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سابقه و هدف:شرایطنامناسبمحیطی
هایگیاهیگردد.شبکهدفاعیگونههایفعال
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تنشاکسیداتیوباتولیدگونههایفعالاکسیژندربذور
هایدخیلدرتولیدگونههایفعال


آنزیمیوآنزیم
تهایغیر
اکسیدانت،آنتیاکسیدان 


هایآنتی

رآنزیم
اکسیژنمشتملب
امیباشند.در
خسارتز 


بودهوغیر
اینگونههایفعالاکسیژن درحدبسیاراندکی

اکسیژنبودهکهمسئولنگهداری 

اکسیدانتهایآنزیمیازقبیل


نوآسکوربیکاسیدوهمچنینآنتی
اکسیدانتهاغیرآنزیمیازقبیلپرولی


گیاهان،آنتی
سوپراکسیددیسموتاز،پروکسیداز،کاتاالز،آسکورباتپروکسیدازوگلوتاتیونردوکتازبهعنوانیکتیمدفاعیدراین

کنند.ازاینرو ،این


هایگیاهیراازخسارتاکسیداتیومحافظتمی

اهمکاریهمسلول
زمینهشناختهشدهاندکهب

هایآنتیاکسیدانیآنزیمیوغیرآنزیمی


سامانه
تحقیقبهمنظوربررسیاثرزوالمصنوعیوانبارداری طبیعیبرکارکرد

بذورنخوداجراشد.
سامانههای آنتیاکسیدانی

مواد و روشها :این آزمایش بهمنظور بررسی اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر 
آنزیمیوغیرآنزیمیبذورنخوددردانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگاندر سال 1334انجامشد.آزمایش
بهمدت دووچهار سالو
به صورتطرحکامالتصادفیباچهارتکراراجراگردید.تیمارهاشاملانبارداریطبیعی  

بههمراهتیمارشاهدبودند.برایانجامآزمونتسریع
زوالمصنوعییکتاپنجروزه ازطریقآزمونپیری تسریعشده  
پیری بذرها درون جعبههای پالستیکی و روی توری سیمی قرار گرفته و در شرایط دمای  43درجه سانتیگراد و
گرفتند.برایتیمارهایزوالطبیعینیزازبذوریکهبهمدت

درصدبهمدتیکتاپنجروزقرار 

رطوبتنسبی 122
آزمونجوانهزنی

دووچهارسالدرشرایططبیعیانبارنگهداریشدهبودنداستفادهگردید.پسازاعمالتیمارها ،

انرمافزارSASانجام
گیریشد.آنالیزآماریدادههانیزب 


آنزیمیاندازه
کسیدانتهایآنزیمیوغیر

انجاموفعالیت 
آنتی
شد.
یافتهها :نتایج نشان داد در شرایط زوال مصنوعی با افزایش تعداد روزهای زوال درصد جوانهزنی بذور کاهش و
پراکسیداسیونلیپیدوهمچنینتولیدپراکسیدهیدروژنوهدایتالکتریکیافزایشیافت.درصدجوانهزنیدرزوال
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اریطبیعیکاهشبیشتریداشت.درشدتهایپایینزوالمصنوعیتاسهروزتجمع

تسریعشدهنسبتبهانبارد
پرولین بیشتر از نمونه های مربوط به تیمار انبارداری طبیعی بود ولی میزان تجمع آن در انبارداری طبیعی بیشتر از
تیمارهایزوالمصنوعی 4و 1روززوالبود.تولیدپرولیندرتیمارانبارداریطبیعیباافزایشمدتزمانانبارداری
افزایشیافتهولیتولیدآسکوربیکاسید دراینتیمارکاهشیافت.زوالسببتغییردرکارکردآنزیمهایکاتاالز،
پراکسیداز،آسکورباتپروکسیداز،سوپراکسیدیسموتازوگلوتاتیونردوکتازشد.باافزایششدتزوالمصنوعیتا
سهروزفعالیتآنزیم هایکاتاالز،سوپراکسیدیسموتازوگلوتاتیونردوکتازافزایشیافت.فعالیتآنزیمپروکسیدازو

آسکورباتپروکسیدازنیزدرزوالهایکمترافزایشیافتولیباادامهشدتزوالمیزانفعالیتآنهاکاهشیافت.

انفعالیتاینآنزیمهاکاستهشد.

درتیمارهایانبارداریطبیعیباافزایشمدتزمانانبارداریازمیز
بامقایسهزوالمصنوعیوانبارداریطبیعینتایجنشاندادکهشدتهایکمترزوالمصنوعینسبتبه

نتیجهگیری :
آنزیمیواردمیکندولیباافزایششدت

آنتیاکسیدانیآنزیمیوغیر
انبارداریطبیعیخسارتکمتریرابهسامانه 
سامانهها غلبه نموده و قادر به پاالیش آنها نبوده و

زوال مصنوعی تا  1روز تجمع گونههای فعال اکسیژن بر این
خسارت به بذور در این تیمارها بیشتر از تیمارهای انبارداری طبیعی بود .در شرایط انبارداری طبیعی آنزیمهای
سوپراکسیددیسموتازوگلوتاتیونردوکتازنسبتبهشرایطزوالمصنوعی 4و 1روزفعالیتبیشتریداشتهونقش
زداییگونههایفعالاکسیژنوتخفیفزوالبذوردارند.درشرایطزوال


هآنزیمدیگردرسمیت
مهمترینسبتبهس

هایکاتاالزوپراکسیدازنسبتبهانبارداریطبیعیبیشتربودهونقشآنهادراین


روزفعالیتآنزیم
مصنوعی 4و 1
ترمیشود .


هپررنگ
زمین
زنی،گونههایفعالاکسیژنوپراکسیداسیونلیپیدی


انبارداری،جوانه
واژههای کلیدی:
مقدمه

اختالل در نفوذپذیری غشاء رخ میدهد ( .)01از

داریطوالنیمدتبذرهاسببکاهشقابلیت


نگه


اثرات مهمی که زوال بر بذر میگذارد تخریب

حیات آنها طی فرآیند زوال میگردد ( .)11سرعت

هایغشایسلولیمیباشدکهدرنتیجهنشت


پروتئین

زوال بذر به ساختار ژنتیکی ،محیط تولید بذر و

الکترولیتها افزایش مییابد .هرچه میزان هدایت


باتوجهبهاینکه

شرایطانبارداریبستگیدارد( .)03

الکتریکی و نشتپذیری سلولی بیشتر باشد درصد

زوالبذربستگیبهدما،محتوایرطوبتبذروطول

جوانهزنی بذور نیز کاهش خواهد یافت (.)40


مدت انبارداری دارد ( ،)41افزایش در میزان دما و

تغییرات پراکسیداتیو در ترکیبات اسیدهای چرب

میگردد
رطوبتآنسببکاهشقابلیت حیاتبذرها  

غشاها سبب تغییردرکارکردغشاهایسلولیشدهکه

کندکهازمهمترینعواملاثرگذار


واینامرثابتمی

اینها خود سبب کاهش ویسکوزیته و افزایش

بر طول عمر بذور دمای انبارداری و رطوبت بذرها

نفوذپذیری غشاها شده و در نهایت سبب افزایش

میباشد ( .)02درشرایطزوالمصنوعی
طیانبارداری 

هاومیزانهدایتالکتریکیمیگردد


نشتالکترولیت

و انبارداری طبیعی تغییراتی در متابولیسم سلولی و

( .)42طی انبارداری طبیعی محتوای آبی محیط اثر

خصوصیات بیوشیمیایی بذور از قبیل پراکسیداسیون

زیادی بر سرعت واکنشهای دخیل در زوال بذر

لیپیدی،غیرفعالشدنآنزیمی،خسارتبه DNAو

میگذارد .تحت این شرایط تغییرات فیزیکی و

55

نشريه توليد گياهان زراعي ،جلد يازدهم (9317 ،)5

شیمیایی بر پوسته بذر اثر گذاشته و سبب افزایش

زوال شدید سبب کاهش میزان فعالیت آنزیم کاتاالز

نفوذپذیریآنهابهآبوگازهاشده()41درنتیجه


شده است ( .)11کاهش فعالیت کاتاالز در تیمارهای

هاییمانندیونهایآلی


سببافزایشنشتالکترولیت

زوال شدید سبب تجمع پراکسید هیدروژن شده و

و غیر آلی ،قندها ،آمینواسیدها و حتی پروتئینها

همین امر سبب خسارت مستقیم و یا به واسطه

میگردد(.)11اثراتکلیپراکسیداسیونلیپیدکاهش


تشکیل رادیکالهای هیدروکسیل به بذر و عدم

سیالیت غشا ،افزایش نشت مواد از غشا ،آسیب به

جوانهزنی مناسب آن میگردد ( .)11سانگ و چیو


هایغشاودرنهایتغیرفعالشدنگیرندهها،


پروتئین

( )1331در تحقیق که روی بذور زوال یافته سویا

آنزیمها و کانالهای یونی میباشد ( .)14اگر چه


انجامدادندبهایننتیجهرسیدندکهزوال بذورسبب

سازوکار دقیق زوال بذر هنوز مشخص نشده است

هایآنتیاکسیدانتازقبیل


کاهشمیزانفعالیتآنزیم

ولیتجمعبرخیگونههایفعالاکسیژن (ROS) 1از


پروکسیدازو آسکورباتپروکسیدازشد (.)41کونگ

قبیل رادیکال سوپراکسید و پراکسید هیدروژن از

و همکاران ( )0211نیز بیان نمودند که محتوای

دالیلعمدهدخیلدرزوالبذرمیباشند(.)02


رطوبتی بذر و همچنین طول مدت انبارداری بذور

 گیاه برای مقابله و کاهش خسارات ناشی از

بهمدت  1و  10ماه بر میزان فعالیت آنزیمهای


سامانههای

افزایش تولید گونههای فعال اکسیژن از 

آنتیاکسیدانت از قبیل سوپراکسید دیسموتاز اثر


اکسیدانیبرخورداربودهکهپاالیشاینگونههای


آنتی

گذاشت(.)01

آنتیاکسیدانی
فعال اکسیژن را بر عهده دارند .سامانه  

در اکثر تحقیقات برای مطالعه اثر زوال بر

اکسیدانهای غیرآنزیمی از قبیل

گیاهان شامل آنتی

جوانه زنی بذرها از آزمون تسریع پیری استفاده


پرولین ،آسکوربیک اسید ،آلفا توکوفرول و برخی از

میکنند .آزمون تسریع پیری بذر تحت شرایط دما و


آنزیمهای آنتیاکسیدانت شامل کاتاالز ،پراکسیداز،


رطوبتنسبیباالمنجربهکاهشقدرتبذرشدهو

آسکوربات پراکسیداز ،سوپراکسیددیسموتاز و

برآوردی از نقصان خسارت به بذر طی انبارداری

گلوتاتیونردوکتازهستندکهوظیفهپاالیشگونههای


یعیرابهماارائهمیدهد(.)11دراینآزمونبذرها

طب

فعال اکسیژن را در شرایط مختلف بر عهده دارند

درجهسانتیگراد)

تحتشرایطدمااهایباال ( 43-42

( .)30در اثر وقوع تنش در گیاهان تولید برخی

درصد)بهمدتچندروزقرار

ورطوبتنسبی( 122

متابولیتهای با وزن مولکولی کم که نقش اسمولیتی


گرفته و در این شرایط زوال را تجربه میکنند .با

حفاظتیبرعهدهدارندازقبیلپرولینافزایشمییابد


توجه به اینکه محققان مختلف تغییرات بیوشیمیایی

( .)02به عقیده الیویرا و همکاران ()0210

گیریکردهانداینسوالوجود

دخیلدرزوالرااندازه

آنتیاکسیدانتهای غیرآنزیمی سبب کاهش میزان


سازوکارهایمطالعهشدهدرآزمونتسریع

داردکهآیا

هایفعالاکسیژنمیشوند( .)32

گونه

پیریمشابهباانبارداریطبیعیاستیانه ،زیرازوال

 عدم توانایی بذور زوال یافته در تولید برخی

در انبارداری طبیعی به شدت آزمون تسریع پیری

آنزیمهای آنتیاکسیدانت ضروری از پیامدهای


نمیباشد و زوال با شدت زیاد و طی چند روز


سازیناقصوناکارادراینبذورمیباشد(.)12


آنزیم

صورت نمیگیرد .از این رو شاید سازوکار زوال در
آزمونتسریعپیریمتفاوتازانبارداریطبیعیباشد.

1- Reactive Oxygen Species
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دراینموردکارهایزیادیانجامشدهومقایسهدو

 برای انجام آزمون جوانهزنی و رشد گیاهچه در

سازوکارزوالدرایندوسامانهبررسیشدهاست .از

هرتیمارزوالطبیعیومصنوعی 4،تکرار01تاییاز

سازوکازهای زوال تجمع گونههای

آنجا که یکی از 

بذر شمارش و روی دو عدد کاغذ حولهای به ابعاد

باشداینسوالپیشمیآیدکهآیادر


اکسیژنفعالمی

سانتیمتر قرار گرفته و با کاغذی دیگر روی
  32×41

هردوسامانهزوالمصنوعیوانبارداریطبیعیروند

وطبقدستورالعملایستابهمدت2

بذرهاپوشاندهشد

هایفعالاکسیژنمشابهمیباشد.از

تولیدو اثرگونه

نتیگرادقراردادهشد(.)00
روزدردمای02درجهسا 

اینروهدفازاجرایاینتحقیقبررسیفعالیت و

میلیمتر
معیار جوانهزنی نیز خروج ریشه به میزان  0

سامانههای آنتیاکسیدانی و برخی صفات

کارایی 

درنظرگرفتهشد(.)44

بیوشیمیایی در بذور نخود زراعی تحت شرایط زوال

برایاندازهگیریهمهصفاتموردمطالعهازبذور



مصنوعیوانبارداریطبیعیمیباشد.


خشک استفاده شد .برای انجام آزمایش هدایت
الکتریکی از هر رقم تعداد  12بذر در  4تکرار وزن

مواد و روشها

شدهودربشرهای122میلیلیتریقراردادهشدندو

بهمنظور بررسی اثر زوال مصنوعی و
این مطالعه  

منظورهمدماییآبمقطر

 012میلیلیترآبمقطر( 
به

انبارداری طبیعی بر متابولیسم آنتیاکسیدانت و تغییر

 04ساعتقبلدرانکوباتور 02درجهقراردادهشده

در صفات بیوشیمیایی بذور نخود زراعی در سال

بود)بهآنهااضافهشدوبشرهابهمدت 04ساعت


 1333در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

درجهسانتیگرادقرارگرفتند.بعدازاین

دردمای 02

گرگانانجامگردید.دراینآزمایشبذور نخودرقم

مدت هدایت الکتریکی نمونهها اندازهگیری و نتایج

هاشم که بهمدت دو و چهار سال در شرایط طبیعی

بهصورت میکروزیمنس بر سانتیمتر بر گرم محاسبه


انبار با دمای حدود  01درجه سانتیگراد و رطوبت

شد(.)12

نگهداریشدهبودندبهعنوانبذوردارایزوال

محیط 

 اندازهگیری پراکسیداسیون لیپید به روش دو و

طبیعیدرنظرگرفتهشدند.ازبذورتازهبرداشتشده

براملگ ( )1330همراه با تغیراتی انجام شد ( .)3در

بهعنوان شاهد و همچنین برای بذور دارای زوال


این روش میزان پراکسیداسیون لیپید براساس مقدار

مصنوعیاستفادهگردید.برایاینکاربذرهاینخود

دیآلدئید ( )MDAموجود در هر عصاره طبق
مالون 


در داخل ظروف پالستیکی به ابعاد 11  11  3/1

رابطهزیرمحاسبهگردید :

میلیلیتر آب مقطر بود ،بر
سانتیمتر که حاوی   12


)-A600

طوریکه

روی یک توری سیمی قرار داده شدند به

LP=[[(A532-A600)-[(A440
(MA)]]/157000] * 106



بذور در تماس مستقیم با آب قرار نداشتند .سپس

مالوندیآلدئیدبرحسب

کهدراینرابطه LPمقدار 

 و در دمای ثابت 43
شده
بسته  
ال  
 کام
درب ظرفها

نانومولبرمیلیلیتروMAنسبتجذب مولیساکارز


سانتیگراد بهمدت  31 ،10، 42 ،04و 102

درجه 

میلیموالر در  130و 442
غلظتهای   1-12

در

ساعت در داخل انکوباتور قرار داده شد .در طول

بهترتیب  2/4و  141محاسبه شد که
نانومتر است که  

آزمایش رطوبت نسبی داخل ظرفهای پالستیکی

میباشد ( .)3در نهایت میزان
نسبتی معادل   2/2111

122درصدبود.

پراکسیداسیون لیپید بر اساس نانومول  MDAموجود
با ازای هر گرم بذر بیان گردید .
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برایاندازهگیریپراکسیدهیدروژناز بذورنخود



اول آن برای محاسبه فعالیت کاتاالز استفاده گردید.

میلیلیتر
به میزان  2/3گرم بافت بذری با   1/1

برایمحاسبهفعالیتآنزیمکاتاالزازضریبخاموشی

تریکلرواستیک اسید  2/1درصد در هاون چینی بر


مولبرسانتیمتراستفادهگردید( .)1


برمیلی
2/2334

روی یخ هموژنیزه و پس از انتقال به میکروتیوب

ازهگیریفعالیتآنزیمپراکسیداز0گرماز
 برایاند 

بهمدت 11دقیقهدر 11222دورودردمای 4درجه


میلیلیتربافراستخراجدرهاونچینی
بافتبذریبا  4

سانتیگرادسانتریفیوژگردیدوازعصارهحاصلهبرای


بر روی یخ ساییده شده و پس از عبور از دو الیه

اندازهگیری میزان پراکسید هیدروژن در طول موج

پارچهململدرمیکروتیوبریختهوبهمدت11دقیقه


 332نانومتر استفاده گردید .در نهایت میزان پراکسید

در  12222دور و در دمای  4درجه سانتیگراد

هیدروژنبرحسبنانومولبرگرمبیانگردید( .)13

سانتریفیوژشدهوتغییراتجذبدرطولموج412

 برای اندازهگیری محتوای پرولین مقدار  2/1گرم

دازهگیریوازیکدقیقهاول
نانومتربهمدت4دقیقهان 


وپودرنمودهوسپسآنها

ازنمونه بذریراتوزین 


آن برای محاسبه فعالیت پراکسیداز استفاده گردید.

میلیلیتریمنتقلکردهو12
رابهلولههایآزمایش 11


برای محاسبه فعالیت آنزیم پراکسیداز از ضریب

میلیلیتر اسید سولفوسالیسیلیک  3/3درصد به آنها


خاموشی  0/41بر میلیمول بر سانتیمتر استفاده

اضافه شد .سپس بهمدت  11دقیقه در  10222دور

گردید( .)1

هایحاصلجهتاندازهگیری


وازمحلول
سانتریفیوژ

اندازهگیری فعالیت آنزیم آسکوربات
 برای  

میزان پرولین به روش  بیتس و همکاران ( )1313با

میلیلیتر بافر
پراکسیداز  2/3گرم از بافت بذری با   0

استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 102

استخراج در هاون چینی بر روی یخ ساییده شده و

ودرپایانمیزانپرولیننمونههای

نانومتراستفادهشد 

پس از عبور از دو الیه پارچه ململ در میکروتیوب

بذریبرحسبمیکرومولبرگرمبیانشد( .)1

دقیقهای)در
ریختهوبهمدت 32دقیقه(دوزمان  11


اندازهگیری اسیدآسکوربیک  2/0گرم بافت
 برای  

درجهسانتیگرادسانتریفیوژ

11222دورودردمای4

میلیموالر در
میلیلیتر اسیدپرکلریک   2/1
بذری با   0

شده و تغییرات جذب در طول موج  032نانومتر

هاون چینی بر روی یخ ساییده شده و سپس در

ازهگیری و از یک دقیقه اول آن
بهمدت  3دقیقه اند 


میکروتیوبریختهوبهمدت02دقیقهدر 12222دور


برای محاسبه فعالیت آسکوربات پراکسیداز استفاده

و در دمای  4درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شده و

گردید .برای محاسبه فعالیت آنزیم آسکوربات

جذبنورینمونههادرطولموج 131نانومترقرائت


پراکسیداز از ضریب خاموشی  0/2بر میلیمول بر

شد و میزان آسکوربیک اسید نمونههای بذری بر

سانتیمتراستفادهگردید( .)31


حسبمیلیگرمبرگرمبیانشد( .)14


 سنجش سوپر اکسید دیسموتاز بر اساس تغییر

اندازهگیریفعالیتآنزیمکاتاالز یکگرماز
 برای 

شیمیائی نیتروبلوتترازولیوم و طبق روش مینامی و

میلیلیتر با فر استخراج در هاون
بافت بذری با   3

یوشیکاوا ( )1313انجام شد ( .)32بدین منظور

چینی بر روی یخ ساییده شده و پس از عبور از دو

محلول واکنش شامل  2/211مول نیتروبلوتترازولیوم،

الیهپارچهململدرمیکروتیوبریختهوبهمدت11


 1/40درصدترایتون11،EDTA 0.1 mM ،X-100

درجهسانتیگراد

دقیقهدر 12222دورودردمای 4

میلیمولپیروگالول بودکهپسازاضافهکردنعصاره


سانتریفیوژشدهوتغییراتجذبدرطول موج042

فتومتر در طول
نمونه بافت تغییر جذب در اسپکترو 

نانومتر بهمدت دو دقیقه اندازهگیری و از یک دقیقه

موج112نانومترارزیابیگردید.
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سنجش فعالیت گلوتاتین ردوکتاز با روش زقرای و

دادهها با استفاده از نرمافزار  SASو
 تجزیه  

همکاران ( )1334انجامشد (.)43بدینمنظور 0گرم

مقایساتمیانگینباآزمون LSDدرسطحپنجدرصد

از بافت موردنظر در بافر با  pH=7حاوی 122

انجامشد.

میلیمول EDTAو2/0
میلیمول فسفات پتاسیم  1 ،




نتايج
 نتایج این مطالعه نشان داد در شرایط زوال

پلیوینیلفسفاتدرمجاورتیخبادستکاههموژن
شدسپسدر  12222gبهمدت 02دقیقهدر 4درجه

مصنوعی با افزایش تعداد روزهای زوال درصد

سانتیگراد سانتریفوژ گردید .محلولرویی جهت


طوریکه بیشترین

جوانهزنی بذور کاهش یافت  
به


سنجش فعالیت گلوتاتین ردوکتاز مورد استفاده قرار

میزانجوانهزنیدرتیمارشاهدبهمیزان 31درصدو


گرفت .برای این منظور محلول واکنش شامل 022

کمترینمیزانجوانهزنیبهمیزان 04درصددرتیمار


میلیمول
میلیمول فسفات پتاسیم (  0 ،)pH=7.5


پنجروززوال مشاهدهشد(شکل  .)1باتوجهبهافت

 ،EDTAیک و نیم میلیمول کلرور منیزیم2/1 ،

جوانهزنی در بذور نخود مشاهده شد که در
درصد  

میکرومول NADH

میلیمول اکسید گلوتاتیون 12 ،


تیمار سه روز زوال درصد جوانهزنی بذور نسبت به

ساختهشدابتداجذبدر342نانومترقرائتگردیدو

شاهدحدود 11درصدکاهشیافتهودرتیمارچهار

میلیلیترازاینمحلولبهمقدار122میکرولیتراز
به 1

سالانباردارینیزافتجوانهزنیبذوربههمینمیزان


محلولاستخراجشدهازبافتگیاهاضافهشدبعداز

بود .در زوال طبیعی دو و چهار سال نسبت به

یک دقیقه مجددا جذب قرائت شد .با استفاده از

زوالهای شدید چهار و پنج روز افت درصد


منحنی استاندارد آنزیم ،فعالیت نمونه استخراجی

جوانهزنیکمترمشاهدهشد .بین تیمارسهروز زوال


تعیینگردید .

مصنوعی با تیمار چهار سال انبارداری طبیعی تفاوت
معنیداریوجودنداشت.






شکل  -1اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر درصد جوانهزنی بذور نخود ایرانی.
ستونهایی که دارای حداقل یک حرف مشابه باشند دارای تفاوت معنیدار با هم نمیباشند.
Figure 1. Effect of accelerated ageing and natural storage on germination percentage of chickpea seeds.
Column with at least one same letter had no significant difference.

با افزایش شدت زوال مصنوعی و همچنین با

الکتریکی بذور افزایش یافته و این نتیجه خسارت

افزایش مدت زمان انبارداری طبیعی میزان هدایت

بیشتر زوال بر غشاهای سلولی و افزایش نشت
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الکترولیتها در این شرایط میباشد (شکل  .)0در


سالبرمیزانهدایتالکتریکیبیشترازاثرتیمارهای

تیمار زوال سه روز و همچنین انبارداری دو سال

یکتاسهروززوالمصنوعیبودولیدرتیمار4و1

میزان هدایت الکتریکی برابر با  32دسی زیمنس بر

روزمیزاننشتالکترولیتهابیشترازانبارداریچهار


متربودهکهازنظرواردآمدنخسارتبهغشامشابه

سالبود(شکل .)0

میباشند .نتایج نشان داد اثر تیمار انباراری طبیعی 4


شکل  -2اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر هدایت الکتریکی بذور نخود ایرانی



ستونهایی که دارای حداقل یک حرف مشابه باشند دارای تفاوت معنیدار با هم نمیباشند.
Figure 2. Effect of accelerated ageing and natural storage on electrolyte leakage of chickpea seeds.
Column with at least one same letter had no significant difference.


وقوع

دیآلدئید نسبت به تیمار دو سال بیشتر و
لون 
ما 

تولید

دیآلدئید
مالون 

که

نشانه

پراکسیداسیونلیپیددربذوراستدرتیمارهایزوال

هاهممعنیداربود.درتیمارانبارداری


اختالفبینآن

مصنوعیوانبارداریطبیعیباافزایششدتزوالو

دیآلدئید بیشتر از تیمارهای
چهار سال تولید مالون 

مدت زمان انبارداری بذور روند افزایشی داشت.

زوال یک تاچهار روز بود ولی با تیمار پنج روز از

دیآلدئیددرتیمارزوالمصنوعی
بیشترینتولیدمالون 


نظر آماری اختالف معنیداری نداشت .بین تیمار دو

 1روز بهمیزانحدود32نانومولبرگرمبودکهنشانه

روززوالوانبارداریدوسالنیزازایننظراختالف

پراکسیداسیون لیپید بیشتر در این تیمار میباشد .در

معنیداریوجودنداشت(شکل .)3


تیمار انبارداری چهار سال نیز میزان تولید
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شکل  -3اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر میزان مالوندیآلدئید بذور نخود ایرانی.
ستونهایی که دارای حداقل یک حرف مشابه باشند دارای تفاوت معنیدار با هم نمیباشند.
Figure 3. Effect of accelerated ageing and natural storage on MDA content of chickpea seeds.
Column with at least one same letter had no significant difference.

 نتایجنشاندادتولیدپراکسیدهیدروژنباافزایش

زوالمصنوعییکروزبهمیزان 111نانومولبرگرم

زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی افزایش یافت.

بهدست آمد .بین انبارداری دو سال و زوال چهار و


بیشترین میزان تولید پراکسید هیدروژن مربوط به

پنجروزازایننظراختالفمعنیداریوجودنداشت


تیمار انبارداری  4سال به میزان  321نانومول برگرم

(شکل.)4

بودوکمترینمیزانتولیدپراکسیدهیدروژندرتیمار



شکل  -4اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر میزان پراکسید هیدروژن بذور نخود ایرانی.
ستونهایی که دارای حداقل یک حرف مشابه باشند دارای تفاوت معنیدار با هم نمیباشند.
Figure 4. Effect of accelerated ageing and natural storage on hydrogen peroxide content of chickpea seeds.
Column with at least one same letter had no significant difference.

پرولینیکیازآنتیاکسیدانتهایغیرآنزیمیبوده



طوریکه تولید

روز میزان آن نیز افزایش یافت  
به

که در شرایط وقوع تنشهای محیطی در بافتهای

پرولیندرتیمارسهروزبیشترازشاهدبود .درتیمار

مختلف گیاهی تولید آن افزایش مییابد .در این

 4و 1روززوالمیزانتولیدآندوبارهروندکاهشی

تحقیقمشاهدهشدکهتولیدپرولیندرتیماریکروز

داشت .در انبارداری طبیعی با افزایش مدت زمان

زوال کمتر ازشاهد بوده ولی با افزایش زوال تاسه

انبارداری میزان تولید پرولین روند افزایشی داشت.
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تولیدپرولیندرهمهتیمارهایزوالمصنوعیبهجز4


و چهار سال بود .در تیمار شاهد نیز میزان تجمع

و 1روززوالبیشترازتیمارهایانبارداریطبیعیدو

پرولینبیشترازانبارداری0و4سالبود(شکل .)1

شکل  -5اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر میزان پرولین بذور نخود ایرانی.



ستونهایی که دارای حداقل یک حرف مشابه باشند دارای تفاوت معنیدار با هم نمیباشند.
Figure 5. Effect of accelerated ageing and natural storage on proline content of chickpea seeds.
Column with at least one same letter had no significant difference.


 اسید آسکوربیک یکی از آنتیاکسیدانتهای

 1روز زوال مشاهده شد .در تیمارهای انبارداری

غیرآنزیمی میباشد که تولید آن در زوال یک روز


طبیعی نیز روند تولید آسکوربیک اسید با افزایش

نسبت به شاهد افزایش یافته ولی اختالف بین آنها

مدتزمانانبارداریکاهشیبودوتولیدآسکوربیک

معنیدارنبودوباافزایششدتزوالتا 1روزتولید


اسیددرآنهاکمترازتیمارشاهد وزوالیکودو


طوریکهکمترینمیزانتولید


آنروندنزولیداشتبه

روزبود(شکل.)1

گرم برگرمدرتیمار
میلی 
آسکوربیکاسیدیهمیزان  1



شکل  -6اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر میزان آسکوربیک اسید بذور نخود ایرانی.
ستونهایی که دارای حداقل یک حرف مشابه باشند دارای تفاوت معنیدار با هم نمیباشند.
Figure 6. Effect of accelerated ageing and natural storage on ascorbic acid of chickpea seeds.
Column with at least one same letter had no significant difference.
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 نتایج نشان داد فعالیت آنزیم کاتاالز در تیمار

 122نانومول بر دقیقه بر گرم بود .در تیمارهای

شاهد بیشترین میزان بود .با افزایش شدت زوال از

انبارداری طبیعی نیز با افزایش مدت زمان انبارداری

یک تا سه روز روند فعالیت آنزیم کاتاالز افزایشی

فعالیت آنزیم کاتاالز کاهش یافت .بین انبارداری دو

بودهوتیمارسهروززوالپسازتیمارشاهددارای

سال و زوال مصنوعی سه روز از این نظر اختالف

باالترین میزان فعالیت آنزیم کاتاالز به میزان 3122

معنیداریمشاهدهنشدو فعالیتآنزیمکاتاالزدراین


نانومولبردقیقهبرگرم بود.ازتیمار 4تا 1روزنیز

دوتیمارباهمبرابربود و باتیمارشاهد نیز اختالف

روندفعالیتآنزیمکاتاالزکاهشیبودوکمترینمیزان

معنیدارداشتند(شکل .)1


فعالیت کاتاالز مربوط به تیمار زوال  1روز به میزان



شکل  -7اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر میزان فعالیت آنزیم کاتاالز بذور نخود ایرانی.

ستونهایی که دارای حداقل یک حرف مشابه باشند دارای تفاوت معنیدار با هم نمیباشند.
Figure 7. Effect of accelerated ageing and natural storage on catalase enzyme activity of chickpea seeds.
Column with at least one same letter had no significant difference.

 بیشترینمیزانفعالیتآنزیمپروکسیدازمربوطبه

حاصل شد .در تیمارهای انبارداری طبیعی نیز با

تیمارزوالیکروزبهمیزان 321نانومولبردقیقهبر

افزایش مدت زمان انبارداری از  0تا  4سال میزان

گرمبودوپسازآنتیمارشاهددارایباالترینمیزان

فعالیتآنزیمبهمیزانناچیزیکاهشیافتواختالف

فعالیت آنزیمی بود .از تیمار یک تا  1روز زوال

بین این دو تیمار معنیدار نشد .به هر حال زوال

مصنوعی روند فعالیت آنزیم پروکسیداز کاهشی بود

مصنوعی  4و  1روز فعالیت آنزیم پروکسیداز را

طوریکه کمترین میزان فعالیت آنزیمی در تیمار 1


به

بیشتر از تیمارهای انبارداری طبیعی کاهش داد ولی

روز زوال به میزان  111نانومول بر دقیقه بر گرم

هامعنیدارنبود(شکل.)2


اختالفبینآن
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شکل  -8اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر میزان فعالیت آنزیم پروکسیداز بذور نخود ایرانی.
ستونهایی که دارای حداقل یک حرف مشابه باشند دارای تفاوت معنیدار با هم نمیباشند.
Figure 8. Effect of accelerated ageing and natural storage on peroxidase activity of chickpea seeds.
Column with at least one same letter had no significant difference.


 نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بیشترین میزان

تیمارهای انبارداری طبیعی با افزایش مدت زمان

فعالیتآنزیم آسکورباتپروکسیداز درتیمارشاهدو

انبارداری از فعالیت آنزیم آسکوربات پروکسیداز

زوال مصنوعی چهار روز و به میزان  12نانومول بر

نسبت به شاهد کاسته شد .در تیمارهای زوال

بهدست آمد و در
دقیقه بر گرم در تیمار شاهد  

مصنوعی یک و دو روز میزان فعالیت آنزیم

نمونههای زوال مصنوعی با افزایش شدت زوال از


آسکوربات پروکسیداز کمتر از تیمارهای انبارداری

یکتا 4روزبرمیزانفعالیتآنزیمیافزودهشدهو

ولیاختالفبینآنهااز

طبیعیدووچهارسالبود 

در تیمار  1روز دوباره کاهش یافته است ولی در

نظرآماریمعنیدارنبود(شکل .)3




شکل  -9اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پروکسیداز بذور نخود ایرانی.
ستونهایی که دارای حداقل یک حرف مشابه باشند دارای تفاوت معنیدار با هم نمیباشند.
Figure 9. Effect of accelerated ageing and natural storage on peroxidase enzyme activity of chickpea seeds.
Column with at least one same letter had no significant difference.
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 با افزایش زوال تا  3روز میزان فعالیت آنزیم

تا چهار سال بسیار بیشتر از زوال مصنوعی بوده

سوپراکسیددیسموتاز افزایشیافتودرتیمارهای4

طوریکه با افزایش مدت زمان انبارداری میزان


به

تا  1روز دوباره فعالیت این آنزیم کاهش یافت.

فعالیتاینآنزیمرفتهرفتهکاهشیافتهتادرنهایت

فعالیتاینآنزیمدرتیمارهایانبارداریطبیعیروند

پس از چهار سال میزان فعالیت آن در بذور بهصفر

طوریکه میزان فعالیت این آنزیم در

نزولی داشت  
به

رسیدهاست(شکل.)12

انبارداری 4سالصفربود.اثرمنفیانبارداریطبیعی



شکل  -11اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز بذور نخود.
ستونهایی که دارای حداقل یک حرف مشابه باشند دارای تفاوت معنیدار با هم نمیباشند.
Figure 10. Effect of accelerated ageing and natural storage on superoxide dismutase enzyme activity of chickpea seeds.
Column with at least one same letter had no significant difference.

 در این مطالعه مشخص شد که فعالیت آنزیم

طوریکهدرتیمارانبارداری 4


اینآنزیمکاستهشدبه

گلوتاتیونردوکتازبا افزایششدتزوالمصنوعیتا

سالفعالیتآنزیمگلوتاتیونردوکتازصفربود.حتی

 3روزافزایشداشتهوازآنبهبعددرتیمارهای 4و

در تیمار انبارداری دو سال میزان فعالیت این آنزیم

 1روزروندکاهشیبود وبیشترینمیزانفعالیتاین

کمترازهمهتیمارهایزوالمصنوعیبودوایننشان

آنزیمدربیننمونههایزوالمصنوعیمربوطبهتیمار


میدهد که در این حالت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز با


زوالسهروزبهمیزانیکمیکرومولبردقیقهبرگرم

افزایشماندگاریبذوردرانبارخسارتبیشتریدیده

وزنتازهبذر بود.درتیمارهایانبارداریطبیعینیزبا

و در تیمار  4سال انبارداری طبیعی به صفر رسیده

افزایش مدت زمان انبارداری بذور از میزان فعالیت

است(شکل .)11

55

نشريه توليد گياهان زراعي ،جلد يازدهم (9317 ،)5



شکل  -11اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز بذور نخود.
ستونهایی که دارای حداقل یک حرف مشابه باشند دارای تفاوت معنیدار با هم نمیباشند.
Figure 11. Effect of accelerated ageing and natural storage on glutathione reductase enzyme activity of chickpea seeds.
Column with at least one same letter had no significant difference.

بحث
در این مطالعه درصد جوانهزنی در زوال تسریع

قسمتهای سلولی و آغاز مجدد فعالیت سامانه


شده نسبت به انبارداری طبیعی کاهش بیشتری را

آنتیاکسیدانی آنزیمی و مهار تنش اکسیداتیو به زمان


نشانداد.درشرایطمختلفزوالطبیعیومصنوعی

کهتعمیراینخسارتهافقطپس


طوری

نیازداشتهبه

دما و رطوبت نسبی محیط بر میزان جوانهزنی بذور

از جذب آب توسط بذر امکانپذیر میباشد (.)13

اثر گذاشته و افزایش دما و رطوبت محیط نگهداری

بنابراینمدتزمانالزمبرایتکمیلفرآیندجوانهزنی


بذرسببتسریعزوالبذرمیگردد(.)31درشرایط


بذر افزایش و سرعت جونهزنی کاهش و در نتیجه

زوالمصنوعیرطوبتودمایمحیطباالستومیزان

زنیبذورمیگردد( .)3در


سببافتدرمیزانجوانه

خسارت وارد شده به بذر بیشتر بوده و همین امر

شرایط زوال مصنوعی شدید بهدلیل کاهش شدید

درصدجوانهزنیبذورنخودنسبت

سببنقصانبیشتر

قدرت حیات بذر جوانه زنیکاهش یافته است چون

بهنظر اختر و همکاران
به انبارداری طبیعی گردید  .

در این شرایط بذر بهمدت بیشتری در تماس با

( )1330افزایش طوالنی مدت بذور در انبار سبب

رطوبت باال میباشد ( )4ولی در انبارداری طبیعی

زنیبذورمیگردد ( .)1شدت بیشتر زوال

افتجوانه

بهدلیلپایینبودنرطوبتمحیطقابلیتحیاتبذور


در زوالهای مصنوعی و انبارداری طبیعی سبب

دیرتر کاهشیافته و درصد جوانهزنی بذور باالتر از

کاهش کیفیت و در نهایت کاهش حداکثر میزان

یافتهها با
زوال مصنوعی  4و  1روز میباشد .این  

جوانهزنی شد و شدتهای زوال چهار و پنج روز


نتایجسایرمحققینمطابقتداشت(33و .)42

سبب افت بیشتر درصد جوانهزنی نسبت به زوال

 زوال در سطح سلولی سبب ایجاد تغییراتی در

طبیعی شد .در هر دو شرایط زوال مصنوعی و

نفوذپذیری غشایی ،کاهش متابولیسم انرژی و

زنیبذورباوقفهایشروعشده

انبارداریطبیعیجوانه

همچنین عدم جفت شدن رشتههای  RNAو

کهدرموردزوال مصنوعیوانبارداریطبیعیباهم

زوالهای
سازیمیگردد(.)03دراینمطالعه 


پروتئین

متفاوتبودهوعلتاینوقفهایناستکهبذوربرای

طبیعی و مصنوعی سبب کاهش کیفیت و در نهایت

تعمیر خسارتهای وارد شده به غشاء و دیگر
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کارکردطبیعیبذرهاشدهومیزاننشتالکترولیتها


عالوهبرمحتوای
هایآزادمیگردد( 3و  .)03


رادیکال

درآنهاافزایشیافت.درانبارداریچهارسال میزان

رخدادهابهطورمتفاوتیاثر

آبی،دمایانبارنیزبراین 


نشتالکترولیتهابیشترازانبارداریدوسالهبودولی


دارد .در گیاه ماش در دماهای  12-32درجه

بااینحالمیزاننشتالکترولیتهادراین تیماراز


پراکسیداسیونلیپیدافزایشیافتهوبهدنبالآننشت

زوال چهار و پنج روز کمتر بود که نشاندهنده

الکترولیتها نیز افزایش یافته است ( .)34این در


خسارت کمتر به غشاها نسبت به تیمارهای زوال

حالی است که در شرایط انبارداری طبیعی بذور،

میباشد .انبارداری طبیعی سبب
چهار و پنج روز  

رطوبت نسبی اندکی وجود داشته و بذور در یک

تغییرات فیزیکی و شیمیایی در پوششهای بذر

حالت کریستالی قرار دارند که تحت این شرایط

میگردد ( .)33شرایط انبارداری طبیعی خسارت


میتواننداینحالترابرایمدتطوالنیحفظنمایند


کمتریرانسبتبهزوالتسریعشدهچهاروپنجروز

ومیزانخسارتواردشدهبهغشایآنهاکاهشیافته

نماید.افزایشهدایتالکتریکیبهدلیل


بهبذرواردمی

هاافزایشمییابد (.)41


بارداریآن
ودرنتیجهدورهان

افزایش پراکسیداسیون لیپید و تغییر کارکرد

در شدتهای چهار و پنج روز زوال مصنوعی

میتوکندریهاودرنتیجهکاهشمیزانانرژیتولیدی

مکانیسمهایترمیمیبذرفعالنبودهوغشاهاتوانایی


میباشد که در نهایت سبب کاهش میزان جوانهزنی


خود را در نگهداری منابع ذخیرهای از دست داده و

میگردد ( .)03درشرایطانبارداریطبیعیکهمحتوای


نشت الکترولیتها نیز افزایش مییابد ( .)12بذوری

آبی باال نیست پراکسیداسیون لیپید با سرعتکمتری

فتهاند
که در شرایط زوال مصنوعی شدید قرار گر 

سببزوالبذرشدهولیباافزایشمحتوایرطوبتی

نسبت به بذوری که در شرایط انباداری طبیعی قرار

پراکسیداسیونلیپیدوهمچنینهیدرولیزقندهاشدت

اندباجذبآبساختارغشاییآنهابیشتردر


گرفته

میگیرد ( .)31در نتیجه در شرایط زوال مصنوعی


همریختهشدهونشتالکترولیتدرآنهابیشترشده

چهار و پنج روز میزان خسارت به غشاها افزایش

است .

یافته و نشت الکترولیتها نیز بیشتر از شرایط

 پراکسیداسیون لیپید باالتر مربوط به تیمارهای

انبارداری طبیعی بود .کاهش نشت الکترولیتها در

بود.باتوجهبهاینکهدرحالت

زوالمصنوعیشدید

زوالهایمصنوعییکتاسهروزنسبتبهانبارداری


زوال مصنوعی میزان رطوبت محیط و بذر باال بود،

طبیعی چهار ساله بهاین دلیل است که سرعت

وقوع پراکسیداسیون لیپید نسبت به تیمارهای

پراکسیداسیون لیپید در این شرایط به دلیل محتوای

ایننتایجنشانمیدهدکه

انبارداریطبیعیبیشتربود.

آبی باالی بذر کم میباشد ،چون آب خود به عنوان

وقوع پراکسیداسیون لیپید بیشتر با جذب رطوبت

بافربینرادیکالهایآزادتولیدیدرشرایطزوالو


توسطبذرشدتمیگیرد.دراینمطالعهنیزمشاهده


اهداف مولکولی عمل نموده و سبب متوقف شدن

شدکهشدتهایباالترزوالمصنوعیبهدلیلجذب


خودبهخودی زنجیرههای فعال حین پراکسیداسیون


بیشترآبوآزادیعملبیشترگونههایفعالاکسیژن


لیپید میگردد ( .)03در طول دوره انبارداری بذر

و خسارت باالتر به غشاها میزان پراکسیداسیون

حالیکه محتوی رطوبتی بذور پایین است
در 


لیپیدی نسبت به تیمارهای انبارداری طبیعی افزایش

اکسیداسیون خود به خود لیپیدها موجب تولید

یافته است .میرا و همکاران ( )0211نیز بیان نمودند
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محتوایرطوبتیبذرطیذخیرهبذروهمچنینطول

اکسیداتیو سبب تسریع در زوال بذر میگردد (.)03

مدتانبارداریآنبرزوالبذروقابلیتانبارداریآن

بیلی و همکاران ( )1331بیان نمودد که تجمع

دیآلدئیددرزوال1
.میزانتولیدمالون 

اثردارد ()31

پراکسیدهیدروژنسببافزایشپراکسیداسیونلیپیدی

روز بیشتر از انبارداری چهار سال بود و این نشان

دیآلدئیدشدهکهدر
وبهدنبالآنافزایشتولیدمالون 


میدهد که محتوای رطوبتی بذر و محیط بههمراه


نهایتسببکاهشقابلیتحیاتبذورمیگردد (.)4


دمایمحیطنسبتبهطولمدتانبارداریمحیطاثر

کاهش قابلیت جوانهزنی بذور طی زوال مصنوعی و

بیشتری بر پراکسیداسیون لیپید دارد .همچنین نتایج

انبارداریطبیعیهمگامباافزایشمیزانتولیدپراکسید

)بهدستآمد
مشابهیتوسطزانگوهمکاران( 0212

هیدروژن بود .افزایش تعداد روزهای زوال مصنوعی

(.)14بهگفتهگوئل وشئورون ( )0223افزایشمیزان

به دلیل باال بودن دما و رطوبت محیط سبب افزایش

تولید مالوندیآلدئید همراه با نشت الکترولیتها

هوقابلیتجوانهزنینیز

تولیدپراکسیدهیدروژنشد

بخشقابلتوجهیازکاهشقابلیتجوانهزنیبذورو


کاهشیافتهاست.کیبینزاوهمکاران()0221درگیاه

رشد گیاهچه را توجیه مینماید ( .)11افزایش میزان

پنبه و بیلی و همکاران ( )1331در آفتابگردان نیز

آلدئیدناشیازافزایشتولیدگونههای

تولیدمالون 
دی

گزارش نمودند که با افزایش محتوای رطوبتی بذور

فعالاکسیژندربذربودهکهمیتواندناشیازضعف


قدرتحیاتآنهانیزکاهشیافت(04و.)4


سامانه آنتیاکسیدانت باشد ( .)3بیلی و همکاران

سامانههای

 با توجه به اینکه در بذور خشک 

)بیاننمودندکهافزایشتولیدمالوندیآلدئید

(1331

آنتیاکسیدانی غیرآنزیمی نسبت به آنزیمی فعالتر


در بذور نشانه شروع کاهش قابلیت حیات در آنها

استدرنتیجهدرشدتهایباالترزوالمصنوعیتا


میباشد و این تولید نیز با افزایش محتوای رطوبتی


سهروزوانبارداریطبیعی4سالمیزانتولیدپرولین

افزایش مییابد ( .)4در شدتهای باالی زوال

آنتیاکسیدانی طی زوال
متابولیتهای  

افزایش یافت .

مصنوعی کاهش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانت

بذرتجمعیافتهوسببحذفگونههایفعالاکسیژن

منجر به تجمع زیاد پراکسید شده و همین امرسبب

میگردند .نقش این متابولیتهای آنتیاکسیدانت در


افزایشپراکسیداسیونلیپیدمیگردد(4و .)03


بذورخشکنسبتبهبذوریکهجذبآبنمودهاند


 وجتیالوهمکاران()0221بیاننمودندکهقابلیت

مشهودتر است ( .)3پرولین نیز یکی از این

نهزنی بذور با تجمع گونههای فعال اکسیژن
جوا 

بولیتهاست که در این مطالعه تولید آن در

متا

مییابد (.)10افزایششدتزوالمصنوعیکه
کاهش 

زوالهایمصنوعی تاسهروزافزایشوازآنبهبعد


سببکاهشقابلیتجوانهزنیبذورشدسببافزایش


کاهشیافتولیتولیدآندرزوال 4و 1روزکمتر

تولید پراکسید هیدروژن گردید .بذور در شرایط

ازانبارداریطبیعیبود.درتیمارهایانبارداریطبیعی

انبارداری طبیعی میزان بیشتری پراکسید هیدروژن

نیز با افزایش مدت زمان انبارداری تولید پرولین

نسبتبهزوالمصنوعیتولیدنمودند.باافزایشمدت

افزایشیافت .باافزایششدتزوالتایکروزمیزان

زمان انباردای طبیعی میزان تولید پراکسید هیدروژن

طورغیرمعنیداری افزایشو

تولیدآسکوربیکاسید  
به

افزایش یافت .مک دونالد ( )1333گزارش نمود که

ازآنبهبعدتا1روزکاهشیافت.همچنیندرتیمار

افزایش تولید گونههای فعال اکسیژن طی تنش

انبارداریطبیعیباافزایشمدتزمانانبارداریتولید
55

مهدي شعبان و همکاران

اکسیدانتهای

آسکوربیک اسید کاهش یافت  .
آنتی

قابلیتحیاتبذورگندمنیزکاهشیافت (.)02این

آنزیمیسببکاهشمیزانگونههایفعالاکسیژن

غیر

در حالی بود که بذوری که در شرایط رطوبت 11

میشوند ( .)32تولید پرولین در حالت انبارداری


درصدودمای 32درجهنگهداریشدهبودندکاهش

طبیعی با افزایش مدت زمان انبارداری افزایش یافته

فعالیت آنزیمی و افزایش تولید پراکسید هیدروژن را

ولی تولید آسکوربیک اسید در این حالت کاهش

نشان ندادند .در نمونههای زوال مصنوعی افزایش

هانشانمیدهدکه درحالتانبارداری


اینیافته
یافت.

محتوای رطوبتی بذر سبب افزایش اکسیداسیون

طبیعی اگر تولید یکی از این آنتیاکسیدانتهای غیر

آنزیمی در این بذور شده و سبب تسریع خسارات

آنزیمی کاهش یابد تولید دیگری افزایش یافته و

سلولی شده است .این وقایع منجر به کاهش قابلیت

کمبود آنرا جبران مینماید .به گفته هوکسترا و

حیات بذر میگردد ( .)14کک مک و همکاران

همکاران ( )0221در اثر وقوع تنش در گیاهان تولید

()0212نیزبیاننمودندکهزوالدربذوریونجهسبب

برخی متابولیتهای با وزن مولکولی کم که نقش

کاهشمیزانفعالیتآنزیمکاتاالزشدهاست(.)1چیو

اسمولیتی حفاظتی بر عهده دارند از قبیل پرولین

و همکارارن ( )1331و گوئل و همکارارن ()0223

افزایش مییابد ( .)02در این زمینه کیشور و دنگ

شده

تسریع  
زوال   
شرایط   
در   
معموال 
که   
نمودند 
بیان   


( )1332در تحقیق خود عنوان نمودند که پرولین از

میزانفعالیتآنزیمکاتاالزکاهشمییابد(2و.)11با


عملکرد طبیعی سلولی با استفاده از سمزدایی

نوعیدربذورمیزانفعالیتآنزیمهای

شروعزوالمص

گونههای فعال اکسیژن محافظت مینماید (.)01

سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون ردوکتاز نیز شروع

کونگ و همکاران ( )0211نیز در تحقیق خود بیان

طوریکه میزان فعالیت آنها از

به افزایش نمود به

نمودندکهافزایششدتزوالبذرهمگامباافزایش

تیمارشاهدبیشترشدولیدرمورددوآنزیمکاتاالزو

محتوای رطوبتی بذور سبب افزایش محتوای پرولین

آسکوربات پروکسیداز اینگونه نبود .این در حالی

در بذور زوال یافته میگردد و پرولین از مرگ

استکهفعالیتهمهآنزیمهادرتیمارشاهدبیشتراز


جلوگیریمینماید( .)01

ریزیشدهیسلول


برنامه

تیمار چهار سال انبارداری بود .با توجه به نقش

 نتایج این آزمایش مشخص نمود که فعالیت

مشترک کاتاالز و آسکوربات پروکسیداز در پاالیش

آنزیمهای آنتیاکسیدانت وابسته به محتوای رطوبتی


پراکسید هیدروژن و کاهش میزان فعالیت آنها در

بذر و همچنین طول دوره انبارداری بذور میباشد.

شرایط زوال شدید مشاهده شد که میزان پراکسید

زوالبذرسببکاهشمیزانفعالیتآنزیمکاتاالزشده

هیدروژن در نتیجه افزایش پراکسیداسیون لیپید و

است ولی با افزایش شدت زوال تا سه روز میزان

همچنین افزایش هدایت الکتریکی با افزایش شدت

فعالیتاینآنزیمافزایشیافتهوازآنبهبعددوباره

زوالمصنوعیومدتزمانانبارداریطبیعی افزایش

روندکاهشداشتهاست .لهنروهمکاران()0222نیز

یافت .این در حالی بود که میزان فعالیت آنزیمهای

در تحقیق خود نشان دادند که در بذور گندمی که

آنتیاکسیدانتموردنظردراینآزمایشنیزباافزایش


درجهسانتیگرادو

تحتزوالمصنوعیدردمای 41

شدت زوال تا حدی افزایش یافت و از آن به بعد

رطوبتنسبی 122درصدقرارگرفتندزوالمصنوعی

کاهشیافت.افزایشدرشدتزوالتا 1روزسبب

سبب کاهش فعالیت آنزیمکاتاالز شده که در نهایت

تولید بیشتر پراکسید هیدروژن در بذور شد ولی در
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این شدت از زوال تجمع پرکسید هیدروژن و سایر

همچنین زوال مصنوعی سبب تغییر در فعالیت آنزیم

گونههای فعال اکسیژن با اثر سیمت خود سبب غلبه

سوپراکسیددیسموتاز شد .میزان فعالیت آنزیم

آنتیاکسیدانیآنزیمیوکاهش
آنهابرفعالیتسامانه 


سوپراکسید دیسموتاز در انبارداری طبیعی با افزایش

فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پروکسیداز ،آسکوربات

مدت زمان انبارداری کاهش یافت .تانیگوچی و

پروکسیداز ،سوپراکسیدیسموتاز و گلوتاتیون ردوکتاز

همکاران ( )1332بیان داشتند که گلیکاسیون

شد ( .)01آنزیم کاتاالز از مهمترین آنزیمهای

غیرآنزیمی در مرحله اول از سری واکنشهای

آنتیاکسیدانتبودهکهباافزایشفعالیتدرطیزوال


آمادوری و مایالرد منجر به کاهش فعالیت آنزیم

بذر میتواند خسارتهای ناشی از زوال را کاهش

سوپراکسید دیسموتاز میشود ( .)43میزان فعالیت

دهد .با کاهش کارایی این آنزیمهای پاالینده ،تجمع

آنزیمهایکاتاالز،پروکسیدازوآسکورباتپروکسیداز


گونههای فعال اکسیژن طی زوال بذر افزاش یافته و

درشرایطزوالشدید4و1روز نسبتبهانبارداری

سبب افزایش خسارت از طریق افزایش وقوع

طبیعی  0و  4سال کاهش بیشتری داشته است ولی

واکنشهای آمادوری و مایالرد میگردد ( .)10در


فعالیت آنزیمهای سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون

صورت وجود زمان و شرایط مناسب برای وقوع

ردوکتاز در انبارداری  0و  4سال کمتر از همه

مکانیسمهایترمیمیدربذورزوالیافتهممکناست


تیمارهای زوال مصنوعی بود .این نشان میدهد که

این بذر توانایی ایجاد یک گیاهچه طبیعی را داشته

انبارداری طبیعی سبب وقوع اثرات منفی بیشتری بر

باشد ( .)12توکل افشاری و همکاران ( )0222بیان

فعالیت آنزیمی سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون

نمودندکهباآبگیریبذورمیزانفعالیتآنزیمکاتاالز

ردوکتاز شده است .این در حالی است که در مورد

بهطور چشمگیری افزایش یافت .آنزیمهای


آنزیم کاتاالز ،پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز این

آنتیاکسیدانت از جمله مکانیسمهایی هستند که


گونهنبودهودرشدتهای 4و1روززوالمصنوعی


میتوانند در پروسه ترمیمی بذور دخالت داشته و با

میزان فعالیت آنها نسبت به انبارداری طبیعی کاهش

تأثیر رویدادهای زوالگر در بذور مقابله نماید (.)12

بیشترییافتهاست.دلیلایناختالفحساسیتکمتر

قادریفروهمکاران()0214بیاننمودندکهطیزوال


هایسوپراکسیددیسموتازبهدماهایباالمیباشد


آنزیم

بذر کدو تخم کاغذی میزان فعالیت آنزیم کاتاالز

(.)4درشرایطزوالمصنوعی 4و 1روز بهدلیلباال

نسبتبهشاهدکاهشیافتهکهبانتایجحاصلازاین

بودندمایمحیطنسبتبهانبارداریطبیعیوبهدلیل


تحقیقمطابقتداشت( .)11

حساسیتبیشترآنزیمکاتاالزمیزانفعالیتاینآنزیم

 در شرایط زوال  1روز میزان فعالیت آنزیمهای

تحت این شرایط نسبت به انبارداری طبیعی کاهش

سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون ردوکتاز صفر بوده

بیشتری یافته در حالیکه در مورد آنزیم

و نشانه عدم توانایی این بذور در ترمیم صحیح

سوپراکسیددیسموتازبرعکسمیباشد.فعالیتآنزیم


ساختارهایضروریجهتادامهرشدمیباشد.زوال


کاتاالز در تیمار شاهد باالتر از تیمارهای زوال بود

شدید سبب کاهش میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید

زیرااینآنزیمبهدماهایباالدرشرایطزوالحساس

دیسموتازدربذورزوالیافتهسویاشدهاست(.)41

بودهودمایباالسببکاهشمیزانفالیتاینآنزیم

دراینآزمایشافزایشمدتزمانانبارداریطبیعیو

میگردد ولی در مورد آنزیم سوپرکسیددیسموتاز
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فعالیتآنزیمیدرتیمارشاهدکمترازتیمارهایزوال

کاتاالز و پراکسیداز طی انبارداری طبیعی و همچنین

 0 ،1و  3روز بود و این نتایج حساسیت کمتر این

فعالیت باالی سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون

آنزیم به دمای باال را نسبت به آنزیم کاتاالز توجیه

ردوکتاز طی زوال مصنوعی حاکی از متفاوت بودن

مینماید .کاهش میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون


مکانیسمهای فعالیت آنزیمی در این دو شرایط


ردوکتاز در تیمارهای انبارداری طبیعی نیز به احتمال

میباشد .با توجه به نقش آنزیمهای پراکسیداز و


زیادبهدلیلکاهشسطوحگلوتاتیوناحیاشدهکهیک


پاالیشگونههایفعالاکسیژن

گلوتاتیونردوکتازدر

فاکتور مهم در جلوگیری از خسارت اکسیداتیو

مشاهده شد که با قرارگیری بذور در معرض تیمار

میباشد ( .)0بهنظر میرسد در شرایط انبارداری


زوال مصنوعی میزان تولید پراکسید هیدروژن در

طبیعی میزان گلوتاتیون احیا شده نسبت به زوال

تیمارهایزوالمصنوعی 1و 0روزنسبتبهشاهد

مصنوعییکتاپنجروزکاهشبیشتریداشتهودر

کاهشیافتهاستکهاینکاهشرامیتوانبهافزایش


نتیجه میزان فعالیت  آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در

میزان فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و گلوتاتیون

تیمارهای انبارداری طبیعی نسبت به همه تیمارهای

ردوکتازتحتاینشرایطنسبتداد کهسببپاالیش

زوالمصنوعیکاهشبیشتریداشتهاست.درشرایط

نظرمیرسدکه


درنتیجهبه
راکسیدهیدروژنشدهاند.

پ

انبارداری طبیعی میزان فعالیت آنزیمهای سوپراکسید

در

آنزیم

دیسموتاز و گلوتاتیون ردوکتاز کمتر از شرایط زوال

سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون و همچنین در

مصنوعی 1تا 1روزبود.بههرحالنتایجاینمطالعه

شرایطانبارداریطبیعی دوآنزیمکاتاالزوپراکسیداز

نشاندادکهدرشرایطزوالمصنوعیشدیدکهمیزان

نقش مهمتری در پاالیش گونههای فعال اکسیژن

پراکسیداسیون لیپید و تولید گونههای فعال اکسیژن

دارند.

زیاد است کارایی آنزیمهای آنتیاکسیدانت کاهش



شرایط

زوال

مصنوعی

دو

یافتهودرنهایتمنجربهکاهشقابلیتحیاتبذور

نتيجهگيري کلي

میگردد .کاهش بیشتر فعالیت برخی آنزیمهای


نشاندادکاهشدرصدجوانهزنی

 نتایجاینتحقیق

آنتیاکسیدانت در شرایط زوال تسریع شده به دلیل


بذور نخود طی انبارداری طبیعی و زوال مصنوعی با

دناتوره شدن آنها در دماهای باالی اعمال شده

افزایشمیزانپراکسیداسیونلیپید،هدایتالکتریکیو

میباشد ( .)4این نتایج همچنین نشان داد در بین


تولیدپراکسیدهیدروژنهمراهمیباشد.همچنینزوال


آنزیمهای آنتیاکسیدانی موجود در بذور نخود


مصنوعی و انبارداری طبیعی سبب تغییر در کارکرد

سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون ردوکتاز نسبت به

آنتی اکسیدانتهای غیرآنزیمی و آنزیمی شد .در

سهآنزیمدیگرحساسیتکمترینسبتبهدماهایباال

اکسیدانتهای

شرایط زوال  4و  1روز عالوهبر آنتی

دارند ولی سه آنزیم کاتاالز ،پراکسیداز و آسوربات

آنزیمی از میزان تولید پرولین و آسکوربیک اسید

پروکسیداز با توجه با دناتوره شدنشان در دماهای

کاستهشدواینهانشاندادکهدرشرایطزوالشدید


باالترمیزانفعالیتکمتریدرشرایطزوالمصنوعی

هر دوسامانه آنتیاکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی بر

شدید نسبت به انبارداری طبیعی دارند .نتایج این

اثر تجمع گونههای فعال اکسیژن آسیب میبینند .در

تحقیق مشخص نمود که فعالیت بیشتر دو آنزیم

سامانهزوالمصنوعیافزایششدتزوالمصنوعیتا
روزسببتجمعتولیدگونههایفعالاکسیژنشده
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 و4شرایطانبارداریطبیعینسبتبهزوالمصنوعی

و این تجمع سبب غلبه آنها بر سامانه آنتیاکسیدانی

.فعالیتدوآنزیم کاتاالزوپراکسیدازبیشتربود

  روز1

آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و
  .آنزیمی شد

این نتایج نشان داد که مکانیسم فعالیت آنزیمهای

گلوتاتیون ردوکتاز در تیمارهای زوال مصنوعی و

آنتیاکسیدانتطیزوالمصنوعیوانبارداریطبیعی


شاهدنسبتبه انبارداریطبیعیفعالیتبیشتریداشته

بودهوبهدنبالآنآنزیمهایکلیدیدخیلدر

متفاوت

و نقش کلیدیتری نسبت به سه آنزیم دیگر در

 .هایفعالاکسیژننیزمتفاوتمیباشند


پاالیشگونه

سمیتزدایی گونههای فعال اکسیژن و تخفیف زوال
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