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تأثیر پیش¬تیمار بذر با سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر ظهور و رشد اولیه گیاهچه¬های

مجید رستمی *1و احمد جوادی
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* گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه مالیر 2 ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی و
منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
(تاریخ دریافت ،1396/06/13 :تاریخ پذیرش نهایی)1396/10/13 :

چکیده
به منظور ارزیابی اثر پیشتیمار بذرهای کدو تخم کاغذی با سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر ظهور و رشد اولیه گیاهچه در شرایط
تنش خشکی ،آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی
دانشگاه مالیر انجام شد .در این پژوهش ،عالوه بر ظهور و رشد اولیه گیاهچه کدو تخم کاغذی ،پراکسیداسیون لیپیدها و فعالیت برخی
آنزیمهای آنتیاکسیدان گیاهچه نیز اندازهگیری شد .تیمارهای آزمایش شامل سه سطح پیشتیمار بذر با سالیسیلیک اسید ( غلظتهای صفر،
 100و  200پیپیام) ،سه سطح پیشتیمار بذر با جاسمونیک اسید (غلظتهای صفر 50 ،و  100پیپیام) و سه سطح تنش خشکی که شامل
( 100شاهد)( 60 ،خشکی مالیم) و ( 30خشکی شدید) درصد رطوبت ظرفیت زراعی بودند .بر اساس نتایج حاصل ،درصد و سرعت
ظهور گیاهچه به ترتیب با حدود  10و  54درصد کاهش و همچنین طول و وزن خشک و شاخص طولی قدرت گیاهچه به ترتیب با حدود
 9 ، 11و  25درصد کاهش در شرایط تنش خشکی شدید ،کمترین مقدار را به خود اختصاص دادند .همچنین در همین سطح تنش ،افزایش
قابل توجهی در تجمع مالون دیآلدهید ( 84درصد) ،پراکسیدهیدروژن ( 71درصد) ،پرولین ( 13درصد) و فعالیت آنزیمهای کاتاالز (39
درصد) و پراکسیداز ( 57درصد) برگ گیاهچهها نسبت به شاهد مشاهده گردید .از سوی دیگر ،پیشتیمار بذر با سطوح مختلف سالیسیلیک
اسید و جاسمونیک اسید به طور معنیداری باعث کاهش اثرات سوء ناشی از تنش خشکی بر همه صفات مورد بررسی به جز درصد ظهور
گیاهچه گردید .گیاهچههای حاصل از بذرهایی که به صورت همزمان با بیشترین غلظت سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید تیمار شده
بودند از تحمل به تنش باالتری برخوردار بودند.
کلمات کلیدی :آنزیمهای آنتیاکسیدان ،پیشتیمار بذر ،سرعت ظهور گیاهچه ،هورمونهای گیاهی

مقدمه

جانبی داروهای شیمیایی ،مصرف داروهای با منشأ گیاهی از

اهمیت گیاهان دارویی سبب شده است که سطح وسیعی از

گسترش روز افزونی برخوردار است ( .)Ekor, 2014کدوی

زمینهای زراعی در کشورهای توسعه یافته در دهههای اخیر

تخم کاغذی ( )Cucurbita pepo L.به عنوان یکی از گیاهان

به کشت آنها اختصاص یابد (بلوچی .)1392 ،به دلیل اثرات

دارویی مهم ،گیاهی است علفی و یکساله ،متعلق به تیره

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيM.rostami@malayeru.ac.ir :
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کدوییان ،که نقش عمدهای در معالجه غده پروستات و مداوای

در این راستا پژوهشگران اعالم نمودند که ،پیشتیمار بذر با

سوزش مجاری ادرار و درمان تصلب شراین دارد (بلوچی،

سالیسیلیک اسید قبل از کاشت از طریق افزایش غلظت بعضی

 .)1392مصرف دانههای این گیاه باعث تقویت و مقاومت بدن

از هورمونهای گیاهی مانند اکسینها و سیتوکنینها

در مقابل عوامل بیماریزا میشود (امیدبیگی.)1379 ،

( )Shakirova et al., 2003و کاهش نشت یونی از سلولهای

ژنتیکی ،هورمونی و محیطی است ( .)Meyer et al., 2000در بین

( .)Ghoulam et al., 2001مکانیسم عمل اسید سالیسیلیک در

عوامل محیطی مقدار آب از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر جوانه

برابر تنشها به نقش آن در تولید برخی آنزیمهای آنتیاکسیدان

زنی بذور گیاهان محسوب میشود (.)Anda and Pinter, 1994

و ترکیبات دارای گونههای اکسیژن فعال در گیاه بر میگردد

به نحوی که کمبود آن به عنوان اساسیترین عامل بازدارنده

( Kalantar Ahmadi .)Khan et al., 2010و همکاران ()2015

جوانهزنی قلمداد میگردد .بذوری که قادر به جوانهزنی تحت

گزارش نمودند که سالیسیلیک اسید میتواند از طریق تحریک

شرایط تنش رطوبتی هستند از شانس بیشتری در استقرار گیاه

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان ،مقاومت گیاه کلزا را نسبت به

و تراکم مطلوب برخوردارند ( .)Balbaki et al., 1999بروز

تنش خشکی افزایش دهد.

تنش خشکی در مرحله ظهور و رشد اولیه گیاهچه با کاهش

جاسموناتها گروه جدیدی از هورمونهای گیاهی هستند

پتانسیل آب در بستر بذر همراه است که پیامد آن کاهش

که با دخالت در بیان ژنهای مختلف ،گیاهان را در مقابل تنش

سرعت و درصد ظهور و رشد اولیه گیاهچه میباشد

های محیطی محافظت مینمایند ( .)Mahmud et al., 2017این

( .)Boydak et al., 2003; Kaya et al., 2006استراتژیهای

ترکیبات در طول دوره نمو گیاه و سازگاری با تنشهای زیستی

مقاومتی شامل پیشتیمار بذر اغلب برای بهبود استقرار گیاهان

و غیر زیستی به عنوان مولکولهای سیگنال عمل میکنند و

و افزایش قدرت گیاهچههای تحت شرایط محیطی نامطلوب به

موجب کاهش اثر تنش میگردند ( .)Koo, 2017زارعی و

ویژه خشکی استفاده میشود (.)Ashraf and Fooled, 2007

همکاران ( )1395در مطالعه خود بر روی جوانهزنی بذرها و

پیشتیمار بذر فرآیندی است که در طی آن جذب آب به

رشد اولیه گیاهچههای سیاهدانه در شرایط تنش اعالم کردند که

منظور آغاز وقایع اولیهی جوانهزنی تا قبل از خروج ریشهچه

پیشتیمار بذرها با جاسمونیک اسید موجب بهبود جوانهزنی

صورت میگیرد و سپس بذرها تا رسیدن به رطوبت اولیه

بذر و رشد اولیه گیاهچه در شرایط تنش گردید .همچنین،

خشک میگردند .این فرآیند یکی از ارزانترین راههای بهبود

جاسمونیک اسید فرآیندهای ممانعت کننده جوانهزنی را در

استقرار گیاهچه در شرایط تنش محسوب میشود

کاهو و تاجخروس کاهش داد ( .)Govahi et al., 2008گزارش

( .)Harris, 2003سالیسیلیک اسید یکی از مولکولهای

شده است که پیشتیمار بذر با متیل جاسمونات ،تولید پلیآمین

سیگنالدهنده مهم است که در واکنشهای دفاعی گیاه نسبت

آزاد را در بافتهای گیاهی تحریک میکند .بنابراین ،متیل

به بروز تنشهای غیر زنده همچون خشکی ،سرما و گرما

جاسمونات و پلیآمین به صورت سینرژیسم عمل میکنند و

مشارکت میکند ( .)Khalid, 2006منوچهریفر و همکاران

پیشتیمار بذر با متیلجاسمونات جوانهزنی و ظهور گیاهچه را

( )1392گزارش کردند که سالیسیلیک اسید برای پیشتیمار

افزایش میدهد ( .)Kaya et al., 2002جاسموناتها ضمن

بذرها مورد استفاده قرار میگیرد .به طوریکه پژوهشگران

افزایش توان گیاه در برابر تنشهای محیطی و زیستی ،از طریق

متعددی اعالم نمودند که این تنظیمکننده باعث بهبود فرآیند

افزایش کربنگیری به بهبود رشد و نمو گیاه و تجمع ماده

جوانهزنی

بذر

و

رشد

اولیهی

گیاهچه

میگردد

(.)Shakirova and Sahabutdinova, 2003; El-Tayeb, 2005

خشک کمک شایانی میکنند (.)Maksymiec, 2011
با توجه به این نکته که مرحله ظهور و رشد اولیه گیاهچه
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همکاران ،)1388 ،لذا هدف از اجرای این پژوهش ارائهی راه

درصد به مدت پنج دقیقه ضدعفونی و پس از سه بار شستشو

حلی در جهت کاهش آسیبهای ناشی از تنش خشکی در

با آب مقطر ،با غلظتهای  100و  200پیپیام سالیسیلیک

مرحله ظهور و رشد اولیه گیاهچه کدو تخم کاغذی بود.

اسید و غلظتهای  50و  100پیپیام جاسمونیک اسید به

اگرچه پژوهشهای متعددی در زمینه تأثیر اسید سالیسیلیک بر

مدت  18ساعت (قبل از خروج ریشهچه) در تاریکی پیشتیمار

جوانهزنی و رشد گیاهان در شرایط تنش خشکی صورت

شدند .پیشتیمار بذر با قرار گیری بذرها بین دوالیه کاغذ

گرفته است ولی برهمکنش سالیسیلیک اسید و جاسمونیک

حولهای مرطوب اعمال شد و پس از اتمام آبگیری بذرها در

اسید بر ظهور و رشد اولیه گیاهچه در شرایط تنش خشکی و

طی فرآیند پیشتیمار ،خشک شدن بذرها در دمای آزمایشگاه

همچنین بررسی فرایند پراکسیداسیون لیپیدی و فعالیت آنزیم

( 20-30درجه سانتیگراد) تا رسیدن به رطوبت اولیه انجام شد.

های آنتی اکسیدان تحت تأثیر این تیمارها در گیاه کدو تخم

جهت اعمال سطوح تنش خشکی از روش وزنی استفاده

کاغذی ،برای اولین بار در این پژوهش مورد بررسی قرار

شد .به این ترتیب که ابتدا یکی از گلدانهای آزمایش پر از

گرفت .در این پژوهش سعی بر این شد که اثر پیشتیمار بذر با

خاک توزین شد .سپس گلدان از آب اشباع شد ،و برای

غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید به

جلوگیری از تبخیر ،سطح گلدان توسط یک پالستیک پوشیده

صورت منفرد و توام مورد بررسی گردد.

شد .با خروج آب ثقلی وزن گلدان به طور مرتب کم شد تا
زمانیکه وزن آن ثابت ماند (نشان دهنده رطوبت خاک در حد

مواد و روشها

ظرفیت زراعی) .با تفاضل وزن اخیر و وزن خاک خشک مقدار

بذر کدو تخم کاغذی از شرکت تولید و تهیه بذر "پاکان بذر

آب الزم برای رسیدن خاک هر گلدان به حد ظرفیت زراعی

اصفهان" تهیه گردید .آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح

مشخص و سطوح  60 ،100و  30درصد این مقدار آب نیز

بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی

محاسبه شد و در طول آزمایش برای سطوح مختلف رطوبتی

دانشگاه مالیر اجرا شد .تیمارهای آزمایش شامل سه سطح

گلدانها مورد استفاده قرار گرفت .بدین منظور گلدانها روزانه

پیشتیمار بذر با سالیسیلیک اسید ( غلظتهای صفر 100 ،و

وزن میشد و مقدار آب الزم برای رسیدن به هر کدام از

 200پیپیام) ،سه سطح پیشتیمار بذر با جاسمونیک اسید

سطوح اضافه میشد (خزائی و همکاران1378 ،؛

(غلظتهای صفر 50 ،و  100پیپیام) و سه سطح تنش

 .)Cavazza et al., 2007 ;Clarke, 2002خاک مورد استفاده در

خشکی که شامل ( 100شاهد)( 60 ،خشکی مالیم) و 30

این آزمایش از نوع لومی-رسی با اسیدیته  8/5و هدایت

(خشکی شدید) درصد رطوبت ظرفیت زراعی بودند .به منظور

الکتریکی  448میکرو زیمنس بر سانتیمتر بود .تعداد  25عدد

بهینهسازی غلظتهای مورد استفاده در پیشتیمار بذر کدو

بذر پیشتیمار شده در هر گلدان ( )35 cm × 20 cmکشت

تخم کاغذی ،غلظتهای  200 ،150 ،100 ،50و  250پیپیام

گردیدند .تعداد گیاهچههای سبز شده (باز شدن کامل برگ

سالیسیلیک اسید و غلظتهای  100 ،75 ،50 ،25و  125پی

لپه-ای) هر  24ساعت یکبار شمارش شد .بعد از سه روز

پیام جاسمونیک اسید مورد آزمایش قرار گرفتند .پس از انجام

متوالی عدم ظهور گیاهچه جدید شمارش روزانه پایان یافت و

آزمون جوانهزنی استاندارد در دمای  25به مدت  8روز

اقدام به تنک کردن تصادفی گیاهچهها گردید (.)ISTA, 2008

( ،)ISTA, 2008غلظتهای بهینه بر اساس بیشترین درصد و

سرعت ظهور گیاهچه بر اساس معادله

سرعت جوانهزنی و باالترین طول و وزن خشک گیاهچه

( )1981اندازه گیری شد 25 .روز پس از کاشت بذور (دو تا

انتخاب شدند .به منظور بررسی اثرات پیشتیمار بذر ،ابتدا

سه برگی) در گلدان نمونهبرداری از جوانترین برگهای

Jacob and

Ellis and Roberts
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گیاهچههای کدو تخم کاغذی جهت بررسی اثرات تیمارهای

اضافه شد و جذب در طول موج  390نانومتر قرائت شد .مقدار

مورد مطالعه روی گیاهچهها صورت گرفت .در پایان آزمایش

پراکسید هیدروژن در هر نمونه با استفاده از ضریب خاموشی

طول و وزن خشک گیاهچه اندازه گیری شد .شاخص طولی

(M-1Cm-1

قدرت با استفاده از رابطه زیر تعیین شد:

 µmol.g-1 FWبیان گردید.
فعالیت آنزیم کاتاالز جوانترین برگ گیاهچه با استفاده از

تعیین پرولین جوانترین برگ گیاهچه کدو تخم کاغذی

روش  )1984( Aebiتعیین شد .به منظور استخراج آنزیم

با استفاده از معرف نینهیدرین و به روش اسپکتروفتومتری

کاتاالز 100 ،میلیگرم بافت برگی توسط یک میلی لیتر بافر

صورت گرفت (.)Bates, 1973

استخراج ( 50میلی لیتر بافر فسفات  50میلی موالر ()pH= 6

میزان پراکسیداسیون لیپیدی جوانترین برگ گیاهچه از

تهیه و  4گرم پودر  PVPاضافه شد) در چهار درجه سانتیگراد

طریق اندازه گیری مقدار مالون دی آلدهید ( )MDAبا استفاده

هموژن گردید .محلول حاصل در سرعت  12000rpmو دمای

از روش  )1968( Heath and Packerتعیین شد .به این منظور،

چهار درجه سانتیگراد به مدت  15دقیقه سانتریفیوژ شد .در

 0/1گرم بافت گیاهی تازه در یک میلیلیتر تریکلرواستیک

ادامه ،سه میلی لیتر بافر فسفات  100میلیموالر ( )pH= 6و 40

اسید  0/1درصد ساییده شد .عصاره حاصل در  14000rpmبه

میکرولیتر محلول  30میلی موالر آب اکسیژنه ( )H2O2با هم

مدت  15دقیقه سانتریفیوژ گردید .یک میلیلیتر تری

مخلوط گردید .پس از افزودن  100میکرو لیتر عصاره آنزیمی،

کلرواستیک اسید  20درصد (حاوی  0/5درصد تیوباربیتوریک

در پایان پنج دقیقه از شروع واکنش در دمای آزمایشگاه ،جذب

اسید) به  400میکرو لیتر از عصاره شفاف گیاهی (بعد از

در طول موج  240نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

سانتریفیوژ) اضافه شد .مخلوط به دست آمده در دمای 95

خوانده شد .اعداد جذب بر عدد ضریب خاموشی پراکسید

درجه سانتیگراد به مدت  30دقیقه در حمام آب گرم قرار

هیدروژن ( )39/4 µM-1.cm-1تقسیم و فعالیت ویژه آنزیم

گرفت .سپس دوباره در  10000 rpmبه مدت  10دقیقه

کاتاالز بر اساس میکرو مول  H2O2تولید شده در دقیقه بیان شد.

سانتریفیوژ شد .شدت جذب این محلول با استفاده از

سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز جوانترین برگ گیاهچه با

اسپکتروفتومتر در طول موج  532نانومتر خوانده شد .ماده

استفاده از روش  MacAdamو همکاران ( )1992صورت

MDA-TBA

پذیرفت .به منظور استخراج آنزیم پراکسیداز 100 ،میلیگرم از

بود .جذب بقیه رنگیزههای غیر اختصاصی در  600نانومتر

نمونه گیاهی در یک میلیلیتر بافر استخراج (بافر

تعیین و از این مقدار کسر گردید .برای محاسبه غلظت مالون

فسفات ،)KCl+PVP+در دمای چهار درجه سانتیگراد (با

دی آلدهید از ضریب خاموشی مربوطه ()0/155cm-1.µM-1

استفاده از هاون چینی سرد) ساییده شد .محلول تهیه شده پس

بهره گرفته شد و مقادیر با واحد  µmol.g-1 FWبیان گردید.

از انتقال به لوله اپندورف در  12000rpmو دمای چهار درجه

مورد نظر برای جذب در این طول موج کمپلکس

سنجش پراکسید هیدروژن با استفاده از روش  Hungو

سانتیگراد به مدت 15دقیقه سانتریفیوژ گردید .جهت ممانعت

همکاران ( )2005انجام شد 0/1 .گرم از جوانترین برگ

از تخریب آنزیم تا زمان اندازهگیری فعالیت ،نمونههای

گیاهچه در یک میلیلیتر تری کلرو استیک اسید )TCA( 0/1

سانتریفیوژ شده در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شد.

هموژن گردید و سپس عصاره حاصل در 10000 rpmبه مدت

سپس نمونههای عصاره حاوی آنزیم از فریزر خارج و در

 10دقیقه سانتریفیوژ گردید .سپس  0/5میلیلیتر از محلول

حمام یخ قرار داده شدند .در ادامه سه میلیلیتر بافر فسفات

سانترفیوژ شده به  0/5میلیلیتر بافر فسفات پتاسیم 10

 100میلیموالر 50 ،میکرولیتر گایاکول  200میلیموالر و 40

میلیموالر ( )pH=7و یک میلیلیتر یدید پتاسیم یک موالر

میکرولیتر محلول  30میلیموالر آب اکسیژنه با هم مخلوط

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 23:23 IRST on Friday December 4th 2020

طول گیاهچه × درصد ظهور گیاهچه = شاخص طولی قدرت

)0/28

محاسبه گردید و مقادیر با واحد

تأثیر پیش¬تیمار بذر با سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر ظهور و رشد...

گردید .سپس  100میکرولیتر عصاره آنزیمی به آن اضافه شد و

211

( SA0 JA0عدم پیشتیمار بذر) تعلق داشت (جدول .)1

در طول موج  470نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

گیاهچههای کدو تخم کاغذی شد ( .)P ≤ 0.05تنش خشکی

قرائت گردید .اعداد مربوط به جذب بر عدد ضریب خاموشی

شدید (آبیاری در  30درصد ظرفیت زراعی) کمترین سرعت

تتراگایاکول ( )26/6 µM-1.cm-1تقسیم شدند و فعالیت ویژه

ظهور گیاهچه را در مقایسه با سطوح دیگر تنش به خود

آنزیم پراکسیداز بر اساس میکرومول تتراگایاکول تولید شده در

اختصاص داد (شکل  .)1از طرف دیگر ،پیشتیمار بذر با

دقیقه بیان شد .محلول جذب زمینه ( )Blankشامل تمام موارد

غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید

به جز عصاره استخراج شده بود.

موجب بهبود نسبی اثر منفی تنش خشکی بر سرعت ظهور

به منظور تبدیل دادههای مربوط به درصد جوانهزنی

گیاهچهها گردید ( .)P ≤ 0.05به صورتیکه ،پیشتیمار بذرها با

استاندارد از روش تبدیل زاویهای استفاده شد .پس از آزمون

غلظت کم سالیسیلیک اسید و هر دو غلظت جاسمونیک اسید

نرمال بودن توزیع دادهها (بر اساس آزمون شاپیرو-ویلک) و

بصورت جداگانه ،در تنش خشکی مالیم (آبیاری در  60درصد

بررسی یکنواختی واریانس خطاهای آزمایشی (طبق آزمون

ظرفیت زراعی) و شدید (آبیاری در  30درصد ظرفیت زراعی)

لون) ،تجزیهی واریانس متغیرهای اندازه گیری شده و مقایسه

اثرات مثبت معنیداری بر سرعت ظهور گیاهچهها نداشت .در

میانگینها با استفاده از روش  LSDدر سطح احتمال پنج

حالیکه ترکیب غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید و

درصد توسط نرم افزار آماری ( SAS )VER 9.1صورت

جاسمونیک اسید موجب بهبود نسبی اثرات سوء ناشی از تنش

گرفت.

خشکی بر سرعت ظهور گیاهچهها گردید .به طوریکه توده
بذری پیشتیمار شده با غلظتهای زیاد سالیسیلیک اسید و

نتایج

جاسمونیک اسید ( )SA2 JA2سریعترین ظهور گیاهچه را

با افزایش شدت تنش خشکی ،درصد ظهور گیاهچههای کدو

نسبت به تیمار شاهد ( )SA0 JA0در هر سه سطح تنش از خود

تخم کاغذی به طور معنیداری کاهش یافت ( ،)P ≤ 0.05به

نشان داد (شکل .)1

طوریکه ،کمترین درصد ظهور گیاهچهها در آبیاری  30درصد

محدودیت آب در بستر کشت موجب تولید گیاهچههای

ظرفیت زراعی مشاهده گردید (جدول  .)1از سوی دیگر،

کوتاهتر و سبکتری نسبت به شاهد ( 100درصد ظرفیت

درصد ظهور گیاهچهها بذرهای پیشتیمار شده با غلظتهای

زراعی) گردید ( .)P ≤ 0.05با کاهش آب موجود در خاک ،اثر

مختلف سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید ()SA and JA

بازدارندگی تنش خشکی بر رشد گیاهچه شدت یافت .به

نسبت به شاهد (عدم پیشتیمار بذر) افزایش معنیداری نشان

طوریکه آبیاری در  30درصد ظرفیت زراعی نسبت به شاهد

داد ( .)P ≤ 0.05بطور کلی غلظتهای مختلف سالیسیلیک

کمترین طول و وزن خشک گیاهچه را به خود اختصاص داد

اسید در حالت منفرد نسبت به غلظتهای مختلف جاسمونیک

(شکل  2و  .)3از طرف دیگر ،پیشتیمار بذر با غلظتهای

اسید در افزایش درصد ظهور گیاهچههای کدو تخم کاغذی

مختلف سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید موجب شد که در

مؤثرتر بود .اما پیشتیمار بذرها با هر دو ماده به صورت توأم

سطوح مختلف تنش خشکی ،گیاهچههای طویلتر و

در غلظتهای مختلف موجب بروز اثرات مثبت بیشتری شد.

سنگینتری در مقایسه با توده بذری شاهد (عدم پیشتیمار

SA2 JA2

بذر) تولید گردند ( .)P ≤ 0.05پیشتیمار بذر با غلظت 200

(غلظت  200ppmسالیسیلیک اسید و  100ppmجاسمونیک

پیپیام سالیسیلیک اسید به صورت منفرد گیاهچههای

اسید) و پایینترین درصد ظهور گیاهچه به ترکیب تیماری

طویلتری و سنگینتری نسبت به غلظت  100پیپیام

به طوریکه باالترین درصد ظهور گیاهچه به تیمار
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جدول  -1درصد ظهور گیاهچههای کدو تخم کاغذی تحت تأثیر پیشتیمار بذر با سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید و تنش خشکی
تیمارهای آزمایشی

در غلظتهای مختلف

تنش خشکی
ضریب تغییرات ()%

SA0 JA0

85/33 ± 1/563 e

SA0 JA1

87/25 ± 1/745 de

SA0 JA2

89/08 ± 1/583 dc

SA1 JA0

87/50 ± 1/500 d

SA1 JA1

92/33 ± 1/321 b

SA1 JA2

92/16 ± 1/465 b

SA2 JA0

89/66 ± 1/785 c

SA2 JA1

93/50 ± 1/328 ab

SA2 JA2

94/33 ± 1/321a

D0

95/94 ± 0/531 a

D1

88/94 ± 0/698 b

D2

85/50 ± 0/730 c

-

2/06

( SA0شاهد ،عدم کاربرد اسید سالیسیلیک)( SA1 ،غلظت  100پیپیام سالیسیلیک اسید)( SA2 ،غلظت  200پیپیام سالیسیلیک اسید).

JA0

(شاهد ،عدم کاربرد جاسمونیک اسید) ( JA1 ،غلظت  50پیپیام جاسمونیک اسید)( JA2 ،غلظت  100پیپیام جاسمونیک اسید).

D0

(شاهد 100 ،درصد ظرفیت زراعی) 60( D1 ،درصد ظرفیت زراعی 30( D2 ،درصد ظرفیت زراعی) .حروف مشابه بیانگر عدم اختالف
معنیدار در سطح احتمال پنج درصد میباشد.

شکل -1اثر متقابل تنش خشکی و پیشتیمار بذر بر سرعت ظهور گیاهچههای کدو تخم کاغذی
( SA0شاهد ،عدم کاربرد اسید سالیسیلیک)( SA1 ،غلظت  100پیپیام سالیسیلیک اسید)( SA2 ،غلظت  200پیپیام سالیسیلیک اسید).

JA0

(شاهد ،عدم کاربرد جاسمونیک اسید)( JA1 ،غلظت  50پیپیام جاسمونیک اسید)( JA2 ،غلظت  100پیپیام جاسمونیک اسید).

D0

(شاهد 100 ،درصد ظرفیت زراعی) 60( D1 ،درصد ظرفیت زراعی 30( D2 ،درصد ظرفیت زراعی).

سالیسیلیک اسید و هر دو غلظت جاسمونیک اسید به تنهایی

سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید سودمندی بیشتری نسبت

داشت .این درحالی بود که ،کاربرد ترکیب غلظتهای مختلف

به کاربرد منفرد آنها داشت .بهطوریکه ،غلظت زیاد سالیسیلیک
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( SA0شاهد ،عدم کاربرد اسید سالیسیلیک)( SA1 ،غلظت  100پیپیام سالیسیلیک اسید)( SA2 ،غلظت  200پیپیام سالیسیلیک اسید).

JA0

(شاهد ،عدم کاربرد جاسمونیک اسید)( JA1 ،غلظت  50پیپیام جاسمونیک اسید)( JA2 ،غلظت  100پیپیام جاسمونیک اسید).

D0

(شاهد 100 ،درصد ظرفیت زراعی) 60( D1 ،درصد ظرفیت زراعی 30( D2 ،درصد ظرفیت زراعی).

شکل -3اثر متقابل تنش خشکی و پیشتیمار بذر بر وزن خشک گیاهچههای کدو تخم کاغذی
( SA0شاهد ،عدم کاربرد اسید سالیسیلیک)( SA1 ،غلظت  100پیپیام سالیسیلیک اسید)( SA2 ،غلظت  200پیپیام سالیسیلیک اسید).

JA0

(شاهد ،عدم کاربرد جاسمونیک اسید)( JA1 ،غلظت  50پیپیام جاسمونیک اسید)( JA2 ،غلظت  100پیپیام جاسمونیک اسید).

D0

(شاهد 100 ،درصد ظرفیت زراعی) 60( D1 ،درصد ظرفیت زراعی 30( D2 ،درصد ظرفیت زراعی).

اسید همراه با غلظت  100پیپیام جاسمونیک اسید موجب

در دسترس گیاه ،کاهش یافت ( .)P ≤ 0.05خشکی شدید با

تولید گیاهچههایی با طول و وزن خشک بیشتری نسبت به

کاهش حدود  25درصدی شاخص طولی قدرت نسبت به

شاهد ( )SA0 JA0شد (شکل  2و .)3

شاهد (عدم محدودیت آب) کمترین مقدار را به خود

شاخص طولی قدرت گیاهچه کدو تخم کاغذی به طور

اختصاص داد (شکل  .)4از سوی دیگر گیاهچههای به دست

معنیداری تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفت و با کاهش آب

آمده از بذرهای پیشتیمار شده با غلظتهای مختلف
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( SA0شاهد ،عدم کاربرد اسید سالیسیلیک)( SA1 ،غلظت  100پیپیام سالیسیلیک اسید)( SA2 ،غلظت  200پیپیام سالیسیلیک اسید).

JA0

(شاهد ،عدم کاربرد جاسمونیک اسید)( JA1 ،غلظت  50پیپیام جاسمونیک اسید)( JA2 ،غلظت  100پیپیام جاسمونیک اسید).

D0

(شاهد 100 ،درصد ظرفیت زراعی) 60( D1 ،درصد ظرفیت زراعی 30( D2 ،درصد ظرفیت زراعی).

سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید ،به لحاظ شاخص طولی

افزایش شدت تنش خشکی در بستر کشت بذرهای کدو

قدرت ،مقاومت نسبی در برابر تنش خشکی از خود نشان

تخم کاغذی موجب افزایش معنیدار پرولین آزاد گیاهچه

دادند ( .)P ≤ 0.05چرا که تمامی ترکیبهای غلظتی

گردید ( .)P ≤ 0.05بهطوریکه در آبیاری با  30درصد ظرفیت

سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید تحت سطوح مختلف

زراعی ،محتوای پرولین در حدود  13درصد نسبت به شاهد

تنش خشکی شاخص طولی قدرت بیشتری در مقایسه با

(شرایط بدون تنش) افزایش نشان داد (شکل  .)5در

شرایط بدون پیشتیمار (شاهد) داشتند .هنگامیکه بذرهای

گیاهچههای به دست آمده از بذرهای پیشتیمار شده با

کدو تخم کاغذی با غلظت  200پیپیام سالیسیلیک اسید

ترکیبهای غلظتی سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید،

(بدون جاسمونیک اسید) تیمار شدند ،شاخص طولی قدرت

افزایش در میزان پرولین گیاهچه تحت تنش خشکی مشهودتر

گیاهچهها بیشتر از سایر سطوح پیشتیمار بود ،در حالیکه هر

بود ( .)P ≤ 0.05هر کدام از غلظتهای سالیسیلیک اسید و

دو غلظت جاسمونیک اسید (در غیاب سالیسیلیک اسید) از

جاسمونیک اسید به صورت منفرد موجب افزایش پرولین آزاد

لحاظ این صفت در یک گروه آماری قرار گرفتند و تفاوت

گیاهچهها در شرایط تنش خشکی شد ،اما به لحاظ آماری این

معنی داری با هم نداشتند .عالوه براین ،کاربرد همزمان

ترکیبات به تنهایی تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشتند.

غلظتهای مختلف غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید و

درحالیکه پیشتیمار بذرهای کدو تخم کاغذی با غلظتهای

جاسمونیک اسید اثرات مثبت بیشتری بر شاخص طولی

مختلف سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید به صورت

قدرت داشتند .بهطوریکه ،بیشترین مقدار شاخص طولی

همزمان موجب تولید گیاهچههایی با محتوای پرولین آزاد

قدرت گیاهچه کدو تخم کاغذی در غلظت  200پیپیام

بیشتری گردید .به طوریکه غلظت  200پیپیام سالیسیلیک

سالیسیلیک اسید توأم با غلظت  100پیپیام جاسمونیک اسید

اسید توأم با غلظت  100پیپیام جاسمونیک اسید ()SA2 JA2

( )SA2 JA2در سطوح مختلف تنش خشکی حاصل گردید

در سطوح مختلف تنش خشکی بیشترین میزان پرولین

(شکل .)4

گیاهچه را به خود اختصاص داد (شکل .)5
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( SA0شاهد ،عدم کاربرد اسید سالیسیلیک)( SA1 ،غلظت  100پیپیام سالیسیلیک اسید)( SA2 ،غلظت  200پیپیام سالیسیلیک اسید).

JA0

(شاهد ،عدم کاربرد جاسمونیک اسید)( JA1 ،غلظت  50پیپیام جاسمونیک اسید)( JA2 ،غلظت  100پیپیام جاسمونیک اسید).

D0

(شاهد 100 ،درصد ظرفیت زراعی) 60( D1 ،درصد ظرفیت زراعی 30( D2 ،درصد ظرفیت زراعی).

شکل -6اثر متقابل تنش خشکی و پیشتیمار بذر بر فعالیت آنزیم پراکسیداز گیاهچههای کدو تخم کاغذی
( SA0شاهد ،عدم کاربرد اسید سالیسیلیک)( SA1 ،غلظت  100پیپیام سالیسیلیک اسید)( SA2 ،غلظت  200پیپیام سالیسیلیک اسید).

JA0

(شاهد ،عدم کاربرد جاسمونیک اسید)( JA1 ،غلظت  50پیپیام جاسمونیک اسید)( JA2 ،غلظت  100پیپیام جاسمونیک اسید).

D0

(شاهد 100 ،درصد ظرفیت زراعی) 60( D1 ،درصد ظرفیت زراعی 30( D2 ،درصد ظرفیت زراعی).

فعالیت آنزیم پراکسیداز گیاهچه کدو تخم کاغذی به شدت

آنزیم نسبت به شرایط بدون محدودیت آب در بستر کشت

تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفت ( .)P ≤ 0.05با شدت

(شاهد) مشاهده گردید (شکل  .)6تودههای بذری پیشتیمار

یافتن تنش فعالیت این آنزیم آنتی اکسیدان به طور معنیداری

شده با غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید و جاسمونیک

افزایش یافت .در سطوح خشکی  60و  30درصد ظرفیت

اسید منجر به افزایش معنیدار آنزیم پراکسیداز در شرایط تنش

زراعی ،به ترتیب ،افزایش حدود  47و  56درصدی فعالیت

خشکی شد ( .)P ≤ 0.05روند صعودی فعالیت آنزیم در
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( SA0شاهد ،عدم کاربرد اسید سالیسیلیک)( SA1 ،غلظت  100پیپیام سالیسیلیک اسید)( SA2 ،غلظت  200پیپیام سالیسیلیک اسید).

JA0

(شاهد ،عدم کاربرد جاسمونیک اسید)( JA1 ،غلظت  50پیپیام جاسمونیک اسید)( JA2 ،غلظت  100پیپیام جاسمونیک اسید).

D0

(شاهد 100 ،درصد ظرفیت زراعی) 60( D1 ،درصد ظرفیت زراعی 30( D2 ،درصد ظرفیت زراعی).

سطوح تنش در تمامی ترکیبهای غلظتی سالیسیلیک اسید و

نداشتند .اما کاربرد این دو ترکیب به صورت همزمان با هم

جاسمونیک اسید مشهود بود ،اما در شرایط آبیاری نرمال

برای پیشتیمار بذرهای کدو تخم کاغذی ،از نظر فعالیت آنزیم

سطوح مختلف پیشتیمار از نظر آماری در یک گروه قرار

کاتاالز گیاهچه ،سودمندی بیشتری نسبت به استفادهی منفرد

گرفتند و تفاوت معنیداری با هم نداشتند .از سوی دیگر در

از آنها داشت و از لحاظ آماری تفاوت معنیداری با سایر

آبیاری  60و  30درصد ظرفیت زراعی ،پیشتیمار بذر با غلظت

سطوح پیشتیمار داشت .به نحوی که در سطوح مختلف تنش

 200پیپیام سالیسیلیک اسید توأم با غلظت  100پیپیام

خشکی ،غلظت  200پیپیام سالیسیلیک اسید توأم با غلظت

جاسمونیک اسید ( )SA2 JA2بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز

 100پیپیام جاسمونیک اسید ( )SA2 JA2بیشترین فعالیت

را موجب گردید (شکل .)6

آنزیمی را از خود نشان داد (شکل .)7

با خشکتر شدن محیط ،فعالیت آنزیم کاتاالز گیاهچه

با افزایش سطوح خشکی میزان مالون دیآلدهید و پراکسید

افزایش یافت ( .)P ≤ 0.05بهطوریکه در تنش شدید رطوبتی،

هیدروژن گیاهچه کدو تخم کاغذی به طور معنیداری افزایش

بیشترین فعالیت آنزیم کاتاالز مشاهده شد (شکل .)7

یافت ( .)P ≤ 0.05بهطوریکه نسبت به شاهد (بدون تنش

پیشتیمار بذر با غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید و

خشکی) تنش خشکی شدید موجب کاهش حدود  84درصدی

جاسمونیک اسید موجب تولید گیاهچههایی شد که فعالیت

میزان مالون دی آلدهید گیاهچهها و  71درصدی میزان

آنزیم کاتاالز آنها در سطوح مختلف تنش افزایش معنیداری

پراکسید هیدروژن گیاهچهها و تنش خشکی مالیم موجب

از خود نشان داد ( .)P ≤ 0.05کاربرد غلظت  200پیپیام

کاهش حدود  64درصدی میزان مالون دی آلدهید گیاهچهها و

سالیسیلیک اسید (بدون حضور جاسمونیک اسید) فعالیت

 47درصدی میزان پراکسید هیدروژن گیاهچهها گردید (شکل

آنزیم کاتاالز بیشتری نسبت به سایر سطوح پیشتیمار در

 8و  .)9از سوی دیگر ،مقدار مالون دیآلدهید و پراکسید

حالت منفرد داشت .غلظتهای مختلف جاسمونیک اسید

هیدروژن گیاهچههای حاصل از بذرهای پیشتیمار شده با

(بدون اسید سالیسیلیک) نیز تفاوت معنیداری با یکدیگر

غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید
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( SA0شاهد ،عدم کاربرد اسید سالیسیلیک)( SA1 ،غلظت  100پیپیام سالیسیلیک اسید)( SA2 ،غلظت  200پیپیام سالیسیلیک اسید).

JA0

(شاهد ،عدم کاربرد جاسمونیک اسید)( JA1 ،غلظت  50پیپیام جاسمونیک اسید)( JA2 ،غلظت  100پیپیام جاسمونیک اسید).

D0

(شاهد 100 ،درصد ظرفیت زراعی) 60( D1 ،درصد ظرفیت زراعی 30( D2 ،درصد ظرفیت زراعی).

شکل -9اثر متقابل تنش خشکی و پیشتیمار بذر بر میزان پراکسید هیدروژن گیاهچههای کدو تخم کاغذی
( SA0شاهد ،عدم کاربرد اسید سالیسیلیک)( SA1 ،غلظت  100پیپیام سالیسیلیک اسید)( SA2 ،غلظت  200پیپیام سالیسیلیک اسید).

JA0

(شاهد ،عدم کاربرد جاسمونیک اسید)( JA1 ،غلظت  50پیپیام جاسمونیک اسید)( JA2 ،غلظت  100پیپیام جاسمونیک اسید).

D0

(شاهد 100 ،درصد ظرفیت زراعی) 60( D1 ،درصد ظرفیت زراعی 30( D2 ،درصد ظرفیت زراعی).

( )SA and JAدر شرایط تنش نسبت به شاهد (عدم پیشتیمار

کاغذی مؤثرتر بودند .اما پیشتیمار بذرها با ترکیب هر دو ماده

بذر) کاهش معنیداری نشان داد ( .)P ≤ 0.05غلظتهای

در غلظتهای مختلف موجب بروز اثرات مثبت بیشتری شد.

مختلف سالیسیلیک اسید در حالت منفرد نسبت به غلظتهای

به طوریکه کمترین مقدار مالون دیآلدهید و پراکسید هیدروژن

مختلف جاسمونیک اسید به صورت منفرد در کاهش مقدار

گیاهچهها به ترکیب تیماری ( SA2JA2غلظت  200پیپیام

مالون دیآلدهید و پراکسید هیدروژن گیاهچههای کدو تخم

اسید سالیسیلیک و  100پیپیام جاسمونیک اسید) و بیشترین
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مقدار مالون دیآلدهید و پراکسید هیدروژن گیاهچههای به

گیاهچه میشود (

ترکیب تیماری ( SA0 JA0عدم پیشتیمار بذر) تعلق داشت

 .)Sahabutdinova, 2003; El-Tayeb, 2005بطور کلی افزایش

(شکل  8و .)9

ظهور گیاهچه (سرعت و درصد ظهور گیاهچه) و رشد اولیه

Rajasekaran et al., 2002; Shakirova and

گیاهچه (طول و وزن خشک گیاهچه) را میتوان به تأثیر
با توجه به سیستمهای آنتی اکسیدانی ،شاخصهای ظهور و

و حفاظت از آن ،مقدار فتوسنتز ،فعالیت آنزیم روبیسکو ،مقدار

رشد اولیه گیاهچه ،مهمترین مشاهده این مطالعه القای مقاومت

رنگیزههای فتوسنتزی ،هدایت روزنهای و سیستم آنتیاکسیدانی

به تنش خشکی در گیاهچههای حاصل از بذرهای پیشتیمار

نسبت داد ( .)Rajasekaran et al., 2002; Korkmaz, 2007از

شده با سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید در کدو تخم

سوی دیگر زارعی و همکاران ( )1395عنوان کردند که

کاغذی بود .در این پژوهش شاخصهای ظهور گیاهچههای

پیشتیمار بذرهای سیاهدانه با جاسمونیک اسید شاخصهای

کدو تخم کاغذی با افزایش محدودیت آب در بستر کشت

جوانهزنی و رشد گیاهچه را به طور معنیداری افزایش داد ،که

کاهش معنیداری داشت .مطابق با نتایج این مطالعه،

با نتایج این پژوهش مطابقت داشت .پیشتیمار بذر با

پژوهشگران گزارش نمودند که تنش خشکی موجب کاهش

جاسموناتها ،موجب تحریک تولید پلیآمین آزاد در بافتهای

معنیداری ظهور و رشد اولیه گیاهچههای کدو تخم کاغذی

گیاهی میشود ،لذا میتوان گفت که جاسمونات و پلیآمین

شد (کریمزاده حسینیان)2013( Rajabi and Fetri .)1392 ،

یک حالت همافزایی نسبت به هم دارند که در اثر این هم-

بیان نمودند که اگر جذب آب توسط بذر دچار اختالل گردد،

افزایی ،پیشتیمار بذر با جاسمونیک اسید میتواند جوانهزنی

فعالیتهای متابولیکی جوانهزنی در داخل بذر به آرامی صورت

بذر و ظهور گیاهچه را افزایش دهد (.)Kaya et al., 2002

میگیرد و در نتیجه کاهش شاخصهای جوانهزنی بذر ،ظهور و

مطابق نتایج این پژوهش ،آقایی و احسانزاده ()1390

رشد اولیه گیاهچه را شاهد خواهیم بود .یکی از دالیل احتمالی

گزارش نمودند که تنش خشکی ،تجمع پرولین آزاد را در کدو

کاهش ظهور و رشد اولیه گیاهچه کدو تخم کاغذی تحت

تخم کاغذی افزایش داد )2004( Saneoka .تصریح کرد که

تنش خشکی را میتوان به تغییرات هورمونی نسبت داد ،چرا

تجمع پرولین رابطه مثبت و مستقیمی با افزایش مقاومت به

که محدودیت آب در بستر بذر با افزایش اسید آبسیزیک ،مانع

تنش کم آبی در گیاهان دارد ،که این موضوع در نتایج مطالعه

از جوانهزنی بذر ،ظهور و رشد مطلوب گیاهچهها در مراحل

حاضر مشهود بود .افزایش پرولین منجر به حفظ تورم و کاهش

ابتدایی رشد میشود (.)Ko et al., 2006; Taiz et al., 2015

خسارت غشاء سلولی در گیاهان میشود ،بنابراین با تنظیم

در این راستا ،پژوهشگران اعالم نمودند که سالیسیلیک اسید و

اسمزی تحمل به تنش خشکی را افزایش میدهد (

جاسمونیک اسید به عنوان سیگنالهای درونی گیاه در پاسخ به

 .)and Agarwal, 1998از سوی دیگر پیشتیمار بذرها با

تنشهای زنده و غیر زنده نظیر پاتوژنها ،اشعهی  ،UVشوری

سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید موجب تشدید روند

و کم آبی عمل مینمایند ( .)Popova et al., 2003منوچهریفر

صعودی محتوای پرولین آزاد گیاهچههای کدو تخم کاغذی

و همکاران ( )1392گزارش کردند که سالیسیلیک اسید یکی از

تحت شرایط تنش خشکی شد .در این راستا  Hussainو

تنظیمکنندههای رشد است که در پیشتیمار بذرها مورد استفاده

همکاران ( )2008با کاربرد اسید سالیسیلیک در شرایط تنش

قرار میگیرد .این تنظیمکننده دامنهی وسیعی از فرآیندهای

خشکی در گیاه آفتابگردان ( )Helianthus annuus L.دریافتند

مختلف گیاهان نظیر ظهور گیاهچه و خصوصیات رشدی گیاه

که این ماده موجب افزایش میزان پرولین آزاد گیاهچهها

را تحت تأثیر قرار میدهد و باعث بهبود جوانهزنی بذر و رشد

میگردد .همچنین )2005( Bandurska and Stroinski ،بیان

Pandey
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برگهای  H. spontaneumدر شرایط کمبود آب افزایش داد.

سیاری .)1393 ،سالیسیلیک اسید به طور مستقیم یا غیر مستقیم

سالیسیلیک اسید با اثر بر فعالیت آنزیمهای مسیر سنتز پرولین،

آنزیمهای آنتی اکسیدان را فعال میکند و میتواند به عنوان یک

موجب افزایش تولید این اسید آمینه میشود و از این طریق

سوبسترای دهندی الکترون برای کاتاالز و پراکسیداز عمل

Misra and

نماید و در کاهش تنش به وجود آمده نقش مهمی ایفا کند

 .)Saxena, 2009; Li et al., 2017از طرفی ،همسو با نتایج این

(نظر بیگی و بلوچی .)1390 ،با توجه به نتایج مشاهده شده در

پژوهش  Yoonو همکاران ( )2009افزایش محتوای پرولین

این پژوهش مشخص گردید که تنش خشکی باعث آزاد شدن

گیاهچههای سویا تحت تأثیر جاسمونیک اسید را گزارش

رادیکالهای آزاد و به وجود آمدن تنش اکسیداتیو میگردد ،که

نمودند .جاسمونیک اسید به عنوان کنترولکنندهی بیان ژنهای

در نهایت منجر به افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان

تنظیم کنندهی اسمزی نظیر تئونین ،اسموتین ،هیدروکسی پرولین

کاتاالز و پراکسیداز شد ،که این آنزیمها در کاهش تنش به

و پرولین عمل کرده و با تنظیم افزایشی آنها به ویژه پرولین

وجود آمده و کاهش تجمع  H2O2و مالون دیآلدهید نقش

سبب افزایش میزان این اسید آمینه در شرایط تنش می شود

مهمی ایفا نمودند .از سوی دیگر ،عنوان شده است که

(.)Wasternack and Kombrink, 2009; Geetika et al., 2017

جاسمونیک اسید با باال نگه داشتن سطح فعالیت آنزیمهای

تحمل گیاه به شرایط تنش را ارتقا میدهد(

در این پژوهش ،با کاهش پتانسیل آب در بستر کشت

آنتیاکسیدان نظیر کاتاالز و پراکسیداز مانع اثر رادیکالهای آزاد

تجمع رادیکالهای آزاد اکسیژن در گیاهچه کدو تخم کاغذی

حاصل از تنش ،بر غشاء گردیده است و از تجمع مالون دی

افزایش یافت که این امر موجب افزایش واکنشهای

آلدهید و پراکسید هیدروژن ممانعت میکند (.)Wang, 1999

پراکسیداتیو و تجمع مواد سمی مانند مالون دیآلدهید و

گزارشها مختلفی مبنی بر اثر مثبت جاسمونیک اسید بر فعالیت

پراکسید هیدروژن گردید .از طرفی سیستمهای آنتیاکسیدان

آنزیمهای آنتیاکسیدان و کاهش تجمع مالون دیآلدهید در گیاه

نظر آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز در گیاهچه کدو تخم کاغذی

آرابیدوبپسیس ( ،)Jung, 2004کلزا ( )Comparot et al., 2002و

در جهت خنثی کردن این اثرات سوء افزایش معنیداری نشان

بادام زمینی ( )Kumari et al., 2006ارائه شده است .تغییرهای

دادند .دالیل محکمی وجود دارد که تنش خشکی در گیاهان

سوخت و سازی ایجاد شده با جاسمونیک اسید منجر به تغییر

مختلف میتواند سبب تجمع انواع اکسیژن واکنشگر مانند

در سطح رادیکالهای آزاد اکسیژن میشود که این تغییرها

آنیون سوپراکسید ،رادیکالهای هیدروکسیل ،اکسیژن منفرد و

زمینهساز انگیزش سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی میشود .به نظر

پراکسید هیدروژن گردد ( .)Todorova et al., 2016سالیسیلیک

میرسد که ،جاسمونیک اسید و گونههای فعال اکسیژن به ویژه

اسید به واسطه افزایش فعالیت آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز،

پراکسید هیدروژن ،در سیستم پیامرسانی سلولی دخالت داشته

موجب ارتقاء توان آنتیاکسیدانهای سلولی و سنتز

و باعث انگیزش دفاع آنتیاکسیدانی در شرایط تنش میگردد

پروتئینهای جدید شده و از این طریق از دستگاه فتوسنتزی

(.)Orozco-Cardenas et al., 2001

محافظت میکند ( ،)Pasala et al., 2016بهطوریکه این ترکیب
در مطالعات متعدد به عنوان یک مولکول پیامرسان مهم در

نتیجهگیری کلی

پاسخ به تنشهای زیستی و غیر زیستی مورد تأکید قرار گرفته

به نظر میرسد که پیشتیمار بذر کدو تخم کاغذی با

است ( .)El-Tayeb, 2005; Le, Thanh et al., 2017به نظر

سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید تأثیر زیادی بر قابلیت

میرسد که سالیسیلیک اسید با پاکسازی رادیکالهای آزاد ،از

تحمل به تنش خشکی در بوتههای حاصل دارد ،بهطوریکه در

اکسیداسیون لیپیدها جلوگیری نموده و مانع از تجمع بیشتر

شرایط محدودیت آب ظهور و رشد اولیه این گیاهچهها و
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نسبت به شاهد اختالف معنیداری را نشان داد .این امر موجب

توصیه نمود که در مزارع کدو تخم کاغذی جهت یکنواختی

افت شدید واکنشهای پراکسیداتیو و تولید محصوالت سمی

ظهور و رشد اولیه گیاهچه و همچنین قابلیت تحمل به تنش

نظیر مالون دیآلدهید و  H2O2در گیاهچههای کدو تخم

خشکی در گیاهچههای حاصل ،از پیشتیمار بذرها با

کاغذی گردید .بطور کلی ،تمامی سطوح سالیسیلیک اسید و

سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید در غلظتهای بهینه

جاسمونیک اسید در مقایسه با شاهد (عدم پیشتیمار بذر)

(غلظت  200پیپیام سالیسیلیک اسید همراه با غلظت 100

اثرات مثبتی در جهت تحمل به تنش خشکی در مرحله ظهور

پیپیام جاسمونیک اسید) استفاده گردد.

و استقرار گیاهچه از خود نشان دادند ،اما گیاهچههای حاصل
از بذرهای پیشتیمار شده با ترکیب توأم سطح باالی

تشکر و قدردانی

سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید ( )SA2 JA2بترتیب با ،8

بدین وسیله نویسندگان این مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود

 7و  5درصد افزایش در سرعت ظهور ،طول و وزن خشک

را از معاونت پژوهشی و مالی دانشکده کشاورزی و منابع

گیاهچه از تحمل به تنش باالتری برخوردار بودند .لذا با توجه

طبیعی دانشگاه مالیر اعالم میدارند.
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Abstract
In order to study the effect of seed priming with salicylic acid (SA) and jasmonic acid (JA) on emergence and early
growth of pumpkin (Cucurbita pepo L.) seedlings under drought stress condition, a factorial experiment based on
randomized complete block design (RCBD) with four replications was conducted in the greenhouse of Malayer
University. Experimental treatments were seed priming with salicylic acid (0, 100 and 200 ppm) and jasmonic acid (0,
50 and 100 ppm) and three levels of drought stress (100, 60 and 30% of field capacity). Based on the results, drought
stress significantly (P≤0.05) affected the percentage and rate of seedling emergence. In severe drought stress (30% of
field capacity) percentage and rate of seedling emergence were decreased 10% and 54%, respectively. Furthermore,
seedling length, seedling dry weight and seedling length vigor index decreased 11%, 9% and 25%, respectively,
whereas at the same condition malondialdehyde and proline content increased 84% and 13%, respectively. Severe
drought stress also increased the activity of catalase and proxidase enzymes in pumpkin seedlings up to 39 and 57
percent, respectively. Seed priming with salicylic acid and jasmonic acid significantly (P≤0.05) decreased the negative
effect of drought stress on all of the studied traits except seedling emergence percentage. Simultaneous priming with
highest level of salicylic acid and jasmonic acid resulted in highest drought tolerance in pumpkin seedlings.
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