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 تاثیر نانو اکسید روي بر تحرک ذخایر غذایی بذر سویا در شرایط خشکی

 

 سحر طلوعی  -محمد صدقی 

و تحرک های جوانه زنی بر ویژگی به منظور بررسی اثر تنش خشکی و کاربرد نانو اکسید رویچکیده: 

فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار اجرا شد. بذر سویا آزمایشی به صورت ذخایر غذایی 

مگاپاسکال بود که با استفاده از پلی  -4/1 و -7/0صفر، تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در سه سطح 

به کار  لیتر درگرم  5/1و 75/0وی نیز در سه غلظت صفر، اعمال شد. نانو اکسید ر 6000اتیلن گالیکول 

زنی بذور سویا شد و نانو اکسید روی موجب افزایش درصد و سرعت جوانهبرده شد. نتایج نشان داد که 

لیتر نانو اکسید روی  درگرم  5/1بذر در روز از کاربرد  88/6و  %5/89حداکثر این صفات به ترتیب با مقادیر 

های آنتی اکسیدانت بر اثر لی، تنش خشکی موجب کاهش صفات جوانه زنی گردید. سیستمو به دست آمد.

وقوع تنش خشکی و کاربرد نانو اکسید روی افزایش فعالیت داشتند و بیشترین میزان و فعالیت آنتی 

خشکی لیتر نانو اکسید روی مشاهده شد. با وجود این که  درگرم  5/1ها در تنش شدید با کاربرد اکسیدانت

های هیدرولیتیک در بذر شد، ولی کاربرد نانو اکسید روی توانست موجب موجب کاهش فعالیت آنزیم

ها نسبت به شاهد گردد. تحرک ذخایر سه گانه بذر در هنگام جوانه زنی افزایش معنی دار فعالیت این آنزیم

های بذر افزایش و پس از آن ساعت پس از آبنوشی مقدار کل پروتئین 48الگوی متفاوتی نشان دادند. تا 

کاهش نشان داد، ولی در مورد کربوهیدرات و لیپید روند کاهشی از همان ساعات اولیه آبنوشی مشاهده شد. 

 تنش خشکی موجب تخلیه سریعتر ذخایر گردید، ولی نانو اکسید روی روند تخلیه ذخایر را کندتر کرد.

   نه زنی، تحرک ذخایر بذر، فعالیت آنزیمی: سویا، خشکی، نانو اکسید روی، جواواژهاي کلیدي
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 مقدمه

ی روغنی سرشار از منابع اصلی روغن خوراکی در اهاز دانه  Glycine max (Merr)سویا با نام علمی

زیاد پروتئین در کنجاله برای انسان و دام مصرف غذایی فراوانی  دلیل مقادیره این محصول ب .جهان است

آید شمار میه گوگرد و روی ب دارد، از نظر نیاز به عناصر غذایی از گیاهان پر نیاز به عناصری همچون فسفر،

 (. 1370)خواجه حسینی، 

درجه جزو مناطق خشک و نیمه خشک به حساب  38 تا 25گرفتن در عرض جغرافیایی  ایران با قرار

زاده اصل و یابد )کریمآید. عملکرد گیاهان زراعی در نتیجه کمبود نزوالت جوی به شدت کاهش میمی

گیاهان محسوب  (. خشکی به عنوان مهمترین عامل غیر زنده محدود کننده رشد و عملکرد1382همکاران، 

ای،  های انتقال عناصر غذایی در گیاهان مانند جریان توده(. مکانیسم2003شود )چینگ و همکاران، می

انتشار و انتقال به وسیله پدیده اسمز همگی تابعی از مقدار رطوبت موجود در خاک و ریشه است و در صورت 

(. 1998و زایگر،  گردد )تایزر و تحول میکاهش رطوبت، شدت و مقدار غلظت عناصر غذایی دستخوش تغیی

های ( تغذیه مطلوب گیاهی به ویژه تامین عنصر روی را به عنوان یکی از روش1387دهقانیان و مدندوست )

موثر بر تواناسازی گیاهان در مقابله با تنش خشکی معرفی کردند. روی به عنوان یکی از عناصر ریز مغذی 

آنزیم و عوامل رونویسی به عنوان یکی از اجزای  200ضروری است. در حدود برای بسیاری از موجودات زنده 

کند ها ایفا میدارند. بنابراین، روی نقش مهمی را در سنتز پروتئین و کربوهیدرات اساسی به عنصر روی نیاز

تاثیر  بیوسنتز کلروفیل و در تنظیم متابولیسم ساکاریدها، اسیدهای نوکلئیک و لیپید شرکت دارد. روی بر

(. سویا، ذرت، برنج، حبوبات، سورگوم، مرکبات و درختان میوه 1999پندیاس، -گذارد )پندیاس کاباتامی

 (. 2005بیشترین حساسیت را نسبت به کمبود روی دارند )هک ماالرینو، 

ای محصوالت کمبود روی عالوه بر کاهش عملکرد و درصد پروتئین دانه، موجب افت ارزش تغذیه

شود. در گردد و غلظت کم روی در گندم و نان تولیدی سبب بروز کمبود روی در انسان میتولیدی می

برند. دلیل اصلی کمبود درصد از جمعیت جهان از کمبود عناصر کم مصرف به ویژه روی رنج می 40حدود 

ایی است توام آهن و روی در انسان یا کم خونی ایرانی مصرف زیاد غالت حاوی آهن و روی کم در جیره غذ

 (. 1991)ولچ و همکاران، 

توانند گیاه را برای مقابله با تنش خشکی آماده کنند )چاکماک، عناصر ریز مغذی آهن و روی می 

تواند این عنصر را در اسرع وقت در اختیار گیاه قرار دهد از که می پاشی روی به دلیل این(. محلول2008

بنابراین، با توجه به اینکه کشور ما در منطقه خشک و نیمه  (.2003اهمیت زیادی برخوردار است )آلووی، 
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توان نقش های تحمل تنش خشکی، میخشک قرار دارد، با استفاده بهینه از منابع آبی و تقویت مکانیسم

 ها ایفا کرد. مهمی در تولید محصوالت زراعی وغنی سازی آن

 و تاریخچه سویا منشا

سال قبل در  4700ری، چین و ژاپن است که قدمت آن به حدود سویا بومی آسیا به ویژه منطقه منچو

(. محققان درمورد موطن سویا تا حدودی دچار سرردرگمی هسرتند، زیررا 1375گردد )ناصری، چین باز می

( دو مرکرز ژنری عمرده Glycineباشد، ولی جنس سویا )تصور بر این بود که موطن آن شمال شرقی چین 

و دیگری در منطقة استرالیا است و یک مرکز فرعی در چرین دارد )هرایموایتز،  دارد که یکی در شرق آفریقا

(، استرالیا را به عنوان مرکرز 1977های آنزیمی )برو و همکاران، (. یک نظریة جدید مبنی بر آزمایش1976

ناقرل  کند و پرندگان مهراجر رامحتمل پراکندگی برای تمام منطقة اقیانوس آرام، از جمله چین پیشنهاد می

 (.1978بذر آن دانسته است )برو، 

 یاهشناسی سویاگ

هزار گونه گیاهی است که در سه زیر تیره پروانه آسایان  18( دارای Fabaceaeتیره بقوالت )

(Papilionoideaeگل ارغوان ،)( هاCaesalpinioideae) و گل ابریشم( هاMimosoideaeجای گرفته ) .اند

 ( قرار گرفتهPhaseoleaeدر زیر تیره پروانه آسایان و طایفه لوبیا )  (Glycine max Merr)سویا با نام علمی

تقسیم شده  Soja (Moench)و Glycine به دو زیر جنس Glycine (. جنس 1382است ) عباس دخت، 

به معنی شیرین گرفته شده است که توسط لینه معرفی گردید  Glykusاز کلمه یونانی  Glycineاست. واژه 

ای مورد استفاده توسط مریل پیشنهاد شده بود، به طور گسترده 1917نیز که در سال  G. max، ینو همچن

 (Glycin max Merr)گونه دارد که نوع زراعی آن 9سویا  (.1372لطیفی،  ؛1382قرار گرفت )عباس دخت، 

 زیر جنس گونه وحشی چند ساله است که بومی استرالیا هستند.  16دارای  Glycineاست. زیر جنس  

Soja  شاملGlycine maxساله ، سویای زراعی و اجداد وحشی یک Zucc  وSoja (.1384 )عقیقی، است 

 ي مورفولوژیکی بذر سویاهاویژگی

 پوسته بذر

پوسته بذر یک ساختار مرکب است و در واقع معبری را برای رساندن مواد غذایی به جنین در حال نمو 

کند و نیز وغ، پوسته بذر به عنوان پوشش و حفاظ برای جنین عمل میو بل خشک شدنکند. طی فراهم می

گذارد. پوسته بذر نقش مهمی در نمو برذر زنی تاثیر میبذر و شروع جوانه رکوداز طریق کنترل جذب آب بر 

(. بزرگترین بخش پوسته بذر از پوشش داخلی و 2005و صفات مرتبط با کیفیت بذر دارد )مویز و همکاران، 
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آید. در سویا مانند سایر بقوالت، سلول تخم دو الیه غشرا دارد. در ی سلول تخم لقاح یافته به وجود میخارج

چسربند. در های خارجی آندوسپرم به صورت بخشی از پوسته بذر به پوشرش داخلری مریبذور این تیره الیه

-یابد، در حالی که سایر الیرهمیترین الیه به صورت الیه آلئورون تمایز های آندوسپرم، خارجیبین این الیه

 (.2004شوند ) ما و همکاران، های باقی مانده طی بلوغ تجزیه می

 الیه پالیساد )مالپیگی(

هرای دیرواره ضرخیم، چنرد ترین الیه اپیدرمی به صورت فشرده از ماکرواسکلروئیدها برا سرلولخارجی

پوشراند. ی سطح خارجی ایرن الیره را مریهای پهن تشکیل شده است. کوتیکول نازکوجهی یا ستونی با لپه

 (.2007های آنتوسیانین هم در این الیه قرار دارند )شائو و همکاران، پیگمان

 الیه هاورگالس )ساعت شنی(

ها با هروا پرر اند و بین آنها ضخیم شدههای پره دار و پهن است. سلولاز جنس استئواسکلروئید با لبه

 (.2007شود )شائو و همکاران،ی خیساندن بذر سیال میها طشده است. محتوای این سلول

 الیه پارانشیم 

آب شروند و در طرول های مماس طویل شده است که طی بلوغ برذر فشررده مریاین الیه حاوی سلول

شوند. یک الیه کوتیکولی نازک نیرز برین پارانشریم و یابند و بزرگ میبذر دوباره شکل خود را باز می نوشی

 (.2007گیرد )شائو و همکاران، قرار میالیه آلئورون 

 الیه آلئورون 

های مکعبی سه بعدی است که تعداد زیرادی ای از سلولشود. تک الیهاین الیه از آندوسپرم مشتق می

مانند. اگرچه بخشی از پوسرته های زنده در بذرهای بالغ پس از پسابش زنده میها به عنوان تنها سلولاز آن

 (.2007چسبد )شائو و همکاران، آید، ولی به الیه داخلی پوسته میبذر به حساب نمی

 ناف 

منفذ ناف شکاف یا بافتی بر روی پوسته بذر و در محل اتصال به نیام است. انتهای باز ناف که در محل 

 (.2007شود )شائو و همکاران، چه است، سفت یا میکروپیل نامیده میظهور ریشه
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 جنین

هرا مرواد غرذایی را اند، تشکیل شده است. لپهها که آن را احاطه کردهقه و لپهسا-جنین از محور ریشه

 (.2007کنند )شائو و همکاران، زنی فراهم میبرای جوانه

 تنش کمبود آب

ای است که اولین بار توسط دانشمندان علوم بیولوژیک در مورد انسان به کار برده شد. این تنش واژه

ی وارد آوردن صدمه به و آن را به عنوان هر عاملی که امکان بالقوه است دهواژه از علم فیزیک گرفته ش

ی فیزیولوژیک است که از تاثیر کنند. تنش نتیجه روند غیر عادی فرایندهاتعریف می ،موجودات زنده را دارد

ورت که به ص استشود. تنش دارای توان آسیب رسانی یک یا ترکیبی از عوامل زیستی و محیطی حاصل می

یا مرگ  به صورت کاهش رشد، مرگ گیاه وکه و ممکن است  دهدمینتیجه یک متابولیسم غیر عادی روی 

گویند که فشار آماس یا تورم در (. تنش آب به حالتی می1372ها بروز کند )حکمت شعار، برخی از اندام

ش جذب آب و یا ترکیبی از این ناشی از تلفات باالی آب )تعرق( یا کاه که نباشدسلول یا بافت گیاهی کامل 

شود که میزان بارندگی سالیانه (. نواحی تحت تنش به نواحی گفته می1386)میرزایی و رضوانی، است دو 

متر در سال جزو این نواحی است میلی 240ایران با متوسط بارندگی  .متر باشدمیلی 500ها کمتر از آن

مبود آب اغلب اولین عامل محدود کننده برای تولید (.  ک1385؛ محمدی و همکاران، 2009)جاجرمی، 

(. تنش کم آبی بر بسیاری 2004گیاهان زراعی در شرایط خشک و نیمه خشک است )هوساین و همکاران، 

گردد و موجب تغییرات آناتومیکی، مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی می استی رشد موثر هااز جنبه

به شدت و مدت تنش،  و است. واکنش گیاهان به سطوح مختلف تنش آب متفاوت (1374علیزاده و کرامر، )

. خشکی یکی از مهمترین عوامل  (2003گونه گیاهی و مرحله رشد و نموآن بستگی دارد )چاوز و همکاران، 

ه و همچنین، چزنی و استقرار گیاهزای محیطی است که روی اکثر مراحل رشد گیاه مانند مرحله جوانهتنش

شینوزاکی و -؛ یاماقوچی2004سازد )صفر نژاد،آور وارد میها آثار مخرب و زیانختار اندام و فعالیت آنسا

(. جذب عناصر غذایی معدنی اغلب 2000؛ یوردانو و همکاران، 2000؛ شاباال و همکاران، 2002همکاران، 

ی از تداخل جذب عناصر تواند ناش( که این عمل می1969اسلچر، یابد )در گیاهان تحت تنش کاهش می

 رشد خشکی، (. تنش 1982ی تخلیه و کاهش جریان تعرق باشد ) برادفورد و سیائو، هاغذایی و مکانیزم

 فرایندهای بر تأثیر طریق از ،همچنین و گیاه ساختار در تغییرات مورفولوژیک ایجاد طریق از را گیاه

غشاهای  تراوایی جذب، و غذایی عناصر متابولیسم ،تنفس فتوسنتز، مانند متعدد فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

(. گیاهان برای 2009ل و همکاران، ی)جل دهدقرار می تأثیر تحت غیره و آبی روابط ها،آن پایداری و سلولی
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هایی دامنه وسیعی از کنند. چنین مکانیسمی متنوعی استفاده میهاکاهش اثرات منفی خشکی از مکانیسم

 (.1385شوند)کریمی و همکاران، کلی گیاه را شامل می سطح سلولی تا واکنش

 نقش آب در رشد گیاهان

-کند و موجب آماس )تورژسانس( و بزرگ شدن سلول میای ایفا میآب در رشد گیاهان نقش عمده

ی فتوسنتزی گیاهان هاموجودات زنده به شمار می رود، در فعالیت دهنده لیآب از مواد مهم تشک .گردد

-می ،شوند و بنابراینها در آن حل میرا به عهده دارد و حاللی است که امالح و کربوهیدراتنقش مهمی 

ها را از یک یاخته به یاخته دیگر، از بافتی به بافت دیگر و از عضوی به عضو دیگر تسهیل تواند حرکت آن

کاهش، طرز رشد فتوسنتز و در نتیجه عملکرد را  شدتتواند کند. به این جهت است که کمبود آب می

( رشد گیاه 1963تشکیل گل و دانه را تغییر دهد. بنا بر عقیده کرامر ) و ها، کیفیت محصولها، ساقهریشه

به طور مستقیم تحت تاثیر تنش آب داخلی گیاه و به طور غیر مستقیم تحت تاثیر تنش آب موجود در خاک 

میزان عملکرد  برخاک برای ارزشیابی تاثیر آب گیرد. وی معتقد است که تنها مقدار آب موجود در قرار می

در واقع تعادل داخلی آب گیاه است که در رشد گیاه دخالت دارد. به عنوان مثال، موقعی که  .کافی نیست

شود. این بدان معنی یابد در داخل گیاه تنش ظاهر میمقدار جذب آب در مقایسه با مقدار تعرق کاهش می

ی حتی در نقطهکه گیاه ممکن است  ،محیط زیاد و رطوبت نسبی هوا کم استاست که در مواقعی که دمای 

در مواقعی که دما پایین و رطوبت  ،تنش شدید قرار بگیرد. همچنین در معرضای نزدیک به ظرفیت مزرعه

 گیرند.بسیاری از گیاهان حتی در خاک خشک نیز در معرض پژمردگی قرار نمی ،نسبی باال است

 شکی از نظر رشد رویشی و عملکرد واکنش گیاه به خ

ی فعال های بافتدرصد وزن تازه 90تا  80در یک سلول گیاهی فعال، آب مهمترین ترکیب است و 

 در آب گذارد. کاهشدهد. کمبود آب بر متابولیسم، فیزیولوژی و مورفولوژی گیاه تاثیر میرشد را تشکیل می

 سلولی، بین فضای کاهش تنفس،و  فتوسنتز کاهش ها،نهروز شدن بسته رشد، کاهش سبب گیاهی هایبافت

 آبسیزیک، اسید افزایش جمله هورمونی از اختالالت سمی، مواد تولید ها،آنزیم ها، تخریبپروتئین تخریب

لویت، )شود می پرولین وتجمع رشد هایغلظت محرک کاهش اکسیژن، هایرادیکال انواع تولید افزایش

 کاهش و کاروتنوئیدها و کلروفیل کاهش ،پالستیدها و هابه رنگیزه سیبآ سبب آب، کمبود(. 1997

 (. 1996فالوز و بویر، ) گرددمی اغلب گیاهان در تیالکوئیدها ضخامت

ی سطح برگ و مورفولوژی آن است. اغلب این اندام قدرتمندترین ابزار موثر بر اقتصاد آب کنترل کننده

(. گیاهی که شاخص سطح 1378در شرایط خشکی است )کاظمی،  گیاه و عملکرد آن به هنگام قرارگیری

ها آب را ای مقدار انرژی ورودی را کنترل و با بستن روزنهبا تغییر هدایت روزنهتا قادر است  ،برگ باالیی دارد
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ی مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهان به ها(. واکنش1982طی خشکی حفظ کند )پاسیورا، 

ترین ی آن متغیر است. یک تنش بسیار مالیم تنها حساسبسته به شدت تنش و طول دوره کمبود آب،

ها به ی دیگر بسته به حساسیت آنهادهد. با افزایش تنش این تغییرات تشدید و فرایندفرایندها را تغییر می

اه که در تنش واقع ی رشد گیی تنش آب، مرحلهگیرند. عالوه بر شدت و طول دورهتنش تحت تاثیر قرار می

ی مرحله ،به عبارت دیگر .ز اهمیت استیرشد و عملکرد  گیان حا شود نیز در میزان تاثیر تنش برمی

ی برای سبزیجات برگی دوره به عنوان مثال،شود. بحرانی در رابطه با نوع گیاه و هدف از کشت آن توصیه می

مرحله  ،شوندبرای تولید میوه یا دانه کشت میبحرانی طی رشد فعال رویشی است. در مورد گیاهانی که 

 (. 1374ی بحرانی است )هاشمی دزفولی و همکاران، زایشی دوره

ولی بعد از رفع تنش خشکی افزایش  ،یابددر خالل تنش، تقسیم سلولی با شدت کمتری ادامه می

سلول به شدت تحت  ی تنش رشد طولیشود. در طول دورهاندازه سلول با شدت بیشتری از سر گرفته می

(. اثر خشکی بر 1376)کوچکی،  است، علت اصلی کوتولگی گیاهان در مزرعه امر و همین گیردمیتاثیر قرار 

ها و مواد متابولیکی روشن است. ، انتقال یونهاها، پروتئینجذب مواد غذایی، سوخت و ساز کربوهیدرات

ی محافظ روزنه بستگی به مقدار آب دارد. این هالزیرا آماس سلو ،ها موثر استبستن روزنه برکمبود آب 

تولید دارد، زیرا مقدار گاز کربنیک جذب شده از طریق برگ فتوسنتز را کنترل  برواکنش اثر بسیار مهمی 

تنظیم کارکرد  برکه  را هام متابولیک احتمالی ریشهی( عال1986(. شولز )1978د )ترنر و همکاران، کنمی

بر  که ها ممکن استیتوکینین تولیدی در ریشهاسکه  ورد بررسی قرار داد و اظهار داشتم ،ها موثرندروزنه

خشکی به عنوان مهمترین تنش  عمل کند. ،شودها میخالف عمل اسید آبسیزیک که منجر به انسداد روزنه

ز آب یکی ا (.2003چنگ و همکاران، شود )غیر زنده محدود کننده رشد و عملکرد گیاهان محسوب می

زنی است و قابلیت دسترسی به آب با کاهش پتانسیل اسمزی و ماتریک عوامل اصلی فعال کننده جوانه

 (.1370یابد )رحیمیان مشهدی و همکاران، کاهش می

زنی بذر اهمیت زنی است. جوانهای که گیاه ممکن است که با خشکی مواجه شود، جوانهاولین مرحله 

که تراکم کافی بوته در واحد سطح زمانی به  ته در واحد سطح دارد، به طوریزیادی در تعیین تراکم نهایی بو

ی کاشته شده به طور کامل و با سرعت کافی جوانه بزنند )بعلبکی و همکاران، آید که بذرهادست می

گیرد از نظر اکولوژیکی و از دیدگاه زنی که تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می(. نوسانات جوانه1990

های درونی یک ای برخوردار است. اثر متقابل بین عوامل محیطی و مکانیسمت زراعی از اهمیت ویژهمدیری

-(. سویا در مراحل جوانه1992برادفورد و همکاران، کند )تعیین می ویژهبذر، جوانه زنی بذر را تحت شرایط 

( گزارش 1989کاران )(. دورنباس و هم1378پور، زنی و سبز شدن به کمبود رطوبت حساس است )خواجه

( 1995) شود. دی و کارزنی بذور سویا میکه تنش خشکی موجب کاهش معنی دار درصد جوانه کردند
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ها را در زمان کاهش پتانسیل آب مربوط به انتشار کند آب در پوسته بذر زنی لگومکاهش درصد جوانه

 دانستند. 

یژه تامین عنصر روی را به عنوان یکی از ( تغذیه مطلوب گیاهی به و1387دهقانیان و مدندوست ) 

 های موثر بر تواناسازی گیاهان در مقابله با تنش خشکی معرفی کردند. روش

  ي مقاومت به خشکی در گیاهانهامکانیسم

ای از خصوصیات آناتومیک، مورفولوژیک و سازگاری گیاهان به شرایط محیطی خشک با پاره

 ( معتقد است1960(. ولکنز )به نقل از اوپنهیمر، 1976لسون و همکاران، فیزیولوژیک ویژه ارتباط دارد )وی

ها، وجود کرک در سطوح ی برگ و کمی تعداد آن، ضخیم شدن اپیدرم برگصفاتی مانند کوچکی اندازه که

ای ای، پرپشتی سیستم ریشهمختلف برگ به منظور کاهش سرعت جریان هوا، کوچکی فضای بین یاخته

ی واکوئلی و ها در واحد سطح و زیادی غلظت شیرهه بخش هوایی آن، کمی سطح کل روزنهگیاه در مقایس

 کند.ی آن سازگاری گیاهان به شرایط خشک را زیاد میبزرگی اندازه

 تنش خشکی و تغییرات بیوشیمیایی داخل گیاه

اغلب ناشی از  های غیر زیستی نظیر خشکی، اختالالت متابولیسمی را در پی دارد کهدر گیاهان، تنش

-تعادل بین تولید گونه که شود(.  تنش موجب می2002)میتلر،  است( ROSافزایش انواع اکسیژن فعال )

(. 2006های مختلف گیاه از بین برود )بای و سویی، در بخش اکسیدانتی آنتیهای فعال اکسیژن و دفاع 

ات آناتومیکی، مورفولوژیکی، و موجب تغییر استی رشد موثر هاتنش کم آبی بر بسیاری از جنبه

ی ها(. یکی از دالیل اصلی خسارت تنش1374گردد )علیزاده و کرامر، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی می

های خسارت جمله ی آزاد اکسیژن است. ازهامحیطی نظیر تنش خشکی بر گیاهان، تولید انواع رادیکال

-پروتئین لیپیدها، به اکسیداتیو خسارت به توانمی ،گرددمی ایجاد اکسیژن هایرادیکال اثر بر که اکسیداتیو

  کرد. اشاره DNA و ها

 رفتن ( و از بین2000چن و همکاران، )لیپیدها  پراکسیداسیون به فعال منجر اکسیژن هایگونه تولید

 زنجیرگردد. کلروپالست و میتوکندری که دو محل عمده حضور می (2001 جیانگ و هوانگ، )پروتئین 

ی فعال اکسیژن قرار دارند. هاهمواره در معرض خطر تولید گونه هستند،ی گیاهی هاتقال الکترون در سلولان

 وRNA نظیر  سلولی عمده هایماکرومولکول تخریب ی فعال اکسیژن در محیط سلولی سببهاحضور گونه

DNA (. 2008اشرف و عالی، شود که این خسارت را خسارت اکسیداتیو گویند )ی حیاتی میهاو آنزیم

ها تخریب غشای سلولی است ی آزاد اکسیژن بر سالمت سلولهایکی از اثرات بارز رادیکال ،همچنین
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-( از قبیل آنیون سوپر اکساید ) ROSی فعال اکسیژن) ها(. گونه2002)باتاچارجی و موخرجی، 
2O ،)

( در شرایط کمبود آب O◦منفرد )( و اکسیژن HO◦(، رادیکال هیدروکسیل )2O2Hپراکسید هیدروژن )

عنوان مولکول منفرد موجب ه که ب و یا این شوندمیها و نیز ساختار سلولی موجب صدمه به ماکرومولکول

 (.2005همکاران،  آریانو و) گردندی دفاعی گیاه میهافعال شدن سلسله پاسخ

-می کربن اکسید دی نفوذ و اتالف آب شدن محدود موجب ها،روزنه شدن بسته تنش آب، شرایط در

 را کالوین چرخة توسط  NADP+ مجدد شدن اکسید و آن تثبیت کربن، دی اکسید نفوذ کاهش. گردد

 موجب اکسیژن، به مولکول الکترون انتقال افزایش با (. تنش خشکی،1993دهد )اسکاندالیوس، می کاهش

 خشکی، تنش ناپذیر اجتناب پیامدهای زا یکی ،(. بنابراین1999شود )آسادا، می اکسیژن هایگونه تولید

 و هاپراکسیزوم ها،مانند کلروپالست سلولی مختلف اجزای در فعال های اکسیژنگونه تولید افزایش

 . (2008است )دی کاروالهو،  هامیتوکندری

ها مکانیسم اینکنند. ی متنوعی استفاده میهاگیاهان برای کاهش اثرات منفی خشکی از مکانیسم  

(. گیاهان از 1385شوند )کریمی و همکاران، منه وسیعی از سطح سلولی تا واکنش کلی گیاه را شامل میدا

گیاهان قادرند  ند.کنهای اکسیژن فعال استفاده میگونهدر برابر دو سیستم آنزیمی و غیر آنزیمی برای دفاع 

گلوتاتیون ردوکتاز و  تاز، کاتاالز،ویآنتی اکسیدانت نظیر سوپر اکسید دیسم هایبا تولید انواع آنزیمتا 

تنوئید و آلفاتوکوفرول اقدام به حذف وآسکوربات پراکسیداز و ترکیبات آنتی اکسیدانت غیر آنزیمی نظیر کار

 (.2003ها کنند )ملونی و همکاران، ی آزاد اکسیژن و اثر سمی آنهارادیکال

 ي آنتی اکسیدانت هاآنزیم

به بروز تنش اکسیداتیو در گیاه  ه منجررا کهای محیطی ی از تنشگیاهان طیف وسیع ،به طور کلی

ها به صورت یک ارتباط  درونی و نتیجه در برخی از تنش یا تحمل . مکانیسم مقاومتکنند، درک میشودمی

در شرایط تنش عدم توازن بین فرآیند جذب انرژی و مصرف آن  پیچیده است. یک برنامه ریزی هماهنگ و

گردد که در و ناتوانی گیاه در مهار آن می (ROS) تولید انواع اکسیژن فعال موجبفتوسنتزی توسط اندام 

 شود)بلوخینا وم ناشی از صدمات اکسیداتیو مییسلول و بروز عال یمنجر به بروز تنش در غشا ،نهایت

ست که با دادن ها به این ترتیب ا(. مکانیسم اثر آنتی اکسیدانت2004گاروال و پندی، ؛ آ2003همکاران، 

-ای اکسیداسیون جلوگیری میهای زنجیرهیک اتم هیدروژن به هر رادیکال آزاد شده، از گسترش واکنش

کارایی و درجه تاثیر یک آنتی اکسیدانت، به سهولت جدا شدن این اتم هیدروژن از آن،  ،کنند و بدین ترتیب

-های آزاد واکنش دهند و واکنشهابا رادیکال خطرتوانند به صورت بیها میشود. آنتی اکسیدانتمربوط می

، تاکسیدانی حیاتی، متوقف سازند. هر مولکول آنتیهاای را پیش از صدمه زدن به مولکولی غیر زنجیره
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جایگزین  به طور دایم تتواند با یک رادیکال آزاد واکنش دهد، بنابراین باید منابع آنتی اکسیدانفقط می

ها هستند که در آخرین الیه اتمی خود یک الکترون جفت واقع گروهی از اتم زاد دری آهاشوند. رادیکال

 (1384ملکوتی و تهرانی، نشده دارند)

 این. کنندمی ایفا فعال اکسیژن هایپاکسازی گونه در را مهمی نقش اکسیدانت آنتی هایآنزیم فعالیت 

السچر و همکاران، د )ناندازمی تأخیر را به پیری و دهندمی افزایش را گیاه در تنش تحمل ها تواناییآنزیم

گیاهانی  فتوسنتزی هایسیستم از وتازیکاتاالز، آسکوربات پراکسیداز و سوپر اکسید دیسم یهاآنزیم(. 2002

 ( 2004 )کاوالسانتی و همکاران، کنندحفاظت می اند،گرفته قرار محیطی هایتنش معرض در که

دهد. در حالت را از طریق شیمیایی یا فیزیکی انجام می منفرداکسیژن اثر کردن توکوفرول عمل بی

گیرد و طی آن موادی چون کینون و پراکسید کینون شیمیایی واکنش به شکل برگشت ناپذیری صورت می

تا  15در این مورد عمل فیزیکی فرایند مهم و غالب است، زیرا میزان یا سرعت آن  ولی،شوند. تولید می

و یا  منفرد. در حالت فیزیکی، توکوفرول، اکسیژن را از شکل استبیشتر از واکنش شیمیایی مرتبه  100

یژن معمولی که قابلیت یا توان پایینی برای انجام واکنش خوب دارد، ستحریک شده خارج و آن را به اک

 (.1384کند )ملکوتی و تهرانی، تبدیل می

ی هاآزاد کننده هیدروژن است و بر واکنش یهاتآسکوربات نیز نوعی دیگر از آنتی اکسیدان

ی بیولوژیکی، همراه بودن اسید آسکوربیک با توکوفرول بر هاگذارد. در سیستماکسیداسیون و احیا اثر می

افزاید، زیرا اسید آسکوربیک در نقش یک واسطه، هیدروژن را از ی توکوفرول میتعملکرد آنتی اکسیدان

NADH اثر اکسیداسیون  برکه یک هیدروژن به رادیکال آزاد تشکیل شده ) وفرولگیرد و آن را به توکمی

ی از دست رفته در یک تتوان آنتی اکسیدان ،دهد. بدین ترتیب، می(و خود غیر فعال گردیده است اهدا

 (.1384ملکوتی و تهرانی، گردد )به آن باز می دوبارهسیستم 

، SOD. آنزیم هستندی آنزیمی هاتآنتی اکسیدان و کاتاالز از جمله (SOD) وتازیسوپر اکسید دیسم

با  را هامیتوکندری و هاکلروپالست در الکترون انتقال زنجیر وسیله شده به تولید (2O-) سوپراکسید رادیکال

-رادیکال سوپر اکسید ). بردمی بین ( از2O2Hهیدروژن ) پراکسید تولید
2Oی فعال ها( یکی از انواع اکسیژن

 شدنغیر فعال  موجبوتاز یواند در اکسیداسیون چربی شرکت کند. آنزیم سوپر اکسید دیسمتاست که می

 نیز کاتاالز شود. آنزیممیو تبدیل آن به پراکسید هیدروژن  (1384رادیکال سوپر اکسید )ملکوتی و تهرانی،

)میتلر،  دکنتجزیه می را هاپراکسیزوم داخل نوری تنفس مسیرهای شده در تولید هیدروژن پراکسید

آنزیم آسکوربات پراکسیداز  وسیله به ی مختلف سلولی نیزها(. پراکسید هیدروژن تولید شده در بخش2002

 .(2002 شیگوکا وهمکاران،) شودمی برده بین از
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کنند، زیرا پراکسید ی اکسیژن فعال عمل میهازدای گونهی مسمومیتهاها به عنوان آنزیمپراکسیداز 

ها به عنوان ی وابسته به پراکسیدازهاای از واکنشای است که برای دامنه گسترده( ماده2O2Hهیدروژن )

 و از طریق چندین ساز 2O2Hها در امر شکستن کند. در این میان، پراکسیدازماده پذیرنده الکترون عمل می

 2O2Hی از بین برنده هازیمترین آنعنوان اصلیه ی کاتاالز و پراکسیداز بهاآنزیم .کندکار مختلف عمل می

 (.2003اند ) کاوانو، شناخته شده

 روي

 گیاه در هاآن و انتقال جذب و غذایی عناصر بودن دسترس در میزان در تغییر آب، تنش اثرات از یکی

کنند و وجود این عناصر مصرف نقش خاصی را در گیاه ایفا میهر یک از عناصر کم .(1991است )اسکالز، 

ی بسیار های زندگی و رشد گیاه الزم است. نقش این عناصر از واکنشیت برای کامل کردن چرخهدر حد کفا

تواند به عهده بگیرد گیرد و نقش یک عنصر ریز مغذی را عنصر دیگر نمیساده تا خیلی پیچیده را در بر می

 های آنزیمی،واکنش در مغذی ریز عناصر نقش یدرزمینه متعددی هایگزارش .(2001)ملکوتی و تهرانی، 

 سلولی، تقسیم موادقندی، انتقال گیاهی، مختلف ترکیبات و نیتروژن و کربن سیمیالسیونآ و متابولیسم

است )مارشنر،  شده ارایه مختلف گیاهان تولیدی و فتوسنتزی توان افزایش نتیجه در و آب هدایت و تنظیم

 (.2007؛ شیمشی، 1988؛ روتر و همکاران، 1983

ها، مانند و کمبود آن در کنار برخی دیگر از ریز مغذی داردای ان، عنصر روی جایگاه ویژهدر این می

ی مناطق ها(. کمبود روی در خاک2001آهن در مقیاس جهانی قابل مشاهده است )ملکوتی و تهرانی، 

در  ( و کمبود ناشی از روی سبب اختالل1996افتد )چاکماک و همکاران، خشک اتفاق میخشک و نیمه

ی نوکلئیک، های غشا، کلروفیل، اسیدهاول خسارت به پروتئینوگردد و مسمتابولیسم بافت سلولی می

 قبیل از دالیلی به ایران کشور زراعی هایخاک(. 2000 ،)چاکماک استها و اسید ایندول استیک آنزیم

 فسفاته کودهای رویه بی صرفم و آلی مواد بودن پایین آبیاری، آب بودن کربناته ها، بیخاک بودن آهکی

 چاکمک و( 1992) همکاران و گراهام گزارش به. هستند آهن و روی ویژه به هاشدید ریزمغذی کمبود دچار

 عامل دنیا خشک نیمه و خشک مناطق آهکی هایخاک در ریزمغذی عناصر ( کمبود1999همکاران ) و

 رشد برای که است ضروری مصرف کم عناصر از روی است. روغنی گیاهان از بسیاری رشد محدودیت

 به اکسین هورمون و هاپروتئین سنتز در و( 2004 آلووی،)است  ضروری زراعی گیاهان مثل تولید و طبیعی

 میسرا،) فیزیولوژیکی مراحلگذر از  و بهینه رشد برای روی به (. نیاز1998همکاران،  و استمپر) رودمی کار

 این.  است شده گزارش( 1991 شارما، و میسرا) ضروری روغن دبرای عملکر آن بحرانی غلظت و( 1992

 عاملی، کوفاکتور یک عنوان به یا و مختلف هایآنزیم فلزی وجز یک عنوان یا به که است عناصری از عنصر
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 دارد رابطه پروتئین سنتز و فتوسنتز ساکارید، متابولیسم با بنابراین، و کندعمل می تنظیمی یا ساختاری

 (.1990 همکاران، و بولر ؛1984 مارشنر،)

-آید که خود در سنگدست میه ی فرومنیزیم، آوزیت، هورنبالند و بیوتیت بهااز کانی هاروی در خاک

و  (ZnO)، زنیسیت S(ZnFe)های ثانویه سفالریت در کانی ،شوند. روی همچنینی آذرین بازی یافت میها

در شرایط احیا موجود باشد. همانند سایر که ممکن است . سولفید روی داردوجود  (3ZnCO) اسمیتسونیت

ی خاک را اشغال کنند. به طور های  تبادلی در کلوئیدهامحل که ممکن است ZnOH+و  2Zn+ها، کاتیون

(. روی 1975ی منفی دارد )تورن، رابطه pHی مثبت و با افزایش مقدار روی با افزایش مواد آلی رابطه ،کلی

ها محلول این کالتاز % 60حدود در آورد. ی آلی روی را به وجود میهاکیب و کمپلکسبا مواد آلی تر

 اغلب(. جذب روی 1966دهند )هوگسن و همکاران، ها تشکیل میروی را در خاک ی ازهستند و منبع مهم

مالحظه شده است  .شودنیز جذب می ZnOH+و  ZnCl+ری به صورت اقدم ولی ،است 2Zn+به صورت یون 

 (.1978گردند )ردی و همکاران، ه آهن و منگنز مانع جذب روی میک

( به IAAاکسین )تولید  سازهای سنتز تریپتوفان که پیشمشخص گردیده است که روی برای آنزیم 

شوند و در مواجه می  IAAو ضروری است. گیاهانی که کمبود روی دارند با کمبود تریپتوفان  آید،شمار می

ی کربنیک تشکیل دهنده ویک جز ،ریزد. روی همچنینو زودتر می ماندمیها کوچک آنی هانتیجه برگ

ی دهنده کند. روی و مس هر دو تشکیلآنهیدراز است که اسید کربنیک را به آب و گاز کربنیک کاتالیز می

لیندسی، ؛  1958را به دو نیم بشکنند )ناسون،  2O تواند مولکولکه می وتاز هستندیسوپر اکسید دیسم

(. در 1971گردد )پرسک و پلوکی، و ثبات ریبوزوم می RNAکاهش سنتز  موجب(. کمبود روی 1972

ها دیده و به دنبال آن کلروز در جوانترین برگ استی آشکار کمبود روی سویا، کوچکی برگ اولین نشانه

رکود رشد برگ و در  ،و سپسکلروز در پارانشیم بین آوندی برگ  موجبهای شدید، در ابتدا شود. کمبودمی

 شود. نهایت مرگ برگ می

شود های روی به خاک برطرف میا اضافه کردن کالتیها پاشی برگمحلول از طریقکمبود روی 

 300. بیش از استو انسان  جانورانمصرف ضروری برای گیاهان،  (. روی عنصر کم1975)کاپور و گانگورا، 

روی هستند. این عنصر نقش اساسی را در سنتز  حاویمتابولیکی انسان  ی کلیدیآنزیم درگیر در فرآیندها

ی آنزیمی گیاه نقش ها(. روی در بسیاری از سیستم2001کند )ویلچ، ایفا می RNAو  DNAها، پروتئین

 ،(. اگر چه نیاز گیاهان به روی اندک است1993کاتالیزور فعال کننده یا ساختمانی دارد )برون و همکاران، 

ی فیزیولوژیکی ناشی از ناکارایی هاگیاهان از تنش ،اگر مقدار کافی از این عنصر در دسترس نباشد ولی

(. این 2006ی آنزیمی متعدد و دیگر اعمال متابولیکی مرتبط با روی رنج خواهند برد )بایبوردی، هاسیستم
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ابولیسم مواد و تاثیر بر کمک به مت ،جیبرلین و رشد مانند اکسین هایهورمون غلظتعنصر با افزایش 

افزایش  موجبها دخالت و در نهایت ، در ساخته شدن و تجزیه پروتئینتنفسیی انتقال الکترون هاواکنش

عنصر روی نقش مهمی را در حفاظت  که (. گزارش شده است1382 ،غیبی و شود )ملکوتیعملکرد می

 (. 1995رشنر، کند )مااکسیژن ایفا می فعالی هاهای گیاه از گونهسلول

. روی با افزایش پایداری غشای سلولی موجب داردروی یکی از ترکیباتی است که نقش حفاظتی 

و سبب افزایش سنتز سوپر   کندمیی آزاد را محدود هاتولید رادیکال ،شود. این عنصر همچنینحفاظت می

 شود.وتاز مییاکسید دیسم

ن و پروتئین گیاهی برای جمعیت رو به افزایش کشور سویا در تأمین روغ با توجه به این مساله که

کاهش یا افزایش عملکرد این محصول  موجبشناسایی عواملی که  است،سزایی ه دارای اهمیت فراوان و ب

ایران با قرار  .مطرح شودعنوان راهکاری جهت افزایش میزان تولید در واحد سطح  تواند بهمی ،شودمی

آید و عملکرد درجه جز مناطق خشک و نیمه خشک به حساب می 38تا  25گرفتن در عرض جغرافیایی 

(. 1382یابد ) کریم زاده اصل و همکاران، گیاهان زراعی در نتیجه کمبود نزوالت جوی به شدت کاهش می

های مختلف و با توجه به وسعت پدیده خشکی و کمبود رطوبت، به منظور تولید موفق گیاهان زراعی باید راه

ای فایق آمدن بر این مشکل جستجو گردد. به نژادی و به زراعی دو راه اصلی موفقیت در تولید موثری بر

تواند تا حدودی به رفع مشکل کم آبی های جدید میاست که در این میان استفاده از عناصر غذایی و فناوری

 ر است:و افزایش تولید گیاهان کمک کند. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر به شرح زی

 ارزیابی اثر خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سویا  -1

 تعیین نقش نانو ذرات روی در کاهش آثار تنش خشکی  -2
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 اهمواد و روش
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 محل انجام آزمایش

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده علوم 

اجرا شد. در این آزمایش عامل اول اعمال تنش  139۵دانشگاه محقق اردبیلی با سه تکرار در سال  کشاورزی

-مگاپاسکال( و عامل دوم غلظت -4/1و  -۷/0خشکی در سه سطح شامل شاهد، تنش مالیم و شدید )صفر، 

ستفاده در این بذر سویای مورد اگرم بر لیتر بود.  5/1و  ۷۵/0های مختلف نانواکسیدروی به صورت صفر، 

 بود که از مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی مغان تهیه شد.  DPXآزمایش رقم 

 عملیات آزمایشگاهی

ی هازنی و ویژگیجهت انجام این پرژه ابتدا یک آزمایش به منظور تعیین درصد و سرعت جوانه

ام شد. آزمون دوم، شامل آزمون روز( انج 8زنی استاندارد )مورفولوژیکی بذور سویا با استفاده از آزمون جوانه

ساعت  12ی هر گیری به فاصلهروز بود. در طول مدت آزمون رشد گیاهچه، نمونه 15رشد گیاهچه به مدت 

گیری تحرک ذخایر لیپیدی و پروتئینی و قندی صورت گرفت. عالوه بر آن میزان فعالیت یک بار برای اندازه

 گیری شد.درولیتیک اندازهی هیهاآنزیم و های آنتی اکسیدانتآنزیم

 

 مواد آزمایشی

-ها و آنزیمگیری آنتی اکسیدانتگیری میزان تحرک ذخایر و همچنین، اندازهاندازه بههای مربوط نمونه

گیری در ی پالستیکی سربسته تا زمان اندازههاگیری، داخل کیسهی هیدرولیتیک پس از هر بار نمونهها

 شدند.درجه فریز  -70دمای 

 هاصفات مورد مطالعه و نحوه بررسی آن

 

گیری شده شامل بررسی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی های اندازهدر این آزمایش شاخص

 های جوانه زنی و تسهیم ذخایر بذر و تغییرات آنزیمی گیاهچه بود.گیاهچه سویا مانند شاخص

درصد به  10رار با محلول هیپوکلریت سدیم عدد بذر برای هر تک 25برای اجرای این آزمایش تعداد 

. سپس، برای دقیقه ضدعفونی و پس از شست و شو با آب مقطر، به روی کاغذ صافی منتقل شدند 3مدت 

استفاده شد. محلول  6000ازمحلول پلی اتیلن گالیکول مگاپاسکال  -1و -5/0 شاملاعمال تیمار خشکی 

یه و به محیط کشت اضافه شد. انحالل نانو اکسید روی توسط ی مذکور تههانانواکسید روی نیز در غلظت
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کیلو هرتز( و بر روی شیکر انجام شد تا از رسوب  40وات و طول موج  100دستگاه اولتراسونیک )با قدرت 

محلول جلوگیری شود. همچنین، برای اطمینان بیشتر از مرسوب نشدن محلول، از چند قطعه آهنربا در 

ی استفاده شد. در تیمار شاهد فقط آب مقطر به کار برده شد. آب تبخیر شده در طول محلول نانو اکسید رو

 مدت آزمون با آب مقطر جایگزین شد. 

 زنیدرصد جوانه

چه به ج ریشهزده از هر بستر کشت مربوط به هر تیمار به طور مجزا بر اساس خروشمارش بذور جوانه

بخیر شده از تآب  ساعت بعد از کشت انجام شد. 24( و 1384)کافی و همکاران،  میلی متر 2اندازه حداقل 

ای سه ت که برها در طول مدت آزمون با آب مقطر جایگزین شد. شمارش تا زمانی ادامه یافدیشسطح پتری

عداد بذور جوانه تروز(  8زده در هر نمونه ثابت ماند. در پایان دوره آزمایش )ی جوانهروز متوالی تعداد بذرها

  حسب درصد گزارش شد. زده بر

 مانده بذرچه و باقیشهیچه، وزن تر و خشک رطول ریشه

-زهرای اندابری شد. متری اندازه گیچه با استفاده از کاغذ میلیبعد از اتمام دوره آزمایش، طول ریشه 

پتری  ف از هرعدد گیاهچه به تصاد 10طور میانگین مانده بذر، بهچه و باقیخشک ریشه گیری وزن تر و

اعت قرار داده شد س 24درجه به مدت  70ها داخل آون با دمای گیری وزن تر، نمونهانتخاب و بعد از اندازه

 طور مجزا اندازه گیری گردید.  در انتها وزن خشک هر کدام به و

 زنیسرعت جوانه

تا روز هشتم  هشدهای تولید روز جوانه رزنی بذرها، هبا شروع جوانه زنیبرای محاسبه سرعت جوانه

برای سویا  و (1984پاول و همکاران، های مختلف متفاوت است )برای گونه مدت آزمایش .ندشدشمارش 

 (1981بر اساس فرمل الیس و رابرتز )زنی سرعت جوانه (.2010نام،  روز گزارش شده است )بی 8این دوره 

 محاسبه گردید.

 

، زده در هر روز= بذور جوانهSi، (زده در هر روزر جوانهتعداد بذوزنی )= سرعت جوانه GRدر این رابطه 

Di تعداد روز تا شمارش =n و  امNاست. = تعداد دفعات شمارش 

 

 


n

i Di

Si
GR

1
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 آزمون رشد گیاهچه

چه با استفاده از کاغذ میلی چه و ساقهروز( طول ریشه15ی آزمایش )در این آزمون بعد از اتمام دوره

عدد  10طور میانگین ، بهچه و لپهساقهچه و خشک ریشه یری وزن تر وگبرای اندازهگیری شد. متری اندازه

درجه به  70ها داخل آون با دمای گیری وزن تر، نمونهانتخاب و بعد از اندازه تیمار گیاهچه به تصادف از هر

 طور مجزا اندازه گیری گردید.  در انتها وزن خشک هر کدام به ساعت قرار داده شد و 24مدت 

 ي بیوشیمیاییهازمایشآ

 ي آنتی اکسیدانتهاتعیین فعالیت آنزیم

 استخراج آنزیمی

ها در فویل آلومینیومی قرار گرفتند و تا های آنتی اکسیدانت، گیاهچهبه منظور تعیین فعالیت آنزیم

ا، هدرجه نگهداری شدند. جهت استخراج آنزیم -70های گیاهی در یخچال با دمای زمان اندازه گیری، نمونه

میلی لیتر  5گرم از نمونه با استفاده از هاون چینی سرد و نیتروژن مایع هموژن گردید و سپس، به آن  5/0

های پس از انتقال به لوله هااضافه شد. هموژن EDTAمیلی موالر  5/0( حاوی pH=5/7از بافر فسفات سرد )

ند. جهت پیشگیری از اثر مضر وژ شدیدقیقه سانتریف 15به مدت  Cº4 دور و دمای 15000آزمایش در 

های فوق گیری آنزیمسوپرناتانت حاصل به سه قسمت تقسیم و تا زمان اندازه ،هاانجماد و ذوب متوالی نمونه

 (.2002نگهداری شد )سایرام و همکاران، C°20در دمای 

 (CAT) سنجش آنزیم کاتاالز

میلی لیتر  5/1کس واکنشی شامل گیری شد. کمپل( اندازه1984فعالیت این آنزیم طبق روش ابی )

 50میلی موالر و  5/7لیتر پراکسید هیدروژن میلی 5/0(، pH=7میلی موالر ) 100بافر فسفات پتاسیم 

لیتر رسانده شد. با میلی 3ها با اضافه کردن آب مقطر به بود که حجم نمونهمیکرولیتر محلول آنزیمی 

نانومتر در مدت  240ها در طول موج کاهش در جذب نمونه افزودن پراکسید هیدروژن واکنش آغاز گردید و

( شامل تمام موارد به جز عصاره استخراج شده بود. blankیک دقیقه ثبت گردید. محلول جذب زمینه )

( محاسبه شد. cm1-Mm4/39=Ɛ-1میزان پراکسید هیدروژن تجزیه شده با استفاده از ضریب خاموشی )

رومول پراکسید هیدروژن تجزیه شده در دقیقه در میلی گرم پروتئین بیان فعالیت ویژه آنزیم بر اساس میک

 شد.
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 (PODسنجش آنزیم پراکسیداز )

 د.ش( استفاده 1992و همکاران ) مک آداماز روش  PODبرای سنجش فعالیت آنزیم 

فر با با 2O2Hمیکرو لیتر  450میلی موالر: برای این منظور  225( 2O2Hآب اکسیژنه ) حاوی ( بافر1

گیری تازه ها به عنوان سوبسترا باید در هر بار اندازهمیلی لیتر رسانده شد. محلول 20فسفات به حجم 

 باشند.

میکرولیتر گایاکول با آب مقطر به حجم  112برای این منظور  :میلی موالر 45گایاکول  حاوی ( بافر2

 .تهیه شوندگیری تازه زهها برای سوبسترا در هر بار اندا. محلولرسانده شدمیلی لیتر  20

گایاکول در دمای پایین )ظرف حاوی یخ( با  محلولمیکرولیتر  450و  2O2H محلولمیکرولیتر  450

 470جذب در طول موج  تغییراتو شد میکرولیتر عصاره آنزیمی اضافه  100هم مخلوط گردید و به آن 

 100لول بالنک به جای عصاره آنزیمی، شد. در مح دنبال نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

 - استفاده شد. فعالیت آنزیمی بااستفاده از قانون المبرت (=pH 7میلی موالر ) 50میکرولیتر از بافر فسفات 

محاسبه شد. فعالیت آنزیم در ( m1-c1-µM3/13) گایاکول پراکسیداز محصول واکنشبیر و ضریب خاموشی 

 بیان گردید. Fw.min 1-µmol.g-1نهایت بر حسب 

  = (Unitmg-1) فعالیت آنزیم پراکسیداز

 (SODوتاز )یسوپر اکسید دیسمسنجش آنزیم 

. اساس سنجش فعالیت آنزیم ( انجام شد1977) و ریز انوپلیتیسیسنجش این آنزیم به روش ج

نعت از تشکیل با نیتروبلوتترازولیوم و مما دیسوپراکسسوپراکسید دیسمیوتاز مهار واکنش رادیکال 

نیتروبلوتترازولیوم توسط آنزیم مذکور است. به عبارت دیگر، کمپلکس واکنشی حاصل در  - دیسوپراکس

دهد. بنابراین، حضور نیتروبلوتترازولیوم واکنش می کند که با معرفحضور نور رادیکال سوپراکسید تولید می

پراکسید هیدروژن تبدیل و از واکنش آن با  دیسمیوتاز، رادیکال حاصل را بالفاصله به دیسوپراکسآنزیم 

کند. کمپلکس واکنشی بدون آنزیم به دلیل واکنش مداوم این دو شدیدترین نیتروبلوتترازولیوم ممانعت می

کند که رنگ حاصل نوک مدادی است. الزم به ذکر است که هرچه فعالیت آنزیم بیشتر رنگ را ایجاد می

 ب کمی دارد.تر و طیف جذرنگ حاصل روشن ،باشد
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 SOD سنجش آنزیمهاي بافر

و نیترو mM 13 میلی موالر، متیونین EDTA1/0میلی موالر، حاوی  50: بافر فسفات 1بافر

 .=7pHدر Mµ۷۵( NBT)بلوتترازولیوم 

بنابراین در ظرفی با پوشش  ،ریبوفالوین به نور حساس است) mM12/0ریبوفالوین محلول :2بافر

 .(روز پایدار است 2-3در صورت نگهداری در یخچال د وشوومی نگهداری مییآلومین

 SOD تعیین فعالیت آنزیم

میکرولیتر بافر فسفات که  100+  2 میکرولیتر بافر 15+  1 میکرولیتر بافر 885نمونه کنترل شامل -1

 د.وب ،در استخراج استفاده شد

میکرولیتر بافر فسفات  100 + 2 میکرولیتر بافر 15+  1 میکرولیتر بافر 885نمونه بالنک شامل  -2

 ، بود.که در استخراج استفاده شد

میکرولیتر عصاره آنزیمی  100+  2 میکرولیتر بافر 15+  1 میکرولیتر بافر 885نمونه آنزیمی شامل -3

 .دوب

ی کنترل و عصاره آنزیمی در محفظه هاو نمونه رفتدقیقه در تاریکی قرار گ 15نمونه بالنک به مدت 

بر روی شیکر گذاشته دور در دقیقه  100دقیقه با دور  15به مدت  W20دد المپ فلورسنت نوری با دو ع

. تفاوت بین جذب هر عصاره در مدت زمان خوانده شدنانومتر  560جذب در طول موج  ،سپس شد.

دقیقه و جذب عصاره آنزیمی در همان مدت زمان روشنایی در واقع نشان دهنده بازداشتن  15روشنایی 

 است. SODرمازان توسط وخودی و تشکیل فه ب خودواکنش 

)SOD( فعالیت  (Unit mg-1) =  

 سنجش آلفاآمیالز

زنی و مطابق آزمایش دومان و همکارانش مشخص شد. بذرها فعالیت آلفا آمیالز پنج روز پس از جوانه

 15و به مدت  g  12000وژفهموژنیزه شدند و سپس با سانتری( pH 6.8) میلی موالر 60در بافر فسفات 

 pH 6.8) ( ،400میلی موالر بافر فسفات  60دقیقه فیلتر شدند. فعالیت آنزیم در محیط واکنش که حاوی 

میکروگرم بر میلی لیتر نشاسته بود مشخص شد. عصاره آنزیم  500لیتر کلسیم کلراید ومیکرو گرم بر میلی

ام آب گرم به محیط آزمایش اضافه شد. فعالیت آنزیم آلفا دقیقه انکوباسیون در حم 20میلی لیتر( پس از 1)
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نانومتر بصورت میکروگرم نشاسته و گرم بر دقیقه مواد تازه  620آمیالز با استفاده از نشاسته و با طول موج 

 مشخص شد.

 سنجش آنزیم پروتئاز

ی شد. این آنزیم که ( اندازه گیر1992در این آزمایش فعالیت آنزیم پروتئاز به روش هولوردا و راجرز )

از نوع اندوپروتئاز است، بر مبنای واکنش با آزوکازئین قابل اندازه گیری است و میزان جذب روشناور در 

نانومتر ثبت شد. به این منظور، عصاره پروتئینی استخراج شده با بریج، استات سدیم و  366طول موج 

به محیط اضافه شد. پس از سانتریفیوژ  TCA ساعت به منظور توقف واکنش 5آزوکازئین مخلوط و پس از 

 دور، از روشناور حاصل میزان جذب ثبت گردید. 13000در 

 سنجش آنزیم لیپاز

محیط آسیاب محیط آسیاب، خرد شدند.   mL 2۵با هاون در شستشو و سه بار با آب مقطر  هانمونه

 مولمیلی  2MgCl، 2موالر میلی  lKC  ،1میلی موالر  EDTA  ،10میلی موالر  1 مول ساکارز، 6/0 شامل

DTT، 1۵/0 5/7با بافر تری سین   موالر pH 1300در  عبور دادن از کاغذ صافی حاصل پس از هموژن .بود 

دور به مدت  12000درجه سانتریفیوژ شد. روشناور حاصل بار دیگر در  5دقیقه در دمای  10دور به مدت 

و روشناور حاصل از آن جهت تعیین فعالیت لیپاز مورد درجه سانتریفیوژ گردید  5دقیقه در دمای  30

 استفاده قرار گرفت.

 100mlاز عصاره آنزیم با  ml 100رنگ سنجی انجام شد. مقدار فعالیت آنزیم لیپاز به روش  سنجش  

 mM 100% مخلوط شد. سپس، بافر سنجش شامل 5در بافر صمغ اقاقیای  mM 50تری لینولئین 

درجه قرار  25دقیقه در دمای  30به مدت  mM DTT 5و  pH 7/4سدیم با  هیدروکسید –سوکسینات 

دقیقه متوقف شد. سپس، به روش فلورومتری )هانگ،  5درجه به مدت  100داده شد. واکنش با حرارت 

 ( میزان فعالیت لیپاز تعیین گردید. 1985

 سنجش میزان ذخایر بذر

 هاسنجش میزان کربوهیدرات

میلی لیتر  5های محلول در هر نمونه برداری، نیم گرم از نمونه با کربوهیدرات به منظور تعیین مقدار

% تکرار شد. محلول 70میلی لیتر اتانول  5% در هاون چینی کوبیده شد. این عمل دو بار دیگر با 95اتانول 
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ده قرار های محلول مورد استفادور سانتریفیوژ گردید و روشناور جهت تعیین کربوهیدرات 3500حاصل در 

 گرفت. 

 100میلی گرم آنترون در  150میلی لیتر آنترون ) 3میلی لیتر عصاره الکلی با  1/0پس از استخراج، 

دقیقه در حمام آب جوش قرار داده شد تا واکنش  10%( مخلوط و به مدت 72میلی لیتر اسید سولفوریک 

نانومتر خوانده شد )ایرگوئن و  625آغاز شود. تغییر رنگ محلول توسط اسپکتروفتومتر با طول موج 

 (.1992همکاران، 

 سنجش میزان لیپیدها

-گرم نمونه آسیاب شده و همگن از دانه درون لوله 1ها، ابتدا برای تعیین میزان لیپید موجود در نمونه

میلی لیتر دی  5های آزمایشی  که پیشتر وزن شده بودند، ریخته شد. سپس، جهت استخراج لیپیدها مقدار 

های آزمایش حاوی نمونه در دستگاه های آزمایش حاوی نمونه اضافه شد. لولهمرحله به لوله 3اتر طی  اتیل

دقیقه قرار گرفتند. سپس،  12گراد به مدت درجه سانتی 60با دمای  Eurosonic 4Dاولتراسونیک مدل 

مت باالیی محلول توسط دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند و پس از ته نشین شدن، قس 3000ها با سرعت لوله

پیپت برداشته شد و در لوله آزمایش دیگری با وزن معلوم ریخته شد. مراحل استخراج فوق دو بار دیگر تکرار 

گردید. سپس، محلول استخراج شده حاصل، توسط گاز نیتروژن زیر هود خشکانده شد و دوباره وزن آن 

و لوله آزمایش خالی به عنوان مقدار لیپید استخراج یادداشت گردید. اختالف وزن لوله آزمایش حاوی نمونه 

 شده ازیک گرم بر حسب میلی گرم بر گرم نمونه ثبت و به صورت درصد لیپید گزارش شد.

 هاسنجش میزان پروتئین

ی گرم از نمونه 2/0ابتدا برای تعیین میزان نیتروژن و پروتئین کل بذر از روش کجلدال استفاده شد. 

گرم سولفات پتاسیم،  96گرم آن حاوی  100گرم کاتالیزور نیتروژن )که هر  6ه همراه شده ب گیاهی پودر

 شد های هضم کجلدال ریختهدر داخل استوانه (گرم دی اکسید سلنیوم است 5/0گرم سولفات مس و  5/3

 400و در داخل دستگاه هضم کجلدال در دمای  گردیدسولفوریک غلیظ اضافه  لیتر اسیدمیلی 15و به آن 

 های گیاهی انجام گیرد.تا عمل هضم بر روی نمونه داده شدی سانتیگراد به مدت یک ساعت حرارت درجه

لیتر آب مقطر اضافه و میلی 100ها به هر کدام شدن لوله بعد از اتمام کار توسط دستگاه هضم و سرد

افزوده بوریک  ی اسیداضافه کروزول گرین به لیتر معرف برومومیلی 20لیتری مقدار میلی 250در یک ارلن 

ی محتوی نمونه هضم شده هم زمان در داخل دستگاه تقطیر کجلدال با و ارلن محتوی معرف و استوانه شد

 .گردیددرصد تقطیر  NaOH 40محلول 
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ی درون ارلن معرف به و محلول جمع شدهشد بعد از پایان عمل تقطیر محتویات استوانه دور ریخته 

در بود و پایان آزمایش زمانی  تیره. رنگ محلول سبز گردیددرصد نرمال تیتر  5فوریک سول ی اسیدوسیله

ی میزان اسید مصرفی یادداشت و با استفاده از رابطه ،سپس ظاهر گردید.که رنگ قرمز گلی  نظر گرفته شد

 :شدزیر درصد نیتروژن کل محاسبه 

 

%TN = T- B/S ×  N × 14/1000 × 100 

 

لیتر اسید مصرفی برای تیتراسیون میلی Tمقدار کل نیتروژن موجود در نمونه،  T.Nدر این رابطه 

 ( است.    %5نرمالیته اسید سولفوریک ) Nوزن نمونه )گرم( و  Sعنوان شاهد، اسید مصرفی به  B، نمونه

 به دست آمد. 25/6درصد پروتئین نیز از حاصل ضرب درصد نیتروژن به عدد ثابت 

 هاي آماريتجزیه

و پس از آزمون نرمال بودن صورت گرفت و SAS ها با استفاده از نرم افزار زیه و تحلیل آماری دادهتج

 رسم شدند.  Excelنمودارها با نرم افزار 
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Effect of nano-zinc oxide on the soybean seed reserves 

remobilization under drought stress 

 

Mohammad Sedghi 

Sahar Tolouie 

 

Abstract: To evaluate the effect of drought stress and application of nano ZnO on the 

characteristics of soybean seed germination and reserves mobilization a factorial experiment 

conducted based on completely randomized design with three replications. Treatments were 

water stress at three levels as 0, -0.7 and -1.4 MPa applied using polyethylene glycol 6000. 

Nano zinc oxide at the concentrations of 0, 0.75 and 1.5 g lit-1 were used. Results showed that 

Nano zinc oxide increased the percentage and rate of germination of soybean seeds and the 

highest values of these attributes were 89.5% and 6.88 seed day-1 respectively achieved from 

the application of 1.5 g lit-1 of nano zinc oxide. However, drought stress reduced germination 

traits. Antioxidant systems increased upon the occurrence of drought and utilization of nano 

zinc oxide. The highest antioxidant activity in severe stress observed with using 1.5 g lit-1 

ZnO nano particles. Despite the drought reduced the hydrolytic enzymes activity, but the 

application of nano ZnO significantly increased enzymes activity compared to control. 

Mobilization of triple reserves during seed germination had different patterns. Until 48 hours 

after imbibition total protein increased and then decreased, but reduction trend observed in 

carbohydrate and lipid content in the early hours after imbibition. Drought stress caused a 

rapid depletion of the reserves, but the nano zinc oxide slowed down the depletion process. 

Key words: soybean, drought, nano-ZnO, germination, seed reserves mobilization, enzyme 

activity 
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