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  دهيكچ

 در ي تـصادف ل در قالب طرح کـامالً ي صورت فاکتور به يشي آزما يط تنش شور  ي در شرا  ي تخمه کاغذ  ي بذر کدو  يزن  به منظور بهبود جوانه   

 ي اسـمز  يهـا     ليپتانس(کول  يلن گل يات  ينگ با پل  يمينگ با آب مقطر و اسموپرا     يميدروپراي ه يمارهايت. اسوج اجرا شد  ي در دانشگاه    ۱۳۹۰سال  

، ۱۰۰، ۵۰ فاکتور اول و سـطوح صـفر،   م به عنوانيم و شاهد بدون پرا    يترات و فسفات پتاس   ي ن يها  از نمک % ۳و  % ۱، محلول   ) بار -۱۰ و   -۵

نـگ  يميها نشان داد که اثر متقابل پرا        انس داده يه وار يتجز.  موالر محلول نمک طعام به عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شد            يلي م ۲۰۰ و   ۱۵۰

 يج نـشان داد کـه کـدو   ي نتا. داشتنديدار يار معنياهچه اثر بسيک گيولوژيزي صفات في بذر، رشد و برخيزن  ه صفات جوانه  ي بر کل  يو شور 

ـ  يد با پلي شديط شوريمار بذور کدو در شرايت شيپ. اد حساس نبودي زي به شوريزن  در مرحله جوانه   يتخمه کاغذ    بـار  -۵کـول  يلن گليات

اهچه يل کل گ  يزان کلروف ينگ بذر م  يميدروپراي بار و ه   -۵کول  يلن گل يات  ينگ با پل  يمياسموپرا. ديچه گرد   منجر به بهبود افت وزن خشک ساقه      

ـ  و رشد و نمو بهتر گيزن  جوانهيبرا.  دادنديدار يش معنيموالر نمک نسبت به شاهد افزا       يلي م ۱۵۰را در غلظت      يکاغـذ   تخمـه ياه کـدو ي

العـه   مورد مطيها مير پراين سايتوان در ب ينگ را ميميدروپراي بار و سپس ه-۵کول يلن گليات ي درصد و پل۱م  يترات پتاس ينگ با ن  يمياسموپرا
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  مقدمه

 يها  ني از زم  يعي سبب شده که سطح وس     يياهان دارو يت گ ياهم

ر به کشت آنها ي اخيها افته در دههي توسعه   ي در کشورها  يزراع

  ي بــا نــام علمــ  ي تخــم کاغــذ  يکــدو. ابــد ياختــصاص 

Cucurbita pepo var. styriacaياهيـ ان، گييره کدوي متعلق به ت 

 در معالجــه غــده يا ه نقــش عمــدهکــساله کــي و ياســت علفــ

 ادرار و معالجـه تـصلب       ي سـوزش مجـار    يپروستات و مـداوا   

ت و مقاومـت    ياه باعث تقو  ين گ ي ا يها    مصرف دانه . ن دارد يشرا

  ).۲۳(شود  يزا ميماريبدن در مقابل عوامل ب

 از مراحل   يکياه است و    ي در گ  ين مرحله نمو  ي اول يزن  جوانه

 در يديند کليک فرآيهان و  اي گ يمهم و حساس در چرخه زندگ     

ن مرحلـه از رشـد بـه        يا). ۹(رود    شمار مي   اهچه به يسبز شدن گ  

ژه دمـا و رطوبـت خـاک        ي به و  يطير عوامل مح  يشدت تحت تأث  

ـ    جوانـه  يهـا   ش مولفـه  ي افزا يها   از راه  يکي. رديگ  يقرار م   و  يزن

). ۲۰ و۱۰(باشـد   ينگ مـ  يميک پرا يسبز شدن بذر استفاده از تکن     

 آب جـذب    يشود که بـذرها مقـدار       ياجازه داده م  نگ  يميدر پرا 

چه   شهي انجام شود، اما ر    يزن  ه جوانه ي که مراحل اول   يطورهکنند ب 

ــشود  ــا). ۱۹(خــارج ن زان يــنگ ميميقــت کــه اســموپراين حقي

ـ در ا .  اثبات شده است   يدهد به خوب    يش م ي را افزا  يزن  جوانه ن ي

محـدود  زان  يـ  مختلف آب به م    ييايميروش با استفاده از مواد ش     

 تا قبـل    يزن   جوانه يرد تا مراحل مقدمات   يگ  يار بذر قرار م   يدر اخت 

ـ    جوانـه  يچه انجام شود و برا      چه و ساقه    شهياز خروج ر    در  يزن

 کــه ييايــبــه رغــم همــه مزا). ۳( آمــاده شــوند يمراحــل بعــد

ـ  بذور دارد، اعمـال ا     ييش کارا ينگ در افزا  يمياسموپرا مـار  ين ت ي

مـثال  .  هـم داشـته باشـد      ييها  تي محدود يک سر يممکن است   

نگ ممکـن اسـت     يمي از مـواد اسـتفاده شـده در اسـموپرا          يبعض

ـ ؛ و   )۳(ت کنـد    يجاد سـم  يجذب بذر شده و ا     ـ ا ا ي ن کـه مـاده     ي

ــييايميشــ ــ ي پل  هــم در يعيکــول کــه در ســطح وســ يلن گليات

 باال مـانع جـذب      يها  شود، در غلظت    ينگ استفاده م  يمياسموپرا

گر در هنگام جدا کردن     ي د ييشود؛ از سو    يژن توسط بذر م   ياکس

شود ممکـن   ي انجام مين مواد که توسط شستشو با آب معمول       يا

ــت آب ب ــاسـ ــود  يشتريـ ــذور شـ ــذب بـ در روش ). ۳۲( جـ

چ ماده  ينگ بذور با آب خالص و بدون استفاده از ه         يميدروپرايه

ار سـاده و ارزان     ين روش کـه بـس     يدر ا . شوند  يمار م ي ت ييايميش

 کـه   يق مدت زمـان   يط بذر از طر   باشد، مقدار جذب آب توس      يم

در اثـر   . شـود   يبذور در تماس با آب خالص هـستند کنتـرل مـ           

ک شـده   ي تحر يزن   جوانه يکي متابول يها  تيمار فعال ين ت ياعمال ا 

جاد شده موجـب    ين توازن ا  يرسند که ا    يک نقطه به هم م    يو در   

ـ   هـا، جوانـه     ش بوته ي رو يکنواختي،  يزن  بهبود سرعت جوانه    يزن

شـود    يه و رشد نهـال مـ      ي و بهبود بن   يطيتنوع مح ط م يتحت شرا 

 مثـال   يبـرا .  هم گزارش شده اسـت     يج متناقض ياما نتا ). ۱۱و۳(

ــک  يتا ــکا و وان دن بالـ ــه   ) ۳۲(لکوسـ ــد کـ ــزارش دادنـ گـ

ـ   ج درصد جوانه  ينگ در دو رقم از هو     يميدروپرايه  را بطـور    يزن

 از بـذر    يکي کاهش داد؛ که علت آن نشت مواد متابول        يدار  يمعن

ـ  شـد؛    يها معرف   ها و قارچ    سميکرو ارگان يت م يرش فعال و گست  ا ي

ج ي زنده بذر هو   ي زودرس را در قسمتها    يريمار، پ ين ت ين که ا  يا

امـا  . کنـد   يجـاد مـ   ي ا ي توده بـذر   ي رو يل نموده و اثر منف    يتحم

ـ   ش جوانه يهنوز مشخص نشده که به دنبال افزا        در  ي بهبـود  يزن

ـ واهـد شـد     جـاد خ  ياه و استقرار بهتر آن ا     ي گ يرشد بعد  ر يـ ا خ ي

 ينگ رويميدروپرايــ بهتــر اثــر هيابيــ ارزين بــرايبنــابرا). ۳۲(

 ي فاکتورها يزن   بذر عالوه بر جوانه    يکيولوژيزيت ف يفيش ک يافزا

ـ اهچه است، با  يع گ يامد آنها ظهور و استقرار سر     ي که پ  يگريد د ي

  .ردي قرار گيمورد بررس

نـگ باعـث    يمي از آن است که پرا     ي مختلف حاک  يها  گزارش

ل يـ زا از قب  تنشيطيط محي بذرها در شرايزن ش دامنه جوانه يفزاا

هاس و سـانگ  ). ۲۲و۴،۱۰(شود   ي و دما م   ي، خشک يتنش شور 

ــد کــه پرا) ۱۶( ــزايميگــزارش کردن ــا اف ــزينــگ ب  يهــا ميش آن

ـ    جوانه يد را در ط   يون ليپ يداسيت پراکس يدانت فعال ياکس  يآنت  يزن

ـ  ش درصـد جوانـه    يدهند و باعث افزا     يکاهش م  . شـوند  ي مـ يزن

استفاده از پلـي اتـيلن     نشان دادند كه    ) ۱۸(خدادادي و همكاران    

ليتـر موجـب      ميلـي  ۱۰۰ گـرم در     ۲۵ به غلظـت     ۶۰۰۰گليكول  

 بـذر پيـاز     زني و طول سـاقه چـه       دار درصد جوانه   معني افزايش

) ۷(و و همکـاران     ينيکورب. ه است  شد خوراكي در شرايط شوري   

 در آب و محلـول      ينگـ  بذر تره فر   يور ساز   در خصوص غوطه  
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، -۱۰،  -۵،  -۲ ي اسـمز  يهـا   لي با پتانـس   ۶۰۰۰کوليلن گل يات  يپل

ـ    جوانـه  يهـا   يژگـ يدار و   ي بار از بهبود معنـ     -۲۰ و   -۱۵  در  يزن

ــه خــصوص در يط شــوريشــرا ــد-۱۵ ب ــار گــزارش نمودن .  ب

نـگ در   يمير پرا ين تـأث  يشتري در خربزه مشاهده شد که ب      چنين  هم

ــذرها  ــبز شــدن ب ــ ايس ــن گي ــي ــا نشاه در ت ــاال ي شــوريه    ب

  ).۲۵(باشد  يم

م گرم و خشک، درصـد      يران در اقل  يبا توجه به قرار داشتن ا     

، قدرت رشد و استقرار و رشد گياهچه ضعيف و كند           يزن  جوانه

بوده و در نتيجه سبز شدن غيـر يكنواخـت گياهـان دارويـي در               

ا خاک، يكـي از معـضالت       ي آب   ير تنش شور  يمزرعه تحت تأث  

بدين ترتيب يـافتن روشـي      . اهان دارويي است  كشت و توليد گي   

 بهبـود ببخـشد،     يكه بتواند رشد اوليه گياه را تحت تنش شـور         

تواند كمك شايان توجهي به سبز كـردن يكنواخـت گياهـان              مي

هـدف از ايـن     . ت آنها بنمايـد   يفيش عملکرد و ک   يدارويي و افزا  

چه زني و رشد گياه     تيمار بذر بر جوانه      تأثير پيش  يتحقيق، بررس 

 يتحت تنش شـور ) Cucurbita pepo (يکاغذ  تخمهيدر کدو

  .باشد يم

  

  ها مواد و روش

نـگ بـر    يميدرو پرا يـ نگ و ه  يمير اسـموپرا  ي تـأث  يبه منظور بررس  

 تحـت تـنش    يکاغـذ    تخمـه  ي کدو يياه دارو ي بذور گ  يزن  جوانه

ـ  به صـورت فاکتور    يشي، آزما يشور ل در قالـب طـرح کـامال        ي

شگاه و با سه تکـرار در گلخانـه     يما با چهار تکرار در آز     يتصادف

گـراد  و نـور        ي سـانت  ي  درجـه  ۲۵ ± ۲ ياسوج در دما  يدانشگاه  

نگ بـا   يميدروپرايـ  ه يمارهايت.  اجرا شد  ۱۳۹۰ در سال    يمعمول

ـ   ينگ بـا پلـ    يميآب مقطر، سطوح اسموپرا     ۶۰۰۰کـول   يلن گل يات

ــس( ــا  ليپتان ــار-۱۰ و -۵ ي اســمزيه ــول ) ب از % ۳و % ۱، محل

م بـه عنـوان     ي و شـاهد بـدون پـرا       KH2PO4  ،KNO3 يهـا   نمک

 و  ۱۵۰،  ۱۰۰،  ۵۰صـفر،    (يفاکتور اول و پنج سطح تنش شـور       

به عنوان  ) ۸؛  ۱۳؛  ۱۹؛  ۲۶) ( موالر محلول نمک طعام    يلي م ۲۰۰

 سـاعت  ۱۸مارها به مـدت  يت شيپ. فاکتور دوم در نظر گرفته شد  

ـ   جهت عدم جوانـه    (يکيگراد و تار    ي درجه سانت  ۴ يدر دما   يزن

و سپس ) ۲۶و۱۹ ،۱۳( بذور اعمال شد يرو) ن مدتي در ابذور

. دنديگراد خشک گرد    ي درجه سانت  ۲۰ ي ساعت در دما   ۲۴بذور  

 عـدد بـذر بطـور       ۲۵ يشي هر واحد آزما   يها برا   شين آزما يدر ا 

 درصد به مـدت     ۵م  يت سد يپوکلريکنواخت انتخاب و بعد با ه     ي

شـدند،    ن بار شسته    ي، سپس با آب مقطر چند     يقه ضدعفون ي دق ۵

 ۵/۱متــر و ارتفــاع  ي ســانت۹بــه قطــر  (يبــذور در ظــروف پتــر

 قـرار   ۱ واتمـن شـماره      يه کاغـذ صـاف    يک ال ي يرو) متر  يسانت

 نمک طعام مورد    يها  تر از محلول  يل  يلي م ۱۰ يبه هر پتر  . گرفت

سـپس  . لم بـسته شـد    ينظر اضافه شده و درب آنها توسط پـاراف        

ــر ــتگاه ژرم  يپتـ ــا در دسـ ــ  يهـ ــه حـ ــا درجـ ــاتور بـ   رارتنـ

ـ گراد منتقـل گرد     ي سانت   درجه ۲۰ ± ۲ ـ ). ۳۱(د  ي طـور روزانـه    هب

 روز  ۱۴(در انتهاي دوره    . تعداد بذور جوانه زده يادداشت شدند     

بعد از شـمارش نهـايي تعـداد بـذر جوانـه زده،             ) پس از كاشت  

ر محاسبه  ي ز يها   با استفاده از فرمول    يزن  درصد و سرعت جوانه   

ــه ز)۱(گــردد  ده جهــت شــمارش خــروج ، معيــار بــذور جوان

  .متر بود چه به اندازه حداقل دو ميلي ريشه

يزن سرعت جوانه  =∑ (Ni/Ti) ۱۰۰= ni / N×  يزن درصد جوانه  

)Ni= زده در روز  جوانهيتعداد بذرها i ،امTi=  شماره روز که از

ـ   کـل  تعـداد   =Nدامـه دارد و   ايروز اول تا روز آخر جوانـه زن

  ) جوانه زدهيبذرها

 انتخـاب و   ياهچه بـه طـور تـصادف      ي گ ۱۰ ي پتر از هر ظرف  

ه بـذر از    يسپس بن .  شد يريگ  چه آنها اندازه    چه و ساقه    شهيطول ر 

ـ  در مجمـوع طـول ر      يحاصلضرب درصد جوانه زن    شه چـه و    ي

ن وزن خـشک آنهـا ابتـدا        يـي  تع يبـرا . ديساقه چه محاسبه گرد   

چـه و   شهيها با آب مقطر شسته شده و پس از جدا کردن ر    نمونه

 سـاعت  ۴۸گـراد بـه مـدت     ي درجه سـانت   ۸۰چه، در دماي      ساقه

ـ آنگاه وزن خشک ر   . درون دستگاه آون قرار داده شد      چـه و     شهي

  .دي گرديريگ  اتاق اندازهيچه در دما ساقه

 يدر بخش دوم که بعد از اعمال پيش تيمارهاي فوق، بذرها          

 گلدان در گلخانـه آموزشـي تحقيقـاتي گـروه           ۱۲۰اه کدو در    يگ

الح نباتات دانـشكده كـشاورزي دانـشگاه ياسـوج       زراعت و اص  

 برگي ميزان رشـد انـدام هـوايي و          ۶ تا   ۴كشت شد و تا مرحله      
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۱۶۸  

 بـه   ييهـا   ش شامل گلدان  ي آزما يها  واحد. گيري شد   ريشه اندازه 

جـاد  يجهـت ا  . متـر بـود     ي سـانت  ۲۵متر و ارتفـاع       ي سانت ۲۰قطر  

 ۳هـا،     از تجمـع نمـک در گلـدان        يري مناسب و جلـوگ    يکش  زه

ه يـ هـا تعب    متر در ته هر کدام از گلـدان         يک سانت يوراخ به قطر    س

ن بـار   يها توسط ماسه نرم که از قبل به دقت و چنـد             گلدان. شد

 پر شدند که سطح ماسه هر گلدان تا دهانه      يشسته شده، به نحو   

اهـان توسـط   ي گرهايبـذ . متـر فاصـله داشـته باشـد         ي سانت ۵آن  

هـا    و در گلـدان     شـده  ي درصد ضـدعفون   ۵/۰م  يت سد يپوکلريه

 ۲ عدد بـذر بـه عمـق حـدود           ۸ تا   ۶در هر گلدان    . شدند  کشت  

هـا از مرحلـه کاشـت تـا مرحلـه             گلـدان . متر قرار گرفت    يسانت

ق يـ خ دق ي شده و پس از ثبـت تـار        ياري با آب مقطر آب    يزن  جوانه

هـا   ، گلدان ) انجام شد  يزن   درصد جوانه  ۵۰ که   يزمان (يزن  جوانه

) ۱۵( محلـول هوگلنـد      يي غـذا  با محلول نصف غلظت عناصـر     

 بوتـه در  ۶هـا بـه      دو هفته بعـد از اسـتقرار، بوتـه        .  شدند ياريآب

 يجي با افزودن تدر   ي شور ي برگ ۴در مرحله   . ديگلدان تنک گرد  

، ياريـ  که ابتدا در هر نوبت آب      يم شروع شد، به نحو    يد سد يکلر

 يها در نوبت. دش در محلول هوگلند اعمال يمول شور يلي م ۵۰

 مـورد   يت سـطوح شـور    يافته و در نها   يش  ير افزا ي مقاد نيبعد ا 

 يلـ ي م ۲۰۰ و   ۱۵۰،  ۱۰۰،  ۵۰ صفر،   يپنج سطح تنش شور   (نظر  

. شـد   روز حاصـل     ۳بعـد از گذشـت      ) موالر محلول نمک طعام   

 ادامه داشـت و     يدگيان مرحله رس  ي تا پا  ي شور يمارهاياعمال ت 

ـ    يريان هر هفته به منظور جلوگ     يها در پا   گلدان ش از  ي از تجمع ب

ط ماسـه   ي در محـ   ياريـ آب.  شدند ييحد نمک، با آب مقطر آبشو     

 ماه بعد   کي. ديان، انجام گرد  يک روز در م   يصورت  ه ب باًينرم تقر 

، تعـداد بـرگ،      بوتـه  ارتفـاع  مانند ياتي خصوص ،ياز اعمال شور  

د يـ آلدئ  ي و مـالون د    ليـ  کلروف زانيـ  م وسطح برگ، وزن خشک     

  .شد  يريگ اندازهبرگ 

ک واکنش کوتاه مدت به تـنش و        يبه عنوان   ل  يغلظت کلروف 

ط تـنش بـر اسـاس       ي از توان حفظ قدرت منبـع در شـرا         ياريمع

. دسـت آمـد   هر ب يق روابط ز  ياستخراج و از طر   ) ۲(روش آرنون   

 وزن تـر نمونـه   w حجم نمونه استخراج شده و       vن روابط   يدر ا 

  ).۵(است 

) w×1000(v/ ×} )   جذب در   + (۰۲/۸ ×) نانومتر ۶۶۳جذب در

  تر ل کل در گرم وزنيگرم کلروف يليم= }۲/۲۰ ×) نانومتر۶۴۵

نيز بـه   ) Malondialdehyde()MDA(د  يآلدئ  يميزان مالون د  

 غـشا بـه روش   يدهايـ پيون ل يداسي پراکـس  ييعنوان فرآوردة نهـا   

ها با     نمونه MDAزان  يم. گيري شد   اندازه) ۱۲(دوس و همکاران    

 نـانومتر و بـا      ۶۰۰ و   ۵۳۲ يهـا    جذب در طول موج    يريگ  اندازه

متـر    يمـوالر در سـانت      يلـ ي بـر م   ۱۵۵ يب خاموش ياستفاده از ضر  

  .دشمحاسبه 

 يها با استفاده از نرم افـزار آمـار           داده يل آمار يه و تحل  يتجز

SAS  ـ  دار شدن اثر متقابل تجز     يدر صورت معن  . دي انجام گرد ه ي

  .ون انجام شديرگرس

  

  نتايج و بحث

  يکاغذ  کدو تخمهيزن جوانه

 و  ينگ بذر، شـور   يمي نشان داد که اثر پرا     ها  انس داده ياره و يتجز

ه بـذر،   يـ بنبر  ) P<0.01 (يدار  يار معن ير بس ياثرات متقابل آنها تأث   

چـه    چه و سـاقه     شهي و وزن خشک ر    يزن  درصد و سرعت جوانه   

  ).۱ جدول( داشت ي تخمه کاغذياه کدويبذر گ

ـ    درصد جوانه  يبررس  در  ي تخمـه کاغـذ    ي بـذر کـدو    يزن

ـ   اه در جوانـه   يـ ن گ ي نشان داد که ا    يش شور ط تن يشرا  بـه   يزن

ن سـطح   يشتريـ  که با ب   يباشد به طور    ياد حساس نم  ي ز يشور

ـ   درصـد جوانـه   ) موالر نمـک    يلي م ۲۰۰(تنش    ۲۰ حـدود    يزن

 فاقـد   ي تخمه کاغـذ   ي بذر کدو  چنين  هم. افتيدرصد کاهش   

 درصد  ۱۰۰م  يط بدون تنش و بدون پرا     يخواب بوده و در شرا    

تـرات  ي مورد مطالعـه بجـز ن      يها  مين پرا يدر ب . جوانه زده است  

 و کاهنـده بـر درصـد        يها اثر منفـ     مير پرا ي درصد سا  ۱م  يپتاس

ـ   ينگ بـا پلـ    يمي بذر کدو داشتند؛ امـا اسـموپرا       يزن  جوانه لن يات

ب ي بـا شـ    يش تـنش شـور    يم بـا افـزا    يترات پتاس يکول و ن  يگل

 ).۱نمودار (افتند ي کاهش يکمتر

 از مراحل مهـم     يکياه و   ي در گ  ين مرحله نمو  ي اول يزن  جوانه

اهچـه  ياهـان و در سـبز شـدن گ        ي گ يو حساس در چرخه زندگ    

  ر ين مرحله از رشد بـه شـدت تحـت تـأث           يا). ۹(رود    شمار مي   به



    ...زني و رشد گياهچه در کدوي تيمار بذر بر جوانه بررسي تأثير پيش 

۱۶۹  

  نگيمي و پراي تحت تنش شوريکاغذ اه کدو تخمهي گيزن انس صفات جوانهية واريتجز. ۱جدول 

  گين مربعاتنميا

  آزادية رجد  ع تغييراتبمنا
  ه بذريبن

درصد 

 يزن جوانه

سرعت 

  يزن جوانه

وزن خشک 

  چه شهير

وزن خشک 

  چه ساقه

  ۶۵/۱۵**  ۲۴/۱۰۴**  ۲۴/۳۵**  ۲/۷۳۲۸**  ۶۹/۱۴**  ۷  نگيميپرا

 ۹۶/۱۲۵**  ۰۹/۴۸۶**  ۵۵/۳۴**  ۴/۱۹۹۲**  ۶۳/۵۳**  ۴  يشور

  ۲۰/۶**  ۰۲/۲۴**  ۳۶/۱**  ۹/۷۱**  ۷۰/۱**  ۲۸  يشور× نگ يميپرا

  ۱۵/۰  ۵۸/۰  ۰۶/۰  ۹/۲۲  ۰۴/۰  ۱۲۰  خطاي آزمايش

  ۸۲/۱۲  ۵۹/۱۲  ۴۹/۶  ۱۳/۷  ۱۴/۱۰    )درصد(ضريب تغييرات

ns  ،*  ۱و % ۵در سطح احتمال دار  دار، معني ف معنيختالارتيب عدم وجود تبه  : **و.%  
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بدون پرايم

نيترات پتاسيم ٪1

نيترات پتاسيم ٪3

فسفات پتاسيم ٪1

فسفات پتاسيم ٪3

 
  )LSD=6.70 (ينگ و شوريمير متقابل پرايتحت تاث ي تخمه کاغذي بذر کدويزن رات درصد جوانهيي روند تغ.۱نمودار 

 y = -1.1429x2 + 0.8571x + 55.4  R2 = 0.81:    هيدروپرايمينگ               y = 0.744x2 - 8.4226x + 106.25  R2 = 0.88                   :ميبدون پرا

  y = -0.5714x2 - 3.5714x + 55 R2 = 0.99:   بار-۱۰   پلي اتيلن گليکول      y = -0.3929x2 - 0.0929x + 72.8  R2 = 0.64   : بار-۵کول يلن گلي اتيپل

 y = -1.0417x2 + 3.5417x + 57.083 R2 = 0.93: ٪۳  نيترات پتاسيم             y = 0.5952x2 - 7.7381x + 106.25 R2 = 0.93            :٪۱م يترات پتاسين

   y = -1.0417x2 - 0.2083x + 88.75  R2 = 0.91: ٪۳    فسفات پتاسيم            y = -1.4881x2 + 2.2619x + 83.333 R2 = 0.97        :٪۱م يفسفات پتاس

  

 ۲۵ ،۶(رد  يگ  يژه دما و رطوبت خاک قرار م      ي به و  يطيعوامل مح 

 و سبز شدن    يزن   جوانه يها  ش مولفه ي افزا يها   از راه  يکي). ۲۸و  

قت ين حق يا). ۲۱ و ۱۰(باشد    ينگ م يميک پرا يبذر استفاده از تکن   

 يدهد بـه خـوب     يش م ي را افزا  يزن  زان جوانه ي م نگيميکه اسموپرا 

 کــه ييايــبــه رغــم همــه مزا). ۳۲ و۱۱ ،۳(اثبــات شــده اســت 

ـ  بذور دارد، اعمـال ا     ييش کارا ينگ در افزا  يمياسموپرا مـار  ين ت ي

مـثال  .  هـم داشـته باشـد      ييها  تي محدود يک سر يممکن است   

نگ ممکـن اسـت     يمي از مـواد اسـتفاده شـده در اسـموپرا          يبعض

ـ ؛ و   )۳(ت کنـد    يجاد سـم  يده و ا  جذب بذر ش   ـ ا ا ي ن کـه مـاده     ي

ــييايميشــ ــ ي پل  هــم در يعيکــول کــه در ســطح وســ يلن گليات
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۱۷۰  

 باال مـانع جـذب      يها  شود، در غلظت    ينگ استفاده م  يمياسموپرا

گر در هنگام جدا کردن     ي د ييشود؛ از سو    يژن توسط بذر م   ياکس

شود ممکـن   ي انجام مين مواد که توسط شستشو با آب معمول       يا

 ).۳۲( شود رها جذب بذيشتري آب باست

گـــزارش دادنـــد کـــه ) ۳۲(لکوســـکا و وان دن بالـــک يتا

ـ   ج درصد جوانه  ينگ در دو رقم از هو     يميدروپرايه  را بطـور    يزن

 از بـذر    يکي کاهش داد؛ که علت آن نشت مواد متابول        يدار  يمعن

ـ  شـد؛    يها معرفـ   ها و قارچ    سميکروارگانيت م يو گسترش فعال   ا ي

 زنـده بـذر     يهـا   زودرس را در قـسمت     يرير، پ ماين ت ين که ا  يا

 .کند يجاد مي اي توده بذري رويل نموده و اثر منفيج تحميهو

ون نـشان   يه رگرس يدار بودن اثر متقابل، تجز      يبا توجه به معن   

 ي بـرا يه بـذر در سـطوح مختلـف شـور    يـ دهد که پاسـخ بن   يم

کند که در  يت ميک تابع درجه دو تبعي متفاوت از يها  نگيميپرا

ن ي کمتـر ي درصـد دارا ۱م يترات پتاسينگ ن يمين اسمو پرا  ين ب يا

 بوده و منجـر بـه بهبـود         يش غلظت شور  يرات با افزا  ييب تغ يش

ه يـ رات بنييـ  درصـد از تغ ۹۷گردد و  ي ميه بذر در تنش شور  يبن

  ). ۲نمودار (کند  يه ميبذر را توج

نگ يميگزارش کردنـد کـه اسـموپرا      ) ۲۴( و همکاران    يديام

چـه،    چـه و سـاقه      شهي بر طول ر   يدار  ياثر مثبت و معن   بذور کلزا   

ـ   اهچه و درصد و سـرعت جوانـه       يوزن خشک گ    در سـطح    يزن

ــال  ــت ۱احتم ــد داش ــ.  درص ــورهب ــاال  يط ــطوح ب ــه س  ي ک

چه نسبت به      رشد ساقه  ي رو يشترينگ اثر ممانعت ب   يمياسموپرا

ش طـول   يافـزا ) ۱۷(کارا  . نگ داشت يميتر اسموپرا   نييسطوح پا 

م کـردن گـزارش     يچه گندم و جو را در اثر پـرا          قهچه و سا    شهير

  .نمودند

ز تحت  ي ن ي تخمه کاغذ  ياهچه کدو يچه گ   شهيوزن خشک ر  

نگ و  يمياسـموپرا .  داشـت  يدار  ي کاهش معنـ   ير تنش شور  يتأث

چـه    شهينگ بذور کدو منجر به بهبود وزن خشک ر        يميدروپرايه

زن نگ بر و  يميشتر از اسموپرا  ينگ ب يميدروپرايه. دشاهچه آن   يگ

بـا اعمـال    . ط بـدون تـنش اثـر داشـت        يچه در شرا    شهيخشک ر 

ـ ن وزن خـشک ر    يشترينگ ب يميدروپرايه  ۱۹زان  يـ چـه بـه م      شهي

ط ي دو برابـر آن در شـرا       يگرم به دست آمد که به طور نسب         يليم

 بـار و    -۵کـول   يلن گل يات  يمار بذور با پل   يت  شيپ. م بود يبدون پرا 

 منجر به بهبود افت  ي درصد همراه با تنش شور     ۱م  يترات پتاس ين

ه سطوح تـنش  ي در کلي تخمه کاغذيچه کدو  شهيوزن خشک ر  

ـ   يله پل ينگ به وس  يمي که با اعمال اسموپرا    يد؛ به طور  يگرد لن يات

مـوالر   يلـ ي م۲۰۰ تـا  ۵۰ از يط شـور ي بـار در شـرا     -۵کول  يگل

 ۷ بـه    ۱۷ب از   يـ چه کدو بـه ترت      شهيغلظت نمک وزن خشک ر    

 ۴ بـه  ۱۰م از يط بـدون پـرا  يشرا که در    يد در حال  يگرم رس   يليم

  ).۳نمودار (افت يگرم کاهش  يليم

ز تحت  ي ن ي تخمه کاغذ  ياهچه کدو يچه گ   وزن خشک ساقه  

 کـه بـا     ي داشـت بـه طـور      يدار  ي کاهش معنـ   ير تنش شور  يتأث

موالر وزن خشک  يلي م۲۰۰ به ۵۰ش سطح غلظت نمک از      يافزا

) مگـر   يلـ ي م ۶۶/۲ بـه    ۷از  ( درصـد    ۶۰ يچه به طـور نـسب       ساقه

کــول و يلن گلياتــ ينگ بــا پلــ يمياســموپرا. افــتيکــاهش 

چـه    نگ بذور کدو منجر به بهبود وزن خشک سـاقه         يميدروپرايه

نگ بـر   يميشتر از اسموپرا  ينگ ب يميدروپرايه. دياهچه کدو گرد  يگ

ن يشتريـ ب. ط بدون تنش اثر داشت    يچه در شرا    وزن خشک ساقه  

 مقطـر بـه   نگ بـا آب يميدروپرايچه با کاربرد ه  وزن خشک ساقه  

مار بذور همراه با تنش     يت  شيپ. گرم به دست آمد     يلي م ۵/۹زان  يم

د؛ امـا  يچه کدو گرد  منجر به بهبود افت وزن خشک ساقه     يشور

ط تـنش   ير را در شرا   ين تأث يشترينگ ب يميها اسموپرا   مين پرا يدر ب 

 يبه طور.  نشان دادي تخمه کاغذيچه کدو  بر وزن ساقهيشور

 بـار در    -۵کـول   يلن گل يات  ينگ توسط پل  يميکه با اعمال اسموپرا   

مـوالر غلظـت نمـک، وزن        يلـ ي م ۲۰۰ تـا    ۵۰ از   يط شـور  يشرا

 ۶ که از    يطورهرات بود ب  ييب تغ ين ش ي کمتر يچه کدو دارا    ساقه

م يط بـدون پـرا    ي که در شرا   يافت در حال  يگرم کاهش     يلي م ۳به  

  )۴نمودار (د يگرم رس يلي م۶۶/۲ به ۴از 

ــافتنــد کــه در کلي در)۲۹( و همکــاران يســلطان ه ســطوح ي

 يم شـده نـسبت بـه شـاهد دارا         يدروپرايـ ، بذور پنبـه ه    يخشک

ـ   درصد و سرعت جوانـه      يشتريـ اهچـة ب  ي و وزن خـشک گ     يزن

ر يگزارش کردنـد کـه تـأث      ) ۲۷(پ و همکاران    ي ت يوريس. بودند

اهچه خربزه در سطوح باالتر تـنش       يش وزن گ  ينگ در افزا  يميپرا

  .باشد يشتر از سطوح شاهد مي بيخشک
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  )LSD=0.287 (ينگ و شوريمير متقابل پرايثتأ تحت ي تخمه کاغذيه بذر کدويرات بنيي روند تغ.۲نمودار 

 y = 0.2031x2 - 2.2057x + 6.0067  R2 = 0.99: نگيميدروپراي          هy = 0.1398x2 - 1.7832x + 6.4776  R2 = 0.99 : ميبدون پرا

  y = 0.3528x2 - 3.0099x + 6.5175 R2 = 0.90:   بار-۱۰    پلي اتيلن گليکول y = -0.0052x2 - 1.3554x + 7.2557  R2 = 0.91:   بار-۵پلي اتيلن گليکول 

 y = 0.1758x2 - 1.4526x + 3.3725 R2 = 0.90: ٪۳م يترات پتاسي          نy = 0.0052x2 - 0.7382x + 5.3681 R2 = 0.97: ٪۱م يترات پتاسين

  y = 0.0852x2 - 1.1883x + 4.4342 R2 = 0.96: ٪۳م ي       فسفات پتاسy = 0.0322x2 - 0.6261x + 2.9245 R2 = 0.99 : ٪۱م يفسفات پتاس
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 )LSD=1.07(ثير متقابل پرايمينگ و شوري  تأتحت  چه کدوي تخمه کاغذي روند تغييرات وزن خشک ريشه. ۳نمودار 

 y = 1.8067x2 - 15.067x + 31.685  R2 = 0.95:       هيدروپرايمينگy = 0.1007x2 - 2.3803x + 11.748  R2 = 0.99         :بدون پرايم

  y = 0.5723x2 - 6.9858x + 20.191 R2 = 0.97:   بار-۱۰   پلي اتيلن گليکول y = 0.4618x2 - 5.637x + 22.041  R2 = 0.97   : بار-۵پلي اتيلن گليکول 

 y = 0.4157x2 - 3.5533x + 9.963  R2 = 0.90: ٪۳      نيترات پتاسيم y = 0.8271x2 - 8.2749x + 24.192 R2 = 0.97: ٪۱نيترات پتاسيم 

  y = 0.2689x2 - 3.0671x + 11.406  R2 = 0.99: ٪۳        فسفات پتاسيم y = -0.0064x2 - 0.6784x + 5.4435 R2 = 0.96         :٪۱فسفات پتاسيم 
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  )LSD=0.544  (ينگ و شوريمير متقابل پرايثتأتحت  ي تخمه کاغذيچه کدو ت وزن خشک ساقهرايي روند تغ.۴نمودار 

 y = 0.519x2 - 5.3246x + 13.811  R2 = 0.97: نگيميدروپراي           هy = 0.5084x2 - 4.2571x + 10.628  R2 = 0.99 : ميبدون پرا

  y = 0.3687x2 - 4.2303x + 11.72 R2 = 0.98:   بار-۱۰ پلي اتيلن گليکول       y = 0.1049x2 - 1.8895x + 8.7779  R2 = 0.99:   بار-۵پلي اتيلن گليکول 

 y = -0.0327x2 - 0.4497x + 3.9675  R2 = 0.97: ٪۳م يترات پتاسي         نy = 0.3396x2 - 3.1869x + 9.792 R2 = 0.93: ٪۱م يترات پتاسين

  y = 0.1464x2 - 1.6545x + 6.3913  R2 = 0.88: ٪۳م ي        فسفات پتاسy = 0.1152x2 - 0.8808x + 2.628 R2 = 0.86 :  ٪۱م يفسفات پتاس

  

ن تـنش   يي پـا  يهـا    نـشان داد کـه در شـدت        يط تنش شور  يشرا

تـرات  ينگ توسـط ن   يمي موالر با اسـموپرا    يلي م ۵۰ حدود   يشور

 ۱م  يتـرات پتاسـ   ي باالتر توسط ن   يها   درصد و در شدت    ۱م  يپتاس

بـه  . افـت ي يدار  يش معن ي بار افزا  -۵کول  يلن گل يات  يلدرصد و پ  

نگ سـرعت   يمي اسموپرا ين تنش شور  يي که در سطوح پا    يطور

ط يدر شـرا  . ش داد ي بـذر در روز افـزا      ۵/۶ بـه    ۶ را از    يزن  جوانه

نگ يمياسموپرا) موالر غلظت نمک    يلي م ۲۰۰سطح  (د  يتنش شد 

ـ   ي درصـد و پلـ     ۱م  يترات پتاسـ  يتوسط ن  ـ  -۵کـول   يلن گل يات ار  ب

ش دادنـد   ي بـذر در روز افـزا      ۲/۴ به   ۸/۲ را از    يزن  سرعت جوانه 

ــرکايدم). ۵نمــودار ( ــه ) ۱۰(ا و همکــاران ي ــد ک ــزارش کردن گ

ـ   ش درصـد و سـرعت جوانـه       ينگ باعث افـزا   يميپرا  و وزن   يزن

 چنين  هم. دش يط تنش خشک  ياهچه آفتابگردان در شرا   يخشک گ 

 سـبز شـدن     نـگ در  يمير پرا ين تـأث  يشتري شد که ب   ديدهدر خربزه   

در ). ۲۷(باشـد     ي بـاال مـ    ي شـور  يها  اه در تنش  ين گ ي ا يبذرها

 پنبـه انجـام دادنـد،       يرو) ۳۰(نو  ي و کاسـ   ي که توسـل   يا  مطالعه

ـ   ش سـرعت جوانـه    ينگ باعث افزا  يميگزارش کردند که پرا     يزن

 يدار  ير معنـ  يد؛ اما تأث  ي گرد يي و دما  ي شور يها  پنبه تحت تنش  

  . نداشتيزن بر درصد جوانه

 يبا آماده سـاز   ) ۱۴( و همکاران    ي که توسط گر   يقيقدر تح 

 سـرعت و    يکول برتر يلن گل يات  ي در محلول پل   ياز خوراک يبذر پ 

 -۱۵ يل اسـمز  ي را بخـصوص در پتانـس      يي نها يزن  درصد جوانه 

 مـشاهده   يط تـنش شـور    يکول در شرا  يلن گل يات  يبار محلول پل  

 يور سـاز    در خصوص غوطـه   ) ۷(و و همکاران    ينيکورب. نمودند

ـ   ي در آب و محلـول پلـ       يبذر تره فرنگ    بـا   ۶۰۰۰کـول يلن گل يات

 بـار از بهبـود      -۲۰ و   -۱۵،  -۱۰،  -۵،  -۲ ي اسـمز  يهـا   ليپتانس

 به خصوص در يط شوري در شرايزن  جوانهيها  يژگيدار و   يمعن

  . بار گزارش نمودند-۱۵

  

  ياهچه کدو تخمه کاغذيرشد گ

 و  يبذر، شـور  نگ  يميها نشان داد که اثر پرا       انس داده يه وار يتجز

بـر ارتفـاع،    ) P<0.01 (يدار  يار معنـ  ير بـس  ي متقابل آنها تـأث    آثار

د، وزن خـشک و سـطح بـرگ         يـ آلده  يل کـل، مـالون د     يکلروف

 تنهـا   يکاغـذ    تخمـه  ياه کـدو  ياما تعداد برگ گ   . اهچه داشت يگ

  نگ قـرار گرفـت و اثـر متقابـل آنهـا            يمي و پرا  ير شور يتحت تاث 



    ...زني و رشد گياهچه در کدوي تيمار بذر بر جوانه بررسي تأثير پيش 
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  )LSD=0.341 (ينگ و شوريمير متقابل پرايثتأتحت  ي تخمه کاغذي بذر کدويزن ت جوانهرات سرعيي روند تغ.۵نمودار 

 y = -0.1149x2 + 0.2121x + 3.0785  R2 = 0.96: نگيميدروپراي               هy = 0.0951x2 - 1.7724x + 8.9695 R2 = 0.98 : ميبدون پرا

  y = 0.0013x2 - 0.4455x + 3.5273 R2 = 0.97:   بار-۱۰   پلي اتيلن گليکول y = -0.1712x2 + 0.637x + 5.1058  R2 = 0.86:   بار-۵پلي اتيلن گليکول 

 y = 0.2184x2 - 1.6643x + 5.093  R2 = 0.86: ٪۳م يترات پتاسي        نy = -0.0632x2 - 0.3752x + 7.4362 R2 = 0.89: ٪۱م يترات پتاسين

  y = 0.0941x2 - 1.2414x + 5.9456  R2 = 0.91: ٪۳م ي     فسفات پتاسy = 0.0365x2 - 1.1485x + 7.1999 R2 = 0.99 :  ٪۱م يفسفات پتاس
  

  ).۲ جدول(د يدار نگرد يمعن

 بـه طـور     يش شدت تنش شـور    ياهچه کدو با افزا   يارتفاع گ 

چ کـدام از    يهـ . افتيکاهش  ) متر  ي سانت ۱۳ به   ۱۶از   (يدار  يمعن

 يش نداند؛ حتـ   يچه را افزا  اهي به کار رفته ارتفاع گ     يها  نگيميپرا

ز يـ متـر ن    ي سـانت  ۸اه تا حد    ي منجر به کاهش ارتفاع گ     يدر موارد 

ط بـدون   ياهچه در شرا  ي تنش ارتفاع گ   يدر سطوح باال  . دنديگرد

ـ   ينگ و پل  يميدروپرايط استفاده از ه   يم با شرا  يپرا کـول  يلن گل يات

 بـا هـم     يدار  ي درصـد اخـتالف معنـ      ۱م  يترات پتاس ي بار و ن   -۵

  ).۶ نمودار(نداشتند 

ش يز با افـزا   ي ن ياهچه کدو تخمه کاغذ   يل کل گ  يزان کلروف يم

گرم   يلي م ۰۲۱/۰ به   ۰۳۷/۰از   (يدار  ي به طور معن   يغلظت شور 

نگ بـذر  يميدروپرايـ ه. افـت يکـاهش  ) اهچـه يدر گرم وزن تر گ    

ط بدون تـنش نـسبت بـه        ياهچه را در شرا   يل کل گ  يزان کلروف يم

اهچـه  ير گـرم وزن تـر گ      گـرم د    يلـ ي م ۰۰۲/۰م  يشاهد بدون پرا  

 ۱۵۰ط شور تـا     يجاد مح يش غلظت نمک و ا    يبا افزا . ش داد يافزا

اهچه را  يل کل گ  يزان کلروف ينگ بذر م  يميدروپرايز ه يموالر ن   يليم

زان يـ  کـه م   ي داد؛ بـه طـور     يدار  يش معنـ  ينسبت به شاهد افـزا    

موالر نمک بـا اعمـال        يلي م ۲۰۰اهچه در غلظت    يل کل گ  يکلروف

اهچـه  يگرم در گـرم وزن تـر گ         يلي م ۰۲۲/۰ذر  نگ ب يميدروپرايه

گرم در گرم     يلي م ۰۲۱/۰م  يمار بدون پرا  ي که در ت   يد در حال  يرس

 ).۷نمودار (اهچه بود يوزن تر گ

 جهـت   ياهچه کدو با تـنش شـور      يد گ يآلده  يزان مالون د  يم

 بـه   ۰۰۰۵/۰از   (يدار  يد کننده بـه طـور معنـ       يمقابله با مواد اکس   

بـا  . افـت يش  يافـزا ) اهچـه يم وزن تر گ   موالر در گر    يلي م ۰۰۹/۰

نگ و  يميدروپرايـ ط شـور ه   يجـاد محـ   يش غلظت نمک و ا    يافزا

زان مـالون   يـ  درصـد م   ۱م  ينگ بذر بـا فـسفات پتاسـ       يمياسموپرا

 دادند؛ به يدار ياهچه را نسبت به شاهد کاهش معنيد گ يآلده  يد

موالر نمـک بـا اعمـال         يلي م ۲۰۰زان آن در غلظت     ي که م  يطور

نگ بـا فـسفات     يمي و با اعمـال اسـموپرا      ۰۰۴۱/۰به  م  يدروپرايه

اهچـه  يموالر در گرم وزن تر گ       يلي م ۰۰۴۴/۰ درصد به    ۱م  يپتاس

ــراي کــه در تيد در حــاليرســ ــدون پ  ۰۰۹۱/۰م حــدود يمــار ب

  ).۸نمودار (اهچه بود يموالر در گرم وزن تر گ يليم



  ۱۳۹۲/ دهم شماره  /  سومسال / وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فر مجله

  

۱۷۴  

  نگيمي و پراي تحت تنش شورياهچه کدو تخمه کاغذي گيفي و کيانس صفات رشدية واريتجز. ۲جدول 

  گين مربعاتنميا  اتع تغييربمنا

  آزادية رجد  
  ديآلده يمالون د سطح برگ  اهچهيوزن خشک گ a+bل يکلروف  ارتفاع

  ۰۰۰۰۱۳/۰**  ۸/۱۸۹۱**  ۰۴۳/۰**  ۰۰۰۰۵۳/۰**  ۴۰۴/۱۵**  ۷  نگيميپرا

  ۰۰۰۰۷۶/۰**  ۳/۳۳۱۵۰**  ۶۳۹/۰**  ۰۰۰۸۸/۰**  ۳۷۴/۵۹**  ۴  يشور

  ۰۰۰۰۰۵/۰**  ۴/۵۸۶**  ۰۱۳/۰**  ۰۰۰۰۱۴/۰**  ۲۹۴/۲**  ۲۸  يورش× نگ يميپرا

  ۰۰۰۰۰۰۲/۰  ۷/۱۰۵  ۰۰۱۵/۰  ۰۰۰۰۰۴/۰  ۵۶۴/۰  ۸۰  خطاي آزمايش

  ۳۳/۱۱  ۱/۱۱  ۹۴/۶  ۸۸/۷  ۷۷/۵    )درصد(ضريب تغييرات

ns  ،*  ۱و % ۵در سطح احتمال دار  دار، معني ف معنيختالارتيب عدم وجود تبه  ** : و.%  
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نيترات پتاسيم ٪3

فسفات پتاسيم ٪1

فسفات پتاسيم ٪3

  
 )LSD=1.22( ثير متقابل پرايمينگ و شوريتأکاغذي تحت   تغييرات ارتفاع گياهچه کدو تخمه روند.۶نمودار 

 y = 0.2548x2 - 2.0719x + 16.62  R2 = 0.98:                      هيدروپرايمينگy = -0.11x2 - 0.0867x + 15.891 R2 = 0.96 : بدون پرايم
  y = -0.4048x2 + 0.8819x + 14.947 R2 = 0.99:   بار-۱۰   پلي اتيلن گليکول y = -0.0452x2 - 0.2119x + 14.607  R2 = 0.97:   بار-۵پلي اتيلن گليکول 

 y = -0.0714x2 - 1.0714x + 15.907 R2 = 0.92: ٪۳          نيترات پتاسيم y = 0.1238x2 - 1.4495x + 16.6 R2 = 0.99: ٪۱نيترات پتاسيم 
  y = -0.3024x2 + 0.3976x + 13.32  R2 = 0.94: ٪۳      فسفات پتاسيم y = -0.0738x2 - 0.5271x + 15.56 R2 = 0.97:  ٪۱فسفات پتاسيم 

  

 و کـاهش    يش غلظـت شـور    ياهچه کدو با افـزا    يوزن خشک گ  

. افتيگرم کاهش     ۴۱/۰ به   ۶۵/۰ از   يدار  ياه به طور معن   يرشد گ 

 زان وزن خـشک   يـ  بـار م   -۵کول  يلن گل يات  ينگ با پل  يمياسموپرا

ط بدون تنش نسبت به شـاهد بـه طـور           ياهچه کدو را در شرا    يگ

ش غلظـت  يبا افزا. ش دادي گرم افزا ۰۱/۱ به   ۶۵/۰ از   ي دار يمعن

کول يلن گل يات  ينگ با پل  يميز اسموپرا يط شور ن  يجاد مح ينمک و ا  

اهچه کـدو را نـسبت بـه        يزان وزن خشک گ   يم م يو فسفات پتاس  

زان وزن خـشک    يـ ت م ي دادند و در نها    يدار  يش معن يشاهد افزا 

نگ يميموالر نمک با اعمال اسموپرا      يلي م ۲۰۰اهچه در غلظت    يگ

م ي گرم در شاهد بـدون پـرا       ۴۱/۰ بار از    -۵کول  يلن گل يات  يبا پل 

  ).۹نمودار (د ي گرم رس۴۲/۰به 

   و کـاهش رشـد   يش شـور ياهچه کدو با افـزا    يسطح برگ گ  
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 )LSD=0.0035( ينگ و شوريمير متقابل پرايثتأ تحت يکاغذ  تخمهل کل برگ کدويزان کلروفيرات ميي روند تغ.۷نمودار 

 y = 0.0007x2 - 0.0087x + 0.0482  R2 = 0.91:  نگيميدروپراي       ه       y = 0.0007x2 - 0.0083x + 0.0455 R2 = 0.96 : ميبدون پرا

  y = -0.0001x2 - 0.0036x + 0.041 R2 = 0.93:   بار-۱۰کول يلن گلي اتيپل   y = -0.0001x2 - 0.0036x + 0.041  R2 = 0.90:   بار-۵کول يلن گلي اتيپل

 y = -0.0007x2 + 0.0003x + 0.0325 R2 = 0.88: ٪۳م يترات پتاسي      نy = 0.0001x2 - 0.0043x + 0.0386  R2 = 0.75: ٪۱م يترات پتاسين

  y = 0.0002x2 - 0.0037x + 0.0341  R2 = 0.82: ٪۳م ي    فسفات پتاسy = -0.0013x2 + 0.0044x + 0.0273 R2 = 0.85:  ٪۱م يفسفات پتاس
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  )LSD=0.0007( ثير متقابل پرايمينگ و شوريأآلدهيد برگ کدو تخمه کاغذي تحت ت  روند تغييرات ميزان مالون دي.۸نمودار 

 y = -0.0001x2 + 0.0017x - 0.0012  R2 = 0.98:  نگيميادروپري                هy = 0.0005x2 - 0.0014x + 0.0022 R2 = 0.83 : ميبدون پرا

  y = 0.0002x2 - 0.0004x + 0.0028 R2 = 0.69:   بار-۱۰   پلي اتيلن گليکول y = -0.0003x2 + 0.0028x + 6E-05  R2 = 0.79:   بار-۵پلي اتيلن گليکول 

 y = 0.0003x2 - 0.0012x + 0.004 R2 = 0.83: ٪۳م يترات پتاسي      ن   y = 0.0003x2 - 0.0001x + 0.0007  R2 = 0.97: ٪۱م يترات پتاسين

  y = 0.0006x2 - 0.0017x + 0.0036  R2 = 0.98: ٪۳م ي      فسفات پتاسy = 7E-05x2 - 9E-05x + 0.0028  R2 = 0.95:  ٪۱م يفسفات پتاس
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  )LSD=0.063( ثير متقابل پرايمينگ و شوريتأ  روند تغييرات ميزان وزن خشک گياهچه کدو تخمه کاغذي تحت.۹نمودار 

 y = -0.0133x2 + 0.0033x + 0.6539 R2 = 0.99:  نگيميدروپراي                 هy = 0.004x2 - 0.1024x + 0.8102 R2 = 0.92 : ميبدون پرا

  y = -0.0063x2 - 0.0513x + 0.8231 R2 = 0.96:   بار-۱۰ول    پلي اتيلن گليکy = 0.0101x2 - 0.2121x + 1.1499  R2 = 0.85:   بار-۵پلي اتيلن گليکول 

 y = -0.0045x2 - 0.0754x + 0.8615 R2 = 0.94: ٪۳م يترات پتاسي      نy = -0.0294x2 + 0.0776x + 0.5605 R2 = 0.97: ٪۱م يترات پتاسين

  y = -0.0193x2 - 0.02x + 0.877 R2 = 0.99: ٪۳م ي پتاس        فسفاتy = -0.0198x2 + 0.0354x + 0.6295 R2 = 0.95:  ٪۱م يفسفات پتاس
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  )LSD=16.71( ثير متقابل پرايمينگ و شوريتأ روند تغييرات سطح برگ کدو تخمه کاغذي تحت .۱۰نمودار 

  y = -5.34x2 + 16.399x + 105.74 R2 = 0.97:  نگيميدروپراي                   هy = -0.072x2 - 22.038x + 154.85 R2 = 0.91 : ميبدون پرا

  y = -4.851x2 - 6.321x + 180.7 R2 = 0.96:   بار-۱۰   پلي اتيلن گليکول y = -6.363x2 + 10.907x + 140.56  R2 = 0.99:   بار-۵پلي اتيلن گليکول 

 y = 3.069x2 - 33.95x + 148.29 R2 = 0.99: ٪۳م يترات پتاسي             نy = 0.348x2 - 28.573x + 157.3 R2 = 0.98: ٪۱م يترات پتاسين

  y = 0.348x2 - 28.573x + 157.3 R2 = 0.98: ٪۳م ي          فسفات پتاسy = -0.072x2 - 22.038x + 154.85 R2 = 0.91:  ٪۱م يفسفات پتاس
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۱۷۷  

متـر مربـع کـاهش        يسـانت     ۴۹ به   ۱۳۲ از   يدار  ياه به طور معن   يگ

زان يـ  بـار م   -۱۰ و   -۵ کوليلن گل يات  ينگ با پل  يمياسموپرا. افتي

ط بـدون تـنش نـسبت بـه         ياهچه کدو را در شـرا     يسطح برگ گ  

 ۱۷۱ و   ۱۴۴ بـه    ۱۳۲ب از   يـ  بـه ترت   يدار  يشاهد بـه طـور معنـ      

 ۱۰۰ش غلظـت نمـک تـا      يبـا افـزا   . ش داد يمتر مربع افـزا     يسانت

زان سـطح   يـ کـول م  يلن گل يات  ينگ با پل  يميز اسموپرا يموالر ن   يليم

.  دادنـد  يدار  يش معنـ  يشاهد افزا اهچه کدو را نسبت به      يبرگ گ 

نگ بـا   يميرات سطح بـرگ بـا اعمـال اسـموپرا         ييدر کل روند تغ   

 مثبـت و    يبي ش ي دارا يش غلظت شور  يکول و افزا  يلن گل يات  يپل

  ).۱۰نمودار (باشد   يشتر از شاهد ميب

 ييايميوشـ ي و ب  يرات مولکـول  ييـ  بذر تغ  يسازجه آماده يدر نت 

هـا و     ميت آنز يها، فعال   کولش سنتز ماکرومول  ي شامل افزا  يمتعدد

 و  يمي آنز يها  تيفعال. دهد  ي مختلف رخ م   يها  تيل متابول يتشک

 يها  تي و فعال  يفي و ک  يها از جهت کم     ني، سنتز پروتئ  يکيمتابول

ــس ــشکيتنف ــوزي و ت ــر نيل آدن ــرا يت ــه ب ــسفات ک ــنتز ي ف  س

ـ  د يها، غشاها و مواد الزم بـرا        ماکرومولکول  الزم  يواره سـلول  ي

  .ابدي يش مي بذر افزايعد از آماده سازاست در طول و ب

  

 گيري کلي  نتيجه

ط ي در شـرا   ي تخمـه کاغـذ    ي بذر کدو  يزن   درصد جوانه  يبررس

ـ  ز ي به شور  يزن  اه در جوانه  ين گ ي نشان داد که ا    يتنش شور  اد ي

 ۲۰۰(ن سـطح تـنش      يشتريـ  که بـا ب    يباشد به طور    يحساس نم 

ـ   درصد جوانه ) موالر نمک   يليم ش  درصـد کـاه    ۲۰ حـدود    يزن

ـ  بود کـه ا    يميم تنها پرا  يترات پتاس ينگ با ن  يمياسموپرا. افتي ن ي

ـ . ديط شور بهبـود بخـش     يصفت را در شرا    مـار بـذور بـا      يت  شيپ

 منجـر بـه بهبـود       ي بار همراه با تنش شور     -۵کول  يلن گل يات  يپل

ـ چـه و ر     افت وزن خشک ساقه     يکاغـذ    تخمـه  يچـه کـدو     شهي

 يهـا   دت در شـ   يکاغـذ    تخمـه  ي کدو يزن  سرعت جوانه . ديگرد

نگ يمي مـوالر بـا اسـموپرا      يلـ ي م ۵۰ حـدود    ين تنش شـور   ييپا

 بـاالتر توسـط     يهـا    درصد و در شـدت     ۱م  يترات پتاس يتوسط ن 

ـ   ي درصد و پلـ    ۱م  يترات پتاس ين ش ي بـار افـزا    -۵کـول   يلن گل يات

ش شـدت تـنش     ياهچه کدو بـا افـزا     يارتفاع گ . افتي يدار  يمعن

) متـر   ي سـانت  ۱۳متـر بـه       ي سانت ۱۶از   (يدار  ي به طور معن   يشور

 بـه کـار رفتـه ارتفـاع         يها  نگيميکدام از پرا  چيافت و ه  يکاهش  

اهچـه کـدو   يل کـل گ  يـ زان کلروف يـ م. ش ندانـد  ياهچه را افـزا   يگ

 يدار  ي بـه طـور معنـ      يش غلظت شـور   يز با افزا  ي ن يکاغذ  تخمه

ط شـور تـا     يجـاد محـ   يش غلظت نمک و ا    يبا افزا . افتنديکاهش  

 بار و   -۵کول  يلن گل يات  يگ با پل  نيميز اسموپرا يموالر ن   يلي م ۱۵۰

اهچـه را نـسبت بـه       يل کـل گ   يزان کلروف ينگ بذر م  يميدروپرايه

اهچـه  يد گ يآلده  يزان مالون د  يم.  دادند يدار  يش معن يشاهد افزا 

د کننـده بـه طـور       ي جهت مقابله با مواد اکس     يکدو با تنش شور   

مـوالر در گـرم وزن تـر          يلي م ۰۰۹/۰ به   ۰۰۰۵/۰از   (يدار  يمعن

جـاد  يش غلظـت نمـک و ا      ياما بـا افـزا    . افتيش  يافزا) هاهچيگ

نگ بـذر بـا فـسفات       يمينگ و اسـموپرا   يميدروپرايط شور ه  يمح

اهچـه را نـسبت بـه       يد گ يـ آلده  يزان مالون د  ي درصد م  ۱م  يپتاس

 و رشـد و    يزن   جوانه يدر کل برا  .  دادند يدار  يشاهد کاهش معن  

ــر گ  ــو بهت ــنم ــدوي ــذ ياه ک ــه کاغ ــراي تخم ــور ي در ش ط ش

 -۵کول يلن گليات ي درصد و پل۱م يترات پتاس ينگ با ن  يميرااسموپ

 يهـا   مير پـرا  ين سا يتوان در ب    ينگ را م  يميدروپرايبار و سپس ه   

  .ه کرديمورد مطالعه توص

  

  يسپاسگزار

باشد   ي م ۱۳۷۳سنده با کد    ي نو ي از طرح پژوهش   ين مقاله بخش  يا

 ي و فناور  ي حوزه معاونت پژوهش   يت مال يب و حما  يکه با تصو  

ـ له از حما  ين وسـ  يبـد . ده اسـت  شـ اسوج اجرا   ينشگاه  دا ت آن  ي

  .معاونت محترم کمال تشکر را دارد
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