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تغییرات شاخصهای جوانهزنی و فعالیت سیستم آنتیاکسیدانتی بذرهای
پنبه ( )Gossypium hirsutum L.طی زوال
امید سنچولی ،1فرشید قادريفر ،*1حمیدرضا
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2گروه زیستشناسی ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ایران
تاریخ پذیرش97/07/21 :

تاریخ دریافت97/05/27 :

چکیده
بذرها در طی انبارداری زوال یافته و پیر میشوند به طوری که سرعت این فرآیند به دما و رطوبت بذذر در
طی انبارداری بستگی دارد .این آزمایش به منظور مطالعه فعالیت سیستم آنتی اکسذیدانتی در بذذرهای پنبذه رقذم
ارمغان در طی زوال صورت گرفت .برای ایجاد سطوح مختلف زوال از آزمون تسریع پیری استفاده شد .بذرهای
پنبه بهمدت  188 ،99 ،84 ،0و 192ساعت در دمای  84درجه سانتیگذراد و رطوبذت نسذبی  100درصذد قذرار
گرفتند .نتایج نشان داد با افزایش دوره زوال هدایت الکتریکی غشاء ،پراکسیداسیون لیپید و پراکسذید هیذدرو ن
افزایش یافت .افزایش پراکسید هیدرو ن همراه با کاهش فعالیت آنزیم کاتاالز و افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز
و مقدار اسید آسکوربیک بود که نشاندهنده تاثیر کاهنده دوره زوال بر فعالیت آنذزیم کاتذاالز نسذبت بذه آنذزیم
پراکسیداز و اسید آسکوربیک بود .همچنین با افزایش دوره زوال درصد ،سرعت و یکنواختی جوانهزنی کذاهش
یافت .بهطور کلی نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که یکی از دالیل اصلی زوال بذذر در بذذرهای پنبذه،
تنش اکسیداتیو ناشی از تجمع گونههای اکسیژن فعال و کاهش کارایی سیستم آنتی اکسیدانتی میباشد.
واژههاي کلیدي :انبارداری بذر ،پیری ،قدرت بذر ،تنش اکسیداتیو ،گونه های اکسیژن فعال.
مقدمه1

آنزیمهای هیدرولیز کننده ،تجمع محصوالت آمادوری
و مایالرد و افزایش تولید گونذههذای اکسذیژن

زوال بذر یک فرآینذد اجتنذا ناپذذیر اسذت و در

فعذال2

کلیه بذرهای گیاهان رخ میدهد بهطوری که شدت آن

( )ROSمیباشد( Bailly et al., 2008; Hussain et al.,

بذذه کیفیذذت اولیذذه بذذذر ،دمذذا و رطوبذذت بذذذر در طذذی

 .)2015; Murthy et al., 2003اما با این وجذود ،یکذی

انبارداری بستگی دارد .هر چه رطوبت بذذر و دمذا در

از دالیل اصلی زوال بذر ،تولید و تجمع بذیش از دذد

طی انبارداری باال باشد ،بذرها سریعتر زوال می یابنذد

 ROSدر سطح سلول میباشد.
میتوکندری به همراه سیتوزول مسئول تولید انر ی

و کاهش این عوامذل ،باعذا افذزایش دوره انبذارداری

برای متابولیسم بذذر و همچنذین مکذان اصذلی تولیذد

بذرها میگردد (.)Basra et al., 2003
مکذذانیزمهذذای مختلفذذی بذذرای علذذل زوال توس ذ

 ROSمیباشد .بذرها نیز همانند تمام موجودات تنفس

محققین گزارش شده است که شامل غیر فعذال شذدن

انجام میدهند و دتی در رطوبتهای بسذیار کذم نیذز

آنذذزیمهذذای دخیذذل در جوانذذه زنذذی ،افذذزایش فعالیذذت

تنفس توسذ بذذر صذورت مذی گیذرد .از ایذنرو در

*نویسنده مسئولfarshidghadertifar@yahoo.com :

2. Reactive oxygen species
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بذرهای زنده نیز تولید  ROSدر هر شرای رطذوبتی و

مواد از بذرها و تغییرات  DNAمیگردد و پیامد نهایی

دمایی صورت میگیرد (.)Xia et al., 2015

آن کذذاهش قابلیذذت دیذذات و قذذدرت بذذذر مذذیباشذذد
(Kranner et al., 2011; Mao et al., 2018; Zhang et

گزارشذذات دذذاکی از آن اسذذت کذذه  ROSباعذذا
خسارت به بذر و در نتیجه باعا کاهش کذارایی بذذر
مذذیگذذردد (

.)al., 2017

Lehner et al., 2008; Pukacka and

گزارشات مختلف داکی از آن اسذت کذه در طذی

 .)Ratajczak, 2005در مقابذذذل جلذذذوگیری از ایذذذن

زوال ،فعالیت سیستم آنتی اکسیدانتی دستخوش تغییذر

خسارت ،بذرها دارای یک سیستم دفاعی به نذام آنتذی

شده و منجر بذه تجمذع زیذاد  ROSدر بذذرهای زوال

اکسذیدانت مذیباشذند (

یافته مذیگذردد .در مطالعذهای روی بذذرهای یذوال

;Ghaderi-Far et al., 2014

 .)Kibinza et al., 2011در بذذرها دو گذروه سیسذتم

زراعی مشاهده شد زوال منجر به کاهش فعالیت آنزیم

آنتی اکسذیدانت وجذود دارد کذه اولذی سیسذتم آنتذی

گلوتاتیون ردوکتاز گردید اما بذین تیمارهذای شذاهد و

اکسیدانت غیرآنزیمی و دومی سیستم آنتی اکسذیدانت

بذرهای زوال یافته از لحاظ فعالیت آنزیمهای کاتاالز،

آنزیمی است ( .)Bailly, 2004این دو سیستم به کمک

مونذذودی هیذذدرو آسذذکوربات ردوکتذذاز و دی هیذذدرو

هم از خسذارت ادتمذالی  ROSدر بذذرها جلذوگیری

آسذذذکوربات ردوکتذذذاز اختالفذذذی وجذذذود نداشذذذت

میکنند .سیستم آنتی اکسیدانت غیرآنزیمی شامل اسید

( Zhang .)Mao et al., 2018و همکاران ( )2017بیان

آسذذکوربیک ،اسذذید آمینذذه پذذرولین وگلوتذذاتیون و

داشتند که در طی انبذارداری بذذرهای گنذدم ،فعالیذت

آنتیاکسیدان محلول در فاز لیپیدی همچون توکوفرول

آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و دی هیدرو ناز کذاهش

است .این سیستم بیشتر در رطوبتهای پایین در طذی

می یابذد ،کذه ایذن کذاهش بذا افذت چشذمگیر درصذد

انبارداری فعال هستند و از خسذارت  ROSجلذوگیری

جوانهزنی همراه بود .همچنین در بذرهای زوال یافتذه

میکنند .اما در رطوبتهای باال ،هم سیستم غیرآنزیمی

نخود ایرانی نیز کاهش فعالیت آنذزیم کاتذاالز در طذی

و هم سیستم آنزیمی مسئولیت پذاالیش و سذمزدایذی

زوال گزارش شده اسذت ( .)Shaaban et al., 2017در

 ROSرا بذذه عهذذده دارنذذد ( .)McDonald, 1999در

مطالعه ای دیگر Bailly ،و همکاران ( )1999گذزارش

سیستم آنزیمی ،آنزیمهایی از قبیل کاتاالز ،پراکسذیداز،

کردند که با افذزایش دوره زوال ،فعالیذت آنذزیمهذای

آسکوربات پراکسذیدار ،گلوتذاتیون ردوکتذاز و سذوپر

کاتاالز ،سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون ردوکتاز در

اکسذذید دیسذذموتاز فعالیذذت دارنذذد (

بذرهای آفتابگردان کاهش مییابد.

;Asada, 1992

پنیه یکی از گیاهان دومنظوره میباشد که از الیا

 .)Bowler et al., 1992از این رو در شذرای مطلذو
انبذارداری ،سیسذذتم آنتذذیاکسذذیدانت موجذذود در بذذذر،

آن در صنعت نساجی و از بذرهای آن در روغنکشذی

صدمات  ROSرا کذاهش مذیدهذد .امذا اگذر شذرای

استفاده میشود .بذرهای پنبه ددود  20درصد روغذن

انبارداری نامناسب باشد و دما و رطوبت بذذر در طذی

دارد که بیشتر اسید چر

انبارداری بذاال باشذد ،تولیذد  ROSدر بذذرها بذهدلیذل

لینولئیک ،اسذید پالمتیذک و اسذید اسذتئاریک تشذکیل

مختذذل شذذدن سذذاختار و عمذذل میتوکنذذدری ،افذذزایش

میدهذد (.)Dowd et al., 2010; Sawan et al., 2006

مییابد و در این شرای سیستم دفاعی قادر به پاالیش

نظر به اینکه بذذرهای روغنذی مسذتعد پراکسیداسذیون

آنها نمیباشد و در نتیجه منجر به خسذارت بذه غشذاء

لیپید ناشی از تولید گونههذای اکسذیژن فعذال در طذی

سلول ها و مختل شدن ساختار غشاء ،افذزایش نشذت

این مطالعه بررسذی سیسذتم

انبارداری میباشند ،هد
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آنتیاکسیدانت غیرآنزیمی و آنزیمذی بذذرهای پنبذه در

 .)Maddah, 2010ایذذن برنامذذه از طریذذق درون یذذابی

هذای

خطی درصذد جوانذه زنذی تجمعذی در مقابذل زمذان،

طی انبارداری و ارتباط آن بذا کذاهش شذاخ

صدکهای مختلف جوانه زنی را محاسبه میکند .پس

جوانه زنی بود.

از محاسبه صدکهذای مختلذف جوانذهزنذی ،سذرعت
جوانهزنی از معکوس زمان تذا  50درصذد جوانذهزنذی

مواد و روشها
در این آزمایش از بذرهای پنبه رقم ارمغان استفاده

( )1/D50محاسبه شذد .یکنذواختی جوانذهزنذی نیذز از

شد .بذرهای این رقم از موسسه تحقیقات پنبه کشذور

تفاضل زمان تا  90درصد جوانه زنذی ( )D90از زمذان

تهیه گردید و کلیه آزمایش ها در آزمایشگاه بذر گروه

تذذا  10درصذذد جوانذذهزنذذی ( )D10داصذذل شذذد

زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

(.)GU=D90-D10

در سال  1490اجرا شد .بهمنظور بررسی مکانیزمهذای

آزمون رشد گیاهچه و قدرت گیاهچهه :بذرای انجذام

زوال در بذذذرهای ایذذن رقذذم از آزمذذون تسذذریع پیذذری

آزمون رشدگیاهچه  4تکرار  10تایی از بذذر شذمارش

استفاده شد .بذرای ایذن کذار بذذرهای پنبذه در داخذل

و بذر روی دو عذدد کاغذذ دولذهای بذه ابعذاد 40×85

پالستیکی به ابعاد  11  11  4/5سانتیمتر کذه

سانتیمتر قرار گرفته و بذا کاغذذی دیگذر روی بذذرها

مقطر بود ،قرار داده شد .سپس

پوشذانده شذذد (روش سذذاندوی .).بذذرای جلذذوگیری از

ظر ها کامالً بسذته شذده و در دمذای ثابذت84

کاهش رطوبذت ،کاغذذهای دولذهای درون پالسذتیک

درجذذه سذذانتیگذذراد بذذه مذذدت  188 ،99 ،84 ،0و

گذاشته و سذپس در داخذل انکوبذاتور و در دمذای 25

192ساعت در داخل انکوباتور قرار داده شد .در طذول

درجه سانتیگراد به مدت هفت روز قذرار گرفتنذد .در

آزمایش رطوبت نسبی داخذل ظذر هذای پالسذتیکی

روز هفتم ،طول و وزن خشذک گیاهچذههذای طبیعذی

 100درصد بود .پس از گذشت زمانهای مذورد نظذر،

اندازهگیری شد .شذاخ

قذدرت گیاهچذه بذا کمذک

بذرها از ظر ها خارج شذده و در محذی آزمایشذگاه

فرمول زیر محاسبه شد ):(Verma et al., 2003

خشک شده و آزمونهای جوانهزنذی ،آزمذون هذدایت

فرمول ()1

ظرو

داوی  50میلیلیتر آ
در

درصد جوانه زنی × وزن خشک گیاهچه

الکتریکی و آزمایشات بیوشیمیایی انجام شد.

(گرم)=شاخ

آزمون جوانه زنی :برای انجام آزمون جوانهزنی در هر

قدرت گیاهچه

دما 4 ،تکرار 50تایی از بذر شذمارش و روی دو عذدد

آزمون هدایتالکتریکی :بذرای انجذام آزمذون هذدایت

کاغذ دوله ای به ابعاد  40×85سانتیمتر قرار گرفتذه و

الکتریکی از هر رقم تعداد  50بذر در  4تکذرار پذس از

بذذا کاغذذذی دیگذذر روی بذذذرها پوشذذانده شذذد (روش

توزین در بشرهای  500میلی لیتری قرار گرفتنذد و 250

سذذاندوی .).بذذرای جلذذوگیری از تبخیذذر رطوبذذت،

میلی لیتر آ

مقطذر 28

دولذذههذذای کاغذذذی درون پالسذذتیک گذاشذذته شذذد.

ساعت قبل در انکوباتور  20درجه قرار داده شذده بذود)

شمارش بذرها روزانه سه بار صورت میگرفت .معیار

به آنها اضافه شد و بشرها با فویذل بسذته شذدند و بذه

جوانه زنی خروج ریشهچه ،به انذدازه  2میلذیمتذر یذا

مدت  28ساعت در دمای  20درجذه سذانتیگذراد قذرار

بیشتر بود (.)Tahmasebi et al., 2015

گرفتند .بعد از این مدت هذدایت الکتریکذی نمونذه هذا
انذذدازه گیذذری و نتذذایج بذذه صذذورت میکذذروزیمنس بذذر

بذذرای محاسذذبه درصذذد ،سذذرعت و یکنذذواختی
جوانهزنی از

مقطر (بهمنظور هذمدمذایی آ

برنامه  germinاستفاده شد ( Soltani and
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سذذانتیمتذذر بذذر گذذرم محاسذذبه شذذد (

Hampton and

اندازهگیري پراکسید هیهدروژن :انذدازهگیذری میذزان

.)TeKrony, 1995

پراکسذذید هیذذدرو ن بذذه روش  Velicovaو همکذذاران

اندازه گیري لیپید هیدروپراکسیدها :بهمنظور بذرآورد

( )2000انجام شد .برای این کار 0/2 ،گرم بذر پوست

میزان لیپید هیدروپراکسذیدها ،از روش اسذتفاده شذده

کنده پنبه با  4میلیلیتر تریکلرواسذتیک اسذید ()TCA

توس  Griffithsو همکاران ( )2000استفاده شد0/2 .

 0/1درصد در هاون چینی سذرد سذاییده و همذو نیزه

گرم بذر با  1میلیلیتر اسید استیک  0/15مذوالر و 2/5

گردید و عصاره داصل به میکروتیوپها منتقذل شذد.

میلیلیتر کلروفرم و  5میلیلیتر متانول بهمدت  2دقیقذه

میکروتیوپها بهمدت  15دقیقه در 15000gو دمای 8

بر روی یخ عصارهگیری شد .هاون و دسته هاون پذس

درجه سانتیگراد سذانتریفیو شذد .از عصذاره داصذل

از انتقال عصاره بهدست آمده به لوله آزمایش ،با 2/25

برای اندازهگیری میزان پراکسید هیدرو ن استفاده شد.

مقطر شستشذو

استخراج و اندازهگیري فعالیت آنزیمههاي کاتهازز،

شد .این محلول نیز بذه عصذاره قبلذی اضذافه گردیذد.

پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز و محتواي اسید

عصاره به دست آمده با سرعت پائین و ددود 1000g

آسکوربیک :اندازهگیری فعالیذت آنذزیمهذای کاتذاالز،

بهمدت  10دقیقه در دمای اتاق سانتریفو شد .پذس از

پراکسذذیداز و آسذذکوربات پراکسذذیداز و میذذزان اسذذید

سانتریفو  ،فاز باالیی را دور ریخته و از فاز پائینی کذه

آسذذکوربیک در بذذذرهای پنبذذه در تیمارهذذای مختلذذف

در تاریکی و داخل یخ نگذه داشذته شذده بذود ،بذرای

زوال صورت گرفت .برای استخراج آنذزیم کاتذاالز از

اندازهگیری میزان لیپید هیدروپراکسید استفاده شذد .در

روش  Karو  )1979( Mishraاسذذتفاده شذذد .بذذرای

دو لوله آزمایش میزان  100میکرولیتر ،یا مقادیر بیشذتر

استخراج آنزیم کاتاالز یک گرم بذر پوست کنده پنبذه

(معموالً یک میلیلیتر بسته بذه نمونذه گیذاهی) از فذاز

با  4میلیلیتر بافر استخراج در هاون چینی درون ظر

میلیلیتر کلروفرم و  2/25میلیلیتر آ

پائینی را به کمک گاز نیترو ن تبخیر کرده و بقایای به

یخ ساییده و عصذاره داصذل در میکروتیذو

جا مانده در لوله شماره  1با  100میکرولیتر متذانول و

شد .میکروتیذو هذا بذهمذدت  15دقیقذه در 10000g

در لولذذه شذذماره  2بذذا  50میکرولیتذذر متذذانول و 50

سانتریفیو شده و فاز میانی در زیر الیه لیپیذدی بذرای

میکرولیتذذر محلذذول تذذری فنیذذل فسذذفین (25 )TPP

انذذدازهگیذذری فعالیذذت آنذذزیم اسذذتفاده شذذد .بذذرای

ریختذه

میلیموالر مجدداً دل شد .هذر دو لولذه بذه مذدت 40

انذذدازهگیذذری فعالیذذت آنذذزیم کاتذذاالز از

دقیقه در تاریکی و در دمای اتاق نگهداری شد و پذس

( )1992استفاده شد .سذپس تغییذرات جذذ

از این مذدت بذه هذر دو لولذه مقذدار  900میکرولیتذر

طول مذوج  280نذانومتر بذرای مذدت زمذان  2دقیقذه

فاکس اضذافه گردیذد و پذس از  40دقیقذه کذه

اکسذیژنه

معر

اندازهگیری شد .فعالیت آنزیم بر اسذاس آ

لولهها در تاریکی و دمذای اتذاق قذرار گرفتنذد میذزان
جذ

روش Luck

نذور در

تجزیه شده در هر دقیقه به ازای هر گرم وزن تر بیذان

نور هرکدام در طول موج  590نذانومتر توسذ

شد.

دستگاه اسپکتوفتومتر مدل ( )UV-1800 240Vقرائذت

اسذذتخراج آنذذزیم پراکسذذیداز بذذه روش  Murthyو

شد .محلول بالنذک دذاوی  100میکرولیتذر کلروفذرم

همکاران ( )2002انجذام شذد .بذرای اسذتخراج آنذزیم

است که پس از تبخیر و اضافه کذردن  100میکرولیتذر

پراکسیداز یک گرم بذر پوست کنده پنبه با  4میلی لیتر

متانول تیمارهای بعدی روی آن انجام شذد .نتذایج بذه

بافر استخراج در هاون چینی درون ظر

یخ ساییده و

صورت میکرومول بر گرم وزن تر بذر گزارش شد.

همذذو نیزه و عصذذاره داصذذل پذذس از انتقذذال بذذه
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میکروتیذذذو  ،بذذذه مذذذدت  15دقیقذذذه در 10000g

لولههای داوی نمونه به مدت  40دقیقه در دمای اتاق

سانتریفیو شدند .پس از سانتریفیو  ،فاز میانی در زیر

( 25درجه سانتیگراد) نگهداری شد و سذپس جذذ

الیه لیپیدی برای اندازه گیری فعالیذت آنذزیم اسذتفاده

نذذور در طذذول مذذوج  745نذذانومتر توسذذ دسذذتگاه

شد .اندازهگیذری فعالیذت آنذزیم پراکسذیداز بذه روش

اسپکتروفتومتر قرائت شد.

 Resendaو همکاران ( )2002با اندکی تغییرات انجام
شد .تغییرات جذ

نور در اثر تولید پورپوروگذالین از

تجزیه و تحلیل آماري

پیروگالول در طول موج  820نانومتر برای مدت زمذان

کلیه تجزیذه و تحلیذل دادههذا در قالذب طذرح کذامال

 2دقیقه با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد.

تصادفی با استفاده از نرمافزار آماری  SASانجذام شذد

استخراج و اندازهگیری فعالیت آنذزیم آسذکوربات

(.)Soltani, 2007

پراکسذذیداز بذذا روش ارائذذه شذذده توسذذ  Murthyو
همکاران ( )2002صورت گرفت .برای این کار مقذدار

نتایج

 0/2گرم بذر با  2میلی متذر بذافر اسذتخراج در هذاون

در شکل  ،1واکنش مولفههای جوانه زنی بذرهای

چینی سرد ساییده و همو نیزه و عصاره داصل پس از

پنبه رقم ارمغان در پاسخ به دورههای زوال ارائه شذده

انتقال به میکروتیو  ،به مذدت  40دقیقذه در دمذای 8

است .همانطور که مشاهده میشذود بذا افذزایش دوره

درجه سذانتی گذراد در  15000gسذانتریفیو شذدند و

زوال درصد و سرعت جوانذهزنذی کذاهش یافذت کذه

عصذذاره داصذذل بذرای انذذدازه گیذذری فعالیذذت انذذزیم

درصد کاهش در سرعت جوانذهزنذی بذذرها بیشذتر از

نور

کاهش درصد جوانهزنی بود .به طوری که این کذاهش

ر طول موج  290نانومتر برای مدت زمان  4دقیقذه بذا

برای درصد جوانهزنذی در دورههذای  188 ،99 ،84و

دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد.

192ساعت زوال نسبت به شاهد بهترتیذب 11 ،7 ،15

آسکوربات پراکسیداز استفاده شد .تغییرات جذ

اندازهگیری میزان اسید آسکوربیک به روش ارائذه

و  49درصد و برای سرعت جوانهزنی بذه ترتیذب ،24

شذذده توس ذ  Zhangو همکذذاران ( )2009همذذراه بذذا

 88 ،45و  89درصد بذود .یکنذواختی جوانذهزنذی نیذز

تغییراتی صورت گرفت .برای این کار  0/2گرم بذر با

یکی از مولفه های جوانهزنی می باشد و هر چه مقدار

 2میلی لیتر اسید پرکلریک  0/5میلذیمذوالر در هذاون

عذذددی آن کذذوچکتر باشذذد ،نشذذاندهنده جوانذذهزنذذی

ریختذذه و در

یکنواخت محمولذه بذذری مذورد نظذر مذی باشذد .بذا

دستگاه سانتریفیو با دور  10000 gبه مدت  20دقیقه

افزایش شذدت زوال ،یکنذواختی جوانذهزنذی کذاهش

در دمای  8درجه سانتیگذراد قذرار داده شذد و از فذاز

یافت کذه ایذن کذاهش در تیمارهذای  188 ،99و 192

باالیی برای تجزیه مقدار اسید آسکوربیک استفاده شد.

ساعت مشهودتر بود و درصذد کذاهش یکنذواختی در

سپس  1میلیلیتر از محلول داوی عصذاره درون لولذه

این تیمارها نسبت به شاهد در ددود  40درصذد بذود

آزمایش ریخته و به آن مقادیر  1میلیلیتر کلریدآهن و

(شکل .)1

سذذرد سذذاییده و در لولذذههذذای اپنذذدرو

 1میلیلیتر سیانید آهن پتاسیم اضافه شد .سپس دجذم
آن را با آ

مقطر به دجم  25میلیلیتر رسانده شذد و
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شکل  :1اثرات دوره زوال بر درصد ،یکنواختی (ساعت) و سرعت جوانهزنی بذرهای پنبه.
میلههای عمودی نشاندهنده انحرا

معیار هر تیمار میباشد.

طول و وزن خشک گیاهچه نیز تحت تاثیر دوره

گیاهچه بود .درصد کاهش طول گیاهچه و وزن

زوال قرار گرفت (شکل .)2با افزایش دوره زوال هم

خشک گیاهچه در تیمار زوال شدید (192ساعت

طول و هم وزن خشک گیاهچه کاهش یافت که

زوال) نسبت به شاهد بهترتیب  27و  50درصد بود.

درصد کاهش در وزن خشک گیاهچه بیشتر از طول

شکل  :2اثرات دوره زوال بر طول (سانتی متر) و وزن خشک (گرم) گیاهچه بذرهای پنبه.
میلههای عمودی نشاندهنده انحرا

شاخ

معیار هر تیمار میباشد.

قدرت گیاهچه و آزمون هدایت الکتریکی

زوال قذذرار گرفذذت .بذذا افذذزایش دوره زوال هذذدایت

از پارامترهای مهم قدرت بذر مذی باشذد .بذا افذزایش

الکتریکی بذرها که نشاندهنده آسیب به غشاءها است،

قذذدرت گیاهچذذه کذذاهش یافذذت

در

دوره زوال ،شذذاخ

افزایش یافت (شکل  .)4مقدار عددی این شاخ

(شکل  .)4ایذن کذاهش در دورههذای  188 ،99 ،84و

تیمار  188 ،99 ،84 ،0و  192ساعت زوال به ترتیذب

 192ساعت زوال نسبت به شاهد بذه ترتیذب ،24 ،15

 40/9 ،29/5 ،27/4 ،24/0و  47/1میکذذروزیمنس بذذر

 42و  94درصد بود .هدایت الکتریکی نیز تحت تذاثیر

سانتی متر برگرم بذر بود.
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شکل  :4اثرات دوره زوال بر هدایتالکتریکی (میکروزیمنس بر سانتی متر بر گرم) و شاخ
گیاهچه بذرهای پنبه .میلههای عمودی نشاندهنده انحرا

قدرت

معیار هر تیمار می باشد.

لیپیذذذذد هیدروپراکسذذذذیدها کذذذذه شاخصذذذذی از

نگرفت اما با افذزایش بیشذتر دوره زوال ،مقذدار لیپیذد

پراکسیداسیون لیپید میباشد نیز تحت تاثیر دوره زوال

هیدروپراکسید در بذذرهای پنبذه بذه صذورت خطذی

قرار گرفت (شکل  .)8با افذزایش دوره زوال از صذفر

افزایش یافت.

تا 108ساعت زوال ،این پارامتر تحت تاثیر زوال قذرار

شکل  :4اثرات دوره زوال بر مقدار لیپید هیدروپراکسید بذرهای پنبه .به داده های مقدار لیپید هیدروپراکسید در
مقابل دوره زوال مدل دو تکهای برازش داده شد .میلههای عمودی نشاندهنده انحرا

معیار هر تیمار می باشد.

همانند لیپید هیدروپراکسیدها ،پراکسید هیدرو ن

پراکسید هیدرو ن در بذرها ثابت بود و با افزایش

نیز در طی زوال دستخوش تغییر شد که الگوی تغییر

دوره زوال از  47به 192ساعت ،تولید آن به صورت

پراکسید هیدرو ن مشابه لیپید هیدروپراکسیدها بود

خطی افزایش یافت.

(شکل  .)5با افزایش دوره زوال تا  47ساعت ،تولید
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شکل  :5اثرات دوره زوال بر مقدار پراکسید هیدرو ن بذرهای پنبه .به دادههای مقدار پراکسید هیدرو ن در مقابل
دوره زوال مدل دو تکه ای برازش داده شد .میلههای عمودی نشاندهنده انحرا

معیار هر تیمار می باشد.

فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و آسکوربات

پراکسیداز برعکس بوده و فعالیت این آنزیم یک روند

پراکسیداز در بذرهای پنبه در دورههای مختلذف زوال

افزایشی داشت .به طذوری کذه تذا  188سذاعت زوال،

اندازهگیری شد (شذکل هذای  9و  .)7فعالیذت آنذزیم

فعالیت این آنزیم ثابت بود و بذا افذزایش بیشذتر دوره

کاتاالز در پاسخ به دورههای زوال کاهشی بود (شذکل

زوال (192سذذاعت) ،فعالیذذت ایذذن آنذذزیم بذذه شذذدت

 .)9با افزایش دوره زوال تا  84ساعت ،فعالیت آنذزیم

افزایش یافت .فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز نیذز

کاتاالز کاهش یافذت و بذا افذزایش بیشذتر دوره زوال،

در تیمارهای مختلف قابل اندازهگیری نبود کذه بیذانگر

تغییری در فعالیت این آنزیم مشذاهده نشذد و از یذک

فعالیت بسیار پایین این آنزیم در بذرهای خشک بود.

الگوی ثابت تبعیت کرد .در دالی این الگذو در آنذزیم

شکل  :6اثرات دوره زوال بر فعالیت آنزیم کاتاالز بذرهای پنبه .به داده های فعالیت آنزیم در مقابل دوره زوال مدل
دو تکهای برازش داده شد .میلههای عمودی نشاندهنده انحرا
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شکل  :7اثرات دوره زوال بر فعالیت آنزیم پراکسیداز بذرهای پنبه .به داده های فعالیت آنزیم پراکسیداز
در مقابل دوره زوال مدل دو تکهای برازش داده شد .میله های عمودی نشاندهنده انحرا

معیار هر تیمار می باشد.

مقدار اسید آسکوربیک در بذذرهای پنبذه در طذی

ساعت ،مقذدار اسذید آسذکوربیک بذه صذورت خطذی

زوال دستخوش تغییر شد (شکل  .)4بذا افذزایش دوره

افزایش یافت .بذه طذوری کذه مقذدار ایذن ترکیذب در

زوال تا  44ساعت ،مقدار این ترکیب در بذذرها ثابذت

بذرهای شاهد و  192ساعت زوال بهترتیذب  2/981و

بود و بذا افذزایش تذدریجی دوره زوال از  44بذه 192

 9/515میکرو گرم بر گرم وزن تر بود.

شکل  :4اثرات دوره زوال بر مقدار اسید آسکوربیک بذرهای پنبه .به دادههای مقدار اسید آسکوربیک در مقابل
دوره زوال مدل دو تکه ای برازش داده شد .میله های عمودی نشاندهنده انحرا

پنبه از قبیل درصد ،سذرعت و یکنذواختی بذا افذزایش

بحث
پیذری بذذر فرآینذدی اجتنذا

معیار هر تیمار می باشد.

دوره زوال کاهش یافت (شذکل  .)1کذاهش درصذد و

ناپذذیر اسذت و در

سرعت جوانهزنذی در بذذرهای گیاهذان مختلذف نیذز

بذذذرهای همذذه گونذذههذذای گیذذاهی و در هذذر شذذرای
نگهداری رخ میدهد و سذرعت آن بسذته بذه محولذه

گزارش شده

بذری و شرای انبارداری متفذاوت مذیباشذد .در ایذن

 .)al., 2002درصد کاهش مولفذههذای جوانذهزنذی بذا

مطالعه مشاهده شد که مولفههای جوانهزنذی بذذرهای

کاهش طول و وزن خشذک گیاهچذه نیذز همذراه بذود
05

است ( Bao et al., 2011; Corbineau et
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(شکل  .)2علت کاهش رشذد گیاهچذههذای ناشذی از

محصوالت پراکسیداسیون لیپد میباشد ،انذدازهگیذری

بذرهای زوال یافته را میتوان در وهله اول به کذاهش

شد .همانطور که در شکل  8مشاهده میشذود در طذی

انتقال ذخایر از لپهها به محور جنینذی و در وهلذه دوم

زوال بذرهای پنبه مقدار ایذن ترکیذب افذزایش یافذت

به کاهش کارایی تبدیل ذخایر به تولید گیاهچه نسذبت

بهطوری که این افزایش با افذزایش هذدایتالکتریکذی

داد ( Shaaban .)Soltani et al., 2006و همکذذاران

بذرها همراه بود .اکثر محققان برای بررسذی خسذارت

( )2019بیان داشتند که زوال منجر بذه کذاهش انتقذال

به غشاء در اثر پراکسیداسیون لیپید ،مالون دی

آلدئیذد1

ذخایر و کارایی استفاده از ذخذایر در بذذرهای نخذود

را اندازه گیری میکنند ( .)Sung and Jeng, 1994امذا

میگردد .این کاهش انتقال ذخایر و کارایی اسذتفاده از

در برخی گزارشات دذاکی از آن اسذت کذه بذا اینکذه

ذخایر را میتوان به کذاهش فعالیذتهذای آنذزیمهذای

بذرها در طی زوال آسیب میبینند و هدایت الکتریکی

دخیل در شکستن ذخایر و جوانهزنی نسبت داد.

آنها افزایش مییابد ،اما مقدار مالون دی آلدئید افزایش

شاخ

قدرت گیاهچه نیز تحت تاثیر زوال قذرار

نمییابد و از این رو پراکسیداسذیون لیپیذد را در طذی

از داصذل

( De Paula et al., 1996; Mira

گرفت (شذکل  .)4در واقذع ایذن شذاخ
ضر

زوال گزارش نمیکنند

درصد جوانه زنی در وزن خشک گیاهچه های

 .)et al., 2011عدم ارتباط زوال با پراکسیداسیون لیپید

تولید شده در تیمارهای مختلف زوال به دست میآید.

بذذرها

با افزایش دوره زوال ،این شاخ
درصد کاهش این شاخ

را میتوان با نذوع ترکیبذات اسذیدهای چذر

کاهش یافذت ،کذه

ارتباط داد .در واقع ،مالون دی آلدئید تنها از اسیدهای

در مقایسه بذا مولفذه هذای

بذا  4یذا تعذداد بیشذتری پیونذد دوگانذه شذکل

چر

جوانهزنی در تیمارهای زوال شدید بیشتر بود .بنابراین

میگیذرد در صذورتی کذه بذذرهای پنبذه اغلذب دارای

میتوان نتیجه گرفذت در بذذرهای پنبذه ،قذدرت بذذر

سطوح باالیی از اسیدهای چر

با  2پیوند دوگانه یذا

بیشتر از قابلیذت دیذات بذذر تحذت تذاثیر زوال قذرار

کمتر میباشند (

میگیرند و قدرت بذر اولین مولفهای است کذه تحذت

 .)2000; Sawan et al., 2006بنابراین در ایذن مطالعذه

تاثیر زوال قرار میگیرد.

برای درک بهتر مکانیزم زوال در بذذرهای پنبذه ،لیپیذد

هذذدایت الکتریکذذذی بذذذذرهای زوال یافتذذذه نیذذذز

Dowd et al., 2010; Griffiths et al,

هیدروپراکسیدها اندازه گیری شد.

دستخوش تغییر شد (شکل .)4همگام با کاهش درصد

یکی از دالیل اصلی زوال بذذرها ،تولیذد و تجمذع

جوانهزنذی و قذدرت بذذر ،هذدایت الکتریکذی بذذرها

ROSمیباشد .پراکسیداسیون لیپیذد در نتیجذه افذزایش

افزایش یافت .افزایش هذدایت الکتریکذی نشذاندهنده

 ROSرخ میدهد .علت این امر را می توان به واکنش

نشذذت بیشذذتر مذذواد از بذذذرها و کذذاهش قذذدرت بذذذر

 ROSها با مولکول های از قبیل پروتئینها ،لیپیذدها و

میباشد .افزایش هدایت الکتریکی در بذرهای مختلف

نوکلئیک اسید ارتباط داد ،که منجر به آسیب به غشذاء

Tahmasebi et al.,

شده و باعا افزایش هدایت الکتریکی بذذرهای زوال

 .)2015در واقع افزایش هدایت الکتریکی نشذاندهنده

یافتذه مذیگذردد ( .)McDonald, 1999یکذی از انذواع

خسارت به غشاء هذا در اثذر تولیذد و تجمذع  ROSو

 ،ROSپراکسذید هیذدرو ن مذیباشذد .زنجیذره تذنفس

Pukacka and

میتوکندریایی یکی از مهمترین منابع تولید  ROSاست

 .)Ratajczak, 2005برای روشن شدن این موضوع در

بطوری که نشت الکترون از این زنجیذره سذبب تولیذد

طی انبارداری گزارش شده است (

پراکسیداسذذیون لیپیذذد مذذیباشذذد (

ایذذن تحقیذذق لیپیذذد هیدروپراکسذذیدها کذذه یکذذی از

1. Malondialdehyde
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رادیکذذال سوپراکسذذید شذذده و پذذس از آن پراکسذذید

واکنش مستقیم با رادیکال سوپراکسید و سایر  ROSرا

هیذذدرو ن از متابولیسذذم رادیکذذال سوپراکسذذید تولیذذد

نیز دارند که میتوانذد شذدت آسذیب را کذاهش دهذد

میشذود ( .)Moller, 2001همذانطور کذه در شذکل 5

()2003( Verma et al., .)Foyer and Noctor, 2011

مشذذاهده مذذیشذذود زوال منجذذر بذذه افذذزایش پراکسذذید

گزارش کردند که با افزایش دوره زوال فعالیت آنذزیم

هیدرو ن در بذذرهای پنبذه شذد کذه ایذن افذزایش بذا

پراکسیداز در بذرهای کلزا کاهش مییابذد .پراکسذیداز

افذذزایش و تجمذذع لیپی ذد هیدروپراکسذذیدها و افذذزایش

آنزیمی است که در شرای تنشزا (همچون زوال بذر)

هدایتالکتریکی بذرها همراه بود .در واقذع مذیتذوان

مذذیتوانذذد القذذاء شذذود و چذذه بسذذا افذذزایش فعالیذذت

گفت در طی زوال بذرهای پنبه  ROSبا تجمع بیش از

پراکسیداز در اواخر دوره زوال بذرهای پنبذه پاسذخی

دد در سلول ها منجر به خسارت به غشذاءها شذده و

به تنشهای اکسایشی و یذا پذاتو نی موجذود در بذذر

کارایی سلول را کاهش میدهند .ایذن نتذایج بذا نتذایج

باشذذد ( .)Golubenko et al., 2007در ایذذن مطالع ذه

محققان دیگر همخوانی داشذت Kibinza .و همکذاران

فعالیت این آنزیم قابل اندازهگیری نبود .این امر بیانگر

( )2011و  Xiaو همکاران ( )2015بیان داشتند که در

این مطلب است که در بذرهای خشذک پنبذه فعالیذت

طذذی انبذذارداری نامناسذذب کیفیذذت بذذذرهای گیاهذذان

این آنزیم بسیار پایین اسذت و شذاید بتذوان گفذت بذا

کاهش مییابد ،که این کذاهش بذا

توجه به محتوای رطوبتی بذر ادتمذال انجذام واکذنش

آفتابگردان و یوال

ایذن آنذزیم بسذیار انذدک باشذد (

تجمع گونه های اکسیژن فعال همراه بود.
افزایش و تجمع گونههای اکسیژن فعذال (در ایذن

Murthy and Sun,

.)2000

تحقیق پراکسید هیدرو ن) و افزایش هدایت الکتریکی

در این مطالعه از میذان آنتذیاکسذیدانتهذای غیذر

و لیپید هیدروپرکسیدها همراه با کاهش قابلیت دیذات

آنزیمی ،اسید آسکوربیک اندازهگیذری شذد زیذرا ایذن

و قذذدرت بذذذر ،نشذذاندهنده کذذاهش کذذارایی سیسذذتم

ترکیب مسذتقیما در مسذیر  Asada-Halliwellشذرکت

آنتیاکسیدان در بذرهای پنبه میباشد .همانطور کذه در

دارد و نقذذش مهمذذی در دذذذ

 ROSبذذازی مذذیکنذذد

شکل  9مشاهده مذیشذود فعالیذت آنذزیم کاتذاالز بذا

( .)Pukacka and Ratajczak, 2005بذا افذزایش دوره

افزایش دوره زوال ،کاهش یافت .کاهش فعالیت آنزیم

زوال مقدار اسید آسکوربیک در بذرهای پنبه افذزایش

کاتاالز در طی زوال توس محققین دیگر نیز گذزارش

یافت (شکل  .)4توانایی اسید آسکوربیک برای اعطای

Kong et al., 2015; Lehner et al.,

الکترون در محدوده وسیعی از واکنشهذای آنزیمذی و

 .)2008همانند آنزیم کاتاالز ،فعالیت آنزیم پراکسذیداز

غیرآنزیمی ،آن را به مهمترین

ترکیذب سذمزدای ROS

نیذذز تحذذت تذاثیر دوره زوال قذذرار گرفذذت (شذذکل .)7

در فاز آبی تبذدیل کذرده اسذت و مذیتوانذد بذه طذور

فعالیت این آنزیم با افزایش دوره زوال تا  188سذاعت

مستقیم  HO• ،O•2−و  1O2را پاالیش کنذد و  H2O2را

ثابذذت بذذود امذذا بذذا افذذزایش بیشذذتر دوره زوال تذذا 192

از طریق واکذنش بذا آسذکوربات پراکسذیداز بذه

ساعت ،فعالیت این آنزیم به صذورت خطذی افذزایش

تبدیل کند (.)Foyer and Noctor, 2011

شذده اسذت (

H 2O

یافذذذت .آنذذذزیم پراکسذذذیداز یکذذذی از آنذذذزیمهذذذای

بذذا افذذزایش دوره زوال در بذذذرهای پنبذذه ،فعالیذذت

آنتیاکسیدانی مهم در گیاهان میباشد که میتواننذد بذا

آنزیم کاتذاالز کذاهش و فعالیذت آنذزیم پراکسذداز بذه

اکسذذید کذذردن آسذذکوربات ،پراکسذذید هیذذدرو ن را

همراه اسید آسکوربیک افزایش یافت و فعالیت آنذزیم

تبدیل کنند .این آنزیم توانایی

آسکوربات پراکسذیداز نیذز قابذل انذدازهگیذری نبذود.

غیرسمی و آن را به آ
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کاهش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان بر اثر زوال بذر

مربوط به انباشته شدن فرم اکسذیدی آن باشذد کذه در

به کذاهش سذنتز پذروتئینهذا و همچنذین نذامحلول و

پاالیش و سم زدایی  ROSنقش کمی دارد .در بخذش

Basra

سوم می توان به این نکته اشاره کرد که با این که اسید

 .)et al., 2003; Priestley, 1986سذذوالی کذذه پذذیش

آسکوربیک دارای نقذش مثبذت بذه صذورت مکذانیزم

میآید این است که چرا با وجذود بذاال بذودن فعالیذت

دفاعی آنتی آکسذیدانت دارد امذا ممکذن اسذت دارای

آنزیم پراکسیداز و اسذید آسذکوربیک در شذدت زوال

اثرات منفی نیز باشد .نظذر بذه اینکذه در ایذن تحقیذق

ایذن

بذرها خشک هستند در این شرای ممکن است اسذید

سوال را می توان در سه بخذش پاسذخ داد .در بخذش

آسکوربیک بذا یذون هذای آهذن واکذنش نشذان دهذد

اول ،کاتاالز یکی از آنتیاکسیدانهای آنزیمی مذثثر در

(واکنش فنتون )1و باعا آزاد شدن یذون هیدروکسذیل

سیستم دفاعی در مقابله با تنش هذای غیرزنذده اسذت.

گردد ( .)De Tulio and Arrigoni, 2003با توجذه بذه

این آنزیم میتواند بهطور مستقیم پراکسذیدهیدرو ن را

این سه مورد می توان گفت که کارایی سیستم دفذاعی

و اکسذیژن تبذدیل کنذد و سذمیت آن را خنثذی

آنتی اکسیدانت بذرهای پنبه در طی زوال کاهش یافته

غیرفعال شدن آنزیمها نسبت داده شده اسذت (

های باال ،پیری بذرهای پنبه رخ می دهد .جوا

به آ

است که این کاهش با کاهش کیفیت بذر همراه بود.

نماید ( .)Sarvajeet and Narendra, 2010ایذن آنذزیم
یکی از سریعترین آنتیاکسیدانهای شناخته شده است

نتیجهگیري نهایی

کذذه مذذیتوانذذد در کمتذذر از یذذک دقیقذذه شذذش میلیذذون
مولکول پراکسید هیدرو ن را به آ

بهطورکلی نتایج ایذن تحقیذق نشذان داد کذه زوال

و اکسیژن تبذدیل

منجر به افزایش هذدایت الکتریکذی و پراکسیداسذیون

نمایذذذد ( Kibinza .)Azpilicueta et al., 2007و

لیپید در بذرهای پنبه شد .افزایش هدایتالکتریکذی و

همکاران ( )2011بیان داشتند که آنزیم کاتاالز آنزیمی

پراکسیدسیون لیپید با تجمع  ROSهمراه بذود .تجمذع

کلیدی برای ترمیم خسارت وارده در اثر فعالیت گونذه

 ROSنشاندهنده عدم کارایی سیستم آنتیاکسیدانتی در

های اکسیژن فعال است و کاهش فعالیت این آنزیم به

طی زوال می باشد .بهعبذارت دیگذر بذه علذت مختذل

واسطه عدم ترمیم خسارت وارد به بذر ،باعا کذاهش

شدن سیستم آنتذیاکسذیدانتی در بذذرهای پنبذه ،ایذن

قابلیت دیات بذر میگردد .در بخذش دوم ،بذا آن کذه

سیستم قادر به پاالیش و سم زدایی  ROSنبذوده و در

میزان اسید آسکوربیک افزایش یافت اما این ترکیب به

نتیجه منجر به کذاهش کیفیذت بذذرهای پنبذه در طذی

کمک آنزیم آسکوربات پراکسذیداز موجذب تجزیذه و
ادیاء پراکسیدهیدرو ن به آ
 )Noctor, 2011و با دذ

میگذردد (

زوال میگردد .از این رو میتوان مکانیزم اصذلی زوال

Foyer and

در بذرهای پنبه را افذزایش تولیذد  ROSو اخذتالل در

پراکسذیدهیدرو ن عذالوه

سیستم آنتیاکسیدانتی بذذر نسذبت داد .بذرای روشذن

بر کاهش خسارت ناشی از آن مانع تشذکیل رادیکذال

شدن بهتر این مکانیزم ،الزم اسذت کذه بذذرهای زوال

خطرناک هیدروکسیل از پراکسیدهیدرو ن و رادیکذال

یافته پنبه ،تحت تیمار پرایمینذگ (بذه عنذوان یکذی از

سوپراکسید در طی واکذنش هذابر -وایذس مذیگذردد

تیمارهای افزایشدهنده سیستم آنتذیاکسذیدانتی) قذرار

( .)McDonald, 1999; Sung and Jeng, 1994نظر به

گیرند و سپس کیفیت بذذر بذه همذراه میذزان  ROSو

اینکه در بذرهای زوال یافتذه و خشذک پنبذه فعالیذت

فعالیت سیستم آنتیاکسیدانت آنزیمذی و غیذر آنزیمذی

آنزیم آسکوربات پراکسیداز پایین می باشد و در نتیجه

اندازهگیری شود.

ممکن است کارایی اسید آسذکوربیک کذاهش یابذد و
افذذزایش مقذذدار آن در بذذذرهای زوال یافتذذه ادتمذذاالً

1. Fenton reaction
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