نشريه تحقيقات بذر ،سال سوم ،شماره  ،3پاييز  /2331صحفات 33-12 :

نشريه تحقيقات بذر ،سال سوم ،شماره  ،3پاييز 2331

اثر آسکوربيک اسيد بر شاخصهای جوانهزنی و تغييرات بيوشيميايی بذر
سورگوم تحت شرايط تنش شوری
محمدصادق آزادی ،2احسان يونسی ،1سيدعلی طباطبايی ،3اميد انصاری

*1

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه زراعت ،دانشگاه آزاداسالمی واحد دزفول ،دزفول ،ایران
 2دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر ،گروه زراعت ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
3استادیار ،مرکز تحقیقات و منابع طبیعی یزد ،یزد ،ایران
تاريخ پذيرش31/7/12:

تاريخ دريافت31/1 /21 :

چکیده
پیش تیمار بذرها موجب بهبود خصوصیات گیاهچهای و گیاهان بعدی میشود .بهمنظور بررسی اثر
آسکوربیک اسید بر رشد گیاهچه و تغییرات آنزیمهای آنتیاکسیدانتی بذر سورگوم تحت شرایط تنش
شوری آزمایشی بصورت فاکتوریل ،در قالب طرح کامالً تصافی و با  3تکرار انجام شد .فاکتور اول
شامل تیمار بذر با غلظتهای صفر (هیدروپرایم) و  011پیپیام آسکوربیک اسید و بذر بدون پرایم و
فاکتور دوم شامل سه سطح شوری (صفر -7 ،و  -04بار) بود .نتایج نشان داد که اثر آسکوربیک اسید
و تنش شوری بر روی درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،درصد گیاهچه نرمال ،وزن خشک
گیاهچه ،متوسط مدت زمان جوانهزنی ،انرژی جوانهزنی ،کاتاالز و آسکوربات پروکسیداز معنیدار بود.
نتایج نشان داد که باالترین درصد جوانهزنی ،سرعت سرعت جوانهزنی ،درصد گیاهچه نرمال و وزن
خشک گیاهچه مربوط به غلظت  011پیپیام آسکوربیک اسید بود .همچنین تیمار بذر سبب افزایش
در میزان فعالیت سوپراکیسید دیسموتاز ،کاتاالز و آسکوربات پروکسیداز شد.
واژگان کلیدی :آسکوربیک اسید ،آنزیمهای آنتیاکسیدانتی ،تنش شوری ،سورگوم

0

مقدمه
شوری و تنش حاصل از آن یکی از مهمترین و رایج ترین تنش های محیطی است که تولیدات کشاورزی را با
محدودیت روبرو ساخته و بازده استفاده از مناطق شور را کاهش داده است ( Comba et al., 1998; Soltani et al.,

 .)2006اثرات سوء تنش شوری تنها بر یک مرحله رشدی گیاه نبوده بلکه میتواند با توجه به شدت تنش ،نوع تنش،
میزان مقاومت گیاه ،مراحل مختلف رشدی  ،نوع بافت و اندام گیاهی (سیر تکاملی) متفاوت باشد ( Hussain et al.,

.)1997
مدت زمان بین کاشت تا استقرار گیاهچه ،تاثیر قابل توجهی بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی دارد .جوانهزنی
اولین مرحله نموی در گیاه است ،که یکی از مهمترین مراحل در چرخه زندگی گیاه میباشد ( De Villiers et al.,
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 .)1994در همین رابطه درصد و سرعت جوانهزنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ( .)Bradford, 1995گزارشات
مختلف حاکی از آن است که ،تنشهای محیطی سبب کاهش در شاخصهای جوانهزنی در گیاهان می شود ( Ansari

.)et al., 2012; Ansari et al., 2013; Soltani et al., 2006; Patade et al., 2006
استفاده پیش تیمار بذر یک روش معمول برای افزایش شاخصهای جوانهزنی بذر تحت شرایط نامساعد محیطی
میباشد .تحت شرایط نامساعد استفاده از پیشتیمار بذرها با استفاده از مواد مختلف میتواند مقاومت در برابر
تنشهای محیطی ،در گیاهان مختلف را افزایش دهد ( Patade et al., 2011; Iqbal & Ashraf, 2007; Guzman and

 .)Olave, 2004پیشتیمار بذر با آب و محلولهای نمکی ،هورمونها و ویتامینها در گیاهان مختلف سبب افزایش
درصد جوانهزنی و شاخص جوانهزنی در شرایط تنش میشود ( Ashraf & Rauf, 2001; Ansari et al., 2012; Ansari

.)et al., 2013
تنش شوری مانند دیگر تنشهای محیطی باعث تجمع گونههای اکسیژن فعال در سلول و آسیب رساندن به
لیپیدهای غشا ،پروتئین و اسیدهای نوکلئیک میشود ( .)Selote et al., 2004گیاهان سازوکارهای مختلفی را برای
کاهش اثر مخرب رادیکال های آزاد اکسیژن دارند ،از جمله این سازوکارها تولید ترکیبات آنزیمی و غیرآنزیمی است.
بدین صورت که مقدار گونههای فعال اکسیژن در سلولهای گیاهی بهوسیله فعالیت آنتی اکسیدانها کنترل میشود
( .)Selote et al., 2004روابط گوناگونی بین تنشهای شوری ،خشکی و سطح آنتیاکسیدانهای محلول در آب و یا
آنزیمهای آنتی اکسیدان گزارش شده است (.)Smirno, 1999; Zhang and Kirkham, 1996; Gossett et al., 1994
فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان با سمیت زدایی و از بین بردن اثر مضر گونههای اکسیژن فعال همبستگی دارد
( .)Mckersie et al., 1999افزایش سطح آسکوربیک اسید سلولی ،به عنوان یک آنتی اکسیدان میتواند سبب کاهش
گونه های اکسیژن فعال حاصل از تنش شود .آسکوربیک اسید یک آنتی اکسیدان کوچک قابل حل در آب است که در
سمیت زدایی گونههای فعال اکسیژن بهویژه پراکسید هیدروژن نقش دارد به عالوه به طور مستقیم در خنثی کردن
رادیکالهای سوپراکسید ،اکسید منفرد یا سوپراکسید بهعنوان یک آنتی اکسیدان ثانویه نقش ایفا میکند ( Noctor and

 .)Foyer, 1998استفاده از آسکوربیک اسید بهعنوان پیش تیمار بذر ،سبب افزایش در شاخصهای جوانهزنی بذر تیمار
شده تحت شرایط نامساعد محیطی شد ( .)Ansari and Sharif-Zadeh, 2012; Ansari et al., 2013عالوه براین ،پیش
تیمار بذر با آسکوربیک اسید سبب افزایش در فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان در بذر خشک میشود ( Ansari et al.,

.)2013
سورگوم ( )Sorghum bicolor L.Moenchگیاهی یکساله از تیره غالت است که به دامنه وسیعی ازشرایط
اکولوژیکی و زراعی سازگار میباشد .گیاه سورگوم در بین غالت پس از گندم ،برنج ،ذرت و جو رتبه پنجم اهمیت از
لحاظ سطح زیر کشت و تولید در جهان را دارا میباشد و بهعنوان شاخص گیاهان زراعی مقاوم به کمبود آب نقش مهمی
در تولید این مناطق دارد .بنابراین این تحقیق به منظور بررسی اثر آسکوربیک اسید بر رشد گیاهچه و تغییرات
بیوشیمیایی بذر سورگوم تحت شرایط تنش شوری به اجرا درآمد.
مواد و روشها
به منظور بررسی تأثیر تنش شوری و پیش تیمار بذر با غلظتهای صفر و  011پیپیام بر شاخصهای جوانهزنی و
فعالیت آنزیم کاتاالز و آسکوربات پروکسیداز سورگوم رقم کیمیا ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح کامل
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تصادفی و با  3تکرار در به اجرا درآمد .تیمارهای مورد بررسی شامل  2غلظت مختلف آسکوربیک اسید و  3تیمار
شوری آب آبیاری (صفر -7 ،و  -04بار) بودند.
غلظتهای مختلف آسکوربیک اسید شامل صفر و  011پیپیام بود که برای اعمال پیش تیمار ،بذرها به مدت 24
ساعت در دمای  01درجه سانتیگراد در غلظتهای تعیین شده قرار گرفتند .بعد از اعمال پیش تیمار ،بذرها با آب
مقطر شستشو شدند .بذرهای تیمار شده در دمای اتاق قرار گرفتند تا رطوبتشان بهرطوبت اولیه بذر ( 8/5درصد)
برسند .بعد از خشک شدن ،بذرهای تیمار شده و بذر شاهد (بدون پیش تیمار) در ابتدا با محلول هیپوکلریدسدیم
بهمدت  2دقیقه ضدعفونی سطحی شدند و سپس با آب مقطر شستشو شدند و تعداد  51بذر به پتریدیشهای
شیشهای با قطر  01سانتیمتر حاوی محلولهای اسمزی منتقل شدند .تست جوانهزنی استاندارد در  3تکرار در دمای
 25درجه سانتیگراد بهمدت  01روز انجام شد .بذرها به صورت روزانه شمارش و تعداد بذرهای جوانه زده ثبت و در
پایان روز آخر درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،درصد گیاهچه نرمال ،وزن خشک گیاهچه ،انرژی جوانهزنی و
متوسط مدت زمان جوانهزنی محاسبه شدند.
بهمنظور تعیین فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانت کلیه نمونههای برداشت شده از برگ گیاهان در شرایط مختلف و
تیمارها مختلف در نیتروژن مایع منجمد شدند و تا زمان اندازهگیری در دمای  -81درجه سانتی گراد نگهداری شدند.
بهمنظور تعیین فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانت کلیه نمونههای برداشت شده از برگ گیاهان در شرایط مختلف و
تیمارهای مختلف در نیتروژن مایع منجمد شدند و تا زمان اندازهگیری در دمای  -81درجه سانتی گراد نگهداری
شدند .بهمنظور اندازهگیری فعالیت آنزیمهای سوپر اکسیددیسموتاز ،کاتاالز و آسکوربات پروکسیداز در دمای 25
درجه سانتیگراد به روش اسپکتوفتومتری و بهترتیب با روشهای Janda et al., ،)1997( Paglia & Valentine

( )1999و  )1999( Jahnsonاندازهگیری شدند .مقدار پروتئین بر طبق روش ارائه شده به وسیله بردفورد ،تعیین شد
( .)Bradford, 1976بدینمنظور  0میلیلیتر از محلول برادفورد به همراه  011میکرولیتر عصاره آنزیمی پس از مخلوط
شدن کامل ،در دستگاه طیف سنج قرار داده شد و جذب محلول در طول موج  595نانومتر ثبت شد .غلظت پروتئین
بر حسب میلی گرم بافت تازه با استفاده از منحنی استاندارد محاسبه شد.
تجزیههای آماری با نرمافزار  MSTAT-Cانجام شد و میانگینها با استفاده از آزمون حداقل اختالف معنیدار
(دانکن) با یکدیگر مقایسه شدند .نمودارها توسط نرمافزار  Excelرسم شدند.
نتایج و بحث
نتایج جدو ل تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی برای کلیه صفات اندازهگیری شده در سطح احتمال یک
درصد معنیدار بود و اثرات متقابل شوری و تیمار بذر برای درصد جوانهزنی و درصد گیاهچه نرمال در سطح احتمال
پنج درصد و برای سرعت جوانهزنی ،وزن خشک گیاهچه ،انرژی جوانهزنی و متوسط مدت زمان جوانهزنی در سطح
احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)0نتایج دیگر آزمایشات نیز نشان دادهاند که اثر تنش شوری و پیش تیمار
بذر بر روی شاخصهای جوانهزنی معنیدار میباشد ( ;Ansari et al., 2013; Ansari and Sharif-Zadeh, 2012

.)Patade et al., 2011
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جدول  -1جدول تجزیه واریانس اثر پیش تیمار بذر سورگوم با آسکوربیک اسید و تنش شوری بر روی شاخصهای جوانهزنی.
درصد جوانه زنی

منابع تغییرات

درجه آزادی

**

5531/7

سرعت جوانه زنی درصد گیاهچه نرمال
**

698/78

**

7512/44

وزن خشک
**

0/037

انرژی جوانه زنی
**

10162/11

متوسط مدت زمان جوانه زنی
**

تنش شوری

2

تیمار بذر

2

**576/15

**164/78

**455/11

**0/005

**283/11

**3/56

17

تنش × تیمار

4

*9/48

**3/06

*6/22

**0/001

**17/72

**0/13

خطای آزمایش

18

2/22

0/63

1/39

0/00003

2/25

0/027

ضریب تغییرات %

-

2/56

4/61

2/87

7/26

3/92

3/32

* و ** بهترتیب معنیداری در سطح پنج درصد و یک درصد را نشان میدهد.

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل تنش شوری و تیمار بذر بر روی شاخصهای جوانهزنی نشان داد که ،تنش شوری
سبب کاهش در درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،درصد گیاهچه نرمال ،وزن خشک گیاهچه ،انرژی جوانهزنی و
افزایش در متوسط مدت زمان جوانهزنی شد و بیشترین درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی درصد گیاهچه نرمال،
وزن خشک گیاهچه ،انرژی جوانهزنی و کمترین متوسط مدت زمان جوانهزنی در شرایط بدون تنش و تیمار بذر با
غلظت  011پیپیام آسکوربیک اسید بدست آمد (شکلهای  5 ،4 ،3 ،2 ،0و  .)6در سطوح باالی تنش شوری
همچنین بیشترین درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،درصد گیاهچه نرمال ،انرژی جوانهزنی و کمترین متوسط مدت
زمان جوانهزنی مربوط به تیمار بذر با سالیسیلیک اسید  011پیپیام بود ولی تفاوت معنیداری در سطوح باالی تنش
شوری بین وزن خشک گیاهچه بذر تیمار شده و شاهد نبود (شکلهای  5 ،4 ،3 ،2 ،0و  .)6نتایج همچنین نشان داد
که با افزایش در سطوح تنش شوری در بذر تیمار همانند بذر شاهد از شاخصهای جوانهزنی اندازهگیری شده کاسته
شد ولی کاهش در بذر تیمار شده کمتر از بذر شاهد بدون تیمار بود (شکلهای  5 ،4 ،3 ،2 ،0و  .)6کاهش در
شاخصهای جوانهزنی تحت شرایط تنش توسط محققین مختلف گزارش شده است ( Ansari et al., 2012; Ansari et

.)al., 2013; Ansari and Sharif-Zadeh, 2012; Patade et al., 2011
با افزایش شوری و منفی شدن پتانسیل اسمزی آب توسط نمک جذب آب برای جنین سختتر میشود و در
نتیجه با افزایش شوری افت جوانه زنی و بنیه بذر (ویگور بذر) را در پی دارد .محققین مختلف دریافتند که طویل شدن
محور جنینی شدیداً بهواسطه سطوح باالی کلریدسدیم موجود در محلول آبیاری بازداشته میشود (Poljakoff-

 .)Mayber et al., 1994از طرف دیگر کلریدسدیم بهدلیل اثر بازدارندگی در جذب آب بوسیله بذر ،پتانسیل اسمزی را
افزایش میدهد .پرایم کردن بذر باعث افزایش و تجمع قندها و اسیدآمینه پرولین (تنظیمکننده اسمزی) در بذر و
اندامهای گیاه شده که این موضوع سبب میشود تا سدیم ک متر و پتاسیم و کلسیم بیشتری در بذر و ریشهها انباشته
شود .برخی مطالعات نشان می دهد که تعادل نسبت سدیم به کلسیم در بذرهای پرایم شده تحت سطوح شوری یکسان
بطور معنیداری کاهش می یابد و مقاومت در برابر تنش شوری در بذرهای پرایم شده از طریق افزایش تجمع کلسیم و
پتاسیم با تنظیم اسمزی بواسطه تجمع محلولهای آلی حاصل میشود ( Sivritepe et al., 2003; Greenway & Muns,

 .)1980بنابراین گزاراشات مختلف حاکی از آن است که پیش تیمار بذر با غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید سبب
افزایش در شاخصهای جوانهزنی تحت شرایط نامساعد محیطی میشود (Ansari et al., 2013; Ansari and Sharif-

.)Zadeh, 2012
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نتایج نشان داد که پیش تیمار بذر سبب افزایش در فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز و آسکوربات
پروکسیداز شد (شکلهای  7و  .)8بیشترین فعالیت آنزیمهای کاتاالز و آسکوربات پروکسیداز مربوط به بذر تیمار
شده با آسکوربیک اسید  011پیپیام بود (شکلهای  7و  .)8تنش اکسیداتیو حاصل افزایش سطح رادیکالهای آزاد
اکسیژن درون سلولی است .افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان ممکن است راهی برای تحمل گیاه به تنشهای
محیطی باشد ( .)Janda et al., 1999اثر پیشتیمارهای مختلف بذر بر افزایش فعالیت آنزیمها نیز توسط دیگر محققان
در گیاهان مختلف گزارش شده است و نشان داده شده است که افزایش آنزیمهای آنتیاکسیدان با افزایش شاخصهای
جوانهزنی در شرایط تنش همراه است ( .)Ansari et al., 2013دلیل بهبود در شاخصهای جوانهزنی در بذرهای تیمار
شده به افزایش در مصرف مواد ذخیرهای بذر و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسدان در بذر تیمار شده نسبت داده شده
است (.)Ansari et al., 2012; Ansari et al., 2013
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نتیجهگیری نهایی
نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که شاخصهای جوانهزنی با افزایش سطوح تنش شوری کاهش
 اما استفاده از پیش تیمار بذر سبب افزایش در شاخصهای جوانهزنی و همچنین فعالیت آنزیمهای آنتی.می یابد
. پیپیام آسکوربیک اسید بیشترین اثر را بر شاخصهای جوانهزنی داشت011  تیمار بذر با غلظت.اکسیدان شد
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