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تأثیر پرايمینگ بذر با کیتوزان بر جوانهزنی ،روابط يونی و خصوصیات بیوشیمیايی نخود
تحت تنش شوری
Effect of Chitosan Seed Priming on Germination, Ion Relations and Biochemical
Characteristics of Chickpea Under Salinity Stress
3

بتول مهدوی ،*1حسین صفری 2و سید علیمحمد مدرسثانوی

تاریخ پذیرش23/17/70 :

تاریخ دریافت22/70/11 :

چکیده
برای ارزیابی تأثیر پرایمینگ (شاهد= بدون پرایمینگ) ،آب مقطر ،کیتوزان  7/1درصد و کیتوزان  7/2درصد بر جوانهزنی و رشد گیاهچه
نخود تحت تنش شوری (صفر 6 ،1 ،و  8دسیزیمنس بر متر) ،آزمایشی در شرایط محیطی کنترل شده انجام شد .نتایج نشان داد که
تنش شوری موجب کاهش درصد و سرعت جوانهزنی ،شاخص ویگور ،طول و وزن خشک ساقهچه و ریشهچه ،میزان پتاسیم و نسبت
پتاسیم به سدیم گردید ،درحالیکه میزان سدیم ،محتوای پرولین ،کربوهیدراتهای کل و مالون دیآلدئید را افزایش داد .پرایمینگ بذر
با کیتوزان درصد و سرعت جوانهزنی را نسبت به سایر تیمارهای پرایمینگ افزایش داد .در تنش شوری  ،8 dS/mبذرهای پرایم شده با
کیتوزان شاخص ویگور ،طول ساقهچه ،طول ریشهچه و وزن خشک ساقهچه بیشتری نسبت به شاهد داشتند .بیشترین محتوای پتاسیم
در پرایم با کیتوزان  7/2درصد مشاهده شد .همچنین با افزایش شوری ،کیتوزان سبب کاهش میزان سدیم و مالون دی آلدئید و افزایش
نسبت پتاسیم به سدیم ،محتوای پرولین و کربوهیدرات کل گیاهچهها گردید .به این ترتیب میتوان اظهار داشت که تأثیر عمده
پیشتیمار بذر نخود با کیتوزان بر رشد گیاهچه بود و تأثیر قابلمالحظهای بر افزایش درصد جوانهزنی نداشت.
واژههای کلیدی :پرولین ،پیشتیمار بذر ،کربوهیدرات کل ،مالون دیآلدئید

 1و  .2به ترتیب استادیار و دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 .3استاد گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
Email: b.mahdavi@vru.ac.ir
* :نویسنده مسئول
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مشاهدهشده است (گان 12و همکاران .)2009 ،کیتوزان یک
بیوپلیمر کربوهیدراتی مشتق شده از کیتین است که در پوست
سختپوستان ،کوتیکول حشرات و دیواره سلولی قارچها وجود
دارد .اهمیت کیتوزان بهعلت خصوصیات بیولوژیک و
فیزیولوژیک منحصر به فرد این پلیمر است که سبب کاربرد
زیاد آن در صنایع مختلف مانند دارویی ،پزشکی و کشاورزی
شده است (باتیستا-بانز 13و همکاران .)2004 ،برای کیتوزان
کاربردهای فراوانی در کشاورزی بیان شده است که تحریک
جوانهزنی و رشد گیاه یکی از آنها است .خیساندن بذرها با
کیتوزان انرژی جوانهزنی و درصد جوانهزنی را در بادامزمینی
افزایش داد (زیو 11و همکاران .)2002 ،گزارش شده است که
پوشش بذر با کیتوزان جوانهزنی بذر را افزایش داده و تحمل به
تنش شوری را در گیاهچههای برنج هیبرید افزایش میدهد
(ران و اکسیو .)2002 ،15پرایمینگ بذر با دو نوع محلول مختلف
کیتوزان قدرت جوانهزنی بذرهای ذرت را افزایش داد (شائو 16و
همکاران .)2005 ،به هـرحال مکانیزم عمل کیتوزان روی
جوانهزنی ناشناخته باقیمانده است؛ اما بهنظر میرسد بتوان از
کیتوزان بهعنوان یک ماده امیدبخش برای تیمار بذر استفاده
کرد.
نخود ،در بین حبوبات سومین گیاه کشـت شـده در جهـان
است .این گیاه در طیف وسیعی از شـرایط محیطـی از منـاطق
مدیترانهای غرب آسیا تا نواحی نیمهگرمسیری شـمال اسـترالیا
کشت میگردد (ترنر 10و همکاران .)2001 ،در بین ارقام مختلف
نخود تنوع مقاومت به شـوری چنـدان زیـاد نیسـت کـه بتـوان
گونههای گیاهی مناسب برای کشت در مناطق شـور را در بـین
آنها شناسایی و معرفی کرد بنابراین بایـد بـهدنبـال راهکارهـای
دیگر برای غلبه بر این مشکل بود .یکی از این راهکارها استفاده
از تیمارهای مختلف پرایمینگ است .بنابراین تحقیق حاضـر بـا
هدف تعدیل اثرات شوری در این گیاه با اسـتفاده از تیمارهـای
مختلف پرایمینگ انجام گردید.

مقدمه
جوانهزنی بذر اولین و مهمترین مرحله در چرخه زندگی گیاهان
است (گریم و کامپبل .)1991 ،1جوانهزنی بذر تحت تأثیر
بسیاری از عوامل محیطی مانند دما ،شوری ،نور ،آب و غلظت
اکسیژن قرار میگیرد .شوری یکی از مهمترین عوامل
محدودکننده جوانهزنی و رشد گیاه است (خان و گلزار،2
 .)2003تنش شوری با ایجاد اثرات اسمزی و سمیت یونها
سبب کاهش ،تأخیر و حتی ممانعت از جوانهزنی میگردد
(خواجه 3و همکاران .)2003 ،یکی از مکانیسمهایی که گیاهان
برای مقابله با اثرات زیانآور تنش شوری بهکار میبرند ،سنتز
اسمولیتها ازجمله پرولین و کربوهیدراتهای محلول میباشد
(تروتل 1و همکاران1996 ،؛ مارکزی 5و همکاران.)2003 ،
گزارشهایی مبنی بر افزایش میزان اسیدهای آمینه پرولین برای
تنظیم اسمزی درون سلولی در شرایط تنش شوری در گیاهان
لوبیا سودانی (بهام باردکار و چاوان )2011 ،6و لوبیا چشم بلبلی
(پیتال 0و همکاران )2010 ،وجود دارد .همچنین هاسگاوا 8و
همکاران ( )2000بیان داشتند که محتوای کربوهیدراتهای کل
در مراحل مختلف رشد گیاهان در واکنش به تنش شوری
افزایش مییابد .در بسیاری از گونههای قرار گرفته در معرض
شوری ،افزایش در جذب یون  Na+و کاهش  K+و اختالل در
توازن یونی مشاهدهشده است (مانز و تستر.)2008 ،2
یکی از راهکارهای تحریک جوانهزنی و افزایش استقرار
گیاهچهها در شرایط تنش ،استفاده از روشهای مختلف پیش
تیمار بذرهاست .یکی از رایجترین این روشها استفاده از
پرایمینگ است .پرایمینگ بذر دامنه محیطی مناسب برای
جوانهزنی را افزایش داده و سبب ظهور سریعتر و یکنواخت
گیاهچهها میگردد (مک دوالند .)1999 ،17همچنین پرایمینگ
بذر استقرار و رشد گیاه را در شرایط تنش شوری بهبود می-
بخشد (باسرا 11و همکاران.)2005 ،
در مطالعات اخیر ،اثر مثبت پیشتیمار بذر با کیتوزان روی
جوانهزنی و رشد گیاهچه گیاهان مختلف ازجمله ذرت

مواد و روشها
این تحقیق در آزمایشگاه زراعت دانشگاه ولیعصر (عج)
ال تصادفی با سه
رفسنجان بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کام ا
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3. Khajeh
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6. Bhamburdekar and Chavan
7. Patel
8. Hasegawa
9. Munns and Tester
10. McDonald
11. Basra

12. Guan
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14. Zhou
15. Ruan and Xue
16. Shao
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تکرار اجرا گردید .فاکتورهای آزمایشی شامل شوری در چهار
سطح ( 6 ،1 ،7و  8دسیزیمنس بر متر) و پرایمینگ در چهار
سطح شاهد = بدون پرایمینگ) ،پرایمینگ با آب مقطر،
کیتوزان  7/1درصد و کیتوزان  7/2درصد بود .بدین منظور
بذرهای نخود (( )Cicer arietinum L.رقم آزاد) در غلظتهای
مختلف محلولهای کیتوزان و آب مقطر برای  3ساعت در
دمای  25ºCغوطهور شد .سپس بذرهای پرایم شده با آب مقطر
شسته و خشک شدند .برای تمام تیمارها در هر  3تکرار 25
عدد از بذرهای تیمار شده ،به پتریدیشهای استریل حاوی
کاغذ صافی واتمن شماره  1انتقال یافت .به هر یک از پتری
دیشها  17میلیلیتر از محلولهای شوری با سطح مورد نظر
اضافه شد و در ژرمیناتور با دمای  27ºCگذاشته شد .هشت روز
بعد ،تعداد بذرهای جوانهزده شمارش و طول ریشهچه ،ساقهچه،
وزن خشک ساقهچه و ریشهچه ،میزان پرولین،
کربوهیدراتهای کل ،مالون دیآلدئید و غلظت عناصر سدیم و
پتاسیم اندازهگیری گردید .برای خشک کردن نمونهها به مدت
 18ساعت در آون با دمای  07ºCقرار داده شدند .درصد جوانه-
زنی با استفاده از رابطه ( )1محاسبه گردید (ران 1و همکاران،
:)2002
n
()1
GP   100
N
که در آن  :nتعداد بذرهای جوانه زده بعد از هشت روز و :N
تعداد کل بذرها
سرعت جوانهزنی از رابطه ( )2محاسبه شد:

میلیلیتر اسید کلریدریک  2نرمال اضافه شده و پس از عبور از
کاغذ صافی ،عصاره حاصل با آب مقطر به حجم  57میلیلیتر
رسانده شد .در عصاره بهدست آمده ،غلظت یونهای سدیم و
پتاسیم توسط دستگاه فلیم فتومتر )(Model PFP7, Germany
تعیین گردید.
برای اندازهگیری پرولین از روش بیتس 1و همکاران ()1973
استفاده شد .غلظت پرولین نمونهها با استفاده از غلظتهای
مشخص پرولین خالص در منحنی استاندارد به عنوان شاهد در
طول موج  527نانومتر بر حسب میلیگرم بر گرم وزن تر برگ
محاسبه گردید .اندازهگیری کربوهیدرات کل از روش دابیوس5
و همکاران ( )1956با استفاده از فنل  -اسید سولفوریک و
استاندارد گلوکز انجام شد .جذب استانداردها به همراه جذب
کربوهیدرات کل نمونه با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در
طول موج  127نانومتر اندازهگیری شد .مقدار کربوهیدرات
نمونه ،بر مبنای میلیگرم بر گرم وزن تر نمونهها محاسبه
گردید .مالون دیآلدئید بهعنوان فرآورده نهایی پراکسیداسیون
لیپیدهای غشاء با روش دیوس 6و همکاران ()1991
اندازهگیری شد .میزان مالون دیآلدئید نمونهها با اندازهگیری
جذب در طول موجهای  532و  677نانومتر و با استفاده از
ضریب خاموشی ) (ε=155 μM-1cmمحاسبه گردید.
از نرمافزار  SASبرای تجزیه آماری دادهها استفاده و با
مشاهده تفاوت معنیدار در آنالیز واریانس ) (ANOVAمقایسه
میانگینها با آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد صورت
گرفت.

1. Ruan
2. Agrawal
3. Abdul-baki and Anderson

4. Bates
5. Dubois
6. De Vos

 ni 
GR    
()2
 Di 
که در آن  :nتعداد بذرهای جوانه زده در روز iام و  :Diتعداد
روز پس از شروع آزمایش است (آگراوال.)2004 ،2
بنیه گیاهچه از رابطـه ( )3بـهدسـت مـیآیـد (ابـدول-بـاکی و
آندرسون:)1970 ،3
بنیه گیاهچه= (درصد جوانهزنی × میانگین طول گیاهچه
(سانتیمتر)))3( 177 /
بهمنظور اندازهگیری غلظت یونها 7/2 ،گرم ماده خشک
گیاهچههای نخود در هر تیمار در بوته چینی سائیده شده و به
مدت نیم ساعت در دمای  257ºCو سپس بهمدت دو ساعت در
دمای  557ºCدر کوره قرار داده شد .پس از گذشت  21ساعت و
خنک شدن کوره ،نمونهها خارج شدند .به نمونه حاصل5 ،
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 تجزیه واریانس اثر پرایمینگ و شوری بر خصوصیات جوانهزنی گیاهچههای نخود:1 جدول
Table 1: Analysis of variance of the effect of priming and salinity on germination characteristics of chickpea seedlings
وزن خشک
وزن خشک
طول
طول
درجه
منابع تغییرات
درصد جوانهزنی
سرعت جوانهزنی شاخص ویگور
ریشهچه
ساقهچه
ریشهچه
ساقهچه
S.O.V
آزادی
Germination
Root dry
weight

Shoot dry
weight

Root
length

Shoot
length

Vigor index

962.29**

430.7**

2.27**

1.45**

9.85**

Germination rate

17.65**

percentage

Df

140**

3

شوری
Salinity (S)

280.63**

252.17**

0.82**

0.54**

3.87**

68.72**

76**

30.43ns
38.20

9.78*
4.56

0.08**
0.3

0.028**
0.01

0.20*
0.09

0.33ns
1.39

9.62ns
20

13.68

9.18

4.48

5.79

5.88

9.58

4.76

3

پرایمینگ بذر

9
32

Seed priming (P)
S× P
Errorخطای آزمایشی

ضریب تغییرات
CV (%)

 و غیرمعنیدار7/71 ،7/75  بهترتیب معنیدار در سطح احتمالns  ** و،*
*, ** and ns significant at 0.05, 0.01 probability levels and non-significant, respectively

 مقایسهی میانگین اثرات پرایمینگ و شوری بر برخی خصوصیات جوانهزنی و فیزیولوژیک نخود:2 جدول
Table 2: Mean comparison of priming and salinity on some of germination and physiological characteristics of chickpea
)غلظت پتاسیم (درصد
)وزن خشک ریشهچه (میلیگرم
)سرعت جوانهزنی (روز
درصد جوانهزنی
K )%(
Root dry weight (mg)
Germination rate (day)
Germination percentage
Salinity (dS/m)
5.12a
4.73b
4.35b
3.86c

55.58a
49.41b
39.83c
35.92c

4.02c

40.08b

bc

b

4.27

42.08

)شوری (دسیزیمنس بر متر

13.58a
13.03a
11.66b
10.94b
Seed priming بذر
8.88c
12.44

b

97.33a
96a
92b
90b

0
4
6
8

91.33b

شاهد
Distilled water آب مقطر
%7/1 کیتوزان

پرایمینگ
92

b

4.63b

48.67a

13.86a

96a

a

a

a

a

Control

0.1% Chitosan
5.15

49.92

14.03

96

%7/2 کیتوزان
0.2% Chitosan

 اختالف معنیداری ندارند%5  در سطح احتمالLSD  براساس آزمون،در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD Test
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نتايج و بحث

شاخص ويگور

درصد و سرعت جوانهزنی

اثر شوری و پرایمینگ بذر بر شاخص ویگور گیاهچه در سطح 1
درصــد و اثــر متقابــل شــوری و پرایمینــگ در ســطح  5درصــد
معنــیدار بــود (جــدول  .)1شــاخص ویگــور یکــی از اجــزای
مشخصکننده کیفیـت دانـه مـیباشـد (هـامپتون .)1995 ،1بـا
افزایش شوری شاخص ویگور گیاهچهها کاهش یافت (شکل .)1
گزارش شده است که پرایمینگ بذرهای ذرت با کیتوزان سـبب
افزایش شاخص ویگور گیاهچه در این گیاه شده اسـت( .شـائو و
همکاران .)2005
در این مطالعه در شرایط بدون تنش ،با اینکه بین تیمارهای
مختلف پرایمینگ از نظـر شـاخص ویگـور گیاهچـه اختـــالف
معنیداری مشاهده نشد ،اما این صفت در تیمار پرایمینگ با هر
دو غلظت کیتوزان از لحاظ عددی نسبت به شاهد بیشـتر بـود.
در شوری  1دسیزیمنس بر متر ،بیشـترین شـاخص ویگـور در
تیمار کیتـوزان  7/2درصــــد مشـــاهده گردیـد کـه اخـتالف
معنیداری با کیتوزان  7/1درصد نداشت .در ایـن سـطح تـنش
شاخص ویگـور در پـرایم بـا آب مقطـر اخـتالف معنـیداری بـا
کیتوزان  7/1درصد نداشت و کمترین این صفت در تیمار شاهد
(بدون پرایم) بود .در سطح تنش  6و  8دسیزیمـنس بـر متـر،
پرایمینگ با هـر دو غلظـت کیتـوزان سـبب افـزایش معنـیدار
شاخص ویگور نسبت به شاهد گردید (شکل .)1

تجزیة واریانس دادهها نشان داد که اثر شوری و پرایمینـگ بـذر
بر درصد و سرعت جوانهزنی در سطح احتمال  1درصد معنیدار
بود ولی اثر متقابل شوری و پرایمینـگ بـذر بـر صـفات مـذکور
معنیدار نگردید (جدول  .)1با افزایش شوری هر دو صفت روند
کاهشی را نشان دادند .کمتـرین کـاهش مربـوه بـه شـوری 1
دسی زیمنس بر متر بود که با تیمـار شـاهد اخـتالف معنـیدار
نداشت و بیشترین مقدار کاهش درصد و سرعت جوانـهزنـی در
شوری  8دسی زیمـنس بـر متـر مشـاهده گردیـد (جـدول .)3
شوری باال سبب کاهش و حتی ممانعت از جوانهزنی مـیگـردد.
این ممکن بـه ایـن علـت باشـد کـه  NaClنفوذپـذیری غشـای
پالسمایی را تحت تأثیر قرار داده و جریان یونهـای خـارجی و
جریان اسمولیتهای سیتوپالسمی را در سلولهای گیاه افزایش
میدهد (آلن 1و همکـاران .)1995 ،در بـین روشهـای مختلـف
پرایمینگ ،بذرهای پـرایم شـده بـا کیتـوزان  7/1و  7/2درصـد
دارای بیشترین درصد جوانهزنی بودند .پرایمینگ با آب مقطر و
بذرهای شاهد (بـدون پـرایم) در ردههـای بعـدی قـرار گرفتنـد
(جدول  .)3همچنین بیشترین سـرعت جوانـهزنـی در بـذرهای
پرایم شده با کیتـوزان  7/2درصـد مشـاهده شـد کـه اخـتالف
معنیداری با بذرهای پرایم شده با کیتوزان  7/1درصد نداشـت
و کمترین مقدار این صفت مربوه به شاهد بـود (جـدول  .)3در
تحقیقی زیو و همکاران ( )2002مشاهده کردنـد کـه خیسـاندن
بذرهای بادام زمینی در محلول کیتوزان سبب افزایش درصـد و
انرژی جوانهزنی در این گیاه مـیگـردد .بـا ایـن وجـود ،گـان و
همکــاران ( )2009دریافتنــد کــه پرایمینــگ بــذرهای ذرت بــا
کیتوزان اثری بر درصد جوانهزنی بذرهای این گیـاه نداشـت .در
بذرهای کلم چینـی ( )Brassica chinensisخیسـانده شـده در
کیتوزان نیز افـزایش سـرعت جوانـهزنـی مشـاهده شـده اسـت
(اکسـیو 2و همکـاران .)2002 ،زینـگ 3و همکـاران ( )2012نیـز
گزارش کردند که پوشش بذر سویا بـا کیتـوزان سـبب تحریـک
جوانهزنی در این گیاه میگردد .ایشان بیان داشتند که کیتوزان
یک غشای نیمه تراوا روی سطح بذر ایجاد میکند که این غشاء
توانــایی حفــو رطوبــت دانــه و جــذب رطوبــت خــاک را دارد و
بنابراین کیتوزان با داشتن این خاصیت میتواند جوانهزنی دانـه
را تحریک کند.

طول ساقهچه و ريشهچه
طول ساقهچه و ریشهچه تحت تأثیر شوری و پرایمینـگ بـذر و
اثر متقابل شوری و پرایمینگ بذر در سـطح احتمـال  1درصـد
قرار گرفت (جدول  .)1افزایش شوری به  8دسیزیمنس بر متـر
سبب کاهش طول ساقهچه و ریشـهچـه گردیـد (شـکل  .)2در
شرایط بدون تنش ،تیمارهای مختلف پرایمینـگ از نظـر طـول
ساقهچه با هم اختالف معنیداری نداشتند .در این شرایط بـین
پرایمینگ با کیتوزان و آب مقطـر اخـتالف معنـیداری از نظـر
طول ریشهچه وجود نداشت و تیمار شاهد کمترین طول ریشه-
چه را دارا بود .وقتی گیاهچهها در معرض شوری  8 dS/mقـرار
گرفتند ،طول ساقهچه و ریشـهچـه در بـذرهای پـرایم شـده بـا
کیتوزان  7/2درصد بیشـترین بـود و کمتـرین ایـن صـفات در
بذرهای شاهد (بدون پـرایم) مشـاهده گردیـد( .شـکل  .)2ایـن
نتـایج بــا نتــایج لیـانجو 5و همکــاران ( )2011روی گیـاه گنــدم
مطابقت دارد .آنها دریافتند که پـیشتیمـار بـذرها بـا کیتـوزان
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عمل کیتوزان بر رشد گیاهچـه هنـوز مشـخص نیسـت ،گـان و
همکاران ( )2009اظهار داشتند کیتوزان فشار اسمزی سـلول را
کاهش داده و از طریق افـزایش دسترسـی و جـذب آب و مـواد
غذایی سبب افزایش رشد گیاه میگردد.

سبب افزایش طول ساقهچه و ریشـهچـه ایـن گیـاه در معـرض
تنش شوری  157میلیموالر گردید .همچنـین پوشـش بـذر بـا
کیتوزان رشد گیاهچـههـای بـرنج هیبریـد را در شـرایط تـنش
شوری افزایش داد (ران و اکسیو .)2002 ،درحـالیکـه مکـانیزم

شکل  :1اثر برهمکنش شوری و پرایمینگ بر شاخص ویگور نخود .برای هر فاکتور ،در هر ستون میانگینهایی که دارای
حروف مشترک هستند ،براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  %5اختالف معنیداری ندارند.
Fig. 1: Interaction effect of salinity and priming on vigor index of chickpea. Means in each column followed
by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD Test

(جدول  .)3نو 1و همکاران ( )2003گزارش کردند که پرایمینگ
بذرهای سویا با کیتوزان سبب افزایش رشد گیاهچهها در این
گیاه گردید .بهطور مشابه ،چو 2و همکاران ( )2008مشاهده
کردند که تیمار کیتوزان وزن گیاهچههای آفتابگردان را نسبت
به شاهد افرایش داد .در گیاه گندم نیز لیانجو و همکاران
( )2011مشاهده کردند در شرایط تنش ،کیتوزان سبب افزایش
وزن خشک ساقهچه و ریشهچه گردید.

وزن خشك ساقهچه و ريشهچه
نتایج بیانگر اثر معنیدار شوری و پرایمینگ بذر بر وزن خشک
ساقهچه و ریشهچه در سطح احتمال  1درصد بود .وزن خشک
ساقهچه همچنین تحت تأثیر اثر متقابل شوری و پرایمینگ در
سطح احتمال  5درصد قرار گرفت ،درحالیکه اثر متقابل شوری
و پرایمینگ بر وزن خشک ریشهچه معنیدار نبود (جدول .)1
وزن خشک ساقهچه با افزایش شوری کاهش یافت (شکل .)3
وزن خشک ساقهچه هم در شرایط بدون تنش و هم در تمامی
سطوح تنش شوری ،در تیمار کیتوزان  7/2درصد بیشترین و
تیمار شاهد (بدون پرایم) کمترین مقدار را به خود اختصاص
داد (شکل  .)3نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که با افزایش
شوری وزن خشک ریشهچه کاهش یافت (جدول  .)3بیشترین
وزن خشک ریشهچه در تیمار پرایمینگ با کیتوزان  7/2درصد
مشاهده گردید که اختالف معنیداری با کیتوزان  7/1درصد
نداشت .تیمار پرایمینگ با کیتوزان  7/2درصد سبب افزایش
 21/55درصدی وزن خشک ریشهچه نسبت به شاهد گردید
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شکل  :2اثر برهمکنش شوری و پرایمینگ بر طول ساقهچه و ریشهچه نخود .برای هر فاکتور ،در هر ستون میانگینهایی که دارای
حروف مشترک هستند ،براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  %5اختالف معنیداری ندارند
Fig. 2: Interaction effect of salinity and priming on shoot and root length of chickpea. Means in each column
followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD Test

(جدول  .)3در بسیاری از گیاهان تنش شوری سبب جذب
سدیم و ممانعت از جذب پتاسیم میگردد (مانز.)2002 ،1
بذرهای نخود پرایمینگ شده با کیتوزان  7/2درصد ،گیاهچه-
های با بیشترین محتوای پتاسیم تولید کردند که  28/11درصد
محتوای پتاسیم را نسبت به تیمار شاهد (بدون پرایم) افزایش
داد.
محتوای پتاسیم گیاهچهها در بذرهای پرایم شده با آب مقطر و
کیتوزان  7/1درصد اختالف معنیداری با هم نداشتند (جدول

محتوای پتاسیم ،محتوای سديم و نسبت پتاسیم به
سديم
محتوای پتاسیم گیاهچهها تحت تأثیر تنش شوری و پرایمینگ
در سطح احتمال  1درصد قرار گرفت .همچنین اثر شوری و
پرایمینگ و اثر متقابل شوری و پرایمینگ بر محتوای سدیم و
نسبت پتاسیم به سدیم معنیدار بود (جدول  .)2محتوای سدیم
پایین و پتاسیم باال در سیتوپالسم برای نگهداری فرایندهای
آنزیمی در سیتوپالسم الزم و ضروری است (مانز و تستر،
 .)2008در تحقیق حاضر نیز با افزایش شوری به 8
دسیزیمنس بر متر محتوای پتاسیم گیاهچهها کاهش یافت
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 .)3این نتایج با نتایج سایر محققان مطابقت دارد (فرانک 1و
همکاران2008 ،؛ دیزنگ 2و همکاران .)2011 ،با افزایش شوری
محتوای سدیم گیاهچهها نسبت به شرایط بدون تنش افزایش
یافت (شکل  .)1همچنین نتایج نشان داد که محتوای سدیم
هم در شرایط بدون تنش و هم در شرایط تنش در تیمار شاهد
بیشترین و در کیتوزان  7/2درصد کمترین مقدار را داشت
(شکل  .)1در شرایط بدون تنش و در تمامی سطوح تنش،
پرایمینگ بذرها با کیتوزان سبب افزایش نسبت پتاسیم به
سدیم گیاهچهها نسبت به شاهد گردید (شکل  .)1بنابراین به
نظر می رسد با افزایش شوری ،کیتوزان با کاهش محتوای سدیم
و افزایش نسبت پتاسیم به سدیم در گیاهچههای نخود توانسته
پاسخ مناسبی در رویارویی با تنش شوری داشته باشد.

 .)2010همچنین گزارش شده است که کربوهیدراتها از طریق
تنظیم اسمزی ،نگهداری تورژسانس و همچنین پایداری غشاها و
پروتئینها ،از سلولهای گیاهان در شرایط تنش محافظت
میکنند (بانرت 5و همکاران .)1995 ،بنابراین کیتوزان ممکن
است با افزایش محتوای پرولین و کربوهیدراتهای محلول در
گیاهچههای نخود و در نتیجه تنظیم اسمزی سلول در کاهش
اثرات زیانبار تنش شوری روی این گیاه مؤثر واقع شود.
نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش تنش شوری به 8
دسی زیمنس بر متر ،محتوای مالون دیآلدئید گیاهچهها
نسبت به شاهد  52/83درصد افزایش یافت (شکل  .)6وقتی
گیاهان در معرض تنش محیطی قرار میگیرند ،پراکسیداسیون
اسیدهای چرب غشای پالسمایی اتفاق افتاده و سبب تولید
مالون دیآلدئید میشود ،این امر سبب خسارت به سیستم
غشایی شده ،نفوذپذیری انتخابی مختل شده و نشت
الکترولیتها افزایش مییابد ،بنابراین محتوای مالون دیآلدئید
میتواند منعکس کننده شدت پراکسیداسیون غشا باشد (سان6
و همکاران .)2001 ،پرایمینگ با هر دو غلظت کیتوزان سبب
کاهش محتوای مالون دیآلدئید گیاهچهها نسبت به شاهد
(بدون پرایم) و پرایم با آب مقطر شد (شکل  .)6هادویگر 0و
همکاران ( )2002گزارش کردند که پرایمینگ بذرهای ذرت با
کیتوزان محتوای مالون دیآلدئید گیاهچهها را کاهش داد.
کاهش مالون دیآلدئید توسط کیتوزان احتماالا به این دلیل
است که کیتوزان میتواند با کالتهکردن یونهای فلزی یا
ترکیب شدن با لیپیدها ،اکسیداسیون لیپیدها را کاهش دهد
(اکسیو و همکاران.)2002 ،
با توجه به نتایج بهدست آمده از این مطالعه افزایش غلظت
شوری بر تمامی صفات اندازهگیری شده به غیر از محتوی
سدیم ،مالون دیآلدئید ،پرولین و کربوهیدرات اثر کاهندهای
داشت .در شرایط تنش ،پرایمینگ بذرها با کیتوزان اثری بر
درصد جوانهزنی بذرها نداشت درحالیکه اثر مثبتی بر شاخص
ویگور و رشد گیاهچههای نخود داشت و با کاهش محتوای
سدیم و مالون دیآلدئید و افزایش نسبت پتاسیم به سدیم،
افزایش پرولین و کربوهیدرات کل گیاهچهها سبب افزایش
مقاومت گیاهچههای نخود تحت تنش شوری شده است.
پیشنهاد میشود برای اینکه کاربرد عملی پرایمینگ بذر با
کیتوزان قابل توصیه باشد ،اثر پرایمینگ بذر با سایر غلظتهای

ويژگیهای بیوشیمیايی (پرولین ،کربوهیدرات کل و
مالون دیآلدئید)
اثر شوری و پرایمینگ بذر بر محتوای پرولین ،کربوهیدرات کل
و مالون دیآلدئید گیاهچه در سطح احتمال  1درصد معنیدار
بود .اثر متقابل شوری و پرایمینگ بر صفات پرولین و
کربوهیدراتهای کل بهترتیب در سطح احتمال  1و  5درصد
معنیدار بود .درحالیکه اثر متقابل این صفات بر محتوای مالون
دیآلدئید اثری نداشت (جدول  .)2محتوای پرولین و
کربوهیدرات کل گیاهچهها در شوریهای باال نسبت به شاهد
بدون تنش افزایش یافت (شکل  .)5در شرایط بدون تنش،
پرایمینگ بذر با هر دو غلظت کیتوزان سبب افزایش محتوای
پرولین و کربوهیدرات کل گیاهچهها نسبت به شاهد (بدون
پرایم) و پرایم با آب مقطر گردید (شکل  .)5همچنین پیش
تیمار بذرهای نخود با هر دو غلظت کیتوزان در تمامی سطوح
تنش ،محتوای پرولین و کربوهیدرات کل گیاهچهها را نسبت به
شاهد (بدون پرایم) و پرایم با آب مقطر افزایش داد (شکل .)5
در شرایط تنش شوری محتوای پرولین بهدلیل تحریک یا فعال
شدن بیوسنتز پرولین ،کاهش در اکسیداسیون آن ،کاهش
مصرف آن در سنتز پروتئینها افزایش مییابد (خان 3و
همکاران .)2010 ،همچنین پرولین بعنوان یک اسمولیت عمل
کرده و پتانسیل اسمزی سلول را کاهش داده و یونهای سمی
را جذب میکند (وون وارد و بنت )2005 ،1و نقش مهمی را در
حفاظت گیاهان از تنش اسمزی بازی میکند (خان و همکاران،
1. Farouk
2. Dzung
3. Khan
4. Woodward and Bennett

5. Bohnert
6. Sun
7. Hadwiger

311

فنآوری تولیدات گیاهی /جلد پانزدهم /شمارة اول /بهار و تابستان 49

مورد بررسی قرار گیرد.

کیتوزان در شرایط آزمایشگاه و همچنین اثر پرایمینگ بذر با
کیتوزان در شرایط گلخانه و مرزعه و تا مرحله برداشت محصول

جدول  :2تجزیة واریانس اثر پرایمینگ و شوری بر روابط یونی و ویژگیهای فیزیولوژیک گیاهچههای نخود
Table 2: Analysis of variance of the effect of priming and salinity on ion relations and physiological characteristics of
chickpea seedlings
نسبت پتاسیم
محتوای مالون دی
محتوای
محتوای کربوهیدرات
منابع تغییرات
به سدیم
غلظت سدیم
غلظت پتاسیم
درجه آزادی
Carbohydrates
آلدئید
پرولین
S.O.V
content
( K/Na
Na
K
Df
Malonialdehyde
Proline
content
content
)Ratio
شوری

3

**3.51

**6.58

**1.57

**0.01

**5.93

**0.19

)Salinity (S

پرایمینگ بذر

3

**2.88

**3.92

**0.95

**0.02

**37.47

**0.04

)Seed priming (P
S× P

9

0.12ns

**0.08

**0.70

**0.001

*1.21

0.0007ns

خطای آزمایشی

32

0.22

0.03

0.17

0.0001

0.53

0.005

Error

ضریب تغییرات

10.35

19.13

7.23

5.63

7.58

10.78

)CV (%

* ** ،و  nsبهترتیب معنیدار در سطح احتمال  7/71 ،7/75و غیرمعنیدار
*, ** and ns significant at 0.05, 0.01 probability levels and non-significant, respectively

شکل  :3اثر برهمکنش شوری و پرایمینگ بر وزن خشک ساقهچه نخود .برای هر فاکتور ،در هر ستون میانگینهایی که دارای
حروف مشترک هستند ،براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  %5اختالف معنیداری ندارند
Fig. 3: Interaction effect of salinity and priming on dry shoot weight of chickpea. Means in each column
followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD Test
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شکل  :1اثر برهمکنش شوری و پرای مینگ بر محتوای سدیم و نسبت پتاسیم به سدیم نخود .برای هر فاکتور ،در هر
ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند ،براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  %5اختالف معنیداری
ندارند
Fig. 4: Interaction effect of salinity and priming on Na content and K/Na of chickpea. Means in each
column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD Test

311

فنآوری تولیدات گیاهی /جلد پانزدهم /شمارة اول /بهار و تابستان 49

شکل  :5اثر برهمکنش شوری و پرایمینگ بر محتوای پرولین و کربوهیدرات نخود .برای هر فاکتور ،در هر ستون
میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند ،براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  %5اختالف معنیداری ندارند
Fig. 5: Interaction effect of salinity and priming on proline and carbohydrate content of chickpea.
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability
level, using LSD Test
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شکل  :6اثر شوری و پرایمینگ بر محتوای مالون دیآلدئید نخود .در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک
هستند ،براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  %5اختالف معنیداری ندارند
Fig. 6: Effect of salinity and priming on malondialdehyde content of chickpea. Means in each column
followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD Test
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Effect of Chitosan Seed Priming on Germination, Ion Relations and Biochemical
Characteristics of Chickpea Under Salinity Stress
Mahdavi1*, B., Safari2, H. and Modarres-Sanavy3, S. A. M.
Abstract
In order to study the effects of priming (control (non-primed), distilled water, 0.1% chitosan and 0.2% chitosan) on seed
germination and growth of chickpea seedling, under salinity stress (0, 4, 6 and 8 dS/m) an experiment was conducted in
controlled-environment conditions. Results showed salinity stress reduced germination percentage and rate, vigor index,
length and dry weights of shoots and roots, K concentration and K/Na ratio, whereas increased Na concentration,
proline, total carbohydrate and malondialdehyde content. Seed priming with chitosan increased germination percentage
and rate compared to other priming treatments.Vigor index, shoot length, root length and dry weights of shoots were
higher in chitosan primed seed compared to control under salinity stress 6 dS/m. The highest K concentration was
observed in seed primed with 0.2% chitosan. Also, with the increasing salinity, chitosan decreased Na concentration
and malondialdehyde and increased K/Na ratio, proline and total carbohydrate content. Thus, it suggests that main
effect priming the chickpea seeds with chitosan was on seedling growth and it don’t effect on increasing germination
percentage.
Keywords: Malondialdehyde, Proline, Seed pretreatment, Total carbohydrate
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