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 Stevia(هاي آنتی اکسیدانت  استویا زنی و فعالیت آنزیماین تحقیق بررسی اثر انواع پرایمینگ بر جوانههدف از 
rebaudiana Bertoni   ( اه اجرا گتکرار در آزمایش 3آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با . هورمون بود محیط حاويدر

میلی گرم بر لیتر و پرایمینگ بذور به صورت  50و  25فر، هاي مختلف اسید جیبرلیک شامل صتیمارها شامل غلظت. شد
بیشترین . بودساعت  18ت دبه م) درصد 3نیترات پتاسیم ( اسموو  )میلی گرم بر لیتر 2/0اسید جیبرلیک ( هیدرو، هورمون

در  .هده شدگرم بر لیتر اسید جیبرلیک مشامیلی 50در تیمار هورمون پرایمینگ و در غلظت  %)26/67( زنیدرصد جوانه
از و دیسمیوت سوپراکسید آنزیم فعالیت بیشترین میزان. دست آمده بزنی اسمو پرایمینگ بیشترین سرعت جوانه تیمارپیش
د جیبرلیک یلیتر اسدر غلظت صفر میلی )در هیدرو پرایمینگ( کاتاالز و پراکسیدازو  )در اسموپرایمینگ(آلدهید ديمالون
دست ه د جیبرلیک بیمیلی گرم از اس 50تیمار هورمون و در غلظت یزان آنزیم آلفا آمیالز با پیشبیشترین م .گیري شداندازه

 .آمد
 

 .زنی، اسید جیبرلیک، پرایمینگهاي آنتی اکسیدانت، جوانهآنزیم ،استویا: هاي کلیديواژه
  

 مقدمه
ه صنایع مختلف، براي تامین سالمت هاي وابسته به آن از طریق تامین مواد اولیبخش گیاهان دارویی و طیف فعالیت

و پرورش گیاهان  کشت  .آوري در کشور داراي اهمیت خاصی استارز هاي اشتغال وجمیعت روز افزون جهان و ایجاد زمینه
 استقرار وزنی جوانه ،بسیاري از گیاهان دارویی ه دراز جمله این ک. دارویی و معطر از چند جنبه با مشکالتی مواجه است

زنی درصد جوانه .)1390 ،چراغی و همکاران( با مشکل مواجه است اغلب ،کمی که این گیاهان دارند ه علت قوه نامیهب گیاهچه
 ،با توجه به این موضوع. )2011 ،یاداوا و همکاران( ود ناسازگاري این گیاه پایین استا توجه به ریز بودن و خنیز ب بذر استویا

در این تحقیق تاثیر انواع پرایمینگ و  .استزنی پیش شرطی براي انجام مطالعات مختلف یابی به باالترین درصد جوانهدست
 .هاي آنتی اکسیدانت استویا مورد بررسی قرار گرفتزنی و فعالیت آنزیمسه غلظت از اسید جیبرلیک بر فرایند جوانه

 
   هامواد و روش

هاي تیمارها شامل غلظت. شد تکرار در آزمایشگاه اجرا 3ا صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی باین آزمایش به 
میلی گرم بر لیتر و پرایمینگ بذر به صورت هیدرو، هورمون و اسمو پرایمینگ  50و  25مختلف اسید جیبرلیک شامل صفر، 

  . ندبود
. گردیدندعت پرایم سا 18درصد به مدت  3میلی گرم بر لیتر و نیترات پتاسیم  2/0ابتدا بذور در آب، اسید جیبرلیک 

به  .دهاي ذکر شده به محیط اضافه گردیو محلول اسید جیبرلیک با غلظت ندزنی قرار داده شدسپس، بذور در محیط جوانه
هاي آنزیم .بذور به صورت روزانه شمارش شدند ،زنیسرعت و درصد جوانه پارامترهاي مربوط بهگیري منظور اندازه

مورد اندازه  هاي موجودي و بر اساس پروتکلاسپکتروفتومترروش ی اکسیدانت نیز با استفاده از هاي آنتهیدرولیتیک  و آنزیم
آماري و مقایسه  هايکلیه تجزیه. گرفت انجام SPSS.16افزار ها توسط نرمآزمون نرمال بودن توزیع داده .ندگیري قرار گرفت
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% 5ها از آزمون دانکن در سطح احتمال براي مقایسه میانگین .انجام شد SPSSو  SASها با استفاده از نرم افراز میانگین
 .انجام پذیرفت Excel  افزارگیري از نرمهاو نمودارها با بهرهرسم شکل. استفاده گردید

  
  بحث و نتایج

مال زنی در سطح احتبر درصد و سرعت جوانهها و اثر متقابل آنانواع پرایمینگ  ،هاي مختلف اسید جیبرلیکاثر غلظت
- جوانه بیشترین درصدکه  به طوري ،زنی شدافزایش درصد جوانه موجباسید جیبرلیک  .)1جدول ( ار بودددرصد معنی یک
ترین درصد کم .گرم بر لیتر اسید جیبرلیک مشاهده شدمیلی 50در تیمار هورمون پرایمینگ و در غلظت  %)26/67( زنی

- تحقیقات نشان می .)2جدول ( لیتر اسید جیبرلیک بودو در غلظت صفر میلیمربوط به اسمو پرایمینگ  %)7/13( زنیجوانه
سان و گلوبر، (شود ي بذري میزنی و توسعهي جوانهي گیاه از جمله در پدیدهدهد که کاربرد جیبرلین موجب رشد و توسعه

فعالیت بر  هامینگ و اثر متقابل آن، انواع پرایاثر اسید جیبرلیک .)1971 ،دارا و همکاران ؛1998 ،ریچی و گیلوري ؛2004
و  وتازیدیسم سوپراکسید هايآنزیمفعالیت حداکثر میزان  .)1جدول ( دار بودمعنیو آلفا آمیالز هاي آنتی اکسیدانت آنزیم
فعالیت  بیشترین میزان .دست آمده بو تیمار با اسمو پرایمینگ لیتر اسید جیبرلیک در غلظت صفر میلی آلدهیدديمالون

در  پرایمینگ بذور هیدرو. حاصل شد تیمار با هورمون و در پیش )لیترمیلی 50( ز در بیشترین میزان اسید جیبرلیکآلفاآمیال
توان می ،بنابراین .)2جدول ( گردید پراکسیدازو کاتاالز هاي آنزیم فعالیت موجب حداکثر لیتر اسید جیبرلیکغلظت صفر میلی

 زياـسو آزاد نتزـس یشازـفزیرا ا ،استزنی افزوده شده اسید جیبرلیک بر درصد جوانه چنین نتیجه گرفت که با افزایش
 ايبر دهتفاـسا لـقاب ادوـم هـبآن  تبدیلو  ايهخیرذ نشاسته نشد تهـشکس بـموج رذـبدر ) GA3( هورمون اسید جیبرلیک

هاي آنزیمفعالیت بر میزان  افزایش میزان این هورمون ).2006 ،ندجاف و همکاران( دوـشمی نیزنهاجو یندآفر آغازو  جنین
اسید جیبرلیک به عنوان تنظیم کننده رشد گیاهی با باال بردن تقسیم سلولی  .)2جدول ( داشت معکوسآنتی اکسیدانتی تاثیر 

و غیره  سطح برگ ،تعداد برگ ،افزایش ارتفاع موجبو بیشتر کردن جذب مواد  گرددافزایش جذب مواد غذایی می موجب
منجر به  تعداد برگ و فعالیت فتوسنتزي ،سطح برگ هاي رشدي گیاه مانندافزایش مولفه). 2006 ،شاه و همکاران( خواهد شد

  ).2006 ،سیفوال و باربري( خواهد شد ها و سایر ترکیباتآنزیم افزایش دسترسی مسیرهاي بیوسنتزي تولید کننده
  

  استویاو فعالیت آنزیمی در زنی هاي جوانهنگ و اسید جیبرلیک بر ویژگیتجزیه واریانس اثر پرایمی  - 1 جدول
  

-درجه  تغییر منایع
  يآزاد

        میانگین مربعات  
-درصد جوانه
  یزن

سرعت 
  زنیجوانه

 سوپراکسید
مالون دي   پراکسیداز  کاتاالز  وتازیدیسم

  آلدهید
آلفا 
  آمیالز

  P(  2   **06/79  **53/8  **54/0  **5/4  **47/0  *002/0  **93/0(پرایمینگ 
  G(  2  **88/2598  **9/37  **9/37  **41.8  **92/0  **01/0  **19/0(جیبرلین 
G*A  4  **95/68  *42/0  *00/1  *31/0  *05/0  *0005/0  *001/0  

  02/4  97/7  48/10  51/3  57/6  86/3  26/2    (%)تغییر  ضریب
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هاي مختلف اسید جیبرلیک و انواع در غلظت هاي آنزیمی استویاو فعالیت زنیهاي جوانهایسه میانگین شاخصمق - 2جدول 

  پرایمینگ

-درصد جوانه  تیمارها
  زنی

سرعت 
 زنیجوانه

  )بذر در روز(

 سوپراکسید
 دیسمیوتاز

واحد بر (
میلی گرم در 

  ) دقیقه

 کاتاالز   
واحد بر (

میلی گرم در 
      ) دقیقه

 کسیدازپرا
واحد بر (

میلی گرم در 
  )دقیقه

- ديمالون
میلی ( دآلدهی

  )مول بر گرم

آلفاآمیالز      
واحد بر (

میلی گرم در 
      ) دقیقه

P1G1  g13/17  b23/10  a23/2  a7/7        a66/1  b21/0  e74/0  
P1G2  e7/27  d5/8  a1/2    b13/7    ab46/1    cd18/0    dc92/0    
P1G3  b8/50  f66/6  cb7/1    c6/4    cd23/1  cb17/0  b06/1  
P2G1  f6/24  c5/8  b86/1    b16/7    a63/1  b21/0  c95/0  
P2G2  c4/41  e3/7  cb5/1    c06/6    ef08/1    d16/0    b09/1    
P2G3  a26/67  g2/5  e2/1    e73/4  f75/0  e12/0    a27/1    
P3G1  h7/13  a73/11    a26/2  b86/6    bc35/1    a24/0    d85/0    
P3G2  f93/25  cd73/8  cb7/1    d59/5    ef88/0    cb19/0    c99/0     
P3G3  d53/38  ef00/7  d46/1     e76/4  f77/0    cd16/0    b1/1  

 :G    لیترمیلی 50و 25 ،به ترتیب صفر( سطوح اسید جیبرلیک( 
:P هورمون و اسمو پرایمینگ ،به ترتیب هیدرو(انواع پرایمینگ(  

  
 نتیجه گیري

با توجه  .به دست آمدتیمار با هورمون لیتر اسید جیبریک در پیشمیلی 50غلظت در  زنیین آزمایش حداکثر جوانهدر ا
 .زنی استفاده کردتوان از این تیمار براي بهبود جوانهمی ،زنی و رویش کمی برخوردار استبه این که بذر استویا از قدرت جوانه

شی از کاهش صرف انرژي بذر در جهت تولید سیستم آنتی اکسیدانت و تغییر الگوي مصرف تواند نابه احتمال زیاد این امر می
   .زنی باشدهاي جوانهانرژي در فعالیت
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