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Abstract
To study the effect of salicylic acid in control Nacl
salinity stress factorial experiment in a completely
randomized design with 9 treatments included two levels
of 50 and100 mg of sodium chloride also Salicylic acid
on two levels 1 and2 mM and as well as their interactions
in 3 replications were conducted. Parsley seeds after
planting it in context, about 3 weeks for germination
needs. Then in the fifth week after planting, irrigation the
soil with sodium chloride solution was conducted for one
week every two days. Salicylic acid spraing(200 ml per
pot) was conducted one week every two days. No
watering pot with sodium chloride and sprayed with
salicylic acid were used as controls. Quantitative and
qualitative traits such as plant fresh weight and dry
weight of shoot and root, total chlorophyll content,
proline and superoxide dismutase activity was evaluated.
The results showed that the treatment of Salicylic acid 2
mM had the greatest effect on salinity control and result
at 1% statistical level had significant effect.
Keywords: Parsley, Salicylic acid, Salt Stress,
Superoxide dismutase.

چ کی د ه
   به منظور مطالعه ت ثأ یر اسیدسالیسیلیک در کنترل تنش شوری ناش کمن زا ی
 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کام ًال،Nacl
 تیمار9 ًال تصادفی با
 اسیدسالیسیلیک در، میلیگرم در لیتر100  و05 شامل دو سطح کلرید سدیم
    تک ماجنا رار3   

 میلیموالر و همچن رد اهنآ لباقتم رثا نی2  و1 دو سطح

 هفته زمان برای3  حدود، بذر جعفری پس از کشت در بستر مناسب.گردید
   

تشک زا سپ،  سپس در هفته پنجم اب یکاخ یرایبآ.جوانهزنی نیاز دارد

    .کب یدرگ ماجنا را د
محلول کلرید سدیم به مدت یک هفته ه ی زور ود ر کک کک
 میلیلیتر برای هر گلدان) نیز به م تد200 ( محلولپاشی با اسیدسالیسیلیک
 گلدان بدون آبیاری با کلرید س مید و.کبار انجام شد
 یک هفته هر دو روز ی
   یمک تاف، دش هداف    ص. محلولپاشی با اسیدسالیسیلیک به عنوان شاهد است
     هشیر و، کیفی و آنزیمی گیاه مانند وزن تر و خشک اندام ه یاو ی لیفورلک
 نتایج. پرولین و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ارزیابی گردید،کل برگ
یم یرتشیب رالو نن ننن تأ ثثث یر را کنت لر
 میلی ی2 نشان داد که تیمار اسیدسالیسیلیک
   ، عوارض ناشی از تنش شوری داشت و نتایج آنالیز آم افص مامت یرا ت رد
.یدار شدند
  درصد معن1 سطح
           ک، یروش شنت، یرفعج،       اسیدسالیس لی ی دیسکارپوس:کلم دیلک تا ی
.دیسموتاز
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مقدمه و کلیات

در این مناطق شوری هدننک دودحم یرایبآ بآ و کاخ     

گی ها جعفررری ( )Parsleyب ملع مان ا ییییی یی

Petroselinum

تولیدات گیاهی است و این محدودیت موجب شده است

hortense Hoffm.یک هایگ نیرتمهم زا ی ان     متعلق هب   

که تولیدات خاص گیاهان کاهش یابد .آبیاری بیش از حد

خانواده چتری ییان ( )Umblifereaeاست ..جعف یهایگ یر   

کها نیز موجب افزایش
با آب شور و زهکش نامناسب خا 

گه تزور یا
است دو س  لاس رد هک هلا ا رب دیلوت لو گگگگگ گگگگگ
نموده و از آنها به عنوان سبزی استفاده میش لاس رد .دو   
اول طول بوته آن از  30تا  40سانتیمتر تج من زوا یی یییکن .د
جعفری در سال دوم ،تولید شاخه گلدهنده نموده که طول

  

یگ در دد ،زی بآ قرعت و ریخبت زا سپ ار
شوری خاک م 
خالص از سطح خاک و گیاه ،غلظت امالح خاک اف شیاز

یگ در د د.
ب می ی
یافته و این ام آ لیسناتپ شهاک بجوم ر بببب بببب
شوری از طریق کاهش پتانس وی تیمس و بآ لی ننن ننننهاییی

بوته آن به بیش از  60تا  70سانتیمتر نمیرسد .در انتهای ی
ی

خاص و کاهش عناصر غذایی مورد نیاز ،بر عملکرد گی ها

ساقه گلدهنده گلها به صورت چتر در آمده که تولید بذر

صهای مؤثر در تحمل
یگذارد .یکی از شاخ 
ت ثأ یر منفی م 

مینمایند .بذر جعف یکچوک هزادنا یاراد یر

هک تسا

   

به شوری حفظ آماس سلولی است که از این طریق هایگ   

میتواند قوه نامیه خودر را  3تا  4سال حفظ کند .این گیاه

ینمای یید (ک و یفا
با کاهش رشد در ا م هلباقم یروش رث یییی یییی

یکی از مهمترین گیاهان غ یاذ ی یوراد و  ی یرفعج هریت      

همکاران .) ۱۳۸۸ ،اسیدسالیسیلیک برای اولین بار در س لا

است که بومي مناطق مديترانهاي اروپاي جنوبي است .سه

 83 18از سالیکس استخراج شد .در طول ق زا مهدزون نر   

نوع جعفری تاکنون شناسایی ش یرفعج لماش تسا هد     

تهای دیگری مثل متیل است اهر
برخی از گیاهان سالیسیال 

برگ ساده یا جعفری برگپهن (

Petroselinum crispum

 )var. vulgarبه نام جعفری ایتالیایی ی زا هک گروبماه ا   
گ مجعد
برگهای آن استفاده غذایی میشود ،جعفری برگ گ
گه نیا یا   
( )Petroselinum crispum var. hortensبرگ گ
واریته به عنوان سبزی است و هدش هداف

جعف شیر یر هه هههای

( )Petroselinum crispum var. tuberosumکه عالوه بر
ی نی یزبس ناونع هب ز     
برگ ریشههای این ن رفعج عو یی یی
یگردد (پیوست .) 1377 ،تمام نمكه یا ی رد هك    
استفاده م 
ليتوسفر و هيدروسفر وجود دارند در اص يگديداوه زا ل   

ارتوهیدروکسی بنزوئیک یک ترکی هک تسا یلنف ب

  

رد

تهای گیاهی هم هب   
طبیعت وجود داشته و در برخی باف 
یشود و معموًالًال در آب و حاللهای قطبی
فراوانی یافت م 
گها و
آلی به صورت محلول هستند .اسیدسالسیلیک در بر 
ساختمانهای زایش تسا هدش تفای ناهایگ ی یور و

   

فرآین یفلتخم یاهد      از جمل هه ه خمی ثا رد هقاس یگد ر      
زمینگرایی ،کاهش اثر سمیت فلزات س اهایگ رد نیگن نن ننن،
ی یباقرغ ا      و ت یامد شن ییی یی دارد (.)Hayat et al, 2010

زمين شناسي كانيهاي اوليه بر اثر واكنش با آب ،اكس نژي
به كانيهاي ثانويه و نمكها تبديل شدهاند

هب زين اهنيا هك يرج هارمه ا اي يبآ تان

اسیدسالیس لی ی م لیدبت ک ی ییییی یش سیلاسدیسا .دنو ی ای کیل

    

توسعه تحمل گیاهان در شرایط تنش آبی از جمله خشکی

سنگهاي مادري خود بوجود آمدهاند .در ط رود ي ههه يا
و گاز كربن كي

و گلوکوزی  اهد ا دش جارختس هههههه هان یناسآ هب هک د هب      

    

هايرد هب ا و            

ش اخ یرو ک یساسا تالکشم زا 

نم ا و کشخ قط    

     

یباش نت .د شششششه هراومه یطیحم یا    
نیمهخشک جهان می ی

اقيانوسها راه يافته و يا در سطح زمين تجمع یافته است.

محدود کننده رشد و عملکرد گیاه میباشند .که ب ورم ه ر   

غرقاب شدن بخش وس بآ هليسوب يضارا زا يعي روش     

         

اقيانوسها منجر به برج هك هديدرگ یتابوسر ندنام يا

   

اكنون منبع عمده نمك در مناطق خش  همين و ك خخخخخ شك
نه یا
بهشمار ميآيند .حدود چه حاسم مجنپ را ت یمز  نننن نننن
جهان در محدوده منا قظ خشک و نیمه خشک ق ،دراد رار

زم تالکشم زورب بجوم نا قا ت یداص

جا و تماعی

یشوند .گیاه شاهی ب یزبس ناونع ه     برگ یوراد و ی ی   
م
همواره مورد توجه تولیدکنندگان در مناطق مختلف ای نار
یباشد ولی ب هجوت ا   
از جمله نواحی شمال غرب کشور م 
ب هقطنم رد کاخ و بآ یروش یجیردت شیازفا ه

          

اثر محلولپاشی اسیدسالیسیلیک در کنترل اثرات شوری53 ...

آذربایجان کشت آن همواره با مشکالت عدیدههای هم هار

(آرچنگی و همکاران .)1931 ،ش رو ييي كي ييي از مهمت ير ن ن
ن

،ناراکمه       3931بههه منظرو   

عوامل اقليمي محدود كننده رشد در گياهان زراعي است..

ب تسا هدو  . ....لاذ    گرانپای و ه

بررسی ت ثأ یر سطوح مختلف شوری بر برخی شاخصهای

به منظور بررسي اثر تنش شوري ناشي از كلريد س يد ممم بررر

که یا
فیزیولوژیکی شاهی ،آزمایشی به صورت طرح بلو 

وضعيت گلدهي ارقام بادمجان پرورش يافته در هواي آزاد،

ته یا   
کام ظلغ لماش رامیت جنپ اب یفداصت ل تتت تت تتتتتتت تت تتتتت

ًال تصادفي با  5تكرار انجام شد.
ژپ وهشي در قالب طرح كام ًال

یمول نمک کلرید س مید دررر
صفر 05 0،100، 51،و  200میل 

ته يا
تيمارهاي شوري در  7سطح شامل غلظ 

، 20 ، 10 ،0

سه تکرار به منظور حصول به آستانه تحمل ای هب هایگ ن    

 80 ، 60 ، 40و  100ميليموالر كلريد س يد ممم ب يداقم .دو رر ررر

شوری انجام شد .نتایج آزمایش نشان داد ک  اب ه ا شیازف    

مختلف نمك كلريددد س يد ممم بههه آب آب  يراي ((باا ه ياد ت ت
ت

شوری ،نسبت پتاس می یدس هب ممممممم  ،می لیفورلک ناز     aو

b

کاهش و می اهدیئونتراک و لولحم یاهدنق ،نیلورپ ناز      

الكتر يكي

 219م كي روموس بر سانتيمتر) اض فا ههه گرديدن .د

نشاهاي آماده شده سه رقم بادمجان (محلي جه مر  ،،قلم ييي

RWC

دزفول و دلمه هند )ي در يك سهها ييي پالست كي ييي ح وا ييي 9

نسبت کلروفیل  aبه  bو کلروفیل  a+bنداشت .با توجه به

يك لوگرم خاك غالب منطقه خنج كشت گرد دي  ..تيمارها ييي

روند افزايشي توسعه اراضي شور و كمبود اراض ييي زراع ييي

ج نشاننن داد كههه
ت  5ماهه اعماللل ش ياتن .د جج جج
شوري به مدت ت

مطلوب براي كشاورزي ،شناسا يي گياهان مقاوم به ش رو ييي

بطوركلي شوري موجب كاهش تعداد گل در هررر بوتههه در

از جمله شنبليله ،كه يكي از گياهان مهم دارو يي محسوب ب
ب

مقايسه با تيمار شاهد شدهه و زماننن گل ر يهد اا بههه ت يخأ ررر

ن منظوررر
يشود ،از اهميت زيادي بر ادروخ ررر است ..ب يد ن ن
م

لها ييي باززز شدهه اثررر معن يييداري
انداخت ،اما بر تعداد گل ل

آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالببب طر ححح بلو كككهای ی
ی

نداشت .در بين ارقام مورد بررسي بر اساس صفات مطالعه

كامل تصادفي روي سه توده شيرازي ،هندي و يزدي گ اي هه

شده ،رقم محلي جهرم به عنوان رقمي با تحمل بي شششتررر و

شنبليله با پنج سطح ش رو ييي كلريددد س ميد ((ص رف ، ٨٠ ، 40 ،،

ن رق ممم در برابررر
ست ير ن ن
رقم قلمي دزفول بههه عن او ننن حساس س

يموالر) و  ٣تكرار به صورت هيدروپون كي
 021و  061ميل 

شوري ناشي از كلريد س يد ممم ارز باي ييي گرد  دي ((ص و یقدا

در گلخانه انجام شد .نتايج حاصل حا يك از كاهش ارتفاععع

ی یک ک
ک
همکاران .)2931 ،تنش شوري در مرحله جوانهزنی ی

بوته ،طول ريشه ،وزن خشك ان اد ممم ه يياو  ،،وزن خش ككك

آزمون قابل اطمینان در ارزیابی تحمل بس رای ييي ازگونههههاا

افزایش یافت .ت یروش شن    تأ ثثث یر معنیییداری بر

غلظت شوري بود .همچنين با

است .از این رو ،این ژپ وهش براي ارزیابی میزان تحمل به

ريشه و تعداد برگ با افزا شي
افزا شي

سطح شوري ،ميزان يون سد مي در اندام هوا يي گياه

شوري دو رقم رایج گوجهفرنگی استان خراس  نا ( ( رخ ممم و

افزا شي

يافت ،،در ص ترو ييي كههه م ازي ننن وي نننها ييي  Ca2+و

ی و رشددد اولیههه گیاهچههه در 6
موبیل) در مرحله جوانهزنی ی

تهاي K+/Na+و  Ca2+/Na+در اندام هوا يي كاهش
K+نسب 

سطح شوري صفر 061 ،021 ، 80 ، 40 ،و  200میلیم الو ررر

نشان دادند .توده يزدي داراي بيشترين مق اد ررر ارتفاععع بوته

ب طر ححح
کلرید سدیم به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب ب

يمتر) ،وزن خشك اندام هوا يي (  1/ 94گ رد مر
( ٢٠ /١سانت 

ًال تصادفی با  4تکرار انجام شد .نتایج بدست آمده نشان
کام ًال

بوته) و تعداد برگ ( 3/4عدد در بوته) ب اح .دو لل للل آن كههه

ل بههه ش رو ييي باا ه ممم اختالف ف
ف
داد ،دو رق ممم از نظررر تحمل ل

تهاي
بيشترين ميانگين یونهاي  Ca2+و K+و همچنین نسب 

ت بههه رق ممم
یداري داشتند ،به طوري که رقم خرم نسبت ت
معن 

 K+/Na+و  Ca2+/Na+به ت دو هه ش زاري ييي تعل ققق گرفت ..بررر

موبیل نسبت به شوري متحملتر بود .رقم خرم تاا غلظت ت
ت

يرسد بتوان از ت دو هه
اساس نتايج ژپ وهش حاضر ،به نظر م 

 200میلیموالر جوانهزنی داشت ،در حالیکه جوانهزنی رقم

شيرازي به عنوان توده حاوي ژنهاي مقاومت بههه ش رو ييي

ًال متوقف
موبیل در غلظت نمک بیش از  021میلیموالر کام ًال

براي اصالح ارقامي با پتانسيل عملكرد ز اي دد است داف هه ک در

ی در هررر دو
شد .تنش شوري بر تمام صفات م رو د د بررسی ی
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یداري داشت ،به طوري که با اف یاز ششش غلظت ت
ت
رقم اثر معن 

طرح ک ما ًالًال ًال ت ًالص  رامیت ود اب یفدا ا دیس سا للل للللیس رد کیلی 4

شوري متوسط زمان جوانهزنی افزایش و سایر صفات مانند

سطح  ppmصفررر 200 ، 100 ،و  300و  NaClدر  4س حط

درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهههزنی ،،طوللل ریشهههچههه و

صفر 100 ،05 ،و  051میلیموالر در سه تکرار انجام ش .د

کخی و ز
یداري کاهش نشان دادند (سبک ک
ساقهچه بطور معن 

اسیدسالیسیلیک ب تروص ه   

همکاران .)3931 ،به منظور بررسی خصوصیات رویشی و

س از اس رارق
مرحله به فواصل  7روز یکبار و یک هفته پس س

میزان کلروفیل برگ دو گونه گیاه اسطوخودوس ،رزم یرا

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

کهای کامل تصادفی ،به شکل
آزمایشی در قالب طرح بلو 

شوری در سطح  3و یک میلیییم رادقم شیازفا رب رالو     

فاکتوریل ،انجام شد .تیمارهای آبیاری در سطح آبیاری با

پرولین و نشت الکترولیت برگ بیشتر از سایر غلظتها اثر

آب معمولی بعنوان شاهد و آب ب یروش حوطس ا    

ppm

ی برگ رد و ی 3
محلولللپاشی ی

گذاشته و اسیدسالیسیلیک نیز در غلظت  300 ppmبیشتر

 100و  200م مم ورد است ارق هداف رگر نیا نایاپ رد .دنتف         

از سایر غلظتها موجب افزایش پرولین و ک شن شها تت تت
ت

بررسی ،ارتفاع بوته ،ارتفاع بوته تا آخرین گره ،قطر ساقه،

الکترولیت شد ولی تیمار شوری و اسیدسالیس ریثأت کیلی   
رد .دنتشادن         

کلروفیل برگ و تعداد شاخه جانبی بوته اندازهگیری ش .د

معن یی یداری روی محت آ یبسن یاو ب گرب 

نتایج نشان داد که شوری ت ثأ یر معنیداری بر تم تافص ما   

ی برگی
مجموع نتایج حاصل نش هک داد نا    محلولللپاشی ی
یتواند
م یروش هب دعتسم یی ییی ییییی

مورد بررسی داشت .تمام صفات به غیر از جذب کلروفیل

اسیدسالیسیلیک در من قطا

برگ ،تحت ت ثأ یر نوع گیاه قرار گرفتند .اثر متقابل شوری و

موجب مقاومت گیاه اسطوخودوس در براب وش شنت ر ددد دددد.

گیاه بر ارتفاع تا آخرین گ ادع هر د نزو و یبناج هخاش 

یگلعذانی و لطفی در سال  5931به منظور بررسی اثر
قاسم 

   

یزاده و همک نارا .)2931،،
یدار ب  دو ((ولی ی
خشک بوته معنی ی

ح
ص سطح ح
ی آب و ش خا ص ص
اسیدسالیسیلیک بر محت او ييي نسبی ی

خه یا
وحدتی و همکاران در سال  2931ب ببه منظ ساپ رو خخ خخ

ل بررر
برگ گیاه ماش تحت تنش شوري ،آزمایش فاکتوریل ل

رشدی سه نوع شبدر شامل شبدر سفید ،شبدر قرمز ایرانی

كهاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام دادند.
پایه طرح بلو 

ی در قال تروص هب یشیامزآ ب     
و ش جراخ زمرق ردب ییی ییی

تیماره اا ا  4سط حح ح ش رو ييي

ًال تص اب یفدا     4س یروش حط   
فاکتوریل بر پایه طرح کام ًال

یزیمنس بر متر) و  4سطح اسیدسالیسیلیک (1 ،0/5 ،0
دس 

س مید

4

یم و )رالو
کلری یی د ( 0و  75و  051و  522میل یی 

کلرید    س دد دیم ( 6 ،3 ،0و 9

ی آب و ش خا ص ص
ص
یموالر) بودند .محت او ييي نسبی ی
و  1/5میل 

تکرار و پتانسیل است زبس یاضف رد هداف  ،،،، ،،،م رب درو ر یس   

سطح برگ به طور معنیداري باا اف یاز ششش ش رو ييي ک ها ششش

قرارگرفت .شبدر قرمز حطس ،دننام یتافص رد یجراخ     

ح
ص سطح ح
یافتند .کمترین محتواي نسبی آب برگ و ش خا ص ص

برگ ،طول ریشه و ساقه ،وزن تر وخشک س تیلاعف ،هقا   

برگ از گیاهان تحت تنش شدید شوري ( 9دسیزیمنس بر

یاکسیدانی و پرولین و شبدر سفید در صفات ،وزن تررر
آنت 

متر) به دست آمدند .محلولپاشی گیاهان با سطوح مختلف

و خشک ریشه نسبت به انواع دیگر ،برتری نش .دنداد نا   

ی آب و در
اسیدسالیسیلیک منجر به افزایش محت او ييي نسبی ی

افزایش تنش شوری نیز ت ثأ یر معنیداری در کاهش تم یما

نتیجه شاخص سطح برگ گیاهان ماش تحت هر دو شرایط

صفات اندازهگیری شده نشان داد .این کاهش به ترتیب در

شو رر ر و غیرشو رر ر گردید  . ..غلظت   

صفات مورفولوژیک ،بیوش یایمی ی تزراب ،کیژولویزیف و  ر    

اسیدسالیسیلیک بیشترین اثر بهبود دهندگی روي عملکردد

بود .تحقیقی برای بررسی اثر اسیدسالیس طیارش رد کیلی   

ط را داشت .تحقیق اد ناشن تا ده   
ماش تحت تماممم ش یار ط ط

ت ب یروش شن ر تایصوصخ یخرب 

یژولویزیف

گی ها        

      

 1میل یی یم الو رر ر

است که اسیدسالیسیلیک موجب ایجاد مقاومت در گیاهان

اسطوخودوس توسط حاجیحس راکمه و ین ا نن ننن در س لا

یش یقحت نیا رد .دو ق رثا      
نسبت به تنشهای محیطی می ی

 2931انجام شد .این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه

اسیدسالیسیلیک بر پراکسیداسیون لیپی رصانع ،اهدنق ،اهد    

اثر محلولپاشی اسیدسالیسیلیک در کنترل اثرات شوری55 ...

سدیم و پتاسیم در برگ و ریشه گیاه ریح حت زبس نا ت    
تنش شوری بررسی شد .گیاه سپ شیامزآ دروم نا

  

زا

وزن خشک اندام هوایی و ریشه :در روز مع زا سپ نی   
 72ساعت قرارگیری در دمای  60درجهسانتیگراد ،توسط

کاشت هلحرم هب ندیسر و نادلگ رد              4برگ اب ی     

ت تقد اب یلاتیجید یوزار     

اسیدسالیسیلیک (صفر 0/1 ،و  0/ 01میلیموالر) به مدت 5

.)Clicle,

روز و شوری کلرید سدیم (صفر 100 ،و  200میلیموالر)
ب تدم ه     

 5روز ،تیم نویسادیسکارپ رادقم .دندش را         

لیپیدهای غشاء برگ و ریشه در تیمار با اسیدسالیسیلیک و
شوری  100میلیموالر کاهش معنیداری داشت .در تیم را
با شوری  200میلیموالر مقدار م ید نولا

آلدئی یید ریش ،ه

افزایش معنیداری داشت و با افزایش میزان تنش ش ،یرو
یداری نش رامیت .داد نا   
مقدار قند نیز در برگ افزایش معن 
همزمان شوری و اسیدسالیسیلیک موجب کاهش معنیییدار
   

میزان سدیم و پتاسیم برگ و ریشه گی هک دش ناحیر ها

نش نت رثا دوبهب هدنهد نا ششششششششششششششش ش روضح رد یرو     
یپاریزی و همکاران.)1931 ،
اسیدسالیسیلیک است (دالور 
فرآیند پژوهش
به منظور مطالعه اثر محلولپاشی اسیدسالیسیلیک بر کنت لر
اثرات شوری ناشی از نمک  Naclبر برخی صفات کم ،ی
ی ،آزمايش ييي بههه ص ترو
کیفی و رشد گی رفعج ها یی یی

ط حر

ًال تصادفی با  9تیم ،را  3تک رارکت ره و رار    
آماری کام ًال
حاوی  3گیاه اجرا گردید .بذر جعفری رد تشک زا سپ   
بستر مناسب ،حدود  3هفته زم ناوج یارب نا ههه ههههزن زاین ی   
دارد .سپس در هفته پنجم پس از کشت ،آبیاری اب یکاخ   
محلول کلرید سدیم به مدت یک هفته هر دو روز یکب را
انج یدرگ ما د ولحم  .لل ل للل لپاش اب ی      اسیدسالیس سس یلیک ( 200
میلیلیتر برای هر گلدان) نیز به مدت یک هفته هر دو روز
یکبار انجام شد .گلدان بدون آبیاری ب و میدس دیرلک ا
محلولپاشی با اسیدسالیسیلیک ب هدافتسا دهاش ناونع ه     
شد .سپس در مرحله مناس نومن ،تشادرب ب ههه ههههب و یرادر
ارزیابی صفات مورد نظر انجام شد .صفات مورد ارزی یبا
نیز شامل:
وزن تر اندام هوایی و ریشه :در روز معین توسط ترازوی
دیجیتالی با دقت  0/ 01توزین

گردید (.)Clicle, 2002

گردییید (2002

 0/ 01ت نیزو

کلروفیل کل برگ :برای سنجش کلروفیل ب شور زا گر
 Arnonدر سال  1949استفاده شد .ابتدا قطعات  0/3گرمی
 80درص لخاد رد د   

از برگ را جدا و در ح نوتسا لال   

 24س تعا

هاون چینی سائیده و ترکیب حاصل به م تد

در دمای  4درجهسانتیگراد قرار داده شد .سپس ج رد بذ
طول موجهای  645و  6 63قرائت گردید و برای محاس هب
محتوای کلروفیل از فرمول زیر انجام و در نهایت بصورت
یگرم بر گرم وزن تر برگ بیان
میل 

شد.

)20/2(A645 nm) + 8/02 (A645 nm
پرولین :اندازهگیری پرولین از روشal, 1973) (Bates et

انجام شد .استانداردهای پرولین محلول در ف ار نئولوت زا   
به اندازه الزم در کووت دستگاه اس و هتخیر رتموتفورتکپ
مق رپ راد و د ار نیل ر لوص 

جوم   

       025ن و تئارق رتمونا   

منحنی است یدرگ مسر درادنا د رد بذج نازیم سپس     .

  

نمونههای گیاهی را قرائت و با قرار دادن در معادله ،طخ
مقدار پرولین بدست آمد.
آنزیم سوپراکسید دیسموتاز :ابتدا تهیه عص یزنآ هرا ممممم بر
اس شور سا   

 Ezhilmathiو همک را ا لاس رد ن     

 2007از

یک گرم گلبرگ انجام گرفت و سپس فعالیت این آنزیم بر
اس دزاب سا ا ءایحا نتش

         فتوش ششش یمیایی

Nitro-blue

) tetrazolium(NBTب ور ه ششش  Bayer and Fridovichدر
سال  1987اندازهگی دیسکارپوس میزنآ تیلاعف .دش یر      
دیسموتاز بر اساس واحد آنزیم بر گ مر

وزن تررر گلب گر

بیان شد .یک واحد آنزیم سوپراکس فیرعت زاتومسید دی    
یشود به مقداری از آنزیم که نیاز است  %05بازدارن یگد
م
احی ءا     NBTرا در ط جوم لو       065ن هاگتسد رد رتمونا     
اسپکتروفتومتر انجام دهد.
اطالعات مورد نظ زادنا زا سپ ر ههه ههههگی رن دراو یر مم ممماف ففزار
 Excelشده و توسط نرمافزار آماری  SPSSآن داد زیلا ه هها
انجام گردید .مقایسه میانگین دادهها ب نومزآ زا هدافتسا ا    
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چند دامنهای دانکن در سطح  %1و  %5ارزیابی شد .ب یار
رسم نمودار از نرمافزار  Excelاستفاده شد.

وزن تر ریشه :تیمار  SA 2mMبا  7/93گ و نیرتشیب ،مر
تیمار  Nacl 100ppmبا  1/ 75گرم ،کمترین وزن تر ریشههه

نتایج و بحث

را دارند (نمودار .)2

وزن تر اندام ه یاو ی ::تیم را  SA 2mMبا  16 /41گ ،مر
بیشترین و تیماررر  Nacl 100ppmبا  5/ 98گ نیرتمک ،مر   
وزن تر اندام هوایی را دارند (نمودار .)1

نمودار  :1تغییرات وزن تر اندام هوایی

Table 1: Shoot fresh weight changes

نمودار  :2تغییرات وزن تر ریشه

Table 2: Root fresh weight changes

وزن خشک اندام هوایی :تیمار  SA 2mMبا  5/ 75گرم ،بیشترین و تیمار  Nacl 100ppmبا  1/ 70گ شخ نزو نیرتمک ،مر ک    
اندام هوایی را دارند (نمودار .)3
وزن خشک ریشه :تیمار  SA 2mMبا  3/ 04گرم ،بیشترین و تیمار  Nacl 100ppmبا  0/55گرم ،کمترین وزن خشک ریشههه را
دارند (نمودار .)4

نمودار  :3تغییرات وزن خشک اندام هوایی

Table 3: Shoot dry weight changes

اثر محلولپاشی اسیدسالیسیلیک در کنترل اثرات شوری57 ...

نمودار  :4تغییرات وزن خشک ریشه

Table 4: Root dry weight changes

یگ مرگ رب مر     وزن تررر ،بیشت و نیر تیماررر  Nacl 100ppmبا 9/ 2313
کلروفیل کل برگ :تیمار  SA 2mMبا  16 / 2033میلی ی
یگرم بر گرم وزن تر ،کمترین کلروفیل کل برگ را دارند (نمودار .)5
میل 

نمودار  :5تغییرات کلروفیل کل برگ

Table 5: Leaf total chlorophyll changes

یگرم بر گرم وزن تر ،بیشترین و تیمار  SA 2mMبا  1/ 24میلیگرم بر گرم وزن تررر،
پرولین :تیمار  Nacl 100ppmبا  4/ 64میل 
کمترین پرولین را دارند (نمودار .)6

نمودار  :6تغییرات پرولین

Table 6: Prolien changes

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز :تیمار  Nacl 100ppmبا  102 / 16واحد آنزیم بر گ مر

وزن تررر ،بیشت رامیت و نیر     SA 2mMبا

 56 / 32واحد آنزیم بر گرم وزن تر ،کمترین فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز را دارند (نمودار .)7
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نمودار  :7تغییرات فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز

Table 7: Superoxide dismutase enzym activity Changes

شوری میزان انرژی الزم برای حفظ شرایط طبیعی س لول

شهای محیط ،ی
با سایر موجودات و نیز واکنش با سایر تن 

را افزایش میدهد و در نتیجه مقدار انرژی کمت یارب یر   

جوانهزنی بذور ،عملکرد میوه ،گلیکولیز ،گلدهی ،جذب و

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

انتقال یونه نسوتف ،ا ت نزور تیاده ،ز هههه هههههای و تع قر

دارد

گهای کوچکتری نس هب تب   
بطورکلی ضعیفتر بوده و بر 

( .)Senaratna et al, 2000اسیدسالیس لی ی بجوم ک     

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

ل و به
افزایش تولید رنگریزهه یفورلک دننام یهایگ یا لللل لللل

اسمزی محیط ،رشد رویشی گیاهان کاهش مییابد .کاهش

دنبال آن ،افزایش میزان فتوس و ییاذغ داوم تخاس ،زتن   

سطح برگ در اثر شوری یا در نتیجه کاهش تعداد برگ در
اثر کاهش مقدار فتوسنتز و یا کاهش ان رثا رد گرب هزاد    

یشووود.
افزایش وزن تر و خشک ریشه و ان ییاوه ماد    می ی
اف م شیاز

نیلورپ

یی ی یی زان ش نازیم شیازفا بجوم یرو

        

یگلع ،یفطل و یناذ   
کاهش فشار تورژسانس است (قاسمی ی

ته یا ی
میگردد ،اما گاهی در بین گیاه وافت فلتخم نا ت تت تتت

 .)5931با استفاده از منحني واكنش حاصل از رابط نيب ه   

دیده میشود که ممکن است بدلیل تف دروم ناهایگ توا    

عملكرد نسبي با ش رو ييي  ،آست هايگ لمحت هنا ا تسدب ن     

بررسی از نظ بآ طیارش ،یکیتنژ ر

ه و و و تشاک ییا    

يآيد .اكثر گياهان شوري را تا كي
م

حد مع  ني ((آست )هنا

نگهداری آنها باشد (ص راکمه و یقدا ا ،ن     .)2931تجهیز

تحمل نموده و بعد از آن با افزا شي

شوري مقدار عمل درك

یکنن هد
گیاهان به سیستمهای آنزیمی آنتیاکس ثنخ ینادی یی یی

ييابد.
تقريب ًاًا بصورت خطي (با شيب نسبت ًاًا ثابت) كاهش م 

مانند سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز و غی م هر م تسا نک    

زماني كه مق دح زا يروش راد     معين  ي ((آست )يروش هنا

جهت کاهش اکسیداسیون توسط رادیکالهای آزاد ک رد ه

يشود و م نازي
ًال تحت ت يثأ ر واقع نم 
تجاوز نكند ،گياه عم ًال
رشد كاهش نخواهد يافت .پس از گذشت از اين آستانه با
افزا شي

شوري مق اديپ شهاك بترم زين لوصحم راد

     

يكند .افزایش تنش موج اکیدار شیازفا ب للل لللله دازآ یا
م
اکسیژن و در نتیجه افزایش فعالیت آنتی اکسیدانتها و در
یگ در د
نتیجه موجب جمعآوری رادیکالهای آزاد سمی م 
(غالمی و همکاران.) 13 92 ،
اسیدسالیسیلیک یک تنظیمکننده رشد گیاهی مؤثر در بهبود
یباشد .اسیدسالیس کیلی
یهای کمی و کیفی گیاهان م 
ویژگ 
نقش کلیدی در تنظیم رشد گیاهی ،توسعه و نمو ،واک شن

اثر تنش افزایش یافته است ،کافی نباشد .به هم روظنم نی   
از ترکیبات یلاسدیسا دننام ی سیلی ب رداق هک ک ه لیدعت

            

مقاومت در برابر تنشها و کاهش عملکردد رادیکاللله یا
یباش ،دن
یاکسیدانی می ی
آزاد از طریق تقویت سیستمهای آنت 
استفاده م 
یشود (.)Cevahir et al, 2005
نتیجهگیری کلی
نتایج نشان داد ک سیلاسدیسا رامیت ه ی کیل    

یم رالو
 2میلی ی

بیشترین ت ثأ یر را کنت زا یشان ضراوع لر

یروش شنت      

داشت و نتایج از نظر آماری در س حط
شدند.
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