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زیره سبز گیاهی با نام علمی  Cuminum cyminum L.از گیاهان دارویی محسوب میشود که برای درمان بیماریهای گوارشیی
قلبی و عروقی و مجاری ادراری استفاده میشود .بنابراین با توجه به افزایش عوامی محیدود کننیده محیریی رشید از جملیه شیوری
ضروری است با کمک تکنیکهای بهبود دهنده تولید محصوالت کشاورزی افزایش عملکرد این گیاه را مورد مرالعیه قیرار گییرد .بیه
منظور بررسی تأثیر پرایمینگ بر صفات فیزیولوژیک گیاه زیره سبز تحت تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوری در قالب طرح کامالً
تصادفی با  3تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد اجرا گردید .تیمارهای آزمایشی شام 5
سرح شوری (صفر  12 8 4و  15دسیزیمنس بر متر کلرید سدیم) و پنج سرح تیمار پرایمینگ (عدم پرایمینیگ هییدروپرایمینگ
به مدت  24و  48ساعت و جیبرلین در دو غلظت  250و  750پیپییام) بودنید .نتیایج نشیان داد کیه اثیر متتابی تینش شیوری در
پرایمینگ بر محتوی کلروفی  b aو ک و همچنین محتوی کارتنوئید و پرولین معنی دار بود .در متایسه میانگین اثر متتابی تینش
شوری در پرایمینگ بیشترین محتوی کلروفی ک در تنش شوری  4دسی زیمنس بر متر در هیدروپرایمینگ به مدت  48ساعت (با
میانگین  26/94میکروگرم بر گرم وزن تر گیاهچه) به دست آمد که در متایسه با تیمار شاهد افزایش  65/2درصدی داشت .بیشیترین
محتوی پرولین آزاد در تنش شوری  15دسی زیمنس بر متر و هیدروپرایمینگ بذر به مدت  24ساعت (با میانگین  285/4میکرومول
بر گرم وزن تر) به دست آمد که در متایسه با تیمار شاهد افزایش  76/6درصدی داشت.
کلمات کلیدی :هورمون پرایمینگ زیره سبز تنش شوری رنگیزه های فتوسنتزی و پرولین.

 .1مقدمه
زیره سبز با نام علمی ) (Cuminum cyminum L.از تیره چتریان ) (Apiaceaeو بومی مناطق مدیترانه میباشد که به طور گسیترده
در آن منرته کشت میشود ) .(Sowbhagya, 2013همچنین یکی از مهمترین گیاهان دارویی صادراتی برای کشورهایی نظیر ایران و
هند و برخی دیگر از کشورهای آسیایی میباشد ) .(Kafi, 2006در ایران زیره سبز با حدود  198هیزار هکتیار رتبیه اول سیرح زییر
کشت در میان گیاهان دارویی را به خود اختصاص داده است ) .(Taghavi and Eiman-Khan, 2005که از لحاظ صادرات درآمید و
نیز افزایش بهرهوری و احیای زمینهای خشک و نیمهخشک و استفاده اندک از آب اهمیت دارد (احترامیان  .)1381به رغیم اهمییت
دارویی فراوان زیره سبز  C. cyminumاطالعات بسیار اندکی از مکانیسمهای بیوشیمیایی ترکیبات موجیود در ایین گییاه وجیود دارد
(صادقی و همکاران .)1396
پرایمینگ به تیمار خاصی گفته می شود که برای افزایش درصد و یکنواختی جوانهزنی و بهبود رشد گیاهچهها و شاخص بنییه بیذر در
برابر تنشهای محیری بهکار گرفته میشود .در پرایمینگ اجازه داده میشود بذرها تا اندازهای هیدراته شود به طوری که مرحلیه اول
جوانهزنی انجام شود اما ریشهچه خارج نشود ( .)Lichtenthalar, 1987از فواید پرایمینگ میتوان به افزایش درصد جوانهزنی خیروج
یکنواختتر و سریعتر گیاهچهها پیشرفت بلوغ دامنه دمایی وسیعتر در جوانهزنی بازسازی سلولهای آسیب دیده کاهش موانع رشد
جنین افزایش کمّی و کیفی سنتز پروتئینها حذف خفتگی بذر افزایش تحم به تنشهای محیری هنگام کشیت و افیزایش قیدرت
نمو گیاه اشاره کرد ( .)Windauer et al., 2007یکی دیگر از مشکالت اساسی در کشیت گسیترده گیاهیان داروییی عیدم جوانیهزنی
مناسب و در نتیجه عدم استترار مناسب در شرایط زراعی است .جوانهزنی و استترار گیاهچهها در چرخه زندگی گیاه دارای یک سیری
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مراح بحرانی میباشد از این رو استترار موفق گیاه وابسته به جوانهزنی سریع و یکنواخت بذور میباشد .یکیی از بهتیرین رو هیای
بیولوژیکی در متاومسازی بذور در مراح جوانهزنی و رشد اولیه پرایمینگ بذر است (قانع و همکاران )1396
به گزار پژوهشگران پرایمینگ باعث افزایش درصد جوانهزنی بذر و سبز شدن گیاهچهها میگردد (میرصیادقی و همکیاران .)1391
همچنین سالسیلیک اسید و نیترات پتاسیم به عنوان پیشتیمار برای افزایش جوانهزنی بذرها استفاده میگردد .سالسیلیک اسید ییک
ترکیب فنلی و هورمونی میباشد که به عنوان تنظیم کننده رشد داخلی نتش هورمونی را در مکانیسمهای دفاعی در برابیر تینشهیای
زنده و غیر زنده بازی میکند ) .(Zalai et al., 2000اثر مثبت پرایمینگ در شرایط تنش بر ویژگیهای جوانهزنی و روند رشد گیاهان
مختلف نیز پیش از این توسط چندین پژوهشگر گزار شده است (سعادتیان و همکاران  .)1391شوری میتواند به طور گسترده بیر
همه مراح رشد و نمو گیاهان اثر گذاشته و در کنار کاهش عملکرد اقتصادی سیبب افیت کیفیی مییشیود (Ashraf and Harris,
).2004

 .2مواد و روش ها
به منظور ارزیابی اثر سروح مختلف پرایمینگ بر خصوصیات کیفی توده سبزواری گیاه دارویی زیره سبز )(Cuminum cyminum L.

تحت تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوری در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده
کشاورزی دانشگاه شاهد در سال  1396-97انجام گرفت .تیمارهای مورد آزمایش عبارتند از :پرایمینگ شاهد (آب مترر)
هیدروپرایمینگ آب مترر به مدت  24ساعت هیدروپرایمینگ آب مترر به مدت  48ساعت جیبرلین در دو سرح  750 ppmو ppm
 250و بدون پرایمینگ در پنج سرح تنش شوری صفر  12 8 4و  15دسیزیمنس بر متر بود .بذر زیره سبز از شرکت پاکان بذر
اصفهان تهیه گردید .قب از اعمال تیمارها ابتدا بذور با هیپوکلریت سدیم پنج درصد به مدت  30ثانیه ضدعفونی و سپس چند بار با
آب مترر شستشو شدند .همزمان در این مرحله وسای مورد نیاز به همراه کاغذهای جوانهزنی در اتوکالو با دمای  180سانتیگراد به
مدت دو ساعت سترون شدند.
قب از اعمال پرایمینگ ابتدا بذرهای توده سبزواری زیره سبز  C. cyminumضدعفونی شده و سپس  3بار با آب مترر شست و شو
داده شد .برای پیش تیمار با محلول جیبرلین  750 ppmبذرهای ضدعفونی شده بعد از خشک شدن به مدت  12ساعت در دمای 25
درجه سانتیگراد و همچنین برای پیش تیمار بذر با جیبرلین  250 ppmبذرها به مدت  12ساعت و در دمای  25درجه سانتیگراد
درون محلول قرار گرفتند .سپس نمونهها از محلولها خارج و در دمای اتاق به مدت  24ساعت خشک شد .در هر تکرار  25عدد بذر در
داخ هر پتری دیش شسته شده با اسید به ابعاد ( 1/5×10سانتیمتر) روی کاغذ واتمن شماره یک قرار گرفت و به هر پتری دیش آب
مترر یا محلول مورد نظر ( 10میلی لیتر) بسته به نوع تیمار افزوده شد .به منظور کاهش میزان تبخیر آب دور پتری ها با پارافیلم
بسته شد .سپس پتریها به درون ژرمیناتور با دمای  )Razak et al., 2014( 25±1رطوبت نسبی  70درصد  16ساعت روشنایی و 8
ساعت تاریکی ( )Zeng et al, 2013منتت شدند.
تعیین متدار پرولین اندام هوایی
اندازهگیری پرولین بعد از اتمام مرحله جوانهزنی و رشد گیاهچه صورت گرفت .برای اندازهگیری محتوای پرولین از رو بیتس و
همکاران ( )1973استفاده شد .برای محاسبه پرولین از رابره زیر استفاده گردید.
FP = *1000

 = FPمحتوای پرولین (واحد آن میکروموالر بر گرم وزن تر میباشد).
 = Rعدد قرائت شده از دستگاه اسپکتروفوتومتر
 = Tمیزان تولوئن مصرف شده
 = Wوزن نمونه برگی مورد استفاده ( 0/5گرم).
اندازهگیری متدار کلروفی  b aکلروفی ک و کاروتنوئیدها به رو آرنون)1967(1

Arnon
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اندازهگیری متدار کلروفی  b aکلروفی ک و کاروتنوئیدها به رو آرنون ( )1967انجام شد .متدار جذب در طول موج های 663
نانومتر برای کلروفی  645 aنانومتر برای کلروفی  bو  470برای کاروتنوئیدها توسط اسپکتروفتومتر قرائت شد .در نهایت با استفاده
از فرمولهای زیر میزان کلروفی  b aو کاروتنوئیدها بر حسب میلی گرم بر گرم وزن تر نمونه به دست آمد.
Chlorophyll a = (19.3 * A663 - 0.86 * 645( /100
Chlorophyll b = (19.3 * A645 - 3.6 * A663( /100
Chlorophyll Total = Chlorophyll a + Chlorophyll b
Carotenoids = 100(A470) - 3.27) . ( - 104) . (/227

 =Vحجم محلول صاف شده (محلول فوقانی حاص از سانتریفیوژ)
 =Aجذب نور در طول موجهای  645 663و  470نانومتر
 =Wوزن تر نمونه بر حسب گرم
تجزیه و تحلی آماری :جهت انجام تجزیه واریانس متایسه میانگینها و همبستگی بین صفات نیز از نرمافزار آماری  SAS 9.1استفاده
شده است .همچنین جهت رسم جدولها و نمودارها نیز از نرمافزار  Excel 2013استفاده گردیده است.

 .3نتایج و بحث
کلروفیل a

تجزیه و تحلی دادههای به دست آمده نشان داد که اثر تنش شوری پرایمینگ بذر و همچنین اثر متتاب تنش شیوری در پرایمینیگ
بر محتوی کلروفی  aدر سرح احتمال یک درصد معنیدار بودند (جیدول  .)3-3در متایسیه مییانگین اثیر متتابی تینش شیوری در
پرایمینگ بیشترین محتوی کلروفی  aدر تنش شوری  4دسیزیمنس بر متر در هیدروپرایمینگ به میدت  48سیاعت (بیا مییانگین
 17/97میکروگرم بر گرم وزن تر گیاهچه) به دست آمد که در متایسه با تیمار شاهد افزایش  62درصدی داشت .کمترین میانگین این
صفت در سرح شوری  15دسیزیمنس بر متر در پرایمینگ با  750پیپیام جیبرلین و همچنین در سرح شوری  12دسی زیمنس بر
متر در پرایمینگ با  250پیپیام جیبرلین (به ترتیب با میانگین  3/99و  4/01میکروگرم بر گرم وزن تر گیاهچه) مشاهده شد (نمودار
 .) 12-3محتتان با مرالعه بر روی گوجه فرنگی بیان کردند با اعمال تنش شوری میزان کلروفیی کی و کلروفیی  aکیاهش میییابید
( .)Khavarinejad and Mostofi,1998در آزمایشی دیگر گزار شد شوری میزان کلروفیی  b aدر بیر هیای درخیت چنیدل را
کاهش میدهد (.)Parida et al., 2002

نمودار  -12-3متایسه میانگین اثر متتاب تنش شوری در پرایمینگ بذر بر محتوی کلروفی  aگیاهچه زیره سبز
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جدول  -3-3تجزیه واریانس شاخصهای فیزیولوژیکی گیاهچه زیره سبز تحت اثر پرایمینگ و تننش
شوری

میانگین مربعات ()MS
درجییه
آزادی

کلروفی a

پرایمینگ ()P

4

**104/3

**29/7

4

**30/4

**4/66

**49/3

S×P

16

**38/0

**7/69

**70/9

**2/67

50

1/45

0/57

2/44

0/19

868/3

13/51

23/80

12/91

23/25

10/62

منابع تغییرات
تنش شوری ()S

خطا

ضریب تغییرات ()%

کلروفی ی

کلروفیییی
ک

کارتنوئید

پرولین

**242/9

**2/06

**40611/6

**1/59

**6075/4
**16970/7

b

 * ،Nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد.

کلروفیل b

تجزیه و تحلی دادههای به دست آمده نشان داد که اثر تنش شوری پرایمینگ بذر و همچنین اثر متتاب تنش شیوری در پرایمینیگ
بر محتوی کلروفی  bدر سرح احتمال یک درصد معنیدار بودند (جیدول  .)3-3در متایسیه مییانگین اثیر متتابی تینش شیوری در
پرایمینگ بیشترین محتوی کلروفی  bدر تنش شوری  4دسیزیمنس بر متر در هیدروپرایمینگ به میدت  48سیاعت (بیا مییانگین
 8/97میکروگرم بر گرم وزن تر گیاهچه) به دست آمد که در متایسه با تیمار شاهد افزایش  71/7درصدی داشیت .کمتیرین مییانگین
این صفت در سرح شوری  15دسیزیمنس بر متر در پرایمینگ با  750پیپیام جیبرلین (با میانگین  1/02میکروگرم بر گرم وزن تر
گیاهچه) مشاهده شد (نمودار  .)13-3یکی از اثرات منفی شوری روی گیاهان است که باعث کاهش فعالیت فتوسنتزی در گییاه میی-
شود و آن نیز موجب کاهش متدار کلروفی و کاهش جذب کربن دیاکسید و ظرفیت فتوسنتزی میگیردد (.)Francis et al., 2002
چااوم و کیردمانی )2009(1گزار کردند که شوری در گیاه ذرت غلظت ک کلروفی را کاهش داد.

نمودار  -13-3متایسه میانگین اثر متتاب تنش شوری در پرایمینگ بذر بر محتوی کلروفی  bگیاهچه زیره سبز
Cha-um and Kirdmani

1

4

کلروفیل کل
نتایج حاص از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر تنش شوری (در سرح احتمال یک درصد) پرایمینگ بیذر (در سیرح احتمیال
یک درصد) و همچنین اثر متتاب تنش شوری در پرایمینگ (در سرح احتمال یک درصد) بر محتوی کلروفیی کی معنییدار بودنید
(جدول  .)3-3در متایسه میانگین اثر متتاب تنش شوری در پرایمینگ بیشترین محتوی کلروفی ک در تنش شوری  4دسیزیمنس
بر متر در هیدروپرایمینگ به مدت  48ساعت (با میانگین  26/94میکروگرم بر گرم وزن تر گیاهچه) به دست آمید کیه در متایسیه بیا
تیمار شاهد افزایش  65/2درصدی داشت .کمترین میانگین این صفت در سرح شوری  15دسیزیمنس بر متر در پرایمینیگ بیا 750
پیپیام جیبرلین (با میانگین  5/01میکروگرم بر گرم وزن تر گیاهچه) مشاهده شد (نمودار .)14-3
توران و همکاران ( ) 2009در بررسی روی گیاه ذرت تحت تنش شوری اظهار داشتند که ک محتوای کلروفی بیر ذرت بیه وسییله
افزایش سروح شوری کاهش یافت همچنین اشاره کرده اند کیه تینش شیوری موجیب تخرییب کلروپالسیت و تعیییر تعیداد و انیدازه
کلروپالستها می شود .کاهش شدت فتوسنتز ناشی از تنش شوری به دلی عوام متعددی مانند دهیدراسیون غشاء سلول و در نتیجه
کاهش نفوذپذیری دی اکسید کربن سمیت ناشی از نمک کاهش میزان کربن دی اکسید به دلی بسته شدن روزنهها تعییر فعالییت
آنزیمها به دلی تعییرات ساختاری در منبع میباشد (.)Javadipour et al., 2012
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نمودار  -14-3متایسه میانگین اثر متتاب تنش شوری در پرایمینگ بذر بر محتوی کلروفی ک گیاهچه زیره سبز

کارتنوئید
نتایج حاص از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر تنش شوری (در سرح احتمال یک درصد) پرایمینگ بیذر (در سیرح احتمیال
یک درصد) و همچنین اثر متتاب تنش شوری در پرایمینگ (در سرح احتمال یک درصد) بر محتوی کارتنوئید معنیدار بودند (جدول
 .)3-3بیشترین محتوی کارتنوئید در متایسه میانگین اثر متتاب تنش شوری در پرایمینگ بذر در تنش شوری  12دسییزیمینس بیر
متر و عدم پرایمینگ بذر با میانگین  4/17میکروگرم بر گرم وزن تر گیاهچه به دست آمد که در متایسه با تیمار شاهد افیزایش 82/4
درصدی داشت .کمترین میانگین این صفت در سرح شوری  8دسی زیمنس بر متر و پرایمینگ بذر بیا جیبیرلین  250پییپییام (بیا
میانگین  0/62میکروگرم بر گرم وزن تر گیاهچه) مشاهده شد (نمودار .)15-3

5

تنش اکسیداتیو ایجادشده در اثر تنش شوری در بافتهای گیاهی توسط فعالیت کاروتنوئید در هر دو سیستم آنزیمیی و غییر آنزیمیی
آنتیاکسیدانی کاهش مییابد ( .)Prochazkova et al., 2001کاروتنوئیدها از رنگیزههای کلیدی و مهم سیسیتم آنتییاکسییدانی در
گیاهان هستند که به تنش اکسیداتیو ایجادشده در اثر تنش شوری بسیار حساس میباشند ( .)Havaux, 1998گزار های متعددی
حکایت از کاهش محتوای کلروفی ها و کاروتنوئیدها تحت تنش شوری دارد که از جملیه میتیوان بیه گزار هیایی روی سیویا (2007
 (Sheteawi,اشاره کرد.
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نمودار  -15-3متایسه میانگین اثر متتاب تنش شوری در پرایمینگ بذر بر محتوی کارتنوئید گیاهچه زیره سبز

محتوی پرولین
نتایج به به دست آمده از تجزیه دادههای حاص نشان داد که اثر تنش شوری پرایمینگ بذر و همچنین اثر متتابی تینش شیوری در
پرایمینگ در سرح احتمال یک درصد بر محتوی پرولین معنیدار بودند (جدول  .)3-3براساس متایسیه مییانگین اثیر متتابی تینش
شوری در پرایمینگ بذر بیشترین محتوی پرولین آزاد در تنش شوری  15دسیزیمنس بر متر و هییدروپرایمینگ بیذر بیه میدت 24
ساعت (با میانگین  285/4میکرومول بر گرم وزن تر) به دست آمد که در متایسه با تیمار شاهد افزایش  76/6درصدی داشت .کمترین
میانگین این صفت نیز در تیمار شاهد (عدم تنش شوری و عدم پرایمینگ) با میانگین  89/92میکرومول بر گرم وزن تر مشیاهده شید
(نمودار  .) 16-3با افزایش تنش شوری ابتدا افزایش محتوای پرولین را به دنبیال دارد و در تینش  15دسییزیمینس بیر متیر کیاهش
محتوای پرولین مشاهده می شود .پرولین به طور وسیع در گیاهان عالی وجود دارد و نسبت به سایر آمینو اسیدها در متادیر بیشیتر در
گیاهان تحت تنش انباشته میشود و اندازهگیری میزان انباشته شدن پرولین معیاری برای تعیین تحم گیاه نسبت به تنش میباشید.
در شرایط تنش آب اکسیژن فعال در گیاهان تجمع می یابد .در این شرایط در گیاهان یک سیستم دفاعی ایجاد میشیود کیه توسیط
آنزیمهای محافظت کننده درونی تسریع میشود که به خوبی از صدمات اکسیژن فعال جلوگیری میکند و بنابراین بیه فعالییت عیادی
گیاه کمک میکنند (.)Wang, 2002
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 .4نتیجهگیری
به طور کلی تنش شوری منجر به کاهش شاخصهای فیزیولوژیکی زیره سبز توده سبزوار گردید.
استفاده از تیمارهای پرایمینگ با بهبود شاخصهای فیزیولوژیکی از جمله محتوی رنگیزههای فتوسینتزی کلروفیی هیای  b aو کی
گردید و از این طریق منجر به تعدی اثرات منفی ناشی از تنش شوری شد.
در نهایت استفاده از پرایمینگ بذر زیره سبز توده سبزوار با جیبرلین  750پیپیام یا هیدروپرایمینگ بذر به میدت  48سیاعت بیرای
شرایط تنش شوری قاب توصیه میباشد.
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