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چکیده
 اسید آسکوربیک و اسید سالیسیلیک در کاهش خسارت ناشی از زوال بذر و بهبود کیفیت بذر و گیاهچه سه رقم،به منظور بررسی نقش پرایمینگ بذر با جیبرلین
 این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای. به صورت گلدانی انجام شد1331  آزمایشی در سال،) برزگر و رقم شمشیری،آفتابگردان (فرخ
 غلظت صفر، بدون پرایم: تیمارهای پرایمینگ شامل. بذرها در معرض تیمار پیری زودرس قرار گرفتند و سپس پرایم شدند.کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد
+ 11ppm  جیبرلین،)211 ppm  و131 ppm(  اسید سالیسیلیک،)111ppm  و111 ppm(  آسکوربیک اسید،)11 ppm  و11 ppm(  جیبرلین،)(هیدروپرایمینگ
11ppm  و جیبرلین131ppm  اسید سالیسیلیک+ 111ppm  اسید آسکوربیک،131ppm  اسید سالیسیلیک+ 11ppm  جیبرلین، ppm111 ppm اسیدآسکوربیک
 بیشترین. رقم برزگر در مقایسه با دو رقم دیگر از نظر درصد و سرعت ظهور گیاهچه برتری داشت. بود131 ppm  اسید سالیسیلیک+ 111 ppm  اسید آسکوربیک+
 پرایمینگ. و در ارقام شمشیری و فرخ توسط هیدروپرایمینگ بدست آمد131ppm  اسید سالیسیلیک+ 11ppm درصد ظهور گیاهچه در رقم برزگر با تیمار جیبرلین
 بیشترین سرعت ظهور گیاهچه از رقم برزگر و در تیمار جیبرلین.سرعت ظهور گیاهچه را در هر سه رقم بهبود بخشید اما پاسخ به پرایمینگ در هر رقم اختصاصی بود
 کمترین میزان مالوندیآلدهید از رقم برزگر و در تیمار. پرایمینگ بطور چشمگیری میزان مالوندی آلدهید گیاهچه را در هر سه رقم کاهش داد. مشاهده شد11 ppm
. سالیسیلیک اسید بدست آمد+ ترکیبی آسکوربیک اسید
. گیاه روغنی، کلروفیل، کارتنویئد، زوال بذر، پرایمینگ:کلمات کلیدی
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Abstract
In order to study effects of seed priming with Gibberellin (GA), Ascorbic acid (AsA) and Salicylic acid (SA) on
mitigation of seed deterioration damage and improvement of seed and seedling qualities of three sunflower cultivars
(Farrokh, Barzegar and Shamshiri), a pot experiment was done in 2016. This research was carried out as a factorial
experiment based on RCBD with three replications. Seeds were exposed to accelerated aging, then primed. Priming
treatments were included: control, hydropriming, GA (50 and 75 ppm), AsA (100 and 150 ppm), SA (138 and 207 ppm),
GA 50 ppm + AsA 100ppm, GA50 ppm + SA 138 ppm, AsA 100ppm + SA 138ppm, and GA 50ppm + AsA 100ppm +
SA 138 ppm. Barzegar cultivar had better seedling emergence percentage and rate than the Shamshiri and Farrokh.
Seedling emergence was improved by priming treatments; however, suitable treatments were different for the cultivars.
Maximum seedling emergence percentage was obtained in Barzegar by GA 50ppm + SA 138ppm; however in Shamshiri
and Farrokh by hydropriming. Priming improved seedling emergence rate of the three cultivars, but the response to
priming was cultivar specific. Priming decreased seedling malondialdehyde (MDA) significantly in three cultivars. The
lowest MDA content was obtained in Barzegar cultivar primed by AsA + SA.
Keywords: Carotenoid, Chlorophyll, Oil crop, Priming, Seed deterioration
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اکبرزاده شرفی و همکاران

پتانسیل انبارداری آنها است و به بیاان دیگار سارعت زوال

مقدمه

آنها در انبار ساری مای باشاد .شارایط نامسااعد انباارداری
بخصوص دما و رطوبت نسبی باایی محایط انباار ،فرایناد

آفتابگردان چهاارمین گیااه روغنای یکسااله در جهاان

زوال را شاادت بخشاایده و بااذور زوال یافتااه باارای کشاات

است ،این گیاه روغنی نقش بسزایی در تامین نیاز کشور به

کیفیت نامطلوبی خواهند داشت (.)Bewley et al., 2013

روغاااانهااااای گیاااااهی خااااوراکی ایفااااا ماااایکنااااد

برآورد شده است کاه سااینه حادود  21درصاد باذرهای

( .)Rassam et al., 2015آفتاابگردان باه خااطر اسایدهاای

برداشاات شااده در اثاار فراینااد زوال از بااین ماایرونااد و یااا

چرب های اشباع نشده و ویتامین  ،Eروغن سالم تولید کارده

کیفیت آنها به میزان زیادی کاهش می یابد و این میازان از

به همین دلیل به وسیله مصرف کنندگان پذیرفته شاده اسات

نظاااار اقتصااااادی خسااااارت قاباااال تااااوجهی اساااات

( .)Gupta, 2012با وجودی که باذر اغلاب گیاهاان زراعای

( .)Mohammadi et al., 2008بذرهای روغنی که حاوی

رفتاری ارتودکس1دارند اما ایان باذرها در مادت نگاهداری

مقادیر قابال تاوجهی اساید چارب لینولئیاک باشاند بسایار

پیر میشوند .پیری یا زوال بذر فراینادی اسات کاه حتای در

مساتعد زوال هساتند ( .)Rassam et al., 2015پرایمیناگ

صااورت نگااهداری بااذر در ایاادهال تاارین شاارایط غیاارقاباال

بذر تکنیکی است که به واسطه آن بذور پیش از کاشت و

اجتناب است .این فرآیند در ابتدا کیفیت فیزیولوژک بذر را
تحت تاثیر قرار میدهد

مواجااه بااا شاارایط محیطاای بااه لحااا فیزیولوژیااک و

(;Eisvand and Alizadeh, 2003

بیوشیمیایی آمادگی جوانه زنی را بدست می آورند .این امر

 .)Copland and McDonald, 1985در اثر زوال بذر ،بنیه

ماایتوانااد ساابب بااروز تظاااهرات زیسااتی و فیزیولوژیااک

بذر اولین جزء از کیفیت بذر است که کاهش می یابد و به

متعددی در بذر پرایم شده و گیاه حاصال از آن گاردد باه

دنبااال آن ظرفیاات جوانااهزناای و قااوه نامیااه نیااز کاااهش
مااییابااد (

طوری که این موارد را میتوان در چگاونگی جواناهزنای،

;Barsa et al., 2003; McDonald, 1999

استقرار اولیاه نباات ،بهاره بارداری از نهااده هاای محیطای،

.)DeFigueiredo et al., 2003

زودرسی ،افزایش کمای و کیفای محصاول مشااهده کارد

زوال بذر عموماً با افزایش تراوش مواد محلول و کاهش

(.)Ashraf and Foolad, 2005; Afzal et al., 2004

تحماال باارای انبااارداری ( )MousaviNik et al., 2011و

پرایمینگ با تااثیر مثبتای کاه در تساری سابز شادن گیااه،

افااااازایش حساسااااایت باااااه تااااانشهاااااای محیطااااای

استقرار بهتر و سری تار گیاهچاه ،پوشاش ساری تار زماین،

( )Mohammadi et al., 2011همراه است .عوامل بسایاری

قدرت رقابت بهتر با علف های هرز ،توسعه بهتر ریشه و در

در فرسااودگی بااذر مشااارکت دارنااد کااه شااامل :ژنتیااک،

نتیجه جذب بیشتر آب و مواد غاذایی و ...دارد ،مای تواناد

خسارت های مکانیکی ،شرایط دما و رطوبت محیط ذخیره

سابب بهبااود عملکارد شااود و در صاورت نامساااعد بااودن

بذر ،رطوبت بذر ،وجود موجودات ذره بینای و رسایدگی

شاارایط محیطاای اثاارات مفیااد آن بهتاار نمایااان ماایشااود

بذر است که در این میان رطوبت و دما از مهم ترین عوامل

( .)Eisvand et al., 2010بااذرهای پاارایم شااده بطااور

هساتند ) .(Miller and McDonald, 1994خساارت وارد

ساااریعتری آب را جاااذب و متابولیسااام خاااود را از سااار

شده به ساختار غشاهای سلولی در طای پیاری باذر ممکان

میگیرند که نتیجه چنین امری افزایش سرعت جوانهزنی و

است عامل مهمی در تشریح علل زوال و پیاری باذر باشاد

ظهاااور گیاهچاااه اسااات ( .)McDonald, 2000در اثااار

(.)Senaratna et al., 1988

پرایمینگ رونویسی  DNAمیتوکندریایی و همچنین فعالیت

یکی از مشکالت بذر دانه های روغنای ،پاایین باودن
Orthodox

آلفا و بتا آمیالز افزایش مییابد ( )Bradford, 1986کاه باا
بهبود تعداد میتوکندری ها میزان انرژی بیشاتری در اختیاار

1
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رشد و فعالیتهای حیاتی خواهد بود و بواسطه آنزیم هاای

آسکوربات دیواره سلولی و آسکوربات اکسیداز موجود در

مذکور نیز ذخیره نشاساته ساری تار باه فارم قابال تحارک

دیواره سلولی در کنتارل رشاد نیاز دخیال هساتند و فعالیات

تبدیل و ساریعتر باه مصارف جناین مایرساد .جیبارلینهاا

بایی آسکوربات اکسیداز با توساعه ساری سالولهاا هماراه

بعنوان یکی از موثرترین هورمون های گیاهی در خصوص

است ( .)Shalata and Neumann, 2001آسکوربات تقسیم

تحریک جوانه زنی بذور شناخته شادهاناد .فعالیات زیساتی

سلولی را افازایش داده و سابب افازایش تعاداد بار ،،وزن

جیبرلین ها سبب تحریک تقسیم یا طویل شدن سلولی و یاا

خشک و تر بر ،در گیاه میشود (.)Miguel et al., 2006

هار دو مایشااود .البتاه در ارتبااا باا تحریااک جواناهزناای

هاادف از ایاان تحقی ا بررساای نقااش جیباارلین ،اسااید

مهمترین نقش آنها فعاالساازی آنازیم آمایالز و در نتیجاه

اسکوربیک و اسیدسالیسیلیک بار کیفیات باذر زوال یافتاه

تجزیه بافت نشاسته و انتقال آن باه محاور جنینای در حاال

سه رقم آفتابگردان و گیاهچه حاصل از این بذور بود.

رشاد مایباشاد ( .)Taiz et al., 2015اساید سالیسایلیک

مواد و روشها

اگرچه بیشتر بعنوان یک ترکیاب فناولی شاناخته شاده و در
فعال سازی دفاع گیاه در برابر پاتوژن ها نقش اساسی دارد اما

این پژوهش در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشااورزی

در سالهای اخیر مشخص شده است که در پاسخ گیاهان به

دانشگاه لرستان به صورت آزمایش گلادانی فاکتوریال در

تنش های غیر زیساتی نظیار خشاکی ،سارما ،سامیت فلازات

قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکارار در ساال

سنگین ،گرما و تنش اسمزی نیز نقش دارد و در این زمینه به

 1331اجرا شد .در این تحقی سه رقام آفتاابگردان (ارقاام

مثابه یک "عامل درمانی موثر" عمل میکند .عاالوه باراین،

روغنی برزگر و فرخ و رقم شمشیری بعنوان رقم آجیلی باا

اسااید سالیساایلیک در تنظاایم فرایناادهای فیزیولااوژیکی و

روغن کمتر) از موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال

بیوشااایمیایی در کااال زنااادگی گیااااه نقشااای حیااااتی دارد

کرج تهیه شدند .ابتدا تا حد امکان باذرهای پاوک و غیار

) .)Rivas-San Vicente and Plasencia, 2011نقااش

عادی بصورت دستی جدا شدند .سپس درصد جواناه زنای

مفید اسید سالیسایلیک در کااهش آسایب تانشهاای غیار

از طری آزمون جوانه زنی استاندارد بررسی شاد و درصاد

زیسااتی و کاااهش تاانش اکساایداتیو ،بااه افاازایش فعالیاات

جوانه زنی آنها  31درصد برآورد گردیاد .باذرها براسااس

آناازیمه اای آنتاایاکساایدانتی نظیاار کاتااایز ،پراکساایداز و

روش دلوچ و بسکین ( (Delouche and Baskin 1973باه

سوپراکساااااید دیساااااموتاز نسااااابت داده مااااایشاااااود

مدت  12سااعت در دماای  43درجاه ساانتیگاراد (شارایط

(.)Szepesi et al., 2005; Gunes et al., 2007

پیری زود رس) قرار داده شادند .ساپس جهات پرایمیناگ،

آسکوربات ،متابولیتی مهم در گیاهان است کاه باه عناوان

بذرهای پیرشده ابتدا با هیپوکلرید سدیم (یاک درصاد کلار

یک آنتی اکسیدان به همراه اجزا دیگر سیساتمهاای آنتای

فعال) به مدت  31ثانیه ضد عفونی ساطحی شادند و پاس از

اکسیدانتی فعالیات مایکناد و گیااه را در مقابال صادمات

آن با آب مقطر شستشو داده شدند و به مدت  11سااعت در

اکساایداتیو ،حفاظااات مااایکنااد .تحقیقاااات در گیاهاااان

 11تیمار پرایمیناگ :غلظات صافر (هیادروپرایم) ،جیبارلین

ترانسااژنیک و جهااش یافتااه نشااانگر نقااش کلیاادی اسااید

( 11و  ، )ppm 11اساااید آساااکوربیک ( 111و ،)ppm 111

آسکوربیک در چرخه آسکوربات-گلوتااتیون اسات کاه

سالیسیلیک اسید (  131و  ) ppm 211و ترکیبای( :جیبارلین

گیاه را در مقابل تانشهاای اکسایداتیو حفاظات مایکناد

 + ppm 11آسکوربیک اسید ( ،)ppm111جیبرلینppm 11

( .)Al-Hakimi and Hamamda, 2001آسااکوربات در

 +سالیساایلیک اسااید ( ،)ppm131آسااکوربیک اسااید111

دیواره سلول یافت مایشاود کاه اولاین خاط دفااعی سالول

 + ppmسالیساااااایلیک اسااااااید  )ppm131و (جیباااااارلین

محسااوب ماایشااود .همچنااین نشااان داده شااده اساات کااه
103
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+ppm11آسکوربیک اساید  + ppm 111سالیسایلیک اساید

لومی رسی تعیین شد .پس از الاک کاردن ،خااک رسای،

 )ppm 131قاارار داده شاادند .انتخاااب غلظااتهااا باار مبنااای

ماسه و کود گاوی پوسیده به نسبت  1:1:1باا هام ترکیاب

تحقیقات قبلی بار روی باذرهای مختلاف باود و ساعی شاد

شده و برای یکنواخت شدن ،خاک بخاوبی مخلاو و باه

حداقل غلظتهایی که معموی پاسخ مثبت داشتهاند انتخااب

طور مساوری در گلدانها ریخته شاد .گلادان هاا مطااب باا

شوند تاا درصاورت کااربرد در ساطح وسای هزیناه زیاادی

نقشه طرح که قبال تهیه شده بود کنار هم قرار داده شادند.

نداشته باشند .تیمارهای ترکیبی نیز با توجه به احتمال وجاود

بذرها در عم 1/1-2سانتی متاری از ساطح خااک کشات

اثااااارات سینرژیساااااتی ،در آزماااااایش لحاااااا شااااادند

شده و پس از کاشت آبیاری انجام گردید .گلخانه از ناوع

( .)Eisvand et al., 2010; Baladi et al., 2014همچناین

محدب با پوشش پالستیکی بود که در چند قسامت از آن

بذر پرایم نشده نیز مورد کشت قرار گرفتند .بذرها پاس از

مکانهایی برای تهویه هوا تعبیه شده بود .به مادت  21روز

خروج از محلول های پرایمینگ ،توسط آب مقطر شسته و

مراحل داشت (وجین و آبیاری) انجام شد .هار روز تعاداد

در دمای اتاق ( )21◦Cبه مدت  24ساعت خشک شدند.

بذرهای سبز شده شمارش و ثبت گردید سپس گیاهچه هاا
برداشت و صفات اندازهگیری شد.

پس از انجام آزمون خاک ،بافت خاک مورد اساتفاده
در گلدان ها (به قطار  21و ارتفااع  31ساانتی متار) از ناوع

شکل  -1تصویری از گلدانها در مراحل پایانی آزمایش.
Figure 1- Photo of the pots at final stages of the experiment.

درصد ظهوور گیاهچوه :معیاار سابز شادن خاروج

شده در آن روز یاداشت برداری شاد و طبا فرماول زیار،
سرعت ظهور گیاهچه محاسبه شد.

بر ،های لپاه ای از خااک در نظار گرفتاه شاد و براسااس
فرمول زیر محاسبه شد.
n
*100
N

n

n
Seedling emergence rate (seedling/day)   i
i 1 Di

Seedling emergence (%) 

 :niتعداد گیاهچه ظااهر شاده در روز iام و  :Diتعاداد

 :nتعداد گیاهچه ظاهر شده؛  :Nتعداد بذرهای کشت شده

روز پس از شروع آزمایش (.)Agrawal, 2004

سرعت ظهوور گیاهچوه :بارای انادازه گیاری ایان

طول ریشه :در برداشت نهایی (بعد از  21روز) پان

صفت هر روز از گلدان ها بازدیاد و تعاداد گیاهچاه ظااهر

گیاهچه به صورت تصادفی از هر تیمار انتخاب و باه طاور
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بررسی اثر جیبرلین ،اسید اسکوربیک و...

A= £ bc
A= OD532 -OD600

کامل (به گونهای که آسیبی به ریشه وارد نشود) از خااک
خارج شدند .طول ریشه به وسیله خاطکاش انادازه گیاری

 = £ضریب خاموشی 1= b ،سانتی متر (طول کاووت)،

شد.

 =cغلظت مالون دی آلدهید.

میزان کلروفیل ،aکلروفیل bو کارتنوئیود :باه

سوورعت رشوود گیاهچووه( :)SGRساارعت رشااد

میزان  1/2گرم بر ،هاای تاازه گیااه در هااون چینای کاه

گیاهچه از فرمول زیر محاسبه شد:

حاوی  11میلی لیتر استون  11درصاد باود ،سااییده شاد و
پس از صاف کردن با کاغذ صافی در طول موجهای ،003

)SGR (mg/seedling/day) = (W2- W1)/ (T2- T1

 ،411 ،014نااانومتر بااا اسااتفاده از دسااتگاه اسااپکتروفتومتر

کاااه در ایااان فرماااول :W1 ،وزن خشاااک گیاهچاااه در

UV-2100خوانده شد .محلاول اساتون  11درصاد بعناوان

نمونااااهباااارداری اول :W2 ،وزن خشااااک گیاهچااااه در

شاهد در نظر گرفته شاد .غلظات رنگیازه هاا باا اساتفاده از

نمونه برداری دوم :T1 ،زمان اولین نمونه برداری ،و  :T2زمان

فرمولهای زیر محاسبه شد:

دومین نمونهبرداری میباشد (.)Gardner, et al., 1985
دادههااا بااا ناارم افاازار  SASآنااالیز واریااانس شاادند و

Chl a = 12.25 A663 - 2.79 A647
Chl b = 12.21 A647 - 5.1 A663
CX+C = (1000 A470-1.82 Chl a-85.02 Chl b)/198

میانگینها توسط آزمون  LSDمقایسه شدند.

در ایان فرماولهاا  CX+C ،Chl b ،Chl aباه ترتیاب

نتایج و بحث

غلظاات کلروفیاال ،aکلروفیاال bو کارتنوئیاادها هسااتند.

درصد و سرعت ظهور گیاهچه :اثر پرایمینگ بار

غلظت های بدست آمده بر حسب میکروگرم در میلای لیتار

درصد ظهور گیاهچه در سطح یک درصاد معنای دار باود

عصاره بیان شد (.)Lichtentaler, 1994

(جاادول  )1و بیشااترین درصااد ظهااور گیاهچااه در تیمااار

مالوندیآلدهید (1/1 :)MDAگرم مااده تار بار،

 GA50+SA138 ppmاز رقااام برزگااار مشااااهده شاااد

در  2/1میلیلیتر تیوباربیتوریک اسید ( 1/1 )TBAدرصاد تاا

(جدول .)1کاهش درصد و سرعت جوانه زنی در اثر پیری

یکنواخت شدن کامل ساییده شده و محلول حاصل به مدت

در بااذور آفتااابگردان ( )Halder et al., 1983و سااویا

 1دقیقااه  11111دور در دقیقااه سااانتریفیوژ شااد .سااپس 4

( )Mohammadi et al., 2011گاازارش شااده اساات .از

میلی لیتر تری کلرواستیک اساید ( 21 )TCAدرصاد حااوی

عواقب مهم زوال بذر تخریب غشاء سالولی ،مختال شادن

تیوباربیتوریااک ( 1/1 )TBAدرصااد بااه یااک میلاایلیتاار از

متابولیساام ساالولی و کاااهش درصااد جوانااهزناای اساات

روشناور 1اضافه شده ،محلول حاصل  31دقیقه در بن مااری

( .)Peng et al., 2011پرایمینگ باعث افازایش سارعت و

 31درجه سانتی گراد قرار داده شد و بالفاصله روی یخ سارد

درصااد جوانااهزناای و وزن خشااک گیاهچااه و کاااهش

شد .جذب روشناور در طول ماوج هاای  132ناانومتر و 011

گیاهچههای غیر نرمال آفتابگردان در شرایط تنش خشکی

نااانومتر بااا اسااتفاده از دسااتگاه اسااپکتروفتومتر UV-2100

میشود ( .)Demir Kaya et al., 2006پرایمیناگ درصاد

خوانده شد .جذب غیراختصاصی در  011ناانومتر از جاذب

ظهور گیاهچه آفتابگردان را نسابت باه شااهد افازایش داد

در  132نااانومتر تفریاا شااد .محتااوی مااالون دی آلدهیااد
( )MDAبراسااس ضاریب خاموشاای

) (Hussain et al., 2006و منجر به افزایش درصد و بهبود

 111 mو

ساااارعت ظهااااور گیاهچااااههااااای آفتااااابگردان شااااد

بر حسب واحاد میکروماول در گارم وزن تار و باا توجاه باه

( .)Bailly et al., 2000استفاده از تیمارهای مختلف پایش

فرمول زیر محاسبه شد)Heath and Packer, 1968( :
Supernatant

تیمار بذر سبب افزایش شاخص هاای جواناه زنای باذرهای
1
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زوال یافته آفتابگردان مایشاود (.)Alivand et al., 2012

در تیماااار  GA75و در رقااام شمشااایری مشااااهده شاااد

پرایمینگ بذور ذرت هیبرید با اساید سالیسایلیک ،چاه در

(جدول .)3زوال بذر عموما در مناط مریستمی(نظیر نوک

شرایط نرمال و چه در شرایط تنش سرمایی ظهور گیاهچاه

ریشه چه) بذر آغاز می شود و ریشه چه ممکن است بیشاتر

را افزایش داد (.)Farooq et al., 2008

مسااتعد زوال باشااد ( .)McDonald, 1999یااک رابطااه

اثر رقم و اثر متقابل رقم و پرایمینگ بر سرعت ظهاور

معکااوس بااین طااول ریشااه چااه بااا دوره فرسااودگی در

گیاهچه در سطح یاک درصاد معنای دار باود (جادول .)1

آفتابگردان وجود دارد ( .)Rassam et al., 2015در گیااه

بیشترین سرعت ظهور گیاهچاه در تیمارهاایGA75 ppm

ذرت کاهش تقسیم سلولی و گسترش سلولی بخاش هاایی

و  SA138 ppmدر رقام برزگار مشااهده شاد (جادول.)2

از ریشه منجر به کاهش رشد ریشاه در باذرهای پیار شاده

گزارش شده است که پرایمینگ باذور آفتاابگردان باعاث

گردید ( .)Davidson and Bray, 1991تنش پیری باعاث

افزایش سرعت جوانه زنی و بهبود رشد گیاهچاه مای شاود

کاهش طول ریشهچه در کلزا ( )Balouchi et al., 2013و

(Kausar et al. .)Chojnowski and Come, 1997

گلرنگ ( )Balouchi et al., 2013گردید.

گزارش کردند که پرایمینگ موجب کاهش میانگین زمان

سرعت رشد گیاهچوه :اثار پرایمیناگ بار سارعت

جوانه زنی و افزایش درصاد جواناه زنای باذرهای فرساوده

رشد گیاهچه در سطح یک درصد معنای دار باود (جادول

شاده آفتاابگردان شاد ( .)Kausar et al., 2009باذرهای

 .)1بیشترین سرعت رشد گیاهچه در تیمار  AS150در رقم

کنجد تیماار شاده باا اساید سالیسایلیک و جیبارلین سابب

شمشاایری مشاااهده شااد (جاادول .)4ساایدی و همکاااران

افزایش در سرعت جوانه زنی و بنیاه گیاهچاه باذرهای پیار

( )Seyedi et al., 2013با بررسای اثار پرایمیناگ باذر بار

شاااده در مقایساااه باااا باااذرهای تیماااار نشاااده گردیاااد

ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ تحت تنش

(.)Asadi Aghbalaghi et al., 2015

خشکی نشان دادند کاه پرایمیناگ باا بهباود ویژگای هاای

طول ریشه :اثر پرایمینگ بار طاول ریشاه در ساطح

جوانه زنی گلرنگ منجر به افزایش سارعت رشاد گیاهچاه
در شرایط تنش خشکی میگردد.

یک درصد معنی دار بود (جدول  .)1بیشاترین طاول ریشاه

جدول  -1اثر پرایمینگ بذر و نوع رقم بر درصد ظهور گیاهچه آفتابگردان.
Table 1- Effect of seed priming and cultivar type on sunflower seedling emergence percentage.
رقمCultivar
شمشیری

برزگر

فرخ

Shamshiri
60.34ij
90.00ab
80.00d-f
50.00k
70.00h
60.00ij
73.33gh
73.33gh
83.33c-e
80.00d-f
83.33c-e
73.33gh

Barzegar
50.00k
80.00d-f
70.00h
86.67bc
73.33gh
50.00k
73.33gh
83.33c-e
90.00ab
86.67bc
93.33a
80.00d-f

Farrokh
51.00k
84.33cd
71.33h
76.33fg
70.00 h
51.00k
76.67fg
63.67i
63.33i
81.67 de
79.00ef
58.67j

100

تیمار پرایمینگ
Priming treatments
Control
Hydropriming
GA50 ppm
GA75 ppm
AsA100 ppm
AsA150 ppm
SA138 ppm
SA207 ppm
AsA100 +SA 138 ppm
AsA100 + GA50 ppm
GA50 + SA138 ppm
AsA100 + GA50 + SA138 ppm
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... اسید اسکوربیک و،بررسی اثر جیبرلین

.) آفتابگردانseedling/day(  اثر پرایمینگ بذر و نوع رقم بر سرعت ظهور گیاهچه-2 جدول
Table 2- Effect of seed priming and cultivar type on sunflower seedling emergence rate (seedling/day).
Cultivar رقم

تیمار پرایمینگ
Priming treatments

فرخ

برزگر

شمشیری

Farrokh
Barzegar
Shamshiri
Control
0.9rs
0.9rs
1.14p
Hydropriming
1.21n-p
1.20n-p
1.30j-n
GA50 ppm
1.22n-p
1.43c
1.19op
GA75 ppm
1.40e-i
1.63a
0.82s
AsA100 ppm
1.20n-p
1.34h-k
1.54b
AsA150 ppm
1.45d
0.40de
0.97qr
SA138 ppm
1.53b
1.62a
1.38f-j
SA207 ppm
1.38g-j
1.38g-j
1.55b
AsA100 +SA 138 ppm
1.38k-o
1.38k-o
1.24l-o
AsA100 + GA50 ppm
1.44gh
1.30j-n
1.33i-l
GA50 + SA138 ppm
1.20n-p
1.23m-p
1.33i-l
AsA100 + GA50 + SA138 ppm
1.33i-l
1.23m-p
1.01q
:GA : اختصارات. درصد اختالف معنی داری ندارند1  از نظر آماری در سطح احتمالLSD  براساس آزمون،*میانگینهای دارای حروف مشترک
. اسید سالیسیلیک:SA ، اسید آسکوربیک: AsA،جیبرلین
*Means with same letter had not significant differences, according to LSD, p<0.05. (GA, gibberelic acid;
AsA, Ascorbic acid; SA, Salicylic acid).

.) گیاهچه آفتابگردانcm(  اثر پرایمینگ بذر و نوع رقم بر طول ریشه-3 جدول
Table 3- Effect of seed priming and cultivar type on sunflower seedling root length (cm).
Cultivar رقم
تیمار پرایمینگ

فرخ

برزگر

شمشیری

Priming treatments
Farrokh
Barzegar
Shamshiri
Control
8.33mn
8.00m-o
7.00p
Hydropriming
9.33k
10.67g-j
8.00m-o
GA50 ppm
8.67lm
8.67lm
10.13ij
GA75 ppm
8.67lm
8.33mn
14.00a
AsA100 ppm
10.33h-j
10.33h-j
10.67gh
AsA150 ppm
12.33c
10.33h-j
12.00c-e
SA138 ppm
10.67g-i
13.33b
11.33d-g
SA207 ppm
8.33mn
11.67c-f
8.67lm
AsA100 +SA 138 ppm
9.67jk
11gh
12.33c
AsA100 + GA50 ppm
9.67jk
9.33kl
12.00cd
GA50 + SA138 ppm
7.67n-p
7.67n-p
8.00m-o
AsA100 + GA50 + SA138 ppm
10.00i-k
7.33op
8.00m-o
:GA : اختصارات. درصد اختالف معنی داری ندارند1  از نظر آماری در سطح احتمالLSD  براساس آزمون،*میانگینهای دارای حروف مشترک
. اسید سالیسیلیک:SA ، اسید آسکوربیک: AsA،جیبرلین
*Means with same letter had not significant differences, according to LSD, p<0.05. (GA, gibberelic acid;
AsA, Ascorbic acid; SA, Salicylic acid).
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جدول  -4اثر پرایمینگ بذر و نوع رقم بر سرعت رشد گیاهچه( )mg/seedling/dayآفتابگردان.
Table 4- Effect of seed priming and cultivar type on sunflower seedling growth rate (mg/seedling/day).
رقم Cultivar
شمشیری

فرخ

برزگر

تیمار پرایمینگ
Priming treatments

Farrokh
Barzegar
Shamshiri
Control
0.03m
0.025mn
0.03m
Hydropriming
0.08e-g
0.06hi
0.08e-g
GA50 ppm
0.10c
0.05jk
0.10c
GA75 ppm
0.08e-g
0.08e-g
0.07f-h
AsA100 ppm
0.11b
0.05jk
0.085de
AsA150 ppm
0.07f-h
0.06hi
0.13a
SA138 ppm
0.12b
0.04l
0.10c
SA207 ppm
0.07f-h
0.09cd
0.07f-h
AsA100 +SA 138 ppm
0.023op
0.01q
0.023op
AsA100 + GA50 ppm
0.02p
0.03m
0.023op
GA50 + SA138 ppm
0.023op
0.015pq
0.023op
AsA100 + GA50 + SA138 ppm
0.02p
0.03mn
0.023op
*میانگینهای دارای حروف مشترک ،براساس آزمون  LSDاز نظر آماری در سطح احتمال  1درصد اختالف معنی داری ندارند .اختصارات:GA :
جیبرلین : AsA،اسید آسکوربیک :SA ،اسید سالیسیلیک.
;*Means with same letter had not significant differences, according to LSD, p<0.05. (GA, gibberelic acid
AsA, Ascorbic acid; SA, Salicylic acid).

محتووای کلروفیول و کارتنوئیود :نتاای تجزیااه

با افزایش رنگیزههایی نظیار کارتنوئیاد و مولکاولهاای آب

واریانس نشان داد که اثر رقم ،پرایمینگ و اثر متقابل آنها

دوست و همچناین باه کماک آنازیمهاای سارکوب کنناده

بر محتوای کلروفیل  aدر سطح یک درصد ،اثر پرایمینگ

رادیکال های آزاد مان از خساارت باه سااختار کلروفیال هاا

و اثر متقابل پرایمینگ و رقام بار محتاوای کلروفیال bدر

میشود و به این صورت صادمات ناشای از زوال را کااهش

سطح یک درصد معنی دار بود .همچنین اثر متقابال رقام و

میدهد ( .)Sanitata and Gabbriella, 1999سالیسایلیک

پرایمیناگ بار محتاوای کارتنوئیاد در ساطح یاک درصااد

اسید در غلظات هاای مناساب باا کااهش تخریاب رنگیازه

معناایدار بااود (جاادول  .)1بیشااترین محتااوای کلروفیاال ،a

کلروفیاال ،افاازایش تااوان آنتاایاکساایدانی ساالول و ساانتز

کلروفیل  ،bو کارتنوئید باه ترتیاب در تیمارهاای SA207

پروتئین های جدید از دستگاه فتوسنتزی حمایات مای کناد

(برزگر)( AS+SA ،برزگر) (جدول ،)0و  AS100در رقام

( .)Popova et al., 2003اثرهای مثبت اسید سالیسیلیک باه

فرخ مشاهده شد (جدول  .)0کاهش میزان کلروفیل در اثر

افزایش آسیمیالسایون و درصاد فتوسانتز و افازایش جاذب

تنش اکسیداتیو مربو به تولید رادیکال های آزاد اکسیژن

مواد معدنی توساط گیاهاان تانش دیاده تحات تیماار اساید

در سلول است ،که باعث پراکسیداسیون و تجزیه کلروفیل

سالیسیلیک نسبت داده شده است (.)Szepesi et al., 2005

در ساویا شاد ( .)Wang et al., 2001کارتنوئیادهاا نقاش

باااار اساااااس تحقیقااااات انجااااام شااااده توسااااط میتلاااار

حفاااظتی در مقاباال تاانش اکساایداتیو القااا شااده داشااته و در

( )Mittler, 2002اثرهای مضر تنش شوری روی کلروفیل

سمیت زدایی از کلروفیل نقش دارند و باعث کاهش اثارات

 aتوسط کاربرد آسکوربیک اسید خنثی میشود.

سمی رادیکال های آزاد می شوند .به نظر می رسد پرایمیناگ
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.) گیاهچه آفتابگردانµg/ml( b  وa اثر پرایمینگ بذر و نوع رقم بر محتوی کلروفیل-1 جدول
Table 5- Effect of seed priming and cultivar type on sunflower seedling chlorophyll a and b (µg/ml).
Cultivar
تیمار پرایمینگ

فرخ

رقم

برزگر

شمشیری

Priming treatments

Farrokh
Barzegar
Shamshiri
Ch a
Ch b
Ch a
Ch b
Ch a
Ch b
Control
12.87kl
2.60mn
11.37no
2.97jk
12.97kl
2.23q
Hydropriming
15.64e-g
2.75m
12.93kl
2.39o-q
15.22f-h
3.75c
GA50 ppm
18.85b
3.78b
12.19l-n
2.41op
12.47k-m
3.61cd
GA75 ppm
17.88c
2.47no
15.41fg
3.60cd
13.07k
3.17g-j
AsA100 ppm
19.86a
3.41de
17.72c
3.05h-k
11.78m-o
2.77lm
AsA150 ppm
15.42fg
3.13g-j
12.00mn
2.67mn
10.52p
2.45op
SA138 ppm
14.89g-j
3.23f-i
17.97c
2.54mn
14.51h-j
2.54mn
SA207 ppm
14.19ij
3.33ef
20.38a
2.97jk
16.38de
3.21f-i
AsA100 +SA 138 ppm
14.15j
3.56cd
11.95mo
4.31a
11.64no
3.24f-h
AsA100 + GA50 ppm
15.41fg
2.85kl
15.56fg
2.71m
15.22f-h
3.71c
GA50 + SA138 ppm
15.79ef
3.54de
12.88kl
2.35o-q
11.19op
2.25pq
AsA100 + GA50 + SA138 ppm
17.00d
3.26f-h
14.15j
3.03j-k
12.97kl
3.29fg
:GA : اختصارات. درصد اختالف معنی داری ندارند1  از نظر آماری در سطح احتمالLSD  براساس آزمون،*میانگینهای دارای حروف مشترک
. اسید سالیسیلیک:SA ، اسید آسکوربیک: AsA،جیبرلین
*Means with same letter had not significant differences, according to LSD, p<0.05. (GA, gibberelic acid;
AsA, Ascorbic acid; SA, Salicylic acid).

.) گیاهچه آفتابگردانµg/ml(  اثر پرایمینگ بذر و نوع رقم بر محتوی کارتنویید-0 جدول
Table 6- Effect of seed priming and cultivar type on sunflower seedling carotenoids (µg/ml).
Cultivar
تیمار پرایمینگ
Priming treatments

فرخ

برزگر

رقم
شمشیری

Farrokh
Barzegar
Shamshiri
Control
0.89e-g
0.78g-i
0.93ef
Hydropriming
0.67kl
0.69j-l
1.12c
GA50 ppm
1.16b
0.69j-l
0.91e-g
GA75 ppm
0.66kl
0.70j-l
1.05d
AsA100 ppm
1.20a
0.85f-h
0.84f-h
AsA150 ppm
0.91e-g
0.82g-i
0.77h-j
SA138 ppm
0.95e
0.68kl
0.64l
SA207 ppm
0.85f-h
0.90e-g
0.87e-g
AsA100 +SA 138 ppm
1.06d
1.10cd
0.93ef
AsA100 + GA50 ppm
0.75j-k
0.84f-h
1.11cd
GA50 + SA138 ppm
1.00de
0.62l
0.49m
AsA100 + GA50 + SA138 ppm
0.84f-h
0.88e-g
0.91e-g
:GA : اختصارات. درصد اختالف معنی داری ندارند1  از نظر آماری در سطح احتمالLSD  براساس آزمون،*میانگینهای دارای حروف مشترک
. اسید سالیسیلیک:SA ، اسید آسکوربیک: AsA،جیبرلین
*Means with same letter had not significant differences, according to LSD, p<0.05. (GA, gibberelic acid;
AsA, Ascorbic acid; SA, Salicylic acid).
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محتوووای مووالون دی آلدهیوود :نتااای تجزیااه

موضوع ممکن است به نقشای کاه هار دوی ایان ماواد در

واریانس نشان داد که اثر رقم در سطح پان درصاد و اثار

تقویت سیساتم آنتای اکسایدانتی دارناد مارتبط باشاد زیارا

پرایمینگ و اثر متقابل دو عامل رقم و پرایمینگ در ساطح

مالون دیآلدهید عمدتا ناشی از حمله رادیکاالهاای آزاد

یک درصد بر محتاوای ماالون دی آلدهیاد معنای دار باود

به ساختاری لیپیدی بویژه غشاها است و لاذا کااهش آن از

(جدول  .)1تیمار بادون پرایمناگ در رقام فارخ بیشاترین

طری تقویت آنتی اکسیدانتهاا اماری قابال انتظاار اسات.

محتوای مالون دی آلدهیاد را دارا باود (جادول  .)1تیماار

مالون دی آلدهید یکی از ترکیبات مهمی است که در اثار

سالیسیلیک اسید  211 ppmدر دو رقم فرخ و شمشایری و

خسارت به لیپیدها به دلیال تانش اکسایداتیو در طای زوال

همچنین تیمار سالیسیلیک اسید در ترکیب با آساکوربیک

بذر تجم مییابد و نتای این تحقی نشاان داد کاه تجما

اسید در رقام برزگار بطاور معنای داری میازان ماالون دی

آن در گیاهچه حاصل از بذرهای پیرشده نیز دیده می شود

آلدهید را کاهش دادناد .ایان موضاوع مایتواناد بواساطه

و با پرایمینگ امکان کاهش آن جود دارد.

نقاااش هااااردو ترکیااااب در بحاااث افاااازایش پتانساااایل

با بررسی واکنش سه رقم کلزا به تنش شوری مشخص

;Szepesi et al., 2005

شد ،افزایش سطح تنش شاوری سابب تخریاب غشاا هاای

 .)Shalata and Neumann, 2001پرایمینااگ بااذرهای

سلولی و افزایش غلظات ماالون دی آلدهیاد بار ،شاد و

زوال یافته گندم با اسید سالیسایلیک و اساید آساکوربیک

همچنین بیان داشت که رابطه منفای میاان افازایش غلظات

نیز بطور معنای درای سابب کااهش ماالون دیآلدهیاد در

مااالون دی آلدهیااد باار ،بااا رشااد گیاااه وجااود دارد

گیاهچه شاده اسات ( .)Moori and Eisvand, 2017ایان

(.)Farhoudi, 2011

آنتایاکسایدانتی سالول باشاد (

جدول  -1اثر پرایمینگ بذر و نوع رقم بر مالوندیآلدهید ( )µmol g-1 FWگیاهچه آفتابگردان.
Table 7- Effect of seed priming and cultivar type on sunflower seedling malondialdehyde (µmol g-1 FW).
رقم
شمشیری

Cultivar
فرخ

برزگر

تیمار پرایمینگ
Priming treatments

Farrokh
Barzegar
Shamshiri
Control
1454.07a
1179.22c
1141.14d
Hydropriming
1206.84c
1017.76fg
1010.48fg
GA50 ppm
1143.40cd
448.61p
816.73kl
GA75 ppm
853.00jk
924.04hi
924.54hi
AsA100 ppm
630.93n
779.97lm
570.82no
AsA150 ppm
515.18op
741.22m
617.52n
SA138 ppm
1006.01fg
1089.95de
791.89k-m
SA207 ppm
466.49p
785.88k-m
334.84q
AsA100 +SA 138 ppm
470.96p
350.24q
1015.95fg
AsA100 + GA50 ppm
1245.24b
896.71ij
1012.96fg
GA50 + SA138 ppm
970.74gh
1064.00ef
853.99jk
AsA100 + GA50 + SA138 ppm
647.61n
910.70hi
854.71jk
*میانگینهای دارای حروف مشترک ،براساس آزمون  LSDاز نظر آماری در سطح احتمال  1درصد اختالف معنی داری ندارند .اختصارات:GA :
جیبرلین : AsA،اسید آسکوربیک :SA ،اسید سالیسیلیک.
;*Means with same letter had not significant differences, according to LSD, p<0.05. (GA, gibberelic acid
AsA, Ascorbic acid; SA, Salicylic acid).
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جدول  -1تجزیه واریانس اثر تیمار پرایمینگ بذر و نوع رقم بر شاخصهای ظهور و کیفیت گیاهچه سه رقم آفتابگردان.
Table 8- ANOVA (Mean squares) for seed priming treatments and cultivar type on seedling emergence
indices and quality of sunflower.
درصد ظهور

سرعت

طول ریشه

سرعترشد

گیاهچه

سبز شدن

SEP

SER

Root
length

گیاهچه
SGR

Ch. a

593.80

0.21

7.88

0.001

کلروفیلa

کلروفیلb

کارتنوئید

مالون دی آلدهید

Ch. b

Car.

MDA

درجه
آزادی
Df

*29.36

0.12

0.07

128227.37

2

801.40

**0.7

4.61

0.003

**75.79

0.27

0.13

*177275.41

2

**850.73

**0.32

**16.12

**0.008

**20.25

**1.21

0.14

**551891.42

11

224.92

0.09

6.68

0.001

**15.16

**1.00

**0.18

**374683.55

22

283.20

0.09

5.17

0.001

**6.07

0.36

0.08

52458.38

70

19.56

23.53

23.23

17.34

16.50

19.22

22.41

13.35

مناب تغییرات
()S.O.V
بلوک
Block
رقم
Cultivar
پرایمینگ
Priming
اثر متقابل
C*P
خطا
()Error
ضریب تغییرات
()CV%

** * ،به ترتیب نشانگر اثر معنیدار در سطح احتمال  1و  1درصد.
**, * and ns indicate significant at 1%, 5% and not significant, respectively

سالیسیلیک  131ppmدر رقم برزگر مشاهده شد .بیشترین

نتیجهگیری

ساارعت ظهااور گیاهچااه نیااز از همااین رقاام و در تیمااار
جیبرلین 11 ppmمشاهده شاد .کمتارین میازان ماالوندی-

اعمال پرایمینگ به طور کلی بر تماامی شااخص هاای

آلدهیاااد گیاهچاااه از رقااام برزگااار و در تیماااار ترکیبااای

بااذر و گیاهچااه در ایاان پااژوهش تاااثیر مثباات داشاات.

آسکوربیک اسید  +سالیسیلیک اسید بدست آمد.

پرایمیناگ سابب تساری ظهاور گیاهچاه و بهباود کیفیات
فیزیولوژیک گیاهچه های ارقام آفتاابگردان شاد .باه طاور

تشکر و قدردانی

کلی پرایمینگ باعث بهباود خساارات ناشای از زوال باذر
شد .رقم برزگر در مقایسه با دو رقم دیگر از نظر درصاد و

نویسااندگان باار خااود یزم ماایداننااد مراتااب تشااکر

ساارعت ظهااور گیاهچااه برتااری داشاات .ایاان موضااوع بااه

صمیمانه خود را از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان کاه

احتمال زیاد به دلیل تفاوت ژنتیکای ارقاام باشاد .بیشاترین

ما را در انجام و ارتقاء کیفای ایان پاژوهش یااری دادناد،

درصد ظهور گیاهچاه در تیماار جیبارلین  + 11ppmاساید

اعالم نمایند.
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