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تأثیر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذور
پیر شده ماریتیغال ()Silybum marianum
3

قاسم پرمون* ،1علی عبادی ،2سدابه جهانبخش گدهکهريز 3و مهدی داوری

1،2و3دانشآموخته كارشناسيارشد ،دانشیار و استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه محقق اردبیلي
تاریخ دریافت2333/7/33 :؛ تاریخ پذیرش2333/23/7 :

چكيده
بهمنظور بررسي نقش احتمالي اسیدسالیسییلی
1

بیر كیاشش اثیر پییر بیذر ماریتیغیا  ،آزمایشیي

بهصورت فاكتوریل در قالب طرح كامالً تصادفي در سا  2331اجرا شد .عامیلشیا آزمیایش شیامل
پرایمینگ با اسیدسالیسیلی

در پنج سطح (شاشد 2033 ،2333 ،033 ،و  1333میلیيگیر بیر لیتیر و

پیر تسریع شده در  4سطح (شاشد (پیر نشده  4 ،1 ،و  6روز پیر تسریع شده بود .در این مطالعیه
درصد جوانهزني ،ضریب سرعت جوانهزني ،طو ریشهچه ،طو ساقهچیه ،وز خشی
ساقهچه ،شیاخ

ریشیهچیه و

طیولي قیدرت ،مییاا اسیتداده از اخیایر بیذر ،كیارایي اخیایر پوییا شیده ،كسیر

اخایرمصرفي و فعالیت آنایمشا آنتياكسیدا (كاتاالز ،پراكسیداز و پليفنل اكسیداز اندازهگیر شد.
نتایج نشا داد كه پیر تسریع شده سبب كیاشش درصید جوانیهزنیي ،ضیریب سیرعت جوانیهزنیي،
شاخ

شا رشد گیاشچه ،شاخ

شا قدرت و كارایي استداده از اخایر پویا شیده ،كسیر اخیایر و

فعالیت آنایمشا آنتياكسیدا و افاایش و میاا استداده از اخایر شد .پرایمینگ موجب كاشش تیثثیر
پیر شد و غلظت  2333میليگر بر لیتر اسیدسالیسیلی
واژههاي كلیدي :جوانهزني ،شاخ

دارا بیشترین تثثیر بود.

شا قدرت ،اسیدسالیسیلی  ،كاتاالز ،پراكسیداز

*مسئو مكاتبهghasem.parmoon@gmail.com :
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مقدمه
گیاشا دارویي بهعنوا جاء كلید در نظا شا بهداشتي در سراسر جها شناخته شده و مورد
استداده قرار ميگیرند (راسكین . 2331 ،ماریتیغا ( Silybum marianumكه ی

گیاه دارویي است،

بهعنوا علف شرز سمج ماارع گند شناخته شده است (خا و شمكارا  . 1333 ،ماریتیغا بومي
نواحي مدیترانه بوده و از آ برا درما ناراحتيشا

كبد  ،چربي خو  ،دیابت و سرطا استداده

ميشود (شاكر و شمكارا . 1323 ،
پرایمینگ از مهمترین روششا افاایش دشنده قدرت جوانهزني بذور ميباشد (فروک و شمكارا ،
 . 1336پرایمینگ باعث افاایش درصد جوانهزني ،سرعت جوانهزني (آسگدو و بكر 1332 ،و بهبود
استقرار پوشش گیاشي ميگردد ،شمچنین باعث كاشش غیریكنواختي فیایولوژی
جوانهزني (روس 2330 ،ميشود .اسیدسالیسیلی

طبیعي و ااتي

از مواد استداده شده مهم در پرایمینگ ميباشد كه

از تركیبات فنلي بوده و توسط گیاشا تولید ميشود .این گروه از تركیبات ميتوانند بهعنوا تنظیم
كننده رشد عمل كنند (راسكین . 2331 ،اسیدسالیسیلی
واكنششا

گیاشي در پاسخ به تنششا

 . 2337كاربرد اسیدسالیسیلی

بهعنوا ی

سیگنا مولكولي مهم در

محیطي مورد استداده قرار ميگیرد (سایرا و شمكارا ،

ممكن است رو بسیار از فرآیندشا گیاشا مانند جوانهزني بذور،

ندواپذیر غشاشا و سرعت رشد اثر داشته باشد (خا و شمكارا  . 1333 ،شسو و شمكارا (1333
در مطالعه خود بر كدو

تلخ ( Momordica charantia Lنشا دادند كه پیر

باعث كاشش

جوانهزني و افاایش متوسط زما جوانهزن ي بذور گردید و پرایمینگ باعث كاشش اثر پیر شد .پیر
میاا مالو  -د آلدشید و پراكسیداز كل را افاایش داده و موجب كاشش میاا پروتئین محلو در
گیاه شد .در طي پیر فعالیت آنایمشا سوپراكسید دیسموتاز ،كاتاالز و آسكوربات پراكسیداز كاشش
یافت و پرایمینگ موجب افاایش فعالیت آ شا شد .آنایم پليفنلاكسیداز در واكنش مهلر دخیل بوده و
در ماوفیل كلروپالست موجب كاشش اكسیژ مولكولي و تنظیم سطح اكسیژ پالستید

ميشود

(تربست و دیكا . 2330 ،فعالیت این آنایم از تولید بیش از حد اجاا خطي انتقا الكترو در شرایط
تنش آب در واكنش مهلر جلوگیر ميكند و افاایش فعالیت این آنایم در طي پیر ميتواند در جهت
كاشش رادیكا شا آزاد اكسیژ باشد (تیپینگ و شمكارا  . 1334 ،شدف از این پژوشش ،بررسي تثثیر
پیر تسریع شده بر جوانهزني ،رشد گیاشچه ،قدرت بذر ،تخلیه اخایر بذر و فعالیت برخي آنایمشا
آنتياكسیدا ماریتیغا و تعیین بهترین غلظت اسیدسالیسیلی
222

در كاشش اثر پیر تسریع شده بود.
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مواد و روشها
آزمایش بهصورت فاكتوریل در قالب طرح كامالً تصادفي با سه تكرار در آزمایشگاه فیایولوژ بذر
دانشگاه محقق اردبیلي در سا
اسیدسالیسیلی

 2331انجا گرفت .عامل او

شامل پرایمینگ با شورمو

با غلظت  2033 ،2333 ،033و  1333میليگر بر لیتر بود و ی

تیمار عد پرایمینگ

بهعنوا شاشد در نظر گرفته شد .عامل دو  ،سطوح مختلف پیر تسریع شده ( 4 ،1 ،3و  6روز در
رطوبت نسبي  30درصد و دما  40درجه سانتيگراد انتخاب شد .درصد جوانهزني ،ضریب سرعت
جوانهزني ،طو ریشهچه ،طو ساقهچه ،شاخ

طولي قدرت ،میاا استداده از اخایر ،كارایي استداده

از اخایر پویا شده بذر ،كسر اخایر مصرفي و فعالیت آنایم كاتاالز ،پراكسیداز و پليفنلاكسیداز
اندازهگیر شد .رقم بذور استداده شده ،توده اصدها و برا اعما پیر تسریع شده ،بذور در درو
تور شایي قرار داده شد و سپس در درو ظروف دارا رطوبت موردنظر قرار گرفتند و به آو با
دما  40درجه سانتيگراد منتقل شدند .برا پرایمینگ بذرشا ،تعداد بذر موردنظر را در درو دو الیه
كاغذ صافي قرار داده و سپس محلو شا شورموني مورد استداده برا پرایمینگ را بر رو آ افاوده
و در دما

 10درجه سانتيگراد در تاریكي بهمدت  14ساعت قرار داده شد .برا

جوانهزني ،بذرشا با شیپوكلریت سدیم ی
بذر در شر پتر

انجا آزمو

درصد بهمدت پنج دقیقه ضدعدوني شدند و سپس  10عدد

دیش با قطر دشانه نه سانتيمتر

دارا

دو الیه كاغذ صافي قرار گرفته و برا

جوانهزني به ژرمیناتور با دما  10درجه سانتيگراد منتقل شدند (صدقي و شمكارا  . 1323 ،آزمو
شمارش جوانهزني بهمدت  24روز و بر اساس خروج ریشهچه  1میليمتر صورت گرفت .بعد از 24
روز طو ریشهچه و ساقهچه نیا اندازهگیر

شد .در این آزمایش ،وز خش

ریشهچه و ساقهچه

ماریتیغا با قرار داد نمونهشا در درو آو با دما  63درجه بهمدت  44ساعت تعیین گردید .ضریب
سرعت جوانهزني با استداده از رابطه زیر محاسبه شد (اسكات و شمكارا  . 2344 ،در این رابطه G

تعداد بذور جوانهزده روزانه بوده كه اندیس آ نشا دشنده شماره آ روز ميباشد.
2
شاخ
1

)CVG= G1+G2+…..+G n / (1×G1) + (2×G2) +……+ (n×G2

دو بنیه نیا طبق رابطه زیر محاسبه شد (عبدالباكي و اندرسو . 2373 ،
قابلیت جوانهزني × طو گیاشچه = شاخ

222

طولي قدرت

نشريه توليد گياهان زراعي ،جلد هفتم (3232 ،)2

برا اندازهگیر تخلیه اخایر غذایي ،ابتدا بذور شر نمونه توزین و سپس كشت شده و بعد از
اتما مرحله كشت ،لپهشا از گیاشچه جدا شده و بهعنوا وز باقيمانده بذر در نظر گرفته شده و از
روابط زیر برا محاسبه آ شا استداده شد (سلطاني و شمكارا . 1334 ،
3
4

وز خش

باقيمانده بذرشا -وز خش

مقدار استداده از اخایر غذایي /وز خش
وز خش

0

اولیه بذرشا = مقدار استداده از اخایر غذایي
گیاشچهشا = كارایي استداده از اخایر پویا بذر

گیاشچهشا /مقدار استداده از اخایر غذایي = كسر اخایر مصرفي

فعالیت آنایمشا آنتياكسیدا با استداده از روش كارو و میشرا ( 2376و میاا پروتئین نیا به
روش برادفورد ( 2376اندازهگیر

شد .دادهشا با استداده از نر افاار  SASتجایه و میانگینشا با

آزمو  LSDدر سطح پنج درصد مقایسه شدند.
نتايج و بحث
شاخصهاي جوانهزني :نتایج تجایه واریانسشا نشا داد كه پرایمینیگ بیا اسیدسالیسییلی

و پییر

تسریع شده بر درصد جوانهزني ماریتیغا بهترتیب در سیطح  0درصید و  2درصید تیثثیر معنیيدار
داشتند (نتایج نشا داده شده اسیت  .مقایسیه مییانگینشیا نشیا داد كیه درصید جوانیهزنیي در طیي
پرایمینگ افاایش پیدا كرد .در بین غلظتشا اسیدسالیسییلی  ،بیشیترین ( 63/3درصید و كمتیرین
( 07درصد درصد جوانهزني بهترتیب به غلظتشا  2333و  033میليگر بر لیتر اختصاص داشیت
(جدو  . 1پیر تسریع شده موجب كاشش جوانهزني شد .در طي پیر  ،جوانهزنیي از  66/3درصید
به  04درصد در  1روز پیر كاشش پیدا كرد ،با افیاایش سیطوح پییر  ،ایین كیاشش شیدیدتر شیده
بهطور كه در  4و  6روز پیر  ،جوانهزني بهترتیب بیه  4/04درصید و  26/4درصید كمتیر از سیطح
او پیر رسید (جدو . 2
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جدول  -1تأثیر پرایمینگ و پیري تسریع شده بر طول و وزن خشک ریشهچه و ساقهچه بذور ماریتیغال.
درصد

تیمار

پیر تسریع شده

پرایمینگ

سرعت

جوانهزني

خش

ریشهچه

ریشهچه

ساقهچه

درصد

روز

سانتي متر

میليگر

سانتيمتر

میليگر

03/6±4/4

3/32±3/32

1/61±3/16

2/13±3/23

2/33±3/23

2/3±3/33

اسیدسالیسیلی

033

07/3±4/3

3/63±3/30

3/12±3/20

2/40±3/33

1/47±3/20

2/0±3/37

اسیدسالیسیلی

2333

63/3±4/0

3/01±3/33

4/17±3/31

2/01±3/22

1/30±3/23

2/6±3/30

اسیدسالیسیلی

2033

63/6±1/6

3/04±3/34

3/76±3/17

2/44±3/22

1/70±3/24

2/7±3/36

اسیدسالیسیلی

1333

07/3±3/0

3/04±3/34

1/33±3/13

2/14±3/37

1/73±3/24

2/6±3/37

LSD 0.05

23/17

3/346

3/60

3/13

3/42

3/243

شاشد

66/3±3/4

3/07±3/34

3/37±3/13

2/37±3/34

3/32±3/27

2/7±3/36

 1روز

04/3±2/3

3/07±3/30

3/63±3/14

2/43±3/34

1/33±3/23

2/7±3/34

 4روز

06/1±3/0

3/46±3/34

3/13±3/37

2/36±3/22

1/40±3/21

2/4±3/30

 6روز

43/3±3/3

3/44±3/34

3/23±3/24

2/34±3/34

1/11±3/23

2/3±3/30

LSD 0.05

3/23

3/377

3/03

3/23

3/37

3/210

شاشد

(میلي گر بر لیتر

ضریب

طو

وز خش

طو

وز

جوانهزني

ساقهچه

مقایسه میانگینشا نشا داد كه پرایمینگ سبب افاایش ضیریب سیرعت و پییر موجیب كیاشش
ضریب سرعت جوانهزني شد .بیشترین ضریب سرعت جوانهزني ( 3/63در غلظت  033میليگر بیر
لیتر اسیدسالیسیلی

مشاشده شد (جدو  . 2پیر سبب تغیییرات مورفوفیایولیوژیكي و بیوشییمیایي

متعدد ميشود .این نتایج با یافتهشا شسو و شمكیارا ( 1333و شمچنیین لیین و سیونگ (1332
مطابقت داشت .كاشش شاخ

شا جوانهزني را ميتوا به افاایش پراكسیداسییو لیپییدشا و كیاشش

فعالیت آنایمشا آنتياكسیدا طي پیر نسبت داد (كیبناا و شمكارا . 1322 ،
شاخصهاي رشد گیاهچه :بین تیمارشا
غلظت  2333میلي گر بر لیتر اسیدسالیسیلی

آزمایشي بیشترین طو ریشهچه در بذور پرایم شده با
مشاشده شد ،این سطح غلظت شورمو موجب افاایش

 221درصد ریشهچه در مقایسه با شاشد شد .بیشترین طو ساقهچه (افاایش  01/4درصد

نیا در

غلظت  2333میليگر بر لیتر مشاشده شد .روند تغییرات طو ریشهچه در سطوح مختلف پیر
متداوت بوده ،بهطور كه  1روز پیر موجب افاایش طو ریشهچه شده ،ولي با افاایش شدت پیر
به  4و  6روز طو ریشهچه كاشش پیدا كرد .ولي در طي  1روز پیر طو ساقهچه  3/60درصد و در
222
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طي  4و  6روز پیر  24/6درصد و  16/1درصد كاشش نشا داد .وز خش
و طي پیر كاشش یافت .بیشترین وز خش
 2333میليگر بر لیتر و بیشترین وز خش
 33/76درصد

اسیدسالیسیلی

طي پرایمینگ افاایش

ریشهچه ( 2/01میليگر در تیمار پرایمینگ با غلظت
ساقهچه درغلظت  2033میليگر بر لیتر (افاایش

مشاشده شد .بیشترین و كمترین وز خش

ریشهچه و ساقهچه در

طي پیر نیا بهترتیب از  1و  6روز پیر بهدست آمد (جدو . 2
افاایش فعالیت آنایمشا آنتياكسیدا در آغاز جوانهزني باعث افاایش جوانهزني بذور و بهبود
رشد گیاشچهشا ميشد .رشد گیاشچه با قدرت بذر و فعالیت آنایمي دارا

شمبستگي مثبت است.

كاشش رشد گیاشچه ميتواند به علت كاشش تقسیمات سلولي و ممانعت از بارگ شد سلو باشد.
پیر با افاایش میاا گلوگا و تندس گیاشچه بر سنتا پروتئینشا و  DNAسینتاز گیاشچه اثر ميگذارد
و موجب كاشش پویایي اخایر بذر و رشد گیاشچه ميشود (مورتي و شمكارا 1333 ،؛ م دونالد،
. 2333
شاخصهاي قدرت و تخلیه ذخایر :پرا یمینگ سبب افاایش شاخ
پرایمینگ با غلظت  2033میليگر بر لیتر اسیدسالیسیلی

طولي قدرت شد ،بهطیور كیه

دارا بیشترین میاا شاخ

طولي بوده كه

نشا دشنده بیشترین تثثیر پرایمینگ بر قدرت در این غلظتشا ميباشد .پیر تسریع شده نیا موجیب
كاشش شاخ

طولي قدرت بذر شد .طي دو روز پیر شاخ

طیولي قیدرت از  240/3بیه 214/3

كاشش یافت كه این نشا دشنده كاشش  33/3درصد مقدار آ در طي دو روز پیر بود .افاایش زما
پیر از دو روز به شش روز ،قدرت بذر را بهشدت كاشش داد بهطور كه شاخ
درصد كاشش یافت (جدو . 1
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قاسم پرمون و همكاران
جدول  -2تأثیر پرایمینگ و پیري تسریع شده بر شاخصهاي قدرت و تخلیه ذخایر بذور ماریتیغال.
شاخ

تیمار

میاا استداده از

طولي

قدرت

اخایر

-

میليگر در شر بذر

كارایي اخایر

كسر اخایر

میليگر بر میليگر

36/4±22/3

3/324±3/3324

3/361±3/363

40/32±33/37

پرایمینگ

اسیدسالیسیلی

033

266/4±27/3

3/330±3/3336

2/323±3/124

163/46±33/03

(میليگر

اسیدسالیسیلی

2333

246/3±24/6

3/337±3/3321

3/432±3/214

240/33±10/61

بر لیتر

اسیدسالیسیلی

2033

267/4±24/1

3/334±3/3321

3/030±3/342

264/46±23/43

اسیدسالیسیلی

1333

207/1±23/3

3/334±3/3330

3/063±3/363

234/64±34/10

LSD 0.05

36/43

3/3317

3/33

64/03

شاشد

240/3±20/4

3/336±3/3337

3/433±3/210

123/31±10/44

 1روز

264/6±23/4

3/337±3/3323

3/763±3/200

276/24±13/76

 4روز

243/0±22/3

3/333±3/3320

3/644±3/220

206/74±12/37

 6روز

214/3±26/2

3/323±3/3323

3/436±3/303

214/14±26/64

LSD 0.05

31/32

3/3314

3/33

07/71

شاشد

پیر
تسریع
شده

پرایمینگ سبب كاشش مقدار استداده از اخایر و سبب افاایش كارایي مقدار اخایر پویا شده و
كسر اخایر مصرفي شد .پرایمینگ با غلظت  033میليگر بر لیتر اسیدسالیسیلی

دارا كمترین مقدار

استداده از اخایر ( 3/330میليگر در شر بذر و بیشترین كارایي اخایر پویا شده ( 2/323میليگر در
میليگر

و كسر اخایرمصرفي بذر ( 163/46میليگر در میليگر

بود .پیر سبب افاایش مقدار

استداده از اخایر و كاشش كارایي و كسر اخایر مصرفي آ شا شد ،بهطور كه در طي باالترین سطح
تنش ،مقدار استداده از اخایر  66درصد افاایش و كارایي استداده از اخایر بذر و كسر اخایر مصرفي
بذر بهترتیب  02درصد و  43درصد كاشش نشا داد (جدو  . 1این نتایج با یافتهشا رائو و سینگ
( 1336و سلطاني و شمكارا ( 1334مطابقت دارد.
شا مهم كیدیت بذر ميباشند ،تحت تثثیر قوهنامیه

سرعت جوانهزني و قدرت بذر كه از شاخ

بذور ميباشند .پرایمینگ با بهبود فعالیت آنایمشا ،شاخ
افاایش شاخ
شاخ

شا قدرت گردید .اسیدسالیسیلی

شا

جوانهزني و رشد گیاشچه موجب

( 2333میليگر بر لیتر از طریق تثثیرگذار بر

شا رشد گیاشچه و جوانهزني (سرعت جوانهزني موجب كاشش اثرات پیر گردید .كاشش
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مقدار استداده از اخایر بذر و كسر اخایرمصرفي انتقا یافته بذر به گیاشچه ميتواند بهدلیل كاشش
فعالیت شورمو جیبرلین و كاشش سنتا آنایمشا شیدرولیتی

آلدا و بتا آمیالز در فرآیند جوانهزني در

طي پیر باشد (م دونالد . 2333 ،پیر با افاایش فعالیت پراكسید شیدروژ و رادیكا شا آزاد در
سیتوپالسم سلو شا در طي تنششا اكسیداتیو ،میاا تولید شیدروژ آزاد در میتوكندر را افاایش
داده و منجربه غیرفعا شد فعالیتشا فتوسنتا و ایجاد عد تعاد بین رادیكا شا آزاد و آنتي
اكسیدا شا

دفاعي شده و منجر به ایجاد اختال در فعالیت سلولي ميشود (كیبیناا و شمكارا ،

. 1322
فعالیت آنزیمهاي آنتياكسیدان :پرایمینگ موجب افاایش فعالییت آنیایم كاتیاالز و پراكسییداز شید.
فعالیت آنایم كاتاالز در غلظت  2033میليگر بر لیتر بیشترین ( 7/34تغیییرات جیذب در میلیيگیر
پروتئین بر دقیقه و غلظت  2333میليگر بر لیتر اسیدسالیسیلی

بیشترین فعالیت آنایم را نشا داد،

بهطور كه در این غلظت ،فعالیت آنایم از  0/34به ( 3/62تغییرات جذب در میليگیر پیروتئین بیر
دقیقه معاد  62درصد افاایش نشا داد .پیر تسریع شده در سطح احتما  2و  0درصد دارا تثثیر
معنيدار بر فعالیت كاتاالز و پراكسیداز بود و موجب كاشش فعالیت این آنایمشا شد ،بهطور كه در
 1روز پیر فعالیت آنایم كاتاالز از  7/37به ( 6/74تغییرات جذب در میليگیر پیروتئین بیر دقیقیه
كاشش و در  4و  6روز پیر فعالیت آنایم بهتریتب به  0/42و ( 4/30تغیییرات جیذب در میلیيگیر
پروتئین بر دقیقه رسید .فعالیت پراكسییداز در  4و  6روز پییر  ،از  4/64بیه  7/23و  0/44تغیییرات
جذب در میليگر پروتئین بر دقیقه كاشش یافت (جیدو  . 3بیشیترین فعالییت ایین آنیایم (22/30
تغییرات جذب در میليگر پروتئین بر دقیقه در غلظت  2333میليگر بر لیتیر مشیاشده شید .پییر
تسریع شده بهمدت  1روز ،موجب افاایش فعالیت آنایم از  7/13به ( 4/46جذب در میليگر پروتئین
بر دقیقه شد (جدو . 3
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قاسم پرمون و همكاران
جدول  -3تأثیر انواع پرایمینگ و پیري تسریع شده بر فعالیت آنزیمهاي آنتياكسیدان بذور ماریتیغال.
كاتاالز

تیمار

(تغییرات جذب در میليگر پروتئین بر دقیقه
0/24±3/03

0/34±3/30

6/44±3/34

اسیدسالیسیلی

033

0/14±3/14

6/34±3/61

23/03±2/24

اسیدسالیسیلی

2333

6/37±3/04

3/62±3/43

22/30±2/46

اسیدسالیسیلی

2033

7/34±3/73

4/14±3/41

23/33±3/37

اسیدسالیسیلی

1333

6/22±3/04

7/23±3/44

7/31±3/34

LSD 0.05

2/41

1/47

0/02

شاشد

7/37±3/47

4/64±3/73

7/13±3/61

 1روز

6/74±3/43

4/70±2/31

4/46±2/26

 4روز

0/42±3/42

7/23±3/72

23/32±2/47

 6روز

4/30±3/31

0/44±3/46

21/07±3/36

LSD 0.05

2/17

1/13

4/33

شاشد
پرایمینگ
(میليگر بر لیتر

پیر تسریع شده

پراكسیداز

پلي فنل اكسیداز

كاشش رونوشتبردار در ژ شا

مربوط آنایمشا آنتياكسیدا در طي پیر در نتیجه كاشش

فعالیت  RNAاكسیداز در موجب كاشش فعالیت آنایمشا

آنتياكسیدا ميگردد .افاایش پراكسید

شیدروژ و رادیكا شا آزاد در سیتوپالسم سلو شا در طي تنششا اكسیداتیو ،میاا تولید شیدروژ
در میتوكندر افاایش یافته و منجربه غیرفعا شد فعالیتشا فتوسنتا و ایجاد عد تعاد بین
گونهشا فعا اكسیژ و آنتياكسیدا شا دفاعي شده و پیوستگي پروتئینشا نیا در طي آ كاشش
یافته و باعث افاایش حساسیت پروتئینشا به آنایمشا پروتلیا كننده ميشود .پرایمینگ باعث بهبود و
ترمیم بیا ژ شا مؤثر در تشكیل آنایمشا آنتياكسیدا و افاایش فعالیت آ شا در طي جوانهزني
ميشود (كیبناا و شمكارا  . 1336 ،آنایمشا

آنتياكسیدا به خصوص كاتاالز باعث جلوگیر

از

فعالیت اكسیداز رادیكا شا آزاد ميشود (رومرو -پورتاس و شمكارا  . 1331 ،در طي پیر  ،محل
برخي از اسید آمینهشا و آشن گوگرد موجود در ساختار برخي از آنتياكسیدا شا تغییر پیدا ميكند كه
موجب افاایش فعالیت گونهشا فعا اكسیژ مي شود .بررسي كاتاالز در زما پرایمینگ نشا داده كه
این آنایم در طي پرایمینگ در سیتوزو سلولي تجمع پیدا ميكند كه این مرحله شماما با تجایه
شیدروژ پراكسیداز ميباشد و حاصل این فرآیند تجایه شیدروژ پراكسید و نشا دشنده نقش حداظتي
كاتاالز ميباشد (كیبناا و شمكارا . 1322 ،
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رشد

شا

 شاخ،جوانهزني

شا

سبب كاشش شاخ

نتيجهگيری کلي
نتایج این پژوشش نشا داد كه پیر

 كارایي اخایر (به استثنا میاا استداده از اخایر و فعالیت آنایمشا،شا قدرت
رشد گیاشچه و

شا

 شاخ،جوانهزني

 شاخ،گیاشچه

 پرایمینگ موجب افاایش شاخ.آنتياكسیدا ميشود

 میليگر بر2333 ،  در بین غلظتشا مختلف اسیدسالیسیلی.قدرت و كارایي اخایر شد

شاخ

 البته نتایج این تحقیق نشا داد كه پیر مالیم تثثیر زیاد بر بذور.لیتر بیشترین تثثیر را نشا داد
 شاید علت آ نقش حداظتي سلیمارین.ماریتیغا نداشت كه نشا دشنده تحمل نسبي این بذر ميباشد
موجود در بذر به واسطه فعالیتشا آنتياكسیدا ضد پراكسیداسیو لیپیدشا در

(ماده مؤثر ماریتیغا
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Effect of seed priming by salicylic acid on the physiological and
biochemical traits of aging milk thistle (Silybum marianum) seeds
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Abstract
In order to reduce the effects of priming with salicylic acid on reducing milk
thistle seed aging effect, a factorial experiment was carried out as completely
randomized design in 2011. Factors consisted of priming with salicylic acid at five
concentration (0, 500, 100, 1500 and 2000 mg L-1), and four accelerated aging
(control, 2, 4 and six days of aging). In this experiment germination percentage,
germination rate, length vigor index, seed reservoirs using rate, seed reservoirs
using efficiency, fraction of utilized seed reservoirs and catalase, peroxidase and
polyphenol oxidase antioxidants enzyme activity were measured. The results
showed that accelerated aging reduced the germination percentage, germination
rate, seedling growth and seed reservoirs using efficiency, fraction of utilized seed
reservoirs and antioxidant enzyme's activities whereas seed aging increased seed
reservoirs using rate. Priming reduced the effects of accelerated aging, and priming
by 1000 mg L-1 salicylic acid had the greatest impact.
2
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