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 چکیده

تخم کاغذی  های بیوشیمیایی بذر کدویزنی و جنبهتیمار اسیدسالیسیلیک و اسیدآسکوربیک بر اصالح خصوصیات جوانههدف از انجام این پژوهش بررسی اثر پیش

(Cucurbita pepo )و سطح جرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل دصورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار اهمین منظور آزمایشی بهبود. بهیافته زوال

( گرم در لیترمیلی 111و  01و اسیدسالیسیلیک  گرم در لیترمیلی 111و  01یافته( و پنج سطح پرایمینگ )شاهد، اسیدآسکوربیک و بذرهای زوال طبیعیپیری )بذرهای 

میزان  ،های پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتازمیزان فعالیت آنزیموزن خشک گیاهچه، بذر، بنیه زنی، شاخص اول و دوم بودند. صفات مورد بررسی شامل درصد جوانه

های ترین شاخص، بیشگرم در لیتر میلی 111سکوربیک و اسیدسالیسیلیک در غلظت آتیمار با اسیدبودند. طبق نتایج پیش ها، میزان پروتئین و قند محلولنشت الکترولیت

 (%47) زنی(، درصد جوانهگرم در لیترمیلی 111ویژه در غلظت زمان با کاربرد اسیدآسکوربیک و اسیدسالیسیلیک )بهو هم یافتهزوال بذورر دست آورد. دهزنی را بجوانه

تیمار با اسیدسالیسیلیک و گیری نشان داد. به طور کلی، پیشها از سلول کاهش چشماکسیدانت افزایش یافت و نشت الکترولیتچنین فعالیت سیستم آنتیبهبود یافت. هم

 هبود داد.ه صورت قابل قبول در بذر کدو بزنی )محتوای کربوهیدرات و پروتئین( را نیز ببذر، کیفیت جوانهبنیه زنی و اسیدآسکوربیک ضمن بهبود درصد جوانه

 .زنیجوانه، اکسیدانتهای آنتیآنزیم، پرایمینگ، زوال بذر، کدوی پوست کاغذی کلیدی: کلمات
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Abstract  

This study was performed to investigate the effect of pumpkin (Cucurbita pepo L.) seed’s pre-treatment by salicylic acid 

and ascorbic acid on different aspects of seed germination and biochemical features. A factorial experiment was conducted 

based on a completely randomized design with three replications. Experimental treatments included two levels of seed 

maturity (normal seeds and aged seeds) and five levels of priming (control, ascorbic acid 50 and 100 mg/l, and salicylic 

acid 50 and 100 mg/l). The seed traits were finally measured included the germination percentage, first and second seed 

vigor index, seedling dry weight, peroxidase and superoxide dismutase activity, electrolyte leakage, soluble protein, and 

soluble carbohydrate. Based on the results, the seed pre-treatment with 100 mg/l ascorbic acid and salicylic acid could 

perform the highest germination indices. Moreover, the germination percentage (74%) was improved in aged seeds pre-

treated by ascorbic acid and salicylic acid (especially at a concentration of 100 mg/l). Also, the antioxidant enzyme activity 

was increased while the cell electrolyte leakage was significantly decreased.  In total, results indicate, the pre-treatment 

with salicylic acid and ascorbic acid, not only improved the germination quantity and vigor but also improved the 

germination quality mainly by the development of carbohydrate and protein content in pumpkin seeds. 
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 مقدمه 

( متعلق به .Cucurbita pepo Lکدوی تخم کاغذی )

گیدداهددان دارویی  و جز( Cucurbitaceaتیره کدددوییددان )

که  است بذرترین بخش مورد استفاده این گیاه اسدت. مهم 

حداوی اسدددیددهدای چرل لینولئیک، اولئیک، پالمتیک و    

آمینه یداسد. باشد میها کاروتنوئید و هاویتامین، اسدتئاریک 

ترین مواد موثره دانه عنوان مهمبه Eکوکوربیتین و ویتامین 

 (.Tyler et al., 1988آیند )شمار میاین گیاه به

ن در یافتن آتواند نتیجه زوالکداهش کیفیدت بدذر می   

طی دوران انبارداری باشددد که اولین اثر آن کاهش قدرت 

افول  قوه نامیه رو به ،بداشدددد و بدا ادامه روند زوال  بدذر می 

(. شدددراین انبددارداری بر Basra et al., 2003نهددد )مدی 

زنی و قدرت بذر اثر مسدددتقیم دارد خصدددوصدددیات جوانه 

(McDonough et al., 2004کاهش درصد جوانه .) زنی و

 Tilebeni andقدددرت بددذر ندتیجدده زوال آن اسددددت )  

Golpayegani, 2011 کاهش قدرت بذر به طور مشخص .)

 گردد زنی میمنجر بدده کدداهش خصدددوصدددیددات جواندده  

(Basra et al., 2003; Chen et al., 2007; Kapoor et 

al., 2010; Rastegar et al., 2011; Siadat et al., 2012 .)

تغییرات سداختاری در اسیدهای نوکلئیک، کاهش فعالیت  

های هیدرولتیک و اختالل در عملکرد غشا پالسمایی آنزیم

تواند ناشددی از اثرات زوال باشددد که منجر به کاهش نیز می

 شدددونددد کدیدفیددت بددذر و رشددددد کندددتر گیدداهچدده می    

(Basra et al., 2003; Khajeh-Hosseini et al., 2003.) 

ر ندقدص در عدمدلکرد میتوکندددری و     تدی ندظدید    اخدتدال   

یافته منجر به افزایش زوال هایردر بذ هازوماکسدددیگلی

(. Bailly, 2004گردد )های آزاد اکسیژن میتولید رادیکال

های آزاد اکسددیژن باعپ پراکسددیداسددیون لی یدی، رادیکال

 گردنددد تدخدریددب سدددداخدتددار غشددددا و زوال بددذر مددی     

(Goel et al., 2003 بده .) های فعال دلیدل نقش مهم گونه

اکسدددیدژن در فراینددد پیری، در بسدددیدداری از تحقیقددات    

، ها از جمله فعالیت کاتا زهای دفاعی در برابر آنمکانیسم

پراکسددیداز، سددوپراکسددیددیسددموتاز بررسددی   آسددکوربات

(. چرا که این Pukacka and atajczak, 2007اند )شدددده

نت عمل کرده و از تجمع اکسدددیداعنوان آنتیهدا به آنزیم

  دکددنددندد مددیهددای اکسددددیددژن جددلددوگددیددری    رادیددکددال

(Bailly et al., 2002; Yao et al., 2012). های رادیکال

توانندد موجدب اختالل در اسدددیدهای نوکلیئک و   آزاد می

 Bellani et al., 2012; Rajjouتخریب غشا سلولی شوند )

et al., 2008; Hu et al., 2012; Yao et al., 2012.)  طبق

 یافته برنج در مقایسددده با بذرتحقیقدات گذشدددته بذر زوال 

زنی، طول و تری در صدددفات جوانهنیدافتده مقادیر کم  زوال

های قدرت بذر نشددان داد شدداخص و وزن خشدک گیاهچه 

(Tilebeni and Gholpayegani, 2011.) یافته بذر زوال در

شده است  مشداهده زنی های جوانهکاهش شداخص نیز پنبه 

(Basra et al., 2003 .)سددببشددده چنین پیری تسددریعهم 

 زنی و خصدددوصدددیات  جوانه صدددفاتگیر کداهش چشدددم 

 گددیدداهددچدده در بددذر کدددوی تددخددم کدداغددذی شدددددد     

(Asadi Aghbolaghi et al., 2015.) 

های سددنجش شددده یکی از آزمونآزمون پیری تسددریع

 McDonald, 1999; Moradi andباشدددد )بنیده بدذر می  

Younesi, 2009). بنیه بذر از زوال بر  میزان اثرات ناشدددی

 Deluche andگردد )تدوسدددن ایدن آزمدون تدعدیین می     

Baskin, 1973تواند تاحد زیادی به تیمدار بدذر می  (. پیش

گزارشددات . اصددالح خسددارات ناشددی از زوال کمک کند 

خصوصیات  تیمار بذر بربسیاری در راستای تاثیر مثبت پیش

  ندیدز بدهدبدود بدنیدده بددذر موجود اسددددت       زندی و  جدواندده 

(Asadi Aghbolaghi and Abasi Sourki, 2014; Asadi 

Aghbolaghi and Sedghi, 2014; Namdari and 

Sharifzadeh, 2018.)   اسدددتقرار نامناسدددب بذر در مزرعه

تواند ناشدی از زوال آن باشدد که در صورت استفاده از   می

ن را بهبود توان تدا حدودی آ یدک مکدانیسدددم ترمیمی می  

شد گیاهچه و رنی زنها(. جوMcDonald, 2004بخشدددید )

ه ست که تعیینکننده اگیای شدرحل امهمترین مراز یکی 

 ,.Soltani et alباشدددد )کشدددت و زری میموفقیت میزان 

توان این مرحله را تیمدار بذر می کده از طریق پیش  (2008
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تیمددار بددذر تقویددت کرد. از جملدده موادی کدده برای پیش

توان اسدددیدددسددددالیسدددیلیددک و  شدددونددد میاسدددتفدداده می

 در مقاومت اسددیدآسددکوربیک را نام برد که اثرات زیادی 

 دارند خصدددور در شدددراین نامسددداعد محیطی به هاربدذ 

(Ashraf and Foolad, 2005 تاثیرات زیادی از .)این مواد 

تر زنی بهگزارش شدده است که سهولت انتقال یون، جوانه 

 بدداشدددنددد  هددا میو بدهدبود عملکرد غشددددا از جملدده آن   

(Afzal et al., 2006با توجه به نقش مهم پیش .) تیمار در

این پژوهش با  چهزنی و رشدددد گیاهبهبود شدددراین جوانه

تیمار بذر با اسدددیدسدددالیسدددیلیک و هدف بررسدددی اثر پیش

ی بذر های بیوشیمیایزنی و جنبهبر جوانهاسدیدآسکوربیک  

جام شددده انکاغذی تحت شددراین پیری تسددریعکدوی تخم

 گرفت.

 هامواد و روش

این پژوهش در مرکز تحقیقات و آموزش کشددداورزی 

 صدددورتو مندابع طبیعی اسدددتدان چهارمحال و بختیاری به  

فاکتوریل در قالب طرح کامال تصددادفی با سدده تکرار اجرا  

( افتهیبذر طبیعی و زوالشامل دو سطح پیری ) شد. تیمارها

 111و  01های و پنج سدددطح پرایمیندگ )شددداهدد، غلظت   

گرم میلی 111و  01اسددیدآسددکوربیک و  گرم در لیترمیلی

ی، بذر منظور از بذر طبیعاسدیدسدالیسیلیک( بودند.    در لیتر

ذر ب، ماده گیاهیباشددد. شددده میبدون اعمال پیری تسددریع

از جمعیت شددهرسددتان سددمیرم اسددتان   کدوی تخم کاغذی

بود که از شددرکت پاکان بذر   1914تولید سددال  اصددفهان 

عدد بذر جهت اعمال پیری  011اصدفهان تهیه شددد. حدود  

 111تا  11شدده در جعبه پالستیکی با رطوبت نسبی  تسدریع 

ساعت  70به مدت  سلیسیوسدرجه  71±1درصدد و دمای  

(. پس از Delouche and Baskin, 1973قرار گرفتنددد )

ن توسددد طبیعی هایرو بذیافته زوال هایربذ ،اعمال پیری

 گرم در لیترمیلی 111و  01هددای خیسدددداندددن در محلول

اسدیدسدالیسیلیک و اسیدآسکوربیک )محصو ت شرکت   

Merck سلیسیوسدرجه  21سداعت در دمای   12( به مدت 

گذشت . پس از (Alivand et al., 2013) تیمار شدندپیش

ا آل مقطر شدستشو و  بها خارج، از محلول هارزمان بذ این

در دمای اتاق خشدددک شددددند. سددد س تحت ضددددعفونی 

دو درصد به مدت پنج  سددیم  سدطحی توسدن هی وکلریت  

ندارد زنی استادقیقه قرار گرفتند و برای انجام آزمون جوانه

بذری در  01زنی با سه تکرار اسدتفاده شدند. آزمون جوانه 

روز روی کاغذ  17به مدت  سدددلیسدددیوس درجه  27دمای 

 طبیعی ور هم از هر دو بذ صافی واتمن انجام شد. دو تیمار

 نیزتیمار تحت آزمون جوانهبدون اعمال پیش یدافتده  زوال

 ربذصددورت روزانه انجام و تعداد بهقرار گرفت. شددمارش 

ردهم زده در هر روز یادداشت شد. در پایان روز چهاجوانه

 بددذر بنیدده هددای اول و دوم شددداخصزنی، درصدددد جواندده

(Abdul-baki and Anderson, 1973 ) ه با استفادبه ترتیب

 محاسبه شدند.( 9و )( 2) ،(1) روابناز 

 زنی=درصد جوانه (1رابطه )

 زده()کل بذر/تعداد بذر جوانه× 111

𝑆𝑉1 (2رابطه ) = ×درصد جوانهزنی  طول گیاهچه

𝑆𝑉1 (9رابطه ) = درصد جوانهزنی ×  وزن خشک گیاهچه

1SV  2وSV های اول و دوم قدرت بذر هستند.شاخص 

  مددیددزان قددندددهددای مددحددلددول بددا اسدددتددفدداده از روش  

(Irigoyen et al., 1992انجام شد ). گیری قند برای اندازه

محلول بدا اسدددتفاده از این روش ابتدا با اسدددتفاده از اتانول   

تر لیاز آن به سه میلی لیترمیلی 2/1عصداره تهیه شدد، س س   

ها برای مدت محلول آنترون افزوده شدددد. پس از آن نمونه

 ،ماری قرار داده شدددند و بعد از سددرد شدددنده دقیقه در بن

ها به وسیله دستگاه اس کتوفتومتر در طول جذل نور در آن

گیری شد. برای تعیین غلظت نهایی نانومتر اندازه 020موج 

های اسددتاندارد رسددم شددده با غلظت  قند محلول از معادله 

 مختلف گلوکز استفاده شد.
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 از برگ هددای محلولگیری میزان پروتئیناندددازهبرای 

ه از با اسددتفادابتدا اسددتخراج شددد.  اسددتفادهها تازه گیاهچه

نیتروژن مدایع و سدددائیدن در هاون چینی بر روی یخ انجام  

 تخراجلیتر بافر اسددمیلی 0/2برای هر تیمار شددد. پس از آن 

 آمده اضافه ودسددتگرم از پودر به 20/1)بافر فسدفات( به  

در دمددای چهددار درجدده  هددا، نمونددهبعددد از مخلوش شددددن

دور در  12111 با سدددرعتدقیقه  11به مدت گراد سدددانتی

جش برای سنروشدناور حاصله  از سدانتریفیوژ شددند.   دقیقه 

 استفاده شد.صفات مورد نظر 

 روش برادفورد اسددداس برگیری میزان پروتئین اندددازه

(Bradford, 1976)  از با اسدددتفاده غلظدت نهایی   و انجدام

لف های مختبا استفاده از غلظتشده منحنی استاندارد رسم

 شد.تعیین آلبومین سرم گاوی 

ی ها، ابتدا عصاره آنزیمگیری فعالیت آنزیمبرای اندازه

مو ر کلریددد  0/1لیتر از محلول میلی 01 کردنبددا مخلوش

 تهیهمو ر  1/1لیتر محلول بافر فسددفات میلی 01پتاسددیم با 

گرم از  1/1 لیتر از محلول حاصددل بهمیلی 11 شددد. سدد س 

در هاون چینی سددائیده و  افزوده و گیاهچه بافت برگ تازه

دقیقه  21دور در دقیقه به مدت  7111بدا سدددرعت  سددد س 

ده حاصل برای مراحل بعد استفا از روشناورشد. سانتریفیوژ 

 یخ انجام شددد بر روی. کلیه مراحل اسددتخراج آنزیم شددد

(Mac-Adam et al., 1992). فعالیت  جهت سنجش میزان

و همکدداران  Mac-Adam ز روشا آندزیم پراکسدددیددداز 

لیتر محلول . در ابتدددا سدددده میلی( اسدددتفدداده شددددد1112)

میکرولیتر مددایع  01مو ر و  1/1بددافرفسدددفددات سدددددیم  

اضافه، مخلوش و  به عصداره آنزیمی   (Guaiacol)گایاکول

 2O2(H (درصد 9میکرولیتر هیدروژن پراکسید  01 سد س 

و بددون اتالف وقدت تغییرات    بده محلول حداصدددل افزوده  

نانومتر با اسددتفاده از دسددتگاه  790در طول موج  جذل نور

دقیقه  9ثانیه به مدت  10اسدد کتروفتومتر در فواصددل زمانی 

آخرین عدد جذبی از اولین عدد  با کم کردن .قرائت شددد 

فعالیت  9جذبی خوانده شدده و تقسیم عدد حاصل بر عدد  

 مآنزی فعالیت سدددنجش .آمد دسدددتآنزیم پراکسدددیداز به

 Dhindsa et al. (1981) روش باسدوپراکسدید دیسددموتاز   

 111 بافر فسدددفات شدددده محتویاسدددتفادهافر ب. شددددانجام 

 40مو ر، نیتروبلوتترازولیوم میلی 12متیونین  مو ر،میلی

تدرایددتون   و مدیدکدرومدو ر     EDTA 111 مدیدکدرومدو ر،    

برای ادامه کار از دستگاه  درصدد بود.  120/1 111_ایکس

میکرولیتر از  211ها ریدر استفاده شد. به همه چاهکپلیت

سددد س پنج میکرولیتر از بددافر  بددافر اصدددلی ریختدده شدددد. 

ریبوفالوین دو میکرومو ر به مخلوش واکنش اضافه شد و 

. کالیبره شددد نانومتر 560موج  طول در ریدرپلیتسدد س 

میکرولیتر از عصدداره آنزیمی  11جهت سددنجش هر نمونه 

 زانمیآنزیم بر اسدداس این سددنجش فعالیت  اسددتفاده شددد. 

یم در آنزاین نددایی احیددای نوری نیتروبلوتترازولیوم و توا

 .شودممانعت از این واکنش بررسی می

بذری با استفاده  01هدایت الکتریکی برای سده تکرار  

گیری شددد. اندازه NPC 360 Dسددنج از دسددتگاه هدایت

 201بدده وروف حدداوی  توزینپس از  ی خشدددکهدداربددذ

لیتر آل مقطر با پوشش درل فویل آلومینیوم منتقل و میلی

نگهداری  سلیسیوسدرجه  20ساعت در دمای  27به مدت 

هم زده و هدایت ر بهبدذ  شددددندد. سددد س محلول محتوی  

گیری شد. هدایت الکتریکی آل مقطر از اندازه الکتریکی

سر شد ر کشده برای هر تیماگیریهدایت الکتریکی اندازه

( نتیجه نهایی محاسدددبه گردید 7) رابطده و بدا اسدددتفداده از   

(Goel et al., 2003.) 

هدایت الکتریکی(𝜇𝑆 𝑐𝑚−1𝑔−1) (7رابطه ) = 

هدایت الکتریکی محلول بذر − هدایت الکتریکی آل مقطر

(𝑔)وزن بذر
 

، SAS 9.4افزار محاسدددبات آماری با اسدددتفاده از نرم 

کن ای دانمقایسدات میانگین با استفاده از آزمون چند دامنه 

در سدطح احتمال پنج درصد و رسم نمودارها با استفاده از  

Excel .انجام شد 
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 و بحث نتایج

 زنیهای جوانهشاخص

ی زنی بذر کدوجوانه خصوصیاتتجزیه واریانس  طبق

شاخص اول و دوم بنیه زنی، ، درصد جوانهپوسدت کاغذی 

وزن خشدددک گیدداهچدده تحددت تدداثیر تیمددار پیری،  و  بددذر

ها در سطح احتمال یک درصد پرایمینگ و برهمکنش آن

 (.1 دار شدند )جدولمعنی

 (P( و پرایمینگ )Aزنی بذر کدو پوست کاغذی تحت تاثیر پیری تسریع یافته )های جوانهتجزیه واریانس شاخص -1جدول 

Table 1- Analysis of variance for pumpkin germination indices by accelerated aging (A) and priming (P) 

 منابع تغییرات

Source of 

variance 

 درجه آزادی

Degree of 

freedom 

 میانگین مربعات

Mean square 

زنیدرصد جوانه  

Germination 

percentage 

بذربنیه  اولشاخص   

Vigour 1 index 

 بذربنیه شاخص دوم 

Vigour 2 index 

 وزن خشک گیاهچه

Seedling dry 

weight 
پیری سطح   

A 
1 4992** 640.42** 258206** 0.054** 

 پرایمینگ

P 
4 2168** 104.18** 703595** 0.008** 

پرایمینگ  ×پیری 

A×P 
4 67.13** 16.73** 67183** 0.001** 

 خطا

error 
20 14.36 0.55 3715.3 0.00008 

ضریب تغییراتدرصد   

CV (%) 
5.30 7.96 8.28 7.71 

ns درصد 1و  0دار در سطح به ترتیب معنی **و  *دار و غیرمعنی 

ns, non significant and * and **, significant at 5 and 1 %, respectively 

 

و گرم در لیتر میلی 111تیمار اسددیدآسددکوربیک  پیش

بذور  هر دو درگرم در لیتر میلی 111سدددالیسدددیلیک اسدددید

رین تزده را داشددتند و کم، با ترین تعداد بذر جوانهطبیعی

 و عدم پرایمینگ ثبت شد یافتهزوالبذور زده در بذر جوانه

غلظت زنی پس از پرایمینگ با نه(. درصدددد جوا2 )جدول

الیسیلیک ساسید و سکوربیک اسیدآگرم در لیتر میلی 111

تر از تیمار شاهد بود، این بیش درصدد  00، بذور طبیعیدر 

 01 و اسیدسالیسیلیکسکوربیک اسیدآمقدار در تیمارهای 

نسدددبت به شددداهد درصدددد  71برابر بود و گرم در لیتر میلی

. در واقع، بده جز تیمار عدم  ندد تری داشدددتزنی بیشجوانده 

کاهش نسبت به درصدد   00) یافتهزوال بذوردر  ینگپرایم

شداهد(، سدایر سدطوح تیمارها نسدبت به تیمار شاهد از نظر     

 (.2 زنی برتر بودند )جدولدرصد جوانه

زنی، تیمارهای اسدیدآسکوربیک  همانند درصدد جوانه 

گرم در میلی 111گرم در لیتر و اسدیدسالیسیلیک  میلی 111

 ذرترین شداخص اول و دوم بنیه ب لیتر در بذور طبیعی، بیش

( که نسبت به شاهد، این مقدار افزایش 2را داشتند )جدول 

 947درصدددد در شددداخص اول  بنیه بذر و   991بده ترتیب  

گ تیمار پرایمیندرصددد در شدداخص دوم بنیه بذر بود. پیش

یافته سدددبب افزایش بدذر در بدذور طبیعی و در بدذور زوال   

یافته، شدداخص شدداخص بنیه بذر گردید. اما در بذور زوال

درصدددد در  09درصدددد و  04دوم بنیه بذر به ترتیب اول و 

شدددراین بدون پرایمینگ نسدددبت به شددداهد کاهش یافتند  

 (.2)جدول 

ترین وزن خشددددک گیدداهچدده در تیمددارهددای   بدیش 

گرم در لیتر و اسیدسالیسیلیک میلی 111اسدیدآسکوربیک  
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گرم در لیتر در بذور طبیعی بود که همراه با تیمار میلی 111

گرم در لیتر در بذور طبیعی، میلی 01اسدددیدآسدددکوربیک  

همگی در با ترین سدددطح آماری قرار گرفتند و به ترتیب 

تری نسددبت به درصددد وزن خشددک بیش 104و  141، 141

یافته نیز انجام (. در بذور زوال2تیمار شاهد داشتند )جدول 

 01تیمدار پرایمینگ بذر کدو با اسدددیدآسدددکوربیک   پیش

ه نظر وزن خشک گیاهچه مشاب گرم در لیتر توانست ازمیلی

 04تیمار شاهد قرار گیرد. اما عدم پرایمینگ بذر در نهایت 

درصدددد کاهش نسدددبت به تیمار شددداهد در وزن خشدددک  

 (.2یافته داشت )جدول گیاهچه در بذور زوال

 پوست کاغذی یزنی بذر کدوهای جوانهشاخص برهمکنش پیری و پرایمینگ برای -2جدول 

Table 2- Interaction of aging and priming of pumpkin germination indices 

 پیری

Aging 

 پرایمینگ

Priming 

زنیدرصد جوانه  

Germination 

percentage (%) 

 شاخص اول قدرت بذر

Vigour 1 index 

 شاخص دوم قدرت بذر

Vigour 2 index 

گیاهچه وزن خشک  

Seedling dry 

weight (g) 

بدون پیری 

Without 

aging 

NP (control) 57.66d 4.23f 267.33e 0.07d 

SA 50 86.00b (49) 13.74c (225) 1115.33b (304) 0.16b (129) 

SA 100 96.00a (66) 18.21a (330) 1308.00a (373) 0.19a (171) 

AS 50 86.00b (49) 15.50b (266) 1144.00b (314) 0.18a (157) 

AS 100 96.00a (66) 18.22a (331) 1310.67a (374) 0.19a (171) 

پیر شده 
Accelerated 

aging 

NP(control) 20.00e (-65) 0.57g (-87) 48.00f (-83) 0.03e (-57) 

SA 50 62.00d (8) 4.97ef (17) 413.33d (50) 0.08d (14) 

SA 100 74.00c (28) 7.63d (80) 690.67c (150) 0.10c (43) 

AS 50 62.66d (9) 4.38f (4) 394.67d (43) 0.07d (0) 

AS 100 74.00c (28) 6.16e (46) 664.67c (141) 0.08d (14) 
 (.p<0.05دار ندارند )آزمون دانکن، های دارای حرف مشابه، با یکدیگر تفاوت معنیدر هر ستون، میانگین

(NP ،بدون پرایمینگ ،SA 50 and 100 ،گرم در لیترمیلی 111و  01سالیسیلیک اسید ،AS 50 and 100 گرم در لیترمیلی 111و  01، اسیدآسکوربیک) 

 اعداد داخل پرانتز، درصد کاهش یا افزایش نسبت به تیمار شاهد هستند.

In each column, the means with the same letter are not significantly different from each other (Duncan test, p<0.05). 

(NP, no priming; SA 50 and 100, salicylic acid 50 and 100 mg/l; AS 50 and 100, ascorbic acid 50 and 100 mg/l) 
values in the parentheses are percent reduction or increase as compared with the control. 

 

 صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک

 پرایمینگ دردر این آزمدایش بده جز برهمکنش پیری   

ه صفات ، کلیسوپراکسید دیسموتازدر مورد فعالیت آنزیم 

و  اصدددلیبیوشدددیمیدایی مورد بررسدددی تحدت تاثیر اثرات    

دار برهمکنش پیری و پرایمینگ در سطح یک درصد معنی

 (.9 شدند )جدول

 ترین فعالیت آنزیم پراکسیداز مربوش به پرایمینگبیش

بذر در بذور طبیعی بود، اما سدددطوح پرایمینگ با یکدیگر 

های تیمارطوری که پیشداری نشان دادند. بهاختالف معنی

رم در لیتر و گمیلی 111پرایمینددگ اسدددیدددآسدددکوربیددک  

گرم در لیتر در بذور طبیعی میلی 111اسدددیدسدددالیسدددیلیک 

ند ترین فعالیت آنزیم پراکسدیداز را داشت طور مشدابه بیش به

درصد افزایش فعالیت نشان دادند.  112و نسدبت به شداهد   

 یافته نیز، پرایمینگ به مقادیر متفاوتی فعالیتدر بذور زوال

 افزایش داد. اما مطابق آنزیم پراکسدیداز را نسدبت به شاهد  

ه و بدون یافتنتایج فعالیت آنزیم پراکسدددیداز در بذور زوال

دار نسبت به شاهد پرایم به میزان چهار درصد کاهش معنی

 (.7نشان داد )جدول 
 



 1711/ پاییز  9/ شماره 11نشریه علوم و فناوری بذر ایران / جلد   و همکاران اسدی آقبالغی

01 

 (P( و پرایمینگ )Aپوست کاغذی تحت تاثیر پیری تسریع یافته ) یکدو گیاهچهتجزیه واریانس صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک  -9جدول 

Table 3- Analysis of variance for biochemical and physiological traits of pumpkin seedling by accelerated 

aging (A) and priming (P) 

 

 منابع تغییرات

Source of 

variance 

درجه آزادی 

Degree of 

freedom 

 میانگین مربعات

Mean square 

 پراکسیداز

POX 

 سوپراکسید دیسموتاز

SOD 

اهنشت الکترولیت  

EL 

پروتئین محلول 

Soluble 

protein 

قند محلول 

Soluble 

carbohydrate 
 پیری تسریع یافته 

A 
1 396.03** 320.13** 496.13** 136.53** 811.20** 

 پرایمینگ
P 

4 122.75** 97.86** 108.36** 19.28** 246.03** 

پرایمینگ  ×پیری 

A×P 
4 20.95** 11.46ns 16.80** 1.45** 20.36** 

 خطا

error 
20 0.93 4.40 1.53 0.26 1.83 

ضریب تغییراتدرصد   
CV (%) 

4.49 3.64 5.49 9.93 6.95 

nsدرصد 1و  0دار در سطح به ترتیب معنی **و  *دار و ، غیرمعنی ،(POX ،پراکسیداز ،SOD ،سوپراکسید دیسموتاز ،ELنشت الکترولیت ،)ها 

ns, non significant and * and **, significant at 5% and 1%, respectively, (POX, peroxidase; SOX, superoxide dismutase; 

EL, electrolyte leakage) 
 

 گیاهچه کدوی پوست کاغذیبرهمکنش پیری و پرایمینگ برای صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک  -7جدول 

Table 4- Interaction of aging and priming of biochemical and physiological traits of pumpkin seedling 

 پیری

Aging 

پرایمینگ 

Priming 

 فعالیت پراکسیداز

POX activity  

(EU mg-1 protein min-1) 

هانشت الکترولیت  

Electrolyte 

leakage  

(ds m-1 seed-1) 

 پروتئین محلول

Soluble protein  

(mg g-1 fw) 

 قند محلول

Soluble 

carbohydrate  

(mg g-1 fw) 

بدون پیری 

Without 

aging 

NP (control) 15.00e 24c 4c 17.33d 

SA 50 25.66b (71) 18de (-25) 7.33b (83) 23.66b (37) 

SA 100 30.33a (102) 16e (-33) 9.66a (142) 29a (67) 

AS 50 24.33b (62) 17e (-29) 6.66b (67) 24b (38) 

AS 100 30.33a (102) 17.33e (-28) 9a (125) 29.33a (69) 

پیری تسریع یافته 

Accelerated 

aging 

NP (control) 14.33e (-4) 34.33a (43) 1.33e (-67) 5f (-71) 

SA 50 17.33d (16) 28.33b (18) 2.33d (-42) 10e (-42) 

SA 100 20.66c (38) 20d (-17) 4.66c (17) 21.33c (23) 

AS 50 16.00de (7) 28b (17) 2.66d (-34) 11e (-37) 

AS 100 21.00c (40) 22.33c (-7) 4.33c (8) 24b (38) 

 (.p<0.05دار ندارند )آزمون دانکن، های دارای حرف مشابه، با یکدیگر تفاوت معنیدر هر ستون، میانگین

(NP ،بدون پرایمینگ ،SA 50 and 100 گرم در لیتر، میلی 111و  01، اسیدسالیسیلیکAS 50 and 100 گرم در لیتر، میلی 111و  01، اسیدآسکوربیکPOX ،

 آنزیم پراکسیداز(. اعداد داخل پرانتز، درصد کاهش یا افزایش نسبت به تیمار شاهد هستند.

In each column, the means with the same letter are not significantly different from each other (Duncan test, p<0.05). 

(NP, no priming; SA 50 and 100, salicylic acid 50 and 100 mg/l; AS 50 and 100, ascorbic acid 50 and 100 mg/l; POX, 

peroxidase). values in the parentheses are percent reduction or increase as compared with the control. 
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 11داری سدددبدب کاهش  تیمدار زوال بدذر بده طور معنی   

ت به تیمار نسبسوپراکسیددیسموتاز در فعالیت آنزیم درصد 

بددذر کدددو بددا  ینددگشددداهددد گردیددد. از طرف دیگر، پرایم 

سددکوربیک توانسددت افزایش  اسددیدآسددالیسددیلیک و  اسددید

وجود آورد. به طوری که هآنزیم باین داری در فعالیت معنی

و گرم در لیتر میلی 111سدددکدوربیددک  اسدددیدددآسدددطدوح  

در یک سطح آماری گرم در لیتر میلی 111سالیسیلیک اسدید 

نسبت به شراین عدم پرایم، فعالیت درصد  11قرار گرفتند و 

 (.0 دادند )جدولرا بهبود دیسموتاز سوپراکسیدآنزیم 

 پوست کاغذی یه کدوفعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز گیاهچسطوح پیری و پرایمینگ برای مقایسه میانگین  -0جدول 

Table 5- Mean comparison of aging and priming levels for SOD activity of pumpkin seedling 

 تیمار
Treatment level 

سوپراکسیددیسموتازفعالیت   
SOD activity (EU mg-1 protein min-1) 

 پیری

Aging 

 بدون پیری

Normal (control) 
60.80a 

 پیرشده

Accelerated 
54.26b (-11) 

 پرایمینگ
Priming 

 بدون پرایمینگ

NP (control) 
51.50c 

SA 50 57.16b (11) 

SA 100 61.16a (19) 

AS 50 56.50b (10) 

AS 100 61.33a (19) 

 (.p<0.05)آزمون دانکن،  دار ندارندبا یکدیگر تفاوت معنیف مشابه، حرهای دارای در هر تیمار، میانگین

(NP ،بدون پرایمینگ ،SA 50 and 100 ،گرم در لیترمیلی 111و  01سالیسیلیک اسید ،AS 50 and 100 لیترگرم در میلی 111و  01، اسیدآسکوربیک ،SOD ،

 اعداد داخل پرانتز، درصد کاهش یا افزایش نسبت به تیمار شاهد هستند.. سوپراکسید دیسموتاز(

In each treatment, the means with the same letter are not significantly different from each other (Duncan test, p<0.05). 

(NP, no priming; SA 50 and 100, salicylic acid 50 and 100 mg/l; AS 50 and 100, ascorbic acid 50 and 100 mg/l; SOX, 

superoxide dismutase). values in the parentheses are percent reduction or increase as compared with the control. 

 

یک در سددکوربسددیدآسددالیسددیلیک و ااسددیدتیمار با پیش

 و هم در بذور طبیعی، هم در گرم در لیترمیلی 111سدددطوح 

وسددت ی پبذر کدو نشددت الکترولیت را در، یافتهزوال بذور

ین امیزان ترین گیر کاهش داد. بیشبه طور چشدددم کاغذی

گرم در لیتر میلی 111سالیسیلیک اسدید تیمار کاهش در پیش

تیمار آمدد، اما همه سدددطوح پیش دسدددت هبد  بدذور طبیعی و 

از نظر  یبذور طبیعسکوربیک در سیدآسدالیسیلیک و ا اسدید 

، یدافته زوال بدذر ح قرار داشدددتندد. در  آمداری در یدک سدددط  

 هر دو گدرم در لیتر مدیدلدی    01غدلدظددت    بددا پدرایدمدیدنددگ    

رایم کوربیک همانند تیمار عدم پیدآسسالیسیلیک و اساسدید 

 (.7 دولشوند )ج هانشت الکترولیتنتوانستند سبب کاهش 

مینگ پرای درمیانگین برهمکنش پیری  اتمقدایسددد طبق 

 111لیک سالیسیاسددیدترین مقدار پروتئین در تیمارهای بیش

گرم در لیتر میلی 111کوربیک یدآسددو اسددگرم در لیتر میلی

درصدددد  120و  درصدددد 172بده ترتیدب بدا     بدذور طبیعی در 

 ذرب. تیمارهای مذکور در نشددان دادافزایش نسددبت به شدداهد 
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دو را در سطح ک بذرنیز توانستند محتوای پروتئین  یافتهزوال

 میزان کمی نسبتآماری مشدابه با تیمار شاهد قرار دهند و به 

بیشتر بودند. درصد  0و درصد  14به تیمار شاهد به ترتیب با 

یک سالیسیلاسدید  گرم در لیترمیلی 01 تیمار با غلظتپیش اما

کوربیک و نیز عدم پرایم بذر موجب کاهش یددآسددد و اسددد

 (.7 پروتئین بذر نسبت به شاهد گردید )جدول

 ذر کدو نیز به شدددت تحت تاثیرمحتوای کربوهیدارت ب

سدددالیسدددیلیک و اسدددیدهدای متفاوت  تیمدار بدا غلظدت   پیش

 یافتهزوالبذور طبیعی و هم در بذور کوربیک هم در یدآساس

ک سکوربیاسدیدآ  در لیتر گرممیلی 111قرار گرفت. غلظت 

محتوای ان ترین میز، بیشبذور طبیعیسالیسیلیک در اسدید و 

بیشتر از درصد  04و  01را رقم زد و به ترتیب کربوهیدارت 

ه ب یافتهزوال بذورشددداهدد بود، در حالی که این اختالف در  

 بذورثبدت شدددد. مطدابق نتایج در   درصدددد  29و  90ترتیدب  

دم تیمارها و نیز عهای دیگر پیشغلظتکاربرد ، یدافتده  زوال

پرایمینگ بذر سددبب کاهش در محتوای کربوهیدرات شددد. 

ترین محتوای کربوهیدددرات نیز متعلق بدده تیمددار عدددم  کم

 41اهد بود که نسبت به تیمار ش یافتهزوال بذورپرایمینگ در 

 (.7 کاهش داشت )جدولدرصد 

های در این پژوهش ارتباش تنگاتنگ مثبتی بین شاخص

شددده مشدداهده شددد و همسددو با نتایج گیریزنی اندازهجوانه

بیان شددده، کاربرد اسددیدسددالیسددیلیک و اسددیدآسددکوربیک 

پیش از (. 0موجب بهبود صدددفات مذکور گردید )جدول 

گزارش و گندم  شددددهپرایمبذر در زنی ، بهبود جوانده این

سدددالیسدددیلیک و اسدددیدپرایمینگ بذر با  دنشدددان داده شددد

، گرم در لیترمیلی 111در غلظددت  سدددکوربیددکاسدددیدددآ

های زنی و نیز سدددایر شددداخص ترین درصدددد جوانده بیش

 طبیعیبذور و هم در  یافتهزوال بدذور زنی را هم در جوانده 

 Eisvand et al., 2010; Moori and) در پی داشددددت

Eisvand, 2019) .رسدد شناخت  از طرف دیگر، به نظر می

سدددبب نقش بذر در زنی بده  نقش مواد بهبوددهندده جوانده  

تولیدد عملکرد نهدایی گیداهدان زراعی از اهمیت خاصدددی     

های انجام شدددده در مورد نقش برخوردار باشدددد. پژوهش

برد زمان با کارزنی نشان داد هماسدیدسدالیسدیلیک بر جوانه   

ینین های اکسین و سیتوکاسیدسالیسیلیک ، غلظت هورمون

مچنین (. هTasgin et al., 2003گیر یافت )افزایش چشددم

زنی ههای جوانبه نقش مثبت اسدیدآسدکوربیک بر شاخص  

 . (McDonald, 2004)اشاره شده است

 صفات بیوشیمیای و فیزیولوژیک گیاهچه کدو پوست کاغذیزنی بذر و های جوانههمبستگی شاخص -0جدول 
Table 6- Correlation of seed germination indices and biochemical and physiological traits of pumpkin seedling 

 Germ SV2 SV1 POX SOD EL Pro Car SW 

SV2 0.897**         

SV1 0.931** 0.985**        

POX 0.879** 0.968** 0.976**       

SOD 0.923** 0.922** 0.927** 0.947**      

EL -0.943** -0.898** -0.923** -0.867** -0.868**     

Pro 0.886** 0.970** 0.957** 0.964** 0.956** -0.918**    

Car 0.913** 0.872** 0.903** 0.892** 0.902** -0.962** 0.925**   

SW 0.906** 0.996** 0.982** 0.948** 0.900** -0.912** 0.957** 0.866**  

SL 0.946** 0.960** 0.992** 0.948** 0.896** -0.933** 0.921** 0.896** 0.966** 

، سوپراکسید SOD، آنزیم پراکسیداز، POXبذر،  بنیه، SVزنی، ، درصد جوانهp<0.05( .)Germدرصد )آزمون پیرسون،  1دار در سطح ، همبستگی معنی**

 (، طول گیاهچهSL، وزن خشک گیاهچه، SW، کربوهیدرات محلول، Car، پروتئین محلول، Pro، ها، نشت الکترولیتELدیسموتاز، 
**, Correlation is significant at the 0.01 level (Pearson test, p<0.05). (Germ, germination; SV, seed vigour; POX, 

peroxidase; SOX, superoxide dismutase; EL, electrolyte leakage; Pro, soluble protein; Car, soluble carbohydrate; SW, 

seedling dry weight; SL, seedling lenght) 
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ه زنی شدددد کسدددبب کاهش جوانه طبق تحقیقی پیری

 نداهزنی را دلیدل آن دانسدددت توقف در آغداز فرایندد جوانده   

(Bailly et al., 2002) تددوقددف . پددژوهشددددگددران دلددیددل

 یهای ایجاد شده در غشاآمده را بازسازی خسارتوجودهب

درون  اکسیدانتها و نیز شدروی فعالیت سیستم آنتی سدلول 

و بیان کردند که این رخدادها پس از آغاز فاز دانستند بذر 

 گددیددرد  جددذل آل تددوسدددددن بددذر صدددددورت مددی   

(Moori and Eisvand, 2019 با توجه به .) صفات کاهش

زنی و طول و وزن خشک گیاهچه )به عنوان درصدد جوانه 

بذر( در اثر بروز پیری در این آزمایش،  شددداخص بنیهاجزا 

ها بود آمده در سدددایر پژوهشدسدددتهکده مطدابق نتدایج ب   

(Sung and Jeng, 1994; Basra, 2003; Moori and 

Eisvand, 2019رود که شددراین پیری در بذر (، گمان می

زنی و وزن خشدددک یق کاهش درصدددد جوانهکدو از طر

بذر را نیز تحت تاثیر قرار داده و  بنیهگیداهچده در نهدایدت     

مطابق نتایج ماتریس همبسدتگی صددفات تغییرات همسویی  

 (.0زنی مشاهده شد )جدول های جوانهدر شاخص

زنی کدو در های جوانهمنظور جبران کاهش شاخصبه

سدددالیسدددیلیددک و  اسدددیدددتیمددار بددا ، پیشیددافتددهزوال بددذر

ه کبیان کردند  محققینسددکوربیک کارسددداز بود.  اسددیدآ 

در یک اسیدآسکوربو اسدیدسدالیسدیلیک    پرایمینگ بذر با 

ت و بهبود اکسیدانسدبب ترمیم سدیستم آنتی   یافتهزوالبذر 

  سدددداختددارهددای درون سدددلولی و غشددددا در گندددم شددددد 

(Moori and Eisvand, 2019.)  این نتایج در بذر سدددویا

(Sung, 1996و بادام )( زمینیSung and Jeng, 1994 نیز )

 دست آمد.هب

ر د به عنوان شاخص تعیین خسارت هانشت الکترولیت

رود. در این پژوهش، مطابق نتایج سایر کار میهغشا سلول ب

 ,Goel et al., 2003; Moori and Eisvand) پژوهشگران

را در بدذرهدای کدو   هدا  نشدددت الکترولیدت ( زوال، 2019

 واسدددیدسدددالیسدددیلیک تیمار با (. پیش7 افزایش داد )جدول

(، گرم در لیترمیلی 111در غلظت  هویژه)باسدیدآسکوربیک  

و ذر طبیعی باکسیدانت بذرهای کدو در فعالیت سیستم آنتی

 (.7 )جدول داری بهبود دادرا به شدددکل معنی یافتهزوالبذر 

ت نشدددر این آزمایش زوال، سددبب بروز تغییرات مشددابه در 

( که همسدو با نتایج بیان شده  0گردید )جدول ها الکترولیت

 (.Yin et al., 2014; Mittal et al., 2012)بود 

های مشدخص شده است که زوال بذر با تولید رادیکال 

(. Rajjou et al., 2008آزاد اکسدددیژن در ارتباش اسدددت )

ویژه هنگددام هبدد بدده منظور گریز از این خسدددارت گیدداهددان

 اکسددیدانت های آنتیزنی بذرها، از مکانیسددم آنزیمجوانه

( کده بدذرهای   Sharma et al., 2012گیرندد ) کمدک می 

کدو در این آزمایش نیز نتایج مشدددابهی نشدددان  یدافته  زوال

تیمار، به با انجام پیش توانمی(. حال 0و  7 دادندد )جدول 

بب در نهایت س و اکسیدانت بذر کمک کردسدیسدتم آنتی  

خواهد ر بیشددت بنیهزده و به دنبال آن بهبود تعداد بذر جوانه

و اسدددیددسدددالیسدددیلیک   (. لدذا، تیمدار بدا    0شدددد )جددول  

، مددا را در احیددا و افزایش فعددالیددت اسدددیدددآسدددکوربیددک  

(. پیش 0و  7 اکسیدانت بذر کدو یاری رساند )جدولآنتی

مشدددداهددده خیددار نتددایج مشدددابهی بر بددذر  محققین از آن، 

از جمله د یلی  . (Jennings and Saltveit, 1994)کردند

ها را چهاکسیدانت گیاهفعالیت آنتیاسدیدآسدکوربیک   که 

های آزاد تولید شدددده بهبود داد، کمک به حذف رادیکال

وجه( اکسیدانت قابل ت)به عنوان یک آنتی یافتهزوال بذردر 

هدا، مانع از  ذل مواد بده درون سدددلول چنین بدا جد  بود. هم

ها را کاهش انبسدداش سددلولی شددده و افزایش حجم سددلول 

 ی(. آزمایشMoori and Eisvand, 2019کند )تحریک می

عالیت سالیسیلیک در بهبود فاسیدنتایج مشابه در مورد نقش 

فرنگی داشدددت و در های گوجهاکسدددیدانتی گیاهچهآنتی

 .(Szepesi et al., 2008) بردنهایت تحمل به تنش را با  

زوال تغییراتی در فعددالیددت  وقویرو طبق نتددایج پیش

 اکسیدانتی و محتوای پروتئین و کربوهیدراتسدیستم آنتی 

با نتایج (که 0وجود آورد )جدول هدای کددو بده   گیداهچده  

 (Moori and Eisvand, 2019). گذشته مطابقت دارد

جا که بخش مهمی از غشدددا سدددلولی از پروتئین  از آن

ها و سداخته شدده اسدت، زوال سبب القا اضمحالل پروتئین   
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که  در این آزمایش شدها نشت الکترولیتدرنتیجه افزایش 

ین شاهد و پروتئها نشت الکترولیتهمبسدتگی موجود بین  

(. از طرف دیگر، ثابت شده است که در 0آن بود )جدول 

های کاتابولیکی )همانند پروتئازها( ، آنزیمیافتهزوال بدذور 

فعال شددده و از یک سددو نشددت مواد را از غشددا سددلولی )به 

سدددبددب تخریددب غشددددا( افزایش داده و از سدددوی دیگر،  

 کددنددنددد تددولددیددد مددیرا هددای آزاد اکسددددیددژن رادیددکددال

(Davis, 1987; Seel et al., 1992; Moran et al., 1994 .)

روی بذر کدو نیز ثابت  بر حاضدددراین نتدایج در آزمدایش   

سددددالیسدددیلیددک و اسدددیدددتیمددار بددا شددددد. درنتیجدده پیش

ممکن اسدت از طریق کمک به سدیستم   اسدیدآسدکوربیک   

زاد های آاکسددیدانت گیاه، هم موجب تجزیه رادیکالآنتی

گردیده و هم با کاهش فعالیت سیستم کاتابولیک در گیاه، 

ا یمارهای بویژه در تهگیر بتخریب غشدددا را به طور چشدددم 

سددددالیسدددیلیددک و  اسدددیددد گرم در لیترمیلی 111غلظددت 

 د.هکاهش داسیدآسکوربیک 

ان در شدکستن ساختم اسدیدآسدکوربیک   نقش پررنگ 

ای ههدای نامحلول و تبدیل به کربوهیدرات کربوهیددارت 

با  که (7 چشدددم خورد )جدولدر این آزمدایش به  محلول

 ,Moori and Eisvand) ددر گذشته مطابقت دار یتحقیق

 ربذوپژوهشدددگران بیان کردند تجمع سددداکارز در (. 2019

ها هبه ترتیب در اثر کاهش متابولیسم نشاسته در ل  یافتهزوال

و به دنبال آن، کاهش انتقال سددداکارز از ل ه به محور جنین 

(. تغییرات قددابددل Newton et al., 1986افتددد )اتفدداق می

ار با تیمهای مذکور پس از پیشتوجهی در سدلسله واکنش 

 01ت غلظ هر دو )دراسیدآسکوربیک سالیسیلیک و اسدید 

هایت نحوی که در نبه ( اتفاق افتاد.گرم در لیترمیلی 111و 

هدا افزایش و تدا حدد زیادی از    متدابولیسدددم کربوهیددرات  

 یافتهوالز های کدو حاصدددل از بذورگیاهچه به خسدددارت

تیمار بذرهای گندم (. پیش7 ممانعت به عمل آورد )جدول

شابه با نتایج ، نتایج ماسیدآسکوربیک سالیسیلیک و اسیدبا 

هددا و در خصدددور بهبود محتوای کربوهیدددرات پیش رو

 (Moori and Eisvand, 2019)دسددت آورد  هها بپروتئین

در تغییرات  کدده مویددد این رخددداد، وجود رونددد مشدددابدده 

 زنی بود کدربدوهدیدددرات و پروتئین بددا درصددددد جواندده    

 (.0)جدول 

 گیرینتیجه

زنی و بنیه بذر گیاهان زراعی بدا توجه به اهمیت جوانه 

 هددای محیطیو وجود تنشعدمدلدکرد کمی و کیفی    در 

ذر به تیمار بدر شدراین مزرعه، لزوم کاربرد پیش  گوناگون

افزایش درصد استقرار برای هزینه روشی کارا و کم عنوان

اهمیت  تر در مزرعهتر و مقاومهای قویو ایجداد گیداهچده   

سدددازوکددار چنین بررسدددی نقش زوال بددذر و نیز دارد. هم

تیمار ضروری کاهش خسارت وارده در شراین اعمال پیش

رسدددد. به این منظور، در این آزمایش سدددیسدددتم به نظر می

و  یهددای بیوشدددیمیددایاکسدددیدددانددت و برخی ویژگیآنتی

آمده  دسددتهفیزیولوژیک بذر کدو ارزیابی شددد و نتایج ب

 واسدددیدآسدددکوربیک  تیمار با حداکی از آن بود کده پیش  

، گرم در لیترمیلی 111سدددالیسدددیلیددک در غلظددت  اسدددیددد

ری طودست آورد. بههزنی را بهای جوانهترین شاخصبیش

 زنی بهبود یافت و این، درصد جوانهیافتهزوالبذور که در 

چنین رسدداند. هم درصددد 22ف را با تیمار شدداهد به اختال

گیری اکسیدانت، کاهش چشمضدمن تقویت سدیستم آنتی  

دسددت آمد که حاکی از کارایی هبها نشددت الکترولیتدر 

. به طور بوداسددیدآسددکوربیک و اسددیدسددالیسددیلیک مثبت 

وربیک اسددیدآسددکو اسددیدسددالیسددیلیک تیمار با کلی، پیش

یت بذر، کیف شاخص بنیهو  زنیضدمن بهبود درصدد جوانه  

زنی )محتوای کربوهیدددرات و پروتئین( را نیز بدده جواندده

 د داد.بهبو ی پوست کاغذیصورت قابل قبول در بذر کدو
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