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چکیده
گل ختمی ( )Alcea rosea L.یکی از گیاهان با ارزش زینتی میباشد که  63گونه از آن در ایران کشت و کار میشود .با توجه به این مسئله کهه
جوانه زنی بذور در طبیعت با تنش خشکی همراه است لذا میتوان با مطالعهی تغییهرا ییوولهوکیکی و آنتهی اکسهیدانی گهامی م ها در راسهتای ا یهای
رویشگاههای آن برداشت .بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادیی با سه تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه یروسی مشه د اجهرا
شد .تیمارهای آزمایش شامل دو اکوتیپ مش د و ت ران با پنج سطح خشکی (صفر -3 ،-4 ،-2 ،و  -8بار) بود .نتایج نشان داد که اثر اکوتیپ و سهطوح
خشکی بر تمام صفا اندازهگیری شده معنیدار بود .اکوتیپ مش د دارای برتری معنی داری نسبت به اکوتیپ ت ران بود و بذر آن ا توانست در تیمارهای
 -3و  -8بار به ترتیب  28و  24درصد جوانه بوند .میوان طول ریشهچه و ساقهچه و وزن اکوتیپ ت ران با ایوایش پتانسیل اسهموی نسهبت بهه اکوتیهپ
مش د بیشتر کاهش یایت .از طریی یعالیت آنویاهای مورد بررسی نشان داد که در هر دو اکوتیپ یعالیت سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز کاهش یایت
اما یعالیت آنویا کاتاالز با کاهش بیشتر پتانسیل اسموی ایوایش یایت .میوان پرولین و مالوندیآلدهید در اکوتیپ مش د در تیمار  -8بار نسبت به شاهد
بهترتیب  22و  2/5برابر شد .به نظر می رسد که اکوتیپ مش د دارای بیشترین تحمل به خشکی را در مقایسه با اکوتیپ ت ران در مر له جوانهزنهی دارد.
از طریی همبستگی مثبت و معنیداری بین یعالیت آنویا سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز با درصد جوانهزنی مشاهده شد.
واژههای کلیدی :پتانسیل اسموی ،ختمی زینتی ،درصد جوانهزنی ،شاخصهای ییویولوکیکی و بیوشیمیایی

مقدمه

1

با توجه با ایهوایش جمعیهت روز ایهوون کهره زمهین ،پایهداری در
یضای سبو از اهمیهت ویه های برخهوردار اسهت .تشهدید تهنشههای
محیطی زمینهساز از بین ریتن گیاهان زینتی است ،لذا یراها نمهودن
گیاهان با کیفیت و مقاوم در برابر تنشهای زیسهتی ،ج هت اسهتقرار
مناسههب در یضههای سههبو یکههی از اهههداد م هها تولیدکننههدگان و
اصالحکنندگان گیاهی میباشد ( .)63مسلماً برای تعیهین گونههههای
گیاهی برای کشت در یضای سبو هر منطقه متناسب با تمهام شهرای
میکروکلیمائی و زراعی آن منطقه و با توجه به مقاومت گیاهان نسبت
بهه عوامهل نامسهاعد و بها توجهه بهه کمیهت آب در منهاط مختله
 6 ،2 ،2و  -4بهترتیب یارغالتحصیل دکتری ،دانشیار ،استاد و اسهتادیار گهروه علهوم
باغبانی و یضای سبو ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یردوسی مش د
)Email: shoor@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JHS.2021.60838.0

تصمیاگیری میشود .گیاه ختمی به دلیل تولید شاخههای گل دهنهده
در تابستان به عنوان گیاهی در ج ت طرا ی یضای سبو کهاربرد دارد.
گل ختمی گیاهی چندساله میباشد .ایهن گیهاه بهومی نهوا ی آسهیای
شرقی شامل  07گونه است که  63گونه از آن در ایران میروید (.)60
این گیاه عالوه بر جنبه زینتی و کاربرد در باغها ،به دلیل به دلیل
ضور رنگدانه ها و به منظور تولید مواد رنگی بسیار مورد توجه اسهت.
از گلهای این گیاه به منظور تولید چای دارویی استفاده میشود (.)62
از طریی خاصیتهای ضد باکتریایی ( ،)5آنتهی اکسهیدانی ( ،)24ضهد
ایسردگی ،توق خستگی ،ب بود جریان خون ( )22این گیاه به اثبها
رسیده است .این گیاه دارویی بهرای درمهان سهریه در سهرماخوردگی،
خل آور و نرمکننده مجاری تنفس ،برای سوختگی خفی و التیام نیش
شرا نیو توصیه شدهاست (.)47
تنش خشکی یکی از م مترین استرسهایی میباشد که عملکهرد
گیاهان را تحت تاثیر قرار میدهد ( .)28گیاهان با ایوایش پاسخههای
ییویولوکیکی همانند استراکیهای اکولوکیکی در برابر شهرای تهنشزا
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مقابله می نمایند .با توجه به این مطلب کهه گیاههان در کهدام مر لهه
رشدی تحت تنشهای محیطی قرار میگیرند پاسخهای متفاوتی بروز
میدهند .گیاهان در هر مر له رشدی ممکن است تحت تنش خشکی
قرار گیرند اما م مترین مر له بحرانی ،جوانهزنی میباشد کهه در ایهن
مر له ضور تنش ،به رقبای برتر اجازه رشهد و نمهو مهیدههد (.)68
مر له جوانهزنی شامل تمام تغییرا ییوویولوکیکی ،سلولی و مولکولی
میباشد که برای رشد جنین و استقرار بعدی گیاهچه ،مر لهای یاتی
به شمار میرود .بسیاری از محققین پاسخهای گیاههان مختله را در
مر له جوانهزنی و گیاهچهای گوارش نمودهاند که شهامل مطالعهه بهر
محصههوال زراعههی ماننههد گنههدم ( ،(Triticum aestivum L.جههو
( ،)Avena sativaگیاهان دارویی همانند :مریا گلهی ()Salvia spp.
و گیاهان زینتی چون تاج خروس ( )Amaranthus mangostanusو
آیتابگردان ( )Helianthus annuusاست اما گهوارشههای کمهی در
مورد گیاهانی که عالوه بر جنبه زینتهی جنبهه دارویهی داشهته باشهند،
وجود دارد ( 46 ،2 ،66 ،2و .)42
کشور ایران با متوس بارندگی  247میلیمتر جوو مناط خشه
و نیمه خش محسوب میگردد .عالوه بر این به دلیل ایوایش غلظت
دیاکسههیدکربن سههبب شههده دمههای کههره زمههین ههدود ی ه درجههه
سانتیگراد ایوایش یابد و از سویی دیگر تحقیقا نشان دادهاست کهه
شد و تعداد خشکیها در ال ایوایش است ( 23و .)20
در هنگههام تههنش خشههکی یرآینههد تغییههرا متههابولیکی کههه در
میتوکندری و کلروپالست منجر به تولیهد گونههههای یعهال اکشهی ن
میگردند که منجر به آسیب به ماکرو مولکهولهها ،اجهوای سهلولی و
پراکسیداسیون لیپیدها میگردند .گونهههای یعهال اکسهی ن از طریه
سیستا دیاعی آنتیاکسیدانت آنویمی یا غیر آنویمی م ار مهیشهود .از
آنتیاکسیدانتهای آنویمی میتوان به سوپراکسید دیسموتاز (،2)SOD
پراکسیداز ( 2)PODو کاتاالز ( )CATاشاره نمود ( .)8از برجستهترین
مکانیومهای فاظتی ج ت ذد گونههای یعال اکسی ن هستند کهه
رادیکالههای آزاد سوپراکسهید را بهه پراکسهید و در ن ایهت پراکسهید
هیدروکن را به اکسهی ن ،هیهدرکن و آب تبهدیل مهینماینهد ( .)22از
آنتیاکسیدانهای غیر آنویمی ها میتوان به پرولین اشاره نمود (.)22
پرولین به ملکهولههای آب در غشها متصهل مهیشهود و از تخریهب
ساختارهای سلولی تحت شرای تنشزا جلوگیری مهیکنهد همچنهین
سبب ذد رادیکالهای اکسی ن و هیدروکسیل میشهود ،بهه عنهوان
کالته کننده یلوا و تثبیت کننده پروتئینها نیو مش ور است (.)27
یرآیند جوانه زنی اولین و ساس تهرین مر لهه رشهد و نمهو گیهاه
میباشد زیرا مرا ل اولیه رویش گیاه ،در تکامل گیاهان نقش م مهی
را بر ع ده دارند و همچنهین پاسهخی سیسهتمی اسهت کهه شهامل
1- Superoxide dismutase
2- Peroxidase

تعامال دوجانبه بین جنین و آندوسپرم مهیباشهد ( .)40تحهت تهنش
خشکی یعالیت آنویاها تغییر مییابد و منجر بهه کهاهش رشهد جنهین
میشود .تاکنون مطالعهای بر جنبههای ییویولوکیکی این گیاه در طهی
جوانهزنی و همچنین پتانسیل تغیرا سطح آنتیاکسیدانی و ترکیبها
محایظت کننده (پرولین ،کربوهیهدرا و  )...بهه منظهور جلهوگیری از
تغییرا یعالیتهای ییوولهوکیکی بهذور در هین جوانهه تحهت تهنش
خشکی صور نپذیریته است .با توجه به رویشگاههای این گونهه کهه
تن ا در بخشهای خاصی از ایران گهوارش شهدهاسهت ،مهیتهوان بها
مطالعه بر اثر تنش خشکی روی تکثیر این گیاه گامی م ها در ج هت
کشت و کار آن در یضای سبو برداشت .با توجهه بهه ایهن کهه تهنش
خشکی از م مترین عوامل محدودکننده جوانهزنی بذر گیاههان زینتهی
میباشد ،این تحقی با ههدد بررسهی خشهکی بهر صهفا رشهدی و
تغییرا آنویمی در ین جوانهزنی گیاه ختمی زینتی صور پذیریت.

مواد و روشها
به منظور ارزیابی اثر تنش خشکی بر شهاخصههای جوانههزنهی و
تغییرا ییویولوکی و یعالیت آنویاها بر دو اکوتیپ ،مش د (اکوتیپ )2
و ت ران (اکوتیپ  )2گیاه ختمی ،آزمایشهی در دو بخهش بهه صهور
یاکتوریل بر مبنای طرح کامالً تصادیی با سه تکرار در سال  2634در
دانشکده کشاورزی دانشگاه یردوسی مشه د انجهام پهذیریت .بهذور از
مرکو ملی ذخایر کنتیکی و زیستی ایران ت یه شد .تیمارههای خشهکی
شامل  5سطح (صفر -8 ،-3 ،-4 ،-2 ،بار) بها اسهتفاده از پلهی اتهیلن
گالیکل بر دو اکوتیپ مش د و ت ران گل ختمی اجرا شد .غلظت پلی
اتیلن گالیکول  3777از طری معادله ( )2محاسبه شد (:)65
که در این رابطه  QSپتانسیل اسموی بر اسهاس بهار C ،غلظهت
پلی اتیلن گالیکل بر اساس گرم در لیتر T ،درجه هرار بهر اسهاس
درجه سانتیگراد است.
ابتدا بذرهای دو اکوتیپ مش د و ت ران ختمی توسه هیپوکلریهد
سدیا ده درصد به مد  2دقیقه ضدعفونی شدند و سپس با آب مقطر
سه مرتبه شستشو شدند .در داخل هر پتریدیش  25بذر قرار گریت و
داخل هر پتریدیش  5میلیلیتر محلول قرار گریت .سپس بهذرها بهه
انکوباتور با دمای  25 ±2درجه سانتیگراد منتقل شدند .بذرها به طور
روزانه بازبینی و تعداد بذرهای جوانه زده (دارای طهول ریشههچهه 2-2
میلیمتر) ثبت شدند .بعد از پایان مر له جوانههزنهی سهرعت و درصهد
جوانه زنی ،طول ساقه و ریشهچه و وزن تر گیاهچههها محاسهبه شهد.
برای محاسبه درصد جوانهزنی از معادله  2و برای سرعت جوانهزنی از
معادله  6استفاده شد (:)4
معادله ()2

که در آن  NGتعداد بذرهای جوانههزده و  NTتعهداد کهل بهذرها
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میباشد.
معادله ()6

که در آن  Rsسرعت جوانهزنی (تعداد بذر در روز) Si ،تعهداد بهذر
جوانهزده در هر روز و  Diتعداد روز تا شمارش  nام میباشد.
همچنههین در بخههش دوم آزمههایش پههس از چ ههارده روز ،یعالیههت
آنویاهای سوپراکسید دیسموتاز ،پراکسیداز ،کاتاالز و غلظت مالوندی
آلدهید ،پرولین نیو با استفاده از روشهای زیر اندازهگیری شد.
برای اندازهگیری یعالیت آنویاها ابتهدا  7/2گهرم بایهت بهرا بها
کم نیتروکن مایع آسیاب شد و به آن ی میلیلیتر بایر یسفا 57
میلیموالر اوی  7/5 EDTAموالر و پلیوینیل پلهی پیرولیهدون دو
درصد اضایه و در دمای  4درجه سانتیگراد سانتیریفیوک شد .سهپس از
محلول رویی برای اندازهگیری POD ،SOD ،و  CATبها اسهتفاده از
دسههتگاه اسههپکترویتومتر مههورد اسههتفاده قههرار گریههت .یعالیههت سههوپر
اکسیددیسموتاز ( )SODبر اساس روش گیانوپالیتس و رایس ( )23بها
اندکی تغییرا سنجیده شهد .مخلهو واکهنش آنویمهی شهامل 365
میکرولیتر بایر یسفا  57میلیموالر اوی  7/2 EDTAمیلی موالر،
متیهونین  26میلهیمهوالر و نیتروبلوتترازولیهوم  05میلهیمهوالر25 ،
میکرولیتر ریبویالوین  7/22میلیموالر و  57میکرولیتر عصاره آنویمی
استخراج شدهبود .پس از آماده سهازی نمونههههای کنتهرل (شهاهد) و
بالن (مخلو یاقد آنویا که توس یویل پوشانده شده) ،بهه منظهور
اندازهگیری یعالیت آنویمی ،نمونه بالن به مد  25دقیقه در تاریکی
قرار داده شد و نمونههای شاهد و عصاره آنویمی ،به مد  25دقیقه در
شیکر با دمای  25درجه سانتیگراد و دارای دو عدد المهپ یلورسهنت
 27وا با  277دور در دقیقه شی شدند .سپس مقدار جذب در طول
موج  537نانومتر با استفاده از دسهتگاه اسهپکترویتومتر خوانهده شهد و
یعالیت آنویمی بر مبنای وا د آنویمی بر میلیگرم وزن تر گوارش شد.
مقداری از عصهاره کهه بتوانهد ا یها نیتروبلوتترازولیهوم را  57درصهد
بازداری کند معادل ی وا د آنویمی در نظر گریته میشود.
از برای سنجش یعالیت آنویا پراکسهیداز ( )PODاز روش ایهن و
همکاران ( )25استفاده شد 23 .میکرولیتر آب اکسی نه  67درصهد28 ،
میکرولیتر محلول گایاکول  45میلیموالر 57 ،میلهیلیتهر سهدیا بهایر
یسفا  277میلیموالر با ها مخلو و بهه آن  57میکرولیتهر عصهاره
آنویمی اضایه شد .تغییرا جذب در طول موج  407نانومتر با استفاده
از دسهتگاه اسهپکترویتومتر (مهدل )Bio Quest, CE 2502, UK
خوانده شد و یعالیت آنویا پراکسیداز مساوی بها جهذب خوانهده شهده
تقسیا بر  23/3میباشد که بر اساس میکرومول بر گهرم وزن تهر بهر
دقیقه گوارش شد.
برای سنجش یعالیهت آنهویا کاتهاالز ( )CATاز روش الک ()66
اندکی تغییرا اسهتفاده شهد 27 .میکرولیتهر عصهاره آنویمهی بها 57
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میلیموالر از بایر یسفا هاوی پراکسهید هیهدروکن 27میلهیمهوالر
مخلهو و تغییهرا جهذب آن ها در طهول مهوج  247نهانومتر از راه
اندازهگیری تجویه پراکسید هیدروکن توس اسپکترویتومتر به صور
تغییرا ثبت شد .یعالیت آنویمی با استفاده ) (OD/minجذب بر زمان
از قانون بیر المبر و با ضریب خاموشهی کاتهاالز 63/4 mM-1cm-1
محاسبه و در ن ایت بر سب میکرومول بر گرم بایت تهازه در دقیقهه
بیان شد.
برای سنجش پراکسیداسیون لیپیدهای غشها ،غلظهت مهالوندی
آلدهید ( )MDAبه عنوان محصول پراکسیده شدن اسهیدهای چهرب
غشاها به روش هلس و پارکر ( )26اندازهگیری شد .در ابتدا  7/2گهرم
از بایت تازه برا با نیتهروکن مهایع آسهیاب و بهه آن پهنج میلهیلیتهر
تریکلرو استی اسید ) (TCAی درصد اضایه شد .عصاره به مد
 27دقیقهه بها دسهتگاه سهانتریفیوکدور  2477در دمهای چ هار درجهه
سلیسیوس سانتریفیوک شد سپس ،به ی میلیلیتهر از محلهول رویهی،
پههنج میلههیلیتههر محلههول  27درصههد  TCAههاوی  7/5درصههد
تیوباربیتوری اسید ) (TBAاضایه شد .مخلو اصل بهه مهد 67
دقیقه در دمای  35درجه سانتیگراد قهرار گریهت و سهپس نمونهههها
مجهددا ًسهانتریفیوک شهدند .مهاده قرمهو رنه مهالوندی آلدهیهد
تیوباربیوتری اسید ) (MDA-TBAتولید شده ،با استفاده از دسهتگاه
اسپکترویتومتر در طول موج  562نانومتر اندازهگیری شد و جذب سایر
رنگیوههای اختصاصی نیو ،در طول موج  377نانومتر خوانده شد .تعیین
غلظت مالوندی آلدهید از ضریب خاموشی معهادل ،255 mM-1cm-1
بر سب میکرومول بر گرم بایت تازه محاسبه شد.
میههوان پههرولین بههه روش پیشههن اد یبیههتس و همکههاران ()27
اندازهگیری شد ،نیا گرم از بایت برا با  5میلیلیتر اتانول  35درصهد
مخلو و به شد تکان داده شد .در ن ایت  25میلهیلیتهر از عصهاره
بدست آمده را با سانتریفیوک  4577دور در دقیقه سانتریفیوک شهد .یه
میلیلیتر از عصاره الکلی همراه با  27میلیلیتر آب دو بار تقطیر با پنج
میلیلیتر نینهیدرین به مخلهو اضهایه گردیهد .در مر لهه بعهد پهنج
میلیلیتر اسید استی گالسیال به هر نمونه اضایه شد و نمونه داخهل
مام آب جوش یا بنماری به مد  45دقیقه قرار داده شهد .بهه ههر
نمونه  27میلیلیتر تولوئن اضایه و به شد تکان داده شد تها پهرولین
وارد یاز تولوئن گردید .نمونهها به مد  67دقیقه به ال سکون قرار
داده شدند و میوان جذب نور نمونهها در طهول مهوج  525نهانومتر بها
استفاده از اسپکترویتومتر قرائت گردید .منحنی کالیبراسیون با استفاده
از استاندارد ال پرولین رسا و میوان پرولین آزاد نمونهههها بهر اسهاس
میکرومول بر گرم وزن تر برا محاسبه شد.
محاسبا آماری و رسا نمودارها با استفاده از نرمایوارههای SAS
 JMP 13.2و  Excelانجام شد و میانگینها با آزمون  LSDمقایسه
شدند.
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نتایج و بحث
اثر تیمارها بر پارامترهای رشدی

نتایج آنالیو واریانس نشان داد که اثرا تیمارهای اکوتیپ ،تهنش
خشکی و اثرا متقابل اکوتیپ و تهنش خشهکی بهر صهفا رشهدی
گیاهان ختمی معنیدار بهود (جهدول  .)2نتهایج نشهان داد کهه درصهد
جوانهزنی اکوتیپ مش د نسبت به اکوتیپ ت هران  58درصهد ایهوایش
نشان داد و ایوایش غلظت  PEG2سهبب کهاهش درصهد جوانههزنهی
گردید به طوریکه در تیمار  -8بار نسبت به شاهد  66درصد کهاهش
یایت (جدول  .)2بیشترین جوانه زنی مربو به اکوتیپ مش د در تیمار
شاهد ( 63درصهد) و سهپس در تیمارههای  -2و  -4بهار ( 62درصهد)
مشاهده شد (شکل  .)a-2در هر دو اکوتیپ این شاخص  66درصد در
تیمار  -8بار نسبت به شاهد کاهش یایت .بیشترین سرعت جوانهزنهی
در اکوتیپ مش د مشاهده شد و با ایوایش غلظت  PEGاین شهاخص
کاهش یایت .دو اکوتیپ بیشترین سرعت جوانهزنی را در تیمار شهاهد
داشتند اما در هر دو به طور معنیداری با ایوایش پتانسیل اسموی این
شاخص کاهش یایت .سرعت جوانه زنهی در تیمهار شهاهد در اکوتیهپ
مش د ( 22/8تعداد بذر در روز) و در اکوتیپ ت ران ( 8/6تعداد بهذر در
روز) بود .این شاخص در هر دو اکوتیپ در تیمار  -8بار به ترتیهب 53
و  68درصد نسبت به شاهد کاهش یایهت (شهکل  .)b-2بهین درصهد
جوانه زنی و سرعت جوانهه زنهی گیاههان ختمهی همبسهتگی مثبهت و
معنهیداری (** )r = 7/86مشههاهده شهد (جههدول  .)5اکوتیهپ مشه د
نسبت به اکوتیپ ت ران درصد و سرعت جوانه زنهی بهاالتری داشهت،
همچنین در این آزمایش تنش خشکی سرعت و درصهد جوانههزنهی را
کاهش داد و بیشترین میوان این دو شاخص در تیمار شهاهد بهه ثبهت
رسید ،چنین نتایجی در گیاههان بابونهه )،(Matricaria recutita L.
مهههرزه ) (Satureja hortensis L.و گلرنههه ( Carthamus
 )tinctoriusنیو گوارش شده است ،که بها منفهیتهر شهدن پتانسهیل
اسموی میوان جوانهزنی نیهو کهاهش یایهت و ارقهام مقهاومتر درصهد
جوانهزنی بیشتری نسبت به ارقام ساستر داشته اند ( 44 ،24و .)8
جذب آب اولین مر له جوانهزنی به شمار مهیآیهد ( .)23بهه نظهر
می رسد ،به واسطه مقاومت ا تمالی اکوتیپ مش د نسبت بهه ت هران،
میههوان جههذب آب در آن بههاالتر بههوده و در نتیجههه درصههد و سههرعت
جوانهزنی ایوایش یایته است .اگر جذب آب توس بذر به دلیل ایوایش
غلظت پلی اتهیلن گالیکهول مختهل گهردد ،یعالیهتههای متهابولیکی
جوانه زنی به آرامی صور میگیرد و با خروج دیرتر ریشهچه سهرعت
جوانهزنی نیو کاهش مییابد ( 62 ،6و .)64
اختالد معنیداری بین اکوتیپههای مهورد نظهر از لحهال طهول
ریشهچه و سهاقه چهه در پاسهخ بهه تیمارههای خشهکی مشهاهده شهد
1- Poly Ethylene Glycol

بنحوی که که ایهن دو شهاخص در اکوتیهپ ت هران نسهبت بهه دیگهر
اکوتیپ بیشتر کاهش یایت .در تیمارهای خشکی نیو طول ریشهچهه و
ساقهچه بها ایهوایش پتاسهیل اسهموی کهاهش یایهت بنحهویکهه در
تیمارهای  -8به ترتیب نسبت به شاهد  28و  40درصد کاهش یایهت
(جدول  .)2اثرا متقابل اکوتیهپ و تهنش خشهکی نشهان داد کهه در
اکوتیپ ت ران در  -8بار بیشترین کاهش طول ساقهچهه ( 52درصهد)
نسبت به تیمار صفر مشاهده شهد همچنهین بیشهترین کهاهش طهول
ریشهچه در اکوتیپ های ی و دو بهترتیب ( 25و  62درصد) در تیمار
 -8بار در مقایسه با شاهد در همین اکوتیپها به ثبت رسید (شکل -2
 .)d ،cجدول ( )5نشان داد که بین سرعت جوانهزنی و طول ریشهچهه
و ساقهچه همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد .در آزمایش اضر،
هر چند که رشد ریشهچه و ساقه چه با ایوایش تنش خشکی در هر دو
اکوتیپ کاهش یایت اما ،رشد ریشهچه و ساقهچهه در اکوتیهپ مشه د
نسبت به ت ران بیشتر بود .نتایج آزمایش اضهر بها نتهایج سهوی و
ارتورک ( )63و نتایج زمانی و همکاران ( )48همسو بود .یکی از دالیل
کاهش طول ساقهچه در شرای تنش خشهکی ،کهاهش انتقهال مهواد
غذایی از بایهتههای ذخیهرهای بهذر بهه جنهین مهیباشهد ( .)23طهی
تحقیقاتی که زمینه مقاومت گیاهان به تنش خشکی صهور پذیریتهه
نتایج مختلفهی بدسهت آمهده ،بطهوریکهه برخهی گیاههان در مر لهه
جوانه زنی نسبت به تنش خشکی ساس اما در مرا ل دیگر مقاومهت
بیشتری از خود نشان میدهند همچنین برخی گیاهان نسبت به نتیجه
ذکر شده در باال واکنش معکوسی نشان میدهند ،بنهابراین در مر لهه
جوانه زنی صرد مقاومت بهه خشهکی نمهیتوانهد بیهانگر مقاومهت در
مرا ل دیگر باشد .ولی به طور کلی ثابت شدهاست کهه گیاههانی کهه
دارای رشد ساقه و ریشهه بیشهتری باشهند نسهبت بهه مرا هل بعهدی
مقاومتر هستند (.)3
همان طور که در جدول  2مشاهده میشود اثهر اکوتیهپ و خشهکی و
اثرا متقابل این دو شاخص بر وزن تر نیو معنیدار گردیهد .بهدون در
نظر گریتن سطوح خشکی بیشترین وزن تر گیاهان مربو به اکوتیپ
مش د بود و همچنین این شاخص با ایوایش سهطح خشهکی کهاهش
یایت (جدول  .)2نتایج مربو به اثرا متقابل اکوتیهپ و خشهکی بهر
وزن گیاه ختمی در شکل دو مشاهده مهیشهود .بیشهترین وزن تهر در
اکوتیپ مشه د در تیمهار شهاهد ( 3/26گهرم) و کمتهرین وزن تهر در
اکوتیپ ت ران در تیمار  -8بار ( 2/45گرم) مشاهده شد (شکل e). -2
کاهش رشد در بسیاری از گیاهان از جمله گلرنه  ،یونجهه و اسهفناج
گهوارش شهده اسهت ( 45 ،42و  .)26همبسههتگی مثبهت بهین درصههد
جوانهزنی بذر و وزن تر گیاهچه به ثبت رسید (جدول  .)5بها منفهیتهر
شدن پتانسیل آب ،یشار تورکسانس درون سلول کاهش یایتهه و مهانع
ایوایش جا سلول میشود .بنابراین ،از رشد سهلولهها و انهدامههای
هوایی جلوگیری می شود ( )0و همانند نتایج این تحقی کهاهش وزن

اورعي و همکاران ،اثر تنش خشکي بر متغیرهاي جوانهزني بذر و صفات فیزیولوژیکي گیاه ختمي زینتي

تر و کاهش طول ساقهچه و ریشهچه را در پی خواهد داشهت .کهاهش
وزن تر گیاهچه از رخدادهای رایجهی اسهت کهه در اکثهر گیاههان در
شرای تنش خشکی اتفاق می ایتهد .یکهی از دالیهل کهاهش وزن در
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پتانسیلهای آب پایین ،تحرک کا مواد غذایی و انتقال کمتهر آن ها از
لپه به محور جنینی است (.)28

جدول  -1تجزیه واریانس اثر تنش خشکی بر صفات جوانهزنی بذر در اکوتیپهای گیاه ختمی
Table 1- ANOVA for the effect of drought stress on seed germination traits of Hollyhock ecotypes

وزن ترگیاهچه

طول ساقهچه

طول ریشهچه

سرعت جوانهزنی

درصد جوانهزنی

درجه

منابع تغییرات

Seedling fresh
weight

Plumule
length

Radicle
length

Germination
rate

Germination
percentage

آزادی
df

Source of
variation

**51.1

**37.4

**1435

**39.8

**940

1

**1.19

**108

**50.1

**29.3

**92.5

4

**0.03

*0.537

*1.38

**5.39

**6.13

4

0.01

0.135

0.36

0.037

1.067

20

اکوتیپ
Ecotype

خشکی
Drought

اکوتیپ×خشکی
Ecotype×Drought

خطا
Error

** * ،به ترتیب معنیداری در سطح ی و پنج درصد.
**, *: significant at 0.01 and 0.05 of probability levels, respectively.
جدول  -2اثر نوع اکوتیپ و تنش خشکی بر صفات جوانهزنی بذر گیاه ختمی
Table 2- The effect of ecotype and drought stress on germination traits of Hollyhock plant

وزن ترگیاهچه

طول ساقهچه

Seedling fresh
weight
)(g

Plumule
length
)(mm

طول
ریشهچه

سرعت جوانهزنی

درصد جوانهزنی

Germination rate
(The number of seed
)in day

Germination
percentage

5.72 a

18.5 a

30.8 a

8.74 a

30.4 a

3.12 b

16.2 b

17 b

6.44 b

19.2 b

4.93 a
4.72 b
4.47 c
4.18 d
3.80 e

22.9 a
19.3 b
18.2 c
14.4 d
12.1 e

27.9 a
25.4 b
23.5 c
22.7 d
20.1 e

10.1 a
9.43 b
7.70 c
5.63 d
5.12 e

30 a
26.7 b
25.3 c
22 d
20 e

Radicle
length
)(mm

تیمارها
Treatments

اکوتیپ 2
Ecotype 1

اکوتیپ

اکوتیپ 2

Ecotype

Ecotype 2
0
-2
-4
-6
-8

تنش خشکی
Drought stress
)(bar

میانگینهای دارای رود مشابه در هر ستون بر اساس آزمون  LSDدر سطح ا تمال  5درصد تفاو معنیداری ندارند
Means followed by the same letter within each column shows no significant differences among treatments at 5% of probability level
by LSD test.
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شکل  -1اثرات متقابل اکوتیپ × تنش خشکی بر درصد جوانهزنی ( ،)aسرعت جوانهزنی ( ،)bطول ریشهچه ( ،)cطول ساقهچه ( )dو وزن تر ()e
گیاه ختمی
Figure 1- The interaction effects of ecotype ×drought stress on germination percentage (a), germination rate (b), radicle
)length (c), plumule length (d) and fresh weight of Hollyhock plant (LSD, p≤0.05

اثر تیمارها بر پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

جدول  6نشان مهیدههد کهه یعالیهت آنهویاهها ( POD ،SODو
 )CATو میوان مالوندی آلدهید و پرولین به طور معنهیداری تحهت

اورعي و همکاران ،اثر تنش خشکي بر متغیرهاي جوانهزني بذر و صفات فیزیولوژیکي گیاه ختمي زینتي

اثرا اکوتیپ ،خشکی و اثرا متقابل اکوتیپ و خشکی قهرار گریهت.
نتایح نشان داد که بیشترین یعالیت  SODو  PODدر اکوتیپ مشه د
(بهترتیب 270 ،و  20/0وا د بر گرم بایت تر) مشاهده شد و همچنین
بها ایهوایش پتانسهیل اسهموی از یعالیهت آنهویاههای  SODو POD
بهترتیب 26 ،و  65درصد نسبت به شاهد کاسته شد اما یعالیت آنهویا
 CATدر تیمار  -8بار نسبت به شاهد  6/8برابر شد (جدول .)4
اثرا متقابل اکوتیپ و خشکی نشان داد که یعالیت آنهویا SOD
در اکوتیپ مش د تا تیمار  -2بار روندی ایوایشی داشهت و سهپس بها
ایوایش غلظت  PEGکاهش یایت اما در اکوتیپ ت هران بها ایهوایش
میوان تنش خشکی از یعالیت این آنویا نسبت به شاهد کاسته شد بهه
طوریکه در تیمار  -8بار نسبت به تیمار بدون تنش  24درصد کاهش
یایت (شکل .)a ،2
یعالیت آنویا  PODدر دو اکوتیهپ مشه د و ت هران بها ایهوایش
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پتانسیل اسموی روندی نوولی داشت ،بطوریکه در اکوتیپ ت ران این
شیب نوولی بیشتر بود و اکوتیپ مش د در تیمار  -8بار نسبت به شاهد
 56درصد یعالیت این آنویا کاهش یایت (شکل  .)b ،2یعالیت آنهویا
 CATدر هر دو اکوتیپ بها ایهوایش غلظهت  PEGرونهدی صهعودی
داشت اما در تیمار  -8بار تفاو معنیداری بین دو اکوتیهپ مشهاهده
نشد و نسبت به تیمارهای بدون تنش بههترتیهب 0 ،و  6برابهر شهدند
(شکل  .)c ،2در تنش خشکی با ایوایش گونههههای یعهال اکسهی ن،
گیاهان با یعال نمهودن سیسهتاههای دیهاعی نظیهر ایهوایش یعالیهت
آنویاها در مقابله با این اثهرا تخریهب کننهده مقاومهت مهینماینهد.
آزمایش اخیر نشان داد که در گیاه ختمی یعالیت دو آنویا سوپراکسهید
دیسموتاز و پراکسهیداز بعهد از چ هارده روز بها ایهوایش میهوان تهنش
خشکی کاهش و یعالیت آنویا کاتاالز ایوایش یایت.

جدول  -3تجزیه واریانس اثر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیکی اکوتیپهای گیاه ختمی
Table 3- ANOVA for the effect of drought stress on physiological traits in Hollyhock ecotypes

محتوی پرولین

مالون دی

فعالیت کاتاالز

فعالیت

فعالیت سوپراکسید

درجه

منابع تغییرات

Proline
content

آلدهید
MDA

CAT
activity

پراکسیداز

دیسموتاز

آزادی

POD activity

SOD activity

df

Source of
variations

**0.01

**76.8

**3.85

**293

**4317

1

**0.38

**11

**15.01

**34.7

**2432

4

*0.001

**0.663

**0.420

**6.78

**2233

4

0.001

0.02

0.001

0.06

5

20

اکوتیپ
Ecotype

خشکی
Drought

اکوتیپ×خشکی
Ecotype×Drought

خطای آزمایش
Experimental Error

** * ،به ترتیب معنیداری در سطح ی و پنج درصد.
** and *: significant at 0.01 and 0.05 of probability levels, respectively.
جدول  -4اثر نوع اکوتیپ و تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیکی گیاه ختمی
محتوی پرولین

Table 4- The effect of ecotype and drought stress on on physiological traits in Hollyhock plant
فعالیت پراکسیداز
فعالیت کاتاالز
مالون دی آلدهید
تیمارها
فعالیت سوپراکسید دیسموتاز

Proline content
)(µg g-1FW

MDA
)(µmol g-1FW

CAT activity
)(µmol.min-1FW-1

POD activity
)(U g-1FW

)SOD activity (U g FW

0.440 a

7.99 a

2.85 a

17.7 a

207 a

0.402 b

4.79 b

2.13 b

11.4 b

132 b

0.05 e
0.280 d
0.553 c
0.595 b
0.630 a

4.51 e
5.75 d
6.48 c
7.13 b
8.09 a

1.38 e
1.63d
1.75 c
2.43 b
5.24 a

17.6 a
16.3 b
14 c
13.3 d
11.5 e

193 a
189 b
163 c
154 d
149 e

-1

Treatments

اکوتیپ 2
اکوتیپ

Ecotype 1

اکوتیپ 2

Ecotype

Ecotype 2
0
-2
-4
-6
-8

تنش خشکی Drought stress
)(bar

میانگینهای دارای رود مشابه در هر ستون بر اساس آزمون  LSDدر سطح ا تمال  5درصد تفاو معنیداری ندارند
Means followed by the same letter within each column shows no significant differences among treatments at 5% of probability level
by LSD test.
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) وd(  مالوندی آلدهید،)c(  وکاتاالز،)b(  پراکسیداز،)a(  اثرات متقابل اکوتیپ × تنش خشکی بر فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز-2 شکل
) در گیاه ختمیe( محتوی پرولین
Figure 2- The interaction effects of ecotype ×drought stress on enzyme activity of superoxide dismutase (a), peroxidase (b),
and catalase (c), malondialdehyde (d) and proline content (e) of Hollyhock plant. (LSD, p≤0.05)
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جدول  -5ضرایب همبستگی بین صفات مختلف گیاه ختمی تحت تاثیر تنش خشکی
10

Table 5- Correlation coefficients between different traits in Hollyhock plant affected by drought stress
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

1

1

**0.83

1

**0.72

**0.96

1

**0.58

**0.86

**0.72

1

**0.54

**0.99

**0.67

**0.94

1

**0.87

*0.43

**0.84

**0.67

**0.82

1

**0.76

**0.93

**0.74

**0.92

**0.76

**0.93

1

-0.26ns

-0.01ns

-0.02ns

**-0.71

-0.06ns

*-0.44

-0.20ns

1

**0.66

0.31ns

**0.51

**0.58

-0.34ns

**0.58

-0.11ns

0.34ns

**0.63

**0.61

*-0.44

-0.05ns

-0.18ns

**-0.83

-0.25ns

**-0.72

*-0.41

** * ،

.2درصد جوانهزنی
1.Germination percentage

 .2سرعت جوانهزنی
2.Germination rate

.6طول ریشهچه
3.Radicle length

 .4طول ساقهچه
4. Plumule length

.5وزن تر
5. Fresh weight

 .3یعالیت سوپراکسیددیسموتاز
6.SOD

 .0یعالیت پراکسیداز
7.POD

 .8یعالیت کاتاالز
8.CAT

.3مالون دی آلدهید
9.MDA

 .27پرولین
10. Proline

و: nsبهترتیب نشان دهنده معنیداری در سطح ا تمال  2و  5درصد و عدم وجود اختالد معنیدار میباشد.

Significant at 1% and 5% of probability levels and non-significant, respectively.

این نتایج با نتایج تحقیقا لی و همکاران ( )67که نشهان دادنهد
میوان یعالیت آنویاهای  SODو  PODتحت تنش خشکی در مر له
جوانهزنی گیاه  Eremosparton songoricumکاهش یایت ،همسهو
می باشد .از طریی ایوایش یعالیت آنویا کاتاالز نشان میدهد که شاید
م مترین آنویا دخیل در مقاومت بهه تهنش خشهکی در گیهاه ختمهی
مهیباشههد کههه در طهی چ ههارده روز ایههوایش یایتهه اسههت .همچنههین
همبستگی مثبت و معنیداری بین درصد و سرعت جوانهزنی با یعالیت
آنویاهای  SODو  PODمشاهده شد (جدول  ،)5بطوریکهه کهه بها
کاهش یعالیت این دو آنویا درصد جوانهزنی کهاهش یایتهه اسهت .در
قیقههت در شههرای تههنش خشههکی ،کههاهش جههذب آب بهها کههاهش
یعالیتهای آنویمی همراه میباشد کهه علهت اصهلی کهاهش سهرعت
جوانهزنی در شرای تنش خشکی است .در سطوح باالی تنش خشکی
واسرشت شدن ساختمان سه بعدی آنویاها می توانهد یکهی از دالیهل
اصلی کاهش سرعت جوانهزنی باشد (.)25
نتایج نشان داد که میوان مالوندی آلدهیهد و پهرولین در اکوتیهپ
مش د نسبت به اکوتیپ ت ران بهترتیب  86و  65درصد ایوایش یایت.
همچنین در هر دو اکوتیپ با ایوایش پتاسیل اسهموی میهوان ایهن دو
شاخص ایوایش یایت بنحویکه بیشهترین میهوان مهالوندی آلدهیهد
( 8/73میکرومول بر گرم وزن تر) و پرولین ( 7/367میکرومول بر گرم

**ʻ *and ns:

وزن تر) در تیمار  -8بار به ثبت رسید (جدول  .)4نتایج اثرا متقابهل
نشان داد که بیشترین میوان مالوندی آلدهیهد در اکوتیهپ مشه د در
تیمار  -8بار ( 27/2میکرومول بر گرم وزن تر) و کمترین میوان آن در
تیمار شاهد اکوتیپ ت ران ( 2/3میکرومول بر گرم وزن تهر) مشهاهده
شد (شکل  .)d ،2ازطریی بیشترین میوان پرولین در هر دو اکوتیپ در
 -8بار و کمترین میوان آن در شاهد به ثبت رسید (شهکل  .)e ،2ایهن
نتایج نشان داد که پراکسیداسیون لیپیدها و تخریب غشا در پتانسهیل
اسموی باالتری رخ میدهد و گیاه ختمی در برابر تنشههای متوسه
مقاوم میباشد اما شد خشکی باالتر را در مر له جوانهزنهی تحمهل
نمینماید .از طریی محدود شدن یعالیت آنهویاهها و ایهوایش میهوان
پرولین در ختمی نشان داد که ایوایش مقاومت بهه تهنش خشهکی در
گیاه ختمی بیشتر بستگی به تجمع مواد محاظتکننهده نظیهر پهرولین
دارد .همچنین تغییرا مالوندی آلدهید بستگی به گیهاه ،نهوو و رقها
دارد بنحویکه در گل مرواریدی ()Alternanthera philoxeroides
تحت تهنش خشهکی ایهن یهاکتور در ریشهه و بهراهها ههیت تغییهر
معنیداری را به ثبت نرساند اما در گیاه برنج ( )Oryza sativaتحهت
تنش  37روز ،در ریشه  % 67و در براهها بهه میهوان  % 37ایهوایش
یایت ( .)20گوا و همکاران ( )22در آزمایشی نشان دادنهد کهه میهوان
پرولین در گیاهان تحت تنش خشکی نسبت به شاهد  2/5برابهر شهد.
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اسیدهای آمینه نظیر پرولین نسبت به تهنش خشهکی واکهنش نشهان
 همانگونه که نتایت این تحقی نشان میدهد اکوتیپ مشه د در.دادند
مر له جوانهزنی تحت شرای تنش خشکی نسبت به اکوتیهپ ت هران
 در قیقت تفاو در شرای اکولهوکیکی کهه،عملکرد قوی تری داشت
دو جمعیت در آن رشد یایتهاند باعث اعطای وی گیهای ییویولوکیکی
.متفاو در آن ا شده است
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) در شرایPetunia spp.( همچنین ایوایش میوان پرولین در اطلسی
 به واسهطه مقاومهت بیشهتر.)43( تنش خشکی نیو گوارش شده است
اکوتیپ مش د میوان جذب آب در آن باالتر بوده و در نتیجه درصهد و
 اگر جذب آب توس بذر مختهل.سرعت جوانه زنی ایوایش یایته است
 یعالیتهای متابولیکی جوانهزنی به آرامی صور میگیهرد و بها،گردد
 ههر دو.خروج دیرتر ریشهچه سرعت جوانهزنی نیهو کهاهش مهییابهد
اکوتیپ بها ایهوایش میهوان یعالیهت آنویمهی نظیهر کاتهاالز و تجمهع
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Introduction: The Hollyhock (Alcea rosea) is a summer flowering biennial plant that is native to China and
belongs to the Malvaceae family. It is one of the most valuable ornamental plants, whose 36 species are
cultivated in Iran. It is an increasing garden escape, especially in urban areas, and is usually found at foot of
walls, in ruderal areas, and in cracks of pavements and old walls. Also, it is sometimes seen on riverbanks (for
instance on dikes of the river Maas), dumps or road- and railway banks. Alcea rosea has been used as an herbal
plant in folk medicine for treatment of different diseases such as common cold and cough. This plant is
antiphlogistic, astringent, demulcent, diuretic and expectorant. Drought is the most significant environmental
stress in agriculture worldwide, and improving yield under drought is a major goal of plant breeding. Seed
germination and early seedling growth are potentially the most critical stages for water stress. When subjected to
drought stress, plant metabolism is interrupted or inhibited by increasing reactive oxygen species (ROS) and
lipid peroxidation, resulting in reduced germination, weaker root and shoot growth and even mortality. Plants
have evolved oxygen-scavenging systems consisting of non-enzyme antioxidant metabolites, such as proline and
various antioxidant enzymes including superoxide dismutase, peroxidase and catalase.
Materials and Methods: In order to examine the effect of drought stress on germination indexes, various
antioxidant enzyme changes and non-enzyme antioxidant metabolites in Alcea rosea, an experiment was
conducted in complete randomized design with three replications. The drought stress treatment was conducted in
five levels with osmotic pressures 0, -2, -4, -6, and -8 bar and with using PEG (Poly Ethylene Glycol 6000) on
two ecotypes of Alcea rosea (ecotype 1= Mashhad and ecotype 2= Tehran). The seeds are at first sterilized with
hypo chloride sodium for two minutes and then washed superficially three times with distilled water. 25 seeds
were transferred to a glass petri dish with 10 cm diameter, and for the duration of the experiment, 5 ml solution
with different levels was added to each petri dish. After 14 days at 25±1 ºC temperature, the number of
geminated seeds in each day was counted and recorded. In the first part of the experiment, after the end of the
germination period, the following growth parameters were measured: germination percentage, germination rate,
root and shoot length, and the fresh weight of seedling. In the second part, the activity of superoxide dismutase
(SOD), peroxidase (POD) and catalase (CAT), malondialdehyde content, lipid peroxidation in terms of
malondialdehyde (MDA) content, and proline index were measured.
Results and Discussion: The ecotype, drought treatments and their interaction had significant effects on
growth parameters (germination percentage, germination rate, radicle and plumule length, and seedling fresh
weight), as well as physiological and biochemical parameters (SOD, POD, CAT, MDA and proline). The highest
germination parameters were recorded at Mashhad ecotype. Germination percentage and germination rate were
severely affected by drought. Maximum percentage of germination (36) was recorded at control group followed
by 32.1 at -2 bar and -4 bar PEG treatments in ecotype 1. Germination percentage in two ecotypes further
declined to 33% at -8 bar compared to the control treatment. In both ecotypes, plants had the highest germination
rate in control media (zero osmotic potential) but germination rate decreased significantly by decreasing water
potential. Germination rate of control seeds of ecotype 1 was 11.7, while that of ecotype 2 was 8. 3. Germination
rate in two ecotypes further declined to 56% and 38 %, at -8 bar compared to the control treatment, respectively.
Ecotype 2 displayed a significant reduction in radicle and plumule length compared to the ecotype 1. Generally,
the radicle and plumule length decreased significantly in relation to the drought stress caused by PEG. Ecotype 2
in -8 bar PEG treatment had the highest (41 and 32%) decrease in radicle and plumule length compared to the
control temperature. In two ecotypes (Mashhad and Tehran) of Alcea rosea, increasing PEG concentrations
resulted in a decrease in fresh and dry weights. Water absorption is the first germination stage. Due to the
probable resistance of the ecotype one, water absorption rate is higher, and as a result, the percentage and rate of
germination have increased. Ecotype 1 exhibited higher leaf SOD activities in response to -2 bar compared to -8
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bar, but the SOD activities in ecotype 2 showed a general increase trend with increases in the PEG concentration.
Drought stress resulted in lower antioxidant enzyme activities (POD) in leaves of both ecotypes compared to that
observed at the control treatment, but the activity of CAT increased with the increase of drought stress. In both
ecotypes, exposure to -8 bar resulted in significantly higher leaf MDA activities. Plants exhibited higher proline
in response to -8 bar treatment compared to the control. By increasing the PEG concentration from control to -8
bar, proline content increased about 90 percent. In this experiment, drought stress reduced the rate and
germination percentage and delayed subsequent plant deployment. When plants are subjected to drought stress,
their metabolism is interrupted or inhibited by increasing reactive oxygen species (ROS) and lipid peroxidation,
resulting in reduced germination, weaker root and shoot growth and even mortality. The recent experiment
showed that the activity of two superoxide dismutase and peroxidase enzymes decreased with increasing drought
stress, and the activity of the catalase enzyme increased; this is in agreement with the results reported by other
studies. On one hand, the increase in the activity of the catalase enzyme indicates that it is perhaps the most
important enzyme involved under drought condition, which increased over the course of 14 days. On the other
hand, limiting the activity of enzymes and increasing the amount of proline showed that increasing the resistance
to drought stress in the plant depends on the accumulation of contaminating substances such as proline.
Conclusion: Due to the higher resistance of the ecotype 1 and increase in water absorption, the percentage
and rate of germination were increased. If water absorption is disturbed by the seed, the germination activity is
slowly applied and the later growth of the roots will decrease the germination rate. Therefore, it seems that
Mashhad ecotype with increase of catalase and proline has the highest drought tolerance compared to the other
ecotype at germination stage. There was a significant correlation between germination percentage with SOD and
POD.
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