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  چکیده
در  1393آزمایشی در سال  زنیدرصد جوانههاي آنتی اکسیدان و دما بر میزان فعالیت آنزیم پرولین و به منظور بررسی تاثیر

دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در سه تکرار انجام ه دانشکده علوم کشاورزي آزمایشگا
درجه  35، 25، 15(زنی و دماهاي مختلف جوانه) موالرمیلی 10، 5شاهد، ( پرولینتیمارهاي آزمایشی شامل سه سطح . گرفت
نتایج . اکسیدان کاتاالز و پراکسیداز بودهاي آنتیزنی، میزان فعالیت آنزیمجوانه گیري شامل درصدصفات اندازه. بود) گرادسانتی

زنی در هر سه دماي به طوري که پرولین منجر به افزایش درصد جوانه. دهنده تاثیر پرولین بر افزایش این صفات بودآزمایش نشان
درجه منجر به  15تاالز و پراکسیداز را کاهش داد و دماي هاي کادرجه میزان فعالیت آنزیم 35دماي . درجه بود 35و  25، 15

  .ها را موجب شددرجه افزایش این آنزیم 35و  25، 15تاثیر پرولین در هر سه دماي . ها شدافزایش فعالیت این آنزیم
  

  پرولین، کنجد زنی،کاتاالز، پراکسیداز، درصد جوانه: کلمات کلیدي
  

  مقدمه 
گرم است، ولی کشت ارقام جدید آن به مناطق معتدل نیز هاي روغنی مناطق گرم و نیمهاز دانه (Sesamum indicum)کنجد    

این گیاه داراي ارقام محلی زیادي است و در اغلب کشورها توسط کشاورزان کم بضاعت  به صورت سنتی . است گسترش یافته
 62تا  45ه به شرایط محیطی و نوع رقم ممکن است به دانه کنجد حاوي روغن با ارزشی است که بست ).13(شود کشت و کار می

کنجد به ). 6(، روغن آن از پایداري زیادي برخوردار است 1درصد برسد و به دلیل وجود یک ترکیب آنتی اکسیدان به نام سزامولین
از سرما و یخبندان الزم  روز عاري 150طور طبیعی براي تولید حداکثر عملکرد به شرایط گرم نیاز دارد و براي رشد آن در حدود 

 انبارداري طی بذر کیفیت بر موثر عوامل مهمترین از زمان انبارداري و  بذر رطوبت به دنبال آن و نسبی رطوبت دما، ).2(است 
با این وجود به دلیل اثرات نامطلوب  ).12( هاي غیرزنده تجمع پرولین استهاي گیاهان به انواع تنشاز جمله پاسخ  ).5 (است

گالیسین بتائین بنابراین کاربرد پرولین و. ها را تولید کنندتوانند به مقدار مورد نیاز اسموپروتکتانتهاي محیطی، گیاهان نمیشتن
در  )3(ی آن افزایش یافتهدرون سلولکه بعد از جذب، غلظت شود، به طوريهاي مختلف محیطی موثر واقع میدر شرایط تنش

گیرند، تجمع پرولین تنها نتیجه تنش نبوده بلکه قسمتی از سیستم دفاعی متابولیک بر علیه می قرار تنشگیاهانی که در معرض 
تجمع پرولین در در طی تنش، نقش محافظتی چندگانه داشته و براي یک زمان طوالنی، پرولین  ).12(باشد هاي غیرزنده میتنش
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است  یکاتاالز آنزیم ).8(گردد ها میو منجر به پایداري آنزیمبه عنوان یک اسمولیت طبیعی از ساختارهاي سلولی محاظت نموده 
در نیز پراکسیداز ). 9( کندمهار میها را زومهیدروژن تولید شده در مسیرهاي تنفس نوري داخل پراکسی پراکسید که فعالیت آن

ي سلولی، اکسایش هاي دیوارهولکولي فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بوده و در ایجاد پیوند با مهاي چندگانهگیاهان داراي نقش
هدف از این آزمایش بررسی تاثیر کاربرد پرولین بر  .)11( هاي زنده و غیر زنده دخالت دارداکسین، تولید لیگنین و پاسخ به تنش

  .زنی تحت شرایط دماهاي مختلف بوداکسیدان و درصد جوانههاي آنتیمیزان فعالیت آنزیم
  

  هامواد و روش
در  1392آزمایشی در سال  زنیدرصد جوانههاي آنتی اکسیدان و دما بر میزان فعالیت آنزیم پرولین و بررسی تاثیربه منظور 

تیمارهاي آزمایشی شامل سه . دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در سه تکرار انجام گرفت
پس از  کنجدبذور . بود) گراددرجه سانتی 35، 25، 15(زنی اهاي مختلف جوانهو دم) موالرمیلی 10، 5شاهد، ( پرولینسطح 

 10، 5، 0(هاي هایی با غلظتبه مدت یک دقیقه، درون محلول% 70دقیقه و اتانول  5مدت به% 10ضدعفونی با هیپوکلرید سدیم 
گراد نگهداري شدند درجه سانتی 25دماي  ساعت خیسانده شد و سپس بذور به مدت یک روز در 48به مدت  پرولین) موالرمیلی

و به ژرمیناتورهاي داراي  شدهمتري کشت سانتی 14هاي دیشدرون پتري 2BPبه روشپرایم شده در ادامه بذور . گرددتا خشک 
م کاشت زده از روز دوشمارش تعداد بذرهاي جوانه و روز بود 10دوره رشد . گراد منتقل شدنددرجه سانتی 35و  25، 15دماهاي 

  . ادامه پیدا کرد دهمآغاز شده و به طور مرتب تا روز 
 GP=100. (NG/NT)                                                         :زنی با استفاده از فرمول زیر محاسبه شددرصد جوانه

GP زنی، درصد جوانهNG  تعداد بذرهاي جوانه زده وNT باشدتعداد کل بذرها می.  
هاي آنزیمفعالیت . اکسیدان و انجام گرفتهاي آنتیلیت آنزیمگیري میزان فعابرداري براي اندازهبعد از اتمام دوره، نمونه

ها در سطح و مقایسه میانگینSASافزار ها نیز با استفاده از نرمانجام شد، تجزیه داده) 7( کار و میشرابه روش  کاتاالز و پراکسیداز
  .صورت گرفت  EXCELو با استفاده از % 5

 
  نتایج و بحث

و این صفت ) = α%1، 1جدول (دار بود زنی استاندارد معنیآزمون جوانه دماو  پرولین متقابل ه اثرنتایج پژوهش نشان داد ک
  . یافت افزایش غلظت پرولین و دمابا افزایش 

  گیري شدهنتایج تجزیه واریانس پرولین و دما بر صفات اندازه: 1جدول 
  میانگین مربعات      

  میزان فعالیت پراکسیداز یزان فعالیت کاتاالزم  زنیدرصد جوانه  درجه آزادي  منابع تغییر
 12239** 3839** 363** 2  پرولین

 5137** 2228** 985** 2  دما
 ns630  734** 354**  4 پرولین *دما

  242  118  16  18 خطا
 14/16 2/21 42/4 -  (%)ضریب تغییرات

 داردرصد و غیر معنی 1  سطح در دار معنی ترتیب به ns و    **
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زنی سریع، جوانهزنی شود، تواند منجر به افزایش درصد جوانههاي این پژوهش نشان داد که پرایمینگ بذر با پرولین مییافته
رشد اولیه مطلوب نیز منجر به دریافت . شودیکنواخت و کامل بذرها، موجب سبز شدن مطلوب و رشد اولیه سریع گیاهان می

 میزان که  انجامدمی تنفس تشدیدزنی به افزایش جوانه). 1388، .ربیعی و بیات(گردد میبیشتر نور خورشید و افزایش عملکرد 
تواند اما می شود،ها میمنجر به آسیب سلولپراکسید هیدروژن که افزایش با این. )9( شودمیتولید پراکسید هیدروژن بیشتر 

  .)4(پاسخ به تنش شود سازي مسیر دفاعی و هایی را فعال کند، که منجر به فعالسیگنال

  
  زنیبر درصد جوانه پرولین و دماتاثیر : 1شکل 

  
تفاوت  کاتاالزمیزان فعالیت آنزیم  از نظر% 1در سطح احتمال اثر متقابل پرولین و دما ) 1جدول (طبق نتایج تجزیه واریانس 

ه متفاوت بودن واکنش پرولین در دماهاي مختلف توان ب دار بودن اثر متقابل تیمارهاي آزمایشی را میمعنی .نشان دادداري معنی
کاتاالز در اثر افزایش دما کاهش یافته است اما  کاربرد پرولین  دهد میزان فعالیت آنزیمنشان می 2گونه که شکل همان.  نسبت داد

درجه، میزان فعالیت کاتاالز  35داراي اثر افزاینده بر فعالیت این آنزیم بود، به طوري که این اسمولیت توانست با وجود تنش دماي 
  .تیمار نشده است افزایش دهدرا نسبت به زمانی که پرولین در این دما پیش

  

 
  

  تیمار با پرولین بر میزان فعالیت آنزیم کاتاالز تحت تاثیر دماهاي مختلفتاثیر پیش: 2شکل 
هاي درگیر در سیستم با حفاظت از آنزیمتواند هاي ناشی از تنش اکسیداتیو میتجمع پرولین عالوه بر کاهش مستقیم آسیب

اکسیدان و ترکیبات با وزن مولکولی پایین این توانایی را دارد که هاي آنتیفعالیت آنزیم ).3( کمک کند ROS اکسیدان به مهار آنتی
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هاي بنابراین افزایش آنزیم ).10(را مهار کند  ROS شود،که خود مورد تغییر قرار گرفته و به مواد مخرب رادیکال تبدیل بدون آن
  .باشد پرولیناکسیدان در این پژوهش ممکن است به علت ویژگی محافظتی آنتی

  
مقایسه ). 1جدول(دار بود معنی آنزیم پراکسیدازبر فعالیت ات اصلی پرولین و دما نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر

 موالر  پرولین  میلی 10درجه و کاربرد 15پراکسیداز در دماي فعالیت  حداکثر هاي مربوط تیمارهاي آزمایشی نشان داد که میانگین
افزایش میزان ). 1شکل (اختصاص یافت به شرایط عدم کاربرد پرولین  ازپراکسیدفعالیت  حداقلو  ).bو a 1شکل(مشاهده شد 

 ROSیی که میزان از آنجا.  شرایط نسبت داد ینبه اي آن گارتوان به اثرات ساز را می )Cº 15(دماي پایین در  ازفعالیت پراکسید
-هاي آنتیو علیرغم نقش محافظتی پرولین نسبت به آنزیم )١١( گیردقرار میپراکسیداز تحت تاثیر میزان فعالیت ها، در سلول

-رمادوست است، میموجب تحمل به دماهاي پایین در گیاه کنجد که گاین آنزیم فعالیت  افزایش که بیان کردتوان می )3( اکسیدان

میزان خسارت ناشی از . اندشناخته شده H2O2 کنندهمهارهاي ترین آنزیمهاي کاتاالز و پراکسیداز به عنوان اصلیآنزیمزیرا شود 
ROS  1( تقلیل یابدتواند میبا افزایش سطوح فعالیت آنزیم پراکسیداز گیاه.(  

  
 میزان فعالیت انزیم پراکسیداز دما بر تاثیر bپراکسیداز    میزان فعالیت انزیم  تاثیرپرولین بر a : 3شکل 
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