فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،29فروردین و اردیبهشت 1398

اثر متیل جاسمونات بر آنزیمهای آنتی اکسیدان و افزایش مقاومت کدوی تخمه کاغذی

گروه زراعت ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه شهرکرد
(تاریخ دریافت ،1396/04/31 :تاریخ پذیرش نهایی)1396/07/25 :

ﭼکﻴده
کشت زود مح صوالت بهاره براي استفاده از هواي معتدل بهاري و همچنﻴن رشد رویشی مناسب اهمﻴت زیادي دارد ولی وقوع دماهاي پایﻴن در
ابتداي دوره رشد ممکن است استقرار گﻴاه را با مشکل مواجه نماید .به منظور بررسی اثر متﻴل جاسمونات بر آنزیمهاي آنتی اکسﻴدان و افزایش
مقاومت کدوي تخمه کاغذي به تنش دماي پایﻴن ،،آزمایشی به صورت فاکتوریل شامل شش غلظت متﻴل جاسمونات (صفر 100 ،50 ،5 ،1 ،و
 150مﻴکروموالر) و سه سطح دما ( 11 ،8و  14درجه سانتیگراد) در قالب طرح کامال تصادفی اجرا شد .نتایج نشان داد که در دماي  8درجه
سانتیگراد هﻴچ بذري جوانه نزد .در دماي  11درجه سانتیگراد در شرایط عدم استفاده از متﻴل جاسمونات هﻴچ بذري جوانه نزد و استفاده از متﻴل
جاسمونات مﻴزان جوانهزنی را به  76/66درصد رساند .در دماي  14درجه سانتیگراد نﻴز در شرایط عدم استفاده از متﻴل جاسمونات فقط 26
درصد بذور جوانه زد ولی استفاده از متﻴل جاسمونات مﻴزان جوانهزنی را به  100درصد رساند .بﻴشترین مﻴزان جوانهزنی در غلظت  1و 50
مﻴکروموالر متﻴل جاسمونات ثبت شد که در این دو غلظت مﻴزان فعالﻴت آنزیم سوپراکسﻴددسموتاز و گایاکول پراکسﻴداز در دماي  14درجه
سانتیگراد بسﻴار زیاد بود ولی در دماي  11درجه سانتیگراد بﻴشترین مﻴزان فعالﻴت این آنزیمها در غلظت  1و  100مﻴکروموالر متﻴل جاسمونات
مشاهده شد .در دماي  14درجه سانتیگراد مﻴزان فعالﻴت آنزیم کاتاالز در تﻴمارهاي متﻴل جاسمونات بﻴشتر از شاهد بود ولی در دماي  11درجه
سانتیگراد در تﻴمار شاهد ب ﻴشتر از متﻴل جاسمونات بود .بنابراین اثر ارزشمند متﻴل جاسمونات براي ایجاد مقاومت به هواي نسبتا خنک (دماي
باالي  10درجه سانتیگراد) در این آزمایش به اثبات رسﻴد .بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش میتوان گفت کاربرد متﻴل جاسمونات باعث
افزایش مقاومت بذور کدوي تخمه کاغذي به تنش دماي پایﻴن میشود و کشت زودتر این گﻴاه میتواند پتانسﻴل عملکرد آن را افزایش دهد.
کلمات کلﻴدي :آنزیم آنتی اکسﻴدان ،سرما ،کدوي تخمه کاغذي ،متﻴل جاسمونات

ناراحتی هاي مجاري ادراري ،بهبود دیابت و کاهش کلسترول به

مقدمه
کدوي تخمه کاغذي یا دانه برهنه با نام علمی

Cucurbita

 pepo L.گﻴاهی علفی ،یک ساله و متعلق به تﻴره کدوئﻴان است.

کرات مورد تایﻴد قرارگرفته است (.)Caili et al., 2006
کدوي پوست کاغذي در مناطق گرمسﻴر و نﻴمه گرمسﻴر

مﻴزان بسﻴار اندك اسﻴد لﻴنولنﻴک و سایر اسﻴدهاي ﭼرب

جهان میروید و منشا آن اروپا و مناطق گرمسﻴر اروپا گزارش

غﻴراشباع و نﻴز آنتی اکسﻴدانهاي طبﻴعی به پایداري اکسایشی

شده است .دوره رویش بسته به رقم و شرایط اقلﻴمی بﻴن 120

خوب روغن تخم کدو طی نگهداري منجر شده است

تا  140روز است .بذرها در دماي  12درجه سانتیگراد جوانه

( .)Tsaknis et al., 1997آثار سودمند روغن تخم کدو در درمان

میزنند اما دماي مطلوب براي رویش دانه  25تا  30درجه

بﻴماري غدد پروستات ،جلوگﻴري از افزایش فشارخون ،درمان

سانتیگراد است .رویش این گﻴاه در دماي  14درجه سانتیگراد
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سوپراکسﻴد را در کلروپالست و مﻴتوکندري و سایر اندامها

متوقف میشود (امﻴدبﻴگی.)1385 ،
پایﻴن ،تنش اسمزي ،خشکی ،غرقابی ،گرما ،تنش اکسﻴداتﻴو و

( )Ghanati and Rahmati, 2006و سپس پراکسﻴد هﻴدروژن

سمﻴت فلزات سنگﻴن مواجه هستند .دما ،عامل محﻴطی مهمی

توسط آنزیمهاي گایاکول پراکسﻴداز و کاتاالز به آب تبدیل می-

است که از فصلی به فصل دیگر تغﻴﻴر میکند و دستخوش

شود (.)Yong et al., 2008; Erdal and Dumlupinar, 2011

نوسانات غﻴر قابل پﻴش بﻴنی و زودگذر روزانه است

پرایمﻴنگ بذر یک تﻴمار پﻴش از کاشت است که کارایی

( )Browse and Xin., 2001و بر سﻴالﻴت ،پایداري و انعطاف

جوانهزنی را بهوسﻴله افزایش درصد جوانهزنی و سرعت

پذیري غشا اثرگذار است ،به همﻴن دلﻴل از غشاء به عنوان حسگر

جوانهزنی بهبود میبخشد .همچنﻴن پرایمﻴنگ بذر باعث بهبود

اولﻴه زیستی تنش سرما نام میبرند (.)Taiz and Zeiger, 2002

رشد در مراحل بعد از جوانهزنی میشود (ملکزاده و فالح،

تنش سرما در مناطق معتدله و در مورد گﻴاهانی که در

 .)1395در سالهاي اخﻴري مدارکی از موفقﻴت پرایمﻴنگ در

فصل گرم کاشته میشوند ،بهخصوص در جاییکه کشت زود

شرایط تنش جمعآوري شده است (.)Espanany et al., 2016

هنگام از هر نظر داراي مزیت میباشد حائز اهمﻴت میباشد

این تکنﻴک بوسﻴله مواد مختلفی قابل انجام است که از جمله

(مﻴرمحمدي مﻴبدي و ترکش اصفهانی .)1383 ،در بﻴشتر

میتوان به مواد تنظﻴم کننده رشد اشاره نمود که سبب بهبود

گﻴاهان جوانهزنی بذر حساسترین مرحله در برابر سرما است

پارامترهاي جوانهزنی و رشد گﻴاهچه تحت شرایط تنشهاي

( ،)Patade et al., 2011بطوري که جوانهزنی بذر در گونههاي

مختلف میشوند ( .)Abdul et al., 2007در این ارتباط گزارش

حساس به سرما در دماهاي زیر  20درجه سانتیگراد آهسته

شده که متﻴل جاسمونات به عنوان تنظﻴم کننده رشد میتواند

شده یا کاهش یافته و در نتﻴجه استقرار ضعﻴف است و معموالً

جوانهزنـی ،رشـد و عملکرد محصول در گونههاي مختلف

در دماهاي پایﻴنتر از  15درجه سانتیگراد کامالً از جوانهزنی

گﻴاهان زراعی را افزایش دهد (.)Lee et al., 1998

ممانعت میشود (.)Parvaiz and Prasad., 2012

جاسموناتها به عنوان یک خانواده جدید از هورمونهاي

یکی از تغﻴﻴرات بﻴوشﻴمﻴایی که در گﻴاهان تحت شرایط

گﻴاهی ( )Abdala et al., 2003موجب پﻴري ،ریزش برگ،

تنشزاي محﻴط احتمال وقوع آن وجود دارد ،تولﻴد انواع

پﻴچش ،بسته شدن روزنه ،سنتز بتاکاروتن ،سنتز اتﻴلن و

اکسﻴژن فعال ( )ROSدر کلروپالست و مﻴتوکندري سلولهاي

ممانعت از رشد ریشه میگردد .آنها به عنوان ترکﻴبات پﻴام

گﻴاهی است که طی آن الکترونهایی که از زنجﻴره انتقال

رسان کلﻴدي در فرایند القا که منجر به تجمع متابولﻴتهاي ثانویه

الکترون نشت کردهاند ،در جریان یک واکنش هوازي ،با

میشوند ،معرفی شدهاند ( ;Szabo et al., 1999; Yu et al., 2002

اکسﻴژن محﻴط واکنش داده و تولﻴد گونههاي فعال اکسﻴژن

 )Koo and Howe, 2009که در پاسخ گﻴاه به تنشهاي محﻴطی

مینمایند ( ROS .)Davey et al., 2005شکل فعال اکسﻴژن

نﻴز نقش مهمی ایفا کرده و موجب کاهش خسارت ناشی از این

بوده که منجر به مختل شدن متابولﻴسم طبﻴعی گﻴاه و در نهایت

تنشها میشوند (.)Creelman et al., 1995

مرگ سلول خواهد شد (

;Misra and Gupta, 2006

گزارش شده که آمادهسازي با متﻴل جاسمونات  ،تولﻴد پلی

 .)Pushpalatha et al., 2011فعالﻴت آنزیمهاي آنتی اکسﻴدان

آمﻴن آزاد را در بافت هاي گﻴاهی تحریک میکند و و جوانهزنی

(مانند سوپراکسﻴد دیسموتاز ( ،)SODکاتاالز ،گایاکول

و ظهور گﻴاهچه را افزایش میدهد (.)Kaya et al., 2002

پراکسﻴداز و آسکوربات پراکسﻴداز) براي حذف یا کاهش

ROS

گزارشهایی از اثر افزایشی درصد و سرعت جوانه زنی با متﻴل

از سازوکارهاي حفاظتی گﻴاهان می باشد (.)Mittle, 2002

جاسمونات در بذرهاي هندوانه تحت تنش دماي پایﻴن وجود

آنزیم  SODبه عنوان اولﻴن خط دفاعی در برابر ROSها ،آنﻴون

دارد ،همﭼنﻴن متﻴل جاسمونات با افزایش ترجمه ژنهاي درگﻴر
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در ساخت فالونوئﻴدها و لﻴپواکسﻴژنازها گﻴاه را در محﻴطهاي پر

پتري دیش  5مﻴلیلﻴتر آب استریل اضافه شد و بهمنظور

تنش متحمل میکند ( .)Korkmaz et al., 2005گزارشهاي

جلوگﻴري از تبخﻴر آب موجود در پتري دیشها ،دور هر پتري

زیادي نشان می دهد که متﻴل جاسمونات سبب افزایش مقاومت

دیش ﭼند الیه پارافﻴلم کشﻴده شد .در نهایت پتري دیشها به

Bideshki and

ژرمﻴناتور انتقال داده شدند و در دماهاي  11 ،8و 14درجه

گﻴاه به تنش هاي محﻴطی و عملکرد گﻴاه سﻴر (

جوانهزنی کدوي پوست کاغذي در اوایل بهار آهسته و گاه

گرفتند ( .)ISTA, 2009جوانهزنی هر  24ساعت ثبت شد.

به دلﻴل سرما غﻴرممکن است .از طرفی ،تأخﻴر در کشت آن نﻴز

مبناي جوانهزنی خروج ریشهﭼه به اندازه  2مﻴلیمتر بود

به دلﻴل وقوع گرماي شدید اوایل تابستان موجب کوتاه شدن

( .)ISTA, 2009در پایان روز هشتم پارامترهاي سرعت و

فصل رشد و کاهش شدید عملکرد میشود .بنابراین به منظور

درصد جوانهزنی با استفاده از روابط زیر محاسبه گردید

استفاده بﻴشتر از فصل رشد بهاري ،بهبود جوانهزنی این گﻴاه در

(:)Karta and Bekele, 2012; Ikic et al., 2012
GP = (Ns / Ts) × 100
()1

دماي پایﻴنتر از دماي مناسب اهمﻴت زیادي دارد .از آنجا که
یکی از راههاي کاهش خسارت دماي پایﻴن ،ارتقاي سﻴستم
آنتی اکسﻴدانی گﻴاهچه از طریق پرایمﻴنگ بذر با تنظﻴم کننده
هاي رشد گﻴاهی است لذا در این آزمایش اثر متﻴل جاسمونات
بر جوانهزنی و سﻴستم آنتی اکسﻴدانی بذر گﻴاه کدوي پوست
کاغذي تحت دماهاي پایﻴن مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها
این آزمایش به صورت کشت در پتري دیش در شرایط
ژرمﻴناتور در آزمایشگاه علوم و تکنولوژي بذر دانشکده
کشاورزي دانشگاه شهرکرد اجرا شد .تﻴمارهاي آزمایش شامل
شش غلظت متﻴل جاسمونات (صفر 100 ،50 ،5 ،1 ،و 150
مﻴکروموالر) و سه سطح دما ( 11 ،8و  14درجه سانتیگراد)
بودند که به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در
شش تکرار انجام شد و بذور تﻴمار نشده در هر دما نﻴز بهعنوان
شاهد در نظر گرفته شدند .پس از ضدعفونی ،بذور در ظروف
حاوي محلولهاي با غلظت صفر 100 ،50 ،5 ،1 ،و 150
مﻴکروموالر متﻴل جاسمونات ریخته به مدت  24ساعت در
شرایط تاریکی و در دماي  15درجه سانتیگراد (اکرم قادري و
همکاران )1387 ،در ژرمﻴناتور قرار داده شدند .سپس
شستشوي بذور انجام شده و  3تکرار  25تایی از بذور پرایم
شده هر تﻴمار بهصورت جداگانه بر روي دو الیه کاغذ صافی
واتمن در پتري دیشهاي  9سانتیمتري کشت داده شد .به هر

 = GPدرصد جوانهزنی = Ns ،تعداد بذور جوانهزده = Ts ،کل
بذور جوانه زده .
()2

)GR = Σ (Gt / Dt

 = GRشاخص یا سرعت جوانهزنی = Gt ،تعداد بذور
جوانهزده در روز  tام = Dt ،زمان پس از کاشت مرتبط با

Gt

بر حسب روز.
براي اندازهگﻴري پروتئﻴن محلول و آنزیمهاي آنتیاکسﻴدانی
واحدهاي آزمایشی  3تکرار انتخاب و به شرح ذیل انجام شد.
جهت اندازهگﻴري مقدار پروتئﻴن محلول به روش

Bradford

( 5 ،)1976مﻴکرولﻴتر از عصاره گﻴاهی مورد نظر به  3مﻴلیلﻴتر
محلول برادفورد اضافه میگردد و پس از اختالط کامل،
بالفاصله مﻴزان جذب نور در طول موج  595نانومتر قرائت
گردید.
به منظور اندازهگﻴري مﻴزان فعالﻴت آنزیم سوپراکسﻴد
دیسموتاز به روش  Giannopolitisو  ،)1997( Riesپس از
افزودن  50مﻴکرولﻴتر عصاره به محلول حاوي ریبوفالوین،
متﻴونﻴن NA 2 EDTA ،و  NBTمﻴزان جذب در طول موج 560
نانومتر قرائت شد .سپس مﻴزان فعالﻴت این آنزیم بر حسب
جذب در مﻴلیگرم پروتئﻴن محاسبه گردید.
براي اندازهگﻴري مﻴزان فعالﻴت آنزیم گایاکول پراکسﻴداز به
روش  Mac Adamو همکاران ( )1992پس از افزودن 50
مﻴکرولﻴتر عصاره گﻴاهی به محلول حاوي بافر فسفات،
گایاکول و پراکسﻴد هﻴدروژن مﻴزان جذب نور در طول موج
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 )Arvin, 2010و پﻴاز شده است (.)Maksymiec, 2011
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 470نانومتر قرائت گردید .سپس مﻴزان فعالﻴت این آنزیم بر
حسب مﻴکرومول تتراگایاکول در مﻴلی گرم پروتئﻴن در دقﻴقه
محاسبه شد.
به منظور اندازهگﻴري مﻴزان فعالﻴت آنزیم کاتاالز به روش

جوانهزنی در مقایسه با شاهد شد (شکل .)1
درصد جوانهزنی :همانطور که در جدول  1مشاهده
میشود اثر دما ،متﻴل جاسمونات و اثر متقابل دما با متﻴل
جاسمونات بر درصد جوانهزنی در سطح احتمال  1درصد

به محلول حاوي بافر فسفات ،آب مقطر و آب اکسﻴژنه مﻴزان

بذري جوانه نزد .در دماي  11درجه سانتیگراد در شرایط عدم

جذب نور در طول موج  240نانومتر قرائت گردید .سپس

استفاده از متﻴل جاسمونات هﻴچ بذري جوانه نزد و استفاده از

مﻴزان فعالﻴت این آنزیم بر حسب مﻴکرومول پراکسﻴد هﻴدروژن

متﻴل جاسمونات مﻴزان جوانهزنی را به  76/66درصد رساند .در

در مﻴلی گرم پروتئﻴن در دقﻴقه محاسبه شد.

دماي  14درجه سانتیگراد نﻴز در شرایط عدم استفاده از متﻴل

با توجه به اینکه در دماي  8درجه سانتیگراد هﻴچگونه

جاسمونات فقط  26درصد بذور جوانه زد ولی استفاده از متﻴل

بذري جوانه نزد ،این سطح دما براي آنالﻴز واریانس حذف شد.

جاسمونات مﻴزان جوانهزنی را به  100درصد رساند .در دماي

بنابراین دادهها بهصورت فاکتوریل با دو سطح دما و شش

 11درجه سانتیگراد غلظت  150مﻴکروموالر متﻴل جاسمونات

سطح متﻴل جاسمونات در قالب طرح کامالً تصادفی با استفاده

با افزایش 76/66درصدي نسبت به شاهد داراي بﻴشترین درصد

از نرم افزار  SAS V9تجزیه واریانس شدند .تعداد تکرار براي

جوانهزنی بود و با غلظت  1مﻴکروموالر اختالف معنیداري

سرعت جوانهزنی و درصد جوانهزنی  6و براي سایر صفات 3

نداشت .در دماي  14درجه سانتیگراد غلظت  100مﻴکروموالر

بود .مقایسه مﻴانگﻴنها به صورت برشدهی در سطوح دمایی

متﻴل جاسمونات داراي حداکثر درصد جوانهزنی بود هر ﭼند

با استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمال  1درصد انجام شد.

که غلظت  1و  50مﻴکروموالر با غلظت  100مﻴکروموالر
اختالف معنیداري نداشتند .در مجموع اگرﭼه همه غلظتهاي

نتایج

متﻴل جاسمونات موجب برتري معنیدار درصد جوانهزنی در

سرعت جوانهزنی :سرعت جوانهزنی تحت تأثﻴر دما ،متﻴل

مقایسه با شاهد شدند اما غلظت  1مﻴکروموالر متﻴل جاسمونات

جاسمونات و اثر متقابل دما و متﻴل جاسمونات قرار گرفت

تحت هر دو دما بهتر از سایر غلظتها بود (شکل .)2

(جدول  .)1استفاده از متﻴل جاسمونات در دماي  11درجه

پروتئین محلول :مﻴزان پروتئﻴن محلول بذور کدو پوست

سانتیگراد سرعت جوانه زنی را از صفر به  3/02رساند و در

کاغذي در سطح احتمال  1درصد تحت تأثر دما ،متﻴل

دماي  14درجه سرعت جوانهزنی را از  1/01به  7/59رساند.

جاسمونات و اثرات متقابل این دو عامل قرار گرفت (جدول

بﻴشترین سرعت جوانهزنی در غلظت  50مﻴکروموالر دماي 14

 .)2بﻴشترین مﻴزان افزایش پروتئﻴن محلول در دماي  11درجه

درجه سانتیگراد با افزایش  6/57درصدي نسبت به شاهد

سانتیگراد مربوط به غلظتهاي  50مﻴکروموالر متﻴل

اتفاق افتاد ،هر ﭼند که در همﻴن دما غلظت  50مﻴکروموالر نﻴز

جاسمونات بود و کمترین مﻴزان آن متعلق به غلظت 100

با غلظت  5مﻴکروموالر اختالف معنیدار نداشت و بﻴشترین

مﻴکروموالر بود (شکل  .)3در دماي  14درجه سانتیگراد

درصد جوانهزنی در دماي  11درجه سانتیگراد متعلق به

اختالف بﻴن غلظتها زیاد نبود اما بﻴشترین مﻴزان پروتئﻴن

غلظت  150مﻴکروموالر بود .در تمام غلظتهاي استفاده شده

محلول مربوط به شاهد و کمترین مﻴزان در غلظت 150

متﻴل جاسمونات اختالف بﻴن دماها معنیدار بود و با کاهش

مﻴکروموالر متﻴل جاسمونات مشاهده شد که با غلظتهاي ،1

دما سرعت جوانهزنی کاهش یافت .همچنﻴن در هر دو دما

 5و  100مﻴکرموالر اختالف معنیدار نداشت .در تمامی

وجود متﻴل جاسمونات موجب افزایش ﭼند برابري سرعت

غلظتهاي به کار رفته متﻴل جاسمونات اختالف بﻴن دماها
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جدول  -1تجزیه وارایانس اثرات پرایمینگ بذر بر سرعت جوانهزنی و درصد جوانهزنی گیاه کدوی پوست کاغذی تحت تنش سرما.
منابع

درجه

مﻴانگﻴن مربعات

دما

1

**23184

**318/9

متﻴل جاسمونات

5

**9703

**37/18

متﻴل جاسمونات × دما

5

**893

**9/938

خطا

60

15/067

0/0657

6/33

5/46

ضریب تغﻴﻴرات ()%
** معنیدار در سطح احتمال  1درصد می¬باشد.

شکل  -1اثر متیل جاسمونات بر سرعت جوانهزنی بذور کدو پوست کاغذی تحت تنش سرما .حروف بزرگ متفاوت بیانگر اختالف آماری
معنیدار در سطح  1درصد بین غلظتهای متیل جاسمونات است .در هر دما میانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون  LSDفاقد
اختالف آماری معنیدار هستند.

**

بیانگر اختالف آماری معنیدار بین دماها در هر سطح از غلظت متیل جاسمونات است.

شکل  -2اثر متیل جاسمونات بر درصد جوانهزنی بذور کدو پوست کاغذی تحت تنش سرما .حروف بزرگ متفاوت بیانگر اختالف آماری
معنیدار در سطح  1درصد بین غلظتهای متیل جاسمونات است .در هر دما میانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون  LSDفاقد
اختالف آماری معنیدار هستند ** .بیانگر اختالف آماری معنیدار بین دماها در هر سطح از غلظت متیل جاسمونات است.
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جدول  -2تجزیه وارایانس اثرات پرایمﻴنگ بذر بر مقدار پروتئﻴن محلول و فعالﻴت آنزیمهاي سوپراکسﻴد دیسموتاز ،گایاکول پراکسﻴداز و کاتاالز
در گﻴاه کدو پوست کاغذي تحت تنش سرما.
منابع تغﻴﻴر

درجه آزادي

مﻴانگﻴن مربعات
پروتئﻴن محلول

سوپراکسﻴد دیسموتاز

متﻴل جاسمونات

5

متﻴل جاسمونات × دما

10

خطا

24

**

0/00113

*

0/000214

**0/00002

**20575

**0/00007

**0/000014

**

**

**

**

0/00004

13655

0/00020

0/000019

0/00000010

239/52

0/0000039

0/00000057

3/278

10/73

10/24

25/61

** معنیدار در سطح احتمال  1درصد می¬باشد.

شکل  -3اثر متﻴل جاسمونات بر وزن مﻴزان پروتئﻴن محلول کدو پوست کاغذي تحت تنش سرما .حروف بزرگ متفاوت بﻴانگر اختالف آماري
معنیدار در سطح  1درصد بﻴن غلظتهاي متﻴل جاسمونات است .در هر دما مﻴانگﻴنهاي داراي حروف مشابه بر اساس آزمون  LSDفاقد اختالف
آماري معنیدار هستند ** .بﻴانگر اختالف آماري معنیدار بﻴن دماها در هر سطح از غلظت متﻴل جاسمونات است.

معنیدار بود و مقدار پروتئﻴن محلول با افزایش دما به شدت

آنزیم  SODدر مقایسه با تﻴمار شاهد شد .در دماي  11درجه

کاهش یافت (شکل  .)3درصد و سرعت جوانهزنی با هم

سانتیگراد غلظتهاي  100و  1مﻴکروموالر متﻴل جاسمونات و

همبستگی مثبت  0/92داشتند اما با مقدار پروتئﻴن محلول

در دماي  14درجه سانتیگراد غلظت  1مﻴکروموالر متﻴل

داراي همبستگی منفی بودند که در سطح  0/1درصد همبستگی

جاسمونات داراي بﻴشترین مﻴزان فعالﻴت آنزیم  SODبودند

معنیدار بود .بطوریکه درصد جوانهزنی با مﻴزان پروتئﻴن

(شکل  .)4همبستگی سرعت و درصد جوانهزنی با مﻴزان

محلول داراي همبستگی ( )-0/59و سرعت جوانهزنی با مﻴزان

فعالﻴت آنزیم  SODمثبت و در سطح  1درصد معنیدار بود.

پروتئﻴن محلول همبستگی ( )-0/80داشت.

همبستگی بﻴن سرعت جوانهزنی و مﻴزان فعالﻴت آنزیم ،SOD

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ( :)SODهمانطور که در
جدول  2مشاهده میشود مﻴزان فعالﻴت آنزیم  SODگﻴاهچه

 0/87و همبستگی بﻴن درصد جوانهزنی و مﻴزان فعالﻴت آنزیم
 0/72 ،SODبود.

کدو پوست کاغذي تحت تأثﻴر دما ،متﻴل جاسمونات و اثر

آنزیم گایاکول پراکسیداز ( :)POXاثرات اصلی و متقابل

متقابل این دو عامل قرار گرفت .در دماي  14درجه سانتیگراد

دما و متﻴل جاسمونات بر مﻴزان فعالﻴت آنزیم گایاکول

متﻴل جاسمونات باعث افزایش بسﻴار زیاد و معنی دار فعالﻴت

پراکسﻴداز در سطح احتمال  1درصد معنیدار بود (جدول .)2
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دما

1

**0/0011

353081

ضریب تغﻴﻴرات ()%

**

گایاکول پراکسﻴداز

کاتاالز
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بیانگر اختالف آماری معنیدار در سطح  1درصد بین غلظتهای متیل جاسمونات است .در هر دما میانگینهای دارای حروف مشابه بر
اساس آزمون  LSDفاقد اختالف آماری معنیدار هستند ** .بیانگر اختالف آماری معنیدار بین دماها در هر سطح از غلظت متیل
جاسمونات است.

شکل  -5اثر متیل جاسمونات بر میزان فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز کدو پوست کاغذی تحت تنش سرما .حروف بزرگ متفاوت بیانگر
اختالف آماری معنیدار در سطح  1درصد بین غلظتهای متیل جاسمونات است .در هر دما میانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون
 LSDفاقد اختالف آماری معنیدار هستند ** .بیانگر اختالف آماری معنیدار بین دماها در هر سطح از غلظت متیل جاسمونات است.

مﻴزان فعالﻴت آنزیم گایاکول پراکسﻴداز بذور کدو پوست

تمامی غلظتهاي به کار رفته متﻴل جاسمونات با کاهش دما

کاغذي تحت تﻴمار متﻴل جاسمونات در دماي  14درجه

مﻴزان فعالﻴت آنزیم گایاکول پراکسﻴداز بطور معنیداري کاهش

سانتیگراد به طور معنی داري نسبت به شاهد افزایش نشان

یافت (شکل  .)5همبستگی بﻴن درصد جوانهزنی و آنزیم

داد و بﻴشترین مﻴزان این پارامتر در غلظت  50مﻴکروموالر

مثبت و معنیدار بود ( )r= 0/62و همبستگی بﻴن سرعت

حاصل شد( .شکل  .)5در دماي  11درجه سانتیگراد بﻴشترین

جوانهزنی و این آنزیم نﻴز در سطح احتمال  1درصد معنیدار

مﻴزان افزایش این پارامتر در بذور شاهد مشاهده شده که با

بود (.)r= 0/82

غلظتهاي  1و  100مﻴکروموالراختالف معنیدار نداشت ،در

آنزیم کاتاالز ( :)CATمﻴزان فعالﻴت آنزیم کاتاالز گﻴاهچه

POX
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آماری معنیدار در سطح  1درصد بین غلظتهای متیل جاسمونات است .در هر دما میانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون

LSD

فاقد اختالف آماری معنیدار هستند ** .بیانگر اختالف آماری معنیدار بین دماها در هر سطح از غلظت متیل جاسمونات است.

کدو پوست کاغذي تحت تﻴمار متﻴل جاسمونات در شرایط

بنابراین در زمانی که دماي خاك بسﻴار پایﻴن است (حدود 8

تنش سرما اختالف معنیداري را در سطح احتمال  1درصد

درجه سانتیگراد) استفاده از این تنظﻴم کننده رشد براي

نشان داد .در دماي  14درجه سانتیگراد مﻴزان فعالﻴت آنزیم

مقاومت به سرما توصﻴه نمیشود .در دماي  11درجه

کاتاالز بﻴشتر از  11درجه سانتیگراد بود (شکل  .)6بﻴشترین

سانتیگراد بدون استفاده از متﻴل جاسمونات بذرها جوانه نزدند

مﻴزان افزایش این پارامتر در دماي  11درجه سانتیگراد در

ولی استفاده از متﻴل جاسمونات مﻴزان جوانهزنی را به 76/66

تﻴمار شاهد مشاهده شد و در دماي  14درجه سانتیگراد

درصد رساند .در دماي  14درجه سانتیگراد نﻴز در بذرهایی که

بﻴشترین مﻴزان فعالﻴت آنزیم کاتاالز مربوط به غلظت 5

متﻴل جاسمونات روي آنها اعمال نشده بود فقط  26درصد

مﻴکروموالر متﻴل جاسمونات بود (شکل  .)6در دماي  11درجه

جوانه زدند ولی استفاده از متﻴل جاسمونات در این دما مﻴزان

سانتی گراد مﻴزان فعالﻴت کاتاالز در همه غلظت هاي متﻴل

جوانهزنی را به  100درصد رسانﻴد .بنابراین اثر ارزشمند غلظت

جاسمونات بطور معنیدار کمتر از تﻴمار شاهد بود .همبستگی

باالي متﻴل جاسمونات براي ایجاد مقاومت به هواي نسبتا

درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی با آنزیم  CATمثبت و

خنک ابتداي فصل رشد کدوي تخمه کاغذي (دماي باالي 10

معنی دار بود (به ترتﻴب ** 0/57و **.)0/77

درجه سانتیگراد) در این آزمایش به اثبات رسﻴد .پلیآمﻴنها
مولکولهاي کوﭼک با وزن مولکولی کم و داراي بار مثبت

بحث

هستند که به طور وسﻴعی در ارگانﻴسمهاي زنده یافت میشوند.

دماي مطلوب براي رویش دانه  25تا  30درجه سانتیگراد

این ترکﻴبات ضروري سلولهاي گﻴاهی همانند فﻴتوهورمونها

است و رویش این گﻴاه در دماي  14درجه سانتیگراد متوقف

تنظﻴم موثر فرایندهاي حﻴاتی مختلف گﻴاه را از جمله همانند

میشود (امﻴد بﻴگی .)1385 ،در آزمایش حاضر مشخص شد که

سازي ،رونویسی ،تثبﻴت غشا و تعدیل فعالﻴت آنزیمی تحت

در دماي  8درجه سانتیگراد هﻴچ بذري جوانه نمیزند و

شرایط تنش و نرمال را انجام میدهند (.)Martin-Tanguy, 2000

کاربرد متﻴل جاسمونات در ﭼنﻴن شرایطی اثري نداشت.

از آنجا که حفظ پایداري غشاء در دماي پایﻴن براي مقاومت به
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به دلﻴل ماهﻴت پلی کاتﻴونی در  pHفﻴزیولوژیکی میتوانند به

غلظت متﻴل جاسمونات اتفاق افتاد .در بررسی ﭼغندرقند تﻴمار

شدت به جایگاه آنﻴونی در اجزاي سلولی بچسبند و باعث

شده با متﻴل جاسمونات در دماي  15درجه سانتیگراد مشاهده

تثبﻴت غشاء شوند و به این ترتﻴب در پاسخ گﻴاه به تنشهاي

شد غلظت باالي متﻴل جاسمونات موجب کاهش درصد

محﻴطی دخﻴل باشند (.)Groppa and Benavides, 2008

جوانهزنی و وزن خشک گﻴاهچه شد به همﻴن علت به نظر

بنابراین با قرار گرفتن در معرض دماي پایﻴن پلیآمﻴنها در

میرسد که تاثﻴر متﻴل جاسمونات بر جوانهزنی بذر بستگی به

گﻴاهان تجمع مییابند و حساسﻴت آنها به خسارت سرما را

نوع گﻴاه و غلظت آن دارد (.)Govahi et al., 2007

کمتر میکنند ( .)Wang and Buta, 1994در مطالعه روي مﻴوه

کلروپالست و مﻴتوکندري مکانهاي اصلی براي فعالﻴت

هاي گوجه گﻴالسی نشان داده شد مقدار پلیآمﻴنها به وسﻴله

ROSها در شرایط تنش دمایی هستند بطوري که در شرایط

تﻴمار با متﻴل جاسمونات زیاد شد و مقاومت به سرما در گﻴاه را

تنش دماي پایﻴن غشاي مﻴتوکندریایی آسﻴب میبﻴند

القا بخشﻴد (.)Zhanga et al., 2012

( .)Xu et al., 2008آنزیم  SODبه عنوان اولﻴن خط دفاعی در

در غلظت  1و  50مﻴکروموالر متﻴل جاسمونات که بﻴشترین

برابر ROSها O2- ،را در کلروپالست و مﻴتوکندري و سایر

یمهاي  SODو
مﻴزان جوانهزنی وجود داشت مﻴزان فعالﻴت آنز 

اندامها به  H2O2تبدیل میکند (

 POXدر دماي  14درجه سانتیگراد بسﻴار زیاد بود ولی در

 )2006و سپس  H2O2حاصل توسط آنزیمهاي  POXو

دماي  11درجه سانتیگراد بﻴشترین مﻴزان فعالﻴت این آنزیمها

به آب تبدیل میشود ( .)Gao et al., 2010در دماي پایﻴن به

در غلظتهاي  1و  100مﻴکروموالر متﻴل جاسمونات مشاهده

دلﻴل آسﻴب غشاي مﻴتوکندري از فعالﻴت آنزیم  SODکاسته

یمهاي  SODو  POXبا خنثی
شد .این نتایج حاکی است که آنز 

میشود ( )Pinhero et al., 1997اما تﻴمار با متﻴل جاسمونات

کردن رادیکال هاي آزاد حاصل از تنش دماي پایﻴن بﻴشترین

با تنظﻴم مقدار  O2-و  H2O2در تنش سرما باعث القا مقاومت در

اثر را بر بهبود جوانهزنی داشتند .در مطالعه  Posmykو

گﻴاه میشود و از کاهش رشد گﻴاه جلوگﻴري میکند ( Li et al.,

همکاران ( )2005بر روي ریشه سویا در دماي  1درجه سانتی-

 .)2012در گﻴاهچههاي تﻴمار شده با متﻴل جاسمونات ،خﻴار

گراد مشاهده گردید که فعالﻴت آنزیمهاي  CATو  SODزیاد

( ،)Li et al., 2012سویا ( )Posmyk et al., 2005و مﻴوه لکات

شد .در این پژوهش مﻴزان ترکﻴبات فنلی زیاد شده بود که این

( ) Ding et al., 2002( )Eriobotrya japonicaمقاومت به

ترکﻴبات باعث شدند آنتی اکسﻴدانها فعال شوند ( Rice-Evans

سرما القا شد و همچنﻴن فعالﻴت آنزیم  SODزیاد شد و تجمع

 .)et al., 1996متﻴل جاسمونات با کاهش تولﻴد اتﻴلن و کاهش

رادیکالهاي آزاد کاهش یافت ( )Gao et al., 2010که این

فعالﻴت و یا غلظت -αآمﻴالز مانع از جوانهزنی و طویل شدن

نتایج با نتﻴجه حاصل از پژوهش حاضر مطابقت داشت .احتماال

ریشه میشود .یک رابطه معکوس بﻴن غلظت متﻴل جاسمونات

فعالﻴت  SODبه دلﻴل سنتز دوباره پروتئﻴنهاي آنزیمی و القاي

و جوانهزنی و رشد ریشهﭼه وجود دارد که در این مطالعه نﻴز

بﻴان ژن رمز گذاري  SODمیباشد (

با افزایش غلظت متﻴل جاسمونات از طول ریشهﭼه کاسته شد

 .)2003در گﻴاهچههاي بادام زمﻴنی کاربرد غلظت  100و 250

اما درصد جوانهزنی افزایش یافت (.)Norastehni et al., 2007

مﻴکروموالر ( )Kumari et al., 2006و در گﻴاه آرابﻴدوپسﻴس و

همچنﻴن آماده سازي بذر طالبی با متﻴل جاسمونات باعث

کلزا ( )Jung, 2004تﻴمار با متﻴل جاسمونات سبب افزایش

افزایش وزن خشک ریشه و ساقه شد (مقبلی و آروین.)1393 ،

آنزیمهاي CAT ،SODو  POXشد.

Ghanati and Rahmati,
CAT

Verma and Dubey,

نتایج تحقﻴق  Korkmazو همکاران ( )2004نﻴز روي اثر پﻴش

آنزیم  POXمیتواند مقدار  H2O2را در ساختارهاي سلولی

تﻴمار با متﻴل جاسمونات بر جوانهزنی در دماي پایﻴن بذر

مثل کلروپالست تنظﻴم کند (.)Djanaguiraman et al., 2005
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در مطالعه بر روي خﻴار تﻴمار شده با متﻴل جاسمونات فعالﻴت
 POXگﻴاه تحت دماي پایﻴن کاهش یافت ( )Li et al., 2012و
نتﻴجه مشابهی نﻴز در آفتابگردان مشاهده شد

با توجه به همبستگی مثبت بﻴن سرعت جوانهزنی و درصد
جوانهزنی با مﻴزان فعالﻴتهاي آنزیمهاي  POX ،SODو

CAT

 ،Linden., 2005اما در پژوهشی که بر روي ریشه گندم انجام

دماهاي کمتر از دماي بهﻴنه به دلﻴل نقش این آنزیمها به ویژه

شد کاهش فعالﻴت آنزیم گایاکول پراکسﻴداز در دماي باال نشان

 SODو  POXدر کاهش رادیکالهاي آزاد ناشی از تنش دماي

داده شد ( .)Goyal and Asthir., 2010در گﻴاه کدو مشاهد شد

پایﻴن بوده است و از این طریق با حفاظت از محتویات سلولی

زمانی که گﻴاه با متﻴل جاسمونات تﻴمار شد کلروپالست یک

و غشا موجب ایجاد گﻴاهچه نرمال شده است.

روز بعد از تﻴمار تخریب شد اما با گذشت دو روز از پرایمﻴنگ
ساختار کلروپالست بهبود یافت و پس از پنج روز نرمال شد
( ،)Ananieva et al., 2004پس با توجه به این نتﻴجه میتوان
گفت علت زیادشدن آنزیمهاي آنتی اکسﻴدانی در دماي 14
درجه سانتیگراد بهبود ساختار کلروپالست باشد.
خانپور اردستانی و همکاران ( )1392در پژوهشی با عنوان
آنزیمهاي آنتی اکسﻴدان،

اثر متﻴل جاسمونات بر فعالﻴت
ترکﻴبات فنلی و فالونوئﻴدي در کشت سلول

Scrophularia

 straita Boissاعالم کردند فعالﻴت سوپراکسﻴد دیسموتاز در
طی  12ساعت اولﻴه دوره تﻴمار کاهش و پس از آن تا پایان
دوره آزمایش افزایش یافت .در حضور متﻴل جاسمونات
فعالﻴت کاتاالز در کلﻴه تﻴمارها در مقایسه با شاهد افزایش
معنیداري داشت ،در حالﻴکه فعالﻴت پراکسﻴداز پس از 12
ساعت به طور معنیداري افزایش

نتیجهگیری
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش میتوان اظهار داشت
پرایمﻴنگ بذور با متﻴل جاسمونات به واسطه افزایش فعالﻴت
آنزیمهاي آنتی اکسﻴدانی باعث از بﻴن بردن آثار مخرب
رادیکالهاي آزاد حاصل از تنش دماي پایﻴن میشود و در
نتﻴجه از کاهش سرعت و درصد جوانهزنی در این گﻴاه تحت
شرایط تنش سرما جلوگﻴري میکند .از اینرو با استفاده از متﻴل
جاسمونات عالوه بر کاهش خطر دماي پایﻴن بر استقرار کدوي
تخمه کاغذي ،کشت زودتر این گﻴاه در مناطق خشک و نﻴمه
خشک را امکانپذیر است و افزایش طول دوره رشد و رشد
رویشی بهتر در هواي معتدل امکان دستﻴابی به عملکردهاي
بﻴشتر را فراهم میکند.

یافت.
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