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هاي آنتـی  زنی و فعالیت آنزیماین آزمایش به منظور بررسی اثر هورمون اکسین و جیبرلین بر جوانه:هدف

 یـدکبالت، تـنش کلر  یطدر شرا يتخم کاغذ يکدو یاهچهگ یوشیمیاییبهاي اکسیدانت و برخی از ویژیگی

کامأل تصادفی با سـه  آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح .انجام شد یدکادمیومو کلر یدمسکلر

عوامـل آزمـایش شـامل    . ذر دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شـد ب تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژي و تکنولوژي

) 200ppmو 100صـفر،  (کبالـت، کلریـدمس و کلریـدکادمیوم در سـه سـطح      تیمارهـا بـا کلریـد   پیش

زنـی، سـرعت    زنی، درصد جوانـه  پس از جوانه. بود )50ppmو25صفر،(جیبرلین و اکسین در سه سطح و

تر و خشک و  چه، وزن چه و ساقه زنی، طول ریشه زنی، یکنواختی جوانه زنی، میانگین مدت زمان جوانه جوانه

  .ارزیابی شد) SOD(و سوپراکسید دیسمیوتاز ) POX(، پراکسیداز )CAT(هاي کاتاالز  فعالیت آنزیم

سـطوح تـنش    یشنشان داد که با افـزا  ینو اکس یومصفات مختلف تحت تنش کادمبررسی یجنتا:ها یافته

 GUوGmax،R50صـفات  ppm50از صـفر تـا   ینسـطوح اکسـ   یشو افـزا ppm200از صـفر تـا    یومکادم

حاصـل از   یجنتـا و . کاسـته شـد   یومتنش کـادم  یاثرات منف یزاناز مینغلظت اکس یشبا افزا. یشیافتافزا

 Guش باعـث کـاه   یـدکبالت غلظـت کلر  یشافـزا داد کـه  نشـان   یبـرلین و ج یـدکبالت تـنش کلر  یبررس

در . مشـاهده شـد   یبـرلین ج ppm100کبالت و  ppmت صفرظدر غل Guمقدار یشترینب گردید وGmaxو

 یـانگر ب یبـرلین و ج یـدمس کلراثر نتایجـ بررسـی  .اثرات تنش کاسـته شـد   یزاناز م یبرلینج يسطوح باال

صفر وppm50یب مس و به ترتppmصفر صفات در غلظت  ینو وزن تروخشک است که ا D50یشترینب

ppm سـطح تـنش    یشنشـان داد کـه بـا افـزا     یدانتاکسـ  یآنتـ  هاي یمآنز بررسی. مشاهده شد یبرلینج

 یومکـادم  یشبا افـزا  CATیمآنز یول. ؛کرد یداکاهش پ PODو SODهايیمآنز یدتول یبرلینو ج یومکادم

  .بود یومسطح تنش کادم ینمربوط به باالتر ها یانگینمقدار م ینکه باالتر يطور به. کرد یداپ یشافزا

هـاي  ، آنـزیم زنـی کاغذي، کلریدکادمیوم، کلریدمس، جیبرلین، جوانهکدوي تخم:هاي کلیدي واژه

.اکسیدانتآنتی
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جوانهزنی بذر مرحله پیچیده و پویایی از رشد گیاه است و از طریق آثاري کـه بـر روي   

واژه تـنش  ). 2005اشرف و فوالد، (تواند عملکرد را بهبود بخشد استقرار گیاهچه دارد، می

به معنی از بین رفتن شرایط طبیعی در سطوح مختلـف از جملـه محـیط، گیـاه، سـلول و      

و  گیاهان در مراحـل مختلـف زنـدگی بـا شـرایط     ). 2002Blum(حتی اجزاي سلولی است 

-زنده یا غیر زنده ایجاد مـی این شرایط توسط عوامل . شوندهاي گوناگونی مواجه میتنش

وجـود فلـزات سـنگین در خـاك یکـی از      . گذاردزنی و رشد گیاهان اثر میشود و بر جوانه

تواند منجر به کـاهش رشـد و تولیـد    شود که میهاي محیطی محسوب میترین تنشمهم

فلزات بـه طـور طبیعـی بـا     ). 1390صابري و همکاران،(گر گردد هاي واکنشانواع اکسیژن

هنگـامی کـه فلـزات سـنگین توسـط گیاهـان       . دیر مختلف در پوسته زمین وجود داردمقا

  : شوداغلب به دو صورت موجب سمیت می، یابدها تجمع میهاي آنجذب و دربافت

از طریق رقابت با سایر عناصر غذایی ضـروري و قرارگیـري   : به صورت غیر مستقیم -1

براي نمونه کاپر و . هاها و تخریب عملکرد آنیمها یا آنزها در ساختمان رنگدانهبه جاي آن

و  Cl ،Cuو Pb ،Zn ،Niمشـاهده کردنـد کـه جـایگزینی     ) Copper et al.,1999(همکاران 

Hg  در کلروفیل به جايMg شودمنجر به کاهش چشمگیر فتوسنتز می  .  

با تخریـب سـاختار سـلول حضـور فلـزات سـنگین موجـب ایجـاد تـنش          : مستقیم -2

شود که به نوبه خود منجر به ایجاد اثرات سـمی مختلـف در گیاهـان نظیـر     می اکسیداتیو

هـاي آنزیمـی، آسـیب بـه     کلروفیل و فتوسنتز، مهار فعالیـت کاهش رشد، کاهش محتویات

-مـی  DNAها و اسیدهاي نوکلئیـک بـه ویـژه    هاي زیستی نظیر لیپیدها، پروتئینمولکول

(Chaoii, Farjani, 2005,. Mishra et al..2006)شود

آلودگی خاك و آب به وسیله فلزات سنگین خطر محیطی بزرگی براي سالمت انسـان  

از طریـق   .زا براي انسان طبقـه بنـدي شـده اسـت    کادمیوم که در زمره مواد سرطان. است

هـاي  استخراج معدن، ذوب فلزات، ترکیبـات سـوختی، فاضـالب    .هاي انسانی مثلفعالیت

ریشـه اولـین    .)(Heath, 1968د شواته در محیط آزاد میهاي فسفصنعتی و استعمال کود

هاي ریشه به عنـوان سـدي بـین    محل تماس بااین یون است، پس غشاي پالسمایی سلول

هاي ریشـه بـه   هاي بین کادمیوم و سلولواکنش. کندسیتوپالسم و محیط خاکی عمل می

شـواهد  . بسـتگی دارد خواص غشاي پالسمایی و به همان اندازه جذب و انتقال موادغذایی 

کند که محتواي چربی و پروتئین غشاها ممکن است به وسیله این فلـز  زیادي پیشنهاد می
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تـاکنون نشـان داده شـده اسـت کـه کـادمیوم موجـب        . (Quartacci, 2001)ببینـد  آسیب

بسیاري از تغییرات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و ساختاري در گیاهـان مثـل   

,.Benavides,2005; Mishra.et al(زنیوجوانهمهار رشد  زرد شدن بـرگ و نکـروزه   )2009

. شـود می) Rascio. et al., 1993(هاتغییر ساختار سلول باالخص کلروپالست، هاشدن آن

) SH(هاي آهـن سـولفیدریل   فلزات سنگین مثل مس و کبالت میل ترکیبی شدید با گروه

این فلزات قابلیت  .برندها را از بین میقدرت آنزیمی آنها را متالشی کرده و دارند و آنزیم

  ). Holum 1983(تجمع در بافت حیوانی و گیاهی را دارند 

هـاي  اي روي سیسـتم العاده سمی است که تاثیر منفـی عمـده  کادمیوم یک عنصر فوق

اي اسـت، زیـرا بـه    در بین فلزات سنگین کادمیوم داراي اهمیت ویـژه . آنزیمی سلول دارد

برابـر سـایر    2-20شود و سمیت آن براي گیاه احتی توسط سیستم ریشه گیاه جذب میر

عوامل خاکی و گیاهی متعددي بر قابلیت جذب کادمیوم توسط گیـاه  . فلزات سنگین است

، pHتوان به مقدار کل کادمیوم، منشا کـادمیوم خـاك،   ها میتاثیر دارد که از مهمترین آن

رس و گونه گیاهی اشـاره   فیت تبادلی کاتیونی، مقدار و نوعقدرت اکسیداسیون و احیا، ظر

  ). Alovy,1990(کرد 

هاي محیطی ایجاد شده به وسیله فلزات سنگین یک مشـکل جـدي را   افزایش آالینده

هاي مختلفی بـراي زدودن فلـزات سـنگین وجـود     روش. در دنیاي مدرن ایجاد کرده است

هاي اخیر مـورد  در سال) االییپگیاه(سنگین  استفاده از گیاهان جهت زدودن فلزات. دارد

در طول دو دهه گذشته مطالعات متعـددي بـراي افـزایش کـارایی     . توجه قرار گرفته است

اسـتفاده از  . خاك انجـام شـده اسـت    pHپاالیی از جمله به کارگیري کودها و تنظیم گیاه

پـاالیی  به عنوان یک روش جایگزین براي بهبود کارایی گیـاه  )PGRs(هاي گیاهی هورمون

  ). 2011کاسینا وهمکاران(مورد بررسی قرار گرفته است 

ــرلین  هورمــون ــایتوکینین، جیب ــاهی شــامل اکســین، س ، اســید آبســیزیک، هــاي گی

کنند و هاي گوناگون عمل میهاي گیاهی به روشهورمون. هستند... براسینواستروئیدها و 

هـا،  ها بـه غلظـت اسـتفاده از آن   فعالیت هورمون. گذارندیاهان به طرق مختلف اثر میبر گ

دهد و وضعیت فیزیولوژیکی گیاه ها را تحت تاثیر قرار میفاکتورهاي محیطی که جذب آن

بیشتر مطالعات در این زمینه تاکنون بـر روي افـزایش مقاومـت گیاهـان بـه      . بستگی دارد

هـاي  ارایی گیاهپاالیی القا شده در ترکیب بـا تیمـار هورمـون   سمیت فلزي و یا آزمایش ک

؛ تاسـی و  2008؛ ایسـرار و سـاهی   2005لـوپز و همکـاران،   (گیاهی متمرکـز شـده اسـت    

). 2010، ؛ هادي و همکاران2010؛ فاسلر و اونگلو، 2008همکاران



5  مقدمه و هدف

و کاغذي به تـازگی وارد فلـور گیـاهی ایـران شـده اسـت       از آنجایی که گیاه کدوپوست

کشت آن در مناطق مختلف در حال توسعه است، لذا توسعه سطح زیـر کشـت بـه همـراه     

رسـد کـه بتـوان بـراي افـزایش سـطح       افزایش عملکرد در واحد سطح، زمانی به تحقق می

. هـاي اساسـی برداشـت   به ویژه در مناطق خشـک ونیمـه خشـک کشـور گـام     آنزیرکشت 

  .)1391نعیمی و همکاران ، (

در حال حاضر شاخه مهمی از کشاورزي و منبع اصلی اسـتخراج   کشت گیاهان دارویی

کدو پوست کاغـذي یکـی   . رودو تولید مواد اولیه براي ساخت داروهاي موجود به شمار می

اند که درصد باالي دو اسـیدچرب  ها نشان دادهبررسی. از گیاهان دارویی معروف دنیا است

لفالینولئیـک،  ا سیدلینولئیک به ویژه اسـید غیراشباع مورد نیاز بدن یعنی اسید اولئیک و ا

هـاي موجـود در روغـن    وسایر توکوفرول E، ویتامین 3ها، اسیدهاي چرب امگافیتواسترول

اي، تومورهاي خـوش خـیم   هاي رودهدانه گیاهان جنس کدو به طور مؤثري در درمان کرم

  .مؤثر است.. .روستات، مشکالت مجاري ادراري وپ

  تحقیقضرورت انجام  - 1-2

باشد و از طریق اثراتی کـه روي   زنی بذر، مرحله پیچیده و پویایی از رشد گیاه می جوانه

ها بیانگر آن است کـه   نتایج پژوهش. تواند عملکرد را بهبود بخشد استقرار گیاهچه دارد می

زنـی سـریع، ظهـور     دهنـده قـدرت بـذر، بـه جوانـه      توان با استفاده از تیمارهاي افزایش می

دهنـده   تـرین تیمارهـاي افـزایش     از جمله مهم. و استقرار قوي گیاه دست یافتیکنواخت 

).  Farooq and Azam, 2006(توان بـه پرایمینـگ اشـاره نمـود      زنی بذرها می قدرت جوانه

شود که در تمامی  زنی بذرها گفته می هاي بهبوددهنده جوانه پرایمینگ به تعدادي از روش

سازي بذرها یکی از  همچنین، تیمارهاي آماده. شود مال میشده بذر اع ها آبدهی کنترل آن

؛ اشـرف و  1386سـوهانی،  (گـردد  هاي بهبود استقرار گیاهچـه محسـوب مـی    ترین راه ارزان

توانـد خطـر از دسـت     ستفاده از این روش در کشورهاي در حال توسعه مـی ا).1384فوالد،

افـزایش   اردي موجـب بـه حـداقل رسـاند و در مـو     رفتن محصـول را در شـرایط نامسـاعد   

زنـی بـذر و رشـد گیاهچـه یکـی از      مرحلـه جوانـه   ).1384اشرف و فوالد، (محصول گردد 

زنـی  مرحله جوانـه .)Bybordi and tabatabaei, 2009(باشدمراحل بحرانی رشد گیاهان می

تـراکم نهـایی بوتـه در واحـد     . تضمین کننده دوام، استقرار و عملکرد نهایی گیاهان اسـت 

جوانه شده به طور کامل و با سرعت کافی آید که بذرهاي کاشته به دست میسطح زمانی 

د و بـه  ها اهمیت زیادي در دستیابی به رشـ زنی مطلوب بذر و استقرار گیاهچهجوانه. بزنند
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بدین ترتیب موفقیت در تولیـد، از یـک    ).Eskandari, 2012(عملکرد مطلوب داردآن تبع 

هـاي قـوي   ذرها و از طرف دیگـر، بـه اسـتقرار گیاهچـه    زنی کامل و سریع بطرف به جوانه

توانند در مراحل بعدي رشد، زنی مناسب داشته باشند، میبذرهایی که جوانه. وابسته است

 Almansouri(تري تولید کننداي توسعه یافتهتر و سیستم ریشههایی با بنیه قويگیاهچه

et al., 2001(.  

  ساختار پایان نامه - 1-3

  .نامه در شش فصل نوشته شده است پایاناین 

فصل اول با عنوان مقدمه و هـدف، شـامل مقدمـه، ضـرورت انجـام تحقیـق و اهـداف         

  .باشد تحقیق می

فصل دوم با عنوان مبانی و پیشینه تحقیق که در آن به بررسی مطالعـات انجـام شـده    

  . توسط محققان مختلف پرداخته شده است

گیـري پارامترهـا    ، به مراحل انجام تحقیق، نحوه اندازهفصل سوم با عنوان روش تحقیق

  .ها اشاره دارد و شیوه تجزیه و تحلیل داده

هاي پژوهش که در آن نتایج حاصل از ایـن تحقیـق    فصل چهارم با عنوان نتایج و یافته

  .ها و جداول مربوطه، ارایه شده است به تفصیل با کمک شکل

هـاي پـژوهش بحـث     که در آن در مورد یافته گیري و بحث فصل پنجم با عنوان نتیجه

  .گیري کلی بیان شده است شده و نتیجه

فصــل ششــم بــا عنــوان منــابع کــه درآن نــام نویســندگان، نــام مجلــع، کتــاب و یــا   

  .هاي استفاده شده در پژوهش اشاره شده است نامه پایان
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توان اذعـان داشـت   استفاده از گیاهان دارویی از دیرباز مورد توجه بشر بوده است و می

بشر بر روي این کره خاکی به وجود آمده به نحوي با گیاهان دارویی، خـواص  از زمانی که 

گیاهی علفی، یکساله و متعلـق   (Cucurbitapepo)کاغذي کدو تخم. و کاربرد آن آشناست

 ,.Kafi et al(ریشه اصلی این گیاه قـوي، محکـم و مسـتقیم اسـت    . باشدبه تیره کدو می

2009.(

. گیاهانی است که از دیرباز مورد توجه بشر بوده اسـت  کاغذي از جملهگیاه کدوي تخم

کاغذي براي دفـع کـرم کـدو اسـتفاده     هاي کدوي تخمدر گذشته به صورت سنتی از دانه

هاي این گیـاه و روغـن حاصـل از آن حـاوي     دانه ه شده کهبعدها نشان داد. شده استمی

وستات و مـداواي سـوزش   اي در معالجه غده پر  مواد مؤثره ارزشمندي است که نقش عمده

هـاي ایـن گیـاه سـبب افـزایش      مصرف دانـه . مجاري ادراري و معالجه تصلب شرایین دارد

کاغذي از اهمیـت فراوانـی در   کدوي تخم. شودزا میمقاومت بدن در مقابل عوامل بیماري

بوسـنی و  ی بسیاري از کشورها از جمله چین،صنایع دارویی برخوردار است و در طب سنت

فـو و  (.گیـرد ، آرژانتین، هند، مکزیک، برزیل و آمریکـا مـورد اسـتفاده قـرار مـی     هرزگوین

  ).2006همکاران، 

توانـدباعث افـزایش کـارکرد    هـاي بهبـود بـذر اسـت کـه مـی      پرایمینگ یکـی از روش 

پرایمینـگ  ). 2007.قادري و همکاران (در شرایط تنش شود ) جوانه زدن و سبز شدن(بذر

همچنین . شودزنی بذر تحت  شرایط تنش خشکی میوانههاي جسبب افزایش در شاخص

زنی بذرها در شرایط محیطـی  گزارش شده است که این تکنیک باعث افزایش دامنه جوانه

 Fujikura et al., 1993; Demir(شـود زا از قبیل تنش شـوري، خشـکی و دمـا مـی    تنش

kaya et al., 2006.(  
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هـا  اند، ولی تعداد کمـی از گونـه  از مکزیک منشأ گرفته تایکوکوربهاي بسیاري از گونه

هاي وحشـی ایـن   از آنجایی که میوه. بومی آمریکاي جنوبی هستندC.maximaمانند گونه 

آوري کننـدگان  ها تلخ و غیرقابل خوردن هستند، بنـابراین ممکـن اسـت کـه جمـع     جنس

ها بـه عنـوان   نه و یا استفاده از پوست پایدار آنها را به منظور استفاده از دااولیه، این میوه

هـاي خـوراکی   این نوع استفاده، در نهایت به اهلی شدن گونه. اندکردهآوري میظرف جمع

  ).1997واگنر، (منجر شده است

کریسـتوف کلمـب دنیـاي     1542گردد کـه در دسـامبر   کشف اولین کدوها به زمانی برمی

این نوع کدو در آغاز براي تغذیه دام مورد اسـتفاده  . دیر کاراییب کشف کرجدید را در جزا

هاي این کدو براي اولین بـار توسـط یـک کشـاورز اتریشـی      نظیر دانهطعم بی. قرار گرفت

واگنـر،  (بودهـا نکته جالب براي وي عدم وجود پوشـش سـخت در اطـراف دانـه    . کشف شد

گرفتنـد کـه داراي ارزش   به بعد کـدوها در زمـره گیاهـانی قـرار      1735از فوریه ). 1997

دولت ایالت استیرین قانونی را مبنی بر کـاهش ضـایعات    1773در مارس . اقتصادي بودند

ناشی از استفاده از این نوع کدو در مصارف آشپزي صادر کرد و اسـتفاده از آن بـه عنـوان    

 ها و سایر تولیدات داروسـازي بـه صـورت اسـتاندارد درآمـد،     جزیی از ترکیبات سالوز، کرم

واگنـر،  (کننـد هاي ثبت شده آن را بـه عنـوان کـدوي طبـی معرفـی مـی      امروزه در لیست

1997.(  

  شناسی کدو تخم کاغذيگیاه- 2-3

ریشه آن عمـودي وداراي انشـعابات    .کاغذي یک گیاه علفی و یکساله استکدوي تخم

ایط طـول سـاقه در شـر   . اي و خزنـده هسـتند  دار،توخالی، استوانهها کركساقه. زیاد است

-اي، سبزرنگ و پوشیده از کـرك ها بزرگ، پنجهبرگ. متر متغییر است 5تا 3متفاوت بین 

بـه  ) متـر سانتی25تا 20(هاي فراوان وگزنده هستندکه توسط یک دمبرگ تا حدودي دراز

هـا  رگبـرگ .ها خار مانندو تیز هسـتند هاي واقع بر روي دمبرگکرك.شوندساقه متصل می

هـاي منشـعب، در محـل    پیچـک .پهنک برگ پراکنده هستند اي در سطحبه صورت پنجه

هاي نر جدا این گیاه از نظر جنسی یکپایه است، یعنی گل. اتصال برگ به ساقه وجود دارد

هاي نر هاي ماده کوتاه تر از گلدمگل گل. گیرندهاي ماده بر روي یک گیاه قرار میاز گل

-گـل . تمکن آن نیز از نوع جانبی است پرچم دارد و 5تا 3تخمدان مادگی تحتانی و . است

ها از ناحیـه بسـاك بـه یکـدیگر متصـل      پرچم دارد که دوبه دو به جز یکی از آن 5هاي نر
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هـر دونـوع گـل، زرد رنـگ و درقسـمت فوقـانی پـنج        .اي اسـت جام گل نر زنگوله. هستند

اوایـل   میوه کروي و بـزرگ آن در . وجهی است 5تا 4دار و ها زاویهگل دم. قسمتی هستند

رشد سبز رنگ است که به تدریج زرد و در نهایت در زمان رسیدگی بـه رنـگ زرد روشـن    

به طورمتوسط در داخـل  . وجهی و شیاردار و به ندرت چوبی استدم میوه چند. آیددر می

 8-10، عـرض   15-20به طـول  (عدد دانه تخم مرغی شکل مسطح  500تا  400هر میوه 

رنگ بـذرها  . سطح دانه لخت وفاقد پوسته است. شودمی تشکیل)مترمیلی 3-2و ضخامت 

 15میزان عملکـرد میـوه   . گرم است 210تا  200وزن هزار دانه . سبز تیره یا زیتونی است

امیـد  (آیـد  تن دانه خشک به دسـت مـی   5/1تا  9/0تن در هکتار استکه از این مقدار 80تا

  ).1997والترز، -و رابینسون و دکر 1379بیگی، 

دهی در گیاهان تیره کدوییان در ابتدا توسط دما و تـأثیر آن بـر میـزان رشـد     زمان گل

همچنین، دما عامل اصلی تعیین کننده زمان شـکوفایی گـل و مـدت    .شودگیاه تعیین می

در بررسی خـود بـر روي گیاهـان    ) 1938(سیتون وکرمر.هاستزمان باز بودن تک تک گل

درجـه   10و بسـاك،حداقل بـه دمـاي     تیره کدوییان پی بردنـد کـه بـراي شـکوفایی گـل     

هـا  گراد، ممکـن اسـت کـه گـل    درجه سانتی 10در دماهاي باالتر از . گراد نیاز استسانتی

ترشکوفایی گل وبسـاك  در شرایط خنک. صبح زود باز شوند وتا هنگام ظهر باز باقی بماند

برسد، شـکوفایی   گراددرجه سانتی 30زمانی که دما تا حدود . افتدتا روز بعد به تأخیر می

-ها در اواسط یا اواخر صبح بسته مـی گیرد و گلتر صورت میگل و باز شدن بساك سریع

  ).1385؛ شکاري و همکاران، 1938سیتون و کرمر، (. شوند

طور وسـیعی  این عمل به. گویندتشکیل و رشد میوه بدون تلقیح تخمک را پارتنوکارپی می

و ) 1990؛ رایلسـکی و آلـونی،   1993رابینسـون،  ( در گیاهان تیره کدوییان به ویـژه کـدو  

هـاي بـدون دانـه    تمایل براي تولید میوه. گیردصورت می) 1997رودیچ و همکاران، (خیار 

یابد و بـه مقـدار کمتـري نیـز در طـول      در تیره کدوییان در آب و هواي خنک افزایش می

؛ رایلسـکی،  1977کاران ، ؛ رودیچ و هم1983دین و بیکر، ( گیرد هاي کوتاه صورت میروز

ایـن امـر در   . افشانی خود به حشرات نیاز دارنـد گیاهان تیره کدوییان جهت گرده). 1974

هاي نرو مادة جدا از هم دارند، بیشتر به چشم هاي کدو، خیار، هندوانه و غیره که گلگونه

. یابنـد ل نمیها سنگین و چسبنده هستند و به سادگی انتقاها، گردهدر این گونه. خوردمی

سازي گیاهان و عدم دسترسی به زنبور، به طور کلی مـانع تشـکیل میـوه و    بنابراین ایزوله

  ).1952مک گرگور و تاد، (شودها میدهی آنمیوه



هـاي  درگیاهان تیره کدوییان عادت گلدهی بیشتر به صورت یکپایگی است که در آن گـل 

ر دارند، ولـی در برخـی از ارقـام خیـار فقـط      طور جداگانه بر روي یک گیاه قرانر و ماده به

هـاي  پایه غالب هستند، ولی نسبت گـل در کدوییان انواع یک. شودهاي ماده تولید میگل

کننـد  هـاي مـاده تولیـد مـی    تر ساقه گلهاي پایینها متفاوت است و گرهماده به نر در آن

  ). 1990رودیچ، (
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کدوي تخم کاغذي به راسته کوکوربیتـال، تیـره کـدوییان، زیـر تیـره کوکوربیتوئیـده،       

هـاي  گونـه . تعلـق دارد  تـا یکوکوربطایفه کوکوربیته و زیـر طایفـه کوکوربیتینـه و جـنس     

و  squash  ،pumpkin  ،cushawهـاي انگلیسـی مختلفـی ماننـد     کوکوربیتـا بـا نـام   

gourd واژه . شوندشناخته میsquash  ز واژه بومیان آمریکـایی  اaskutasquash    بـه

کولتیوارهـا بـا توجـه بـه     . مفهوم خوردن به صورت خام یا بدون پخت مشـتق شـده اسـت   

به صورت کدوهاي تابسـتانی و زمسـتانی طبقـه بنـدي     هاي رسیده و یا نارس مصرف میوه

هـاي  تـا مـاه  اصطالح کدوي زمستانی در رابطه با توانایی بوته در نگهداري میـوه  . شوندمی

 تعلـق ) C.pepo(کدوهاي تابستانی بـه گونـۀ کدومسـمایی    . شوندزمستان به کاربرده می

یـا   C.pepo ،C.maxima ،C.moschataهاي زمسـتانی ممکـن اسـت کـه     کدو. دارد

ospermaigynaC.گونه  در.باشندC.pepo    هـاي  اي گیاهـان، کـدو  عـادت رشـد بوتـه

  .کندمیمتمایزهاي زمستانی تابستانی را از کدو

  کاغذيموارد استفاده کدو تخم - 2-5

هاي گذشته مصارف خوراکی از زمان. هاي آن استقسمت مورد استفاده این گیاه، دانه

تـا   1863هـاي  طـی سـال  . هابه اثر دارویی آن پی برده شـد آن مرسوم بوده است، ولی بعد

اي هـاي روده درمـان انگـل  هاي این گیاه بـه عنـوان یـک داروي رسـمی در     از دانه 1963

-ها با پیشرفت علوم پزشـکی و شـناخت بیشـتر اثردرمـانی کـدوي تخـم      بعد. استفاده شد

کاغذي، پزشکان در درمان مشکالت دستگاه ادراري، شب ادراري در کودکـان، التهابـات و   

-تا جـایی کـه هـم   ).1382لشکري و سئوکابرقی، (هاي مثانه از دانه آن مدد جستندسنگ

از طریـق   BPHدرصـد بیمـاران مبـتال بـه      90هایی چون آلمان و اتـریش  کشوراکنون در 

  ). 1382لشکري، (شودتجویز داروهاي گیاهی، به ویژه مواد موثره این گیاه درمان می

  ).1999؛ ساجد وهمکاران،1993برناث، ( درصد است 55تا  35میزان روغن دانه این گیاه 
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رب به ویژه اسیدلینولئیک و اسـید اولئیـک،   هاي چمهمترین اجزاي این روغن را اسید

هـاي چـرب   اسید. دهندها تشکیل میتنوئیدوها و کارها، عناصر ریزمغذي، ویتامیناسترول

-موجود در این روغن از انواع پالمیتیک، استئاریک، اولئیک و لینولئیک است کـه از بـین   

بیشترین درصد ) درصد 38تا  27(و اسیداولئیک ) درصد  55تا  44(ها اسید لینولئیکآن

درصـد   1/0ها به صورت آزاد وگلیکوزیدي در حدود استرول. دهندرا به خود اختصاص می

اي مغـذي روي و سـلنیوم از اهمیـت ویـژه    در میان عناصر ریز. شودکل روغن را شامل می

گیـرد و بیشـترین   درصد از روغن را دربر مـی  03/0ها در حدود ویتامین. برخوردار هستند

-هـا رااسـید  دسته دیگر از مواد موجود در دانـه . دهدقدار آن را گاماتوکوفرول تشکیل میم

؛ 1382لشکري و سئوکابرقی، (دهدآمینه کوکوربیتین تشکیل میهاي آمینه، به ویژه اسید

اکسـیدانتی، از  موجود در این گیاه عالوه بـر ویژگـی آنتـی    Eویتامین). 1986گارگ و نس،

به عالوه، این ویتامین از طریق فعال کردن برخی . کندجلوگیري می نیز Aتجزیه ویتامین

توانـد اخـتالالت حاصـل از یائسـگی زودرس و     تعـادل هورمـونی، مـی    يهاي ویژهاز آنزیم

این ویتامین همراه با عنصر سلنیوم عـالوه بـر جلـوگیري از    . بیماري عصبی را تنظیم کند

د از یک اثر ضدسرطانی قوي نیـز برخـوردار   هاي آزاتخریب بافت پروستات توسط رادیکال

  ).1998؛ هاریون1997دویک،( است
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کدوتخم کاغذي یکی از گیاهانی اسـت کـه در درمـان بشـر پیشـینه بسـیار داشـته و        

  : از جمله(Schilcher .1988_1989)خواص درمانی بسیاري از آن مشاهده شده است 

هاي روده و معده انگلها و از بین بردن کرم-

کاهش کلسترول خون -

رفع التهاب مثانه، مجاري ادرار وکلیه -

رفع التهاب و جلوگیري از بزرگ شدن پروستات -

امروزه بیشترین استفاده دارویـی ایـن گیـاه مخصوصـأ در اروپـا بـراي رفـع التهـاب و         

آن جـدا   حلـوایی را از بـدین منظـور تخـم کـدو    . جلوگیري از بزرگ شدن پروستات اسـت 

کنند کنند و از روغن حاصل از آن، کپسول نرم تهیه مینموده، سپس خشک و فشرده می

جـذب   (HPMC)و یا آن را روي یک پایه پلیمري مثل هیدروکسی پروپیل متیـل سـلولز   

  .نمایندواز آن قرص یاکپسول سخت تهیه می

کننـد و  وگیري مـی هاي پوستی جلهاي موجود در دانه کدو نیز از تکثیر تومورئینتپرو



.(Xie, 2004)باشند اي باالیی میآمینه با ارزش تغذیههاياسیدحاوی

-سازي بیشتر روغن آن به دست میهاي دانه کدو با خارجکدو از ورقهآرد کنجاله تخم

روتئین درصـدپ  50باشدو حاوي حداقل آیدکه خود پایه بیشتر محصوالت پروتئین کدو می

  .(Lazos, 1992). بر پایه وزن مرطوب است

،  1شــود عبــارت اســت از گرونفیــکداروهــاي متعــددي کــه از ایــن گیــاه تولیــد مــی

، 6، پیوســتین5، اورجنــین کوکوربیتــا اولئــوم 4، سیســتو3پروســتافینک فــورت، اورجنــین

  .)1382لشکري وسئوکابرقی، (است 9کوربیسکرن  و 8، پروستالوگ7پروستاهرب کوکوربیته

  زنی تحریک کننده جوانه هاي گیاهی هورمون-2-6-1

نقـش چنـدین   . باشـند  زنی می هاي فرایندهاي اصلی جوانه هاي گیاهی، محرك هورمون

  :زنی به خوبی شناخته شده است هورمون رشد در فرایند جوانه

  .کنند هاي هیدرولیتیک را فعال می ها آنزیم جیبرلین -1

چه و نیـز بـه وسـیله     چه و ساقه ها از طریق کمک به طویل شدن غالف ریشه اکسین -2

جهت صحیح رشد ریشه و ساقه بدون توجـه بـه جهـت اسـتقرار     (گرایی  فعال کردن زمین

  . دهند رشد را افزایش می) بذر

  هورمون جیبرلین-2-6-2

مثـل  (ترپنوئیـدها  هـا متعلـق بـه گـروه بزرگـی از ترکیبـات طبیعـی بـه نـام           جیبرلین

الرشـد و بـذور    هاي سـریع  موالونیک در ساقهاسید باشد و از طریق مسیر  می) تنوئیدهاوکار

. ها در فرایندهاي فیزیولوژیکی زیـادي دخالـت دارنـد    جیبرلین. شود تکامل یافته تولید می

هاي جنسـی، پیـري، پارتنوکـارپی، تشـکیل      زنی بذر، ظهور اندام رشد ساقه، گلدهی، جوانه

Rodway(شـوند   مـی  ها تنظیم  میوه و رشد همگی توسط جیبرلین et al, 1991 .(  جایگـاه

هـاي جـوان، رویـان، ریشـه، دانـه و       بیوسنتز جیبرلین، مریستم انتهاي ساقه، ریشه، بـرگ 

 ها، نهانـدانگان، بازدانگـان و   ها، سرخس ها در قارچ جیبرلین. باشد هاي در حال نمو می میوه

Honda(شوند یافت میها  برخی از باکتري et al, 1996.(  

 Singh and(دهـد  کاربرد جیبرلین اگزوژن، فعالیت کاتاالز و پراکسیداز را کـاهش مـی  

Ram, 1997( .   گـر را   همچنین جیبرلین توانایی سلول براي حذف انـواع اکسـیژن واکـنش

شـود   دهد که ایـن کـاهش منجـر بـه آسـیب اکسـیداتیو و مـرگ سـلولی مـی          کاهش می

)Goldthwaite and Laetsch, 1968 .(    تحقیقات متعددي راجع به جیبـرلین بـر ترکیبـات
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به عنوان مثال گزارش شده است که جیبرلین بر کاهش مقدار فنل . فنلی انجام شده است

مقـدار   همچنـین ایـن هورمـون   . گـذارد  ایجاد شده به وسیله تنش شوري و آبی تاثیر مـی 

افـزایش کـم و بـیش، توسـط کـاهش محتـواي       آگلیکـون فنـل را افـزایش داده، امـا ایـن      

تواند هیدرولیز گلیکوزیدهاي فنلی را به آگلیکون  جیبرلین می. شود گلیکوزیدها جبران می

اسـید  هورمـون رشـدي    ).Allakhverdiev et al, 1994(فنـل و قنـد آزاد تحریـک کنـد    

افزایش سـاخت  . زنی بذر دخالت دارد جیبرلیک به طور مستقیم در کنترل و تسهیل جوانه

موجب تجزیه نشاسته بذر و تبدیل آن به مواد قابـل  و آزادسازي هورمون جیبرلین در بذر 

  ). 1391انصاري و همکاران، (شود  زنی شروع می گردد و جوانه یاستفاده جنین م

ره سلولی مـورد نیـاز بـراي طویـل شـدن سـلول و       اسید جیبرلیک در سست شدن دیوا

  ).Gallardo, 2001(چه دخالت دارد  گسترش ریشه

  زنی جوانه- 2-7

هـاي   زنی بذر یکی از مراحل حیاتی و تعیین کننده در چرخه رشدي گونـه  مرحله جوانه

ها در فرایند تولیـد نقـش مهمـی ایفـا      تواند با استقرار مطلوب گیاهچه گیاهی است که می

ایـن امـر بـه سـاختارهاي بیوشـیمیایی و فیزیولـوژیکی بـذر بسـتگی دارد و بـراي          . دنمای

  ).1386رو و آقاعلی خانی،  خالص(باشند دستیابی به این هدف بذوري با بنیه باال نیاز می

نقش مهمـی در اسـتقرار مناسـب گیـاه و عملکـرد نهـایی       زنی در گیاهـان  مرحله جوانه

هاي متابولیکی بذر، الزم است میزان مشخصـی آب   براي آغاز رشد و فعالیت. محصول دارد

میزان آب جذب شده توسط بذر به ترکیب شیمیایی و نفوذ پـذیري  . توسط آن جذب شود

  . پوسته آن بستگی دارد

تیمـار بـذر بـراي افـزایش سـرعت و       یشهـاي پـ   توان بـه کمـک روش   بنیه بذر را می 

در پـیش تیمـار اجـازه     ).Prom-u-thai et al, 2012(زنی، بهبود بخشـید  یکنواختی جوانه

زنی انجـام   شود که بذرها مقداري آب جذب کنند، به طوري که مراحل اولیه جوانه داده می

رونـد   پیش می چه خارج نشود؛ به عبارت دیگر بذرها تا مرحله دوم آبنوشی شود ولی ریشه

تیمـار افـزایش    هدف از اجـراي پـیش  ). McDonald, 1999(شوند  اما وارد مرحله سوم نمی

زنـی، بهبـود رشـد و توانـایی      زنی، کوتاه کردن میانگین زمان جوانـه  درصد و سرعت جوانه

 Ramazan(باشد از شرایط محیطی مناسب و نامناسب میي اگستردهي  گیاهچه در دامنه

et al, 2010.(  



  بذرپرایمینگ - 2-8

عنوان یک راهکار جهت افزایش استقرار گیاهچـه بـه ویـژه در شـرایط     هتیمار بذر ب پیش

شـود   پرایمینگ بنا به تعریف، به تیمار بذر قبل از کاشت اطالق مـی . نامطلوب مطرح است

کند، ولی به دلیل پایین بـودن میـزان    زنی را طی می که به وسیله آن بذر مرحله اول جوانه

به عبارت دیگر طی پرایمینـگ،  . آید چه ممانعت به عمل می آب جذب شده از خروج ریشه

شود و پـس از خشـک شـدن و     زنی تا شروع تقسیم سلولی تحریک می بذر از مرحله جوانه

حسـینی و  (کنـد   اي که خشک شده بود، شروع به فعالیت می آبگیري مجدد از همان نقطه

هـاي رشـد گیـاهی بـه طـور       هاي بهینه هورمون لظتپرایمینگ بذر با غ). 1386کوچکی، 

هـاي   در گونـه  زنـی، رشـد و عملکـرد محصـول     موثري موجب افزایش قابل توجه در جوانه

Lee(شـود   در هر دو شرایط تنش و بدون تنش میمختلف گیاهان et al, 1998 .(  صـابري و

زنی و رشد  جوانهداري  طورمعنیهجیبرلیک باسید نشان دادند که کاربرد  )1390(همکاران

را در شـرایط غیـر تـنش و تـنش بـا      ) Festucaarundinacea(بلند فسـتوک هـاي   گیاهچه

یکی از دالیل اثر مثبت این محرك شـیمیایی  . ترکیبات دگرآسیب اکالیپتوس افزایش داد

بر گیاه فستوکاي پابلند احتماال مربوط به تعادل رسیدن نسبت هورمونی در بذر و کـاهش  

کی کـه  تیهاي هیدرولی جیبرلین سنتز آنزیم. است آبسیزیکاسید ه رشد مانند مواد بازدارند

هـاي سـنتز شـده بـه آندوسـپرم       دهد، سپس آنـزیم  را افزایش میدارددر الیه آلورون قرار 

غـذایی و تـامین انـرژي الزم جهـت      یابند و در نتیجه منجر بـه تجزیـه ذخیـره    انتقال می

  ).Cirak et al, 2004(شوند  زنی و رشد می جوانه

  زنی بذر تاثیر پرایمینگ بر جوانه -2-8-1

افتد که تحت کنتـرل   زنی طی سه مرحله آماس بذر، تأخیر و شروع رشد اتفاق می جوانه

یابد  زنی با کاهش پتانسیل آب خارجی کاهش می درصد و سرعت جوانه. آب خارجی است

ي آبگیري بذر بـراي بهبـود   هاي گذشته از تکنولوژ سال). 1390و همکاران،  جاوید قربانی(

بـا ایـن   . هاي مختلف استفاده شده است زنی و قدرت رویش بذر و گیاهچه در محیط جوانه

ــه ــدرت جوان ــی  روش ق ــزایش م ــذر اف ــش ب ــی و روی ــد زن  Sharif Moghadas and)یاب

Omidi,(2009 .زنـی و کـاهش متوسـط درصـد      تیمار بذر باعث افـزایش درصـدجوانه   پیش

رمضـانی و  (گـردد  ط محیطی خاص و اصالح بنیه و رشد گیاهچه میزنی، تحت شرای جوانه

هاي مختلفـی از قبیـل    توانند به روش پیش از کاشت بذرها می يتیمارها ).1392رضایی، 

هـاي رشـد و    کنندههاي اسمزي و استفاده از تنظیم خیساندن در آب، خیساندن در محلول
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.)1392پرمون و همکاران، (یا مواد جامد اجرا شود 

در آزمایشی بیان شد که پرایمینـگ بـذر باعـث افـزایش میـزان اسـیدهاي نوکلئیـک،        

تـر   گـردد، در نتیجـه بـذر سـریع     پروتئین و افزایش تحرك مواد ذخیره شـده در بـذر مـی   

تر باعث افزایش بنیـه و   زنی سریع جوانه. گردد زده و گیاهچه در سطح خاك ظاهر می جوانه

توانـد از منـابع اسـتفاده کـرده و عملکـرد نهـایی آن نیـز         میاستقرار گیاهچه شده و بهتر 

  ).Bradford, 1995(یابد  افزایش می

توانـد   نمودند پرایمینگ بذر مـی  بیان) Demir Kaya et al, 2006(و همکاران دمیر کایا

هاي فیزیولوژیکی در بذر شـده و   هاي محیطی سبب بهبود روند واکنش تحت شرایط تنش

چـه در   یم شده صورت نخواهد گرفت و ممکن است باعث ظهور ریشهدر زمان کافی و تنظ

عالوه شـکل و نـوع مـواد حـل شـده در پرایمینـگ اهمیـت دارد         به. زمان پرایمینگ گردد

  ). 1386زاده،  جودي و شریف(

  شمفهوم تن-2-9

ز نقطه نظر بیولوژیک هرنوع تغییر در شرایط محیطی که موجب افت قابل مالحظه در ا

در تعریفی دیگر، تـنش   ).Taiz and ziger, 1991(توسعه گیاه شود، تنش نام دارد رشد و 

یـا ترکیبـی از عوامـل     کنتیجه روند غیر عادي فرایندهاي فیزیولوژیک است کـه تـأثیر یـ   

باشد و ممکن است که بـه   رسانی می شود و داراي توان آسیب زیستی و محیطی حاصل می

حکمـت شـعار،   (خشـی از گیـاه بـروز کنـد     صورت افـت رشـد، مـرگ و یـا حتـی مـرگ ب      

داند که از تأثیر یـک یـا    تنش را نتیجه روند غیر عادي فرایندهاي فیزیولوژیکی می.)1372

اي از کمبـود شـدید یـک     تنش نتیجه. شود ترکیبی از عوامل زیستی و محیطی حاصل می

ینـی از  نیاز اساسی یا فراوانی ماده مضر یا سمی در محیط گیاه است کـه طـی مراحـل مع   

ها داشته باشد و واکنش گیاه به یک تنش بـه   تري روي آن چرخه زندگی گیاهان اثر بزرگ

Zhu(آسانی قابل تعیین نیست  et al, 2001(.  در هر بوم نظامی، هرگونه شرایط محیطی کـه

تر از مقدار پتانسیل ژنتیکی باشد، ممکن اسـت کـه تـنش در نظـر     سبب شود تولید پایین

  . (Levitt, 1980)گرفته شود 

  هاي محیطی انواع تنش -2-9-1

.هایغیرزندههایزندهوتنشتنش: شوندهابهدودستهتقسیممیکلی تنش بهطور

-و تــــنش هــــابــــاکتريو  هــــاقــــارچ زاماننــــدهایزندهشــــاملعواملبیماريتــــنش



ــنگینمی ــدهایغیرزندهشاملتنشگرما،سرما،شوري،خشکیوفلزاتســـــ ــنش. باشـــــ -تـــــ

کـــه بـــا مختـــل ســـاختن متابولیســـم،  باشـــندتزراعیمیهاازعواملمحدودکنندهتولیـــدا

  ).1373تائب، (سازنددهندویابهکلینابودمیرشدودرنهایتمحصولراکاهشمی

  فلزات سنگینتنش -2-9-2

فلزات سنگین با توجه به اثرات آن در به خطر افتادن سالمتی انسان،  آلودگی خاك به

اخــتالل در فراینــدهاي رشــد و نمــو گیاهــان و اثــرات طــوالنی مــدت آن بــر کیفیــت و   

سـطح  . )(Gisbert et al., 2003تبدیل به یک نگرانی جهانی شده استخاك،  حاصلخیزي

ع انقـالب صـنعتی در حـال افـزایش     اي از زمان شـرو طور فزایندهفلزات سنگین بیوسفر به

-ها شامل تخریـب زمـین  هاي محیطی ناشی از آناست و سمیت فلزات سنگین و آلودگی

 ,Zengin et al).گـردد زنی و رشـد گیاهـان مـی   هاي زراعی و اختالل در فرایندهاي جوانه

هـاي  توانند باعث تجمـع غلظـت  منابع طبیعی و انسانی بسیاري وجود دارند که می.(2005

ها را بـه منـابع طبیعـی، کشـاورزي، صـنعتی، شـهري       توان آنباالي از فلزات شوند که می

تجمـع فلـزات سـنگین در گیاهـان خطـر      . (kafi et al., 2012). وحمل و نقل تقسیم کرد

نتیجه تجمع فلـزات سـنگین در گیـاه    ). 1999سانیتا و همکاران، (رود بزرگی به شمار می

چون گیـاه یـک   ). 1992بریکل و کهله، (شود یاه ظاهر میبه صورت اثرات منفی بر رشد گ

( اي غذایی است، ممکن اسـت کـه بـراي انسـان و حیـوان خطـر ایجـاد کنـد        عضو زنجیره

 باشـد یجـدي مـ   یـد تهد خاکیـک در ینفلـزات سـنگ   یادز یروجود مقاد).1994فورگاسوا، 

 زیخاك،حاصلخیو یستیز هايیتساختمان خاك، کاهش فعال تخریبممکن است سببیراز

 آسـیب کشاورزي و یداتها در تولغلظت آن یشافزا یفیتمحصوالت،کاهش عملکرد، افت ک

  .)Keantey et al., 2012(ییشودغذا یرهورود به زنج یقبه سالمت انسان از طر

  گیاهبر فلزات سنگینتاثیر-2-9-2-1

 هاي محیطی از موضوعاتی است که توجـه محققـان را  هاي گیاه به تنشمطالعه واکنش

از دیدگاه بیولوژیک هر نوع تغییـر در شـرایط محیطـی    . از دیرباز به خود جلب کرده است

کـافی و  (که موجـب افـت قابـل تـوجهی در رشـد و توسـعه گیـاه شـود، تـنش نـام دارد           

شـود،  یکی از تغییرات بیوشیمیایی که در گیاه تحـت تـنش ایجـاد مـی    ). 1379همکاران،

حصول اجتناب ناپذیر متابولیسم طبیعـی سـلول   هاي فعال اکسیژن است که متجمع گونه

  ) 2006(آرانکن و همکاران .(zhang and Kirkham, 1995;Fu and Huang,2001)است 



Title and Author: Effect of priming on Pumpkin (Cucurbita pepo) seed germination 
under heavy metals stress

Supervisor: Mohammad Sedghi
Graduation date: 2019/1/28

Number of pages: 89

Abstract
Research Aim:In order to study the effect of gibberrelic acid pre-treatment on 
germination of Cucurbita pepo seeds under stress a factorial experiment conducted 
based on completely randomized design with three replications.
Research method:Treatments were different gibberellin and auxin concentrations (0, 
25,50ppm),cadmiumchloride stress (0, 100 

and200ppm),cobaltchloridestressandcooperchloride stress:(0,100 and 200ppm).,After 
germination, traits likegermination percentage, germination rate, mean 
germination time, germination uniformity, radicle and plumule length, fresh
and dry weight, and activity of catalase (CAT), peroxidase (POX) and 
superoxide dismutase (SOD) enzymes were evaluated.

Conclusion:Based on the results, with increasing cadmium chloride 
stressandcobalt chloride stress, the germination and radicle length and 
plumule length decreased, and gibberellin piriming improved the measured 
traits. With increasing stress severity, the antioxidant enzymes activity
increased.

Keywords:pumpkin ، cadmium chloride   ، gibberllin Germination ،Antioxidant 

enzymes, stress,
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