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دمای پایین
لیال اصالنی  ،* ،4مصطفی مبلی  ،2محمد سلیمانی
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 1دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 2استاد علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 3دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان

(تاریخ دریافت 3131/60/22 :؛ تاریخ پذیرش)3131/32/21 :

چکیده
اثر اسپرمیدین بر جوانهزنی بذور سه رقم خیار تحت تنش سرما ،به صورت آزمایش فاکتوریل  1×9در قالب
طرح کامال تصادفی در چهار تکرار مطالعه شد .فاکتور اول شامل چهار غلظت صفر (شاهد) 0/5 ،0/4 ،و 4
میلیموالر اسپرمیدین و فاکتور دوم شامل سه رقم خیار ’امپراتور‘’ ،امیران‘ و ’رشید‘ بود .به این منظور تعداد
 50عدد بذر هر رقم خیار بر روی کاغذ صافی و درون پتریدیشهای استریل قرار داده شد و به هر پتریدیش
محلول اسپرمیدین مربوط به همان تیمار اضافه شد .تمام پتریها تا پایان دوره آزمایش درون انکوباتور در
دمای  49درجه سلسیوس نگهداری و در طول مدت آزمایش تعداد بذور جوانه زده در هر روز شمارش شد .در
پایان آزمایش ویژگیهای درصد جوانهزنی ،طول ساقهچه و ریشهچه ،وزن تر و خشک ساقهچه و ریشهچه
اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که تیمار بذور رقم ’رشید‘ با اسپرمیدین در غلظت  0/4میلیموالر باعث
افزایش درصد جوانهزنی ،طول ساقهچه و ریشهچه ،وزن تر و خشک ریشهچه در مقایسه با شاهد شد .تیمار
بذور با غلظت  4میلیموالر اسپرمیدین اثرات بازدارندهای بر کلیه ویژگیهای اندازهگیری شده در رقم ’رشید‘
داشت .اما در رقم ’امیران‘ تنها باعث کاهش درصد جوانهزنی ،طول ساقهچه و ریشهچه ،وزن تر و خشک
ریشهچه شد.
واژههای کلیدی :اسپرمیدین ،تنش سرما ،جوانهزنی ،خیار

مقدمه
تنشهاي محیطي علت اصلي خسارت به محصوالت
کشاورزي در سرتاسر دنیا هستند که رشد ،نمو و قابلیت
تولید گیاه را تحت تأثیر قرار ميدهد (مزروعي سبداني و
همکاران .)3131 ،بسیاري از میوهها ،سبزيها و گیاهان
زینتي مناطق گرمسیري و نیمهگرمیسري به دماي
پایین حساس ميباشند و با قرار گرفتن در معرض دماي
سرمازدگي (زیر  36تا  31درجه سلسیوس) آسیب

ميبینند .دماي مناسب براي جوانهزني بذور خیار  22تا
 22درجه سلسیوس گزارش شده است و در دماي
پایینتر از  23درجه سلسیوس جوانهزني بذور کاهش
ميیابد (مبلي و عقدک.)3136 ،
در طي فرایند سرمازدگي بافتها به دلیل عدم
توانایي انجام فرایندهاي طبیعي ضعیف ميشوند و
بسیاري از تغییرات غیرعادي فیزیولوژیکي ،بیوشیمیایي
و تغییرات غیرعادي در عملکرد سلولي در گونههاي
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این تحقیق با هدف بررسي تأثیر اسپرمیدین بر
افزایش تحمل به سرماي سه رقم خیار در مرحله
جوانهزني بذور در انکوباتور در دانشکده کشاورزي
دانشگاه صنعتي اصفهان به صورت آزمایش فاکتوریل
 2×1و در قالب طرح کامال تصادفي با  2تکرار انجام
گردید .تیمارها شامل چهار غلظت صفر (شاهد)،6/3 ،
 6/1و  3میليموالر اسپرمیدین بود که روي بذور سه
رقم خیار مزرعهاي ’امپراتور‘’ ،امیران‘ و ’رشید‘ اعمال
شد .بذور تولید شرکت آزگرو 36کشور ایاالت متحده با
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حساس به سرمازدگي اتفاق ميافتد (ونگ و واالس،3
 .)2662از سوي دیگر دماي پایین باعث طوالني شدن
دوره رشد گیاهي به دلیل طوالني شدن چرخه تقسیم
سلول از طریق تأخیر در انتقال از یک مرحله به مرحله
دیگر ميشود (زاي 2و همکاران .)2663 ،نشانههاي
سرمازدگي متفاوت و شامل زخمهاي سطحي ،تغییر
رنگ دروني ،آبگزیدگي بافتها و عدم رسیدن طبیعي
محصوالت ميباشد (چین.)2661 ،
اسپرمیدین یک تريآمین از گروه پليآمینها
ميباشد که بیوسنتز آن در سلولهاي گیاهي نسبت به
بسیاري از عوامل محیطي حساس است (اثنيعشري و
زکایيخسروشاهي .)3131 ،به دلیل افزایش سطح
پليآمینها در گیاهان مختلف در طي فرایند سازگاري با
تنشهاي محیطي ،این نظریه وجود دارد که پليآمینها
در این فرآیند درگیر هستند (امیر و شهسوار2636 ،؛
پالوان-انسال3330 ،1؛ تیان 2و همکاران.)2663 ،
پليآمینها قادر هستند ساختار المالهاي
کلروپالست در گیاهان تحت تنش را ترمیم و
اندامکهاي فتوسنتز کننده را حمایت کنند و در نتیجه
باعث حفظ فتوسنتز طبیعي در شرایط تنش شوند (تیان
و همکاران .)2663 ،بر اساس نتایج گزارش شده ،پیش
تیمار نهالهاي بذري خیار با اسپرمیدین تحت تنش
سرما باعث افزایش فعالیت آنزیمهاي آنتياکسیدانت
شامل سوپراکسید دیسموتاز ،پراکسیداز ،آسکوربات
پراکسیداز و کاتاالز در نهالهاي بذري خیار مورد
آزمایش ،شده است .گزارش شده که تیمار خارجي
اسپرمیدین باعث افزایش معنيدار سطح پروتئینهاي
محلول در شرایط تنش سرمایي نسبت به سطح طبیعي
آنها ميشود (زنگ 1و همکاران .)2663 ،همچنین
افزایش سطح اسپرمیدین از طریق تیمار مستقیم میوهها
قبل از نگهداري ،باعث کاهش آسیب سرمازدگي در کدو
مسمایي شده که نشان دهنده این واقعیت است که
پليآمینها در مکانیزمهاي حفاظتي چربيهاي غشاي

سلول از پراکسیداسیون ایفاي نقش ميکنند (ایمي 0و
همکاران.)2662 ،
گونههاي مختلف گیاهي در مقابل تنش ،واکنش
متفاوتي را در مقدار پليآمینها نشان ميدهند .برخي از
گونهها باعث تجمع پليآمینها و برخي دیگر باعث
کاهش محتواي پليآمینهاي درونزا ميشوند (لیو 1و
همکاران .)2661 ،در پاسخ به تنش ،گیاهان مقاوم از
نظر ژنتیکي داراي توانایي باالیي در افزایش ساخت
پليآمینها در مقایسه با گیاهان حساس به تنش هستند
به طوري که سطح پليآمینها را  2تا  1برابر افزایش
ميدهند (امري و شهسوار .)2636 ،3به عالوه در بین
رقمهاي متفاوت یک گونه نیز حساسیتهاي متفاوتي به
تنش و تغییرات متنوعي در الگوي پليآمینها تحت
شرایط تنش وجود دارد .سطوح متفاوتي از پليآمینهاي
درونزا در بین رقمهاي متفاوت برنج ،گندم و
گوجهفرنگي در شرایط تنشهاي غیرزیستي مشاهده
شده است (لیو و همکاران .)2661 ،خیار داراي تنوع
ژنتیکي در پاسخ به دماي پایین است .واریتههاي
حساس به سرماي آن جوانهزني ضعیف دارند و بافتهاي
برگ در پاسخ به تنش سرما زرد و نکروزه ميشود
(گوردون .)2663 ،3بنابراین هدف از این پژوهش مطالعه
تأثیر اسپرمیدین بر افزایش تحمل به سرما در مرحله
جوانهزني بذر سه رقم متفاوت خیار بود.
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به منظور اجراي آزمایش تعداد  322عدد پتريدیش
سیزده سانتيمتري شسته به مدت  22ساعت در آون در
دماي  36درجه سلسیوس قرار داده شد تا کامال استریل
شدند .سپس در داخل هر پتري دیش تعداد  16عدد
بذر خیار رقمهاي ’امپراتور‘’ ،امیران‘ و ’رشید‘ بر روي
کاغذ صافي قرار داده شد و به هر پتريدیش  3میليلیتر
از غلظتهاي متفاوت محلول اسپرمیدین بر حسب تیمار
مورد نظر اضافه شد .تمام پتريها تا پایان دوره آزمایش
داخل انکوباتور در دماي  31درجه سلسیوس قرار داده
شد .در طول مدت آزمایش با هر بار خشک شدن هر
پتري  2میليلیتر از تیمار مربوط به همان پتري به آنها
اضافه شد.
صفات اندازهگیری شده
درصد جوانهزنی
مجموع بذور جوانهزده در هر پتري ،پس از چهارده
روز ،محاسبه و درصد بذور جوانهزده تعیین شد.
متوسط زمان الزم برای جوانهزنی
تعددداد بددذور جوانددهزده در هددر پتددري ،از روز دوم
آزمایش به مدت چهارده روز یادداشت و بدراي محاسدبه
متوسط زمدان الزم بدراي جوانده زندي بدذور ( )MGTاز
فرمول زیر استفاده شد (خوشخوي.)3130 ،

N1T1  N 2T2  ...  N X TX
n
 :Tزمان بین شروع آزمایش و هر نوبت اندازهگیري
 :Nتعددداد بددذور جواندده زده در زمددانهدداي پددي در پددي
شمارش
MGT 
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طول ریشهچه
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درصد جوانهزني اولیه  31درصد بود.
براي تهیه غلظتهاي مختلف اسپرمیدین ،ابتدا
محلول  3میليموالر آن را ساخته و سپس غلظتهاي
دیگر از طریق رقیقسازي تهیه شد .براي تهیه 166
میليلیتر محلول  3میليموالر اسپرمیدین 6/1201 ،گرم
اسپرمیدین با جرم مولکولي  032/0گرم بر مول ساخت
شرکت سیگما توزین و در آب مقطر حل و به حجم 166
میليلیتر رسانده شد .محلولهاي ساخته شده تا زمان
مصرف در تاریکي و دماي پایین نگهداري شدند.

 =nتعداد کل بذور جوانهزده
براي محاسبه متوسط سدرعت جوانده زندي ،متوسدط
زمان الزم براي جوانه زني معکوس شد (قاسمي گلعذاني،
.)3136
 = 1/MGTمتوسط سرعت جوانهزني
طول ساقهچه
طول ساقهچههاي بذور جوانهزده در انتهاي آزمدایش
(روز چهاردهم) از ناحیه طوقه تا محل خروج بدرگهداي
لپهاي بر حسب میليمتر ثبت گردید.
طول ریشه چهها در انتهاي آزمایش از ناحیه طوقه تا
انتهاي ریشهچه بر حسب میليمتر ثبت گردید.
وزن تر ساقهچه
ساقه چههاي جدا شده با حوله کاغذي خشک شده و
سپس وزنتر آنها یادداشت گردید.
وزن تر ریشهچه
ریشهچههاي جدا شده با حوله کاغذي خشک شده و
سپس وزن تر آنها یادداشت گردید.
وزن خشک ساقهچه
ساقهچههاي جدا شده ،بده مددت  22سداعت داخدل
آون در دماي  36درجده سلسدیوس قدرار داده و سدپس
وزن آنها اندازهگیري شد.
وزن خشک ریشهچه
ریشه چههاي جدا شده ،به مددت  22سداعت داخدل
آون در دماي  36درجده سلسدیوس قدرار داده و سدپس
وزن آنها اندازهگیري شد.
تجزیه تحلیل آماری
کلیه عملیات آماري توسط نرمافزار آماري SAS
انجام شد و براي مقایسه میانگینها از آزمون کمترین
اختالف معنيدار ( )LSDاستفاده گردید.
نتایج و بحث
درصد جوانهزنی
تجزیه واریانس دادههاي مربوط به درصد جوانهزني
نشان داد اثرات غلظتهاي متفاوت اسپرمیدین ،رقم و
اثر متقابل آنها بر درصد جوانهزني بذور در سطح
احتمال  %3معنيدار بود (جدول .)3
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میانگین مربعات

رقم

2

**3322/13

غلظت هورمون

1

**2121/01

**1/20

زقم × غلظت هورمون

0

**211/21

**1/03

**6/662

خطا

10

16/10

6/02

6/6662

**32/11

**6/633

**112/01

**1/13

**2/31

**3/61

**3/21

**3/23

**6/662

**121/03

**2/11

**2/33

**6/03

*6/06

**6/60

**31/32

*6/16

**3/32

**6/22

*6/21

**6/62

31/03

6/26

6/22

6/63

6/31

6/662

 :nsعدم وجود اختالف معنيدار :* ،اختالف معنيدار در سطح احتمال  :** ،%1اختالف معنيدار در سطح احتمال %3

مقایسه میانگین دادهها نشان داد ،که درصد
جوانهزني بذور رقمهاي متفاوت خیار در دماي  31درجه
سلسیوس تابع غلظت اسپرمیدین است .در حالي که
تیمار  6/3میليموالر اسپرمیدین در مقایسه با شاهد
افزایش معنيداري روي درصد جوانهزني بذور رقمهاي
’رشید‘ و ’امپراتور‘ نداشت (جدول  .)2درصد جوانهزني
را در رقم ’امیران‘به طور معنيدار ( )%21افزایش داد.
نتایج حاصل از این آزمایش با نتایج نایار 3و همکاران
( )2662بر درصد جوانهزني بذور نخود تحت تیمار
اسپرمیدین (غلظتهاي صفر 6/1 ،6/3 ،و  3میليموالر)
در دماي  3درجه سلسیوس مطابقت دارد .طبق
گزارشات ،گیاهان مقاوم به سرما ،در مقایسه با گیاهان
حساس از نظر ژنتیکي داراي توانایي باالیي در افزایش
ساخت پليآمینهاي داخلي در پاسخ به تنش ميباشند
(امیر و شهسوار .)2636 ،بر این اساس احتماال غلظت
پایین اسپرمیدین توانسته در دماي پایین به جوانهزني
بذور خیار کمک نماید.

مقایسه میانگین دادهها نشان داد که متوسط زمان
الزم براي جوانهزني بذور ارقام مختلف تحت تأثیر غلظت
اسپرمیدین در دماي  31درجه سلسیوس بود .در حالي
که تیمار  3میليموالر اسپرمیدین در رقم ’رشید‘ زمان
الزم براي جوانهزني را به طور معنيدار افزایش داد روي
ارقام ’امپراتور‘ و ’امیران‘ این اثر منفي اندک بود (جدول
 .)1همچنین مقایسه میانگین دادههاي مربوط به اثر
متقابل اسپرمیدین و رقم بر متوسط سرعت جوانهزني
بذور ارقام مختلف خیار نشان داد که تیمار  3میليموالر
اسپرمیدین سرعت جوانهزني بذور رقم ’رشید‘ را به
میزان معنيداري کاهش داد ،اما اثر منفي معنيداري
روي دو رقم ’امپراتور‘ و ’امیران‘ نداشت (جدول  .)2این
کاهش سرعت به دلیل افزایش زمان الزم براي جوانهزني
است .زیرا سرعت جوانهزني عکس زمان الزم براي
جوانهزني است (قاسمي گلعذاني.)3136 ،
نایار و همکاران ( )2662گزارش کردند که تیمار
بذور نخود با اسپرمیدین  6/3میليموالر در دماي 3
درجه سلسیوس باعث کاهش زمان ظهور ریشهچه و
ساقهچه بذور نسبت به تیمار شاهد (آب مقطر) شد که با
نتایج پژوهش حاضر مطابقت ندارد .احتماال دلیل افزایش
متوسط زمان الزم براي جوانهزني (کاهش سرعت
جوانهزني) بذرهاي رقم ’رشید‘ در تیمار  3میليموالر
اسپرمیدین ،کاهش فاکتورهاي رشد از جمله طویل
شدن سلولي در محور جنیني پس از جذب آب در این
تیمار بوده است (سیمون.)3332 ،2

1

2

زمان الزم برای جوانهزنی و سرعت جوانهزنی
تجزیه واریانس دادههاي مربوط به تعداد روز الزم
براي جوانهزني و سرعت جوانهزني نشان داد اثرات
غلظتهاي متفاوت اسپرمیدین ،رقم و اثر متقابل آنها بر
متوسط زمان الزم براي جوانهزني و سرعت جوانهزني
بذور در سطح احتمال  %3معنيدار بود (جدول .)3

Nayyar

Simon
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منابع تغییرات

درجه
آزادي

درصد
جوانهزني

متوسط زمان
الزم براي
جوانهزني

سرعت
جوانهزني

طول
ساقهچه

طول
ریشهچه

وزن تر
ساقهچه

وزن تر
ریشهچه

وزن
خشک
ساقهچه

وزن
خشک
ریشهچه
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جدول  -4تجزیه واریانس دادههاي مربوط به اثر غلظتهاي مختلف اسپرمیدین بر ویژگيهاي جوانهزني بذر سه رقم خیار.
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غلظتهاي اسپرمیدین (میليموالر)

رقمهاي خیار

میانگین

’امپراتور‘

’امیران‘

’رشید‘

صفر (شاهد)

10/66 c

11/16 e

01/16 ab

11/01 B

6/3

13/66 bc

12/16 cd

12/16 a

02/01 A

6/1

11/16 cd

10/16 e

13/16 a

11/31 B

3

22/16 de

22/66 f

22/66 f

16/31 C

میانگین

11/21 B

13/32 C

13/33 A

جدول  -9اثر متقابل غلظتهاي متفاوت اسپرمیدین و رقم بر متوسط زمان الزم (روز) براي جوانهزني بذور خیار در دماي 31˚C

*

غلظتهاي اسپرمیدین (میليموالر)

رقمهاي خیار

میانگین

’امپراتور‘

’امیران‘

’رشید‘

صفر (شاهد)

2/11 d

1/03 bcd

2/32 cd

1/62 C

6/3

2/13 d

0/62 bc

1/11 bcd

1/13 BC

6/1

2/11 d

0/12 b

0/22 b

1/31 B

3

1/63 cd

0/12 b

3/62 a

0/32 A

میانگین

2/36 B

0/33 A

0/22 A

* میانگین هایي که داراي حداقل یک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  1درصد بر اساس آزمون  LSDاختالف معنيدار ندارند .حروف
کوچک براي مقایسه اثر متقابل و حروف بزرگ براي مقایسه میانگینهاي اثرات اصلي است.
جدول  -1اثر متقابل غلظتهاي متفاوت اسپرمیدین و رقم بر سرعت جوانهزني (بذر در روز) براي جوانهزني بذور خیار در دماي 31˚C
غلظتهاي اسپرمیدین (میليموالر)

رقمهاي خیار

*

میانگین

’امپراتور‘

’امیران‘

’رشید‘

صفر (شاهد)

6/22 a

6/33 abc

6/26 ab

6/26 A

6/3

6/23 a

6/31 bc

6/33 abc

6/33 AB

6/1

6/23 a

6/31 c

6/30 c

6/33 B

3

6/33 ab

6/30 c

6/33 d

6/30 C

میانگین

6/23 A

6/30 B

6/31 B

* میانگین هایي که داراي حداقل یک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  1درصد بر اساس آزمون  LSDاختالف معنيدار ندارند .حروف
کوچک براي مقایسه اثر متقابل و حروف بزرگ براي مقایسه میانگینهاي اثرات اصلي است.
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* میانگین هایي که داراي حداقل یک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  1درصد بر اساس آزمون  LSDاختالف معنيدار ندارند .حروف
کوچک براي مقایسه اثر متقابل و حروف بزرگ براي مقایسه میانگینهاي اثرات اصلي است.
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جدول  -2اثر متقابل غلظتهاي متفاوت اسپرمیدین و رقم بر درصد جوانهزني بذور خیار در دماي 31˚C

*

13
اصالنی و همکاران :تأثیر غلظتهای مختلف اسپرمیدین بر جوانهزنی بذر سه رقم خیار...

طول ریشهچه

وزن تر ریشهچه

تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثرات غلظتهاي
متفاوت اسپرمیدین و رقم بر طول ریشهچه بذور در
سطح احتمال  %3و اثر متقابل آنها در سطح احتمال
 %1معنيدار بود (جدول .)3
مقایسه میانگین دادههاي مربوط به اثر متقابل بین
غلظتهاي متفاوت اسپرمیدین و رقم نشان داد که طول
ریشهچه بذور رقم ’امپراتور‘ در دماي  31درجه
سلسیوس تابع غلظت اسپرمیدین نبوده در حالي که در
رقم ’رشید‘ و ’امیران‘ تحت تأثیر هورمون قرار گرفتند
(جدول  .)0به طوري که تیمار  6/3میليموالر
اسپرمیدین در رقم ’رشید‘ ،طول ریشهچه را به طور
معنيدار نسبت به شاهد افزایش داد در حالي که در رقم
امیران این اثر کمتر بود و تفاوت معنيداري با شاهد
نداشت (جدول  .)0همچنین غلظت  3میليموالر
اسپرمیدین اثر بازدارنده معنيداري روي طول ریشهچه
بذور رقم ’امیران‘ و ’رشید‘ داشت ولي روي رقم
’امپراتور‘ اثر بازدارندهاي نشان نداد (جدول .)0

تجزیه واریانس دادههاي مربوط به وزن تر ریشهچه
نشان داد اثرات غلظتهاي متفاوت اسپرمیدین ،رقم و
اثر متقابل آنها بر وزن تر ریشهچه بذور در سطح
احتمال  %3معنيدار بود (جدول .)3
مقایسه میانگین دادههاي مربوط به اثر متقابل بین
غلظت اسپرمیدین و رقم نشان داد که تیمار 6/3
میليموالر اسپرمیدین وزن تر ریشهچه را تنها در رقم
’رشید‘ نسبت به شاهد افزایش معنيدار داد ولي در دو
رقم دیگر تفاوت معنيدار نشان نداد (جدول  .)3افزایش
در وزن تر ریشهچه مربوط به تیمار  6/3میليموالر
اسپرمیدین به دلیل افزایش در طول ریشهچه بذور بود
(جدول  .)0وجود همبستگي مثبت و معنيدار ()r=6/32
بین این دو ویژگي ،این مطلب را تأیید ميکند (جدول
 .)3نایار و همکاران ( )2662نیز گزارش کردند که تیمار
بذور نخود با اسپرمیدین  6/3میليموالر در دماي 3
درجه سلسیوس رشد ریشهچه را به میزان  %16افزایش
داد .همچنین تیمار  3میليموالر اسپرمیدین در دو رقم
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تجزیه واریانس دادههاي مربوط به طول ساقهچه
نشان داد اثرات غلظتهاي متفاوت اسپرمیدین ،رقم و
اثر متقابل آنها بر طول ساقهچه بذور در سطح احتمال
 %3معنيدار بود (جدول .)3
مقایسه میانگین دادههاي اثر متقابل بین غلظت
اسپرمیدین و رقم نشان داد که در حالي که طول
ساقهچه بذور رقم ’امپراتور‘ تحت تأثیر غلظتهاي
متفاوت اسپرمیدین قرار نگرفت (جدول  ،)1طول
ساقهچه دو رقم ’امیران‘ و ’رشید‘ تحت تأثیر هورمون
قرار گرفت و تیمار  6/3میليموالر در بذور رقم ’رشید‘
طول ساقهچه را افزایش داد (جدول  .)1همچنین تیمار
بذور رقمهاي ’رشید‘ و ’امیران‘ با اسپرمیدین 3
میليموالر باعث ایجاد اثر بازدارنده بر جوانهزني بذور شد
و طول ساقهچهها را کاهش داد (جدول .)1
نایار و همکاران ( )2662گزارش کردند که تیمار
بذور نخود با اسپرمیدین  6/3میليموالر در دماي 3
درجه سلسیوس رشد ساقهچه را به میزان  %11افزایش
داد که با نتایج آزمایش حاضر همسو است.

تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثرات غلظتهاي
متفاوت اسپرمیدین ،رقم و اثر متقابل آنها بر وزن تر
ساقهچه بذور در سطح احتمال  %3معنيدار بود (جدول
.)3
مقایسه میانگین دادههاي مربوط به اثر متقابل بین
غلظت اسپرمیدین و رقم نشان داد که تیمار 6/3
میليموالر اسپرمیدین وزن تر ساقهچه را تنها در رقم
’امیران‘ به طور معنيدار نسبت به شاهد افزایش داد ولي
در دو رقم ’رشید‘ و ’امپراتور‘ افزایش معنيدار مشاهده
نشد (جدول  .)1افزایش در وزن تر ساقهچه در رقم
’رشید‘ به دلیل افزایش در طول ساقهچه در تیمار 6/3
میليموالر اسپرمیدین بود (جدول  .)1وجود همبستگي
مثبت و معنيدار ( )r=6/13بین وزن تر ساقهچه و طول
ساقهچه (جدول  ،)3این مطلب را تأیید ميکند.
همچنین تیمار  3میليموالر اسپرمیدین در رقم ’رشید‘
باعث کاهش وزن تر ساقهچه نسبت به شاهد گردید اما
اثر منفي آن در رقمهاي ’امپراتور‘ و ’امیران‘ معنيدار
نبود (جدول .)1
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طول ساقهچه

وزن تر ساقهچه
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جدول  -5اثر متقابل غلظتهاي متفاوت اسپرمیدین و رقم بر متوسط طول ساقهچه (میليمتر) بذور جوانه زده خیار در دماي 31˚C
غلظتهاي اسپرمیدین (میليموالر)

رقمهاي خیار

*

میانگین

صفر (شاهد)

2/16 d

1/31 ab

1/11 c

1/13 AB

6/3

2/26 d

0/11 a

1/36 ab

1/10 A

6/1

2/13 d

1/33 c

1/02 bc

1/61 B

3

2/62 d

1/31 c

2/13 d

2/12 C

میانگین

2/12 B

1/02 A

1/13 A

* میانگین هایي که داراي حداقل یک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  1درصد بر اساس آزمون  LSDاختالف معنيدار ندارند .حروف
کوچک براي مقایسه اثر متقابل و حروف بزرگ براي مقایسه میانگینهاي اثرات اصلي است.
جدول  -6اثر متقابل غلظتهاي متفاوت اسپرمیدین و رقم بر متوسط طول ریشهچه (میليمتر) بذور خیار جوانه زده در دماي 31˚C
غلظتهاي اسپرمیدین (میليموالر)

رقمهاي خیار

*

میانگین

’امپراتور‘

’امیران‘

’رشید‘

صفر (شاهد)

32/61 f

22/62 cd

21/12 b

33/21 B

6/3

33/31 f

21/63 bc

11/20 a

21/23 A

6/1

3/16 f

33/13 de

33/20 cd

31/10 C

3

3/31 f

32/33 ef

3/33 f

36/03 D

میانگین

36/03 B

33/31 A

23/33 A

* میانگین هایي که داراي حداقل یک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  1درصد بر اساس آزمون  LSDاختالف معنيدار ندارند .حروف
کوچک براي مقایسه اثر متقابل و حروف بزرگ براي مقایسه میانگینهاي اثرات اصلي است.
جدول  -7اثر متقابل غلظتهاي متفاوت اسپرمیدین و رقم بر متوسط وزن تر ساقهچه (گرم) بذور جوانه زده خیار در دماي 31˚C
غلظتهاي اسپرمیدین (میليموالر)

رقمهاي خیار

*

میانگین

’امپراتور‘

’امیران‘

’رشید‘

صفر (شاهد)

3/02 b

3/21 bc

2/13 a

3/32 B

6/3

3/06 b

2/32 a

2/33 a

2/23 A

6/1

3/20 bc

3/23 bcd

2/06 a

3/13 B

3

3/31 bcd

6/32 cd

6/11 d

6/32 C

میانگین

3/21 B

3/02 B

2/30 A

* میانگین هایي که داراي حداقل یک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  1درصد بر اساس آزمون  LSDاختالف معنيدار ندارند .حروف
کوچک براي مقایسه اثر متقابل و حروف بزرگ براي مقایسه میانگینهاي اثرات اصلي است.
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’امپراتور‘

’امیران‘

’رشید‘
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’امیران‘ و ’رشید‘ وزن تر ریشهچه را نسبت به شاهد
کاهش داد اما در رقم ’امپراتور‘ این کاهش معنيدار نبود

(جدول .)3

06
اصالنی و همکاران :تأثیر غلظتهای مختلف اسپرمیدین بر جوانهزنی بذر سه رقم خیار...

درصد
جوانهزني

متوسط زمان
الزم براي
جوانهزني

طول
ریشهچه

طول
ساقهچه

وزن تر
ساقهچه

وزن تر
ریشهچه

وزن خشک
ریشهچه

وزن خشک
ساقهچه

درصد جوانهزني

طول ساقهچه

6/12ns

6/61ns

طول ریشهچه

*6/10

-6/31ns

**6/30

وزن تر ساقهچه

**

ns

**

وزن تر ریشهچه

6/31

6/13

**

6/13

6/32

**6/11

6/22ns

*6/01

**6/32

**6/31

وزن خشک ساقهچه

ns

ns

ns

ns

ns

وزن خشک ریشهچه

*6/02

6/62

-6/23

-6/63ns

6/23

6/22ns

6/36

*6/02

6/13

*6/01

ns

-6/32

**6/31

-6/16ns

 :nsعدم وجود اختالف معنيدار : ،اختالف معنيدار در سطح احتمال  : ،%1اختالف معنيدار در سطح احتمال %3
**

*

جدول  -3اثر متقابل غلظتهاي متفاوت اسپرمیدین و رقم بر متوسط وزن تر ریشهچه (گرم) بذور جوانه زده خیار در دماي 31˚C

*

غلظتهاي اسپرمیدین (میليموالر)

رقمهاي خیار

میانگین

’امپراتور‘

’امیران‘

’رشید‘

صفر (شاهد)

6/26 ef

6/23 de

6/33 b

6/02 B

6/3

6/12 efg

6/01 cd

3/12 a

6/13 A

6/1

6/23 fg

6/21 ef

6/13 c

6/16 C

3

6/13 fg

6/22 g

6/33 g

6/22 D

میانگین

6/12 C

6/21 B

6/32 A

* میانگین هایي که داراي حداقل یک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  1درصد بر اساس آزمون  LSDاختالف معنيدار ندارند .حروف
کوچک براي مقایسه اثر متقابل و حروف بزرگ براي مقایسه میانگینهاي اثرات اصلي است.

وزن خشک ساقهچه
تجزیه واریانس دادههاي مربوط به وزن خشک
ساقهچه نشان داد اثرات رقم بر این صفت در سطح
احتمال  %3و اثر غلظتهاي متفاوت اسپرمیدین و اثر
متقابل آنها در سطح احتمال  %1معنيدار بود (جدول
 .)3مقایسه میانگین دادههاي مربوط به اثر متقابل بین
رقم و غلظت هورمون نشان داد که وزن خشک ساقهچه
تنها در رقم ’امیران‘ در غلظت  6/3میليموالر
اسپرمیدین افزایش یافت .اما در دو رقم ’رشید‘ و
’امپراتور‘ تأثیر معنيدار نداشت (جدول  .)36احتماال
علت افزایش وزن خشک ساقهچه مربوط به اثر این تیمار
در افزایش وزن تر آن ميباشد (جدول  .)1از طرفي بین

سایر تیمارها از نظر این ویژگي تفاوت معنيداري
مشاهده نشد (جدول .)36
وزن خشک ریشهچه
تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثرات غلظتهاي
متفاوت اسپرمیدین ،رقم و اثر متقابل آنها بر وزن
خشک ریشهچه بذور در سطح احتمال  %3معنيدار بود
(جدول .)3
مقایسه میانگین دادههاي مربوط به اثر متقابل بین
غلظت اسپرمیدین و رقم نشان داد که تیمار 6/3
میليموالر اسپرمیدین بر وزن خشک ریشهچه بذور رقم
’امیران‘ و ’رشید‘ را نسبت به شاهد افزایش داد ولي
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جدول  -8ضرایب همبستگي میان ویژگيهاي مورد بررسي

03
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جدول  -40اثر متقابل غلظتهاي متفاوت اسپرمیدین و رقم بر متوسط وزن خشک ساقهچه (گرم) بذور جوانه زده خیار در دماي 31˚C

*

غلظتهاي اسپرمیدین (میليموالر)

رقمهاي خیار

میانگین

صفر (شاهد)

6/21 b

6/10 b

6/63 b

6/16 B

6/3

6/16 b

3/16 a

6/36 b

6/16 A

6/1

6/22 b

6/12 b

6/60 b

6/23 B

3

6/11 b

6/22 b

6/62 b

6/26 B

میانگین

6/22 A

6/06 A

6/60 B

* میانگین هایي که داراي حداقل یک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  1درصد بر اساس آزمون  LSDاختالف معنيدار ندارند .حروف
کوچک براي مقایسه اثر متقابل و حروف بزرگ براي مقایسه میانگینهاي اثرات اصلي است.
جدول  -44اثر متقابل غلظتهاي متفاوت اسپرمیدین و رقم بر متوسط وزن خشک ریشهچه (گرم) بذور جوانه زده خیار در دماي 31˚C
غلظتهاي اسپرمیدین (میليموالر)

رقمهاي خیار

*

میانگین

’امپراتور‘

’امیران‘

’رشید‘

صفر (شاهد)

6/612 e

6/616 f

6/111 c

6/260 B

6/3

6/621 e

6/623 e

6/011 a

6/223 A

6/1

6/622 h

6/621 g

6/021 b

6/222 AB

3

6/621 g

6/631 i

6/222 d

6/632 C

میانگین

6/613 B

6/613 B

6/133 A

* میانگینهایي که داراي حداقل یک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  1درصد بر اساس آزمون  LSDاختالف معنيدار ندارند .حروف
کوچک براي مقایسه اثر متقابل و حروف بزرگ براي مقایسه میانگینهاي اثرات اصلي است.

نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که جوانهزني بذور
خیار در دماي پایین تحت تأثیر غلظت اسپرمیدین و
رقم قرار گرفت .به طوري که ،خیساندن بذور رقم
’رشید‘ در محلول  6/3میليموالر اسپرمیدین باعث

افزایش درصد جوانهزني ،طول ساقهچه ،طول ریشهچه،
وزن تر و خشک ریشهچه بذور شد .در حالي که تیمار
بذر رقم ’رشید‘ با غلظت  3میليموالر اسپرمیدین اثرات
بازدارندهاي بر کلیه ویژگيهاي اندازهگیري شده داشت.
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تأثیر این تیمار بر رقم ’امپراتور‘ اندک بود (جدول .)33
افزایش در وزن خشک ریشهچه در رقم ’رشید‘ به دلیل
افزایش در وزن تر ریشهچه بذور مربوط به تیمار 6/3

میليموالر اسپرمیدین بود (جدول  .)3وجود همبستگي
مثبت و معنيدار ( )r=6/31بین این دو ویژگي نیز این
مطلب را تأیید ميکند (جدول .)3

02
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Abstract
The effect of spermidine on seed germination of three different cucumber cultivars under cold
stress was studied as a 4×2 factorial experiment by using a completely randomized design with 4
replications. First factor was 4 concentrations of spermidine consisted of 0 (control), 0.1, 0.5 and 1
mM and the second one was three cucumber cultivars consisted of ‘Emperator’, ‘Amiran’ and
‘Rashid’. For this purpose, 50 seeds of each cultivars were placed on filter papers inside steriled
petry dishes and spermidine solutions were added to them according to each treatment. All petry
dishes were placed in a 13°C temperature of the incubator until end of the experiment and
germinated seeds were counted daily. The measured traits were percentage of germination, plumule
length, radicle length, dry and fresh weight of the plumule and radicle. The results showed that
treating seeds of ‘Rashid’ cultivar with 0.1 mM spermidine increased percentage of germination,
plumule and radicle length, fresh and dry weights of radical compared with control. Treating
‘Rashid’ seeds with high concentration (1 mM) of spermidine showed inhibitory effects on all
measured characteristics, but in ‘Amiran’ cultivar only decreased percentage of germination,
plumule and radicle length, fresh and dry weight of ridicle.
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