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 آسكوربيك اسيد و تاثيرات آن در كاهش صدمه ناشي از تنش شوري در گياه آفتابگردان

  سيد نبيل الدين فاطمي
Fatemi479@gmail.com 

  
  چكيده:

 پرايمينگ آسكوربيك اسيد، و يشور مختلف يمارهايآفتابگردان به ت و رشد گياهچه يزن جوانه العمل سكع يابيارز منظور به

اول پرايمينگ آسكوربيك اسيد شامل  توركفا شيآزما نيا شد. در انجام راركت سه با يتصادف امالك طرح البق در ليتوركفا يشيآزما
 شد گرفته نظر در ميلي موالر نمك كلريد سديم 200و  100، 0 سطح سه در يشور ماريت دوم توركفا و ميلي موالر 2و  1، 0سه سطح 

محتواي نسبي آب  و ريشه چه، وزن تر و خشك گياهچه،ساقه چه  طول جوانه زده،تعداد بذور  از بودند عبارت مطالعهمورد  صفات.
تعداد  ،غلظت نمك شيافزا با هك ينحو به بود دار يمعن آفتابگردان يزن جوانه برشوري  تنش مختلف سطوح ريتاث. و نشت يوني برگ

 هك ينحو به بود از شوري متفاوت يمينگ آسكوربيك اسيدپرا ماريت به پاسخ در بذور آفتابگردان نشكوا ند.افتي اهشك بذور جوانه زده
 يهاشاخصساير  بركاربرد اين ماده ريتاثاز تيمار شاهد بود. همچنين  بهتر تعداد بذور جوانه زده نيانگيم با افزايش غلظت اين ماده

شوري تنش ه با آسكوربيك اسيد در شرايط نتايج نشان دادند كه بذور پيش تيمار شد نيز از نظر آماري معني دار بود. دازه گيري شدهنا
ميلي موالر آسكوربيك اسيد به عنوان بهترين غلظت جهت  2كه در اين بين غلظت  توانستند اثرات تنش را تا حدودي كاهش دهند

  اعمال پيش تيمار قبل از كاشت شناخته شد.
  

  ، پرايمينگ، تنش شوري، جوانه زنيسكوربيك اسيدكلمات كليدي: آ
  

  مقدمه:
 به .شوديم اهچهيگ ديتول به منجر تينها در هك چهساقه و چهشهير آمدن رونيو ب بذر يكيمتابول شدن فعال از است عبارت يزنوانهج

 بذر اطراف طيمح در هك يآب ياسمز فشار .است بذر نيجن رشد آن جهينت هك است ييهاتياز فعال يامجموعه يزن جوانه گريد عبارت

ند. كيم متوقف را يزنجوانه و ردهك ترلكمش را آب باال جذب ياسمز است. فشار يزنجوانه بر موثر ملعوا از يكياست  موجود
جوانه بر يوني اثرات خاص ليدل به ،ياسمز فشار جاديا بر عالوه هاكاست. نم كخا محلول در هاكنم وجود از يناش ياسمز فشار

 ا بازدارنده در جوانهيك كننده و يصورت تحرن مرحله بهيتوانند در ايم يزراعا آب يموجود در خاك  يهاوني. دارند يمنف اثر يزن

 يهان گونهيشود. در بياهچه ميو رشد گ يزنسرعت جوانه ،يزنعموماً باعث كاهش درصد جوانه يعمل كنند. تنش شور يزن
وجود دارد. با كاهش  ياديز يهاتفاوت ينزدر مرحله جوانه يك گونه از نظر مقاومت به شوريمختلف  يهاتهيوار يمختلف و حت

 ينيد از حد معيل آب بايپتانس يزنكاهش درصد جوانه يبرا يرد. وليگير قرار ميله بذر تحت تأثيوسل آب سرعت جذب آب بهيپتانس
  تر رود.نييهر گونه خاص متفاوت است، پا يكه برا
ك آزمون قابل يعنوان قرار دارند به يكه در معرض تنش شور يربذو يزنسرعت و درصد جوانه يريگده دارند، اندازهيعق برخي
ن يبذور از جمله مهمتر يزنرفته شده است. سرعت و درصد جوانهيپذ يتنش شور ياهان براياز گ ياريتحمل بس يابينان در ارزياطم

 يل است كه تنش شورين دلياالً به ااحتم يزنرند. كاهش سرعت و درصد جوانهيگيقرار م ير شوريباشند كه تحت تأثيم ييفاكتورها
شود. يشه با آن در تماس است، ميا ريكه بذور  يطيمح يل اسمزيپتانسكند، باعث باال رفتن يجاد مياه ايكه در گ يتيعالوه بر مسموم
 يجه شورير نترند و وزن آنها ديگيط رشد قرار ميمح ير شوريز تحت تأثيچه بذر نچه و ساقهشهين، ريمحقق يبنابر گزارش برخ
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دسي زيمنس  5گياه آفتابگردان در گروه گياهان نسبتا مقاوم به شوري قرار دارد. عملكرد آفتابگردان در شوري حدود ابد. ييكاهش م
درصدي عملكرد مي شود بنابراين در اين شرايط مقدار  50دسي زيمنس بر متر موجب كاهش  12بر متر آسيبي نمي بيند ولي شوري 

  .يستي افزايش يابدبذر مصرفي با
 هاي مختلف شوري انجام گرفتهاي گياهي چغندر قند، كلم ، كاهو چيني و تاج خروس تحت غلظتدر آزمايشي كه بر روي گونه

. )2( چه شدچه و ساقهچه و وزن تر ريشهچه و ريشهطول ساقه ،زني، شوري باعث كاهش محسوسي در درصد جوانهگزارش كردند
ه آنها بتوانند روابط آب خودشان را كدارد  ياز آن روش بستگ يابه روش و درجه يشور يمقابله با سطوح باال ياهان برايگ ييتوانا
 نند.كا از آن اجتناب ينند كمقابله  كنم يه چگونه آنها با غلظت داخلكن دارد يبه ا ين بستگينند و همچنكم يتنظ

قرار گرفتن در بستر خود و مواجهه با شرايط اكولوژيكي محيط به لحاظ پرايمينگ بذر تكنيكي است كه به واسطه آن بذور پيش از 
فيزيولوژيكي و بيوشيميايي آمادگي جوانه زني را به دست مي آورند. اين امر مي تواند سبب بروز تظاهرات زيستي و فيزيولوژيكي 

ان در چگونگي جوانه زني استقرار اوليه نبات متعددي در بذر پرايم شده و گياه حاصل از آن گردد به طوري كه اين موارد را مي تو
از آنجا كه مطالعات در زمينه شبيه سازي شرايط بهره برداري از نهادهاي محيطي زودرسي افزايش كمي و كيفي محصول مشاهده كرد.

هاي جوانه  اين تحقيق با هدف بررسي اثرات پرايمينگ آسكوربيك اسيد بر شاخص شوري در مزرعه و گلخانه مشكل و محدود است
و در ادامه تعيين بهترين تيمار پرايمينگ از لحاظ تاثير  بر شاخص هاي مذكور در  گلخانهآفتابگردان در شرايط  چهگياهو رشد زني 

  شرايط تنش شوري انجام شد.
  

  مواد و روشها:
زي دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشكده كشاور گلخانهاين آزمايش بصورت فاكتوريل در قالب طرح كامال تصادفي با سه تكرار در 

 2و  1ميلي موالر) شوري و سه سطح آسكوربيك اسيد (صفر،  200و  100، 50اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايش شامل سه سطح (صفر، 
ن گرم بر مول استفاده شد. ابتدا بذرهاي آفتابگردا 44/58با جرم مولكولي   NaClميلي موالر) بود. براي اعمال تنش شوري از نمك 

مرتبه با آب مقطر   3قرار داده و بالفاصله بعد از اين مدت  %5دقيقه در محلول هيپوكلريد سديم  5را به منظور ضد عفوني به مدت 
ساعت در يكي از غلظت هاي اسيد  24كامال شتشو داده شدند. بذور ضد عفوني شده را به سه گروه تقسيم  و هر گروه به مدت 

ساعت بذرها را با آب مقطر كامال شستشو داده شده و  24ميلي موالر خيسانده شدند. بعد از گذشت  2و  1آسكوربيك يعني: صفر، 
بذور در گلدانهاي پالستيكي كه كف آنها مجهز به سيني جمع آوري زه آب بود كاشت گرديدند. خاك گلدانها قبال جهت عاري بودن 

خشك شدن توسط محلول نمك با غلظت هاي ذكر شده شور گرديدند. در از هرگونه امالحي كامال شستشو داده شده بودند و بعد از 
ساقه چه و ريشه چه، وزن تر و  طول پارامتر هاي تعداد بذور جوانه زده، آزمايش يعني ده روز بعد از سبز شدن اولين گياهچه،  پايان

  خشك گياهچه، محتواي نسبي آب برگ و نشت يوني اندازه گيري شدند.
  

  نتايج و بحث:
) نشان داد كه اثرات ساده آسكوربيك اسيد و شوري در مورد تمامي شاخص هاي اندازه گيري شده 1زيه واريانس صفات (جدول تج

در سطح احتمال يك درصد معني دارگرديده است. اين مطلب نشان مي دهد كه بين سطوح مختلف اين فاكتورها از لحاظ صفات 
) نشان مي دهد كه باالترين 2شته است. مقايسه ميانگين سطوح مختلف شوري (جدول مورد بررسي اختالف بسيار معني دار وجود دا

 100ميانگين صفات اندازه گيري شده از تيمار شاهد بدست آمده است. با اعمال اولين سطح شوري، يعني افزايش شوري از صفر به 
و ريشه چه، وزن تر و خشك گياهچه و محتواي نسبي آب برگ كاهش پيدا كرد. ميلي موالر، تعداد بذور جوانه زده، طول ساقه چه 
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مقدار شاخص هاي ذكر ميلي موالر اين روند نيز ادامه يافت تا جايي كه كمترين  200به  100همچنين با افزايش سطوح شوري از 
به گونه اي كه بيشترين مقدار نشت يوني روند تغييرات نشت يوني متفاوت از ساير صفات بود  سطح شوري بدست آمد. شده از اين

اسيد توانست  آسكوبيكپيش تيمار بذر توسط  ميلي موالر و كمترين آن مربوط به شوري صفر (شاهد) بود. 200از سطح شوري 
 1از  اسيد آسكوربيك. باال رفتن غلظت )3(جدول  افزايش دهد شاهدرا به طور معني داري نسبت به  ميانگين تعداد بذور جوانه رده

ولي كمترين ميزان نشت يوني از همين  ه گرديدشد معني دار ميانگين ساير صفات اندازه گيريموالر نيز منجر به افزايش  ليمي 2به 
هيچ كدام از اسيد براي  آسكوربيك×همان گونه كه نتايج تجزيه واريانس نشان داد، اثر متقابل شوريسطح اسكوربيك بدست آمد. 

شاخص هاي اندازه اسيد داراي تغيرات مشابهي از لحاظ  آسكوربيكد اين بدين معني است كه سطوح مختلف معني دار نگردي صفات
  گيري شده در سطوح مختلف شوري بوده اند.

  
  نتايج تجزيه واريانس شاخص هاي اندازه گيري شده در آفتابگردان -1جدول 

  نشت يوني
  (درصد)

محتواي نسبي 
آب برگ 
 (درصد)

وزن خشك 
  گياهچه

 گرم)(

وزن تر 
  گياهچه
 (گرم)

  طول ريشه چه
 (سانتي متر)

  طول ساقه چه
 (سانتي متر)

تعداد بذور 
 جوانه زده

 منابع تغيير  درجه ازادي

 شوري 2 ** 4.44 ** 0.694 ** 2.26 ** 5.89 ** 0.216 ** 752.23 ** 623.45

دربيك اسيآسكو 2 ** 8.55 ** 0.624 ** 4.88 ** 8.29 ** 0.377 ** 854.27 ** 741.32  

1985.2 ns 2359.2 ns 2.162 ns 68.12 ns 45.77 ns 2.648 ns 150.2 ns 4 اثر متقابل 

خطا 18 10.13 0.582 8.1706 10.856  0.177 546.58 489.51
  

  مقايسه ميانگين سطوح مختلف شوري از لحاظ شاخص هاي اندازه گيري شده در آفتابگردان -2جدول 

  نشت يوني
  (درصد)

سبي محتواي ن
 آب برگ (درصد)

وزن خشك
  گياهچه
 (گرم)

وزن تر 
  گياهچه
 (گرم)

  طول ريشه چه
 (سانتي متر)

  طول ساقه چه
 (سانتي متر)

تعداد بذور 
 جوانه زده

 سطوح شوري

21.5 c  78.25 a 0.0511 a 0.0985 a 7.3 a 6.33 a 5 a صفر 

35.81 b 61.45 b 0.0391 b 0.0633 b 4.2 b 4.86 b 3 b 100الرميلي مو  

54.23 a 59.11 b 0.0229 c 0.0361 c 4.1 b 3.43 c 1 c 200ميلي موالر  

  در هر ستون ميانگين هاي داراي حروف مشترك داراي اختالف معني دار براساس آزمون دانكن در سطح احتمال پنج درصد نمي باشند.
  

  ازه گيري شده در آفتابگردانمقايسه ميانگين سطوح مختلف آسكوربيك اسيد از لحاظ شاخص هاي اند -3جدول 

  نشت يوني
  (درصد)

محتواي نسبي 
 آب برگ (درصد)

وزن خشك 
  گياهچه
 (گرم)

وزن تر 
  گياهچه
 (گرم)

  طول ريشه چه
 (سانتي متر)

  طول ساقه چه
 (سانتي متر)

تعداد بذور 
 جوانه زده

  سطوح 
 آسكوربيك اسيد

25.47 c 83.35 a 0.0681 a 0.1035 a 9.21 a 8.51 a 4 a 2لي موالرمي  

40.52 b 74.25 b 0.0441 b 0.0743 b 5.85 b 6.26 b 4 a 1ميلي موالر  

60.22 a 71.51 b 0.0271 c 0.0421 c 5.25 b 4.14 c 2 b صفر 

  در هر ستون ميانگين هاي داراي حروف مشترك داراي اختالف معني دار براساس آزمون دانكن در سطح احتمال پنج درصد نمي باشند.
 داد. آنها كاهش را اهچهيگ ياه جوانه زنيگ سميمتابول و يسلول ميتقس يرو بر اثر با يشور سطوح شيافزا كه افتنديدري در تحقيق

 يبستگ ليپوكوتيه توسط ميسد و كلر يونهاي به جذب آفتابگردان بذر يزن جوانه بر ميسد ديكلر يبازدارندگ كه اثر افتنديدر نيهمچن
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رايم شده نسبت به پرايم نشده در گونه هاي مختلف گياهي را مي توان چنين استنباط نمود كه اوال علت برتري بذرهاي پ .)4( دارد
پيش تيمار بذر با توسعه فاز دو از سه فاز جوانه زني يعني از طريق كوتاه كردن مدت زمان سوخت و ساز، باعث تسريع جوانه زني 

سلول غشايي در جنين  افزايش يافته و همچنين بر فسفو ليپيدهاي DNAو  ) و ثانيا در طي پرايمينگ بذر، سنتز پروتئين3مي شود (
  ).1تاثير گذار مي باشد (

نتايج بدست آمده از اين آزمايش نشان داد كه شاخص هاي اندازه گيره شده مرتبط با جوانه زني در بذرهاي پرايم شده افزايش مي 
نه زده، وزن تر و خشك گياهچه، طول ساقه چه و ريشه چه و محتواي يابد. با افزايش در سطح تنش اعمال شده تعداد بذور جوا

ميلي موالر  2نسبي آب برگ كاهش يافتند كه مي تواند مرتبط با كاهش در وزن مواد مصرف شده بذر باشد. تيمار بذر با غلظت 
هاي آنتي ليل افزايش فعاليت آنزيمكه اين شايد به د سكوربيك اسيد بيشترين تاثير را در تخفيف اثرات ناشي از تنش شوري داشتآ

  اكسيدانت در بذور پرايم شده در شرايط تنش شوري باشد.
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Ascorbic acid and its effects on alleviation of salt stress in sunflower  

 
Abstract: 
 
In order to investigate the germination and seedling growth reaction of sunflower to salinity stress and ascorbic acid 
priming, this experiment was done in factorial arrangement based on completely randomized design with three 
replications. In this experiment the first factor was ascorbic acid priming with 3 levels included 0, 1 and 2 
mM and second factor was salinity stress with 3 levels included 0, 100 and 200 mM of NaCl.  Some seedling 
characteristics including number of germinated seeds, hypocotyl length, radicle length, hypocotyl dry weight, radicle 
dry weight, relative water content and ion leakage were measured. The effect of different salinity levels on sunflower 
germination was significant so that number of seed germinated decreased with increasing in saline concentration.  The 
reaction of sunflower seeds to ascorbic acid priming was difference from salinity so that with increasing in ascorbic 
acid concentration the number of seed germinated was better than control. Also the effect of this matter on other 
indicators measured was significant statistically.  
Results showed that seed primed with ascorbic acid under salinity stress could be alleviated the stress effect that 
concentration of 2 mM ascorbic acid was found as the best concentration in order to apply pretreatment before planting. 
 
Keyword: ascorbic acid, germination, priming, salinity stress, 
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