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 چکیده
دهد. ش میدر نتیجه عملکرد کمی و کیفی را کاهاستقرار گیاهان دارد؛ زنی و تاثیر منفی بر جوانه که استی طیمحی هاتنش از ،یشور

زیمنس بر متر( و پرایمینگ در شش سطح )بدون پرایمینگ، دسی 3و  1، 3، 1شوری در چهار سطح ) صورتمنظور، آزمایشی بهبدین

پایه طرح کامالً  برلیتر در لیتر( در قالب آزمایش فاکتوریل میلی 211و  111اسید و هیومیک 21و  11اسید هیدروپرایمینگ، آسکوربیک

( CAT(، کاتاالز )SODسموتاز )یدمیزان کلروفیل کل، پرولین، سوپراکسید نتایج نشان داد کهانجام شد. ، در کرج تکرار 3تصادفی در 

 میزان پرولین ،اسیدگرم در لیتر آسکوربیکمیلی 21داری تحت تاثیر پرایمینگ قرار دارند. در تیمار طور معنیبه (،POXپراکسیداز )و 

گرم پروتئین( واحد بر میلی22/1)سموتاز یدو سوپراکسیدگرم پروتئین( مول بر میلیمیکرو 32/2) ، کاتاالزم(گرم بر گرمیکرو 22/32)

گرم در میلی 11 ماریت بود. گرم بر گرم وزن ترمیلی 17/1 میزان کلروفیل ،لیتر در لیتر نیزمیلی 211اسید تیمار هیومیک در شد. مشاهده

را به خود گرم پروتئین واحد بر میلی 32/1میزان به بیشترین میزان پراکسیداز ،زیمنس بر متردسی 3تنش اسید در شرایط لیتر آسکوربیک

 قبولی نداشت.راندمان قابل ،تیمار هیدروپرایمینگ در تمامی صفات ،در این آزمایش. اختصاص داد
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ABSTRACT 

Salinity stress, is one of the environmental stresses that has negative effects on seed germination and plant 

establishment in a soil and reduced the quantitive and qualitative performance indices of plants. For this purpose, 

salinity in four levels (1, 3, 6, and 9 ds/m) and priming in six levels – including no-priming, hydropriming, ascorbic 

acid in 10 and 20 mg/l and humic acid in 100 and 200 ml/l – were used. This experiment carried out in a factorial test 

based on completely randomized design with three replications. Results demonstrated that studied traits were 

significantly influenced by priming treatments. In the treatment of 20 mg of ascorbic acid, proline content (32.24 

micrograms per gram), catalase activity (2.94 mol mg protein), and superoxide dismutase activity (0.28 U mg 

protein) were observed. The treatment of humic acid (200 ml/l) increased chlorophyll content to 0.57 mg/gFw. The 

treatment of ascorbic acid in 10 mg/l in extreme conditions of salinity (9 ds/m) showed the highest rate of peroxidase 

(5.34U/mg). In this experiment, the treatment of hydropriming had not acceptable efficiency in all traits. 

 

Keywords: Ascorbic acid, Catalase, Peroxidase, Medicinal Plant, Superoxide dismutase. 
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 مقدمه

 تا 71 ارتفاع به سالهیک ،یعلف یگیاه 7زبانگاو اهیگ

 دهیپوش و ارداریش منشعب ساقهی دارا و متریسانت 18

 ، اماسوریه است آن خاستگاه ؛است خشنی تارها از

 آفریقا شمال نواحی از Borago هایگونه برخی احتماالً

 نیتریبحران .(Omidbaigi, 2014)اند گرفته أمنش نیز

 شدنسبز وی زنجوانه زمان ،محصول هری زندگ همرحل

 طیشرا معرض در بذر ،مرحله نیا در رایز ؛ستآن ا

 مزرعه در بوته استقرار و ردیگیم قراری طیمح نامساعد

 نیا بر غلبهی هاروش ازی کی. شودیم مشکل دچار

 از قبل ،بذرها ماریتشیپ روش از استفاده ،مشکل

 .دارد نام نگیمیپرا که است زدنجوانه ندیفرا

 نگیمیپرا که ستا آن ازی حاکی مختلفی هاگزارش

 وی زنجوانهی یکنواخت و سرعت درصد، شیافزا باعث

 در (.Campoy et al., 2011) دشویم بذر شدنسبز

 گرفت، انجام 2مرزنجوش اهیگ یروبر  که یقیتحق

 یروبر ( ASA) دیاسکیآسکورب متفاوت یهاغلظت

 کار رفت؛هب( NaCl) نمک یرشو طیشرا تحت اهانیگ

 ضمن تواندیم دیاسکیآسکورب که داد نشان جینتا

 برابر 1 از شیب به اهیگ یدانیاکسیآنت تیفعال شیافزا

 ،آزاد یهاکالیراد تیفعال از یمؤثرتر نحو به ،شاهد

 و کرده یریجلوگ یشور دیشد تنش طیشرا تحت

 ,.Selahvarzi et al) دینما نیتضم را اهیگ شتریب یبقا

تواند باعث کاهش اثرات اسید میهیومیک .(2011

 .و غیره شود pHهایی مانند گرما، شوری، منفی تنش

طور مؤثری باعث افزایش ترکیبات هیومیکی به

نفوذپذیری غشا، تسهیل نقل و اتنقال عناصر ضروری 

در ریشه، تسهیل جذب اکسیژن و فسفر، افزایش 

شوند ریشه می شدنکارآیی تنفس و فتوسنتز و طویل

(Daneshvar Hakimi Meybodi et al., 2011 .) در

چه در چه و ساقهمشخص شد که طول ریشه یپژوهش

زیمنس بر دسی 9در شرایط تنش شوری ) 3گیاه مرزه

طور به ،اسیدمیکمتر( و تیمار یک درصد هیو

نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت  داری معنی

(Khalesro et al., 2015.) ا توجه به اهمیت استقرار ب

                                                                               
1. Borago officinalis 

2. Origanum majorana L. 

3. Satureja hortensis L. 

ها و اراضی بذر و همچنین توسعه شوری در آب

 ییابو ارز مطالعهکشاورزی کشور، این تحقیق با هدف 

 نشا شیمیاییبرخی از خصوصیات بیوبر  نگیمیاثر پرا

 انجام شد. یتنش شور طیزبان در شراگاو ییدارو اهیگ

 

 هامواد و روش

 دانشگاه گلخانه در، 7341 سال بهار در قیتحق نیا

انجام شد. تیمارهای آزمایش  کرج واحد یاسالم آزاد

 4و  6، 3، 7شامل شوری در چهار سطح )

بر متر( و پرایمینگ در شش سطح  زیمنس دسی

اسید یک)بدون پرایمینگ، هیدروپرایمینگ، آسکورب

و  788اسید گرم در لیتر و هیومیکمیلی 28و  78

لیتر در لیتر( بودند که در قالب آزمایش میلی 288

تکرار انجام  3در  ،پایه طرح کامالً تصادفی برفاکتوریل 

بعد  ،بذور گیاه دارویی گاو زبانبرای این منظور،  شد.

 78هایی با قطر دیشدر پتری یکشآب و یضدعفون از

تیمار بذرها رفتند. سپس برای پیشمتر قرار گسانتی

 28ساعت در تاریکی و دمای  6مدت بهها، در محلول

 ,.Metwally et alدرجه سلسیوس قرار گرفتند )

شده در بذرهای تیمار ،(. پس از این مرحله2003

های کشت حاوی پرلیت و کوکوپیت )هر یک به سینی

 78 کمپوست )به نسبتدرصد( و ورمی 91نسبت 

 ،یاعمال تنش شورمنظور درصد( کشت شدند. به

 یمارهایمطابق ت ،میسددیبا محلول کلر بذور یاریآب

با  یاریآب بار. بعد از هر چند شدانجام  ،شیآزما

تا از  انجام شدمقطر با آب یاریبار آب کی ،میسددیکلر

. شش شود یریجلوگدر بستر کشت شدن نمک انباشته

یزان کلروفیل کل، پرولین، هفته پس از کشت بذور، م

( و CAT(، کاتاالز )SODدیسموتاز )سوپراکسید

 هایگیری شد. همه تجزیه( اندازهPOXپراکسیداز )

 .شد انجام 4-7نسخه  SAS افزار نرم از استفاده با آماری

 

 و بحث نتايج

 (7)جدول گونه که در جدول تجزیه واریانسهمان

تمامی  برمشخص است، تیمارهای مورد آزمایش 

(؛ اما ≥87/8P) دار بودندمعنیصفات دارای اثرات 

میزان پرولین و صفت در  ، فقطاثرات متقابل تیمارها

 نداشت. داری معنی آنزیم کاتاالز، اثر

https://www.researchgate.net/profile/Naghmeh_Daneshvar_Hakimi_meybodi
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ی اثر پرایمنیگ بر میزان هانیانگیم سهیمقا

گرم در لیتر میلی 28 ماریت که داد نشان پرولین

ی نسبت به درصد 8/91افزایش  بااسید آسکوربیک

در  (.2 جدول) بود خود حد نیشتریب درتیمار شاهد، 

میزان شرایط حداکثری تنش شوری، فعالیت کاتاالز به

داری افزایش یافته است طور معنیدرصد و به 17

 بر نگیمیپرا اثر نیانگیم سهیمقا جینتا .(2)جدول

گرم در لیتر میلی 28 ماریت که داد نشان کاتاالزمیزان 

 9/62میزان فعالیت کاتاالز ) نیشتریب اسیدآسکوربیک

 شاهد، ماریت ودرصد افزایش نسبت به تیمار شاهد( 

در شرایط . (2 )جدول داشتند را کاتاالز زانیم نیکمتر

 288زیمنس بر متر( و استفاده از دسی 7فاقد شوری )

اسید، باعث تولید بیشترین لیتر در لیتر هیومیکمیلی

درصد  6/18اه شده است )میزان کلروفیل کل در گی

شرایط تنش  که درحالیبیشتر از تیمار شاهد(؛ در

 شیافزابسیار شدید شوری، در حداقل میزان خود بود. 

ی، روی شورهمزمان با تشدید تنش  ،نیپرول زانیم

براساس این  .بود شده مشاهده زین ارزن پادزهری گیاه

های مهم تحمل به شوری در گزارش یکی از مکانیسم

 پرولین،های سازگار مانند هان، تجمع محلولگیا

 Eshghizadeh et)مواد مشابه است  و بتائینگالیسین

al., 2011ویژه (. استفاده از تیمارهای آزمایش به

اسید در شرایط تنش شوری، تأثیر  آسکوربیک

داری بر افزایش میزان پرولین داشت و موجب  معنی

 ماریت به تنسب نیپرول زانیم یدرصد 88/91 شیافزا

شاهد شد. پیش از این نیز نقش مثبت 

 نیپرول نهیدآمیاس غلظت شیافزادر  دیاس کیآسکورب

(. نتایج Emam & Helel, 2008گزارش شده بود )

گر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر میزان کاتاالز، بیان

ویژه در غلظت باال، بر اسید، بهنقش مثبت آسکوربیک

 این صفت است.

 و پرایمینگ یشور تیمار میانگین مقایسه نتایج

باالترین میزان کلروفیل در تیمار بدون  دهدنشان می

 لیتر در لیتر اسیدمیلی 288شوری و در کاربرد 

(. با افزایش شوری 3دست آمد )جدولههیومیک ب

از میزان کلروفیل کاسته شد؛ اما آنچه  شدت به

مشخص است این است که پرایمینگ با ترکیبات 

 ، توانست از کاهش کلروفیل جلوگیری نماید.شیمیایی

 لیکلروف یمحتوا کهدهند نشان می هاگزارش شتریب

 ریپ یهابرگ و ابدییم کاهش یشور تنش تحت ،کل

 زشیر به شروع یشور دوره ادامه با ،شده نکروزه و

 ممکن کاهش نیا. (Parida & Das, 2005) ندینما یم

 رینظ کیتیپروتئول یهامیآنز لیتشک جهینت است

در شرایط تنش اسمزی ناشی از شوری  ،الزیکلروف

 ستمیس به و گرددیم لیکلروف هیتجز باعث که باشد

 .(Tuna et al., 2008) رساندیم بیآس یفتوسنتز

 
 و پرایمینگ شوری تأثیر شده بذر گاو زبان تحت گیریاندازه صفات واریانس . تجزیۀ7جدول 

Table 1. Variance analysis of measured traits under effect of salinity and priming 
Mean of Squares 

df SOV 
POX CAT SOD Proline Chlorophyll 

100.92** 2.988** 0.094** 385.11** 0.494** 3 Salinity 
26.11** 1.896** 0.017** 194.76** 0.092** 5 Priming 
1.89** 1.26ns 0.001** 22.50ns 0.007** 15 Sal. × Prim 
0.221 0.089 0.00012 15.62 0.0009 48 Error 
12.77 12.21 13.90 14.11 13.62 C.V. (%) 

 .دارمعنی اختالف عدمو  درصد 1و  7سطح احتمال  در ترتیبدار به: معنیnsو  * ،**
**, *, ns: Significantly differences at 5% and 1% of probability levels, and non-signifcant, respectively. 

 
 بیوشیمیاییصفات  تأثیر پرایمینگ بذر گاو زبان بر میانگین مقایسۀ .2جدول 

Table 2. Mean comparison of priming effects on biochemical characteristics 
Priming 

Traits Hu.200 
(ml/lit) 

Hu.100 
(ml/lit) 

ASA20 
(mg/lit) 

ASA10 
(mg/lit) 

Hydropriming Control 

0.57a 0.51b 0.61a 0.57a 0.45b 0.38c Chlorophyll mg g-1.FW 
32.31ab 28.59c 35.24a 30.07bc 26.85cd 23.83d Prolin content (µg g -1) 
2.68b 2.37c 2.94a 2.37c 2.16c 1.81d Catalase (µmol mg-1 protein) 
0.26ab 0.23cd 0.28a 0.24bc 0.20d 0.17e SOD U mg-1 protein 
8.80a 7.53b 9.73a 9.01a 6.46c 6.09c POX U mg-1 protein 

 .است (>P 81/8دانکن ) آزمون پایۀ بر ها میانگین دارمعنی اختالف نبود ربیانگ هر ردیف در مشترک حروف

Means within a row followed by the same letter are not significantly different at p<0.05 according to the Duncan`s test. 
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 ،در مزرعه کیومیهدارای  مواد کاربرددر آزمایشی 

 در را آهن و میزیمن م،یکلس م،یپتاس یانباشتگ

 ،در این آزمایش ؛داد شیافزا تونیز یها برگ

یکی از دالیل اصلی  ،هاشدن آهن در برگ انباشته

-Fernandezافزایش رنگدانه کلروفیل عنوان شد )

Escobar et al., 1996 .) 

 اسیدگرم در لیتر آسکوربیکمیلی 28استفاده از 

عث افزایش با ،در شرایط تنش بسیار شدید شوری

شد سموتاز یدمیزان سوپراکسیددرصدی  219

در  دیسموتازاکسیدسوپرروند تغییرات  (.3)جدول

شرایط مختلف آزمایش نیز بیانگر وجود پیچیدگی در 

طوری که تیمارهای مختلف تفسیر نتایج است؛ به

اسید در برخی از سطوح اسید و آسکوربیکهیومیک

دیگر شوری نقش و در سطوح  7افزاییشوری نقش هم

 سموتازیددیسوپراکس میآنز شیافزاداشتند.  2متضاد

 گزارشدر گیاه باقال نیز  ،دیاسکیآسکورب تأثیر تحت

گرم میلی 78 ماریت (.Younis et al., 2010) بود شده

اسید در شرایط تنش بسیار شدید در لیتر آسکوربیک

شوری، بیشترین میزان پراکسیداز را به خود اختصاص 

همراه چهار درصد بیشتر از تیمار شاهد(؛ و به 9/13)داد 

 (.3 تیمار دیگر، در گروه برتر آماری قرار گرفتند )جدول

 و دازیاکسفنل یپل کاتاالز،در تحقیقی گزارش شد که 

 اهانیگ یدانیاکسیآنت ستمیس از یبخش ،دازهایپراکس

 انیب زانیم ،(یشور) تنش طیشرا به خاسپ در که هستند

 دایپ شیافزا هاآن تیفعال جهینت در و هامینزآ نیا ژن

 .(Selahvarzi et al., 2011) کندیم

 

 گيري کلینتيجه

ز تأثیر مثبت استفاده از تکنیک نتایج آزمایش حاکی ا

 شوری بود. تقریباً در در شرایط تنش ،بذرپرایمینگ

 وضعیت بهتری نسبت ،شدهتمامی صفات، بذرهای پرایم

داشتند. در بین  (ده از پرایمینگ)عدم استفا به شاهد

ترتیب  استفاده در این تحقیق، به تیمارهای مورد

هیومیک دارای بیشترین اثر اسیدآسکوربیک و اسید

و  هیدروپرایمینگ در بیشتر صفات، اثر مثبتبودند. 

 داری نداشت.معنی

 
 پراکسیداز و SODت کلروفیل، صفا بربذر گاو زبان میانگین اثر متقابل شوری و پرایمینگ  مقایسۀ .3جدول 

Table 3. Mean comparison of salt-priming interaction on Chlorophyl, SOD and POX 
Traits 

Priming Salinitty (dS/m) POX 
U mg-1 protein 

SOD 
U mg-1 protein  

Chlorophyll 
mg g-1.FW 

7.9633 f-j 0.1033 l 0.5466 d-f Control 

1 

9.4367 c-g 0.2766 c-g 0.6033 c-e Hydropriming 
5.1567 mn 0.3466 ab 0.7600 ab ASA10 (mg/lit) 
11.3633 a-c 0.1500 i-l 0.7400 ab ASA20(mg/lit) 
9.5933 c-g 0.2866 b-.f 0.6333 b-d Hu.100(ml/lit) 
10.3633 a-e 0.3366 a-c 0.8233 a Hu.200(ml/lit) 
6.8967 i-m 0.2133 g-i 0.4133 g-j Control 

3 
6.8867 i-m 0.2533 e-g 0.4866 e-i Hydropriming 
10.8033 a-d 0.2566 e-g 0.6900 bc ASA10(mg/lit) 
12.0833 ab 0.3066 b-e 0.6500 b-d ASA20(mg/lit) 
8.3700 e-i 0.2700 d-g 0.6500 b-d Hu.100(ml/lit) 
9.9633 c-f 0.3266 a-d 0.6433 b-d Hu.200(ml/lit) 
5.9567 j-m 0.1733 h-k 0.3566 i-k Control 

6 

5.8867 k-m 0.1833 h-j 0.4700 f-i Hydropriming 
7.8867 g-k 0.2266 f-h 0.5033 e-h ASA10(mg/lit) 
10.1600 b-e 0.2800 c-g 0.6833 bc ASA20(mg/lit) 
7.2933 h-l 0.2400 e-h 0.4833 e.i Hu.100(ml/lit) 
9.1233 d-h 0.2333 f-h 0.5333 d-g Hu.200(ml/lit) 
3.5500 n 0.2233 f-h 0.2066 l Control 

9 

3.6600 n 0.1166 kl 0.2633 kl Hydropriming 
12.2200 a 0.1566 i-l 0.3333 j-l ASA10(mg/lit) 
5.3367 mn 0.3866 a 0.3866 h-k ASA20(mg/lit) 
4.8767 mn 0.1466 j-l 0.2766 kl Hu.100(ml/lit) 
5.7533 m 0.1766 h-k 0.3066 j-l Hu.200(ml/lit) 

 .است (>P 81/8دانکن ) آزمون پایۀ بر هامیانگین دارمعنی اختالف نبود بیانگر ستون هر در مشترک حروف
Means within a column followed by the same letter are not significantly different at p<0.05 according to the Duncan`s test. 

 

 

1. Synergism 

2. Antagonism 
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