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 مقاله پژوهشی

  کنارمختلف  يها تودهبذر  یزن جوانهبیوشیمیایی و  يها شاخصتأثیر پتانسیل آب بر 

)Ziziphus spina christi( 

 4 یسلطان، الیاس 3 یبلوچ، حمیدرضا *، 2 يمراد، علی 1 يمنصورمهناز 

  مبسوطچکیده 

در انتقال خصوصیات وراثتی، پراکنش و استقرار  نقش مهمیکه  مثل جنسی در گیاهان است بذر مهمترین عامل تولید: مقدمه

ثیر عوامل أکه تحت ت باشد زندگی گیاهان می ترین مراحل چرخه زنی بذر از مهمترین و پیچیده جوانه. گیاه در مناطق مختلف دارد

ژه یو ا بهیاز نقاط دن ياریدر بس و بومی یباغ، یمحصوالت زراع دیتولاز موانع اصلی  خشکیتنش . ردیگ یمقرار  ژنتیکی و محیطی

 يها شاخصخشکی بر  بررسی تأثیر تنش ا هدفبپژوهش حاضر . شود یممحسوب  ،رانیمانند ا ،کمه خشیو ن کمناطق خش

مناطق خاك در فرسایش دارویی و مناسب جهت کنترل  - مرتعی يا گونهبه عنوان  مختلف کنار يها تودهبذر  زنی جوانهبیوشیمیایی و 

  .صورت گرفت خشک

 بذر يآزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژ: ها روشمواد و  

شده از  يآور جمع کناربذري  هاي تودهآزمایش شامل  يتیمارها. انجام شد 1397دانشگاه یاسوج در سال  يدانشکده کشاورز

  .بود بار -8، و -6، - 4، -2دشت و پنج سطح پتانسیل آبی صفر، هاي میناب، کازرون، مسجدسلیمان و ده شهرستان

، سرعت یزن جوانهدرصد ( یزن جوانه يها شاخصبر  ها آندر پژوهش حاضر اثر پتانسیل اسمزي، توده و برهمکنش : ها افتهی

 کاتاالز وفعالیت دروژن، پروتئین، پرولین، پراکسیدهی(و بیوشیمیایی ) بنیه طولیو  گیاهچه، ضریب آلومتري ، طولیزن جوانه

ذکر شده به  یزن جوانه يها شاخصنتایج نشان داد که اثر پتانسیل اسمزي بر تمامی . بود دار یمعنبذر کنار ) دازیپراکسآسکوربات 

هشی و میزان کاروند  محلول بذر هاي پروتئین محتواي پتانسیل اسمزيشدت با افزایش  ؛بود ضریب آلومتري کاهشی استثناي

درگیاهچه افزایش  چه شهیربا افزایش شدت تنش اسمزي طول . داشتافزایشی روند پراکسیداز  کاتاالز و آسکورباتفعالیت پرولین، 

  .گیاهچه شدضریب آلومتري شاخص که سبب افزایش  چشمگیري داشت

با کاهش پتانسیل اسمزي تغییرات چشمگیري  ها تودهکنار در همه  هايو بیوشیمیایی بذر یزن جوانه يها شاخص: يریگ جهینت

تواند ما را در شناخت  این نتایج می .بذر کنار همراه بودو قدرت استقرار زنی  کاهش پتانسیل اسمزي با کاهش جوانهو  داشتند

  .هاي کنار کمک نماید زنی و توسعه سطح جنگل نیازهاي جوانه پیش

  هیدروژن ، ضریب آلومتري، کاتاالز، محتواي پراکسیدیزن جوانهپروتئین محلول، تنش خشکی، درصد : کلیدي يها واژه

  :نوآوري يها جنبه

  .شد بررسی آبی مختلف يها لیپتانستحت  بذرهاي مربوط به چند توده بذري کنار یزن جوانهخصوصیات  -1

  .ارزیابی گردید بذر در چند توده کنار یزن جوانهبیوشیمیایی مرتبط با  يها جنبه -2
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 مقدمه

در  ترین بخش گیاه است که بذر مهمترین و اساسی

شرایط تکثیر و بقاي گیاه در  هاي پراکنش، سازوکار

. )2006، 1نونوگاکی( بسیار سخت نقش اساسی دارد

 ترین مراحل چرخه زنی بذر از مهمترین و پیچیده جوانه

ثیر عوامل ژنتیکی و أکه تحت ت باشد زندگی گیاهان می

رسیدگی بذر، نظیر خصوصیات گیاه مادري، محیطی 

 ها يماریبآب، دما و اکسیژن، صدمات مکانیکی و آفات و 

و 3وینداور ؛2004و همکاران، 2ساویج فینیچ(د گیر می قرار

هر عاملی که از طریق کاهش سرعت . )2007همکاران، 

سبب استقرار نامناسب و کاهش  یزن جوانهو یکنواختی 

گردد  تراکم گیاهچه شود، باعث کاهش عملکرد می

از بین عوامل ذکر شده جهت  .)2005، 4اسپرینگر(

در صورت موجود بودن اکسیژن کافی دما زنی بذر  جوانه

زنی بذرهاي بدون  و آب از مهمترین عوامل مؤثر در جوانه

  ).2002، 5برادفورد(خواب هستند 

 يها تنشمعضالت مهم در نواحی که گیاهان با  از

در خیر أت، خشکی مواجه هستند محیطی مانند تنش

به دلیل کاهش  و استقرار نامناسب گیاهچهزنی  جوانه

که از عوامل تعیین کننده  باشد یمپتانسیل آب بذر 

  .عملکرد و زمان رسیدگی هستند

 كل آب خایاهش پتانسک یبه نوع کیتنش خش

 .شود یم ویداتیسکا تنشجاد یباعث ا معموالً که بوده

 يها بیآسله یبوس توانند یمفعال  يها ژنیاکسانواع 

 و یکلئکنو يدهایاس، ها نیپروتئ ،ها یچربو به یداتیسکا

 .نمایندب یرا تخر بذر یعیطب سازوکارهاي ها میآنز

نظیر  ییها میآنزاختالل در جذب آب سبب عدم فعالیت 

شده که تأثیر بسزایی در بذر آلفا آمیالز در الیه آلورون 

 یزن جوانهبذر دارد و در نتیجه آن از  یزن جوانهفرآیند 

بذر جلوگیري کرده و اثرات نامطلوبی بر سرعت 

و همکاران،  6راد صبوري(زنی و رشد گیاهچه دارد  جوانه

 يها بافت از ییغذا مواد انتقال عدم ای کاهش). 2011

باعث کاهش رشد گیاهچه و تقسیم سلولی  بذر يا رهیذخ

                                                             
1 Nonogaki 
2 Finch-Savag 
3 Windauer 
4 Springer 
5 Bradford 
6 Saburi-rad 

و 7تراتوین(د شو گیاهچه می و در ادامه کاهش طول

منظور غلبه  بهبا افزایش سطح تنشی ). 1997همکاران، 

 یدفاع هاي سازوکار ياهان دارایو، گیداتیسکا تنشبر 

 تا انواع باشند یم یمیرآنزیو غ یمیآنز دانتیاکس یآنت

؛ 2000و همکاران،8دیت( ندن ببریژن فعال را از بیسکا

تحقیقات حاکی از آن است  ).2016و همکاران، 9انجوم

شدت تنش، برخی از گیاهان با تولید  که بر حسب

 نظیر اسیدهاي آمینه و آنتی هاي سازگار متابولیت

اکسیداز،  فنل یپلکاتاالز، پراکسیداز،  يها دانتیاکس

سوپراکسید دیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز و گلوتاتیون 

ها براي حفاظت از سلول  ریداکتاز که هر کدام از آن

اثرات تنش اکسیداتیو را  ،ندکن وظیفه خاصی را ایفا می

 دهند یمکاهش داده و به رشد خود ادامه 

و کاتاالز  يها میآنز. )2016و همکاران، 10چاکرابارتی(

نقش پراکسیداز در حذف پراکسیدهیدروژن   آسکوربات

متفاوتی با و هر کدام میل ترکیبی  کنند یممهمی ایفا 

افزایش میزان پرولین . دناین نوع گونه فعال اکسیژن دار

در بذر جهت ایجاد تنظیم اسمزي از مسیرهاي 

که پایدارترین  باشد یمغیرآنزیمی مقابله با تنش خشکی 

اکسیداتیو  يها تنشاست که در برابر  يا نهیدآمیاس

و باعث ثبات اجزاي سلولی شده و از مقاومت کرده 

و غشاي سلولی محافظت کرده و از  ها درشت مولکول

دهد  میزان صدمات تنش را کاهش می این طریق

تولید و یا تغییر در ). 2018همکاران،  و11حسین(

ها از جمله مراحل  پروتئین محلول سلولتخریب 

متابولیکی است که تحت تأثیر تنش اسمزي قرار 

  ).2008، 12یاگمور و کایدان(گیرد  می

 روي) 2017(همکاران  و13که آران يا مطالعهدر 

در سه رقم انگور  یزن جوانههاي بیوشیمیایی و  شاخص

(Vitis vinifera L.)  انجام دادند، گزارش کردند که در

 يها میآنزمیزان فعالیت اثر افزایش شدت تنش خشکی 

اکسیدانتی، ترکیبات فنولی و پرولین افزایش یافته و  آنتی

در اثر تنش  .میزان وزن خشک گیاهچه کاهش یافت

                                                             
7 Trautwein 
8 Date 
9 Anjum 
10 Chakrabarty 
11 Hussain 
12 Yagmur and Kaydan 
13 Aran 
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 زنی گیاه دارویی شنبلیله جوانه هاي خشکی شاخص

(Trigonalla foenum-graecum L.)  مانند درصد و

چه و وزن خشک  چه و ساقه زنی، طول ریشه سرعت جوانه

داري نسبت به شاهد کاهش یافت  طور معنی گیاهچه به

 در پژوهشی بر روي). 2016و همکاران، 1فرهادي(

 Medicago sativa L.،Medicago یزن جوانه

arborea L.  ها هیبرید آن و Alobora  در شرایط تنش

به شدت کاهش  چه ساقهخشکی گزارش شد که طول 

 یافته و محتواي پروتئین محلول در اثر تنش خشکی در

Medicago sativa L. ،افزایش Medicago arborea 

L. ها کاهش یافت، همچنین  بدون تغییر و در هیبرید آن

رو به افزایش و  دانتیاکس یآنت يها میآنزفعالیت 

مشاهده شد  Medicago sativa فعالیت در بیشترین

 و2ینات(دهنده مقاومت بیشتر این رقم بود  که نشان

  ).2019همکاران، 

از یا سدر  (.Ziziphus spina christi L) کنار

از  واز گیاهان دارویی و مرتعی  Rhamnaceaeخانواده 

. باشد جمله گیاهان مقاوم در برابر تنش خشکی می

گونه در مناطق گرمسیر  100با حدود  Ziziphus جنس

اروپا و آسیا گسترش  ،و معتدله جهان شامل قاره آمریکا

مشاهده  و در ایران بیشتر در مناطق جنوبی کشور دارد

کنترل  يمناسب برا يها هبه عنوان یکی از گون شده و

، 3برویسز(د کاربرد دار مناطق خشک در كفرسایش خا

 Ziziphusگیاه  يها همه بخش در طب سنتی .)1977

، 4و شکافنده تختی(د شو اهداف دارویی استفاده می يراب

و اینکه با توجه به اهمیت این گونه  ).2012، 4شکافنده

تحت  زنی کنار مطالعه جوانهپژوهش مدونی در رابطه با 

صورت نگرفته، تحقیق  آبی مختلف يها لیپتانستأثیر 

 يها شاخصخشکی بر  بررسی تأثیر تنش ا هدفحاضر ب

مختلف کنار  يها تودهبذر  زنی جوانهبیوشیمیایی و 

  .صورت گرفت

 

  ها روشمواد و 

بذر  ياین پژوهش در آزمایشگاه علوم و تکنولوژ

به  و 1397یاسوج در سال  دانشگاه يدانشکده کشاورز

                                                             
1 Farhadi 
2 Tani 
3 Browicz 
4 Takhti and Shekafandeh 

قالب طرح کامالً دو فاکتوره و در ی صورت آزمایش

فاکتور اول  .بذري انجام شد 25ا چهار تکرار تصادفی ب

آوري شده از  شامل چهار توده بذري کنار جمع

سلیمان و  هاي میناب، کازرون، مسجد شهرستان

دهدشت و فاکتور دوم شامل پنج سطح پتانسیل آبی 

سطوح  ایجاد يبرا. بود بار -8، و - 6، - 4، - 2 صفر،

بر  6000 گالیکول لنیات یپلآب از  يپتانسیل اسمز

  :استفاده شد )1973( 5ه میشل و کافمناساس رابط

 )1رابطه (

Ψs= (1.18 × 10-2)C – (1.18 ×10-4)C2 + (2.67×10-4) 
CT + (8.39×10-7) CT2  

 Tبر اساس واحد بار، اسمزي  پتانسیل Ψsدر این رابطه 

 Cو  سلسیوسشت بذر براساس درجه دماي محیط ک

آب کیلوگرم غلظت پلی اتیلن گالیکول بر حسب گرم بر 

نسبت به  1397در اواخر اردیبهشت ماه . باشد می

هاي رسیده کنار که به رنگ قرمز، نرم،  آوري میوه جمع

هاي کنار همه از  گوشتی و شیرین بودند، اقدام شد؛ میوه

هاي مورد نظر  مکان. یک پایه مادري انتخاب شدند

رون واقع در استان فارس در کاز شهرستانشامل، 

طول شرقی و  15ʺ و 39ʹو   51°محدوده جغرافیایی 

متر از  950عرض شمالی و ارتفاع حدود  37ʹو  °29

سطح دریا، شهرستان دهدشت واقع در استان کهگیلویه 

و  30° شرقی، طول 34ʹ و 50° محدودهو بویراحمد در 

متري از سطح دریا،  800و ارتفاع  یشمال عرض 47ʹ

 9ʹ و 27° میناب واقع در استان هرمزگان در محدوده

متري  27و ارتفاع  طول شرقی 4ʹ و 57°عرض شمالی و 

از سطح دریا و شهرستان مسجد سلیمان واقع در استان 

 57ʹ و 31°و شرقی  17ʹ و 49°خوزستان در محدوده 

پس . بودند متر از سطح دریا 372با ارتفاع  شمالیعرض 

ها به صورت کامل جدا  آوري قسمت گوشتی میوه از جمع

 25(شده و جهت خشک شدن، بذرها در دماي اتاق 

صوري براساس پژوهش من. قرار گرفتند) سلسیوسدرجه 

عالوه بر خواب فیزیکی،  بذر کنار) 2018( 6و مرادي

که جهت برطرف  باشد یمداراي خواب فیزیولوژیکی نیز 

کردن خواب فیزیکی بذر، پوسته سخت و چوبی بذر به 

وسیله چکش و با احتیاط کامل از آن جدا گردید و 

جهت برطرف نمودن خواب فیزیولوژیک از هورمون 

                                                             
5 Michel and Kaufman 
6 Mansouri and Moradi 
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میلی گرم بر لیتر به مدت  500جیبرلیک اسید با غلظت 

  .ساعت به صورت پیش تیمار استفاده شد 48زمان 

پس از اعمال تیمارهاي  یزن جوانهون جهت انجام آزم

کاغذ صافی و درون  يروشکست خواب، بذرها بر 

 5و به مقدار  شدند کشت يمتر سانتی 12 يها  يپتر

به  نظرمورد  يها لیپتانساز محلول مربوط به  تریل یلیم

ژرمیناتور  دستگاهروز درون  23و به مدت آن اضافه شد 

 ساعت 16تحت دوره نوري  سلسیوسدرجه  30 يدمابا 

اولین شمارش . ساعت تاریکی قرار گرفتند 8روشنایی و 

کشت انجام شد و  پس از روزیک بذرهاي جوانه زده 

 .فتادامه یا روزانه صورت به روز 23شمارش به مدت 

اندازه دو  به چه شهیربذرها خروج  یزن جوانه يمعیار برا

 وزنطول و  ي آزمایشدر انتها .بود متر یلیم

 .شدندگیري  اندازه هاي حاصل از آزمایش گیاهچه

) 2رابطه ( زنی جوانه شامل درصد یزن جوانه يها شاخص

، طول )1962، 1مگویر) (3رابطه (ی زن سرعت جوانهو 

به  چه شهیرگیاهچه، ضریب آلومتریک از نسبت طول 

و شاخص بنیه ) 2001، 2ردي و خان( چه ساقهطول 

) 1973، 3عبدالباکی و اندرسون() 4رابطه (گیاهچه 

 .محاسبه شد

یزن جوانهدرصد  = (n/N)×100                   )2رابطه ( 

  .تعداد کل بذرها بود: Nو  زده جوانهتعداد بذر : nکه 

یزن جوانهسرعت   = Ʃ(ni/ti)                 ) 3رابطه(  

روزهاي  tiدر هر روز و  زده جوانهتعداد بذرهاي : niکه 

    .باشد یمپس از شمارش 

  )4رابطه ( 

  100/(GP×SL) = شاخص بنیه گیاهچه

طول گیاهچه برحسب : SLو  یزن جوانهدرصد : GPکه 

  .باشد یم متر یلیم

 در بیوشیمیایی از بذر يها شاخص يریگ اندازه

) چه شهیرقبل از خروج ( بنوشیانتهاي مرحله دوم آ

، بر اساس زمان خروج گیري نمونهالبته زمان . انجام شد

بر اساس پیش  آبی مختلف يها لیپتانس چه در ریشه

ابتدا  پرولین بذر يریگ اندازه يبرا. تعیین شد آزمایش

تهیه ) 1992(و همکاران 4نیش اریگورو عصاره الکلی به

                                                             
1 Maguire 
2 Reddy and Khan 
3 Abdul-Baki and Anderson 
4 Irigoyen 

 تریل یلیم 10عصاره الکلی با  تریل یلیم یکشد، سپس 

اضافه به آن  لیتر نین هیدرین میلی 5ترکیب و  آب مقطر

دار  مگنتدستگاه همزن روي ساعت  16و به مدت  شد

استیک اسید  تریل یلیم 5در مرحله بعد  .قرار گرفت

دقیقه در  30آن اضافه و به مدت زمان  گالسیال به

به  سپسقرار گرفت و  يمار بنجوش دستگاه  حمام آب

شدت  بنزن اضافه و سپس به تریل یلیم 10هر کدام 

بنزن  وارد فاز ها نمونهتکان داده شد تا پرولین درون 

میزان جدا شده و  ها نمونهدر نهایت فاز رویی . گردد

نانومتر با دستگاه  515طول موج  جذب در

شد و با توجه به مقادیر استاندارد  اسپکتروفتومتر قرائت

میزان پرولین  )تریل یلیمبر  میکرومول(پرولین -ال

بذر محاسبه  تر وزنبر گرم  س میکرومولبر اسا ها نمونه

  .شد

بذر از محلول پروتئین محتواي  يریگ اندازهبراي 

ین صورت ه ااستفاده شد ب) 1976( 5ش کار و میشرارو

با اسیدیته از بافر فسفات پتاسیم  استفاده که در ابتدا با

 10شد و سپس به  استخراجعصاره پروتئینی  8/6

میکرولیتر  990 نمونه عصاره پروتئینی هر میکرولیتر

دقیقه  و پس از گذشت یکشد برادفورد اضافه  محلول

در  ها نمونه کامل شدن فرآیند واکنش جذب يزمان برا

اسپکتروفوتومتر  نانومتر در دستگاه 595طول موج 

بر  گرم یلیمحسب  بر ها نمونهقرائت و غلظت پروتئین 

آلبومین استاندارد  بذر با استفاده از نمودار تر وزنگرم 

  .دمحاسبه گردی) تریل یلیمگرم بر  میلی( يسرم گاو

و 6محتواي پراکسیدهیدروژن به روش الکسیویا

 2/0گیري شد به این صورت که  اندازه) 2001(همکاران 

 TCA 1/0لیتر محلول  میلی 5بذري با  تر نمونهگرم از 

دقیقه در دستگاه  15درصد هموژن شد و به مدت 

قرار  سلسیوسدرجه  4با دماي  دار سانتریفیوژ یخچال

لیتر از محلول رویی شفاف به  میلی 5/0سپس . گرفت

و  7لیتر محلول بافر فسفات پتاسیم با اسیدیته  میلی 5/0

میزان . لیتر پتاسیم یدید یک موالر اضافه شد یک میلی

نانومتر و با دستگاه  290ها در طول موج  جذب نمونه

اسپکتروفتومتر قرائت شد و در آخر محتواي پراکسید 

بذر  تر وزن بر گرم گرم یلیمحسب  بر ها نمونهن هیدروژ

                                                             
5 Kar and Mishra 
6 Alexieva 
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 1400/ اول شماره/ هشتم سال/ ایران بذر هاي پژوهش

 

 
 

پراکسیدهیدروژن  استاندارد با استفاده از نمودار

  .محاسبه شد) تریل یلیممیکرومول بر (

با  کاتاالز بذر میزان فعالیت آنزیم يریگ اندازه

 انجام) 1984( 1و روش ابی از عصاره پروتئینی استفاده

 3به بود که  شد، تهیه مخلوط واکنش بدین صورت

 اسیدیته هفت و با موالر یلیم 50لیتر بافر فسفات  میلی

 میکرولیتر 100بود،  موالر یلیم 30اکسیژنه  آب يحاو

کاهش جذب در  پروتئینی اضافه گردید و میزان عصاره

نانومتر در  240طول موج  ثانیه در 60مدت زمان 

 يریگ اندازه در این. اسپکتروفتومتر قرائت شد دستگاه

 مول یلیمبر  0394/0آنزیم کاتاالز  يضریب خاموشی برا

کاتاالز بذرها بر  متر بود و در انتها مقادیر آنزیم بر سانتی

دقیقه محاسبه  بذر بر تر وزنبر گرم  مول یلیم حسب

  .شد

فعالیت آنزیم  يریگ اندازهعصاره آنزیمی جهت 

 1/0آسکوربات پراکسیداز به این صورت تهیه شد که 

لیتر بافر استخراج شامل  میلی 3گرم از نمونه بذري در 

موالر با اسیدیته هفت،  میلی 100فسفات پتاسیم 

EDTA 1 /0 موالر و  میلیPVP 1/0 موالر هموژن شد .

فیوژ یدقیقه در دستگاه سانتر 30عصاره حاصل به مدت 

در دقیقه قرار  14000و دور  سلسیوسدرجه  4ي با دما

مخلوط واکنش جهت سنجش فعالیت شامل . گرفت

موالر با  میلی 50لیتر بافر فسفات پتاسیم  میلی 490/2

 5/0میکرولیتر آسکوربات  300اسیدیته هفت، 

 150موالر،  میلی EDTA 1/0میکرولیتر  30موالر،  میلی

یتر آب اکسیژنه میکرول 30میکرولیتر عصاره آنزیمی و 

 60میزان کاهش جذب در مدت . موالر بود میلی 30

نانومتر نسبت به زمان شروع  290ثانیه و طول موج 

ضریب . واکنش با دستگاه اسپکتروفتومتر ثبت شد

در متر  مول بر سانتی بر میلی 8/2خاموشی آسکوربات 

آسکوربات  مقادیر آنزیمو در انتها  نظر گرفته شد

بذر  تر وزنبر گرم  مول یلیم ا بر حسببذره پراکسیداز

  .)1981، 2ناکانو و آسادا( دقیقه محاسبه شد بر

افزار آماري  ها از طریق نرم جهت تجزیه و تحلیل داده

SAS 9.1 افزار  و رسم نمودارها با استفاده از نرمExcel 

انجام شد؛ مقایسه میانگین اثرات اصلی با آزمون چند 

                                                             
1 Aebi 
2 Nakano and Asada 

شدن  دار یمعناي دانکن صورت گرفت و در صورت  دامنه

انجام و مقایسه  یده برشتجزیه واریانس  ها برهمکنش

در سطح  L.S.Meansبا استفاده از رویه  ها دادهمیانگین 

  .درصد انجام شد 5احتمال 

  

  نتایج و بحث

صفات  هاي مربوط به نتایج تجزیه واریانس داده

پراکسید هیدروژن، پروتئین بیوشیمیایی شامل محتواي 

 محلول، پرولین، کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز، نشان

در مختلف کنار  يها تودهداد که اثر پتانسیل اسمزي بر 

با ). 1جدول (دار شد  سطح احتمال یک درصد معنی

توده و پتانسیل  کنش برهمشدن اثرات  دار یمعنتوجه به 

اثر پتانسیل  یده برش ها شاخصاسمزي براي این 

نشان داد  دهی نتایج برش. اسمزي در هر توده انجام شد

که اثر پتانسیل آب در هر توده بذري براي صفات ارزیابی 

جدول (دار شد  شده در سطح احتمال پنج درصد معنی

2.(  

  

  پرولین 

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که میزان پرولین  

بذرهاي مربوط به هر چهار توده تحت تنش اسمزي به 

بیشترین میزان این . یافتداري، افزایش  صورت معنی

 - 8 سطح پتانسیل اسمزيها در  شاخص در تمامی توده

شکل (بار مشاهده شد  - 2بار و کمترین میزان در سطح 

جمع پرولین و تحمل به ت ارتباط محکمی بین). 1

و 3اسزیدرکس( ه استدش خشکی در گیاهان گزارش

سازگاري  يها محلولپرولین از جمله  ).2007، همکاران

با حضور در اطراف غشاي  تنشاست که در شرایط 

سلولی سبب حفظ آماس سلولی و تنظیم اسمزي 

افزایش این ترکیب در بذر نشان دهنده تأثیرات . شود یم

  فعال اکسیژن بر ترکیبات پروتئینی و  يها گونهمخرب 

                                                             
3 Sziderics 
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 ...مختلف کنار يها بذر توده یزن و جوانه ییایمیوشیب يها آب بر شاخص لیپتانس ریتأث: منصوري و همکاران

 
  بیوشیمیایی چهار توده کنار يها شاخصتجزیه واریانس اثر پتانسیل اسمزي بر . 1جدول 

Table 1. Analysis of variance for the effect of osmotic potential on biochemical indices of four seed lots (SL) 
of Ziziphus spina–christi 

  میانگین مربعات
 Mean Squares  

 

درجه 

  آزادي

df 

  منابع تغییرات

S.O.V آسکوربات پراکسیداز 

Ascorbate 
peroxidase 

  کاتاالز

Catalase 

 پراکسیدهیدروژن

Hydrogen Peroxide 

 پروتئین محلول

Soluble 
protein 

 پرولین

Proline 

0.47** 100.32**  8.41**  219.95**  5**  3  
  توده بذري

Seedlot (SL)  

5.15** 764.30**  15.76**  655.97**  97.07**  4  
 پتانسیل اسمزي

 Osmotic potential 
(OP) 

0.09** 18.43**  0.22**  10.51**  0.52**  12  SL × OP 

 Error خطا  60  0.003  0.28  0.02  0.27 0.0005

2.42 3.53  4.26  3.42  1.46  -  
)درصد(ضریب تغییرات    

CV% 
  .Significant at 1% ** .یک درصد خطاي دار در سطح احتمال معنی **

  

  در هر توده کنار بیوشیمیایی يها شاخصاثر پتانسیل اسمزي براي  یده برشتجزیه واریانس  .2جدول 

Table 2. Slicing the analysis of variance for the effect of osmotic potential on bio-chemical indices in each 
Ziziphus spina–christi seedlot 

 میانگین مربعات
 Mean Squares 

درجه 

  آزادي

df  

  توده بذري 

Seedlot  
 آسکوربات پراکسیداز  

Ascorbate 
peroxidase 

  کاتاالز

Catalase  

 پراکسیدهیدروژن

Hydrogen Peroxide 

محلولپروتئین   

Soluble 
protein 

 پرولین

Proline 

0.82** 282.46**  6.40**  237.36**  29.41**  4 Minab میناب  

0.81** 189.79**  4.78**  227.46**  29.12**  4  
  مسجد سلیمان

 Masjed Soleiman  

1.61** 178.24**  2.43**  135.78**  22.81**  4  Dehdasht دهدشت 

2.17** 169.09**  2.81**  86.89**  17.29**  4  Kazeroon کازرون  
  Significant at 1% ** .                                                                                             داري در سطح احتمال یک درصد معنی **

  

و 2ماعودا). 2014و همکاران، 1يقادر اکرم( هاست میآنز

گزارش کردند که تنش اسمزي سبب ) 2016(همکاران 

افزایش مقدار پرولین در دو رقم برنج شد به صورتی که 

بیشترین میزان پرولین در شدیدترین سطح تنشی بود و 

دلیل این افزایش را نقش پرولین در تنظیم اسمزي و از 

آزاد ایجاد شده در طول تنش  يها کالیرادبین برنده 

نیز در بررسی ) 2018( 3احمدي و امیدي .بیان کردند

تأثیر تنش اسمزي بر پنج جمعیت از گیاه دارویی 

                                                             
1 Akram Ghaderi 
2 Mauad 
3 Ahmadi and Omidi 

 (Lallemantia royleana Benth)بالنگوي شیرازي 

گزارش کردند که پرولین جهت ایجاد تنظیمات اسمزي 

دلیل افزایش آن را به تجزیه  توان یمافزایش یافته که 

وارده از پراکسیدهیدروژن  يها بیآسپروتئین طی 

بین پرولین و  دار یمعننسبت داد که همبستگی مثبت و 

و همبستگی ) =90/0r**(محتواي پراکسیدهیدروژن 

بین پروتئین و پراکسیدهیدروژن  دار یمعنمنفی و 

)**52/0-r= ( و پرولین)**75/0-r= ( در پژوهش حاضر

  ).7جدول ( باشد یمنیز بیانگر این مطلب 
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 1400/ اول شماره/ هشتم سال/ ایران بذر هاي پژوهش

 

 
 

  
انجام  L.S.Means یهمقایسه میانگین به رو. پرولین بذرمحتواي  ايبرمختلف کنار  يها تودهدر پتانسیل اسمزي  اثرمقایسه میانگین . 1شکل 

  .باشد یمبا احتمال پنج درصد  دار یمعندهنده عدم تفاوت  نشانبا حداقل یک حرف مشترك  يها ستونشده و در هر توده 

Fig. 1. Mean comparison for the effect of osmotic potential in different seed lot of Ziziphus spina–christi for 
seed proline. Mean comparison was done by L.S.Means method and in each seed lot columns with at least 

one common letter show no significant difference with probability of 5%. 

 

  محلول بذر هاي محتواي پروتئین

با کاهش پتانسیل آبی در بذرهاي مربوط به چهار 

توده کنار محتواي پروتئین محلول بذر کاهش یافت به 

ترتیب مربوط به  اي که بیشترین و کمترین مقدار به گونه

، میناب هاي در تودهاین شاخص . بار بود - 8تیمار صفر و 

هاي  درصدي و در توده 75مسجد سلیمان کاهش 

 73 و 71کاهش نیز به ترتیب  دهدشت و کازرون

 بیتخر ایو  دیدر تول رییتغ). 1شکل (درصدي داشت 

 یکیمتابول فرایندهايها از جمله  محلول سلول نیپروتئ

تنش . ردیگ یقرار م يتنش اسمز ریاست که تحت تأث

و در ادامه آن  طیآب مح لیباعث کاهش پتانس یخشک

آن کاهش  جهیکاهش جذب آب توسط بذر شده و در نت

 نیجن يها نیبذر و سنتز پروتئ يا رهیذخمواد حرکت 

را با مشکل  اهچهیادامه رشد گ نهایت دررخ داده و 

در پژوهشی  .)2008، 1کایدانیاگمور و ( کند یمواجه م

 و بدون یش تیمار شده با آب مقطربر روي بذرهاي پ

) 2017(همکاران  و2یونجه لی رقمدو  پیش تیمار

گزارش کردند که دلیل کاهش پروتئین محلول در اثر 

 کدکننده پروتئاز يها ژن يالقاکاهش پتانسیل اسمزي 

                                                             
1
 Yagmur and Kaydan 

2 Li 

تنش  یشده در پ جادیفعال ا ژنیاکس يها در اثر گونه

و  پور یقلو  )2012(و همکاران 3راهداري. باشد یم

را  ر خرفهدر بذ نیکاهش پروتئ لیدل) 2018( 4عبادي

 لیاز گلوتامات و تما نیپرول نهیآم دیاس وسنتزیب شیفزاا

 نهیآم دیاس نیا شتریب جادیجهت ا ها نیپروتئ هیبه تجز

 ،دارد ياسمز میتنظ جادیکه در ا ینقش مهم لیبه دل

در پژوهش حاضر نیز احتماالً کاهش . نمودندبیان 

تواند به همین  پروتئین در بذرهاي کنار تحت تنش می

بین میزان  دار یمعندلیل باشد همبستگی منفی و 

نشان دهنده  تواند می پروتئین محلول بذر و پرولین

)**75/0-r= ( باشداین مطلب ) 7جدول.( 

                                                             
3 Rahdari 
4 Gholipoor and Ebadi 
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 ...مختلف کنار يها بذر توده یزن و جوانه ییایمیوشیب يها آب بر شاخص لیپتانس ریتأث: منصوري و همکاران

 

  
 L.S.Means یهمقایسه میانگین به رو. محتواي پروتئین محلول بذر ايمختلف کنار بر يها تودهپتانسیل اسمزي در  مقایسه میانگین اثر .2شکل 

  .باشد یمبا احتمال پنج درصد  دار یمعندهنده عدم تفاوت  نشانبا حداقل یک حرف مشترك  يها ستونانجام شده و در هر توده 

Fig. 2. Mean comparison for the effect of osmotic potential in different seed lot of Ziziphus spina–christi for 
seed protein. Mean comparison was done by L.S.Means method and in each seed lot columns with at least one 

common letter showed no significant difference with probability of 5%. 

 

  محتواي پراکسیدهیدروژن

در هر  ياسمز اثر پتانسیل نیانگیم سهیمقانتایج 

 براي محتواي پراکسیدهیدروژن نشان داد که يبذر توده

 دار یکامالً معن ياختالف آمارپتانسیلی  يها سطحبین 

. )3جدول (وجود دارد درصد  کی در سطح احتمال

در  دروژنیدهیپراکس يمحتوا زانیم نیشتریو ب نیکمتر

 - 8صفر و  پتانسیل اسمزيدر  بیها به ترت تودهتمامی 

به  93/2از  نابیکه در توده م یبه صورت. مشاهده شد بار

بذر، در توده مسجد  تر وزن بر گرم مول یلیم 15/6

بذر،  تر وزنبر گرم  مول یلیم 48/5به  75/2 از مانیسل

بر گرم  مول یلیم 51/4به  54/2در توده دهدشت از 

 یر سطح تنشد 97/1بذر و در توده کازرون از  تر وزن

 -8بذر در سطح  تر وزنبر گرم  مول یلیم 13/4صفر به 

ر سلول بستگی د فعال اکسیژن يها گونهمقدار  .دیرسبار 

ها، سرعت واکنش با  به سرعت تولید شدن آن

 ي، لیپیدها یا اسیدهاها نیپروتئهدف نظیر  يها مولکول

نوکلئیک، سرعت تجزیه، جاروب شدن و یا خنثی شدن 

  .توسط عملکرد آنزیمی و غیرآنزیمی سلول دارد ها آن

فعال  يها گونه در شرایط طبیعی بین میزان تولید

تعادل  ها آن از بین برندههاي  سازوکارو فعالیت اکسیژن 

زیستی این زیستی و غیر يها تنشر اما د؛ وجود دارد

 گیاهان و موجب تنش اکسیداتیو در خوردهتعادل به هم 

و همکاران، 2؛ نادیم2017و همکاران، 1الحسن(گردد  می

فعالی است  يها گونهپراکسیدهیدروژن از جمله  ).2019

از  یعیبه گستره وسکه طی تنش اسمزي ایجاد شده و 

 يدهایاس ها، نیپروتئ ،دهایپیلمثل  یستیز يها مولکول

 بیآس ي سلولیو غشا يفتوسنتز يها زهیو رنگ کینوکلئ

 شود یم یمنجر به مرگ سلول یو حت کردهوارد  يجد

 يها ژن سازي همچنین در فعال. )2016، 3ساکوروت(

دفاع از تنش  که در هایی رمزگذاري کننده پروتئین

) آنتی اکسیدانت يها میآنز(د اکسیداتیو درگیر هستن

  ).2015و همکاران،  4اشراف( نقش دارد

و همکاران 6و ژانگ) 2018(و همکاران 5ساحیتا

مختلف  هاي ژنوتیپدر پژوهش روي ) 2019(

Capsicum annuum L.چند رقم یونجه گزارش  ؛ و

کردند که در اثر کاهش پتانسیل اسمزي میزان پراکسید 

  .هیدروژن روند افزایشی داشت

                                                             
1 Al-Hassan 
2 Nadeem 
3
 Kurutas 

4 Ashraf 
5 Sahitya 
6 Zhang 
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 1400/ اول شماره/ هشتم سال/ ایران بذر هاي پژوهش

 

 
 

در پژوهشی که بر روي دو ژنوتیپ از گیاه 

Cerasus humilis  صورت گرفت، محتواي

پراکسیدهیدروژن در شرایط تنش خشکی در هر دو 

که حساس به  ND4که مقاوم به خشکی و  HRژنوتیپ 

 يها بیآسافزایش یافت و موجب افزایش  ،خشکی بود

نیز شد  دیآلده يدغشایی و افزایش محتواي مالون 

  ).2016و همکاران، 1رن(

 

  آنتی اکسیدانت يها میآنزفعالیت 

  کاتاالز

کاهش پتانسیل اسمزي موجب افزایش فعالیت این 

بیشترین  ها تودهاي که در تمامی  آنزیم شد به گونه

بار  -8میزان فعالیت آنزیم کاتاالز مربوط به سطح تنش 

تغییرات در توده میناب به این صورت بود که . بود

فعالیت آنزیم افزایش تقریباً هشت برابري داشت و 

 17/3کمترین میزان فعالیت مربوط به سطح صفر بار و 

بذر بر دقیقه و بیشترین فعالیت  تر وزنمول بر گرم  میلی

بذر بر دقیقه  تر وزنمول بر گرم  میلی 98/23بار و  -8در 

 5/4در توده مسجد سلیمان روند آنزیم افزایش . بود

دهدشت فعالیت آنزیم تقریباً  تودهدر  .برابري داشت

کمترین و بیشترین میزان  چهار برابر افزایش یافت و

 -8و ) صفر بار(فعالیت به ترتیب مربوط به سطح شاهد 

بذر بر  تر وزنمول بر گرم  میلی 11/24و  15/6بار و 

 5/4در توده کازرون فعالیت آنزیم افزایش . دقیقه بود

بار و  -8ط به تیمار برابري داشت و بیشترین میزان مربو

). 3شکل (و بود صفر بار و کمترین فعالیت در سطح 

فعال اکسیژن تولید شده در شرایط  يها گونهیکی از 

 ها سلولآنزیم کاتاالز از . باشد یم H2O2تنش خشکی 

، کاتاالز کند یمدر برابر پراکسید هیدروژن محافظت 

آنزیمی است که در همه موجودات زنده از جمله 

هوازي  يها سمیکروارگانیمگیاهی، جانوري و  يها سلول

 يها میآنزیافت شده و به عنوان یکی از مهمترین 

به طور مستقیم  H2O2در جهت تجزیه  دانتیاکس یآنت

به آب و اکسیژن و کاهش خسارت آن در شرایط تنش 

و 3؛ سوفو2007همکاران،  و2بالچ(خشکی کاربرد دارد 

                                                             
1 Ren 
2 Bloch 
3 Sofo 

در ) 2016(و همکاران 4مقصودي). 2015همکاران، 

پژوهشی بر روي ارقام مختلف یونجه دلیل افزایش 

فعال  يها گونهفعالیت آنزیم کاتاالز را کاهش اثرات 

اکسیژن و پراکسیداسیون لیپیدهاي غشایی گزارش 

و همکاران 5در بررسی بذر رازیانه عسکري. کردند

گزارش کردند که با کاهش پتانسیل اسمزي در ) 2015(

کاتاالز به صورت  مقاوم به خشکی آنزیم يها گونه

پیوسته افزایش یافت و دلیل این افزایش را مقابله با 

آزاد ایجاد شده در پی تنش خشکی بیان  يها کالیراد

بنابراین احتماالً دلیل افزایش فعالیت کاتاالز در ؛ کردند

هاي  بذرهاي تحت تنش کنار نیز جلوگیري از آسیب

ظیر پراکسیدهیدروژن به غشاي فعال ن يها گونهوارده از 

پایین تنش سبب ادامه  يها سطحسلولی بوده که در 

بذرها شده است که همبستگی مثبت و  یزن جوانه

دار بین محتواي پراکسید هیدروژن و فعالیت  معنی

جدول ( باشد یمشاهدي بر این ادعا ) =68/0r**(کاتاالز 

7(. 

  

  آسکوربات پراکسیداز

 لینشان داد که با کاهش پتانس شیآزما نیا جینتا

به طور  دازیآسکوربات پراکس میآنز تیآب مقدار فعال

سطح  نیشتریب که یبه صورت افتی شیافزا دار یمعن

 و )بار - 8(سطح تنش  نیدتریمربوط به شد تیفعال

در توده . دیدر سطح شاهد مشاهده گرد تیفعال نیکمتر

داشت  برابري 65/4 شیاافز میآنز تیفعال زانیم نابیم

بذر بر  تر وزنبر گرم  مول یلیم 35/1به  29/0که از 

و  نیکمتر مانیدر توده مسجد سل. دیرس قهیدق

مشاهده بار  - 8صفر و  ماریت در یمیسطح آنز نیشتریب

 زانیم نیو کمتر نیشتریب نیز در توده دهدشت. شد

در  و بودو صفر بار  -8مربوط به سطح  میآنز تیفعال

 14/6 باًیتقر شیافزا یمینزآ تیتوده کازرون سطح فعال

بر گرم  مول یلیم 09/2به  34/0و از  هداشت برابري

آسکوربات . )2جدول ( دیرس قهیبذر بر دق تر وزن

اکسیدانتی است که به  آنتی يها میآنزپراکسیداز از دیگر 

 هاي آزاد به خصوص پراکسید رادیکال اکنندهیاحعنوان 

  و خسارات ناشی از  کند یمهیدروژن ایفاي نقش 

                                                             
4 Maghsoodi 
5 Askari 
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 ...مختلف کنار يها بذر توده یزن و جوانه ییایمیوشیب يها آب بر شاخص لیپتانس ریتأث: منصوري و همکاران

 

  
انجام شده و  L.S.Means یهمقایسه میانگین به رو. آنزیم کاتاالز ايمختلف کنار بر يها تودهپتانسیل اسمزي در  مقایسه میانگین اثر .3شکل 

 .باشد یمبا احتمال پنج درصد  دار یمعندهنده عدم تفاوت  نشانبا حداقل یک حرف مشترك  يها ستوندر هر توده 

Fig. 3. Mean comparison for the effect of osmotic potential in different seed lot of Ziziphus spina–christi 
for catalase enzyme. Mean comparison was done by L.S.Means method and in each seed lot columns with 

at least one common letter showed no significant difference with probability of 5%. 
  

  بیوشیمیایی چهار توده کنار يها شاخص ايمقایسه میانگین اثر پتانسیل اسمزي بر .3جدول 

Table 3. Mean comparison for the effect of osmotic potential on bio-chemical indices in four seed lot 
(SL) of Ziziphus spina–christi 

پراکسیداز آسکوربات  

)بذر بر دقیقه تر وزنمول بر گرم  میلی(  

Ascorbate peroxidase  
(mmol/g FW. Min-1)  

  پراکسیدهیدروژن

  )بذر تر وزنمول بر گرم  میلی(

Hydrogen Peroxide 
(mmol/g FW. Min-1) 

پتانسیل اسمزي 

  )بار(

Osmotic 
potential (bar)  

 بذري توده

Sedlot  

0.29e  2.93e  0 

Minab میناب  
0.39d  3.72d  -2  
0.67c  4.46c  -4  
1.07b  5.28b  -6  
1.35a  6.15a  -8  
0.44e  2.75e  0 

  مسجد سلیمان

 Masjed 
soleiman  

0.55d  3.53d  -2  
0.78c  4.13c  -4  
1.13b  4.97b  -6  
1.54a  5.48a  -8  
0.32e  2.54e  0 

Dehdasht 
  دهدشت

0.47d  2.94d  -2  
1.06c  3.59c  -4  
1.33b  3.90b  -6  
1.87a  4.51a  -8  
0.34e  1.97e  0 

Kazeroon 
  کازرون

0.46d  2.61d  -2  
1.12c  3.05c  -4  
1.56b  3.58b  -6  
2.09a  4.13a  -8  

  درصد هستند 5در سطح احتمال  دار یمعنفاقد تفاوت  L.S.Meansکه داراي حروف مشترك هستند، طبق رویه  ییها نیانگیمدر هر توده 

Means in each seed lot (SL) followed by the same letter are not significantly different (p˂0.05) from each 
other according to L.S.Means test 
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 1400/ اول شماره/ هشتم سال/ ایران بذر هاي پژوهش

 

 
 

و همکاران، 1کافی( رساند یمتنش خشکی را به حداقل 

آسکوربات پراکسیداز جهت فعالیت به نیروي ). 2012

آسکوربات به عنوان احیایی نیاز دارد به این صورت که از 

را به  پراکسید هیدروژنعامل احیاکننده استفاده کرده و 

ترکیبی زیاد  میل. کند ه میآب و اکسیژن تجزی

که چرخه  دهد یمنشان  H2O2 بهپراکسیداز  آسکوربات

 يها کالیرادمهمی در کنترل  گلوتاتیون نقش آسکوربات

آزاد حاصل از تنش اکسیداتیو به وجود آمده در پی تنش 

و 3نعیمی). 2015، 2دوي و گریدهار( اسمزي دارد

گندم  يها پیژنوتدر بررسی برخی ) 2018(همکاران 

روم گزارش کردند که با کاهش پتانسیل اسمزي ود

آنزیم آسکوربات پراکسیداز جهت ایجاد تعادل فعالیت 

ي فعال اکسیژن روند ها گونهي آور جمعبین تولید و 

  . افزایشی داشت

فعالیت آنزیم آسکوربات  که افزایش رسد یمبه نظر 

پراکسیداز در بذرهاي گیاه کنار با افزایش سطح تنشی، 

تنش اکسیداتیو ایجاد شده در اثر تولید  دهندهنشان 

که همبستگی مثبت و  باشد یمپراکسید هیدروژن 

که  دهد یمنشان ) =61/0r**( ها آنبین  دار یمعن

فعالیت آسکوربات پراکسیداز با افزایش محتواي پراکسید 

هیدروژن جهت مقابله با این گونه فعال افزایش یافت 

  ).7جدول (

  

  زنی و رشد گیاهچه جوانههاي  شاخص

صفات  هاي مربوط به نتایج تجزیه واریانس داده

 يها تودهداد که اثر پتانسیل اسمزي بر  نشان یزن جوانه

دار شد  در سطح احتمال یک درصد معنی کنارمختلف 

توده و  کنش برهمشدن  دار یمعنبا توجه به ). 4جدول (

اثر  یده برش ها شاخصپتانسیل اسمزي براي این 

 دهی نتایج برش. پتانسیل اسمزي در هر توده انجام شد

نشان داد که اثر پتانسیل آب در هر توده بذري براي 

زنی، طول گیاهچه،  ، سرعت جوانهیزن جوانهصفات درصد 

ضریب آلومتري و شاخص بنیه گیاهچه در سطح احتمال 

  ).5جدول (دار شد  پنج درصد معنی

  

                                                             
1 Kafi 
2 Devi and Giridhar 
3 Naeemi 

  یزن جوانهدرصد 

با  یزن جوانهتوده میناب درصد  رطی دوره تنشی، د

کاهش  يدار یمعنکاهش پتانسیل اسمزي به صورت 

مشاهده شده  یزن جوانهبیشترین میزان  که يطور بهیافت 

در  یزن جوانهدرصد و کمترین  91در تیمار شاهد و 

درصد بود که  15بار و  - 8شدیدترین سطح تنشی، 

در توده مسجد . درصدي قابل مشاهده بود 76کاهش 

درصدي داشت و از  80کاهش  یزن جوانهسلیمان درصد 

درصد در سطح تنشی  7درصد در تیمار صفر بار به  86

و بار  -2و  -4اما بین سطوح تنشی  ،بار رسید -8

مشاهده  يدار یمعناختالف بار  - 6و  -4همچنین 

در توده دهدشت با افزایش سطح تنش خشکی . نگردید

اشت و به ترتیب درصدي د 77کاهش  یزن جوانهدرصد 

درصد و  89بیشترین و کمترین میزان در سطوح صفر، 

در توده کازرون درصد . درصد مشاهده شد 12بار،  -8

به  ،درصدي کاهش یافت 62با اختالف  یزن جوانه

درصد و  75در سطح شاهد  یزن جوانهبیشترین  که يطور

  ). 4شکل (بار بود  - 8در سطح  یزن جوانهکمترین 

پلی اتیلن گالیکول با ایجاد تنش اسمزي مانع از 

جذب آب توسط بذر شده که اختالل در جذب آب سبب 

نظیر آلفا آمیالز در الیه آلورون  ییها میآنزعدم فعالیت 

بذر دارد و در  یزن جوانهشده که تأثیر بسزایی در فرآیند 

صبوري ( کند یمبذر جلوگیري  یزن جوانهنتیجه آن از 

  ).2011ان، راد و همکار

بیان ) 2018( 4يزیتبر زاده فرجدر پژوهشی قطبی و 

با افزایش سطح تنش  قندکردند که در بذر چغندر 

ی بذر به دلیل کاهش فعالیت زن جوانهاسمزي درصد 

 .داري کاهش یافت آنزیم آلفا آمیالز به طور معنی

روي دو گونه ) 2018( 5همچنین در پژوهش مرادي

و متحمل به  (Thymus vulgaris)س آویشن حسا

 اسمزي تنش خشکی در گونه حساس با افزایش تنش

ی بذر در اثر اختالل در فرآیند جذب آب و زن جوانه

هورمون جیبرلین که در فعالسازي آنزیم آلفاآمیالز جهت 

  .داري کاهش یافت به طور معنیی بذر نقش دارد زن جوانه

تیوي تنش خشکی با تنش اکسیدااحتماالً در بذر کنار، 

    ي ژنی بسیاري شده وها بیآسسبب  کند یمکه ایجاد 

                                                             
4 Ghotbi and Farajzade-Tabrizi 
5 Moradi 
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 ...مختلف کنار يها بذر توده یزن و جوانه ییایمیوشیب يها آب بر شاخص لیپتانس ریتأث: منصوري و همکاران

 
  چهار توده کنار یزن جوانه يها شاخصتجزیه واریانس اثر پتانسیل اسمزي بر . 4جدول 

Table 4. Analysis of variance for the effect of osmotic potential on seed germination indices of four seed 
lot (SL) of Ziziphus spina–christ 

   Mean Squares میانگین مربعات

درجه 

 يآزاد

df  

  منابع تغییرات

S.O.V  
شاخص بنیه 

 گیاهچه

Seedling 
vigor index 

  ضریب آلومتري
Allometric 

index 

  طول گیاهچه

Seedling 
length 

 زنی سرعت جوانه

Germination 
rate 

  زنی درصد جوانه

Germination 
percentage 

194.39** 0.16**  3.95ns  3.4**  208.63**  3 
  توده بذري

Seedlot (SL) 

11009.35** 33.19**  15757.20**  32.57**  5607.3**  4  
 پتانسیل اسمزي

 Osmotic potential 
(OP) 

156.69** 0.11**  50.61**  0.85**  92.12**  12  SL × OP 

 Error خطا 60 9.67 0.052 2.36  0.01 10.49

9.46 6.88  2.85  13.09  6.7  - 
)درصد(ضریب تغییرات   

 C.V (%) 
  .Significant at 1% and ns, non-significant ** .دار بودن غیرمعنی nsیک درصد و  خطاي داري در سطح احتمال معنی **

 
  یزن جوانه يها شاخصبراي انسیل اسمزي در هر توده کنار اثر پت یده برشتجزیه واریانس  .5جدول

Table 5. Slicing the analysis of variance for the effect of osmotic potential on germination indices in each 
Ziziphus spina–christi seedlot 

درجه  Mean Squares   میانگین مربعات

  آزادي

df 

 توده

SL  
 شاخص بنیه گیاهچه

Seedling vigor 
index 

  ضریب آلومتري
Allometric 

index 

  طول گیاهچه

Seedling 
length 

 زنی سرعت جوانه

Germination 
rate 

  زنی درصد جوانه

Germination 
percentage 

3537.63** 7.96**  4080.7**  12.44**  1714.23**  4 Minab میناب  

3612.82** 8.73**  4334.24**  13.43**  1922.37**  4  
 مسجد سلیمان

Masjed 
Soleiman  

2607.33** 9.58**  3738.65**  4.96**  1436.89**  4  Dehdasht دهدشت  

1721.65** 7.25**  3755.43**  4.30**  810.2**  4  Kazeroon کازرون  
                 Significant at 1% ** .                                                                                          داري در سطح احتمال یک درصد معنی **

  

 يساز فعالبا ممانعت از سنتز هورمون جیبرلین که در 

نقش دارد باعث  يا رهیذخآلفا آمیالز و انتقال مواد 

مالیم و عدم  يها تنشزنی بذر در  کاهش جوانه

که همبستگی  شود یمشدید  يها تنشزنی در  جوانه

دار بین محتواي پراکسید هیدروژن و  منفی و معنی

نیز بیانگر این نکته ) =r-75/0**( یزن جوانهدرصد 

نیز در بررسی بذر ) 2014(و همکاران 1تجلیل. باشد یم

  .نخود به این نتیجه دست یافتند

  یزن جوانهسرعت 

                                                             
1 Tajlil 

بذر روند  یزن جوانهبا کاهش پتاسیل آبی سرعت 

کاهش  یزن جوانهدر توده میناب سرعت . کاهشی داشت

درصدي داشت و به ترتیب بیشترین و کمترین  95

 24/0و  55/4بار بود و  -8مقدار مربوط به سطح صفر و 

در توده مسجد سلیمان  .بذر در روز مشاهده شد

در سطح صفر بار  یزن جوانهبیشترین میزان سرعت 

مشاهده گردید و اما کمترین مقدار ) بذر در روز 48/4(

بار بود که از نظر آماري اختالف  -8و  - 6مربوط به تیمار 

  .نداشتند يدار یمعن
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 1400/ اول شماره/ هشتم سال/ ایران بذر هاي پژوهش

 

 
 

  
انجام  L.S.Means یهمقایسه میانگین به رو. زنی درصد جوانهمختلف کنار براي  يها تودهپتانسیل اسمزي در  مقایسه میانگین اثر .4شکل 

  .باشد یمبا احتمال پنج درصد  دار یمعندهنده عدم تفاوت  نشانبا حداقل یک حرف مشترك  يها ستونشده و در هر توده 

Fig 4. Mean comparison for the effect of osmotic potential in different seed lot of Ziziphus spina–christi 
for germination percentage. Mean comparison was done by L.S.Means method and in each seed lot 

columns with at least one common letter showed no significant difference with probability of 5%. 

 

در توده دهدشت و کازرون با کاهش پتانسیل 

 94در هر دو توده کاهش  یزن جوانهاسمزي سرعت 

درصدي داشت و بیشترین وکمترین میزان سرعت در هر 

جدول (بار بود  -8توده به ترتیب مربوط به سطح صفر و 

دلیل کاهش سرعت ) 2000( و همکاران1بیلی). 6

بذر تحت تنش خشکی را وقفه ایجاد شده در  یزن جوانه

 بیان یزن جوانهپی کاهش پتانسیل اسمزي براي فرآیند 

این  تواند یمکرد و گزارش کرد که دلیل وقفه ایجاد شده 

غشا و دیگر  ربه وارد يها بیآسجبران  يبذر براباشد که 

 سلول و همچنین آغاز مجدد فعالیت سیستم يها قسمت

از بروز تنش اکسیداتیو نیاز  يو جلوگیر یدانیاکس یآنت

درونی بذر به کندي  يها تیفعالبنابراین  ؛دنبه زمان دار

ها ممکن است پس از  و جبران این خسارتصورت گرفته 

توسط بذر امکان پذیر باشد؛ که تمامی این جذب آب 

  از بذر چه شهیراتفاقات سبب افزایش مدت زمان خروج 

و 2تقوایی. را در پی دارد یزن جوانهشده و کاهش سرعت 

بذر  یزن جوانهسرعت  نیز دلیل کاهش) 2017(همکاران 

اثر تنش در  (.Calotropis procera L)استبرق 

وارده  يها بیآسرا به تأخیر افتادن جذب آب و  اسمزي

و ) 2016(همکاران  و3پیتن .بر غشاي سلولی بیان کردند

                                                             
1 Bailly 
2 Taghvaei 
3 Patane 

در بررسی تأثیر تنش خشکی بر ) 2019(همکاران  و4وو

 Echinochloa crusgalli L. Beauveبذر سورگوم و 

در بذر کنار نیز به نظر . نیز به همین نتیجه رسیدند

بین محتواي  دار یمعنرسد همبستگی منفی و  می

و ) =r-66/0**( یزن جوانهپراکسید هیدروژن و سرعت 

نشان دهنده این مهم  )=r-75/0**(زنی  درصد جوانه

  ).7جدول ( باشد یم

  

  طول گیاهچه

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با کاهش سطح 

پتانسیل اسمزي طول گیاهچه کاهش یافت و بیشترین 

میناب، مسجد سلیمان،  يها تودهطول به ترتیب، در 

 22/78و  15/77، 22/90، 95/83کازرون و دهدشت، 

و در سطح تنشی صفر بار و کمترین طول در  متر یلیم

مشاهده  متر یلیمصفر  بار و - 8هر توده مربوط به سطح 

 شرایط در اهچهیگ طول کاهش علل از). 5 شکل(شد 

 از ییغذا مواد انتقال عدم ای کاهش ياسمز تنش

در اثر تنش اکسیداتیو  نیجن به بذر يا رهیذخ هاي بافت

که باعث کاهش رشد  است شده ذکرو آسیب سلولی 

، و همکاران تراتوین(د شو گیاهچه و تقسیم سلولی می

نیز در بررسی اثر ) 2011(و همکاران 5عبادي ).1997

                                                             
4 Wu 
5 Ebadi 
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 ...مختلف کنار يها بذر توده یزن و جوانه ییایمیوشیب يها آب بر شاخص لیپتانس ریتأث: منصوري و همکاران

 

کاهش پتانسیل اسمزي روي بذر بابونه آلمانی گزارش 

کردند که با کاهش پتانسیل آب طول گیاهچه کاهش 

زان طول ین میشتریه بک يطور بهداري داشت  معنی

و کمترین طول در ) صفر بار(اهد مار شیت در گیاهچه

بار مشاهده شد که دلیل  -12و  -10، -8 يها لیپتانس

این کاهش را کاهش یا نبود انتقال مواد غذایی از بذر به 

بذر در بررسی . جنین در اثر عدم جذب آب اعالم نمودند

و 1گراغانی (Bunium persicum Boiss)زیره سیاه 

محدود دلیل کاهش طول گیاهچه را ) 2017(همکاران 

یا ذخایر بذر  و انتقالکردن جذب آب توسط بذر، حرکت 

ن تأثیر مستقیم بر ساختمان آلی و سنتز پروتئین جنی

در . بذر به وسیله کاهش پتانسیل اسمزي بیان نمودند

به  توان یمپژوهش حاضر دلیل کاهش طول گیاهچه را 

افزایش محتواي پراکسیدهیدروژن و تأثیر منفی آن بر 

پرولین سنتز پروتئین محلول بذر و تبدیل به اسیدآمینه 

هیدرولیتیکی نظیر آلفا  يها میآنزو همچنین تأثیر آن بر 

آمیالز جهت انتقال ذخایر بذري نسبت داد که 

بین پروتئین و طول  دار یمعنهمبستگی مثبت و 

 و همبستگی منفی میان پراکسید )=86/0r**(گیاهچه 

هیدروژن و پرولین با پروتئین و طول گیاهچه بیانگر این 

  ).7جدول (باشد  مطلب می

  

 ضریب آلومتري

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با کاهش 

پتانسیل آبی ضریب آلومتري روند افزایشی و دو برابري 

 - 6به ترتیب بیشترین مقدار در تیمار  که يطورداشت به 

میناب، مسجد سلیمان،  يها تودهبه ترتیب در بار 

و  37/3و  85/3، 62/3، 65/3دهدشت و کازرون، 

در ). 6جدول (کمترین مقدار در صفر بار مشاهده گردید 

شرایط تنش خشکی و به موجب افزایش میزان جذب 

به تنش،  چه شهیرآب در گیاه و به دلیل حساسیت کمتر 

 چه ساقهچه افزایش بیشتري نسبت به طول  طول ریشه

و در نتیجه آن ضریب آلومتري نیز افزایش داشته 

در بررسی تأثیر تنش ). 2005و همکاران، 2کافی( ابدی یم

زنی سه ژنوتیپ مختلف از گونه مرتعی  خشکی بر جوانه

Agropyron podperae  تهران، شیراز و  يها استاناز

                                                             
1
 Goraghani, 

2 Kafi 

 گزارش کردند که )2014(و همکاران 3لرستان، هاشمی

با افزایش سطح تنشی ایجاد شده ضریب آلومتري روند 

افزایشی داشت و بیشترین میزان مربوط به ژنوتیپ 

بار بود که دلیل افزایش این  -9تهران و سطح تنشی 

نسبت به طول  چه شهیرصفت را تغییرات کمتر طول 

 در پژوهشی روي بذر .در اثر تنش بیان کردند چه ساقه

و همکاران 4آرتیشو امیريگیاهان دارویی سرخارگل و 

را مقاومت برخی  چه شهیردلیل افزایش طول ) 2009(

آب  نیتأمگیاهان به هنگام مواجه با تنش اسمزي جهت 

هوایی  انداممورد نیاز گیاه و وارد شدن تنش کمتر به 

بنابراین احتماالً افزایش ضریب آلومتري در ؛ بیان نمودند

بذر کنار در اثر کاهش پتانسیل اسمزي نیز به همین 

  .باشد یمدلیل 

  

  شاخص بنیه گیاهچه

نتایج مقایسه میانگین مربوط به بنیه طولی در هر 

چهار توده نشان داد که با افزایش سطح تنشی شاخص 

ترین بنیه روند کاهشی داشت و به ترتیب بیشترین و کم

 -8میزان بنیه در هر توده مربوط به سطح تنشی صفر و 

 يها کالیرادتنش خشکی سبب ایجاد ). 6جدول (بار بود 

فعال باعث ایجاد  يها گونهآزاد اکسیژن شده که این 

بافتی سلول شده که پراکسیداسیون  يها بیآس

در . لیپیدهاي غیراشباع غشاي سلولی را در پی دارد

آنتی اکسیدانت قادر به  يها میآنزبا سطح کم  يها تنش

وارد شده به بذر بوده و  يها بیآسکاهش تأثیر تنش و 

زنی وجود خواهد داشت، اما گیاهچه ایجاد  امکان جوانه

هاي با سطح باالتر غشاي  تنش. باشد یمشده ضعیف 

بذر را به  یزن جوانهسلولی بذر را از هم پاشیده و درصد 

؛ به دلیل همبستگی ددهن یمصورت قابل توجهی کاهش 

و بنیه گیاهچه در نتیجه  یزن جوانهمثبت بین درصد 

میزان بنیه در اثر کاهش پتانسیل اسمزي روندي 

با ). 2017و همکاران، 5خاتمی(کاهشی خواهد داشت 

افزایش تنش خشکی در بذر ذرت و سورگوم بنیه 

گیاهچه روند نزولی داشت تا در باالترین سطح تنشی 

  به صفر رسید و دلیل این روند را مگاپاسکال - 8/0

                                                             
3 Hashemi 
4 Amiri 
5 Khatami 
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 1400/ اول شماره/ هشتم سال/ ایران بذر هاي پژوهش

 

 
 

  
انجام شده و در  L.S.Means یهمقایسه میانگین به رو. مختلف کنار براي طول گیاهچه يها تودهپتانسیل اسمزي در  مقایسه میانگین اثر. 5شکل 

  .باشد یمبا احتمال پنج درصد  دار یمعندهنده عدم تفاوت  نشانبا حداقل یک حرف مشترك  يها ستونهر توده 

Fig. 5. Mean comparison for the effect of osmotic potential in different seed lot of Ziziphus spina–christi for 
seedling length. Mean comparison was done by L.S.Means method and in each column seed lot with at least 

one common letter showed no significant difference with probability of 5%. 

 
  چهار توده کنار یزن جوانه يها شاخصمقایسه میانگین اثر پتانسیل اسمزي بر  .6جدول 

Table 6. Mean comparison for the effect of osmotic potential on germination indices in four seed lot (SL) of 
Ziziphus spina–christi 

 شاخص بنیه گیاهچه

Seedling vigor 
index  

  آلومتري ضریب
Allometric index  

 )بذر در روز(زنی  سرعت جوانه

Germination rate  
(seed per day)  

  )بار(پتانسیل اسمزي 

Osmotic potential 
(bar)  

  توده

SL  

76.37a 1.13c 4.48a 0 

Minab میناب  
57.58b 2.39b  3.55b  -2  
34.04c  2.56b  1.93c  -4  
23.02d  3.65a  1.11d  -6  

-  -  0.24e  -8  

77.74a  1.08d  4.55a  0 

  مسجد سلیمان

 Masjed Soleiman  

44.23b  2.11c  2.88b  -2  
30.73c  3.12b  1.61c  -4  
13.23d  3.62a  0.33d  -6  

-  -  0.09d  -8  

69.68a  1.12d  3.02a  0 

Dehdasht دهدشت  
45.21b  2.27c  2.1b  -2  
31.74c  3.14b  1.26c  -4  
26.94d  3.85a  0.74d  -6  

0e  0e  0.17e  -8  
57.83a  1.15d  2.94a  0 

Kazeroon کازرون  
36.63b  1.94c  1.65b  -2  
31.38c  2.85b  1.45c  -4  
28.03c  3.37a  0.87d  -6  

-  -  0.18e  -8  

 خط .درصد هستند 5در سطح احتمال  دار یمعنفاقد تفاوت  L.S.Meansکه داراي حروف مشترك هستند، طبق رویه  ییها نیانگیمدر هر توده 

  .باشد یمبودن صفت  يریگ اندازهتیره نشان دهنده غیرقابل 

Means in each seed lot followed by the same letter are not significantly different (p˂0.05) from each other 
according to L.S.Means test. The dash represents the non-measurable attribute. 
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 ...مختلف کنار يها بذر توده یزن و جوانه ییایمیوشیب يها آب بر شاخص لیپتانس ریتأث: منصوري و همکاران

 

  

 

 
 
 



17 

 1400/ اول شماره/ هشتم سال/ ایران بذر هاي پژوهش

 

 
 

ي ها میآنزکاهش جذب آب، اختالل در روند 

هیدرولیتیکی و در نتیجه آن کاهش سنتز نشاسته، 

اي به  ی و انتقال مواد ذخیرهزن جوانهتولید انرژي جهت 

به ). 2016، 1کزتا و کیوروز(دانستند  چه ساقهو  چه شهیر

که کاهش بنیه طولی در بذر کنار نیز به  رسد یمبه نظر 

 ، چون با افزایش پراکسیدباشد یمدالیل ذکر شده 

ی زن جوانههیدروژن طی تنش اسمزي ایجاد شده درصد 

و طول گیاهچه روند کاهشی داشت و به دلیل 

بین این صفات و بنیه  دار یمعنهمبستگی مثبت و 

  ).7جدول (طولی میزان این صفت نیز کاهش یافت 

 

  يریگ جهینت

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کاهش 

ي ها شاخصتأثیر قابل توجهی بر  پتانسیل اسمزي

که  ی بذر کنار داشت، به طوريزن جوانهبیوشیمیایی و 

  کاهش پتانسیل اسمزي سبب افزایش محتواي 

با  دروژنیدهیپراکس .پراکسیدهیدروژن در بذر شد  

بر غشاي سلولی و همچنین فعال کردن  بیآس

مسیر غیرآنزیمی جهت تنظیم اسمزي در غشا، 

پروتئین محلول بذر را تجزیه و به اسید آمینه 

اي نظیر  نماید؛ تخریب مواد ذخیره پرولین تبدیل می

پروتئین و اختالالت آنزیمی ایجاد شده سبب کاهش 

افزایش طول . گردد زنی در بذر می ي جوانهها شاخص

چه با کاهش پتانسیل اسمزي در بذرهاي کنار  یشهر

چه در بذر کنار تحت  نشان دهنده اهمیت ریشه

باشد که سبب مقاومت گیاه در  شرایط تنشی می

آب مورد نیاز گیاه و وارد شدن  نیتأمبرابر تنش، 

نکته قابل توجه . شود یمهوایی  اندامتنش کمتر به 

به کاهش زنی  در دوره جوانه کنارحساسیت بذرهاي 

 -8زنی بسیار کم در پتانسیل  پتانسیل آبی و جوانه

  .بار بود
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Effect of Osmotic Potential on Seed Germination and Biochemical 
Indices of different Christ's thorn (Ziziphus spina–christi) Populations 

Mahnaz Mansoori1, Ali Moradi2,*, Hamidreza Balouchi3, Elias Soltani4 

 
Extended abstract 

Introduction: Seed is the most important sexual reproductive factor in plants that plays an important role 
in transmitting hereditary characteristics, plant distribution, and establishment in different regions. Seed 
germination as one of the most important and complex stages in the life cycle of plants is affected by genetic 
and environmental factors. Drought stress is one of the main barriers of crop plants and trees, production in 
many parts of the world, especially in arid and semi-arid regions such as Iran. The purpose of this study was 
to investigate the effect of drought stress on biochemical and seed germination indices of different seed lot of 
Ziziphus spina–christi as suitable medicinal species for controlling soil erosion in arid regions. 

Materials and Methods: This experiment was conducted as a factorial based on a completely 
randomized design with four replications at the Seed Science and Technology Laboratory of Yasouj 
University in 2018. Experimental factors included Ziziphus spina–Christi seeds collected from the regions of 
Minab, Kazeroon, Masjed Soleiman, and Dehdasht and five water potentials including zero, -2, -4, -6, and -8 
bar. 

Results: In the present study, the effect of osmotic potential, seed lot, and their interaction were 
significant in each seed lot on germination (germination percentage, germination rate, seedling length, 
allometric index, longitudinal vigor) and biochemical (hydrogen peroxide, soluble protein content, Proline, 
catalase, and ascorbate peroxidase) indices of Ziziphus spina–christi. The results showed that except for 
allometric index response of all studied germination traits to osmotic potential was decreasing, Also with 
increasing osmotic potential, seed soluble protein was decreased and the amount of proline and activity of 
catalase and ascorbate peroxidase increased. With increasing osmotic stress, the root length was significantly 
increased, which increased the allometric coefficient of the seedling. 

Conclusion: Germination and biochemical indices of seeds of all seedlots had significant changes with 
the reduction of osmotic potential and the reduction of osmotic potential was associated with reduced 
germination and plant establishment capability. These results can help us to recognize the prerequisites of 
germination and the development of the forests. 

Keywords: Soluble protein, Drought stress, Germination percentage, Allometric index, Catalase, 
Hydrogen peroxide content 

Highlights: 
1- Germination indices of seeds related to several Ziziphus spina–christi seed lots were investigated 

under different water potentials. 
2- Biochemical aspects related to seed dormancy in several Ziziphus spina–christi seed lots were 

evaluated. 
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