد مراحل ترینحساس از زنیجوانه مرحله باشد.زراعی در بسیاری از مناطق جهان می

های خشک کمک شایانی چه به استقرار گیاهان در خاکو رشد گیاه رهازنی بذمقاومت به خشکی در مرحله جوانه .است

 (.Kafi et al., 2009) کندمی

ای از خاک که کشور ما از نظر اقلیمی در منطقه خشک و نیمه خشک دنیا قرار دارد و بخش عمدهبا توجه به این

مناطق خشک یا مناطق با خاک نامناسب پوشیده شده است، از این رو خشکی خاک یکی از مشکالت کشورمان توسط 

ار کعنوان یک راهتواند به(. بر این اساس استفاده از روش پرایمینگ میKafi et al., 2009عمده پیش روی زراعت است )

شود حیطی میمنامساعد زنی تحت شرایط برای بهبود تحمل به خشکی بذر تلقی شود که سبب بهبود خصوصیات جوانه

(Cayuela et al., 1996.) 

تواند باعث افزایش کارکرد بذر )جوانه زدن و سبز شدن( در های بهبود بذر است که میپرایمینگ یکی از روش

زنی بذر تحت شرایط تنش های جوانهپرایمینگ سبب افزایش در شاخص (.Ghaderi et al., 2007شرایط تنش شود )

زنی بذرها در شرایط محیطی چنین گزارش شده است که این تکنیک باعث افزایش دامنه جوانههم .شودخشکی می

 ,.Fujikura et al., 1993; Demir Kaya et al., 2006; Ashraf et al) شودزا از قبیل تنش شوری، خشکی و دما میتنش

2005).  

ه کمبود ب با توجهعنوان یک گیاه دارویی ارزشمند مطرح است و تخم کاغذی به کدوبنابراین با توجه به اینکه گیاه 

ذی تحت تخم کاغ کدوچه زنی و رشد گیاهآب آبیاری و نزوالت در کشور، بررسی تاثیر وپرایمینگ بذر در بهبود جوانه

 زنیوانههای جررسی اثرات خشکی و پرایمینگ بر شاخصب با هدف این مطالعه شرایط تنش خشکی حائز اهمیت است.

 انجام گرفت. تخم کاغذی در شرایط خشکی کدو

 

 هامواد و روش

 یقالب آزمایشو در  1931این پژوهش در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد در سال 

 4در سه تکرار انجام شد. تیمارهای این آزمایش شامل پرایمینگ در  و تصادفی پایه طرح کامالً برفاکتوریل صورت به

 ستفاده ا عدم پرایمینگ )شاهد(، هیدروپرایمینگ )پرایمینگ بذرها با استفاده از آب مقطر(، اسموپرایمینگ با)سطح 

 6000اتیلن گالیکول پلی با استفادهو تنش خشکی درصد  2لرید پتاسیم با غلظت و ک درصد 1نیترات پتاسیم با غلظت 

 بود. (بار -8، -6، -4، -2، 0) سطح 5در 

در تیمارهای آب مقطر  پس از شستشو درو  ضدعفونی شدنددرصد  10هیپوکلرید سدیم  توسط ابتدا بذرهای سالم

تمامی بذور تا رسیدن به وزن اولیه در دمای اتاق قرار داده ساعت خیسانده شده و سپس شسته و  12مدت مورد نظر به

 (. Maguire, 1962; Nicholls et al., 1968; Akbari et al., 2007) شدند تا خشک شوند
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دیش بین دو الیه کاغذ صافی قرار داده دد بذر از هر تیمار در داخل پتریع 50زنی برای ارزیابی خصوصیات جوانه

 جوانه رهایگراد و شرایط تاریکی منتقل شدند. شمارش بذدرجه سانتی 25انکوباتور با دمای زنی به شدند و برای جوانه

های مورد نظر در طول آزمایش در صورت نیاز خیس شدند. ساعت یکبار صورت گرفت و با محلول 12زده به صورت 

د. شمارش تا روز هفتم ادامه داشت و در روز چه یا بیشتر از آن در نظر گرفته شمتر ریشهمیلی 2زنی خروج معیار جوانه

در چه جدا چه و ساقهریشه ،زده مشاهده نشد و بعد از شمارش بذرهاهشتم دیگر هیچ افزایش در تعداد بذور جوانه

گراد در آون قرار داده شد تا خشک شود و پس از خشک درجه سانتی 65ساعت در دمای  48مدت پاکتی گذاشته و به

ها چهها و ساقهچهتر ریشهوزن خشک کردن نمونهقبل از  .گیری شدها با ترازو اندازهها، وزن خشک آننمونهشدن کامل 

کش بر توسط خط چهو ساقه چهچنین طول ریشهگیری شد و همگرم اندازه 001/0توسط ترازوی دیجیتالی با دقت 

برای محاسبه . (Maguire, 1962; Nicholls et al., 1968; Akbari et al., 2007) گیری شدندمتر اندازهحسب سانتی

)یعنی مدت زمانی  D10(. این برنامه Soltani et al., 2010استفاده شد ) Germinافزار زنی از نرمدرصد و سرعت جوانه

 50زنی به جوانهکشد تا )یعنی مدت زمانی که طول می D50درصد خود برسد( و  10زنی به کشد تا جوانهکه طول می

درصد حداکثر خود برسد(  30زنی به کشد تا جوانه)یعنی مدت زمانی که طول می D90درصد حداکثر خود برسد( و 

 (.Soltani et al., 2001شود )محاسبه می زیرزنی )در ساعت( از طریق رابطه کند. سرعت جوانهرا نیز محاسبه می

 
درصد حداکثر  30درصد حداکثر خود به  1زنی از زمانی که طول جوانهزنی عبارت است از مدت یکنواختی جوانه

باشد که این شاخص زمان( بذر میتر )همزنی یکنواختدهنده جوانهخود برسد هر چه این مدت زمان کمتر باشد نشان

 گردد.محاسبه میزیر از طریق معادله 

انجام شد.  Excel 2007و رسم نمودارها توسط  SAS 9.13افزارهای آماری تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم

 درصد صورت گرفت. 5 احتمال ها با آزمون دانکن در سطحمقایسه میانگین

 
 نتایج و بحث

نتایج آزمایش نشان داد اثر متقابل هر دو فاکتور تنش خشکی و پرایمینگ بذر بر درصد سبز شدن  زنی:درصد جوانه

که بیشترین درصد طوریهب کاسته شد رهاافزایش غلظت خشکی از درصد سبز شدن بذ(. با 1دار بود )جدول معنی

های تیمارچنین در بین تعلق داشت هم (بار) -8و  -6خشکی  هیدروپرایمینگ بود و کمترین درصد به سطوحبه  مربوط

(. واکنش کدو 1د )شکل مختلف پرایمینگ بذر، هیدروپرایمینگ و نیترات پتاسیم دارای باالترین درصد سبز شدن بودن

برتری تیمار مشابه است  (بار) -8و  -6های خشکی نسبت به تمام تیمارهای پرایمینگ در غلظتتخم کاغذی 

علت اثرات مدت زمان تواند بهچه در مقایسه با دیگر تیمارها میزنی گیاههیدروپرایمینگ در افزایش درصد جوانه

، زیرا بذر هیدروپرایمینگ شده مدت زمان بیشتری برای جذب آب داشتند و نوشی بذر نسبت به سایر تیمارها باشدآب

 ,.Kaya et al., 2006; Neamatollahi et al) زنی شدندها خارج شود وارد اولین مرحله جوانهچه آنبدون آن که ریشه

2009) . 

، به نحوی که (>01/0P)دار بود زنی معنیاثر متقابل تنش خشکی و پرایمینگ بذر بر سرعت جوانه زنی:سرعت جوانه

 طورکلی روندزنی را دارا بودند. بهکمترین سرعت جوانه (بار) -8و  -6زنی و پتانسیل پتانسیل صفر بیشترین سرعت جوانه

(. اگر جذب آب توسط بذر دچار اختالل گردد 2 شکلزنی با کاهش پتانسیل آب مشاهده گردید )کاهشی در سرعت جوانه
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بذر به آرامی انجام خواهد شد و در نتیجه  زنی در داخلهای متابولیکی جوانهو یا جذب به آرامی صورت گیرد فعالیت

 .(Abnous, 2001یابد )نی کاهش میزیابد و لذا سرعت جوانهچه از بذر افزایش میمدت زمان خروج ریشه

حاکی از آن است که اثرات متقابل خشکی و پرایمینگ  1تجزیه واریانس این مولفه در جدول زنی: یکنواختی جوانه

ه تیمار ک داداین صفت در سطوح مختلف تنش نشان  و مقایسه میانگین بوددار بذر در سطح احتمال یک درصد معنی

و در بین زنی را دارند کمترین یکنواختی جوانه (بار) -8و  -6زنی و تیمارهای بیشترین یکنواختی جوانه (بار) -2

(. 9شکل ) بود تنش خشکی (بار) -2های مختلف پرایمینگ، حداقل یکنواختی مربوط به نیترات پتاسیم در سطح تیمار

این ( و Soltani et al., 2001بیشتر است )زنی هر چه عدد بدست آمده کمتر باشد نشانگر یکنواختی در یکنواختی جوانه

تواند در مدیریت مزرعه و در نهایت علت هم زمانی در سبز کردن مزرعه میهای تنش خشکی بهویژه در دورهصفت به

 عملکرد نهایی حائز اهمیت باشد.

 

 بذر کدو تخم کاغذی پرایمینگ شده در سطوح تنش خشکی میانگین مربعات صفات مورد ارزیابی -1جدول 

 زنییکنواختی جوانه زنیسرعت جوانه زنیجوانهدرصد  درجه آزادی 

 500/25** 149/5** 99/10109** 4 تیمار خشکی

 ns029/0 ns969/0 311/458** 9 پرایمینگ

 105/4** 052/0* 8/208** 12 اثر متقابل

 1484/1 0261/0 4666/40 40 خطا
 

 وزن خشک ساقه ریشهوزن خشک تر ساقهوزن تر ریشهوزن چهطول ساقه چهطول ریشه منابع تغییرات

 513/0** 069/0** 403/92** 151/1** 105/23** 830/04** تیمار خشکی

 ns233/0 **0542/0 **060/0 **005/0 **008/0 850/1** پرایمینگ

 008/0** 004/0** 060/0** 096/0** 233/0* 099/1** اثر متقابل

 000038/0 0009822/0 1023/0 01915/0 1590/0 9480/0 خطا

 1613/26 1969/25 5299/56 6011/55 9440/56 4260/94 ضریب تغییرات

،* ،** nsدارعدم معنیو درصد  1و درصد  5دار بودن در سطح معنی ترتیب،، به 

 
 های مختلف پرایمینگ بر درصد اثر متقابل تنش خشکی و روش -1شکل 

 (.Cucurbitapepo Lتخم کاغذی ) کدوزنی جوانه
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  کدوزنی های مختلف پرایمینگ بر سرعت جوانهاثر متقابل تنش خشکی و روش -2شکل 

 (.Cucurbitapepo Lتخم کاغذی )

 

 
  کدوزنی های مختلف پرایمینگ بر یکنواختی جوانهاثر متقابل تنش خشکی و روش -3شکل 

 (.Cucurbitapepo Lتخم کاغذی )
 

 فاتصمتقابل تنش خشکی و پرایمینگ بذر بر این  داری اثردهنده تاثیر معنینشاننتایج بدست آمده چه: چه و ریشهطول ساقه

چه در تیمار نیترات پتاسیم و در سطح خشکی شاهد و چه و ساقهبلندترین ارتقاع ریشه داد که،نشان  نتایج(. 1است )جدول 

تیمار  هب چه برابر با صفر است( مربوطساقهچه و های که طول ریشهچه )صرف نظر از غلظتچه و ساقهکمترین ارتفاع ریشه

ه چچه و در تیمار کلرید پتاسیم در سطح خشکی شاهد در ساقهتنش خشکی در ریشه (بار) -4عدم پرایمینگ در غلظت 

ها و در ها و فعالیت آنزیمبذر در شرایط تنش باعث کاهش ترشح هورمون کاهش جذب آب توسط(. 1مشاهده شد )جدول 

 .(Asghari, 1992شود )چه( میچه و ساقهچه )ریشهل در رشد گیاهنتیجه اختال

درصد  1اثر متقابل تنش خشکی و پرایمینگ بذر در سطح نتایج آنالیز واریانس نشان داد که  چه:چه و ریشهتر ساقهوزن

 -8دهد که با افزایش خشکی از صفر به نشان می 5های این آزمایش در شکل (. بررسی داده1دار است )جدول معنی
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شود کاهش در گیاهان هیدرو و اسموپرایمینگ )نیترات پتاسیم( شده دیده نمی یابد این روندوزن تر کاهش می (بار)

 دهند.بلکه این گیاهان در سطوح مختلف خشکی رشد بهتری نسبت به گیاهان پرایم نشده نشان می

دار بود چه معنیچه و ساقهزن خشک ریشهتنش خشکی و پرایمینگ بذر بر و متقابلاثرات چه: چه و ریشهوزن خشک ساقه

چه در تیمار نیترات پتاسیم و در سطح خشکی شاهد و چه و ساقهبیشترین وزن خشک ریشه داد کهنشان  نتایج( 1)جدول 

چه برابر با صفر است( چه و ساقههای که وزن خشک ریشهغلظتچه )صرف نظر از چه و ساقهکمترین وزن خشک ریشه

چه و در تیمار کلرید پتاسیم در سطح خشکی شاهد در تنش خشکی در ریشه (بار) -4مربوط تیمار عدم پرایمینگ در غلظت 

ی در ( اثر مطلوبکه هیدرو و اسمو پرایمینگ )نیترات پتاسیم نتایج بدست آمده نشان داد که (.6چه مشاهده شد )شکل ساقه

وری شاند. پرایمینگ بذر اثرات نامطلوب تنش چه داشتهچه و ساقهتر و خشک ریشهروی وزنبر منفی خشکی  اثرات کاهش

در گیاه کاهش  Nو  Ca, K, Pو افزایش جذب و غلظت  Naخشکی بر متابولیسم یونی و رشد گیاه را از طریق کاهش یون و 

( گزارش کردند که تاثیر پرایمینگ در 2003)و همکاران  Sivritepe (.Kaya et al., 2006; Sivritepe et al., 2003دهد )می

 باشد.چه خریزه در سطوح باالتر تنش بیشتر از سطوح شاهد میافزایش وزن گیاه
 

 
 

 
 چه کدو چه و ساقههای مختلف پرایمینگ بر طول ریشهاثر متقابل تنش خشکی و روش  4شکل 

 (.Cucurbitapepo Lتخم کاغذی)
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 چه کدو چه و ساقهتر ریشههای مختلف پرایمینگ بر وزناثر متقابل تنش خشکی و روش -5شکل 

 (.Cucurbitapepo Lتخم کاغذی )
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 چه کدو چه و ساقههای مختلف پرایمینگ بر وزن خشک ریشهاثر متقابل تنش خشکی و روش -6شکل 

 (.Cucurbitapepo Lتخم کاغذی )
 

 نهایی گیرینتیجه

ها و صفات محاسبه شده در این آزمایش با افزایش سطح خشکی به دهد کلیه شاخصمی حاضر نشان تحقیق نتایج

 د وباشتخم کاغذی از جمله گیاهان حساس به خشکی می کدوتوان بیان کرد که یابد، پس میکاهش می دارطور معنی

گردید.  بذرها زنیجوانه افزایش سرعت باعث پرایمینگ تیمار شودمیزنی بذر بهبود خصوصیات جوانه باعث پرایمینگ

از خاک  رار یافته و زودترقتر استزنی بذر تیمار شده زودتر آغاز شده و در نتیجه این بذرها سریعبه عبارت دیگر جوانه

خواهند گرفت. نظر به این که زی قرار های خاکرض آفات و پاتوژنعد شد و مدت زمان کمتری در منخارج خواه

از بین تیمارهای . کنندمی تولید بیشتری خشک زنی بیشتری دارند، در یک زمان مادهبذرهای پرایمینگ شده سرعت جوانه

 اند.زنی داشتهمورد آزمایش تیمارهای آب مقطر و نیترات پتاسیم بیشترین اثر را در بهبود جوانه
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