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اثر هيدروپرايمينگ و پيری تسريع شده بر روی شاخصهای جوانهزنی و آنزيم
کاتاالز در بذر ارزن مرواريدی ()Panucum Miliaceum
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چکیده

تاريخ پذيرش2939/21/21 :

1

بهمنظور بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر شاخصهای جوانهزنی و تغییرات آنزیم کاتاالز بذر ارزن تحت
شرایط پیری تسریع شده ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل ،در قالب طرح کامالً تصادفی و با  3تکرار
انجام شد .عامل اول شامل تیمار هیدروپرایم و بذر بدون پرایم و عامل دوم شامل  4سطح پیری (،2 ،0
 4و  6روز پیری در دمای  44درجه سانتیگراد) بود .نتایج نشان داد که اثر متقابل تیمار بذر و پیری بر
درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،درصد گیاهچه طبیعی ،بنیه بذر ،درصد گیاهچه غیرطبیعی و
متوسط مدّت زمان جوانهزنی معنیدار بود ،ولی بر روی طول گیاهچه و فعالیّت آنزیم کاتاالز معنیدار
نبود  .نتایج نشان داد که باالترین شاخصهای جوانهزنی اندازهگیری شده از تیمار هیدروپرایمینگ بذر
در شرایط بدون پیری بهدست آمدند .همچنین تیمار بذر سبب افزایش در میزان فعالیت کاتاالز در
مقایسه با بذر بدون پرایم در شرایط پیری و عدم پیری شد.
واژگان کلیدی :ارزن ،پیری تسریع شده ،شاخصهای جوانهزنی ،کاتاالز ،هیدروپرایم
مقدمه
ارزن مرواریدی با نام علمی  Pennisitum americanum L.گیاهی یک ساله و دارای ساقههای افراشته میباشدد و
این گیاه متعلق به خانواده غالت میباشد .ارزن گیاهی سازگار و مقاوم به شرایط مختلف محیطی میباشد و از آن برای
تولید دانه و علوفه استفاده میشود ( .)Evans, 2006زوال بذر در طی انبارداری باعد

کداهش کیفیدت بدذر ،اسدتقرار

گیاهچه و در نهایدت عملکدرد گیداه در مزرعده مدیشدود ( .)Macdonald et al., 1999شدرایط نهدهداری بدذرها بدر
شاخصهای جوانهزنی و قدرت بذر اثر گذار است ( .)Macdonald et al., 2004قدرت بذر تحت تأثیر پیدری و زوال
بذر میباشد و در پی آن شاخصهای جوانهزنی کاهش مییابد ( Basra et al., 2003; Chen et al., 2007; Kapoor et

 .)al., 2010; Seiadat et al., 2012; Rastegar et al., 2011بذرهای با کیفیت و قدرت باالتر میتوانند بهتر سبز شوند و
در زمانیکه با تنشهای محیطی مواجه میشوند ،درصد سبز شددن و سدرعت جواندهزنی بداالتری دارندد و در نهایدت
*نویسنده مسئولansari_o@ut.ac.ir :
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گیاهچههای قویتری تولید میکنند ( .)Macdonald et al., 2004پرایمینگ سببب افزایش سرعت ،درصد جواندهزندی،
بنیه بذر و سایر شاخصهای جوانهزنی در بسیاری از گیاهان می شدود .بعیدی محققدین اثدرات مپبدت پرایمیندگ بدر
جوانهزنی گیاهان مختلف را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که این روشهای تیماری در افزایش شداخصهدای
جوانهزندی مدؤثر هسدتند ( Demir kaya et al., 2006; Murungu et al., 2003; Ansari et al., 2012; Maurmicale,

 .) 1996; Kang et al., 2007گزارشات مختلف حاکی از آن است که استفاده از تیمارهای مختلف بذری سبب افزایش
در شاخصهای جوانهزنی بذرهای زوال یافتده میشدود (.)Ansari and Sharif Zadeh, 2012; Seiadat et al., 2012
آزمون برای سنجش بنیه بذر ،آزمون پیری تسریع شده است ،که این آزمون در ابتدا بهعنوان آزمونی بدرای تعیدین طدول
عمر بذر استفاده میشد ولی بعداً بهعنوان شاخصی برای تعیین قدرت بذر استفاده گردید ( McDonald, 1999; Moradi
 .)and Younesi, 2009با افزایش طول مدت نههداری در انبار ،درصد جوانهزنی و قوه نامیه بذر کاهش مییابد ( Ansari

 .)and Sharif Zadeh, 2012; Ansari and Sharif Zadeh, 2013پروسه زوال بذر میتواند بهوسیله انبدارداری ،تسدت
قدرت بذر و پیری تسریع شده بررسی شود ( .)Deluche and Baskin, 1973میزان تجمع انواع فعال اکسیژن در زمان
جوانهزنی بهوسیله میزان تولید و آزاد شدن گونههای اکسیژن فعدال همچندین فعالیدت سیسدتم آنتدیاکسدیدانتی تعیدین
می شود که تعادل بین انواع فعال اکسیژن و فعالیت سیستم آنتیاکسیدانتی تعیدین کنندده میدزان خسدارت وارده اسدت.
سیستم آنتیاکسیدانتی شامل آنزیمها و متابولیتهای آنتدیاکسدیدانت باعد

حدذا اندواع فعدال اکسدیژن مدیشدوند.

متابولیتهای آنتیاکسیدانت مانند اسید آسکوربیک ،گلوتاتیون ،ویتامین  Eو دیهر ترکیبدات میباشدد کده بدهویدژه در
بذرهای خشک نقش بیشتری دارند ( .)Bailly, 2000آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز ،سوپراکسید دیسدموتاز ،گلوتداتیون
ریداکتاز و سایر آنزیمها باع

حذا و غیر فعال شدن انواع فعدال اکسدیژن مدیشدوند ( Bailly, 2000; McDonald,

 .)1999موفقیت در جوانهزنی به مکانسیمهای آنتیاکسیدانت گیاهی که به هنهدام جواندهزندی در گیداه فعدال هسدتند،
بستهی زیادی دارد و همچنین گزارش شده است که ،آنزیمهای آنتیاکسیدانتی نقش مهمدی در کنتدرل پراکسیداسدیون
هیدروژن درونی گیاه ،از طریق چرخه اکسیدو ردوکتاز در گلوتاتیون و آسکوربات دارد ( .)Yao et al., 2012یافتههای
دیهر محققین در گیاه ذرت ،سویا و همچنین چاودار نشان دادند که فعالیت آنزیمهای آنتیاکسدیدانت در تیمدار پیدری
تسریع شده بهعلت افزایش رادیکالهای آزاد کاهش یافته است ( Seiadat et al., 2012; Ansari and Sharif Zadeh,
 .)2013در ادامه گزارش شده است که آنزیم کلیدی ،در طی دوره پیری تسریع شده آنزیم کاتاالز میباشد ( Kibinza et

 .)al., 2011بنابراین ،این آزمایش بهمنظور بررسی اثر تیمار هیدروپرایمینگ و پیری تسریع شده بر روی شداخصهای
جوانهزنی و آنزیم کاتاالز در بذر ارزن بهاجرا درآمد.
مواد و روشها
این آزمایش در سال  4330در آزمایشهاه بذر گروه زراعت و اصالح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشهاه تهران بهصورت فاکتوریل دو فاکتوره در قالب طرح کامالً تصادفی با  3تکرار به اجرا درآمد.
برای اعمال پیری بذرها بهمدت صفر 4 ،2 ،و  6روز در جعبههای پالستیکی با رطوبت نسبی  30-400درصد و
دمای  44درجه سانتیگراد منتقل شدند و بعد از زمانهای تعیین شده بذرها از جعبهها خارج شدند .بعد از اعمال
تیمارهای پیری تسریع شده بر روی بذرها ،تیمار پرایمینگ جهت بهبود در شاخصهای جوانهزنی اعمال شد .تیمار
پرایمینگ شامل تیمار بذر با آب بهمدت  24ساعت در دمای  40درجه سانتیگراد بر روی بذرهای پیرشده و بذر پیر
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نشده (شاهد) بودند .بعد از مدت زمان های مشخص شده برای اعمال تیمار پرایمینگ ،بذرها از دماهای پرایم خارج و
با آب مقطر شستشو شدند ،سپس بذرها در دمای اتاق خشک شدند .قبل از کشت ،بذرها با هیپو کلرید سدیم  2درصد
ضدعفونی سطحی شدند و آزمون جوانهزنی استاندارد در  3تکرار  00بذری در دمای  20درجه سانتیگراد بهمدت 7
روز انجام شد .شمارش بذرها به صورت روزانه انجام شد و تعداد بذرهای جوانه زده ثبت و در پایان روز هفتم
درصد جوانه زنی ،شاخص جوانه زنی ،درصد گیاه چه طبیعی ،طول گیاهچه ،بنیه بذر ،متوسط مدت زمان جوانهزنی
(  )Nichlos and Heydecker, 1968و درصد گیاهچه های غیر طبیعی محاسبه شدند.
برای اندازهگیری میزان فعالیت آنزیم کاتاالز بذرهای خشک ،پیر شده بدون پرایم و پیر شده همراه با اعمال تیمار
هیدروپرایمینگ آماده شدند و سپس فعالیت آنزیم کاتاالز در دمای  20درجه سانتیگراد به روش اسپکتوفتومتری و با
روش جاندا و همکاران ( )Janda et al., 1999اندازهگیری شد.
تجزیههای آماری با نرمافزار  MSTAT-Cانجام شد و میانهینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح
احتمال  0درصد با یکدیهر مقایسه شدند .و در نهایت نمودارها با استفاده از نرمافزار  Excelرسم شدند.
نتایج و بحث
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده تیمار بر روی شاخصهای اندازهگیری شده در سطح احتمال
یک درصد معنیدار بود ،همچنین اثر دوره پیری بر روی کلیه شاخصهای جوانهزنی اندازهگیری شده در سطح احتمال
یک درصد معنیدار شد (جدول  .) 4نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل تیمار و پیری بر روی کلیه
شاخصهای جوانهزنی اندازهگیری شده بهجز طول گیاهچه و کاتاالز معنیدار بود ،ولی بر روی متوسط مدت زمان
جوانهزنی و کاتاالز معنیدار نبود (جدول .)4
جدول  -1تجزیه واریانس میانهین مربعات اثر تیمار بذر و پیری تسریع شده بر روی شاخصهای جوانهزنی و فعالیت آنزیم
کاتاالز بذر ارزن.
منابع تغییرات

جدول  -1تجزیه واریانس میانگین مربعات اثر تیمار بذر و پیری تسریع شده بر روی شاخصهای جوانهزنی و فعالیت آنزیم کاتاالز بذر ارزن

درجه آزادی درصد جوانهزنی شاخص جوانهزنی

تیمار بذری ()A

1

**

دوره پیری ()B

3

**3169/78

3

170/67

*

30/22

**

متوسط مدت زمان جوانهزنی درصد گیاهچه نرمال طول گیاهچه ()cm
**

32/78

0/56

**300/61

**3/34

**

3/67

A×B
خطای آزمایشی

16

7/83

0/24

درصد ضریب تغییرات

-

4/24

3/19

**

**

337/5

**6269/94
*

17/06

0/12

0/02

3/5

3/67

3/3

**

3/45

**64/82
ns

0/03

0/05

بنیه بذر
**

29218/28

**614499/66
*

1802/38

درصد گیاهچه غیر طبیعی
**

152/67

**5078/66
*

48/52

کاتاالز
**

37/75

**100/51
ns

0/92

472/613

12/61

0/45

5/5

16/39

7/64

3/99

** * ،و  nsبه ترتیب معنیداری در سطح احتمال یک و پنج درصد و عدم معنیداری را نشان میدهند.

گزارشات مختلف حاکی از آن است که استفاده از تیمارهای مختلف بذری و پیری بذر بهطور معنیداری بر روی
شاخصهای جوانهزنی اثر گذار بود (.)Ansari and Sharif Zadeh, 2012; Seiadat et al., 2012
نتایج مقایسه میانهین اثر متقابل پیری و تیمار بذر نشان داد که با افزایش دوره پیری درصد جوانهزنی بهطور
معنیداری کاهش یافت و استفاده از پیش تیمار بذر سبب افزایش درصد جوانهزنی در بذرهای پیر شده شد (شکل .)4
بیشترین درصد جوانه زنی مربوط به شرایط عدم پیری و استفاده از پیش تیمار بذر بود (شکل  .)4استفاده از پیش تیمار
بذر بعد از  6روز پیری سبب افزایش در درصد جوانهزنی بذرهای پیر شده شد (شکل .)4
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شکل  -1اثر متقابل پیش تیمار بذر و پیری بر درصد جوانهزنی بذر ارزن.

نتایج مقایسه میانهین اثر متقابل پیری و تیمار بذر بر شاخص جوانهزنی ،درصد گیاهچه طبیعی ،طول گیاهچه،
بنیهی بذر اندازهگیری شده نشان داد که با افزایش دوره پیری تمامی این صفات اندازهگیری بهطور معنیداری کاهش
یافتند و استفاده از هیدروپرایمینگ سبب افزایش در این صفات در بذرهای پیر شده گردید (شکلهای  3 ،2و .)4
بیشترین شاخص جوانهزنی ،درصد گیاهچه طبیعی ،طول گیاهچه ،بنیه بذر مربوط به شرایط عدم پیری و استفاده از
تیمار هیدروپرایمینگ بود (شکلهای  3 ،2و  .)4استفاده از هیدروپرایمینگ بعد از طی دورههای مختلف پیری سبب
افزایش در شاخص جوانهزنی ،درصد گیاهچه طبیعی ،طول گیاهچه ،بنیه بذرهای پیر شده در مقایسه با شرایط بدون
پرایم شد (شکلهای  3 ،2و .)4

شکل  -2اثر متقابل پیش تیمار بذر و پیری بر درصد جوانهزنی بذر ارزن.
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شکل  -3اثر متقابل پیش تیمار بذر و پیری بر درصد گیاهچه طبیعی بذر ارزن.

شکل  -4اثر متقابل پیش تیمار بذر و پیری بر بنیه بذر ارزن.

مقایسه میانهین اثرات متقابل تیمار بذر و پیری بر متوسط مدت زمان جوانهزنی و درصد گیاهچههای غیر نرمال
نشان داد که با افزایش در دوره پیری متوسط مدت زمان جوانهزنی و درصد گیاهچههای غیر نرمال بهطور معنیداری
افزایش یافت (شکلهای  0و  .)6متوسط مدت زمان جوانهزنی و درصد گیاهچههای غیر نرمال بعد از  6روز پیری در
بذرهای تیمار شده بهطور معنیداری کاهش یافت (شکلهای  0و .)6
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شکل  -5اثر متقابل پیش تیمار بذر و پیری بر متوسط مدت زمان جوانهزنی بذر ارزن.

شکل  -6اثر متقابل پیش تیمار بذر و پیری بر درصد گیاهچه غیر نرمال بذر ارزن.

مقایسه میانهین اثر ساده پیش تیمار بذر بر روی طول گیاهچه نشان داد که بیشترین طول گیاهچه مربوط به تیمار
هیدروپرایمینگ بذر بود (شکل  .)7همچنین اثر ساده دوره پیری بر طول گیاهچه نشان داد که بیشترین طول گیاهچه
در شرایط بدون پیری بهدست آمد و کمترین طول گیاهچه بعد از  6روز پیری بهدست آمد (شکل .)8
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شکل  -7مقایسه میانهین اثر ساده پیش تیمار بذر بر طول گیاهچه ارزن.

شکل  -8مقایسه میانهین اثر ساده پیری بر طول گیاهچه ارزن.

مقایسه میانهین اثر ساده پیش تیمار بذر بر فعالیت آنزیم کاتاالز نشان داد که بیشترین فعالیت آنزیم کاتاالز مربوط
به تیمار هیدروپرایمینگ بذر بود (شکل  .)3همچنین اثر ساده دوره پیری بر طول گیاهچه نشان داد که با افزایش در
طی دوره پیری فعالیّت آنزیم کاتاالز بهطور معنیداری کاهش یافت (شکل .)40

شکل  -9مقایسه میانهین اثر ساده پیش تیمار بذر بر فعالیّت آنزیم کاتاالز در بذر ارزن.
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شکل  -11اثر ساده دوره پیری بر فعالیت آنزیم بذر ارزن.
نتایج دیهر محققین نشان داده است که پیری بذر سبب کاهش در شاخصهای جوانهزنی میشود ( Ansari and

 .)Sharif Zadeh, 2012در ارقام مختلف گندم گزارش شده است که بعد از اعمال پیری شاخصهای جوانهزنی از
لحاظ آماری با هم تفاوت معنیداری داشتند ( .)Mohsen Naseb et al., 2010گزارشات حاکی از کاهش در درصد
جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،درصد گیاهچه نرمال ،بنیه بذر و سایر شاخصهای جوانهزنی میباشد .کاهش در سرعت
جوانهزنی احتماالً بهدلیل وقفهای است که در شروع فرآیند جوانهزنی در بذرهای پیر شده ایجاد میشود .علت وقفه
ایجاد شده بهاین دلیل این است که بذر برای تعمیر خسارتهای وارد شده به غشاء و دیهر قسمتهای سلول و
همچنین آغاز مجدد فعالیّت سیستم آنتیاکسیدانتی و جلوگیری از بروز تنش اکسداتیو نیاز به زمان دارد و جبران این
خسارتها ممکن است پس از جذب آب توسط بذر امکانپذیر شود .بنابراین مدت زمان الزم برای تکمیل فرآیند
جوانهزنی در بذرهای پیر شده در مقایسه با بذرهای پیر نشده افزایش مییابد که نتیجه آن کاهش شاخص جوانهزنی
است ( .)Bailly et al., 2000کاهش شاخص بنیه گیاهچه ناشی از کاهش اجزاء آن ،یعنی درصد جوانهزنی و طول
گیاهچه است که هر دو در شرایط پیری بذر کاهش مییابند ( .)Sung and Jeng, 1994بعیی محققین اثرات مپبت
پرایمینگ بر جوانهزنی گیاهان مختلف را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که این روشهای تیماری در افزایش
شاخصهای جوانهزنی مؤثر هستند ( ;Demir kaya et al., 2006; Murungu et al., 2003; Ansari et al., 2012

 .) Maurmicale, 1996; Kang et al., 2007گزارشات مختلف حاکی از آن است که استفاده از تیمارهای مختلف بذری
سبب افزایش در شاخصهای جوانهزنی بذرهای زوال یافته میشود ( .)Ansari and Sharif Zadeh, 2012همچنین
نتایج دیهر محققان نیز نشان دادند که افزایش در دوره پیری تسریع شده سبب کاهش در فعالیّت آنزیمهای
آنتیاکسیدانتی و میزان پروتئین شد و چنین نتیجهگیری شد که آنزیمهای آنتیاکسیدانت در جوانهزنی بذر بعد از پیری
اثر گذار بود و بذرهای با فعالیّت آنزیمی باالتر دارای درصد جوانهزنی بیشتری بودند ( Ansari et al., 2013; Seiadat

.)et al., 2012
گیاهان در پاسخ به تنشهای زنده و غیرزنده ،پروتئینهایی را تولید میکنند .تولید تعدادی از این پروتئینها
بهوسیله پیش تیمار بذر القا میشود ( .)Jin et al., 2000در طی زوال بذر تولید رادیکالهای آزاد و پراکسیداسیون
چربی باع

آسیب به غشا سلولی DNA ،و پروتئینهای بذری میگردد که خود باع
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بذر میشود .این تغییرات اغلب به گونههای فعال اکسیژن نسبت داده میشود ( .)Hendry, 1993نتایج آزمایشات
مختلف نشان دادهاند که تیمارهای بذری مختلف سبب افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی در بذرهای پیر شده
میشود ( .)Ansari et al., 2013; Seiadat et al., 2012کاهش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان بر اثر پیری بذر بهدالیل
متعددی مانند آسیب رسیدن به سنتز  RNAو همچنین حمله گونههای فعال اکسیژن به آنزیمهای آنتیاکسیدان است که
در شرایط پیری بذر افزایش یافته و موجب تخریب آنزیمها میشود ( .)Bailly, 2000بذرهای پیر شده بهدلیل کاهش
در فعالیت آنزیمها بهخصوص فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانتی و تخریب در دیواره سلولی در جذب آب دچار مشکل
شده و از این رو درصد و سرعت جوانهزنی کاهش مییابد .اعمال تیمارهای پرایمینگ تعمیر در دیواره سلولی و
افزایش در فعالیّت آنزیمهای آنتیاکسیدانتی شده و از این طریق درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی در بذرهای پیر
شده بهدلیل تغییر در برخی از فعالیّتهای مولکولی افزایش مییابد .از دیهر دالیل احتمالی کاهش درصد جوانهزنی در
بذرهای پیر شده میتوان به کاهش مصرا مواد ذخیرهای بذر و در نتیجه کاهش در انتقال مواد غذایی به محور جنینی
و کاهش در رشد سلولی محور جنینی اشاره کرد ،که اعمال تیمارهای پرایمینگ میتواند تا حدودی سبب افزایش در
مصرا مواد غذایی شده و از این طریق درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی را افزایش دهد.
نتیجهگیری نهایی
نتایج این آزمایش نشان داد که با افزایش دوره پیری شاخصهای جوانهزنی بهطور معنیداری کاهش یافتند و
استفاده از هیدروپرایمینگ سبب افزایش در شاخصهای اندازهگیری شده گردید  .دیهر نتایج این آزمایش نشان داد که،
پیری سبب کاهش در فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی میشود .استفاده از پیش تیمار بذر سبب افزایش در فعالیت
آنزیم کاتاالز شد .یکی از دالیل بهبود جوانهزنی بذرهای پیر شده را با استفاده از تیمارهای هیدروپرایمینگ میتوان به
افزایش در فعالیّت کاتاالز نسبت داد.
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