 کیفی و رشد گیاه ریحان،ک بر برخی صفات کمی
 تأثیر اسیدسالیسیلی
) تحت تنش شوریOcimum basilicum L.(
*2

 و علیرضا الدنمقدم1 مهدی افشار

، ایران، گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرمسار، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی،یارشد
  فارغالتحصیل کارشناس-1

mehdi1987.afshar@gmail.com
dr.ladan91@yahoo.com ، ایران، گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرمسار، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، استادیار-*2
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Abstract
Many researches have been done on the inhibition of salt
stress in plants. In this study was to evaluate the effect of
foliar application of salicylic acid in inhibition of salt
stress on plant growth and yield Basil, an experiment
were done in a completely randomized design with 9
treatments, 3 replicates each containing 5 plants. Sodium
chloride at a concentration of 50 and 100 mg per liter and
also salicylic acid in both Level 1 and 2 mM was used.
Distilled water is used as the control. Salicylic acid
spraying and soil iirigation with potassium chloride
solution (200 mL per pot) was conducted for one week
every two days. Morphological and physiological traits
such as fresh and dry weight of shoot and root, leaf
chlorophyll content, vitamin C, proline and superoxide
dismutase activity was evaluated. The results showed
that treatment with salicylic acid 2 mM greatest impact
on improving the morphological and physiological traits
and all of results were significant at 1% level. Also the
correlations between all traits at 1% level statistically,
were significant.
Key words: Basil, Prolin, Salcylic acid, Superoxide
dismutase
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چ کی د ه
.تحقیقات زیادی در زمینه مهار تنش شوری در گیاهان صورت گرفته است
در این ژپ وهش به منظور بررسی اثرات محلولپاشیاسیدسالیسیلیک در مهار
 آزمایشی در قالب طر ححح ک ما ًالًال ًال ًال،تنش شوری در رشد و عملکرد گیاه ریحان
د کلرید. ها اا ااام ش،  گی جنا5  تکرار و هر تکرار حاوی3 ، تیمار9 تصادفی با
 میلیگرم در لیتر و همچنین اسیدددسالیس کیلی100  و05 سدیم با دو غلظت
     

تف. یم راکب رالو ر دهاش ناونع هب زین رطقم بآ
  میل2  و1 در دو سطح

      محلولپاشی با اسیدسالیسیلیک و آبی لولحم اب یکاخ یرا.استفاده گردید
  

 میلیلیتر به ازای هر گلدان) به مدت ی  هتفه ک ه ود ر200 ( کلرید پتاسیم

 صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه مانند وزن.روز یکبار انجام شد
  و نیلورپ،  ویت ث نیما، کلروفیل کل برگ،تر و خشک اندام هوایی و ریشه
 نتایج نشان داد که تیم را.فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ارزیابی گردید
 میلیموالر بیشترین ت ثأ یر را در بهبود صفات مورفولوژیکی2 اسیدسالیسیلیک
.یدار شدند
  درصد معن1 و فیزیولوژیکی داشت و نتایج در سطح
 سوپراکسید دیسموتاز، ریحان، پرولین، اسیدسالیسیلیک:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات

سازگار تحت ت هایگ یعیبط شنکاو ،یروش شن       است
(کافی و همکاران.) 88 31 ،اسیدسالیسیلیک برای اولینب را

ریحاننن ) (Ocimum basilicum L.یک ککی از گیاهاننن مه ممم
متعلق به تیره نعناع ) (Lamiaceaeاست كه اكوتيپهاي آن

در سال  83 18از سالیکس است نرق لوط رد .دش جارخ     

تنوع مورفولوژ يكي زيادي دارند .اين جنس شامل ح قاد للل

نوزدهم از برخی از گیاهان سالیسیالته لثم یرگید یا    

 60گونه و تعداد زيادي واريتههه ب  هدو ووو بط عیسو رو ی رد    

متیل استرها و گلوکوزیدها استخراج شدهاند که به آس ینا
بهاسیدسالیسیلیک تب م لید یی یییش .دنو اسیدسالیس ای کیلی   

خاور دور به ویژه در چین و هند استفاده میگ در دد .محل
اصلی رشد و تکثیر این گیاه نواحی است یاو ی هراق     آفریقا

ارتوهیدروکسی بنزوئیک یک ترکی هک تسا یلنف ب

است .امروزه بیشتر در کشورهای حوزه دریای مدیترانه در

طبیعت وجود داشته و در برخی بافتهای گیاهی هم هب   

یشود .بعضی از محقق دندقتعم نی   
باغها و مزارع کشت م 

    در

یشود ( .)Zhigang et al, 2007در نهایت
فراوانی یافت م 
در سال ، 1990اسیدسالیسیلیک به عنوان یک تنظی مممکنن هد

که ریحان بومی ایران ،افغانستان و هند بوده و از قدیم نیز
به پرورش آن در مصر اقدام شده است .این گیاه در اغلب
یشود .به عالوه به حالت نیمهوحشی
نواحی ایران کشت م 
نیز در بعضی نواحی دیده شده است .برگ و سرشاخههای
سگیری
یرسد ولی برای اسان 
جوان آن به مصرف تغذیه م 

رشد گیاهی معرفی شد .ولی هن ا ینومروه شقن زو ین     
ترکیب شناخته نشده و برخی آن را به عنوان یک مولک لو
عالمت دهنده میشناسند .ب کیزیف صاوخ لاح ره ه ی      
اسیدسالیسیلیک نشان میدهد که میتواند انتقال یافته و به
صورت مت لیدبت هزیلوبا    ش  دو ((.)Vasykova et al, 2007

از آن باید کلیه قسمتهای گیاه تازه را مورد استفاده ق رار

اسیدسالیس لی ی و ک

داد (امیدبیگی .) 1379 ،افزایش ش بجوم کاخ رد یرو    
کاهش رشد و میزان عملکرد اقتصادی میگردد .شوری بر
تمام فرآیندهای اصلی مانند رشد ،فتوسنتز ،سنتز ،نیئتورپ
متابولیسم لیپید و تولید انرژی ت ثأ یرگذار است ،هجیتن رد    .
تمام مراحل زندگی گیاه ،از جوانهزنی تا تولید بیوم و سا

نآ هب قلعتم تابیکرت تاقتشم زا

        

فنلهای گیاهی میباشند که معموًالًال در آب و حالللله یا
گه یا
قطبی آلی به صورت محلول هستند .یکی از آن ولا گ گ
این ترکیب استیلاسیدسالیسیلیک (آسپرین) است که پس
یش .دو
از جذب به سرعت بهاسیدسالیس م لیدبت کیلی ییی ییی
یک د ی ی تاقتشم زا رگ           اسیدسالیس لیتم ،کیلی       

دانه را تحت ت ثأ یر قرار میدهد .گی الاب یروش تحت ،ها     
آسیب میبیند و غلظت زیاد نم دشر شهاک بجوم ک     

کاسید بوده
اسیدسالیسیلیک است که استر نیمه فرار بنزوئی 

یش هک دو   
ریشه و جوانه ،کاهش عملکرد و مرگ گیاه می ی

و این ترکیب در اتمسفر به سرعت جذب گیاه و هدش نا

مهمترین واکنش گیاه به افزایش شوری خاک ،توقف رشد

در سیگنالهای ارتباطی بین سلولها ،گیاهان ،حیوان و تا

رویشی گی تاعلاطم نینچمه .تسا گرب هعسوت و ها       

میکروارگانیزمها ش م تکر یی یییکن  د ( (

Hayat and Ahmad,

بیوشیمیایی نشان داده که تحت ت هایگ رد یروش شن ا ،ن    

یآرمان و همکاران در سال  2931بههه منظوررر
 .)2007فرج 

   

ف تن ششش
بررسي جوانهزني بومادران کبیر در سطوح مختلف ف

تعدادی از ترکیبات آلی محلوله عمجت هدننکراگزاس یا

شوري و خش يك دو آزما شي

م یی ییاب نیا هک د ابیکرت ت یاهدنیآرف رد یلخادت             ،
بیوشیمیایی وارد نمیکنند .از ای ابیکرت ن ت م 
ته یا
انواعی از کربوهی ارد ت ت

آزما شي

یت هب ناو   
ییی ییی

محل  لو ((م کاس ،لوتینا ا ،زر   

رابینوز و الیگوساکاریدها) و ترکیبات نیتروژنه (اسیدآمینه
و نیلورپ

گیاهان تحت تنش دارند .تجمع ترکیب ولحم و تا لل للله یا

شوری از  4سطح غلظت ( NaClصفر، 100 ،05 ،

 051میلیموالر) با  3ت  رارك ووو ب ار ييي تن ششش خشك ييي از 5
سطح غلظت

(PEGص ،رف

 % 20 ،% 15 ،% 10و  %) 25با 3

ًال تصادفي است داف هه گرد .دي نت جیا
تکرار در قالب طرح كام ًال

سیالگ ی  )نیئاتب ن ا هراش تابیکرت .درک              

س ننکراگزا دد ده نق هم ش م میظنت دوبهب رد ی رد یزمسا        

جداگانههه انجاممم دانددد .ب ار ی ی
ی

  

نشان داد كههه باا اف ياز ششش تن ششش ش رو ييي و خشك ييي بطوررر
يداری از سرعت و درصد جوانهزني ،طول س قا ههه چههه
معن 

ک بر برخی صفات کمی 37 ...
تأثیر اسیدسالیسیلی 

ن مح دود هه رط تبو ييي ب ار ييي جوانهههزن ييي
كاسته شددد .بهت ير ن ن

اسيدساليسيليک شيپ تيمار شد .مطالعه نشان داد در گياهان

ط عدممم تن ششش تاا غلظت
ب اهرذ ييي بوم ریبک ناردا    ش يار ط ط

تيمار شده با اسيدساليسيليک  0/50و  0/1ميليموالر ،طول

يرسد كه طول س قا هههچههه
 PEG% 20تع يي ن گرديد .به نظر م 

س و هقا

.تفاي شيازفا هشير

رب هوالع ياوتحم نيا

در بين ساير صفات از حساسيت باالتري نسبتتت بههه تن ششش

پراکس ياهراميت رد نژورديهدي           

شوري و خش يك بر ادروخ ررر بودد .ع وال هه بررر آن مش دها هه

ميليموالر در مقايسه با شاهد افزا شي

        

     

 0/50 ،0/ 01و 0/1
نش راميت .دنداد نا    

گرديد كه در بین تیمارهای اعمال شده جوانهزني ب اهرذ ييي

يموالر جذب روي و منگنز را نس دهاش هب تب    
 0/ 01ميل 

ط تن ششش ش رو ييي را بهتررر از
بومادران کبیر تا حدودي ش يار ط ط

افزا شي

داد ،در حاليکه محتويات کارتنوئ ينايسوتنآ و دي ن   

يكند .همچنین به منظ رب رو ر یس   
شرايط خش يك تحمل م 

تهاي  0/50 ،0/ 01و  0/1ميل يييم بسن رالو ت هب     
در غلظ 

ت ثأ یر تنش ش وصخ رب یرو ص ای ت فروم  و نازیم ،کیژول      

شاهد ک تحم و زالاتاک میزنآ تيلاعف .دنتفاي شها و يا       
 0/50و  0/1ميل يييم رالو

اسانس و انباشت عناص ر ییوراد هایگ رد ر ی  ناح ت تح     

ته يا
يآلدئ ظلغ رد دي تت تت
مالوند 

شرایط کشت هیدروپونیک ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل

اسيدساليس فاي شهاک دهاش هب تبسن کيلي تت تتتتتتت تت .نت جيا   
    

در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی روی سه توده سبز

مشخص نمود ک زفا ببس کيليسيلاسديسا ه ا لوط شي

جهرم ،بنفش و سبز اصفهان (قهجاورستان) با حطس جنپ   

يشود .ب راميت رد هقاس لوط رادقم نيرتالا       0/1
ساقه م 

ش دیرلک یرو        س ددد دیم (ص ،رف      021 ، 80 ، 40و 061

ميل ييي م ياهراميت .تسا هدوب رالو           0/50 ،0/1و 0/ 01

میلیموالر) و سه تک هناخلگ هدش لرتنک طیارش رد رار      

يموالر اسيدساليسيليک موج هشير لوط شيازفا ب     
ميل 

یدار در
انجام ش  یکاح لصاح جیاتن .د ا ک ز ا م شه ععععع ععععععنی ی

نسبت به شاهد گرد ديسا تظلغ شيازفا .دي س کيليسيلا     
0/1

ارتفاع بوته ،وزن خشک اندام هوایی و وزن خشک ریشه

موجب کاهش معنيدار آنتوسيانين گ تظلغ .دش هاي    

با افزایش سطح شوری ب ب یاراد شفنب هدوت .دو ی نیرتش     

ميليموالر اسيدساليس ار تظلغ نيرتمک کيلي

هب دوخ

بیومس نسبت به دو توده دیگر بود .همچن  اب ،نی ا شیازف    

اختصاص داد و در بين ساير تيماره نعم توافت ا ييييييي داري

سطح شوری ،میزان ی گ ییاوه مادنا رد میدس نو ی و ها    

وج  .تشادن دو ت رامي         0/50 ،0/1و  0/ 01ميل ييي م رالو   

ریشه افزایش یافت .در صورتیکه میزان یونه  یا  Ca2+++و

اسيدساليسيليک موجب کاهش کارتنوئيد نسبت ب دهاش ه   

    

 K+و نسبتهای  Ca2+/Na+و  K+/Na+در ان و ییاوه ماد

شد و کمترين محتوي مرب راميت هب طو      0/1ميل يييم رالو

ریشه کاهش نشان دادن  هس ره رد .د ت نیا رادقم ،هدو     

اسيدساليسيليک ب ديسا شيازفا نينچمه ،دو س کيليسيلا     

نسبتها در اندام هوایی بیشتر از ریشه بود .میزان اس سنا

يآلدئيد در گياه شد .تيم را
موجب کاهش معنيدار مالوند 

با افزایش س شیازفا هتبلا .درک ادیپ شیازفا شنت حط        

 0/50 ،0/ 01و  0/1ميل ييي م بجوم کيليسيلاسديسا رالو       

اسانس در سطوح شوری باال بهدلیل کاهش شدید بیوماس

افزا شي

حائز اهمیت نیست .ولی در سطوح ش نیا طسوتم یرو    

و باالترين میزان مربوط ب راميت ه     0/50ميل يييم  رالو بب بببود.

افزایش اسانس میتواند با توجه به مقدار بیوماس تولی ید

تيمار  0/1ميل يييم زفا بجوم کيليسيلاسديسا رالو ا شي     

محتواي پراکسيدهيدروژن نسبت به شاهد گرد دي

جبران کننده باشد .در بین ارقام ،ت یاراد مرهج زبس هدو    

جذب روي در گياه نسبت به شاهد شد .با افزا شي

ی .)3931 ،هاش و يم
بیشترین میزان اسانس ب  دو ((آرچنگی ی

اسيدساليس نيرتالاب .تفاي شيازفا زنگنم بذج کيلي

همکاران نیز در سال  89 31ژپ وهشی پیرامون اثرات شيپ

غلظت منگنز در تيمار  0/1ميليموالر و پائينترين غلظت

تيمار بذر شاهي توسط اسيدساليسيليک بر رش يخرب و د   

در شاهد ديده شد .اسيدساليسيليک نقش مهم دشر رد ي   

صهاي فيزيولوژ .دنداد ماجنا ييايميشويب و کي     
از شاخ 

گياه دارد .با توجه به نتايج به دست آمده م يييت هجيتن ناو   

ته يا
شاهي ب ظلغ ا تت تت

 0/50 ،0/ 01 ،0و  0/1ميل يييم رالو

غلظت
            

گرفت که شيپ تيمار ب ديسا اب يهاش رذ س رثا کيليسيلا
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مثبت دشر رب ي ر د يهاش هقاس و هشي ا .تسا هتش

              

اسيدساليس ،نژورديهديسکارپ ياوتحم شيازفا اب کيلي           
موج اک میزنآ تيلاعف شهاک بت زالا

رد و هدش

مادا ه

کریزانتنیل    استات

(( (  ،)83/ 24 -%55/ 29ک  نفما (( (-% 07 /8

 ،)7/6پی -سیمن ( )8/3-%2/5و آلفا -پینن ()4/1-% 73 /1
بیشترین مقدار را ب اصتخا دوخ ه ص    

          

دادن  د ((نجفی و نا

موجب کاهش پراکسيداسيون ليپيد م يييگ در د نینجچمه    .

همکاران .) 88 31 ،حاجیحسنی و همکاران در سال 2931

کريم راکمه و ي ا لاس رد ن      0931ژپ وهش روظنم هب ی     

تحقیقی برای بررسی اثر اسیدسالیسیلیک در ش شنت طیار   
ش رب یرو ب ایصوصخ یخر ت ژولویزیف  ی هایگ            

بررسي اثر گلوکز و اسيدساليسيليک بر جوانهزن ناهايگ ي   
  

ش ماجنا هچبرت و هليلبن رد کيليسيلاسديسا .دنداد             

       

اسطوخودوس انجام شد .این آزمایش به صورت فاکتوریل

تهاي  4 ،2 ،0و  6گرم در ليتر و گل تظلغ رد زکو   
غلظ 

ًال تصادفی با دو تیمار اسیدسالیس یلی ککک در
بر پایه طرح کام ًال

 4 ،2 ،0و  6گرم در ليتر مورد استفاده قرار گرفت ن  .تتتتتايج

 4سطح  200 ، 100 ،0 ppmو  300و  NaClدر  4سطح ،0

نها نشان داد که ت يثأ ر غلظته يا
حاصل از مقايسه ميانگي 

 100 ،05و  051میلیموالر در سه تک س .دش ماجنا رار

مختلف گلوکز بر جوانهزني بذور هر گياه به مرات رتهب ب   

اسیدسالیسیلیک ب ولحم تروص ه ل لل للللپاش و یگرب ی

تهاي اسيدساليسيليک بوده است .با اين حال همه
از غلظ 

مرحله به فواصل  7روز یکبار و یک هفته ارقسا زا سپ ر   

تيمارها اثر مثبتي بر جوانهزني بذور نسبت به تيمار ش دها

گیاهان در بستر جدید انجام شد .نتایج نشان داد که ت شن

داشتند و در اين رابطه اثرات مثبت ک  دربرا اا هب داوم ني    

یم رادقم شیازفا رب رالو     
شوری در سطح  3و یک میلی ی

حتر ب هدو
عنوان شيپ تيمار در شنبليله نسبت به تربچه واض 

پرولین و نشت الکترولیت برگ بیشتر از سایر غلظتها اثر

است .همچنين غلظت  6گرم در ليتر گلوکز بيشت رثا نير   

گذاشته و اسیدسالیسیلیک نیز در غلظتتت  300 ppmبیشتر

مثبت بر جوانهزني بذور را داشت و در اين رابط تارثا ه   

از سایر غلظتها موجب افزایش پرولین و ک تشن شها   

مثبت کاربرد اين ماده به عن يپ ناو شششششتيم يلبنش رد را ل و ه

ک ت ریثأ
الکترولیت شد ولی تیمار شوری و اسیدسالیس یلی ک ک

رد    3

رد .دنتشادن         

نسبت به تربچه در شرايط شوري آب واضحتر بوده است.

معن یی یداری روی محت آ یبسن یاو ب گرب 

آزمایشی نیز به منظور بررسی واکنش گیاه بابون هب ریبک ه    

مجموع نتایج حاصل نش ولحم هک داد نا ل لل للللپاش یگرب ی   

ک برا ر سیلاسدیسا د ی روص هب کیل ت ولحم  لللللل ل للل لللپاش رد ی   

اسیدسالیسیلیک در من قطا

یتواند
م یروش هب دعتسم یی ییی ییییی

ته یا
غلظتهاای ) )0-051- 300 -054ppmروی قسمت ت

موجب مقاومت گیاه اسطوخودوس در برابر تنش شود.

هوایی گیاه م ارق یبایزرا درو ررررررر گرفت .اسیدسالیس کیلی

فرآیند پژوهش

شها ،تع داد
ارتفاع گیاه ،ارتفاع ساقه گلدهنده ،تعداد پاجو 

ک در
به منظور مطالعه اثرات محلولللپاش یسا ی دددسالیس یلی ک ک

گل ،قطر گ ،لیفورلک نازیم ،گرب حطس ،ل       وزن تررر و

مهار تنش شوری در رشد و عملکرد گیاه ریحان ،آزمایشی

خشک گیاه و همچنین می  ار سناسا ناز ا  .داد شیازف در   

ًال تصادفی با  9تیم ،را  3تک ره و رار   
در قالب طرح کام ًال

مرحله تمام گل اندامهای هوایی گیاه پس از خشک کردن

تکرار حاوی  5گیاه ،انجام شد .کلرید سدیم با دو غلظت

در دمای مح ححیط (در س )هیا اب ریطقت شور هب  و بآ با    
بکارگیری دستگاه کلونجر اسانسگیری شد .بازده اس سنا
در تیمار  300 ppmاسیدسالیسیلیک  %0/66بدست آمد که
نسبت به سایر تیمارها افزایش قابل مالحظهههای نش .داد نا
بهای متش اگتسد هلیسوب سناسا هلک هههه هههههه یا
ترکی 

 GCو

به یا
 GC/MSمورد بررسی قرارگرفت که از ب یکرت نی بب بب
شناسایی شده در تمامی تیمارها ک  روفما (( ، %) 3/ 52 - 69 / 56

 05و  100میلیگرم در لیتر و همچنین اسیدسالیسیلیک در
دو سطح  1و  2میلیموالر بکار رفت هب زین رطقم بآ     .
عن دیدرگ هدافتسا دهاش ناو  . ............محلو للل لپاش اب ی

     

اسیدسالیسیلیک و آبیاری خاکی با محل دیرلک لو    پتاس سسیم
(  200میلیلیتر به ازای هر گلدان) به مدت یک هفت ره ه   
کب .دش ماجنا را
دو روز ی کک 

بسانم هلحرم رد سپس             

ک بر برخی صفات کمی 39 ...
تأثیر اسیدسالیسیلی 

برداشت ،نمونهبرداری و ارزیابی صفات مورد نظ ماجنا ر   
شد .صفات مورد ارزیابی شامل:

پرولین :برای اندازهگیری زا نیلورپ روش (

Bates et al,

 )1973استفاده شد .استانداردهای پرولین محل زاف رد لو   

وزن تر اندام هوایی و ریشه :وزن تر اندام هوایی و ریشه

تولوئن را به اندازه الزم در کووت دستگاه اس رتموتفورتکپ

در روز معین توسط ترازوی دیجیتالی با دقت  0/ 01توزین

ریخت و ه

       025ن رتمونا   

گردید (.)Clicle, 2002

قرائت کرده و منحنی استاندارد رسم پس .دش س نازیم      

وزن خشک ان و ییاوه ماد

هشیر  :::: :::وزن خش مادنا ک   

هوایی و ریشه در روز معین پس از  72ساعت قرارگی یر

جوم لوص     

 نیلورپ رادقم ر رد ا

جذب در نمونههای گیاهی را قرائت کرده و ب ارق ا ر اد  دن   
در معادله خط مقدار پرولین بدست آمد.

در دمای  60درجهسانتیگراد ،توسط ت اب یلاتیجید یوزار    

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز :ابتدا تهیه عص یزنآ هرا ممممم بر

دقت  0/ 01توزین گردید (.)Clicle, 2002

اس شور سا   

کلروفیل کل برگ :برای سنجش کلروفیل ب شور زا گر

یک گرم گلبرگ انجام گرفت و سپس فعالیت این آنزیم بر

 Arnonدر سال  1949استفاده شد .ابتدا قطعات  0/3گرمی
از برگ را جدا و در ح نوتسا لال   

 80درص لخاد رد د   
 24س تعا

هاون چینی سائیده و ترکیب حاصل به م تد

 Ezhilmathiو همک را ا لاس رد ن     

اس د زاب سا ا ءایحا نتش

        فتوش شش یمیایی

 2007از

Nitro-blue

) tetrazolium (NBTب ور ه ششش  Bayer and Fridovichدر
سال  1987اندازهگی دیسکارپوس میزنآ تیلاعف .دش یر      
وزن تررر گلب گر

در دمای  4درجهسانتیگراد قرار داده شد .سپس ج رد بذ

دیسموتاز بر اساس واحد آنزیم بر گ مر

طول موجهای  645و  366قرائت گردید و برای محاس هب

بیان شد .یک واحد آنزیم سوپراکس فیرعت زاتومسید دی    

محتوای کلروفیل از فرمول زیر انجام و در نهایت بصورت

یشود به مقداری از آنزیم که نیاز است  %05بازدارن یگد
م

میلیگرم بر گرم وزن تر برگ بیان گردید.

احی ءا     NBTرا در ط جوم لو       065ن هاگتسد رد رتمونا     

)Total Cl=20/2(A645 nm)+8/02(A645 nm

ویت ث نیما  :::ويت ث نيما

جوم و شور هب هايگ رد د     

   

تيتراسيون دو مرحلهای اكسيداسيون -احيا اندازهگيري شد.
مقاد رر ر ويت يما نن ن ث بههه صرو تت ت گرمم م در ليتررر محاسبهه ه و
سرانجام به صورت ميليگرممم در  ١٠٠ميل ييي ليتررر گ راز ششش
شد .عمل تيتراسيون با محلول حاوي غلظتهاي مشخص
از ويتامين ث استاندارد (  80 ، 40 ، 20 ، 10و  ١٦٠ميليگرم
در  ١٠٠ميليليتر) تكرار شده و پس منحني استاندارد رسم
گرديد (ابراه مي زاده و همكاران.)2931 ،

اسپکتروفتومتر انجام دهد.
اطالعات مورد نظ زادنا زا سپ ر ههه ههههگی  دراو یر نن نننرماف راز
 Excelشده و توسط نرمافزار آماری  SPSSآن داد زیلا ه هها
انجام گردید .مقایسه میانگین دادهها ب نومزآ زا هدافتسا ا    
چند دامنهای دانکن در سطح  %1و  %5ارزیابی شد .ب یار
رسم نمودار از نرمافزار  Excelاستفاده گردید.
نتایج و بحث
وزن تر اندام ه یاو ی ::تیم را  SA 2mMبا  12 /22گ ،مر
بیشترین و تیم را  Nacl 100ppmبا  4/ 61گ نیرتمک ،مر   
وزن تر اندام هوایی را دارند (نمودار .)1

نمودار  :1تغییرات وزن تر اندام هوایی

Table 1: Shoot fresh weight changes
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وزن خشک اندام هوایی :تیمار  SA 2mMبا  5/ 75گرم ،بیشترین و تیمار  Nacl 100ppmبا  1/ 89گ شخ نزو نیرتمک ،مر ک    
اندام هوایی را دارند (نمودار .)2

نمودار  :2تغییرات وزن خشک اندام هوایی

Table 2: Shoot dry weight changes

وزن تر ریشه :تیمار SA 2mMبا  5/ 36گرم ،بیشترین و تیمار  Nacl 100ppmبا  1/ 92گرم ،کمترین وزن تر ریشه را دارند (نمودار.)3

نمودار  :3تغییرات وزن تر ریشه

Table 3: Root fresh weight changes

وزن خشک ریشه :تیمار SA 2mMبا  3/ 15گرم ،بیشترین و تیمار  Nacl 100ppmبا  0/ 91گرم ،وزن خشک ریشه را دارند(نمودار.)4

نمودار  :4تغییرات وزن خشک ریشه

Table 4: Root dry weight changes

یگرم بر گرم وزن تر برگ ،بیشت رامیت و نیر     Nacl 100ppmبا 3/ 9698
کلروفیل کل برگ :تیمار  SA 2mMبا  10 /81 94میل 
یگرم بر گرم وزن تر برگ ،کمترین کلروفیل کل برگ را دارند (نمودار .)5
میل 

نمودار  :5تغییرات کلروفیل کل برگ

Table 5: Leaf total chlorophyll changes

ک بر برخی صفات کمی 41 ...
تأثیر اسیدسالیسیلی 

یگ رد مر
یگرم در  100میلیلیتر ،بیشترین و تیمار  Nacl 100ppmبا  8/ 17میلی ی
ویتامین ث :تیمار  SA 2mMبا  17 / 30میل 

100

میلیلیتر ،کمترین ویتامین ث را دارند (نمودار .)6

نمودار  :6تغییرات ویتامین ث

Table 6: Vitamin C changes

یگ مرگ رب مر     وزن تررر،
یگرم بر گرم وزن تر ،بیشت و نیر  SA 2mMبا  1/ 42میلی ی
پرولین :تیمار  Nacl 100ppmبا  5/ 45میل 
کمترین پرولین را دارند (نمودار .)7

نمودار  :7تغییرات پرولین

Table 7: Poline changes

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز :تیمار  Nacl 100ppmبا  89 / 81واحد آن میز مرگ رب     وزن تررر ،بیشت رامیت و نیر     SA 2mMبا
 43 / 96واحد آنزیم بر گرم وزن تر ،کمترین فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز را دارند (نمودار .)8

نمودار  :8تغییرات فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز

Table 8: Superoxide dismutase enzyme activity changes

شوری میزان انرژی الزم برای حفظ شرایط طبیعی س لول

اثر کاهش مقدار فتوسنتز و یا کاهش ان رثا رد گرب هزاد    

را افزایش میدهد و در نتیجه مقدار انرژی کمت یارب یر   

کاهش فشار تورژسانس است .همچنین ب شنت شیازفا ا    

یمان هایگ نیاربانب .د ا رد ن شر یروش طیا      
رشد باقی می ی

شوری میزان کارتنوئید کاهش مییابد ک هب یهاگ نیا ه

گهای کوچکتری نس هب تب   
بطورکلی ضعیفتر بوده و بر 

دلیل اکسید ش بیرخت و لاعف نژیسکا طسوت اهنآ ند       

گیاه معمولی دارند .در ش زفا اب یروش طیار ا راشف شی      

یباش شنت شیازفا .د
س م اهنآ راتخا یییییی 

        

اسمزی محیط ،رشد رویشی گیاهان کاهش مییابد .کاهش

رادیکالهای آزاد اکسیژن و در نتیجه افزایش فعالیت آنتی

سطح برگ در اثر شوری یا در نتیجه کاهش تعداد برگ در

اکسیدانتها و در نتیجه موجب جمعآوری رادیکاللله یا

شیازفا بجوم
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یگ در د (( .)Min et al, 2011اسیدسالیس یلی ک ک
ک
آزاد سمی م 
یک ترکیب فنل هک تسا هداس ی

  

سب میظنت رد ی زا یرا    

یشودد .بط یلکرو
افزایش مقاومت سللوله م یهایگ یا ییی ییی
اسیدسالیسیلیک اثرات کلیدی در گیاهان ،از جمله ت ثأ یر در

فرآیندهای رشد و نمو گیاه نقش ایفا میکند .این م هب هدا   

جذب عناصر غذایی ،پایداری غشاء ،روابط آبی ،عملک در

عنوان یک ترکیب فنلی فراگیر در قلمرو گیاهی تعدادی از

روزنهها ،بازدارندگی سنتز اتیلن ،افزایش رش شیازفا و د   

ینماید . ..
فرآین زیف یاهد ی لو و د ار یژ ر میظنت هایگ  م یییی ی ییییی ییی

مقاومت به تنشهای گرمایی ،س راد یروش و یگدزامر دد ددد.

  

خصوصات فیزیولوژی اسیدسالیس رد تکرح یارب کیلی

اسیدسالیسیلیک و مشتقات آن موجب جلوگیری از تولید

بافت آبکش گیاه ایدهآل است ،از این رو عالوه ب هکنیا ر   

اتیلن میش  نیا هک دنو ت آ شقن هب تاریثأ ن یتسینوگات        

بطور فعال در گیاه حرکت ک یکیلوباتم هخرچ دراو ،هدر    

یش .دو
اسیدسالیسیلیک در مقابل اثر ات بسن نلی ت اد  د م ه ییی ییی

یآید ،میتواند ب زا تعرس ه   
شده یا به شکل غیرآزاد در م 

ژپ وهش  نارگ ا شقن هب ار یتسینوگاتنآ راثآ نی   

ته رترود یا   
نقطه تماس با گیاه ی هب زتنس لحم ا ب فا تتتت ت تتتتت

اسیدسالیسیلیک در جلوگیری از تبدیل آمینوس ناپورپولکی

       

یدهن یفرط زا .د   
 -1اسیدکربوکسیلیک به اتیلن ارتباط می ی

حرکت نک 

دددددد د .بر زا یخ

هلمج زا ییایمیش داوم

  

               

اسیدسالیسیلیک به عنوان مولکولهای نشانگر اثر مطل یبو

دیگر نیز کابرد اسیدسالیسیلیک و استیل اسیدددسالیس کیلی

بر رشد و گسترش گیاه دارند .همچنین ،اسیدددسالیس کیلی

یکن .د
بطور موثری از تبدیل  ACCبه اتیلن جل م یریگو یی یی

ت ثأ یر تنظیمی در فعال کردن مسیرهای بیوش یایمی ی هتسباو    

اسیدسالیسیلیک ب  کی ناونع ه ت لیسناتپ یعیبط بیکر       

یباشددد.
به مکانیسمهای تحمل به ت راد ار هایگ رد شن ا م  ییی ییی

باالیی در افزایش مدت ماندگاری محصول و جلوگیری از

امروزه اسیدسالیسیلیک به عنوان یک ماده تنظیمکننده رشد

تولید و اثر اتیلن دارد .تحقیقات نشان داده است که تیم را

گیاهی شناخته میشود ،زیرا ک هدودحم نآ ینوریب دربرا    

اسیدسالیس میزنآ تیلاعف زا یریگولج هلیسو هب کیلی      

وسیعی از فرآیندهای فیزیولوژیکی رشد گیاه نظیر تبخیر و

ACCاکس رد شهاک نینچمه و زادی

ACCسنتاز،


نازیم     

تعرق ،جذب یونها توس  ط ررریش ریگولج ،ه ی ندیسر زا     

اتیلن تولیدی ،فرآیند رسیدن و پیری را به ت خأ یر میاندازد

میوها ،جل نسویب زا یریگو ت و ز

(.)Raskin, 1992

ته یا
فاب رد نلیتا رثا تتتت ت تتتتت

گیاهی ،تنظیم زمینگرایی ،جلوگیری از پیری برگه زاب ،ا   
و بسته شدن روزنهها ،جوانهزنی ب ،لوصحم نازیم ،روذ    
گلیکولیز ،فعال ش ژ ند نننه هب تمواقم داجیا لماع یا

   

نتایج نشان داد که تیم را اسیدددسالیس کیلی

یم رالو
 2میلی ی

بیشت یر نن ن ت أأأ ثیر را در بهب افص دو ت  یکیژولوفروم  و     

شهای مختلف ،فعالشدن مس نیزگیاج ری   
بیماریها و تن 
تنفس ،فعالشدن سیستم مقاومت یس ییاقلا  س امت ت رد کی

نتیجهگیری کلی

فیزیولوژیکی گیاه مانند وزن تر و خش و ییاوه مادنا ک
  

ریشه ،کلروفیل کل برگ ،ویت ث نیما  ،و نیلورپ 

تیلاعف    

گیاهان ،گلدهی و تولید گرما را در گیاهان تحت ت ثأ یر قرار

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز داشت و نتایج تجزیه واریانس

میدهد .اسیدسالیسیلیک منجر به حفظ کلروفی هایگ رد ل   

یدار شدند.
در سطح آماری  1درصد معن 
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