
 

 
 
 
 

 

 فعالیت و غشاء پراکسیداسیون بنیه، بر بذر تشکیل زمان در خشکی تنش اثر
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 چکیده

 بـالنگو،  دیدة تنش بذرهاي اکسیدانی آنتی فعالیت و ءغشا پراکسیداسیون زنی، جوانه پارامترهاي بر شده کنترل پیري تأثیر مطالعۀ منظور به
 شـد.  اجـرا  شـاهد  دانشگاه بذر تکنولوژي و علوم آزمایشگاه در تصادفی کامالً طرح قالب در عاملی چهار فاکتوریل صورت به پژوهشی
 زمان در شدید) و مالیم هد،(شا رطوبتی تنش سطح سه در )،Lallemantia royleana( شیرازي و Lallementia iberica)( شهري بالنگو
 و ساعت) 48 و 24( مختلف هاي زمان در حاصل بذرهاي روي شده کنترل پیري آزمون بذر، بنیه بررسی براي و گرفتند قرار بذر تشکیل
 رطوبـت  و زمـان  مـدت  بـذر،  تشکیل زمان در رطوبتی تنش گونه، متقابل اثر شد. انجام درصد) 25 و 15 ،5( بذر متفاوت هاي رطوبت
 و غشـاء  پراکسیداسـیون  زنـی،  جوانـه  زمـان  متوسط زنی، جوانه سرعت زنی، جوانه درصد بر شده کنترل فرسودگی منظور به شده اعمال
 کـاهش  و کاتـاالز  آنـزیم  فعالیـت  زنـی،  جوانـه  زمـان  متوسـط  و زنـی  جوانـه  سـرعت  درصد، افزایش بود. دار معنا کاتاالز آنزیم فعالیت

 زمـان  متوسـط  زنـی،  جوانـه  سرعت و درصد غشاء، پراکسیداسیون افزایش و شیرازي بالنگو دیدة تنش بذرهاي در غشاء پراکسیداسیون
 شهري بالنگو دیدة تنش مادري پایۀ از حاصل بذرهاي شد. مشاهده شهري بالنگو دیدة تنش بذرهاي در کاتاالز آنزیم فعالیت و زنی جوانه
 گرفت. قرار پیري منفی آثار تأثیر تحت بیشتر شیرازي وبالنگ دیدة تنش مادري پایۀ از حاصل بذرهاي به نسبت

 دآلدئید مالون بذر، زنی جوانه خشکی، تنش مادري، پایۀ بالنگو، ها: واژه کلید
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 مقدمه .1
 بـذر  بنیـۀ  .]16[ یابـد  می کاهش بذرها، کردن پیر با بذر بنیۀ

 یکنـواختی  و سـرعت  از اعم بذر هاي ویژگی از اي مجموعه
 شـرایط  در بـذر  خـروج  توانایی گیاهچه، رشد و زنی جوانه

 نامناسـب  انبـارداري  بـا  بذرها .]21[ است محیطی نامساعد
 طـول  در بـذر  فرسـودگی  .]15[ شـوند  می فرسودگی دچار
 مشـکلی  کـه  دهـد  می کاهش را بذر نامیۀ قوة سازي، ذخیره
 اسـت.  کشـاورزي  محصوالت وري بهره و تولید براي عمده
 سطح و حرارت درجۀ بذر، طوبتر به بذر فرسودگی روند

 .]18[ دارد بسـتگی  شـوند،  می ذخیره بذرها در که اکسیژنی
 بنیـۀ  و زنـی  جوانـه  هـاي  شاخص بر بذرها نگهداري شرایط

  .]28[ است اثرگذار بذر
 گیـاه  اکسـیدانی  آنتی هاي مکانیسم به زنی جوانه در موفقیت

 .]42[ ددار فراوانی بستگی هستند، فعال زنی جوانه هنگام به که
 و انجامـد  مـی  اکسـیژن  فعال هاي گونه تجمع به بذر فرسودگی

 در اکسـیژن  فعـال  هـاي  گونـه  تولیـد  اصـلی  منبـع  میتوکندري،
 میـزان  و اکسیداسیون روند تغییر .]13[ است گیاهی هاي سلول

 هـاي  تـنش  مشـترك  وقـایع  جملـه  از اکسـیداتیو  هـاي  رادیکال
 انجـام  هـاي  همشـاهد  شود. می محسوب پیري فرایند و محیطی
 اکسـیداتیو،  آسـیب  که دهد می نشان مختلف هاي گونه در شده

 اکسـیدان  آنتـی  دفـاع  بخشـی  اثـر  بـذر،  سن افزایش با همزمان
 را پیـري  آزاد هـاي  رادیکـال  طرفـی  از و داده کاهش را سلولی
 میتوکنـدري  هیـدروژن  پراکسـید  تولیـد  .]27[ دهـد  می افزایش
 غیرآنزیمـی  و آنزیمـی  نیاکسیدا آنتی هاي سیستم توسط شدیداً
 آنـزیم  اکسـیدان،  آنتـی  ترکیبـات  از یکـی  .]30[ شود می کنترل

 از ناشــی ســمی هیــدروژن حــذف بــراي کــه اســت کاتــاالز
   .]32[ است ضروري پراکسیدهیدروژن

 غیرمستقیم طور به یافته، افزایش هیدروژن پراکسید تجمع
 پراکسیداسـیون  شـود.  مـی  لیپیـد  پراکسیداسیون افزایش باعث
 میتوکنـدري  غیراشباع چرب اسیدهاي اتوکسیداسیون به لیپید

   .]22[ دارد اشاره آزاد هاي لرادیکا توسط

 بـه  گیاه، فنولوژیک مراحل ترین مهم از یکی شدن، سبز
 خـاك،  رطوبـت  مثـل  محیطـی  عوامـل  تـأثیر  تحـت  شدت
 بـذر  .]7[ گیـرد  مـی  قـرار  بـذر  بنیه و حیات قابلیت کیفیت،
 اسـت  جدیـد  نسل براي آغازي ي،مادر گیاه از شده حاصل

 بـه  شـروع  بگیـرد  قرار محیطی مساعد شرایط در چنانچه و
 رطـوبتی  شرایط است شده گزارش .]2[ کند می نمو و رشد

 کـاهش  بـه  منجـر  مـادري،  گیـاه  کشـت  زمـان  در نامناسب
 شـد  مـادري  گیـاه  از شده حاصل بذرهاي بنیۀ و زنی جوانه

 و شـوري  تحـت  که مادري گیاه رشد محیط همچنین .]23[
 بـذري  تـوده  دو زنـی  جوانـه  درصـد  بـر  است بوده خشکی
 عامـل  مادري گیاه محیط و بود تأثیرگذار 1مونپلیه باالرونده

 در کـه  گیاهـانی  و بـذر  هـاي  ویژگی تعیین در است مهمی
 شـرایط  در کـه  جو مادري .گیاه]6[ شد خواهند تولید آینده
 کـه  نـد ک مـی  تولید بذرهایی ، یافته رشد خشکی شدید تنش

 بنیــۀ معمــول شــرایط در یافتــه رشــد بــذرهاي بــه نســبت
 و موسـیالژ  داراي بـالنگو  بـذرهاي  .]29[ دارنـد  تـري  قوي

 برخـی  نظیـر  گونـاگون  اختالالت درمان در که است روغن
 کـار  بـه  کلیـوي  هـاي  يبیمـار  و کبـدي  عصـبی،  اختالالت

 از که شود می کاشته دلیل این به شهري بالنگو .]3[ روند یم
 وزن درصـد  30 از بیش شود. می استخراج روغن هایش دانه

 درصـد  68 از بیش که دهد می تشکیل روغن را دانه خشک
 بـاالي  محتـواي ]. 36[ است اسید لینولنیک گیاه، این روغن
 و لیپید پراکسیداسیون به منجر تواند می بالنگو بذرهاي لیپید
 از گسـترده  استفادة امر این که شود بذر فرسودگی نتیجه در

ــه را گیــاه ایــن ــا دارو عنــوان ب ــذر ی  ســازد. مــی محــدود ب
 در شـیرازي  و شهري بالنگو بذرهاي در پیري هاي مکانیسم
 آزمـایش  ایـن  از هدف است. نشده بررسی دیگر، مطالعات
 و غشـاء  پراکسیداسـیون  بـر  شـده  کنتـرل  پیـري  اثر بررسی
 بـالنگو  دیـده  تـنش  بـذرهاي  اکسـیدانی  آنتـی  آنزیم فعالیت
 است. ازيشیر و شهري

                                                           
1. Cynanchum actum L. 
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 ها روش و مواد .2
 گیاهی مواد .2.1

 ،1393 اسفند در شیرازي، و شهري بالنگو گونۀ دو بذرهاي
 کشـاورزي  دانشـکدة  دارویـی  گیاهـان  تحقیقاتی مزرعۀ در

 رشـد  آغـاز  تـا  کشـت  زمان از شدند. کشت شاهد دانشگاه
 آبیـاري  گیـاه  نیـاز  براسـاس  مرتـب  طور به گیاهان زایشی،
 بـر  آبیاري کم تیمارهاي زایشی، رشد عشرو زمان از شدند.
 شـامل  آبیـاري  تیمارهـاي  شد. اعمال مادري هاي پایه روي

 خـاك  اسـتفادة  قابـل  آب تخلیـۀ  درصـد  20 از پس آبیاري
 اسـتفادة  قابـل  آب تخلیۀ درصد 40 از پس آبیاري (شاهد)،

 آب تخلیۀ درصد 60 از پس آبیاري و متوسط) (تنش خاك
 محاسـبۀ  بـراي  .]3[ بـود  د)شـدی  (تنش خاك استفاده قابل

 توسـعۀ  مؤثر منطقۀ در خاك استفادة قابل آب تخلیۀ درصد
 این در شد. استفاده ]31[ همکاران و مارتین رابطۀ از ریشه،
 نقطـۀ  در خـاك  وزنـی  رطوبـت  درصـد  از استفاده با رابطه

 گیـري  انـدازه  همچنـین  و دائـم  پژمردگـی  و زراعی ظرفیت
 اسـتفاده  قابـل  آب لیۀتخ درصد زمان، هر در خاك رطوبت
 بـا  دائـم  پژمردگـی  و زراعـی  ظرفیـت  نقطـۀ  شـد.  محاسبه

ــات مؤسســۀ در فشــاري صــفحات ــی تحقیق  مهندســی فن
 هریـک  براي ترتیب این به شد. گیري اندازه کرج کشاورزي

 رطوبت استفاده، قابل آب درصد 60 و 40 ،20 تیمارهاي از
 رصـد د روزانه هاي گیري اندازه با که آمد دست به مشخصی
 تیمارهـا  از یـک  هـر  آبیـاري  اعمـال  زمـان  خـاك،  رطوبت
 از پـس  تیمـار  هر براي نیاز مورد آب مقدار و شد مشخص
   شد. محاسبه مطلوب آب تخلیۀ درصد به رسیدن
 و شـدند  برداشـت  حاصـل  بذرهاي رشد دورة پایان در
 گونـۀ  ندیدة تنش و دیده تنش بذرهاي موسیالژ درصد میزان
 یـک  روش این در .]24[ شد گیري هانداز شیرازي و شهري
 درصـد  یک اسیدکلریدریک لیتر میلی 10 با خشک بذر گرم

 آیـد،  وجود به رنگ تغییر دانه پوست در که زمانی تا نرمال
ــن مشــاهدة از پــس و داده حــرارت ــول وضــعیت ای  محل

 داده انتقـال  دیگر ظرف به را آمده دست به اولیۀ موسیالژي
 بـا  دوبـاره  را نخسـت  ظرف در مانده باقی بذرهاي سپس و

ــنج ــی پ ــر میل ــوش آب لیت ــو ج ــه و داده شستش ــول ب  محل
 اتیلیـک  الکـل  لیتر میلی 60 آنگاه شد. اضافه اولیه موسیالژي

 به و شد اضافه آمده دست به موسیالژ محلول به درصد 96
 حاصـل  رسوب شد. نگهداري یخچال در ساعت پنج مدت
 مـدت  بـه  گراد سانتی درجۀ 50 آون در کردن صاف از پس
 موسـیالژ  مراحـل  ایـن  از پـس  شـد.  داده قـرار  ساعت 12
 موسـیالژ  درصـد  کـه  طـوري  به شد ثبت درصد صورت به

 شـاهد  شـرایط  در شـهري  گونـۀ  بـذرهاي  شده گیري اندازه
 تنش و ) درصد 80/4( مالیم رطوبتی تنش درصد)، 33/4(

 گونـۀ  بـذرهاي  همچنین بود. درصد) 40/5( شدید رطوبتی
 رطـوبتی  تـنش  درصـد)،  40/6( شـاهد  طشـرای  در شیرازي
 درصـد)  03/9( شدید رطوبتی تنش و درصد) 66/7( مالیم

 داشت. بذر موسیالژ
 

 بذر زوال .2.2
 و پیري مختلف هاي زمان مدت بذرها، بنیۀ بررسی منظور به

 شـده  برداشـت  بذرهاي به بذر رطوبت مختلف درصدهاي
 چهـار  فاکتوریـل  صـورت  بـه  آزمـایش  و شـد  اعمال بالنگو
 در تکــرار ســه در تصــادفی کــامال طــرح قالــب در عــاملی

 کشــاورزي دانشــکدة بــذر تکنولــوژي و علــوم آزمایشــگاه
 مطالعـه  مـورد  فاکتورهاي آن در که شد اجرا شاهد دانشگاه
 Lallementia)( شهري بالنگو گونۀ 2 بذر از: بودند عبارت

iberica ــیرازي و ــطح Lallemantia royleana،( 3( ش  س
 سـطح  3 شـدید)،  و متوسـط  (شـاهد،  خـاك  رطوبتی تنش

 پیـري  زمـان  مـدت  3 و درصـد)  25 و 15 ،5( بذر رطوبت
 ،5حدود تا بذرها رطوبت نخست ساعت). 48 و 24 (صفر،

 نخسـت  منظـور،  همین به شد داده افزایش درصد 25 و 15
 نمونـۀ  از بخشـی  شـد.  تعیین بذري نمونه هر اولیه رطوبت
 بذري 400 حداقل تکرار سه و شد مخلوط خوبی به بذري
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 آب مقدار سپس شد. جدا خالص نمونۀ از تصادفی طور به
 15 ،5( بـذر  رطوبت سطوح از هریک به رسیدن براي الزم
 بـراي  شـد.  افـزوده  تکرارها به و شد محاسبه درصد) 25 و

  رابطـه  از نظـر  مـورد  هـاي  رطوبـت  ایجاد
 رصـد د B نظـر،  مـورد  رطوبـت  درصـد  A کـه  شد استفاده
 جرم W2 و )g( بذر توده اولیۀ جرم W1 بذر، اولیه رطوبت

 .]19[ است )g( مقطر آب
ــپس ــذرهاي س ــر ب ــرار، ه ــل در تک ــت داخ ــاي پاک  ه
 بـراي  ها پاکت کامل بستن از پس و گرفتند قرار آلومینیومی

 داده قـرار  درجـه  10 دمـاي  با یخچالی در ساعت 24 مدت
 همـان  بـا  پسسـ  .]21[برسند نظر مورد رطوبت به تا شدند

 فــویلی آلومینیــومی هــاي پاکــت داخــل در ثابــت رطوبــت
 درجـۀ  40 دمـاي  با آون، در ساعت 48 و 24 براي سربسته
 شدند. فرسوده بذرها شرایط دراین گرفتند. قرار گراد سانتی

 شده تیمار بذرهاي پیري، از پس بذرها بنیۀ بررسی منظور به
 پتـري  رفظـ  هـر  بـه  و شد داده قرار استریل هاي پتري در

 دمـاي  در هـا  بـذر  شد. افزوده مقطر آب لیتر میلی 10 حدود
 سـاعت  هشـت  و روشنایی ساعت 16 سلسیوس، درجۀ 10

 در زنـی  جوانه براي هوا نسبی رطوبت درصد 75 و تاریکی
 در روز 14 زنی جوانه دورة طول شدند. داده قرار ژرمیناتور

 تريپ هاي ظرف داخل بذر 25 تیمار، هر در شد. گرفته نظر
 و طـول  سـپس  شـد.  داده قـرار  1 شمارة واتمن کاغذ روي
 وزن میـزان  تعیـین  بـراي  شدند تعیین گیاهچه خشک وزن

 بـه  گـراد  سانتی درجۀ 72 دماي با آون در ها گیاهچه خشک
 درصـد  محاسـبظ  بـراي  شـدند.  داده قرار ساعت 24 مدت
 از زنـی  جوانـه  زمان متوسط و زنی جوانه سرعت زنی، جوانه
  .]1[ شد استفاده Germinبرنامۀ
 

 1غشاء پراکسیداسیون میزان سنجش .2.3
 پیـر  بذرهاي در غشاء پراکسیداسیون میزان برآورد منظور به

                                                           
1. Membrane peroxidation 

 مالون تولید میزان شیرازي، و شهري بالنگو نشده پیر و شده
 از هـا  سلول عملکرد تا شد گیري اندازه بذر کل در 2دآلدئید

 حـدود  روش این در شود. بررسی غشاء پراکسیداسیون نظر
 تریکلـرو  از لیتـر  میلی 5/0 با را خشک بذر گرم میلی 200/0

 مـدت  به و کوبیده درجۀ 4 دماي در درصد 5 3اسید استیک
 مـایع  از سـپس  شـدند.  سانتریفیوژ دور 3000 در دقیقه 15

 استفاده دآلدئید مالون سنجش منظور به آمده، دست  به شفاف
  .]20[ شد

 
 4کاتاالز آنزیم فعالیت گیري اندازه .2.4

 پیـر  و شـده  پیـر  بذرهاي کاتاالز اکسیدان آنتی آنزیم فعالیت
 تـا  شـد  سـنجیده  شـیرازي  و شـهري  بالنگو گونۀ دو نشده

 تـنش  مقابـل  در گیـاه  از حفاظـت  مسئول که هایی مکانسیم
 مخلـوط  منظـور،  بـدین  شـود.  مشـخص  هستند، اکسیداتیو
 ، شـده  اسـتخراج  آنـزیم  از لیتـر  میلـی  6/0 محتوي واکنشی

 2 و برلیتر) مول میلی 10( 5پراکسیدهیدروژن از لیتر میلی1/0
 )pH=7و لیتـر  بر مول میلی 30( فسفات پتاسیم بافر لیتر میلی

 پروتئین میزان .]9[ شد قرائت نانومتر 240 در جذب است.
 و شـهري  بـالنگو  گونـۀ  دو نشـدة  پیـر  و شـده  پیر بذرهاي

ــیرازي، ــق ش ــورد روش طب ــنجیده ]12[ برادف ــد. س  50 ش
 و رسـانده  میکرولیتـر  100 حجم به عصاره هر از میکرولیتر

 از بعد و شد اضافه آن به برادفورد محلول لیتر میلی 5 سپس
 طـول  در محلول جذب دقیقه، 15 گذشت و کردن ورتکس

 شد. خوانده نانومتر 595 موج
 و  SAS 9.3.1 افـزار  نـرم  از اسـتفاده  با واریانس تجزیۀ

 مقایسـات  و Excel افـزار  نـرم  از دهاسـتفا  بـا  نمـودار  رسم
 انجـام  درصـد  5 احتمـال  سطح در دانکن آزمون با میانگین

  شد.

                                                           
2. Malondialdehyde 
3. Trichloroacetic acid 
4. Catalase activity 
5. H2O2 
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 بحث و نتایج .3
 اثـر  داد نشـان  واریـانس  تجزیـۀ  نتـایج  زنـی:  جوانه درصد
 مـدت  بـذر،  تشـکیل  مرحلـه  در رطوبتی تنش گونه، متقابل
 زنـی  جوانه میزان بر بذرها رطوبت درصد و کردن پیر زمان
 مالیـم  رطوبتی تنش داد نشان نتایج ).1 (جدول بود ارمعناد
 باعـث  بـذر  تشـکیل  زمـان  در مـادري  پایـۀ  بـر  شده اعمال
 دیـدة  تـنش  بـذرهاي  در زنـی  جوانـه  درصد معنادار افزایش
 تـنش  اعمـال  اسـت  شـده  گـزارش  ).3 (جدول شد بالنگو

 و زنـی  جوانه تحریک سبب مارتیغال مادري پایۀ بر رطوبتی

 داراي بالنگو بذرهاي .]8[ شد بذر زنی نهجوا درصد افزایش
 بـذرهاي  در موسـیالژ  میـزان  بیشترین .]36[ است موسیالژ

 است. شده مشاهده درصد) 03/9( شیرازي بالنگو دیدة تنش
 در درمنـه  موسیالژدار بذرهاي که است داده نشان مطالعات
 بهتـر  را خشـکی  تـنش  موسـیالژ  بـدون  بذرهاي با مقایسه
 برخـوردار  بیشـتري  زنـی  جوانـه  درصـد  از و کند می تحمل
 بالنگو بذرهاي زنی جوانه میزان که شد مشاهده ].41[ است

 یافـت  افـزایش  بـذر  رطوبت و پیري زمان مدت شدن کم با
  ).2 (جدول

 

 بالنگو بیوشیمیایی و زنی هجوان هاي صشاخ بر بذر رطوبت درصد و فرسودگی زمان مدت گونه، اثر واریانس ۀتجزی .1 جدول
    مربعات میانگین       

 غشاء پراکسیداسیون کاتاالز فعالیت
 زمان متوسط
 زنی جوانه

 سرعت
 زنی جوانه

 درصد
 زنی جوانه

 درجه
 آزادي

 تغییرات منابع

5-10×2/0 ** 492428** 10457** 2-10×1/0 ** 80/107 ** 1 S 
6-10×5/0 ** 5598** 1160** 3-10×3/0 ** 77/20 ** 2 WS 
5-10×1/0 ** 1351** 6169** 3-10×9/0 ** 14/29 ** 1 HD 
6-10×8/0 ** 8411** 20/112 ** 4-10×5/0 ** 90/76 ** 2 MC 
4-10×1/0 ** 3058** 1049** 3-10×4/0 ** 35/131 ** 2 S×WS 
5-10×2/0 ** 4/888 ** 2492** 3-10×4/0 ** 74/3  n.s 1 S×HD 
5-10×4/0 ** 34/2240 ** 99/369 ** 4-10×6/0 ** 13/5  n.s 2 S×MC 
5-10×2/0 ** 1778** 32/297 ** 4-10×9/0 ** 96/64 ** 2 WS×HD 
5-10×3/0 ** 5578** 55/473 ** 4-10×1/0 n.s 70/146 ** 4 WS×MC 
5-10×4/0 ** 1600** 71/494 ** 4-10×7/0 ** 32/44 ** 2 HD×MC 
6-10×8/0 ** 5490** 03/194 ** 3-10×1/0 ** 56/25 ** 2 S×WS× HD 
5-10×2/0 ** 1128** 08/355 ** 3-10×5/0 ** 27/33 ** 4 S×WS×MC 
5-10×1/0 ** 6009** 86/510 ** 4-10×2/0 ** 17/3 n.s 4 MC×WS×HD 
6-10×8/0 ** 3496** 04/476 ** 4-10×4/0 ** 37/69 ** 7 MC×WS× HD×S 

7-10×4/0  65/7  98/15  5-10×6/0  109/2  خطا 71 
 تغییرات ضریب  46/3 29/14 60/6 46/1 35/6

ns، * درصد 1 و 5 احتمال سطح در نادارمع و غیرمعنادار ترتیب  به ** و 
S)،گونه( )WS( رطوبتی، تنش )HD( پیري، زمان مدت )MC( بذر رطوبت 
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  هاي صشاخ بر بذر رطوبت و فرسودگی زمان مدت بذر، تشکیل زمان در رطوبتی تنش گونه، اثر .2 جدول
 بالنگو بیوشیمیایی و زنی هجوان

 تیمار
 زنی جوانه

 (درصد)

 

 زنی جوانه سرعت

 اعت)س (در

 زمان متوسط
 زنی  جوانه

 (ساعت)

 پراکسیداسیون
 غشاء

 لیتر) مول نانو (

 کاتاالز آنزیم فعالیت
 پروتئین (میکروگرم

 لیتر) میلی بر
39/42 شهري گونه b 024/0 a 69/50 b 49/256 a 066/0 b 

39/44 شیرازي  a 013/0 b 37/70 a 44/121 b 074/0 a 

       
61/42 شاهد  c 020/0 a 26/54 c 20/190 b 058/0 b 

40/44 مالیم رطوبتی تنش a 015/0 b 02/62 b 92/175 c 099/0 a 

44/43 شدید  b 014/0 b 32/65 a 77/200 a 054/0 c 

       
91/43 روز 1 پیري زمان a 020/0 a 97/52 b 43/185 b 087/0 a 

78/42 روز 2  b 014/0 b 09/68 a 50/192 a 053/0 b 

       
 5 85/41 c 017/0 a 97/60 b 33/190 b 065/0 c 

76/44 15 بذر رطوبت a 016/0 b 04/62 a 33/171 c 075/0 a 

 25 56/43 b 015/0 c 09/57 c 28/198 a 071/0 b  
 هستند. درصد 5 سطح در دانکن آزمون براساس آماري تفاوت فاقد ستون هر در مشابه حروف با ها  میانگین

 
 کـاهش  بـر  بـذر  فرسـودگی  تأثیر خود، بررسی در محققان
 زمـان  مـدت  افزایش با را 1گردان آفتاب بذرهاي زنی جوانه
  .]5[ دادند نشان رطوبت درصد و کردن پیر

 رطـوبتی  تـنش  در شـیرازي  بـالنگو  دیـدة  تنش بذرهاي
 درصـد،  15 رطوبـت  و پیـري  روز یک زمان مدت و مالیم

 دیـدة  تـنش  بـذرهاي  بـه  نسبت را زنی جوانه میزان بیشترین
 بـودن  البـا  کلـی  طـور  بـه  ).3 (جدول داشت شهري بالنگو
 بـه  توانـد  مـی  شیرازي، بالنگو دیدة تنش بذرهاي زنی جوانه
 عنـوان  بـه  بـذر  سـلولی  درون موسـیالژ  که باشد دلیل این

 در امـالح  مجـدد  انتقال به منجر که است هیدرولیک مخزن
 در مـؤثرتري  جـذب  امکان بنابراین شود. می اسمزي شرایط

                                                           
1. Helianthus annuus L 

 کـه  رسد می نظر به .]14[ دارد وجود شدید استرس شرایط
 بـالنگو  بـذر  در پیـري  آثـار  تعدیل باعث تواند می موسیالژ

 زنـی  جوانـه  کـاهش  علـت  شود. شیرازي بالنگو خصوص به
 بـالنگو  بـذرهاي  بـه  نسـبت  شهري بالنگو شدة پیر بذرهاي
 میـزان  بیشترین شهري بالنگو که است این دلیل به شیرازي

 .]36 [دارد درصد 68 میزان به را اسید لینوئیک چرب اسید
 اثـر  داد نشـان  واریـانس  تجزیۀ نتایج زنی: جوانه سرعت

 زمان مدت بذر، تشکیل مرحلۀ در رطوبتی تنش گونه، متقابل
 زنـی  جوانـه  سـرعت  بـر  بـذرها  رطوبـت  درصد و کردن پیر

 اعمـال  رطـوبتی  تنش داد نشان نتایج ).1 (جدول بود معنادار
 معنادار کاهش باعث بذر تشکیل زمان در مادري پایۀ بر شده

  ).3 (جدول شد بالنگو گونۀ دو هر زنی جوانه سرعت
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 خشـکی  تنش شدن بیشتر که است داده نشان مطالعات
 در شـد.  زنـی  جوانـه  سرعت کاهش باعث کلزا بذرهاي در

 .]4[ کند حفظ را خود بنیۀ و کیفیت توانسته بهتر گیاه نتیجه
 بـذرهاي  را موسـیالژ  درصد بیشترین که است شده بررسی
 نشان محققان دارد. درصد) 03/9( شیرازي بالنگو ةدید تنش
 و موســیالژدار بــذرهاي زنــی جوانــه ســرعت کــه انــد داده

 بـا  معنـاداري  طـور  بـه  دارنـد،  کمـی  موسـیالژ  که بذرهایی
 میـزان  همچنـین  .]17[ یابد می کاهش رطوبتی تنش افزایش
 و پیـري  زمـان  مـدت  شدن کم با بالنگو بذرهاي زنی جوانه

  ).2 (جدول یافت یشافزا بذر رطوبت
 بـذرهاي  در زنی جوانه سرعت میزان که داد نشان نتایج

 کاهش بذر رطوبت و پیري زمان مدت افزایش با دیده تنش
 اسـت  این احتماالً شده، ایجاد وقفۀ علت ).2 (جدول یافت
 نیـاز  غشاء، به شده وارد هاي خسارت تعمیر براي بذرها که
 جـذب  از پـس  فقط اه خسارت این تعمیر و دارند زمان به

 ســرعت کــاهش .]5[ اســت پــذیر امکــان بــذر توســط آب
 احتمـاالً  بـاالتر  زمـان  مدت در شده پیر بذرهاي زنی جوانه

 پیـر  بـذرهاي  در فراینـد  شروع در که است اي وقفه دلیل به
 زنـی  جوانـه  سـرعت  کـه  شـد  مشـاهده  شود. می ایجاد شده

 تمـد  رطـوبتی،  تـنش  افـزایش  با بالنگو دیدة تنش بذرهاي
 سـرعت  بیشـترین  و یافت کاهش بذر رطوبت و پیري زمان
 شـرایط  در شـهري  بـالنگو  دیدة تنش بذرهاي در زنی جوانه
 زیـاد  و پیـري  زمـان  مـدت  شـدن  کم با رطوبتی تنش بدون
 نـه  بـذر  پیري ).3 (جدول یافت افزایش بذر رطوبت شدن
 سـرعت  کـاهش  موجـب  بلکـه  نامیه، قوة کاهش سبب تنها

  .]35[ شود می گیاه استقرار کاهش و ذرب بنیۀ زنی، جوانه
 نشـان  واریـانس  تجزیـۀ  نتایج زنی: جوانه زمان متوسط

 بـذر،  تشـکیل  مرحلـۀ  در رطوبتی تنش گونه، متقابل اثر داد
 متوسـط  بـر  بـذرها  رطوبـت  درصد و کردن پیر زمان مدت
 داد نشـان  نتـایج  ).1 (جـدول  بـود  معنـادار  زنی جوانه زمان
 تشـکیل  زمـان  در مـادري  پایۀ رب شده اعمال رطوبتی تنش

 دو هـر  زنـی  جوانـه  زمان متوسط معنادار افزایش باعث بذر
 علـت  بـه  توانـد  مـی  امـر  ایـن  ).2 (جدول شد بالنگو گونۀ

 خشـکی  تنش شدت افزایش با بذر موسیالژ درصد افزایش
 تـنش  افزایش با که است شده گزارش باشد. مادري پایۀ بر

 یافـت  کاهش کلزا يبذرها زنی جوانه زمان متوسط خشکی
 زنی جوانه سرعت بیشترین همچنین فوق مطالعات در .]26[

 نشان نتایج شد. مشاهده شهري بالنگو دیدة تنش بذرهاي در
 بذر رطوبت شدن کم با و پیري زمان مدت افزایش با که داد

 بـذرهاي  ).2 (جـدول  یافت کاهش زنی جوانه زمان متوسط
 بـه  نسـبت  را زنی هجوان زمان متوسط کمترین شهري بالنگو

 بـه  رطـوبتی  تـنش  بدون شرایط در شیرازي بالنگو بذرهاي
 داشـت  درصـد  25 بـذر  رطوبـت  بـا  پیـري  روز یک مدت

  ).3 (جدول
 زمــان در وقفــه علــت کــه اســت داده نشــان مطالعــات

 بـذر  کـه  است این علت به گردان آفتاب بذرهاي زنی جوانه
 دیگـر  و غشـاء  بـه  شـده  وارد هـاي  خسـارت  تعمیـر  براي

 سیسـتم  فعالیـت  مجـدد  آغاز همچنین و سلول هاي قسمت
 بـه  نیـاز  اکسیداتیو تنش بروز از جلوگیري و اکسیدانتی آنتی
 آب جـذب  از پـس  فقط ها خسارت این ترمیم و دارد زمان
 الزم زمـان  مـدت  نتیجـه  در اسـت.  پـذیر  امکان بذر توسط
 یافتــه زوال بــذرهاي در زنــی جوانــه فراینــد تکمیــل بــراي
 پیـر  و شـده  پیـر  بذرهاي اینکه علت .]10[ یابد می افزایش
 متوسـط  بیشترین فرسودگی شرایط در شیرازي بالنگو نشدة
 بـالنگو  بـذر  موسـیالژ  میـزان  باالبودن داشتند، را زنی جوانه

   است. شهري بالنگو به نسبت شیرازي
 داد نشـان  واریـانس  تجزیۀ نتایج غشاء: پراکسیداسیون

 مدت بذر، تشکیل مرحلۀ در رطوبتی تنش گونه، متقابل اثر
 پراکسیداسـیون  بـر  بـذرها  رطوبت درصد و کردن پیر زمان
 نشـان  میـانگین  مقایسـۀ  نتایج ).1 (جدول بود معنادار غشاء
 مرحلـۀ  در مـادري  پایـۀ  بر شده اعمال رطوبتی تنش که داد

 دو هـر  در لیپیـد  پراکسیداسـیون  افزایش باعث بذر تشکیل
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 غیراشـباع  چرب اسید دارمق بیشترین ).2 (جدول شد گونه
 هاي رادیکال تجمع .]36[ است اسید لینولنیک شهري بالنگو
ــنش تحــت اکســیژن آزاد ــوبتی ت ــیون باعــث رط  اکسیداس

 در .]25[ شــود مــی پالســمایی غشــاء در چــرب اســیدهاي
 و پیـري  زمـان  مدت افزایش با شد مشاهده بالنگو بذرهاي
 دول(جـ  یافـت  افـزایش  غشاء پراکسیداسیون بذر، رطوبت

 بالنگو دیدة تنش بذرهاي در غشاء پراکسیداسیون مقدار ).2
 رطوبت و پیري زمان مدت رطوبتی، تنش افزایش با شهري

 افـزایش  شـیرازي  بـالنگو  دیـدة  تنش بذرهاي به نسبت بذر
 دانــۀ خشــک وزن درصــد 30 از بــیش ).3 (جــدول یافــت
 بنـابراین،  .]36[ دهـد   مـی  تشـکیل  روغـن  را شـهري  بالنگو
 غشـاء  بر مخربی آثار پیري، شرایط و رطوبتی تنش افزایش
  دارد. شهري بالنگو شدة پیر بذرهاي سلولی

 دیـدة  تـنش  بـذرهاي  در غشـاء  پراکسیداسـیون  افزایش
 مشـاهده  انـد،  گرفته قرار پیري تیمار تحت که شهري بالنگو

 افـزایش  اثر در که است شده گزارش نتایج راستاي در شد.
 غشــاء پراکسیداســیون زانمیــ آب کمبــود و رطــوبتی تــنش
 پراکسیداسـیون  میـزان  کـه  حـالی  در .]39[ یابد می افزایش
 شـرایط  در کـه  شـیرازي  بالنگو دیدة تنش بذرهاي در غشاء
 مطالعـات  بـا  نتـایج  ایـن  بود. کمتر بودند، گرفته قرار پیري

ــان ــذرهاي روي محقق ــا و ]33[ 1ذرت ب ــی لوبی  ]34[ 2چیت
 پراکسیداسـیون  بـودن  ینپای دادند نشان که دارند خوانی هم

 رطـوبتی  تـنش  بـه  گیاهـان  ایـن  مقاومت دهندة نشان غشاء
 در را غشــاء پراکسیداســیون افــزایش مطالعــه ایــن اســت.
 درصـد)  5( خشک بذرهاي به نسبت دیده رطوبت بذرهاي
 در سیتوپالسـم  گفت توان می نتایج این توجیه در داد. نشان

 بـاال  اريپایـد  و کم مولکولی تحرك بیانگر خشک بذرهاي
 طـی  در میتوکنـدري  سـاختار  از محافظت به که ]11[ است
 از رطوبت افزایش واقع، در .]39[ کند می کمک پیري روند

                                                           
1. Zea mays 
2. Vigna unguiculata 

 شیرازي و شهري بالنگو بذرهاي در درصد، 25 به درصد 5
 سـیال  بـه  اي شیشـه  حالت از سیتوپالسمی فاز تبدیل باعث
 کندريمیتو ساختار به راحتی به حالت این نتیجه در و شده

  .]38[ است رسانده آسیب
 داد نشـان  واریانس تجزیۀ نتایج کاتاالز: آنزیم فعالیت

 بـذر،  تشـکیل  مرحلـۀ  در رطوبتی تنش گونه، متقابل اثر که
 فعالیـت  بـر  بـذرها  رطوبـت  درصد و کردن پیر زمان مدت
 میـانگین  مقایسۀ نتایج ).1 (جدول بود معنادار کاتاالز آنزیم
 تشـکیل  مرحلۀ در رطوبتی تنش شدن بیشتر با که داد نشان
 (جـدول  شـد  کاتـاالز  آنزیم فعالیت میزان کاهش باعث بذر

 رطوبـت  و پیـري  زمان مدت افزایش با که شد مشاهده ).2
 کـاهش  بـالنگو  بـذرهاي  در کاتاالز آنزیم فعالیت میزان بذر

 بـذرهاي  در کاتـاالز  آنـزیم  فعالیت میزان ).2 (جدول یافت
 تـنش  بـذرهاي  بـه  نسـبت  شیرازي بالنگو دیدة مالیم تنش
 رطوبـت  بـا  روز یـک  مدت به که شهري بالنگو دیدة مالیم
 ).3 (جدول یافت افزایش شدند پیر درصد 15 بذر

 در زنـی  جوانـه  درصد کمترین که قبلی نتایج به توجه با
 بیشـترین  طرفـی  از و بـود  شهري بالنگو دیدة تنش بذرهاي

ـ  دیـدة  تنش بذرهاي در غشاء پراکسیداسیون  شـهري  النگوب
 بـذرهاي  کـه  اسـت  ایـن  کنندة بیان نتایج این شد. مشاهده

 میـزان  کـاهش  دلیـل  بـه  احتمـاالً  شـهري،  بالنگو دیدة تنش
 دیـدة  تـنش  بذرهاي از بیشتر آنزیمی دفاعی سیستم فعالیت
 کـه  اسـت  شده گزارش اند. شده زوال دچار شیرازي بالنگو

 فعالیت میزان  Genus avena گیاهی هاي گونه از بعضی در
 دیگـر  بـه  نسـبت  خشـکی  تـنش  شـرایط  در کاتـاالز  آنزیم
 ایـن  کننـدة  بیـان  و یافـت  افزایش Genus avena هاي گونه
 دارنـد،  بـاالیی  کاتـاالز  آنزیم فعالیت که هایی گونه که است
 است خشکی تنش شرایط به گونه آن مقاومت دهندة نشان

 بررسـی  در محققـان  نتـایج،  این راستاي در همچنین .]37[
 نشـان  فرسودگی شرایط در اکسیدان آنتی هاي آنزیم فعالیت
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 مـدت  افـزایش  با اکسیدان آنتی هاي آنزیم فعالیت که دادند
 یافـت  کـاهش  چشـمگیري  طور  به دما افزایش و پیري زمان

]39[.  
 

  گیري نتیجه .4
 نشـان  درمنـه  همچون موسیالژي گیاهان سایر در مطالعات

 جـذب  بـذر  در را بنمش و رطوبت که موسیالژي است داده
 قابلیـت  افـزایش  بـه  منجـر  DNA بازسازي با توانست کرد

 نیـز  تحقیـق  ایـن  نتـایج  براساس لذا ].40[ شود بذر حیات
 بـاالتر  دلیل به شیرازي بالنگو در را مکانیزمی چنین توان می

 بـالنگو  دیـدة  تـنش  بـذرهاي  دانست. محتمل موسیالژ بودن
 در غیراشـباع  چرب ياسیدها میزان باالبودن دلیل به شهري
 شـیرازي،  بـالنگو  شـدة  پیـر  بذرهاي به نسبت پیري شرایط
 گرفـت.  قـرار  رطوبت و پیري زمان مدت تأثیر تحت بیشتر
 شـیرازي،  بـالنگو  دیـدة  تـنش  بذرهاي در که داد نشان نتایج
 و پیـري  روز یـک  مـدت  با کاتاالز هاي آنزیم فعالیت میزان

 میــزان هکــ حــالی در یافــت، افــزایش درصــد 15 رطوبــت
 سـیالیت  حفـظ  بـه  کـه  یافـت.  کاهش غشاء پراکسیداسیون

 تـوان  مـی  انجامد. می ناپایدار هاي پروتئین استحکام و غشاء
 شـرایط  در اکسیدان آنتی سیستم فعالیت شدن زیاد که گفت

 بـه  منجـر  بـذرها  پیرکردن و بذر تشکیل مرحلۀ در رطوبتی
 این،بنـابر  شد. زنی جوانه درصد شدن بیشتر و رشد تحریک
 در بـذر  تشـکیل  زمـان  در خشـکی  تـنش  که شد مشخص

 حـال  در بـذرهاي  بر متفاوتی آثار بالنگو، مختلف هاي گونه
 بـالنگو  دیـدة  تـنش  بذرهاي که طوري به گذارد. می تشکیل
 بیشـتر  شـیرازي  بالنگو دیده تنش بذرهاي به نسبت شهري
 زمـان  مـدت  و بـذر  رطوبـت  افزایش منفی آثار تأثیر تحت
 در بـذر  زوال از بـازداري  هـاي  مکانیزم و گرفتند قرار پیري
 بیشـتر  مطالعات با توان می که هستند تر فعال شیرازي بالنگو

 برد. پی ها مکانیزم این چگونگی به
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Abstract 
In order to effect controlled ageing on parameters germination, membrane peroxidation and antioxidant 
activity the stressed seeds of Balangu (Lallemantia sp), a four- factor factorial study in a completely 
randomized design with three replications was conducted in Laborartory Seed Science and Technology 
Shahed University in 2015. Dragons’ head (Lallemantia iberica) and Lady’s mantle (Lallemantia 
royleana ) were imposed three drought stress level (control, mild and severe) during seed development 
and the produced seeds were aged at different seed moisture content (5, 15 and 25% for 24 and 48 hours 
duration). Analysis of variance showed that the interaction effect of species, moisture stress during seed 
development, duration of aging and seed moisture content on germination percentage, germination rate, 
mean germination time, membrane peroxidation and catalase activity was significant. It was observed 
increasing germination percentage and rate germination, mean germination time and catalase activity in 
the Lady’s mantle stressed seeds and reduced membrane peroxidation and increasing membrane 
peroxidation and reduced germination percentage and rate germination, mean germination and catalase 
activity in the Dragons’ head stressed seeds. Impressed Dragons’ head stressed seed from maternal by 
more aging were affected by negative effect of aging more than stressed seeds of Lady’s mantle from 
maternal. 

Keywords: Balangu, drought stress, manternal plant, membrane peroxidation, seed germination. 
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