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 (.Triticum aestivum L( بر محتواي آنتي اکسيداني گياهچه گندم )Bاثر پرايمينگ بور )
 *علی منصوری، حشمت امیدی

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

 omidi@shahed.ac.irپست الکترونیک نویسنده مسئول: 

 

های فعال اکسیژن هستند. پژوهش حاضر با هدف  های زنده در مقابل گونه ها سیستم دفاعی سلول آنتی اکسیدانچکيده: 

در هزار و  3در هزار،  2در هزار،  1بذور گندم با عنصر کم مصرف بور )در پنج سطح صفر به عنوان شاهد،  بررسی اثر پرایمینگ

تکرار در  3های گندم، به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامال تصادفی در  محتوای آنتی اکسیدانی گیاهچهدر هزار( بر  4

های آنتی اکسیدانی در  آزمایشگاه فرآوری بذر دانشگاه شاهد تهران اجرا شد. نتایج پژوهش نشان داد که اثر پرایمینگ بور بر آنزیم

در هزار بور نشان  2های سوپراکسیددسموتاز و کاتاالز بیشتر فعالیت خود را در تیمار  دار بود. آنزیم درصد معنی 1سطح احتمال 

درصدی کاتاالز  6/62درصدی فعالیت سوپراکسیددسموتاز و افزایش  85دادند. پرایمنیگ بذور گندم با این محلول باعث افزایش 

در هزار بور موجب افزایش فعالیت  4آمد. محلول  در هزار بدست 4شد. بیشترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در تیمار 

 درصد شد. 3/40پراکسیداز به میزان 

 آنتی اکسیدان، بور، پراکسیداز، سوپراکسیددسموتاز، کاتاالز کلمات کليدي:

 

 مقدمه

یکی از مهمترین محصوالت کشاورزی و تامین کننده درصد بزرگی از غذای  .Triticum aestivum Lگندم با نام علمی 

ایی آن  جمعیت جهان است. از این رو نیاز است تا با مطالعات هر چه بیشتر، در مسیر بهبود کیفیت کشت و کار و محتوای تغذیه

 گام برداشت. 

محتوای شیمیایی محصوالت کشاورزی، پرایمینگ  های بهبود رشد و کیفیت ترین روش ترین و در عین حال ساده یکی از مهم

های اسموتیک یا  (. در این روش بذور قبل از کاشت طی مدت زمان مشخصی در آب، محلولDonaldson et al., 2001) بذر است

 Jensen etگردد ) چه، جذب آب متوقف می کند اما قبل از ظهور ریشه محلول مواد شیمیایی مختلف قرار گرفته و آب جذب می

al., 2004چه و محتوای بیوشیمیایی و بخصوص محتوای  زنی، طول گیاه زنی، سرعت جوانه (. این عمل موجب بهبود درصد جوانه

 (. Caseiro et al., 2004; Souza et al, 2016; Moreno et al., 2018گردد ) آنتی اکسیدانی گیاهان مختلف می

گیاهان است. عنصر بور دارای اثر بر روی بسیاری از کارکردهای گیاه  ( یکی از عناصر کم مصرف اما حیاتی برایBبور )

های هورمونی،کارکرد غشایی، تنظیم چرخه سلول، ایجاد پیوند کوواالنسی ازجمله طویل شدن سلول، ساخت اسید نوکلئیک، پاسخ

(، Tanaka and Fujiwara, 2008ربی )(، متابولیسم نیتروژن، فسفر، کربوهیدرات و چTaiz and Zeeiger, 2006در دیواره سلولی )

(. البته نحوه اثرگذاری بور تا کنون ناشناخته Rafeii and Pakkish, 2014زنی دانه گرده دارد )دهی و جوانهفرآیند گلدهی و میوه

 است. 
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 هامواد و روش

فاکتوریل یک عاملی در قالب صورت  در آزمایشگاه فرآوری بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران به پژوهش حاضر

تکرار اجرا شد. عامل مورد بررسی، پرایمنگ بذور با عنصر بور از منبع بوریک اسید در پنج سطح )صفر  3طرح کامالً تصادفی، در 

عدد بذر، پس از ضدعفونی توسط هیپوکلرید  50در هزار( بود. تعداد  4در هزار و  3در هزار،  2در هزار،  1به عنوان شاهد، 

لیتر آب مقطر اضافه  میلی 5در پتری دیش قرار گرفت. به هر پتری دیش میزان  1یم، بر روی محیط کشت کاغذ واتمن شماره سد

گراد،  درجه سانتی 22±1ها به ژرمیناتور با دمای  ها با پارافیلم کامالً بسته شد. پتری منظور کاهش تبخیر آب، درب پتری شد. به

ساعت تاریکی انتقال داده شدند. پس از گذشت یک هفته محتوای آنتی  8روشنایی و ساعت  16درصد،  70رطوبت نسبی 

گیری آنزیم سوپراکسیددسموتاز از روش جیناپالیتیس و ریس  گیری شد. جهت اندازه های تولیدی اندازه اکسیدانی گیاهچه

(Giannopolitis and Reis, 1977برای اندازه ،) ( گیری پراکسیداز از روش قناتیGhanati et al., 2002 و برای اندازه گیری )

و مقایسه  SAS 9.4ها توسط نرم افزار  ( استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری دادهAebi, 1984فعالیت آنزیم کاتاالز از روش ایبی )

 درصد انجام شد. 5میانگین صفات مورد مطالعه با آزمون دانکن در سطح 

 

 نتايج و بحث

دار بود  درصد معنی 1ر پرایمینگ بور بر میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز در سطح احتمال اثسوپراکسيددسموتاز: 

 3/54در هزار بور به ترتیب باعث افزایش میزان فعالیت آنزیم سوپراکسیددسموتاز به میزان  2در هزار و  1های  (. محلول1)جدول 

 در هزار به ترتیب باعث  4در هزار و  3ش غلظت محلول بور تا سطوح درصد نسبت به تیمار شاهد شدند. اما افزای 85درصد و 

 

 اکسیدانی گیاهچه گندم های آنتی نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین اثرات سطوح مختلف پرایمینگ بور بر محتوای آنزیم -1جدول 

 سطوح مختلف بور منابع تغييرات 

ضريب  خطا بور 

 تغييرات )%(

در  2 در هزار 1 شاهد

 هزار

در  3

 هزار

 در هزار 4

 76/6290 26/137 94/7 cd66/114 b66/176 a66/211 c00/113 d33/101** (U/gfw) سوپراکسيددسموتاز

 24/0 005/0 88/8 c75/0 b95/0 a22/1 bc83/0 d43/0** (mMH2O2/gfw/min) کاتاالز

 93/49432 26/523 04/6 c67/374 d67/186 c33/345 b33/459 a00/525** (mM/gfw/min)  پراکسيداز

       10 4 درجه آزادي

 دار ندارند درصد آزمون دانکن با یکدیگر اختالف معنی 5های با حروف مشابه در سطح درصد؛ در هر ردیف میانگین 1** معنی داری در سطح احتمال 

 

( گزارش کرد که پرایمنگ بذور 2017افکاری )(. 1درصد کاهش یابد )جدول  4/11درصد و  8/0شد که میزان فعالیت آنزیم  

ریحان باعث افزایش میزان فعالیت آنزیم سوپراکسیددسموتاز در گیاهچه شد که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد. 
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های فعال اکسیژن  اکسیدانی گیاهان است که باعث محافظت از گیاه در مقابل گونه های آنتی سوپراکسیددسموتاز یکی از آنزیم

های فعال اکسیژن است  ترین گونه شود. این آنزیم باعث حذف و غیرفعال شدن مولکول سوپراکسید شده که یکی از خطرناک یم

(Smirnoff, 1998.) 

(. باالترین میزان 1دار بود )جدول  درصد معنی 1اثر پرایمینگ بور بر میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در سطح احتمال کاتاالز: 

در هزار بور بدست آمد. این تیمار توانست میزان فعالیت کاتاالز را به میزان  2کاتاالز با پرایمنیگ بذور با محلول فعالیت آنزیم 

درصد فعالیت کاتاالز را  6/10و  6/26در هزار نیز به ترتیب  3در هزار و  1های  درصد نسبت به شاهد افزایش دهد. محلول 6/62

(. افزایش فعالیت کاتاالز بر اثر 1در هزار میزان فعالیت کاتاالز را کاهش داد )جدول  4تیمار افزایش دادند. این در حالی بود که 

( یکی از H2O2(. پراکسیدهیدروژن )Burguieres et al., 2007های دیگر نیز گزارش شده است ) پرایمنگ بذور در پژوهش

پراکسیدهیدروژن به آب و اکسیژن مانع از عمل مخرب آن های فعال اکسیژن است. آنزیم کاتاالز با تجزیه  ترین گونه مخرب

 (.Sarvajeet and Narendra, 2010شود ) می

 

(. 1دار بود )جدول  درصد معنی 1تغییرات میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز بر اثر پرایمینگ بور در سطح احتمال پراکسيداز: 

آنزیم پراکسیداز افزایش یافت. بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز در نتایج نشان داد با افزایش غلظت محلول بور، میزان فعالیت 

درصد  3/40در هزار بور بدست آمد. در این تیمار میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز نسبت به شاهد  4تیمار پرایمینگ بذور با محلول 

داری در سطح احتمال  در هزار تفاوت معنی 2در هزار باعث کاهش فعالیت آنزیم پراکسیداز شد و محلول  1افزایش یافت. محلول 

( نیز در نتایج مطالعه خود با هدف بررسی اثر پرایمینگ روی 2012(. احمدپور دهکردی و بلوچی )1درصد ایجاد نکرد )جدول  5

ه سلولی، هیدروژن پراکسید نقش دارد و در دیـوار در تجزیهآنزیم پراکسیداز گیاهچه سیاهدانه نتایج مشابهی را گزارش کردند. 

 (. Schloss et al., 1987شود ) شبکه آندوپالسمی، دستگاه گلژی و واکوئل یافت می

 

 گيري کلي نتيجه

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پرایمنگ بور اثرات مثبتی بر محتوای آنتی اکسیدانی گیاهچه گندم دارد. تعیین غلظت مناسب 

بر هدف مورد نظر دارد. در این پژوهش مشاهده شد که غلظت مناسب برای  محلول بور نیازمند تحقیقات بیشتر و تمرکز کافی

باشد و افزایش غلظت باعث  در هزار می 2های سوپراکسیددسموتاز و کاتاالز، غلظت  بدست آمدن بیشترین میزان فعالیت آنزیم

های باالی  به علت بروز اثرات سمی غلظتتواند  های باالتر می ها در غلظت گردد. کاهش فعالیت این آنزیم کاهش میزان فعالیت می

 عنصر بور باشد. از طرف دیگر مشاهده شد که میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز با افزایش غلظت محلول افزایش یافت. 
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Abstract: 
 Antioxidants are the defense system of living cells against reactive oxygen species. This study was to investigate 

the effect of low-consumption element Boron priming (at five levels of zero as a control, 1 per thousand, 2 per 

thousand, 3 per thousand and 4 per thousand) on the antioxidant content of wheat seedlings, in factorial form in the 

basic design Completely randomized in 3 replications in the seed processing laboratory of Shahed University of 

Tehran. The results showed that the effect of Boron priming on antioxidant enzymes was significant at the level of 

1% probability. Superoxide dismutase and Catalase enzymes showed most of their activity in treatment 2 per 

thousand Boron. Priming of Wheat seeds with this solution increased the activity of Superoxide dismutase by 85% 

and increased Catalase by 62.6%. The highest Peroxidase activity was obtained in the treatment of 4 per thousand. 

Solution 4 per thousand Boron increased Peroxidase activity by 40.3%. 
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