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بهمنظور تعیین اثر کیتوسان بر بذور زوال یافته سویا آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب

طرح کامل تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم و تحقیقات ،دانشگاه شاهد تهران اجرا شد .عامل
اول سطوح مختلف پیري تسریع شده شامل  12و  24ساعت در رطوبت اشباع و دماي  21درجه

شناسه مقاله:
نوع مقاله :پژوهشی

سیلسیوس و عامل دوم غلظتهاي مختلف کیتوسان شامل  0/11و  %0/1وزنی-حجمی بود .در این

تاریخ پژوهش9314 :

آزمایش صفات مورفولوژیکی نظیر تعداد گیاهچه سالم ،طول گیاهچه ،محتواي نسبی آب ساقهچه ،نسبت

تاریخ دریافت14/91/91 :

وزنی ساقهچه به ریشهچه و صفات بیوشیمیایی مانند میزان کلروفیل  aو  bو میزان کاروتنوئید موجود

تاریخ پذیرش19/24/21 :

در برگ گیاهچه سویا اندازهگیري شد .کیتوسان بر جوانهزنی بذور سویاي پیر شده اثر معنیدار مثبتی
داشت و با تأثیر بر میزان کلروفیل  aو  bو کاروتنوئید برگ باعث بهبود صفات مورفولوژیک گیاهچه
سویا شد .همچنین کیتوسان با افزایش تعداد گیاهچه سالم از بذور زوال یافته و تأثیر بر نسبت وزنی

واژههای کلیدی:

ساقهچه به ریشهچه در تعدیل خسارات ناشی از زوال بذر نقش داشت .بنابراین کیتوسان با اثرگذاري



پیشتیمار

مثبت بر برخی صفات فیزیولوژیک و جوانهزنی گیاهچه سویا برخی خسارات ناشی از زوال بذور سویا



را کاسته و میتواند بهعنوان یک پیش تیمار زیستی بهبود دهنده توصیه شود.

پرایمینگ



پیری تسریع شده



ترکیب زیستی



زوال بذر

1

منصوری گندمانی و امیدی ،اثر کیتوسان بر شاخصهای مورفولوژیک و بیوشیمیایی ...
مقدمه جوانهزنی ضعععیف و قوهنامیه پایین بذر از مشععک ت جدي تولید سععویا

جوانهزنی بذور گندم و خیار گزارش

اسعت .استفاده از بذر با کیفیت باال براي استقرار یک جمعیت گیاهی مناسب در یک

شععده اسععت ]0،10[.نتایج پژوهشهاي

مزرعه سععویا از اصععول اسععاسععی اسععت .بذور داراي قوه نامیه باال ،سععریعتر و

مهدوي و همکاران ( )1012نیز نشان

یکنواختتر جوانهزده و قادر به تحمل شعرای محیطی نامناسعب پس از سبز شدن

داد کععه کیتوسعععان بععا تعأثیر بر وزن

فرسععودگی بذر به طور معنیداري جوانهزنی[ ،]11،11و سععبز شععدن[ ]9را

خشعک ریشعهچه و ساقهچه گلرنگ

کاهش میدهد .زوال بذر یک صععفت نامطلوب کشععاورزي اسععت که میتواند

باعث افزایش وزن گیاهچه شد و اثر

زیانهاي اقتصادي باالیی را به دنبال داشته باشد ]11[.زوال بذر که در طی انبارداري

تنش خشکی را خنثی و باعث بهبود

هسععتند]1[.

گردید]12[.

همچنین

اتفاق میافتد باعث کاهش کیفیت بذر ،اسععتقرار گیاهچه و در نهایت عملکرد در

وضعیت گیاهچه

مزرعه میگردد ]11[.شععرای نامسععاعد انبارداري منجر به کاهش کیفیت بذرها طی

پیشتیمار ذرت با کیتوسان با غلظت

میگیرد]9[.

 %0/1وزنععی حععجمی تحععت تنش

دما ،محتواي رطوبت و دوره نگهداري از مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت بذر طی

دمععایی افزایش وزن انععدام هوایی و

نگهداري میشود که به شدت تحت تاثیر شرای محیطی انبارداري قرار

گردید]11[.

انبارداري میباشععد ]11[.در بذرهاي زوال یافته به علت اخت لهاي ایجاد شععده در

زمینی را سبب

اندامکهاي سععلول مانند میتوکندري و گلیاکسععیزومها 1میزان تولید گونههاي فعال

بذور سععویا به دلیل پوسععته ناز و

اکسید1

درصد باالي چربی و پروتئین موجود

اکسعیژن شعامل پراکسعیدهیدروژن ،رادیکال هیدروکسعیل و رادیکال سوپر

افزیش مییابد ]2[.آزاد شعدن گونههاي فعال اکسیژن موجب افزایش پراکسیداسیون

در بععذر ،بععا قرار گرفتن در شعععرای

چربیها و پروتئینهاي غشععا شععده و با تخریب سععاختار غشععا زوال بذر افزایش

نامسعععاعد و طوالنی مدت انبارداري

مییعابعد .بعا تعداوم زوال بذر ،شعععرای محیطی که بذرها در آن جوانه خواهند زد

دچار فرسعودگی میشوند .زوال بذر

محدودتر میشعود .از دست رفتن پتانسیل ظهور در مزرعه از ع یم دیگر زوال بذر

بعا خسعععارت بعه بعذر باعث کاهش

میباشد ،که به کرات مشاهده شده

جوانهزنی و افت شاخ

است]10[.

هاي رشدي

کیتوسعان 9یک پلی سعاکارید گلوکزامین مشعتش شعده از کیتین اسععت .در کشاورزي

گیاه میشععود اما بر اسععاس مطالعات

خاصعیت آنتیباکتریال و ضعد قارچی این ماده را به عنوان یک پوشش مناسب براي

صععورت گرفته حرععور برخی مواد

نگهداري و حفظ محصععوالت معرفی کرده اسععت ]11،19[.از کیتوسععان براي پوشععش

هنگام جوانهزنی باعث بهبود صعفات
است]11[.

دادن بذر ،برگ و میوه[ ]1اسعععتفاده میشعععود .همچنین بهعنوان کود و در کنترل

جوانهزنی شده

آزادسعازي ترکیبات شیمیایی سموم و تحریک جوانهزنی و رشد گیاه بهکار میرود

هدف این آزمایش تعیین اثر ترمیمی

ذرت[]14

کیتوسعان بر بذور زوال یافته سویا و

شععده اسععت .دیزانگ ( )1002با آزمایشععی که بر بذور خیسععانده پنبه در

تأثیر این پیش تیمار زیستی بر برخی

محلول کیتوسععان انجام داد دریافت که کیتوسععان باعث افزایش میزان جوانهزنی در

صعععفات جوانهزنی و مورفولوژیکی

این گیاه شععده اسععت[ .]4همچنین در آزمایشهاي مشععابه اثر افزایشععی کیتوسععان بر

گیاهچه سععویا این آزمایش صععورت

اثر تحریک کنندگی کیتوسعان بر جوانهزنی و رشد گیاهچههاي گندم[ ]11و
مشععخ

گرفت.
glyoxisome
H2O2, OH-, O-2

1

1
2

beta -1,4 - D - glucosamine

3
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مواد و روشها

این آزمایش در سععال  1992در آزمایشععگاه علوم و تحقیقات

نتایج و بحث

دانشعگاه شاهد تهران اجرا گردید .آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه

تعداد گیاهچه سالم

کامل تصعادفی در سعه تکرار انجام شد .عامل اول پیري تسریع شده (زوال بذر) در

اثر زوال بذر ،تیمار کیتوسعععان و اثر

سعه سعط شاهد و بدون تیمار  12 ،و  24ساعت در شرای رطوبت اشباع و دماي

متقعابل آنها در سعععط احتمال %1

 21درجه سیلسیوس اعمال شد .براي این کار بذور روي یک توري سیمی ریخته و

معنیدار شعععد (جععدول  .)1تعععداد

در ظرفهاي جداگانه که کف آن آب ریخته شععده بود قرار داده شععدند و سعع س

گیعاهچه سعععالم با افزایش زوال بذر

ظرفها در دماي مورد نظر قرار گرفتند ]12[.سطوح تیمار کیتوسان نیز شاهد یا بدون

کاهش شععدیدي داشععت بهطوري که

تیمعار ،غلظعت  0/11و  %0/1وزنی-حجمی در نظر گرفته شعععد که پس از تهیه ژل

بیشترین تعداد گیاهچه سالم در بذور

کیتوسعان با غلظتهاي مذکور بذور در آن بهمدت  9سعاعت خیسانده شدند و پس

شاهد و کمترین تعداد در بذوري بود

از اعمال پیشتیمار با سعععطوح مختلف کیتوسعععان ،بذرها بهمدت  0سعععاعت در

که در عدم حرور تیمار کیتوسان 24

آزمایشگاه خشک

شدند]11[.

ساعت زوال را تجربه کردند( .شکل

بذور سعویا با هی وکلریت سعدیم  %1به مدت  9دقیقه ضعدعفونی شده و س س با

 .)1-Aدر کععل تیمععار کیتوسعععان در

آب مقطر شستشو داده شدند ]90[.در هر ظرف پتري  90عدد بذر روي کاغذ واتمن

تقابل با زوال بذر اثرات مؤثر و مثبتی

شععماره  1قرار داده شععد و به هرظرف پتري  11میلی لیتر آب مقطر اضععافه و براي

برجاي گذاشت (شکل  .)1-Aتعداد

جلوگیري از تبخیر آب در ظروف پتري به وسععیله پارافیلم بسععته شععد .جوانهزنی

گیعاهچعههعاي غیر سعععالم از جمله

بذرها در دماي  11درجه سیلسیوس تحت شرای تاریکی انجام شد.

مهمترین ع یم خسارت بذر میباشد

براي اندازه گیري محتواي نسبی آب اندام هوایی از معادلع زیر استفاده شد.

که علت آن عدم ثبات غشععاس سلولی

FW  DW
) * 100
TW  DW

( RWC 

و خسعارت به سلولهاي جنینی بذر
تنشهاست]19[.

 :Fwوزن تر برگ ب فاصله بعد از نمونه برداري :D w .وزن خشک برگ بعد از قرار

در

گرفتن در آون :Tw .وزن اشباع برگ بعد از قرار گرفتن در آب مقطر

نسبت وزنی اندام زمینی به هوایی

براي اندازهگیري صعفات بیوشیمیایی ،پس  11روز پس از کاشت ،گیاهچههاي سویا

کیتوسعععان و اثر متقابل کیتوسعععان ×

به محی کشت کنترل شده هوگلند 1انتقال داده شدند و اکسیژن مورد نیاز گیاهچهها

زوال بعذر اثر معنیداري بر نسعععبت

توسعع پمه هوا تأمین شععد .پس از حدود  11روز بعد از کشععت و ایجاد شععدن

وزن ریشععهچه به سععاقهچه در سط

برگهاي حقیقی گیاهچه بهمنظور بررسععی صععفاتی نظیر مقدار کلروفیل  ، aکلروفیل

احتمععال  %1داشععععت (جععدول .)1

 bو کاروتنوئیدها 1به روش آرنون ( )1901اندازهگیري صعععورت گرفت ]1[.تجزیه

بیشعترین میزان نسبت اندام زمینی به

دادهها با اسععتفاده از نرمافزار  SAS ver. 9.0صععورت گرفت و مقایسععه میانگینها با

هوایی در بعذور پیر نشعععده و تحت

استفاده از آزمون چند دامنهاي دانکن در سط احتمال

 %1انجام شد.

تیمار  %0/1کیتوسعععان بود و کمترین
میزان نسععبت در بذور زوال یافته در
 24ساعت و بدون حرور کیتوسعان

solution

1 Hoagland

carotenoids

2

9

...  اثر کیتوسان بر شاخصهای مورفولوژیک و بیوشیمیایی،منصوری گندمانی و امیدی
) تجزیه واریانس تأثیر زوال بذر و تیمار کیتوسان بر شاخصهای مورفولوژیکی گیاهچه سویا9 جدول
Table 1) Variance analysis of the effect of accelerated aging and chitosan on soybean seedlings morphological
indices
square mean
Sources of variance

df
normal seedlings

root to shoot weight
ratio

relative water
content

seedlings length

Accelerated aging (A)

2

189.77**

0.008**

296.25**

41.23**

Chitosan (C)

2

26.33**

0.001**

247.19 ns

22.23 ns

A×C

4

99.77**

0.0008**

22.98 ns

1.57 ns

Experimental error

16

1.49

0.024

13.56

0.90

7.82

8.18

5.29

12.62

CV (%)

ns, * and ** non-significant, significant at 5% and 1% respectively.

.%1  و1  معنیدار در سط احتمال، *و ** به ترتیب غیر معنیدار،ns

36/4

A

normal seedlings

31/4
26/4
21/4

Control

16/4

% 0.25 w/v

11/4

% 0.5 w/v

6/4
1/4
0

24

48

root to shoot weight ratio

accelerated aging (h)

0/19

B

0/17
0/15
0/13

Control

0/11

% 0.25 w/v

0/09

% 0.5 w/v

0/07
0/05

0

24

48

accelerated aging (h)

( بذور پیر شده سویاB) ( و نسبت وزنی ریشهچه به ساقهچهA) ) اثر پیشتیمار کیتوسان بر تعداد گیاهچه سالم9 شکل
Figure 1) Chitosan priming effect on aging accelerated soybean normal seedlings (A) and radicle to plumule weight
ratio (B)

2
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B
10
8

c

6
4
2
0

24
48
)accelerated aging (h

0

)seedlings length (cm

b

12

A

a
75
b
70

c

65
60

shoot relative water
content

B

a

A

80

55
24
48
)accelerated aging (h

0

شکل  )1اثر زوال بذر بر محتوای نسبی آب اندام هوایی ) (Aو طول گیاهچه ) (Bسویا
Figure 2) Accelerated aging effect on shoot relative water content (A) and seedlings length (B) of soybean

کیتوسان بود .تیمار  %0/11کیتوسان تنها در بذور  24ساعت زوال دیده اثر داشت و

در سال  1000بر بذور زوال یافته کلزا

مانع از کاهش نسعبت ریشعهچه به سعاقهچه شعد اما تیمار  %0/1کیتوسان در تمامی

صورت گرفت گزارش شد که زوال

سععطوح پیري تسععریع شععده به صععورت کم رنگ اثر گذار بود (شععکل  .)1-Bنتایج

بذر اثرات سوس بر بنیه بذر و صفات

پژوهشهاي منصور ( )1992نیز نشان داد که تنش وارده بر گیاه باعث کاهش نسبت
وزنی ریشه به ساقه شده

است]10[.

محتوای نسبی آب اندام هوایی
اثر اصلی پیري تسریع شده بر محتواي نسبی آب اندام هوایی در سط احتمال %1
معنیدار بود (جدول  .)1پیري تسریع شده باعث کاهش محتواي نسبی آب اندام
هوایی شد .کمترین میزان محتواي نسبی آب اندام هوایی در گیاهچههاي حاصل از
بذور  24ساعت زوال یافته مشاهده شد و بیشترین میزان در تیمار شاهد و بدون

رویشی گیاهچه کلزا داشته

است]1[.

کلروفیل  b ،aو کاروتنوئید برگ
اثر متقابل زوال تسععریع شده و تیمار
کعیتوسععععان بر میزان کلروفیععل ،a
کلروفیل  ،bنسععبت کلروفیل  aبه b
و کاروتنوئید برگ گیاهچهي سعععویا
در سط احتمال یک درصد معنیدار

اعمال زوال بذر بود (شکل  .)1-Aدر خ ل فرسودگی بذر میزان گلوکز افزایش

بود( .جعدول  .)9زوال بعذر بعاعث

مییابد که باعث افزایش تنفس در گیاهچهها خواهد شد و همچنین سنتز پروتئینها

کاهش محسععوس در میزان کلروفیل

نیز در اثر فرسودگی کاهش مییابد که ممکن است منجر به بروز آثار ناشی از خسارت

( aو  )bبرگ گیاهچه سعععویا شعععد

تنش در رشد گیاهچه

شود]14،19[.

(جععدول  .)2بر اسععععاس گزارش

طول گیاهچه

اسعععکعوتعز ( )1001کععاهش میزان

اثر پیري تسریع شده بر طول گیاهچه سویا در سط احتمال  %1معنیدار شد (جدول

کلروفیل در اثر تنش مربوط به تولید

 .)1با تشدید زوال بذر میانگین طول گیاهچههاي سویا کاهش بسیاري را داشتند .به

رادیکالهاي آزاد اکسعیژن در سلول

گونهاي که گیاهچه هاي حاصل از بذور سویاي  24ساعت پیر شده میانگین طولی

اسععت ،که باعث پراکسععیداسععیون و

در حدود نصف میانگین طولی بذور شاهد داشتهاند (شکل  .)1-Bدر مطالعهاي که

تجزیه کلروفیل

میشود]19[.

نتععایج

1

منصوری گندمانی و امیدی ،اثر کیتوسان بر شاخصهای مورفولوژیک و بیوشیمیایی ...
جدول  )3تجزیه واریانس اثر زوال تسریع شده بذر و کیتوسان بر شاخصهای بیوشیمیایی گیاهچه سویا
Table 3) Variance analysis for effect of accelerated aging and chitosan on soybean seedlings biochemical indices
main square
df

carotenoids

ratio of
chlorophyll a to b

chlorophyll b

chlorophyll a

Sources of variance

**3333.62

0.31 ns

**2.49

**14.58

2

)Accelerated aging (A

**2325.89

0.06 ns

0.66 ns

**8.71

2

© Chitosan

**5931.63

**0.06

**8.69

**50.30

4

A×C

8.46

0.12

0.31

0.25

16

Experimental error

1.99

2.96

11.73

2.96

-

* ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سط احتمال  1و %1

)CV (%

ns, * and ** non-significant, Significant at 5 and 1% respectively.

جدول  )4بر ه مکنش پیری تسریع شده و تیمار کیتوسان برای صفات بیوشیمیایی گیاهچه سویا
Table 4) Mean comparison of soybean biochemical indices affected by accelerated aging and chitosan

carotenoids
)(mg/g fw

ratio of chlorophyll a to b

chlorophyll b
)(mg/g fw

chlorophyll a
)(mg/g fw

)chitosan (w/v %

77.21 h
129.28 f
164.92 c
135.04 e
200.77 a
145.80 b
186.51 b
160.76 c
109.42 g

3.11 c
3.83 bc
3.56 bc
4.40 a
3.50 bc
3.42 bc
3.81 ab
3.88 ab
3.88 ab

7.28 a
3.65 c
4.28 bc
3.62 c
6.60 a
4.87 b
4.15 bc
4.00 bc
4.27 bc

22.26 a
13.96 d
15.22 c
15.82 bc
23.1 a
16.5 b
15.77 bc
15.51 c
16.5 b

0
0.25
0.5
0
0.25
0.5
0
0.25
0.5

Accelerated aging
)time (hour

0

24

48

میانگین در هر ستون با حروف متفاوت ،نشان دهنده تفاوت معنیدار بر اساس آزمون چند دامنهاي دانکن در سط احتمال  %1میباشد
means in each column with different letters indicate significant differences according to Duncan's multiple range test at 5% .

مشابهی وانگ و همکاران ( )1001در سویا گزارش

کردهاند]10[.

آزاد میشعععوند ]11[.به نظر میرسعععد

از بین سععطوح تیمار کیتوسععان مؤثرترین سععط در تقابل با تنش زوال بذر ،غلظت

تیمار کیتوسان با افزایش رنگیزههایی

 %0/11بوده اسععت .بیشععترین میزان غلظت کلروفیل  aو کاروتنوئید در گیاهچههاي

نظیر کعاروتنوئید و مولکلولهاي آب

حاصل از بذور زوال دیده تحت تیمار  %0/11کیتوسان ثبت شده است .تیمار %0/11

دوست و همچنین به کمک آنزیمهاي

کیتوسععان بر میزان کلروفیل  bنیز اثر افزایشععی داشععته اسععت به گونهاي که میزان

سعععرکوب کنندهي رادیکالهاي آزاد

کلروفیل  bموجود در گیاهچههاي حاصل از بذور  12ساعت پیر شده را به باالترین

مععانع از خسعععارت بععه سعععاختععار

سعط موجود رسانده است .تیمار  0/1%کیتوسان نیز در تقابل با زوال بذر با تأثیر بر

کلروفیلها میشعود و به این صورت

میزان کاروتنوئید باعث بهبود غلظت کلروفیل برگ گیاهچه سعععویا شعععده اسعععت.

صعععدمات ناشعععی از تنش را کاهش

کاروتنوئیدها نقش حفاظتی در مقابل تنش اکسعععیداتیو القا شعععده داشعععته و در

میدهد.

سععمیتزدایی از کلروفیل نیز نقش دارند و باعث کاهش اثرات سععمی رادیکالهاي

0

)9319  (تابستان9 - 1  صفحات،1  شماره،91  جلد،فصلنامه بومشناسی گیاهان زراعی
بذور زوال یافته باعث بهبود

نتیجهگیری کلی زوال تسریع شده باعث ایجاد خسارت در بذر سویا شد که این

جوانهزنی و رشد گیاهچه سویا در

 کیتوسان به عنوان یک.خسارات منجر به بروز ضعف جوانهزنی و رشد گیاهچه شد

.شرای آزمایشگاهی گردید

تیمار زیستی با تأثیر در صفات مرفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه سویاي حاصل از
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ABSTRACT To determine the effect of a chitosan on aging accelerated soybean seeds, a study was
conducted based on completely randomized design in factorial experiment with three replications in 2015
Science and Research Laboratory of Shahed University, Tehran. The first factor was levels of accelerated
aging including 0, 24 and 48 hours storing of seeds in saturated humidity at 41°C temperature. The second
factor was chitosan different concentrations including 0, 0.25 and 0.5% w/v rates. In this experiment,
morphological traits such as number of normal seedlings, seedling length, shoot relative water content of,
shoot to root ratio and biochemical characteristics such as chlorophyll a and b, chlorophyll a to b ratio and
the amount of carotenoids in soybean leaves were measured. Chitosan had positive significant effect on
aging accelerated soybean seeds germination, also effecting on chlorophyll a and b and carotenoids amounts
in soybean seedling leaves tending to morphological characteristics improvement. Chitosan has also
increased the number of normal seedlings resulted from aging accelerated
Keywords:
seeds, shoot to root fresh weight resulting in modulating destructive effect
o aging acceleration
of accelerating of soybean seeds. Therefore, chitosan effecting on
o biological compounds
physiological traits and soybean seedling germination of soybean seeds
o pretreatment
could reduce the damage on soybean seeds caused by aging acceleration as
o priming
a priming environment friendly and safe treatment.
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