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  چكيده

اگر گياهان اين مسير را انجام دهند باعث كاهش توليد انرژي و در . مسير مقاوم به سيانيد، يكي از مسير هاي معمول در گياهان است
اين . ها محدود نمودن اين مسير مي باشدبراي افزايش رشد و عملكرد در گياهان يكي از راه . نهايت كاهش رشد و عملكرد مي شود

آزمايش با هدف مطالعه تاثير مختلف . تحقيق به منظور ارزيابي مسير مقاومت به سيانيد در كنجد در مرحله جوانه زني انجام گرفت
آزمايش به  .مقاومت به سيانيد در كنجد در مرحله جوانه زني و رشد اوليه به صورت طرح كامال تصادفي با سه تكرار انجام شد

، 0.001، 0.005، )شاهد( 0سطوح مختلف سيانيد شامل . درجه سانتيگراد صورت گرفت 20و  15دماي  2صورت جداگانه در 
صفات درصد جوانه زني، شاخص جوانه زني، وزن خشك گياهچه، سرعت جوانه زني و شاخص . موالر بود 0.0001و 0.0005

درجه  20نشان داد كه اختالف معني داري در صفات بين سطوح مختلف سيانيد در دماي  نتايج. مقاومت به سيانيد اندازه گيري شدند
درجه باالترين مقدار سرعت  15بر اساس نتايج دماي . شددرجه معني دار  15وجود نداشت، اما اختالف بين سطوح سيانيد در دماي 

و وزن خشك گياهچه مربوط به شاهد آزمايش، و جوانه زني، درصد جوانه زني، شاخص مقاومت به سيانيد، شاخص جوانه زني 
درجه در  15نتيجه كلي بيانگر اين است كه سيانيد جوانه زني و رشد گياهچه را در دماي . موالر بود 0.005كمترين مربوط به غلضت 

  .گياه كنجد كاهش داده و با افزايش دما گياه در مقابل سيانيد مقاومت نشان مي دهد

    Sesamum indicum، قاومت به سيانيد، كنجد، سيانيدمسير م: كلمات كليدي 

 مهمقد

درصد  1به بافتهاي تنفسي جانوران اضافه شود سيتوكروم اكسيداز متوقف شده و سرعت تنفس به كمتر از) يك ميلي موالر( اگر سيانيد
مي دهند به طوري كه در حضور سيانيد سرعت اكثر بافتهاي گياهي در برابر سيانيد از خود مقاومت نشان . مقدار اوليه خود نزول مي كند
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آنزيم مسئول جذب اكسيژن در اين حالت، تحت عنوان . درصد سرعت تنفس عادي ميرسد 100درصد و در برخي وقت ها تا  25تنفس به 
  .) 1986سيدو وبرتولد(اكسيداز مقاوم به سيانيد در زنجيره انتقال الكترون ميتوكندريهاي گياهي شناخته شده است 

ازآنجا كه . منحرف مي شوند) alternative pathway( در اين مسير الكترونها از زنجيره اصلي انتقال الكترون به سوي مسير چاره
در ) ATP2(به سوي مسير چاره منحرف مي شوند، لذا حداقل دو جايگاه تبديل انرژي ) ubiquinone( الكترونها از محل يوبي كينون 

در صورتي كه الكترونها در مسير چاره به جريان در آيند انرژي آزادي كه درحالت عادي صرف . ه نمي شودزنجيره تنفسي در نظر گرفت
. مهار مي شود  SHAMاكسيداز مقاوم به سيانيد توسط تركيبات مخصوصي مانند. مي شود به صورت گرما هدر خواهد رفت ATPتوليد 

گرده افشاني افزايش مسير تنفسي چاره مشاهده مي شود كه اين افزايش تنفس سبب  در برخي گياهان مانند گياهان تيره گل شيپوري قبل از
با توجه به نتايج متفاوت تاثير ). 1989راسكين وهمكاران (درجه سانتيگراد باالتر از دماي هوا بالغ گردد  14مي شود كه دماي گل آذين به 

با . ا مقاومت به سيانيد گياه كنجد در مراحل جوانه زني صورت گرفتسيانيد بر روي گياهان، تحقيق حاضر به منظور بررسي حساسيت ي
درجه سانتيگراد  20 و 15توجه به نتايج قبلي كه حرارت در حساسيت يا مقاومت به سيانيد مي تواند تاثير گذار باشد تاثير درجه حرارت 

  .مورد بررسي قرارگرفت

  مواد و روش ها

آزمايش بر روي بذرهاي كنجد به . صورت پذيرفت 2010ايران در سال -ه آزاد اسالمي واحد ميبدتحقيق در آزمايشگاه گياه شناسي دانشگا
ميلي موالر  0/0001، 0/001، 0/0005، 0/005، 0تيمارها شامل غلظت هاي . تيمار انجام شد 5تكرار و  3صورت طرح كامال تصادفي در 

KCN پس از تهيه غلظت هاي مختلف . ته شدبودند كه غلظت صفر آب مقطر به عنوان شاهد در نظر گرفKCN ،pH  كليه محلول ها با
ديش بر روي كاغذ صافي واتمن صورت  كشت بذرها در پتري ).مانند آب مقطر ( رسانده شد  7نرمال به   NH4OH1و   HCLاستفاده از

درصد قرار گرفته و سپس  NaoH 5ل دقيقه در محلو 10بذر قرار گرفت جهت استريل نمودن، بذرها  20ديش تعداد  گرفت در هر پتري
صفات اندازه  .درجه سانتي گراد انجام شد 20و  15روز و به صورت جداگانه در درجه هاي  7آزمايش به مدت  .به خوبي شسته شدند
ت به شاخص مقاوم درصد جوانه زني، وزن خشك گياهچه، 5سرعت جوانه زني، درصد جوانه زني، سرعت حداكثر :  گيري شده عبارتند از

مورد تجزيه واريانس قرار SAS اعداد پس از اطمينان از نرمال بودن، از طريق نرم افزار و  سيانيد نسبت به شاهد و شاخص جوانه زني
 .ترسيم شدند EXELدرصد مورد مقايسه قرار گرفتند و نمودارها توسط  5دامنه اي دانكن در سطح  گرفته و ميانگين ها توسط آزمون چند

  

  ثنتايج و بح

  تاثير سيانيد پتاسيم بر وزن خشك گياهچه 
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ميانگين نشان داد  مقايسه). p<0.0(درجه سانتيگراد معني دار شد  15وزن خشك گياهچه در غلظت هاي مختلف سيانيد پتاسيم در دماي 
والر به ترتيب با وزن ميلي م0/0001و0/0005به دست آمد كه با غلظت هاي) گرم 171/0(كه باالترين ميزان وزن خشك گياهچه در شاهد 

ميلي موالر با وزن 0/005به غلظت  معني دار نشد و همچنين پايين ترين وزن خشك گياهچه مربوط) گرم 145/0( و )گرم 17/0(هاي 
مشخص مي شود سيانيد پتاسيم در دماهاي پايين باعث كاهش وزن . بود و با تيمارهاي ديگر مورد آزمايش تفاوت داشت) گرم 0/025(

البته در اين صفت . مي توان دليل اين امر كاهش توليد انرژي به دليل افزايش مسير مقاومت به سيانيد است. اهچه كنجد مي شودخشك گي
درجه سانتيگراد در صفت  20جدول تجزيه واريانس دماي . ميلي موالر مي باشد0/0001ميلي موالر بيشتر از 0/0005وزن خشك در غلظت 

دهد و مشخص مي شود كه با افزايش دما، گياه كنجد در مقابل سيانيد پتاسيم مقاومت  ن تيمارها نشان نميوزن خشك گياهچه تفاوتي بي
  .نشان داده و مانند دماي پايين باعث كاهش وزن خشك گياه چه نشده است

  تاثير سيانيد پتاسيم بر شاخص مقاومت به سيانيد 

درجه سانتيگراد بر صفت شاخص مقاومت به سيانيد تاثيري ندارد و اختالف  20نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه سيانيد پتاسيم در دماي 
اختالف معني داري  درجه سانتيگراد بر صفت شاخص مقاومت به سيانيد تاثير گذاشته و 15سيانيد پتاسيم در دماي . معني داري را نشان نداد

را داشته و در غلظت ) گرم 935/2(ميلي موالر كمترين وزن ) 0/005(داد به طوري كه صفت شاخص مقاومت به سيانيد در غلظت را نشان 
پس افزايش . ميلي موالر در يك گروه آماري قرار گرفتند0/0001و 0/001، 0/005با سه غلظت  را داشته و)گرم 739/5(صفر باالترين وزن 

مقاومت به سيانيد بيشتر شده به گونه اي  اهش شاخص مقاومت به سيانيد مي شود ولي با افزايش دما شاخصغلظت سيانيد پتاسيم باعث ك
  . كه باالترين غلظت سيانيد ميانگين مقاومت به سيانيدي باالتري نسبت به شاهد داشت

  تاثير سيانيد پتاسيم بر درصد جوانه زني 

با توجه به جدول مقايسه ميانگين باالترين درصد  ).p<0.5(درجه معني دار شد 15ي نتايج حاكي از آن است كه درصد جوانه زني در دما
و  اختالفي را نشان نداد 49/8ميلي موالر با 0/0001و 55/37ميلي موالر به ميزان0/0005كه با دو غلظت  )56/03(مربوط به شاهد آزمايش

بيشترين درصد جوانه زني ) 90(ميلي موالر 0/005داد اما باالترين غلظتدرجه اختالف معني داري را نشان ن 20نتايج تجزيه واريانس دماي 
شود ولي با افزايش دما جوانه زني كنجد  را داشته پس سيانيد پتاسيم باعث كاهش درصد جوانه زني در دماي پايين براي گياه كنجد مي

  .پيدا كردند ي شترشد افزايش بي در صورتي كه بذرهايي كه با پتاسيم سيانيد تيمارمي شود بيشتر 

  تاثير سيانيد پتاسيم بر سرعت جوانه زني

درجه سانتي گراد نشان داد كه تاثير سيانيد پتاسيم بر سرعت جوانه زني درصد معني دار مي باشد  15نتايج تجزيه واريانس در دماي 
)p<0.05) .( شاهد آزمايش بيشترين ميزان سرعت جوانه زني پس از اعمال تيمار سيانيد پتاسيم مربوط به)بود كه در غلظت هاي ) 12/39
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ميلي موالر  0/005معني دار نشد و پايين ترين مدت در غلظت ) 10/31(ميلي موالر  0/001و ) 11/80(ميلي موالر  0/0005پايين مثل 
تاثيري بر سرعت جوانه  درجه سانتي گراد نشان مي دهد كه تيمار سيانيد پتاسيم 20نتايج تجزيه واريانس در دماي . بدست آمد) 13/69(

از )  48/05(ميلي موالر  0/0001نشد اما بايد گفت كه ميزان سرعت جوانه زني در غلظت  زني بذرهاي كنجد نداشته و اين صفت معني دار
كاهش درجه سانتي گراد  15در گياه كنجد با افزايش غلظت سيانيد سرعت جوانه زني در دماي . بيشتر بوده است) 47/36(شاهد آزمايش 

ميلي موالر بيشتر بوده كه اين در بيشتر  0/001ميلي موالر از اين قاعده مستثني است و مقدار آن از غلظت  0/0005مي يابد البته در غلظت 
صفات ديده مي شود ولي هرچه دماي محيط باالتر رود سرعت جوانه زني در گياه كنجد بيشتر شده و اين روال در بذرهايي كه توسط 

پس مي توان گفت كه با افزايش دما مسير مقاومت به سيانيد در گياه . اسيم تيمار شدند صدق كرده و در مواردي هم بيشتر شدسيانيد پت
 .كنجد كمتر انجام شده و به همين دليل سرعت جوانه زني با افزايش  دما كاهش نداشته است
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 Abstract  

Cyanide-resistant respiration is a usual pathway in plants. If plants do this pathway, it decreases energy 
producing and finally decreases growth and yield. For increasing growth and yield in plants one of ways 
is inhibiting of cyanide-resistance respiration. This research investigates cyanide-resistant respiration in 
Sesamum indium on germination stage. An experiment was carried out in order to study the effect of 
different cyanide-resistance on sesame in germinating and seeding stage in a completely randomized 
design with three replications. Experiment was carried out separately at 15°C and 20°C. Cyanide levels 
applied were zero (control), 0.005, 0.001, 0.0005 and 0.0001 M. The following measurements were 
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carried out: germination percentage, germination index, seedling dry weight, germination rate and KCN 
resistant index. Result showed there was no significant difference in traits between different 
concentrations of KCN at 20°C. But there was significant difference between KCN levels at 15°C. 
According to results at 15°C the highest amounts of germination rate, germination percentage, KCN 
resistant index, germination index and seedling dry weight were related to control and the lowest related 
to 0.005 M. It is concluded KCN decreases germination and seedling growth in sesame at 15°C and with 
increasing temperature, it shows resistant against KCN.  

Keywords: cyanide-resistant respiration, sesame, Sesamum indicum, KCN 

 


