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 چکیده

میایی زنی و ترکیبات بیوشیبه منظور بررسی اثر پرایمینگ و فرسودگی )پیری تسریع شده( بذر بر جوانه

تیمار شامل سه سطح فرسودگی  12طرح کامالً تصادفی با سه تکرار و بذر لوبیا آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب 

زنی( و چهار سطح پرایمینگ )شاهد، هیدرو پرایمینگ، پرایمینگ با جیبرلین و درصد   جوانه 88و  88)شاهد، 

 cDNA و ساخت RNAانجام شد. پس از استخراج  1331سالیسیلیک( در دانشگاه محقق اردبیلی در سال اسید 

های فیزیولوژیکی و انجام و برخی از شاخص qRT-PCRهای آنتی اکسیدانت با استفاده از بررسی بیان ژن

چه، وزن چه و ساقهتر ریشهچه، وزنچه و ساقهترین طول ریشهبیوشیمیایی سنجیده شد. نتایج نشان داد که بیش

جیبرلین و بدون فرسودگی حاصل شد.  چه، میزان ذخایر فسفات از تیمار پرایمینگ باچه و ساقهخشک ریشه

ژن آنزیم پراکسیداز در پیش تیمار جیبرلین و سطح  بیان که بود آن از حاکی qRT-PCR هایچنین آنالیز دادههم

طوری ها کاهش پیدا کرد، بهها بود. با افزایش فرسودگی بیان ژن آنزیمتر از بیان سایر آنزیمبیش %88فرسودگی 

کل، استفاده  بود. در %88یان ژن آنزیم پراکسیداز در تیمار بدون پرایمینگ و سطح فرسودگی ترین میزان بکه کم

افزایش  توان جهتاز پیش تیمار جیبرلین موجب تقویت فیزیولوژیکی بذرهای ضعیف لوبیا شد و از این تیمار می

 بنیه بذرهای ضعیف استفاده کرد.

 
، فرسودگی جیبرلین،پرایمینگ،  ژن،بیان اکسیدانت،آنتی هایآنزیم سالیسیلیک، اسید :کلیدی واژگان

  لوبیا. ،فسفات

 

 

  مقدمه  .1

فرسودگی بذر پدیده فیزیولوژیک است که . [22و  3] تاس کروموزم  2n=22دارای و بقوالت تیره از یکساله گیاهی لوبیا

شود و به تدریج آغاز می بذر محیط نگهداری شرایط نامطلوب در پس از رسیدگی فیزیولوژیکی بذر و در دوره پس از برداشت

 شودمی اطالق بذور دهنده بهبود مختلف هایروش از تعدادی به پرایمینگ .[11]ریبوزومی   RNAو DNAموجب تخریب ساختار 
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 شروع) مدو و( آب فیزیکی جذب) اول مرحله بذور که طوریبه. [3] شود می اعمال بذر شده کنترل ها آبدهیآن تمامی در که

 توسط ندق مصرف)زنی جوانه سوم مرحله به ورود از ولی گذاشته سر پشت را زنیجوانه( قندها هیدرولیز  و فرآیندهای بیوشیمیایی

تظاهر ژن در واقع کنترل مقدار فرآورده ژنی مورد نیاز در سلول است. تغییرات کنترل . [6] ماندمی باز( چهریشه رشد و جنین

اً ثابت رسد که میزان تجزیه نسبتآید و به نظر میبحرانی در غلظت پایدار یک آنزیم به خاطر تغییر در میزان تولید آن به وجود می

 Real Time PCR. [14]باشد ها میها براساس مقاومت آنها و عمل پروتئینچنین، توانایی گیاهان برای تنظیم ژنهم. [1]است 

یک روش قابل اعتماد، حساس و سریع برای اندازه گیری بیان ژن است. این روش به طور گسترده در تحقیقات مربوط به اسیدهای 

ولوژیکی و بیوشیمیایی یت فیزبررسی تغییرا ،هدف از انجام این تحقیق. [8]گیرد نوکلئیک و مطالعات بالینی مورد استفاده قرار می

های ژن چنین بررسی بیانو هم بذر لوبیا در واکنش به فرسودگی و نقش پرایمینگ بذر در بهبود قدرت بذرهای ضعیف لوبیا بود.

 باشد.اکسیدانت در بذور لوبیا میهای آنتیآنزیم

 

 

  هامواد و روش .2

تیمار شامل سه سطح فرسودگی )که یکی از  12تکرار و  سهبصورت فاکتوریل در قالب طرح کاماًل تصادفی با آزمایشی 

زنی( و چهار سطح پرایمینگ )یک تیمار به عنوان درصد جوانه 88و  88سطوح بدون فرسودگی و به عنوان شاهد و دو سطح 

گرم بر لیتر( و اسید سالیسیلیک میلی 22جیبرلین )بدون پرایمینگ، هیدرو پرایمینگ، پرایمینگ با  :شاهد و سه تیمار شامل

انجام  1331در سال اردبیلی زراعت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق در آزمایشگاه  ((گرم بر لیترمیلی 122)

در داخل آون به  ،% 31 ± 2نسبی  گراد با رطوبتسانتی یدرجه 42طی آزمون پیری تسریع شده بذرها در معرض دمای  .شد

سپس، بذرهای فرسوده به همراه شاهد درون  درصد( قرار گرفتند. 88روز )فرسوگی  1/12و درصد(  88گی دروز )فرسو 11مدت 

وسیله آب مقطر  بعد از پرایمینگ، بذرها به. [2]درجه قرار داده شدند  21ساعت در دمای  24های پرایمینگ به مدت محلول

گراد به مدت ی سانتیدرجه 21بذری در دمای  12زنی به روش حوله کاغذی در سه تکرار آزمون جوانه .چندین بار شستشو شدند

اکسیدانت های آنتیچنین بررسی بیان ژن روی آنزیمو هم گیری شدندسپس صفات مورد نظر اندازه. [12]هفت روز انجام گرفت 

  انجام گرفت. qRT-PCRبا استفاده از 

محاسبه  [8]گردد که از طریق فرمول زنی محسوب میاین شاخص، شاخصی از سرعت و شتاب جوانه :زنیجوانه متوسط زمان

  MGT=ƩD/Ʃn                                                                                                 .شد
 است. Dزده در روز تعداد بذر جوانه n زنی وروز شمارش از اولین روز جوانه Dکه در آن، 

  گیری شد.متر اندازهمتر و با دقت میلیتوسط خط کش مدرج بر حسب سانتی چه:چه و ریشههطول ساق

 گیری شد.اندازهبر روی ترازو دیجیتالی و با دقت یک هزارم  چه:ریشه و چههساق و خشک تروزن

 .[21]فسفر موجود در نمونه به روش فتومتری مشخص گردید  میزان یر فسفات:گیری ذخااندازه

انجام  SAS9.1های به دست آمده از نظر نرمال بودن بررسی شد و سپس، تجزیه واریانس با استفاده از نرم افزار داده

 Real timeهای داده به مربوط نمودار رسم گردید.مقایسه درصد  1در سطح احتمال  دانکنها براساس آزمون گردید. میانگین

PCR  در محیط Excel .صورت گرفت 
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 و  بحث  نتایج .3

، زنی، طول ساقچهتیمارهای میانگین مدت جوانه فرسودگی و پرایمینگ بر روی اثر متقابل طبق جدول تجزیه واریانس

چه و فسفات تر ساقهچه، وزنبر روی تیمارهای طول ریشه و اثر سادهچه وزن خشک ریشهو چه چه، وزن خشک ساقهتر ریشهوزن

زنی ترین میانگین مدت جوانهبود. کم %88( بدون پرایمینگ با فرسودگی 263/2زنی )بیشترین میانگین مدت جوانه دار بود.معنی

 .(1)جدول  بود داردرصد معنی 1در سطح احتمال  MGT پیش تیمار جیبرلین و بذور بدون فرسودگی بود. در (216/2)

جیبرلین و سطوح بدون  متر( از پیش تیمارمیلی 13/111چه )ترین طول ساقهمتقابل بیش اثرات میانگین در مقایسه

در اثر ساده . (1)جدول  به دست آمد %88متر( بدون پرایمینگ و بذور با فرسودگی میلی 82چه )ترین طول ساقهفرسودگی و کم

 11/111) چهترین طول ریشهمتر( در پیش تیمار جیبرلین و کممیلی 24/222چه )ین طول ریشهتربیشنیز مقایسه میانگین 

ترین تر شده به طوری که در شاهد )بدون فرسودگی( بیشچه کوتاه. با افزایش فرسودگی طول ریشهبدون پرایمینگ بودمتر( میلی

در سطح  PLو  مشاهده شد. متر(میلی 66/132چه )طول ریشهترین کم %88و در فرسودگی  متر(میلی 36/163چه )طول ریشه

در پیش تیمار جیبرلین  گرم( 82/12چه )هتر ساقترین وزنبیشدر اثرات ساده  .(3و  2)جدول  دار بوداحتمال یک درصد معنی

چه کاهش یافت. به تر ساقهبود. با افزایش شدت فرسودگی وزن )بدون پرایمینگ( در شاهد گرم( 61/8چه )هساقتر ترین وزنو کم

 بود %88در فرسودگی  گرم( 33/8ترین آن )و کم )بدون فرسودگی(  در شاهدگرم(  36/12چه )تر ساقهترین وزنطوری که بیش

و بذور بدون فرسودگی و  ر جیبرلینگرم( از پیش تیما 68/2چه )تر ریشهترین وزنبیش هم در اثرات متقابل .(4و  3)جدول 

 دار بوددر سطح احتمال یک درصد معنی RFWو  بود. %88گرم( بدون پرایمینگ با فرسودگی  22/1چه )تر ریشهترین وزنکم

 .(1)جدول 

گرم( از پیش تیمار جیبرلین و بذور بدون  22/2چه )و ریشه گرم( 12/1چه )ترین وزن خشک ساقهدر اثرات متقابل بیش

بدون پرایمینگ با گرم( از تیمار  23/2چه )ترین وزن خشک ریشهکمگرم( و   86/2چه )ترین وزن خشک ساقهفرسودگی و کم

  .(1)جدول  دار بوداحتمال یک درصد معنیدر  RDWدرصد و  1در احتمال  PDW. بود %88فرسودگی 

ترین میزان در پرایمینگ جیبرلین و کم (fwمیکرو مول بر گرم  244/2ترین میزان ذخایر فسفات )بیشدر اثرات ساده 

به یابد. خایر فسفات کاهش میذبا افزایش شدت فرسودگی میزان  .در شاهد بود (fwمیکرو مول بر گرم  231/2ذخایر فسفات )

ترین میزان ذخایر فسفات و کم )بدون فرسودگی( شاهد (fwمیکرو مول بر گرم  243/2ترین میزان ذخایر فسفات )بیشطوری 

 .(3و  2)جدول  بود %88در فرسودگی (  fwمیکرو مول بر گرم   234/2)
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 بر روی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاهچه لوبیا  اثر متقابل پرایمینگ و فرسودگی مقایسه میانگین - 1جدول

P1پرایمینگ، : هیدروP2: سالیسیلیک، اسیدP3 ،جیبرلین :P4 : ،شاهد :A1  ،بدون فرسودگی :A2 88فرسودگی%،  :A3  88فرسودگی%. 

بود.  %88اکسیدانت در تیمار پرایمینگ با جیبرلین و سطح فرسودگی آنتی هایهای آنزیمترین میزان بیان نسبی ژنبیش

نگ و ها در تیمار بدون پرایمیترین میزان آنطوری که کماکسیدانت کاهش یافت. بههای آنتیفرسودگی بیان ژن آنزیم با افزایش

  (.1بود )شکل  %88فرسودگی 

 

 چه و فسفات گیاهچه لوبیاتر ساقهچه، وزن زنی، طول ریشهمقایسه میانگین اثر ساده پرایمینگ بر روی درصد جوانه -2جدول 

  1 -(µmolg(fwفسفات  ذخایر میزان چه )گرم(وزن تر ساقه متر(چه )میلیطول ریشه پرایمینگ

پرایمینگ هیدرو  b 668/138 b 844/12 b 233/2 

سالیسیلیک اسید  b 888/142 b 262/11 b 238/2 

 a 244/222 a 821/12 a 244/2 جیبرلین

 c 111/111 c 616/8 c 231/2 شاهد

 

 سالیسیلیک و بدون پرایمینگ بود. هیدرو پرایمینگ، اسید از بیشتر جیبرلین تاثیر دهنده، بهبود تیمارهای بین در

 برتری علتچه در مدت زمان کمتری صورت گیرد. شود که خروج ریشهزنی، موجب میهای جوانهپرایمینگ با تسریع فعالیت

 با ذرب تیمار پیش اوالً که نمود استنباط چنین توانمی را گیاهی مختلف هایگونه در نشده پرایم نسبت به شده پرایم بذرهای

  [16]شود می زنیجوانه تسریع باعث ساز، و سوخت زمان مدت کردن کوتاه طریق از یعنی زنیجوانه مرحله از سه دو مرحله توسعه

پروتئین،  سنتزشده و  آغاز بذرها در ATPتولید  ها،آنزیم سازی سنتزفعال ای،ذخیره مواد انتقال بذر، پرایمینگ طی در ثانیا و

DNA بذر برای تعمیر خسارت وارد  . [6]باشد می گذارتاثیر در جنین غشایی سلول فسفولیپیدهای بر چنینهم و یافته افزایش

اکسیدانی و جلوگیری از بروز تنش نیاز به زمان دارد چنین آغاز مجدد سیستم آنتیهای سلول و همشده به غشاء و دیگر قسمت

بذرهای  زنی درها فقط پس از پرایمینگ امکان پذیر است، بنابراین مدت زمان الزم برای تکمیل فرآیند جوانهو ترمیم این خسارت

 در چهساقه و چهریشه ترسریع خروج علت پژوهشگران. [4]زنی است یابد که نتیجه آن افزایش زمان جوانهفرسوده افزایش می

 چه )گرم(وزن خشک ریشه چه )گرم(وزن خشک ریشه چه )گرم(وزن تر ساقه متر(چه )میلیطول ساقه زنی )روز(میانگین مدت جوانه لباثر متقا
A1P1 fde 231/2 c 222/116 b 122/2 b 363/2 b 116/2 
A1P2 fde 232/2 b 222/131 b 186/2 b 382/2 b 161/2 
A1P3 g 216/2 a 133/111 a 686/2 a 124/1 a 224/2 
A1P4 c 241/2 fed 668/121 d 133/1 dc 322/2 dc 132/2 
A2P1 fde 231/2 ed 333/128 c 833/1 bc 316/2 bc 141/2 
A2P2 de 231/2 c 668/118 c 322/1 bc 326/2 bc 141/2 
A2P3 f 228/2 b 668/128 b 132/2 b 361/2 b 161/2 
A2P4 b 213/2 g 222/36 ef 242/1 fe 822/2 fe 123/2 
A3P1 d 238/2 fg 222/33 f 212/1 de 841/2 dc 132/2 
A3P2 d 238/2 fed 333/121 e 362/1 dc 881/2 de 118/2 
A3P3 fe 232/2 cd 222/112 c 342/1 dc 886/2 de 118/2 
A3P4 a 263/2 h 222/82 g 222/1 f 863/2 f 232/2 
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( 2223در سال ) [13]. [11]اند داده نسبت زنیجوانه دوره در فعالیت متابولیکی و آب جذب بیشتر بازده به را شده پرایم بذور

زایش کند. افهای پرایم شده افزایش پیدا میهای آمیالز و ساکارز سینتاز در ساقه و ریشه گیاهچهگزارش کردند، که میزان آنزیم

 حورم رشد بر تأثیر با پرایمینگ چه بذرهای پرایم شده باشد.چه و ساقهاز دالیل افزایش طول ریشهتواند های میچنین آنزیم

 چهگیاه متابولیکی و فیزیولوژیک فرآیندهای تحت تأثیر قراردادن با و شده هدایت الکتریکی افزایش جبمو گیاهچه ینمو و جنین

 .[1]گردد چه میساقه و چهریشه تروزن افزایش و آب جذب افزایش موجب

 
 

 فسفات گیاهچه لوبیاچه و تر ساقه چه، وزنزنی، طول ریشهمقایسه میانگین اثر ساده فرسودگی بر روی درصد جوانه -3جدول 

چه )گرم(تر ساقهوزن  متر()میلی چهطول ریشه فرسودگی  fw)1 -(µmolgفسفات  ذخایر میزان 

 a  368/163 a 363/12 a 243/2 شاهد

%88فرسودگی   b 318/146 b822/12 b 238/2 

%88 فرسودگی  c 668/132 c331/8 c 234/2 

 

 

 
: هیدرو P2: شاهد، P1 اکسیدانت ناشی از اعمال تیمار پرایمینگ و قرسودگی،های آنتیآنزیمتغییرات میزان بیان ژن  -1شکل 

 .%88: فرسودگی A3، %88: فرسودگی A2: بدون فرسودگی، A1: جیبرلین، P4: اسید سالیسیلیک، P3پرایمینگ، 

 

را ناشی از کاهش کارایی استفاده از ذخایر های حاصل از بذور فرسوده شده چه گیاهچهکاهش وزن خشک ساقه [18]

های کلیدی موجب تحرک ذخایر غذایی بذر و در نتیجه افزایش وزن خشک سازی و سنتز آنزیمپرایمینگ از طریق فعالاند. دانسته

نسبت  فزایشتواند موجب اافزایش میزان فسفات نسب به شاهد بیانگر اثر مثبت پرایمینگ بذر است و می. [12]شود چه میساقه

ATP  بهADP .نتایج حاصل از آزمایش  شود که این امر سطح انرژی موجود در بذر را افزایش خواهد دادRT-PCR  نشان داد که

اکسیدانت در بذور تیمار شده با پرایمینگ نسبت به کنترل شده از یک روند افزایشی های آنتیهای آنزیممیزان بیان نسبی ژن
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 باشند. در این پژوهش، تحتترین مقدار را دارا میها کمطوری که در تیمار بدون پرایمینگ بیان ژن این آنزیمکند. بهپیروی می

یر بود و افزایش های دیگر بسیار باال و چشم گتاثیر پرایمینگ با جیبرلین بیان نسبی ژن پراکسیداز نسبت به بیان نسبی ژن آنزیم

دارد و توان  موید این مطلب است که بذر سطح بیان ژن پراکسیداز را برای مقابله با فرسودگی، باال نگه میبیان این ژن احتماأل

اکسیدانت در تیمار بدون پرایمینگ )شاهد(، بیانگر های آنتیهای آنزیمشده ژن مشاهده اندک بیانمهار عواملی فرسودگی را دارد. 

 .[18]شد بانمی دفاعی هایژن بیان باالی مقادیر به طبیعی، نیازی شرایط در زیرا. باشدمی ها در متابولیسم ثانویهنقش این ژن

 
 

  نتیجه گیری کلی .4

فرسوده  هایزنی و رشد گیاهچهکه اسیدسالیسیلیک توانست به جوانهبا توجه به نتایج حاصل از این پژوهش با وجود این

ر اسید توان از پیش تیماهورمون بود. بنابراین، در بذرهای فرسوده لوبیا میکمک کند، اما تاثیر کاربرد جیبرلین بیشتر از این 

 جیبرلیک جهت تقویت قدرت بذر استفاده کرد. 
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ABSTRACT 
In order to investigate the effect of priming and aging on seed germination and biochemical constituents of common 

bean seed a factorial experiment conducted based on completely randomized design with three replications using 

12 treatments in including aging (control without aging, 88% and 78% of germination of control) and priming 

(control, hydro-priming, priming by gibberellin and salicylic acid) in the University of Mohaghegh Ardabili in 

2016. After RNA extraction and cDNA synthesis, gene expression of antioxidant enzymes was studied using qRT-

PCR and some of physiological and biochemical traits were measured. The results showed that the longest radicle 

and plumule, the highest radical and plumule fresh and dry weight and the highest phosphate reserves was related 

to gibberellin priming and non-aged seeds. Also, peroxidase gene expression was higher than the other antioxidant 

enzymes. With increasing the aging there was a reduction trend in the gene expression and the lowest expression 

observed for peroxidase in non-primed seeds in 78% of germination. In conclusion, priming with gibberellin caused 

to invigoration of weak bean seeds. 

 

Keywords: Salicylic acid, antioxidant enzymes, gene expression, priming, gibberellin, aging, phospha, 

common bean. 


