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 هچکید
هاي کدوي  تخم کاغذي آزمایشی به صورت یاهچهزنی و رشد اولیه گجوانه هايشاخصبه منظور بررسی اثرات فرسودگی بذر بر    

و  )روز 10و  5شاهد، (سطح فرسودگی سهتیمارهاي آزمایش شامل .تکرار انجام گرفت سهفاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در 
درصد ش که فرسودگی و افزایش دما منجر به کاهنشان داد  نتایج حاصل. بود) گراددرجه سانتی 35و  25، 15(سطح دما  سه

 روز 10در فرسودگی به طوري که  ،چه شدچه و ریشهچه، وزن تر و خشک ساقهچه و ریشهزنی، طول ساقهزنی، سرعت جوانهجوانه
ثیر فرسودگی و دما اچه نیز تحت تچه و ریشهطول ساقه.نسبت به شاهد دیده شدزنی و سرعت جوانه زنیجوانهکاهشدر درصد  90

 1/15چه از طول ریشه.شدمشاهده  چه چه و ساقهروز کاهش محسوس در طول ریشه 10در فرسودگی به طوري که  ،قرار گرفت
فرسودگی و دما بر وزن تر و . رسیددرجه  35روز و دماي  10درجه به صفر در فرسودگی  15متر در تیمار شاهد و دماي سانتی

به طوري که با افزایش تعداد روز فرسودگی و میزان دما ،اشتدار دچه اثر معنیوزن تر گیاه ،چه و همچنینچه و ساقهخشک ریشه
  .گراد این مقدار به صفر رسیددرجه سانتی 35روز و دماي  10چه کاسته شد و در فرسودگی چه و ساقهاز وزن تر و خشک ریشه

  
  کدوي تخم کاغذيزنی، دما،فرسودگی،جوانه؛ واژگان کلیدي

  
 مقدمه

پیـري بـذر بـه فراینـد از     . گیـاهی یکسـاله، علفـی و متعلـق بـه تیـره کـدوییان اسـت        )CucurbitapepoL(.کدوي تخم کاغـذي  
فرسـودگی بـذر   . یابـد شـود و توانـایی بـذر بـراي زنـده مانـدن کـاهش مـی        دست رفتن کیفیت بذر بـا گذشـت زمـان اطـالق مـی     

  ).2(شودها و در نتیجه افت محصول دانه میموجب کاهش درصد و سرعت سبز شدن گیاهچه
شـود کــه علـت ایـن کــاهش،    زنـی آن هــا کاسـته مـی   بـارداري طـوالنی مــدت بـذور تمـام گیاهـان زراعــی، از قـدرت جوانـه       بـا ان 

). 4(دهــد هــا را کــاهش مــیزنــی، ســبز شــدن و رشــد گیاهچــهداري جوانــهفرســودگی بــه طــور معنــی. فرســودگی بــذور اســت
  .وي تخم کاغذي در دماهاي مختلف بودهدف از این مطالعه، بررسی اثر فرسودگی بذر بر جوانه زنی دانه کد

  
  مواد و روش

. تکرار انجام گرفت سهدر دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در  1392این آزمایش در سال 
درجه  35 ،25، 15(زنی و دماهاي مختلف جوانه) فرسودگی روز 10، 5شاهد، (تیمارهاي آزمایشی شامل سه سطح قدرت بذر 

یم شدند که یک قسمت به عنوان شاهد قسمت مساوي تقس 3بذور کدوي دارویی پس از ضدعفونی سطحی به . بود) گرادسانتی
درون آون با به و شد گذاشتهتوري پارچه در درون  براي اعمال فرسودگیو دو قسمت دیگر بدون فرسودگی در نظر گرفته شد 
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 14هاي دیشدرون پتري 1BPدر ادامه بذور شاهد و فرسوده به روش. منتقل شدروز  10 و 5اد به مدت گردرجه سانتی 45دماي 
 2چه خروج ریشه(زده شمارش بذور جوانه .منتقل شدندگراد درجه سانتی 35و  25، 15متري کشت شدند و به دماهاي سانتی
ي نرمال به طور تصادفی انتخاب و گیاهچه 10دیش ريدر پایان از هر پت. روز انجام گردید 7به صورت روزانه و به مدت )متريمیلی

گیري اندازه) به وسیله ترازوي دیجیتال(چه چه و ریشهو وزن تر و خشک ساقه)کشبه وسیله خط(چه چه و ساقهصفات طول ریشه
ها با استفاده داده تجزیه.ساعت منتقل شدند 24درجه به مدت  80با دماي ها به آون دست آوردن وزن خشک، نمونهه براي ب. شد

  .صورت گرفت  EXCELو با استفاده از % 5ها در سطح و مقایسه میانگین SASافزار از نرم
  

  و بحث نتایج
کاهش درصد  موجبما و فرسودگی و افزایش د ثیرفرسودگی و دما قرار گرفتات تزنی تحنتایج پژوهش نشان داد که درصد جوانه

کمترین  داراي درجه 35و دماي  روز فرسوده کردن بذور 10، آزمایشیبین تیمارهاي  کهد دا نشاننتایج ). 1جدول(زنی شدجوانه
  ).درصد 100(زنی در مقایسه با بذور شاهد بود جوانهدرصد ) درصد 67/10(

 موجبافزایش فرسودگی ودما ). 1جدول ( داري داشتثیر معنیاکاغذي نیز ت زنی بذور کدوي تخمفرسودگی و دما بر سرعت جوانه
در ) 69/0(زنی هاي آزمایشی نشان داد که بیشترین سرعت جوانهمقایسه میانگین اثر متقابل داده. زنی شدکاهش سرعت جوانه

 درجه  35ز و در دماي رو 10در سطح فرسودگی ) 07/0(زنی و کمترین سرعت جوانهدرجه 25و در دماي  شاهدسطح فرسودگی 
  .دست آمده ب

روز کاهش محسوس در طول  10به طوري که در فرسودگی ،ثیر فرسودگی و دما قرار گرفتانیز تحت ت چهچه و ریشهطول ساقه
درجه  15در تیمار شاهد و در دماي ) مترسانتی 167/4(چه بیشترین طول ساقه. )1جدول (چه مشاهده شد چه و ساقهریشه

چه در مورد طول ریشه. گراد مشاهده شددرجه سانتی 35ي روز و در دما 10در بذور فرسوده شده ) صفر(گراد و کمترین آنسانتی
داراي کمترین  درجه  35روز و دماي  10و بذور فرسوده ) مترسانتی 1/15(اي بیشترین طول داردرجه 15ر شاهد و دماي نیز بذو

  .بود) صفر(طول
به طوري که ) 2و  1جدول (دار داشت وزن تر گیاهچه اثر معنی ،و همچنینچه چه و ساقهفرسودگی و دما بر وزن تر و خشک ریشه

 35روز و دماي  10چه کاسته شد و در فرسودگی چه و ساقهبا افزایش تعداد روز فرسودگی و میزان دما از وزن تر و خشک ریشه
زنی، سرعت درصد جوانهکه فرسودگی موجب کاهش  داددست آمده نشان ه نتایج ب.گراد این مقدار به صفر رسیدیدرجه سانت

تواند در نتیجه علت کاهش این پارامترها می. چه شده استچه و ساقهچه، وزن تر و خشک ریشهچه و ساقهزنی، طول ریشهجوانه
افزایش . دهدهاي آزاد باشد که طی این پدیده غشاي سلول تراوایی خود را از دست میلیپیدها و رادیکال افزایش پراکسیداسیون

 و در گرددمیفرسودگی بذر منجر به کاهش قدرت و افت استقرار گیاهچه .شودمنفی فرسودگی بذر می آثارافزایش  وجبمدما 
مدت نگهداري در انبار نه تنها تابع زمان است،بلکه با دما و درصد رطوبت نیز رابطه دارد، به طوري که با افزایش هر یک از عوامل 

  ). 1(شود دگی بذر بیشتر میزمان، دما و رطوبت در انبار، فرسو
زنی در زنی و سرعت جوانهزنی آکاسیا به این نتیجه رسیدند که درصد جوانهدر آزمایش خود بر روي جوانه) 3(رحمان و همکاران 

زنی را زمان شروع و پایانجوانهفرسودگی بذور گندم، همچنین داري داشت،سبت به شاهد کاهش معنیبذرهاي فرسوده شده ن
هاي نرمال کاسته شد، به طوري که تیمار زنی و درصد گیاهچهبا افزایش سطح فرسودگی در این بذور، از سرعت جوانه. داد افزایش
 ).4(زنی را داشت بیشترین سرعت جوانه) بدون اعمال فرسودگی(شاهد 
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  تخم کاغذيدر کدوي  گیري شدهصفات اندازهاثر دما و فرسودگی بر نتایج تجزیه واریانس  - )1(جدول 
  میانگین مربعات        

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  چه خشک ریشهوزن  چهطول ریشه  چهطول ساقه  زنیدرصد جوانه  زنیسرعت جوانه

  00013/0**    237/ 917**   517/12**   11/11975**  5769/0**  2  فرسودگی
  00034/0**   56/105**   299/6**   11/1303**   0593/0**  2  دما

  00002/0**   4/16**   9319/0**  22/430**   0183/0**  4  ماد*فرسودگی
  000004/0  896/1  0/ 1374  185/33  0017/0  18  خطا

  44/17  07/17  65/16  06/9  42/9    (%) ضریب تغییر
  درصد 1داري در سطح احتمال معنی**درصد،  5داري در سطح احتمال معنی*
  

  1ادامه جدول - )2(جدول 
  ن مربعاتمیانگی                    

درجه   منابع تغییر
  آزادي

    وزن تر گیاهچه  چهوزن تر ساقه  چهوزن تر ریشه  چهوزن خشک ساقه

    5167/0**   0455/0**  0228/0**   000096/0**   2  فرسودگی
    3586/0**   0294/0**   0328/0**   000091/0**   2  دما

    0611/0**  0075/0**  0014/0**   000035/0*   4  دما*فرسودگی
    0021/0  00105/0  00019/0  0000064/0  18  خطا

    38/8  61/24  56/12  26/22    (%) ضریب تغییر
  
  
  

  زنی بذر کدوي تخم کاغذيمقایسه میانگین اثر متقابل دما و فرسودگی بر پارامترهاي جوانه – 3جدول 
سرعت   دمافرسودگی        

زنی     جوانه
درصد   

زنی     جوانه
-طول ساقه

  )mm(چه
-ریشه طول
  )mm(چه 

-وزن
-ریشهخشک

  )گرم(چه

وزن خشک 
  )گرم(چهساقه

وزن تر 
-ریشه

  )گرم(چه

-وزن تر ساقه
  )گرم(چه

وزن تر 
  )گرم(گیاهچه

  15  a 68/0  a 100 a167/4  a 1/15  a b016/0  a 0163/0  a 213/0  a      028/0  a 01/1  

1  25  a 69/0  a  67/96  b083/3  a 45/14  a b 019/0  ab 0133/0 b 184/0  b16/0  c 68/0  

  35  a68/0  a  67/96  b c 478/2  b 94/8  d 009/0  a b 012/0 e 076/0  b 13/0  d e 53/0  

  15  b55/0  b 80 a 76/3  a 4/13  a019/0  a b015/0  b 167/0  a24/0  b 82/0  

2  25  b 51/0  b76  d c 171/2  b 46/9  c b 0157/0  b      011/0  c 127/0  b c 107/0  d 54/0  

  35  c 28/0  c40 d e 58/1  d 4/3  d  0063/0  a b012/0  f 043/0  cb  109/0  e     45/0  

  15  c 2/0  d  67/26 e  33/1  d e 88/1  d  01/0  a b0117/  e07/0  c  058/0  f 34/0  

3  25  c 27/0  c  33/41 d e    66/1  c 97/5  c 0137/0  b 0113/0  d 101/0  b c 102/0  d e  49/0  

  35  d 07/0  e  67/10 f 00/0  e 00/0  e 00/0  c 00/0  g  00/0  d  00/0  g 00/0  
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