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Abstract
In order to investigate the effect of salicylic acid,
potassium silicate and fungal Elicitor in calendula under
salinity stress conditions, a factorial arrangement in a
randomized design with three levels of salinity (0-300600ppm) and 3 levels of salicylic acid, potassium silicate
and fungal Elicitor (300-600-900 ppm) in 3 replicates.
The highest amount ofH2 O2 was observed in potassium
silicate treatment with a concentration of 300 ppm and a
value of 68.87 nmol / g fresh weight. The highest amount
of catalase enzyme in Salinity SA was obtained 600 ppm
with a value of 0.0584 mg / d of protein per minute. The
average number of leaves in potassium silicate treatment
was higher than other treatments. The lowest root
diameter in a substrate with 600 ppm salinity was
observed at a concentration of 300 ppm in penicillium
fungicidal oligoetherium with a value of 0.61 mM. In the
concentration of 900 ppm in non-saline bed, the highest
root diameter was observed with a value of 1. 08 mm
Keywords: Calendula officinalis, Elicitor, Potassium
Silicate, Salicylic Acid, Salinity

چکیده
 سیلیکات پتاسیم و الیسیتور قارچی،به منظور بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک
در گیاه همیشه بهار در شرایط تنش شوری آزمایشی بصورت فاکتوریل و در
 پیپیام) و سه سطح0- 300 - 600 ( قالب طرح تصادفی با سه سطح شوری
- 600 - 900 (  سیلیکات پتاسیم و الیسیتور قارچی، اسید سالیسیلیک،تیماری
، قطر ریشه، صفاتی چون حجم ریشه. تکرار انجام شد3 یپیام) در
  پ300
. هیدروژن پر اکسید و آنزیم کاتاالز اندازهگیری شد،تعداد و ارتفاع برگ
 بیشترین میزان هیدرون پر اکسید در تیمار سیلیکات پتاسیم با،نتایج نشان داد
. نانومول بر گرم وزنتر مشاهده گردید77/ 68  پیپیام به میزان300 غلظت
 میلی0/ 84 5 00  پیپیام به میزان600 بیشترین مقدار آنزیم کاتاالز در شوری
 میانگین تعداد برگ در تیمار سیلیکات.گرم پروتئین در دقیقه حاصل شد
 کمترین قطر ریشه در بستر با.پتاسیم از سایر تیمارها بیشتر بوده است
 پیپیام الیسیتور قارچی پنیسیلیوم با300  پیپیام در غلظت600 شوری
 پیپیام در بستر بدون شوری900  در غلظت. میلیمتر دیده شد0/16 مقدار
. میلیمتر مشاهده شد1/ 08 بیشترین قطر ریشه با مقدار
 همیشه، شوری، سیلیکات پتاسیم، الیسیتور، اسید سالیسیلیک:کلماتکلیدی
بهار
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مقدمه و کلیات

ﻱﺭﻮﺷ

همیشه بهار گیاهی است با نام علمی Calendula

 officinalis L.و نام انگلیسی  Pot marigoldکه
یباشد(امید بیگی،
متعلق به خانواده آستراسه(کاسنی) م 

( ﺯﺍ

ﻪﺑ
ﻪﻠﻤﺟ

ﺶﻫﺎﻛ

ﻩﺍﺮﻤﻫ ﺩﺎﺠﻳﺍ ﺮﺛﺍ

ﺖﻴﻤﺳ

ﻲﻧﻮﻳ

ﻢﻳﺪﺳ ﻭ ﺮﻠﻛ ) ﻭ ﻡﺪﻋ ﻝﺩﺎﻌﺗ
ﺩﺮﻜﻠﻤﻋ

ﻩﺎﻴﮔ

ﻲﺧﺮﺑ

ﺮﺻﺎﻨﻋ

ﻲﻳﺍﺬﻏ  ،ﺐﺟﻮﻣ

میشود(اکبری قوژدی و

همکاران .) 89 31 ،گیاه ،تحت شوری باال آسیب

ساله دارای

یبیند و غلظت زیاد نمک موجب کاهش رشد ریشه
م

گهايی
یمتر است ،بر 
ساقهای به طول  20تا  50سانت 

یشود که
و جوانه ،کاهش عملکرد و مرگ گیاه م 

 .) 84 31همیشه بهار گیاهی علفی ،كي

ساده بیضوی ،دراز ،پوشیده از کرک ،با کنارههای
موجدار و به رنگ سبز ،مايل به قهوهای روشن دارد،

مهمترین واکنش گیاه به افزایش شوری خاک ،توقف
رشد رویشی گیاه و توسعه برگ است (کافی و

روی ساقه منشعب آن کاپیتولهای درشت و زيبا ظاهر

شهای
همکاران .) 88 31 ،در نتیجه تنش شوری ،تن 

یگردد که به تناسب گرما و رطوبت محیط زندگی،
م

ثانویه نظیر تنش اکسیداتیو نیز ممکن است بروز کند

به طور منظم صبحها در فاصله

که در این حالت ،تولید و تجمع رادیکالهای فعال ،به

ساعت  9تا  01شكفته و سپس در بعد از ظهرها بین

اکسید شدن پروتئینها و لیپیدها و در نتیجه مرگ

یگردد(زرگری .) 1375 ،دوره
ساعات  2تا  5جمع م 

سلول منجر میشوند(کافی و همکاران.) 89 31 ،

رويشی اين گیاه بلند است(بین  200 -012روز).

شوری از مهمترین تنشهای محیطی است که با تأثیر

چنانچه هوا درفصل پايیز خیلی سرد شود و درجه

منفی بر رشد گیاهچه باعث کاهش محصوالت گیاهی

حرارت به زير صفر برسد گیاه قادر به ادامه رويش

یشود .این تنشها با ایجاد اختالل در تعادل بین
م

نخواهد بود .بذرها  5تا  6سال قوه رويشی مناسبی

تولید گونههای فعال اکسیژن و فعالیت دفاعی آنتی

دارند و در شرايط اقلیمی مناسب پس از  4تا  5روز

اکسیدان گیاه سبب ایجاد تنش اکسیداتیو میشود

یزنند .همیشه بهار ،رشد و نمو سريعی دارد،
جوانه م 

(اسدی و اسرار .) 94 31 ،امروزه ،استفاده از تر يك باتي

بطوری که  40تا  50روز پس از سبز شدن بذر،

كه مقاومت گياهان را به تنشهای محيطي افزايش
تهاي متابول يكي
داده ،موجب بهبود فعالي 

ینشینند(امیدبیگی.) 84 31 ،
گیاهان به گل م 
يكي از مشكالت اساسي بر سر راه كشاورزي كمبود

يشوند،
م

منابع آب شيرين و با يك فيت جهت آبياري است .كشور

(اورتوهيدروكسي بنزوئ كي

ما از نظر اقليمي در منطقه خشك و نيمه خشك دنيا
قراردارد ،از اين رو شوري خاك و آب آبياري يكي از

يكي

اي ن

تر يك بات

گياه

اسيدساليسيل كي

اسيد) است .اين تر يك ب از

تنظيم كنندههاي رشد و تر يك بات فنلي در گياهان
يشود ،كه نقش بسيار مهمي در تنظيم
محسوب م 
گياه به عهده دارند و در

مشكالت عمده پيش روي زراعت كشوراست .شوري

فرآيندهاي فيزيولوژ يكي

آب آبياري و خاك سبب بروز تغ يي رات مورفولوژ يكي ،

تنشهاي محيطي اثر محافظتي داشته ،موجب بهبود

فيزيولوژ يكي و بيوشيميائي متعددي در گياهان میشود
( .)Bates and Waldern, 1973ﺶﻨﺗ
ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻭ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ  ﻱﺎﻫ
ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺭﺍﺮﻗ ﻲﻣ  ﺪﻫﺩ  .ﺶﻫﺎﻛ

ﺖﺧﻮﺳ
ﺏﺁ

ﻱﺭﻮﺷ

ﻭ ﻱﺯﺎﺳ
ﻞﺑﺎﻗ

ﺱﺮﺘﺳﺩ

ﺏﺬﺟ

ﻩﺎﻴﮔ ﺍﺭ ﺖﺤﺗ
ﺭﺩ

ﻂﻳﺍﺮﺷ

یشوند .اسيدساليسيل كي
روند رشد در گياه م 

با وجود

نق 
شهاي بسيار ،ضمن سنتز اتيلن باعث تعديل اثرات
يشود(غالمی و همکاران.) 92 31 ،
منفي تنش شوري م 
در تأثير محلولپاشي اسيدساليسيل كي

در كاهش اثرات

اثر محلولپاشی اسیدسالیسیلیک ،سیلیکات پتاسیم61 ...

تنش شوري بر صفات رشدي گياه مريم گلي كاربرد

همکاران( )2009دريافتند که افزودن  ۵۰ميلي گرم بر

به عنوان روشي اقتصادي و

ليتر سيليکات پتاسيم به محلول غذا يي رز بريده رقم

يتواند خصوصيات رشدي گياه مريم گلي را
آسان م 

يدهد .سیلیسیم به عنوان
تعداد گل را افزايش م 

بهبود بخشد و باعث كاهش اثر مخرب تنش شوري بر

شها از
عنصری که به طور مؤثر باعث کاهش انواع تن 

رشد و نمو گياه شود .براساس نتايج اين پژوهش ،با

قبیل سمیت عناصر ،شوری ،خشکی و سرمازدگی

برهمكنش شوري و اسيدساليسيل كي  ،غلظت پرولين،

شهای متعددی را با
یشود ،شناخته شده است .نق 
م

افزايش يافت و

سیلیسیم مرتبط دانستهاند ،از جمله بهبود عدم توازن

جهت محلولپاشی

مواد غذایی ،کاهش سمیت مواد معدنی ،بهبود

مناسب اسيدساليسيل كي

قند و نسبت ريشه به اندام هوا يي
غلظت مناسب اسيدساليسيل كي

برگي 200 ،پیپیام بدست آمد(غالمی و همکاران،

تهای گیاهی و افزایش
خصوصیات مکانیکی باف 

 .) 92 31قاسمی جوبشهر و خرمی وفا( )1931در

یرسد
شهای زنده و غیرزنده به نظر م 
مقاومت تن 

یهای
بررسی اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر ویژگ 

اثرات مفید سیلیسیم تحت شرایط مطلوب چندان

جوانهزنی همیشه بهار در شرایط تنش شوری نشان

چشمگیر نبوده ،تنها زمانی که گیاهان در معرض تنش

داد که کاربرد اسید سالیسیلیک تأثیر مثبتی بر

یشود
هستند اثرات سودمند سیلیسیم مشاهده م 

جوانهزنی داشته و پیش تیمار با غلظت  0/5میلی

(طباطبایی .) 92 31 ،این عنصر میتواند باعث افزایش

موالر بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی را داشته و

تولید و کیفیت محصول ،کاهش تبخیر و تعرق،

نیز باعث افزایش مقاومت گیاهچههای همیشه بهار

شهای شوری ،خشکی و
افزایش مقاومت به تن 

تحت تنش شوری شد .دیانت مهارلویی و همکاران

سمیت فلزات سنگین ،افزایش تحریک تولید برخی

( ) 93 31به منظور ارزیابی تأثیر شوری و اسید

یاکسیدان و کاهش حساسیت به بعضی
آنزیمهای آنت 

یهای موفولوژیک و فیزیولوژیک
سالیسیلیک بر ویژگ 

یهای قارچی گردد (خوشگفتار منش .) 93 31
بیمار 

سورگورم ،در مراحل اولیه رشد تحقیقی را انجام

در تحقیق بیان شد که محلولپاشی تیمار سیلیکات

گپاشی سورگوم
دادند و نتایج حاکی از آن بود که بر 

پتاسیم در شرایط تنش شوری و بدون تنش باعث

با اسید سالیسیلیک موجب بهبود رشد و افزایش

افزایش میزان پروتئینهای محلول برگ شد .بیشترین

تحمل این گیاه در برابر تنش شوری گردید .در واقع

نهای محلول برگ مربوط به تیمار 50
میزان پروتئی 

یاکسیدانی
اسید سالیسیلیک با افزایش سیستم دفاع آنت 

میلی گرم بر لیتر سیلیکات پتاسیم بود .همچنین کاربرد

موجب کاهش تنش اکسیداتیو و نیز افزایش

همزمان سیلیکات پتاسیم و سولفات پتاسیم باعث

رنگیزههای فتوسنتزی و در نهایت پارامترهای رشد

نهای محلول برگ نسبت به
افزایش مجموع پروتئی 

گردید .سيليسيم دومين عنصر فراوان در سطح زمين

تیمار بدون کاربرد سیلیکات پتاسیم و سولفات پتاسیم

يباشد .اما تا به حال به عنوان عنصر
( 27 /7درصد) م 

شد به طوری که تیمار  50میلی گرم بر لیتر سیلیکات

ضروري براي گياهان شناخته نشده است ،زيرا بيشتر

پتاسیم و  1درصد سولفات پتاسیم بیشترین مجموع

يتوانند حتي در نبود اين عنصر چرخه
گياهان م 

نهای محلول برگ را داشت(رنجبر کبوترخانی
پروتئی 

زندگي خود را کامل کنند( .)Epstein., 1999ريزي و

و همکاران .) 95 31 ،همچنین کاربرد سیلیسیم باعث
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افزایش برخی صفات کیفی مانند قطر گل ،طول و

600 - 300 -0(NaCl

پیپیام) در  3تکرار اجرا

لدهی در گیاهان
قطر ساقه گل دهنده و سرعت گ 

گردید .این پژوهش در اسفند ماه  95 31به اجرا در

یگردد .کاربرد سیلیسیم در
ژربرا و آفتابگردان زینتی م 

آمد و برای این منظور تعداد  108گلدان حاوی نشاء

توت فرنگی باعث افزایش خصوصیات رشدی گیاه

گل همیشه بهار از گلخانهای واقع در پاکدشت تهیه

مانند سطح و تعداد برگ و عملکرد گیاه تحت شرایط

گردید و برای بررسی مقاومت به شوری و برخی

تنش شوری شد (فاطمی و همکاران .) 88 31 ،یکی از

صفات مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و شیمیایی گیاه

تهای ثانویه
اقداماتی که میتواند در تولید متابولی 

همیشه بهار( )Calendula officinalis L.مورد

مؤثر باشد افزودن الیسیتورهای زنده و غیرزنده

استفاده قرار گرفت .اعمال تیمارهای مد نظر با

یکنند که باعث
یباشد .الیسیتورها پیامهایی تولید م 
م

غلظتهای ذکر شده پس از گذشت مدت زمان یک

یشوند که از
تحریک تشکیل متابولیتهای ثانویه م 

هفته از استقرار گیاه در محل جدید ،آغاز گردید و به

تها از آنها
یتوان برای تولید بیشتر متابولی 
ای ن ر و م 

مدت  4هفته ادامه یافت و نیز در هر هفته یک بار

استفاده نمود .وجود الیسیتور(محرک) در محیط کشت

آبشویی کامل با آب مقطر نیز صورت گرفت .پس از

یتواند به عنوان یک عامل تنش زا برای
همچنین م 

یها
گذشت مدت زمان انجام تیمارها و محلول پاش 

گیاه عمل کرده و سبب تحرک سیستم دفاعی گیاه در

( 4هفته) نمونههای برگی از گیاه همیشه بهار برداشت

غلظتهای پایین الیسیتور شود که در نهایت باعث

شده و در فریزر  - 80درجه به منظور اندازهگیری

یشود.
تحریک بیان ژنهای سیستم دفاعی گیاه م 

صفات مورد نظر در این آزمایش ،نگهداری شد.

یتوانند نقش دو گانهای داشته
بنابراین الیسیتورها م 

صفات مورد ارزیابی شامل:

باشند طوری که هم مقاومت گیاه را تحریک کرده،

فعالیت آنزیم کاتاالز :مقدار  0/ 15گرم برگ تازه در

یدهند(قاسمی و
هم تولید متابولیت ثانویه را افزایش م 

ازت مایع به خوبی ساییده و به صورت پودر در آمد.

معصومی اصل .) 92 31 ،استفاده از الیسیتورها

سپس مقدار  1/5میلی لیتر بافر فسفات پتاسیم 50

کهای تولید متابولیت ثانویه) روش مناسبی
(محر 

میلی موالر( )pH=7/5که حاوی پلی وینیل پیرولیدین

تهای ثانویه است.
برای افزایش سطح تولید متابولی 

( )PVPیک درصد و  EDTAیک میلیموالر به آن

تهای
این ترکیبات نقش مهمی درچرخه تولید متابولی 

اضافه و ساییده شد .جهت جلوگیری از ذوب شدن

ثانویه ایفا میکنند (صمدی و همکاران.) 93 31،

یخ نمونهها ،تمام مراحل استخراج بر روی یخ انجام
گرفت .عصاره حاصل به مدت  20دقیقه با سرعت

فرآیند پژوهش

 20000 gو در دمای  4درجه سانتیگراد سانتریفیوژ

به منظور مطالعه اثر سالیسیلیک اسید ،سیلیکات

شده و از محلول شفاف رویی ،برای سنجش فعالیت

پتاسیم و دو الیسیتور قارچی در گیاه همیشه بهار در
شرایط تنش شوری ،آزمایشی به صورت فاکتوریل در
قالب طرح تصادفی با  4تیمار ذکر شده در سطوح
غلظتی( 900 - 600 - 300 -0پیپیام) و  3سطح شوری

آنزیم کاتاالز استفاده شد .به منظور سنجش فعالیت
آنزیم کاتاالز ،از روش) )Pereira., 2002استفاده شد.
بررسی میزان فعالیت آنزیم کاتاالز و میزان کاهش
 ،H2O2با مطالعه تغییرات جذب نوری در 042

اثر محلولپاشی اسیدسالیسیلیک ،سیلیکات پتاسیم63 ...

نانومتر به مدت  1دقیقه انجام شد .روش کار به این

لیتری که حاوی  50میلی لیتر محیط کشت شامل

صورت بود که ابتدا  3/5میلی لیتر 30 H2O2درصد را

ترکیبات عصاره مالت  3گرم در لیتر ،عصاره مخمر 3

یکنیم.
با  50میلی لیتر آب مقطر به خوبی مخلوط م 

گرم در لیتر ،پپتون  5گرم در لیتر و گلوکز  01گرم در

سپس  70میکرولیتر از آن را برداشته و به آن 2/38

لیتر و  pH= 6/2اضافه میشود و به مدت شش روز

میل 
یلیتر بافر فسفات پتاسیم بدون  PVPو EDTA

بر روی شیکر با سرعت  200دور در دقیقه و دمای

یکنیم .در نهایت  00 1میکرولیتر از عصاره را
اضافه م 

 25درجه سانتیگراد با سیکل  61ساعت روشنایی و

به محلول فوق اضافه کرده ،جذب را بالفاصله و بعد

یگیرد .سپس فاز مایع محیط
 8ساعت تاریکی قرار م 

از گذشت  1دقیقه در  042نانومتر با استفاده از

کشت با عبور کاغذ فیلتر واتمن شماره  1جمع آوری

یکنیم.
دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری و ثبت م 

شده و محلول حاصل در  5000دور در دقیقه به

محلول شاهد برای این سنجش ،توسط اضافه کردن

مدت  15دقیقه سانتریفوژ میشود .محلول به دست

 2/38میلی لیتر بافر فسفات پتاسیم بدون  PVPو

یمتری به عنوان
آمده پس از عبور از فیلتر  0/22میل 

 EDTAبه  70میکرولیتر آب اکسیژنه  %2و اضافه

یگیرد .الیسیتور
الیسیتور قارچی مورد استفاده قرار م 

کردن  00 1میکرولیتر بافر فسفات پتاسیم حاوی PVP

قارچی به دست آمده را در دمای  4درجه سانتیگراد

و  EDTAبدست آمد.

یشود.
نگهداری م 

غلظت پراکسید هیدروژن( :)H2O2اندازهگيري
غلظت پراکسید هیدروژن با استفاده از روش( Loreto

نتایج و بحث

 )et al.,2001انجام شد .ابتدا یک گرم نمونه برگ را

موارد زیر در گیاهان مورد ارزیابی قرار گرفت:

يكلرواست كي
خرد كرده ،به آن  5mlمحلول اسيد تر 
اضافه گردید .سپس نمونه هموژنيزه شده در

g

 2000 1به مدت  15دقيقه سانتريفیوژ شد(در دمای 4
درجه سانتیگراد) سپس  ۰/۵میلی لیتر از محلول رو يي

سانتريفوژ شده به  ۰/۵میلی لیتر محلول بافر فسفات-
پتاسيم

۱۰

میلی موالر( )pH=7و یک میلی لیتر

محلول یک موالر از  KIاضافه گردید ودر نهایت
ميزان جذب با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر در
طول موج  390نانومتر اندازهگيري شد.
اثر الیسیتورهای قارچی :به منظور تهیه الیسیتورهای
قارچی در ابتدا الیسیتور از قارچهای

Rhizopus

 stoloniferو  Penicillium sp.مطابق با روش
( )Farakya et al., 2005استخراج میشوند .بدین
ترتیب که ابتدا قارچ مذکور به یک ارلن  052میلی

ارتفاع گیاه :ارتفاع گیاه همیشهبهار تحت تأثیر
چیک
چکدام از تیمارها قرار نگرفت و به تعبیری هی 
هی 
از تیمارها نتوانستند بر ارتفاع گیاه در شرایط تنش
یدار بگذارند.
شوری اثر معن 
تعداد

برگ:

تیمارهای

سیلیکات

پتاسیم،

اسیدسالیسیلیک و الیسیتور قارچی ریزوپوس به طور
جداگانه در سطح یک درصد بر تعداد برگ گیاه
یدار گذاشتند اما تیمار الیسیتور
همیشهبهار تأثیر معن 
قارچی پنیسیلیوم نتوانست به تنهایی منجر به تأثیر
یدار بر این صفت شود .اثر متقابل شوری بستر و
معن 
تیمار الیسیتورهای قارچی ریزوپوس و پنیسیلیوم بر
یدار نشد اما دو تیمار دیگر
تعداد برگ گیاه معن 
(سیلیکات پتاسیم و اسید سالیسیلیک) سبب تأثیر
یدار بر تعداد برگ گیاه همیشهبهار در سطح
معن 
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احتمال یک درصد شدند .به طور کل ،میانگین تعداد

گیاهان همیشهبهار شده و سایر تیمارها نتوانستند

برگ در تیمار سیلیکات پتاسیم بیشتر از میانگین تعداد

یداری بر آن بگذارند.
هیچگونه اثر معن 

برگ گیاهان همیشهبهار تحت تیمار اسید سالیسیلیک
بوده است .در مجموع ،با افزایش شوری بستر ،از
تعداد برگهای گیاهان کاسته شده و با افزایش شوری
این کاهش نیز بیشتر بوده است .بر اساس نمودار ،1
بیشترین تعداد برگ گیاه همیشهبهار ،تحت اثر
سیلیکات پتاسیم با غلظت  600پیپیام در بستر بدون
شوری با تعداد  00 1عدد و کمترین تعداد تحت اثر
سیلیکات پتاسیم باغلظت  300پیپیام در شوری با
غلظت  600پیپیام با تعداد  36عدد به دست آمد.

نمودار  :2تأثیر تیمار الیسیتور قارچی پنیسیلیوم بر قطر ریشه گیاه همیشه بهار تحت
تنش شوری

Table 2: The Effect of Penicillium Fungal Olirient Treatment
on Sunflower Root Cultivar

در مجموع ،قطر ریشه گیاه با افزایش غلظت شوری
کاهش پیدا کرده و در غلظت

600

پیپیام به

نترین مقدار خود رسیده است .با وجود کاهش
پایی 
قطر ریشه در تنش شوری ،این شاخص تحت اثر
تیمار الیسیتور قارچی پنیسیلیوم با افزایش غلظت این
نمودار  :1تأثیر تیمارهای سیلیکات پتاسیم و اسیدسالیسیلیک بر تعداد برگ

Figure 1: Effect of treatments Potassium silicate and salicylic
acid on the number of leaves

در شوری با غلظت  600پیپیام ،هر دو تیمار
(سیلیکات پتاسیم و اسید سالیسیلیک) با وجود
افزایش تعداد برگ با افزایش غلظت ،نتوانستند
یداری نسبت به هم ایجاد نمایند .كاهش
تفاوت معن 
يهاي رشد و از جمله تعداد برگ ،با
برخي از ويژگ 
افزايش شوري خاك توسط ديگر محققين نيز گزارش
شده است ( .)El-Hendawy et al., 2005گزارش
شده است كه كاهش سطح برگ به همراه كاهش
تعداد برگ به كاهش سرعت فتوسنتز بوتهها منجر
م
يشود (.)Wang and Nil., 2000
قطر ریشه :تنها تیمار الیسیتور قارچی پنیسیلیوم هم به
تنهایی و هم به صورت متقابل با شوری موجب تأثیر
یدار در سطح احتمال یک درصد بر قطر ریشه
معن 

یدار پیدا کرده است ،به طوری که
تیمار ،افزایش معن 
در غلظت  900پیپیام در بستر بدون شوری بیشترین
قطر ریشه با مقدار

یمتر مشاهده شد.
 1/ 08میل 

کمترین قطر ریشه در بستر با شوری  600پیپیام در
غلظت  300پیپیام الیسیتور قارچی پنیسیلیوم با
مقدار  0/16میلیمتر دیده شد .افزایش میزان شوری
باعث کاهش میزان قطر ریشه گردید که با نتایج
سالمی و همکاران( ،) 84 31مطابقت دارد .در تیمار
شوری ،طول ساقه روندي کاهشي نشان داد به طوري
که در سطوح زياد شوري ،طول ساقه نسبت به تيمار
شاهد به ميزان % ۶۹کاهش يافت .ريشهها در مواجهه
با تنشهاي محيطي از جمله شوري نقش مهمي در
بقا و عملكرد گياهان زراعي ايفا ميكنند(كافي و
همكاران )2009 ،و اولين اندام گياهي هستند كه آثار
تنش شوري را تجربه ميكنند .در اثر تنش شوري

اثر محلولپاشی اسیدسالیسیلیک ،سیلیکات پتاسیم65 ...

طول ريشه كاهش پيدا كرد(جعفریان و زارع.) 94 31 ،

 Lal Khajanchi et al., 2007نیز كاهش حجم ریشه

گزارش شده است كه گياهاني كه ريشه اصلي

را با افزايش غلظت نمك در گندم و جو گزارش

لتر و تعداد ريشههاي جانبي بيشتري دارند
طوي 

نمودهاند .با توجه به اين كه يكي

نسبت به گياهاني كه اين خصوصيت را كمتر دارند

شوري در گياه جلوگيري از جذب آب است ،اهميت

از اثرات تنش

تحمل بيشتري به تنش شوري دارند( Singh et al.,

ريشه به عنوان مهمترين اندام در جذب آب

.)2000

مشخصتر م 
يهاي آن نقشي
یشود و بررسي ويژگ 

حجم ریشه :تنها تیمار اسیدسالیسیلیک به تنهایی

كليدي در بررسي واكنش گياهان به تنش شوري دارد

یدار در سطح احتمال پنج درصد بر
موجب تأثیر معن 

(.)Leid and Salz., 1997

حجم ریشه شده و سایر تیمارها نتوانستند به تنهایی
بر این شاخص تأثیری بگذارند .در مورد اثر متقابل
تیمار شوری و تیمارها ،تیمارهای اسیدسالیسیلیک و
الیسیتور قارچی پنیسیلیوم توانستند بر حجم ریشه
یدار در
گیاهان همیشهبهار تحت تنش شوری اثر معن 
سطح احتمال یک درصد بگذارند .بر اساس نمودار ،3
روند میزان حجم ریشه گیاهان همیشهبهار تحت اثر
تیمار شوری از الگوی خاصی پیرونی نکرده اما با
افزایش غلظت اسیدسالیسیلیک و الیسیتور قارچی
یدار پیدا کرده است .در شوری
پنیسیلیوم ،افزایش معن 
با غلظت

600

پیپیام ،در گیاهان تحت تیمار

اسیدسالیسیلیک تفاوت معنیداری از لحاظ حجم
ریشه مشاهد نشد اما در تیمار الیسیتور قارچی
تهای  600و  900پیپیام به
پنیسیلیوم ،تیمار با غلظ 
یدار حجم ریشه تا 25
یکباره موجب افزایش معن 
سانتیمتر مکعب شد.

هیدروژن پراکسید( :)H2O2تیمارهای سیلیکات
پتاسیم و اسیدسالیسیلیک به طور جداگانه در سطح
یک درصد بر میزان هیدروژن پراکسید همیشهبهار
تأثیر معنیدار گذاشتند اما تیمارهای الیسیتور قارچی
ریزوپوس و پنیسیلیوم نتوانستند به تنهایی منجر به
یدار بر این صفت شوند .اثر متقابل تیمار
تأثیر معن 
شوری بستر و تیمار الیسیتور قارچی ریزوپوس
یدار نشد اما سایر تیمارها (سیلیکات پتاسیم ،اسید
معن 
سالیسیلیک و الیسیتور قارچی پنیسیلیوم) سبب تأثیر
یدار بر میزان هیدروژن پراکسید در سطح احتمال
معن 
یآلدهید و
یک درصد شدند .مشابه با الگوی مالون د 
پرولین ،میزان هیدروژن پراکسید نیز در گیاهان رشد
یافته در شرایط بهینه(بدون تنش شوری) در سطح
پایینی قرار دارد اما با افزایش شوری ،روند صعودی
به خود گرفته و در غلظت  600پیپیام به باالترین
میزان رسید .کمترین میزان هیدروژن پراکسید در
تیمار الیسیتور پنیسیلیوم  600 ppmبدون تنش شوری
و بیشترین میزان ،سیلیکات پتاسیم  300 ppmمشاهده
گردید .تیمار سیلیکات پتاسیم با غلظت  600و 900
یدار مقدار  H2O2نسبت به
 ppmباعث کاهش معن 
غلظت 300 ppmدر تمامی سطوح شوری شدند .تیمار

نمودار  :3تأثیر تیمار اسید سالیسیلیک و الیسیتور قارچی پنیسیلیوم بر حجم ریشه
Table 3: The Effect of Salicylic Acid Treatment and
Penicillium Fungal Olirient on Root Volume

 SAبا غلظت  600و  ppm 900موجب کاهش
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معنیدار سطح H2O2نسبت به غلظت  ppm 300شد
یداری با هم ندارند.
چکدام تفاوت معن 
که البته هی 

 0/ 45 2 00میلیگرم پروتئین در دقیقه به دست آمد.
بیشترین مقدار آنزیم کاتاالز نیز در بستر با شوری با
یگ ر م
غلظت  600پیپیام با مقدار  0/ 84 5 00میل 
پروتئین در دقیقه حاصل شد .دیانت مهارلویی و
همکاران( ) 93 31و پسندی پور و همکاران(،) 92 31
گزارش نمودند که شوري موجب افزايش ميزان
فعاليت آنزيم كاتاالز گرديد .افزایش فعاليت آنزیم

نمودار  :4تأثیر تیمارهای سیلیکات پتاسیم ،اسید سالیسیلیک و الیسیتور قارچی
پنیسیلیوم بر میزان هیدروژن پراکسید

Table 4: The Effect of Potassium Silicate, Salicylic Acid, and
Penicillium Fungal Olirentate Treatments on Hydrogen
Peroxide

کاتاالز در واکنش به تنش شوری توسط دیگر محققان
نيز گزارش شده است( McDonald, 1999; Baily,

 .)2004این آنزیم طی واکنش آنزیمی با زدودن انواع
فعال اکسيژن و جلوگيری از تخریب دیواره سلولی

نصیبی و همکاران( ) 93 31گزارش کردند که شوری
باعث افزایش غلظت پراکسید هیدروژن ریشه و اندام
هوایی گیاهان تحت تنش در مقایسه با گیاهان شاهد
گردید .افزایش هیدروژن پر اکسید سبب آسیب به
غشاهای بیولوژیک و پراکسیداسیون آنها میشود.
یتواند
گها م 
افزایش مقدار پراکسیدهیدروژن در بر 

به بقاء گياه کمک م 
ینماید( Jiang and Zhang,
 .)2001از آن جا که برخی محققان معتقدند که سنتز
نها در اثر تنشهای شدید شوری کاهش
پروتئي 
ییابد ،فعاليت آنزیم کاتاالز نيز در تنشهای شدید
م
شوری ممکن است کاهش یابد( (KhannaChopra

.and Selote, 2007

به دلیل القاي تنش اکسیداتیو ناشی از تنش شوري
باشد(نصیبی و همکاران.) 93 31،
آنزیم کاتاالز( :)CATتنها تیمار اسیدسالیسیلیک هم
به تنهایی و هم به صورت متقابل با شوری موجب
یدار در سطح احتمال یک درصد بر میزان
تأثیر معن 
چگونه
آنزیم کاتاالز شده و سایر تیمارها نتوانستند هی 
یداری بر آنزیم کاتاالز بگذارند .میزان آنزیم
اثر معن 

نمودار  :5تأثیر تیمار اسید سالیسیلیک بر میزان آنزیم کاتاالز

Table 5: Effect of Salicylic Acid Treatment on Catalase
Enzyme

کاتاالز با افزایش شوری بستر به دلیل افزایش
هیدروژن پراکسید برای جاروب کردن این ماده،
یداری پیدا کرد .به طوری که در شوری
افزایش معن 
با غلظت  600پیپیام به باالترین میزان خود رسیده
است .کمترین مقدار آنزیم کاتاالز در گیاهان همیشه-
بهار در بستر بدون شوری تحت اثر تیمار
اسیدسالیسیلیک با غلظت

900

پیپیام با مقدار

نتیجهگیری کلی
با افزایش شوری از میزان کلروفیل  aو  bو کل
کاسته شد که تیمار الیسیتور ریزوپوس با غلظت 600
پیپیام در بستر بدون شوری با میزان  0/ 107میلی
گرم بر گرم وزنتر بیشترین میزان کلروفیل  aرا
داشت و بیشترین میزان کلروفیل  bو کل تحت اثر

اثر محلولپاشی اسیدسالیسیلیک ،سیلیکات پتاسیم67 ...

تیمار  SAبا غلظت  600پیپیام بدون شوری ،با
مقدار  0/ 0328و  0/921مشاهده شد.
بیشترین میزان هیدرون پراکسید در تیمار سیلیکات
پتاسیم با غلظت  300پیپیام و مقدار  77/ 68نانومول
بر گرم وزنتر مشاهده گردید بیشترین مقدار آنزیم
کاتاالز در شوری ،SA

600

پیپیام با مقدار

 0/ 84 5 00میلی گرم پروتئین در دقیقه حاصل شد.
میانگین تعداد برگ در تیمار سیلیکات پتاسیم از سایر
تیمارها بیشتر بوده است.
الیسیتور پنیسیلیوم باعث افزایش در میزان حجم و

پراكسيدهيدروژن (.)H2O2

مجله علمی پژوهشی

اکوفیزیولوژی گیاهی .سال  .7شماره  . 23ص . 64 - 76
خوشگفتارمنش ،ا .ح . 93 31 .مبانی تغذیه گیاهی .انتشارات
دانشگاه صنعتی اصفهان 045 .صفحه.
دیانت مهارلویی ،ز ،.مقصودی .ز .و امام ،ی . 93 31 .تأثیر
یهای موفولوژیک و
شوری و اسید سالیسیلیک بر ویژگ 

فیزیولوژیک سورگورم ،در مراحل اولیه رشد .فرآیند و-
کارکرد گیاهی ،جلد  ،3شماره  ،7ص . 58 - 65
رنجبر کبوترخانی ،م ،.اسمعیلی زاده ،م ،.کریمی ،ح ،.شمشیری،
م .ح . 95 31 .بررسی تأثیر محلول پاشی عناصر سیلیسیم و
یهای بیوشیمیایی و اکوفیزیولوژی
پتاسیم بر برخی ویژگ 
دانهال های پسته رقم بادامی ریز زرند کرمان در شرایط

قطر ریشه ،آنتوسیانین و  MDAشد و نیز باعث

تنش شوری .علوم باغبانی ایران .دوره  . 47شماره  .4ص

کاهش در میزان آنزیم  SODو هیدروژن پراکسید

.937-257

گردید .الیسیتور ریزوپوس باعث افزایش میزان
کارتنوئید ،پرولین و آنتوسانین و کاهش در میزان

زرگری ،ع . 1375 .گیاهان دارویی .جلد سوم .انتشارات دانشگاه
تهران 629 .صفحه.
صمدی ،ص ،.ع ،قاسم نژاد ،.علیزاده ،م . 93 31 .تغییرات فعالیت

فعالیت آنزیم  SODگردید.

آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز کنگرفرنگی ( Cynara

منابع

سالیسیلیک در شرایط درون شیشه .نشریه پژوهشهای

 )scolymus L.تحتتاثیر متیل جاسمونات و اسید
اسدی کرم ،ا ،.ز ،اسرار . 94 31 .اثر پیش تیمار آرژنین در
تخفیف صدمات اکسیداتیو ناشی از تنش شوری در گیاه
شاهی .نشریه علوم -پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهان
زراعی ،جلد  ،9شماره .1
اکبری قوژدی ،ا .ع ،ایزدی دربندی ،ا .برزویی و ع ،مجدآبادی.
 . 89 31بررسی تغییرات مورفولوژیک ژنوتیپهای گندم در
شرایط تنش شوری .علوم و فنون کشتهای گلخانهای.
سال اول .شماره  ،4ص . 71 - 82
امیدبیگی ،ر . 84 31 .تولید و فرآوری گیاهان دارویی .جلد دوم.
انتشارات آستان قدس رضوی 834 .صفحه.
پسندی پور ،ا ،.ج ،فرح بخش .م ،صفاری .ب ،کرامت. 92 31.
اثر  SAبر برخی واکنشهای فیزیولوژیک گیاه شنبلیله.

تحت تنش شوری اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی جلد .7
شماره  .2ص .512-822
جعفریان ،ط ،.م .ح ،زارع . 94 31 .كاهش اثر منفي شوري

برگندم ( )Triticumaestivum L.با پيش تيمار بذر با

تولید گیاهی .جلد  ، 21شماره.531-841 .

طباطبایی ،س .ج . 92 31 .اصول تغذیه معدنی گیاهان .انتشارات
دانشگاه تبریز 568 .صفحه.
غالمی ،ر ،.کاشفی ،ب ،.سعیدی سار ،س . 92 31 .تأثير
محلولپاشي اسيدساليسيل كي

در كاهش اثرات تنش شوري

بر صفات رشديگياه مريم گلي .مجله اکوفیزیولوژیکی
گیاهی ،سال  ،5شماره  . 15ص . 64 - 73
فاطمی .ل ،.س.ج ،طباطبایی .ا ،فالحی . 88 31 .اثر سیلیسیوم بر
رشد و عملکرد گیاه توت فرنگی در شرایط تنش شوری.
مجله علوم باغبانی .جلد  . 23شماره  1ص . 88 - 95
قاسمی چوبشهر ،ا ،.خرمی وفا ،م .1931 .اثر پیش تیمار اسید
سالیسیلیک بر ویژگیهای جوانه زنی همیشه بهاردر شرایط
تنش شوری .فنآوری تولیدات گیاهی ،جلد  . 12شماره .2
. 57 - 70
قاسمی ،ز ،.معصومی اصل ،ا . ۱۳۹۲ .اهمیت و تأثیر محرکها
(الیسیتورها) در تولید متابولیتهای ثانویه در گیاهان

6931 ، شماره چهارم، دوره دوازدهم، فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی68

under field conditions. Environ. Exp.
Botany. 60: 276–283.
Kafi, M., M. Barzoii, A. Salehi, A. Kamandi,
A. Masomi and J. Nabati. 2009.
Environmental stress in plant physiology.
Mashhad
University
of
jihad
publications.502pp.
Lal Khajanchi, S. G., M. Setih, P. C. Sharma,
A. Swarup and S. K. Gupta. 2007. Effect of
NaCl concentration on growth, root
morphology and photosynthetic pigment in
wheat and barley under solution culture. J.
Agrochimica.51: 194-206.
Leid, E. O. and J. F. Salz. 1997. Is salinity
tolerance related to Na accumulation in
upland cotton (Gossypiumhirstum L.)
seedling. Plant and Soil 190: 67-75.
Loreto F, Velikova V. 2001. Isoprene
produced
by
leaves
protects
the
photosynthetic apparatus against ozone
damage, quenches ozone products, and
reduces lipid peroxidation of cellular
membranes. Plant Physiology. 127: 17811787.
McDonald, M. B. (1999). Seed deterioration:
physiology, repair, and assessment. Seed
Sci. Technol. 27(11): 177–237.
Reezi, S., M. Babalar and S. Kalantari. 2009.
Silicon alleviates salt stress, decreases
malondialdehyde content and affects petal
color of salt stressed cut rose (Rosa×
hybrida L.) ‘Hot Lady’. Afric. J.
Biotechnol. 8: 1502-1508.
Palled, Y. B., A. M. Chandra Shekharaiah and
G. D. Radder. 1985. Response of Bengal
gram to moisture stress.Indian J. of Agron.
30: 104-106.
Singh, D. N., A. M. Masood and D. S. Basu.
2000. Genetic variation in dry matter
partitioning in shoot
and root influences of chickpea to drought. 3rd
International Crop Science Congress,
Hamburg,Germany. pp17-22.
Wang, Y. and N. Nil. 2000. Changes in
chlorophyll,
ribulose
bi
phosphate
carboxylase Oxygenase, Glycine betaine
content, photosynthesis and transpiration in
amaranthus tricolor leaves during salt
stress. The Journal of Horticultural Science
and Biotechnology.75:623-627.

 اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی،دارویی
. انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه، همدان،پایدار
،. ع، معصومی،. ع، کمندی،. م، صالحی،. ا، برزوئی،. م،کافی
.شهای محیطی در گیاهان
  فیزیولوژی تن. 88 31 . ج،نباتی
. صفحه502 . چاپ اول.انتشارات چهاد دانشگاهی مشهد
. ع. و، زارع مهرجردی،. م. نباتی،. ج. باقری، ا. ع،. م،کافی
 بررسی تأثیر تنش شوری بر برخی متغیرهای. 89 31
 علوم. ژنوتیپ نخود در محیط هیدروپونیک11فیریولوژیک
- 69  ص،4  شماره. سال اول.و فنون کشتهای گلخانهای
.55
، محمدی نژاد،. ر، زنگنه،. خ، منوچهری کالنتری،. ف،نصیبی
 اثر پیش تمیار بذر با آمینو اسیدهای آرژنین و. 93 31 .ق
صهای بیو شیمیایی گیاه
 سیستین بر رشد و برخی شاخ
، سال اول. فیریولوژی تنش گیاهی.گندم تحت تنش شوری
. 43 - 52  ص1 شماره

Bates, L.S., Waldren, R.P. and Terae, I.D.,
1973. Rapid determination of free proline
for water stress.studies. Plant and Soil, 39:
205-207.
Epstein, E. 1999. Silicon. Ann. Rev. Plant
Physiol. Plant Mol. Biol. 50: 641-664.
Pereira, G. J., G. Molina, and R.A. Zevedo.
2002. Activity of antioxidant enzymes in
responses to pb in Crotalaria juncea. Plant
and Soil. 239: 123-132.
El-Hendawy, S.E., H. Yuncai, G. M. Yakoutb,
A. M. Awad., S. E. Hafiz and U.
Schmidhalter. 2005. Evaluating salt
tolerance of wheat genotypes using multiple
parameters. Europ. J. Agron. 22: 243–253.
Farakya, S., A. Julka., R. Mehra., V. Datta., A.
K. Srivastava and V. S. Bisaria. 2005.
Enhanced
production
of
secondary
metabolites by biotic elicitors in plant cell
suspension cultures. Presented at 5th Asia
Pacific
Biochemical
Engineering
Conference. 15-19.
Jiang, M. and Zhang, J. (2001). Effect of
abscisic acid on active oxygen species,
antioxidative offence system and oxidative
damage in leaves of maize seedlings. Plant
Cell Physiol. 42: 1265-1273.
Khanna-Chopra, R. and Selote D. S. (2007).
Acclimation to drought stress generates
oxidative stress tolerance in droughtresistant than -susceptible wheat cultivar

