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  تنش کلرید سدیماثرات تعدیل های مختلف سالیسیلیک اسید در تاثیر غلظت

 گیاه های فتوسنتزی در رنگدانهرشد و پارامترهای روی بر 

 (.Helianthus annuus L) آفتابگردان
 

 *کبری مهدویان 

 .، ایرانه علوم، دانشگاه پیام نور، تهرانشناسی، دانشکدگروه زیست  
 

 21/6/69تاریخ پذیرش:    5/3/69تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

شوری خاک یک مسئله محیطی جدی است که آثار منفی برر رشرد و تودیرد گیا ران دارد. از سروی دیگرر       

زدایری  بره واسرطه سر    کره   ای اکسیداتیو در گیا ران دارد،  سادیسیلیک اسید نقش مهمی در جلوگیری از آسیب

 ای مختلف سادیسیلیک اسید، در این تحقیق اثر غلظت .شود ای سوپراکسید در نتیجه شوری تودید میرادیکال

بر پارامتر ای مورفودوژیکی و بیوشیمیایی در گیا ان  کلرید سدی سادیسیلیک اسید و  توأمو اثرات  کلرید سدی 

و کلرید سدی  موالر میلی 000و  52، 20، 52، 0 ای با غلظت کلرید سدی ردان مورد مطادعه قرار گرفت. آفتابگ

تصادفی به صورت فاکتوریل مورد  موالر در یک طرح کامالًمیلی 2/0و  0، 2/0، 0 ای سادیسلیک اسید با غلظت

باعث کا ش رشد ساقه، ریشه، وزن  کلرید سدی استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیقات نشان داد که 

در حادی که در گیا ان پیش تیمار شده برا سادیسریلیک اسرید ایرن      ،شودکاروتنوئید میکلروفیل و تر و خشک، 

نشران د نرده نقرش     ، کلروفیرل و کاروتنوئیرد  از طرف دیگر افزایش مقدار آنتوسیانین کا ش تعدیل شده است.

کنرد  نتایج فوق پیشنهاد مری است.  کلرید سدی این گیاه در برابر تنش تحمل پذیری سادیسیلیک اسید بر افزایش 

 پذیری گیاه در برابر تنش کلرید سدی  می شود.که کاربرد سادیسیلیک اسید باعث افزایش تحمل
 

 .کلروفیل، کلرید سدی آفتابگردان، آنتوسیانین، سادیسیلیک اسید، : کلیدی هایواژه

 

 2مقدمه

شوری یک فاکتور محیطی است که تمرام مراحرل   

دانره   ،تودهزنی تا تودید زیرشد و نمو گیاه را از جوانه

د د. ادبته پاسخ و میوه، ک  و بیش تحت تاثیر قرار می

نموی گیاه، گیا ان به شوری بسته به نوع گیاه، مراحل 

 ,Manchanda and Gargشدت و مردت ترنش دارد    

کا رد و  از رشد گیا ان مری تنش کلرید سدی   (.2008

تودید محصول    در نتیجه بر    خروردن تعرادل در   

جذب عناصر ضروری، آب و تنش اکسیداتیو کرا ش  

                                                 
 mahdavian.k@gmail.comنویسنده مسؤول: *

اگر چه رشرد گیراه    (.Parida and Das, 2005 یابد می

ک مرنظ  و کامرل اسرت و    نتیجه فرایند ای فیزیودوژی

توان تنهرا  مهار رشد گیاه توسط عوامل محیطی را نمی

به یک فرایند فیزیودوژیک خاص نسبت داد، اما پدیده 

 ,Parida and Das فیزیودوژیک غادب، فتوسنتز اسرت  

رشد گیاه و تودید بیوماس بره میرزان فتوسرنتز     (.2005

بسته به شردت آن   شوریخادص بستگی دارد و تنش 

 گذارد. بر فتوسنتز تاثیر می

و خشکی نیز تعادل برین تودیرد    تنش کلرید سدی 

 ای فعال اکسیژن و از بین بردن آنهرا را بره  ر     گونه

با ادقای تنش آبری موجرب   تنش کلرید سدی  زنند. می
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 رای  در سرلول  2COبسته شدن روزنه، کا ش غلظت 

و موجرب  شرود  مزوفیل برگ گیا ان تحت ترنش مری  

گررردد. در ایررن در کلروپالسررت مرری NADPHتجمرر  

در دسررترس برررای انجررام    NADP+شرررایط مقرردار  

بنرابراین   ، رای نروری فتوسرنتز کرا ش یافتره     واکنش

اکسیژن به عنوان پذیرنده ادکترون عمل کرده و منجرر  

به تودیرد رادیکرال سوپراکسرید و بره دنبرال آن سرایر       

ترنش اکسریداتیو    ای فعال اکسیژن و در نهایرت  گونه

 Abdul Jaleel et al., 2009; Sudhakar et  گرردد می

al., 2001) 

با توجه به نقش یون کلر در انتقال ادکترون حاصل 

از اکسیداسیون آب، سمیت ناشی از تجم  کلر انتقرال  

را برر   زده کره ایرن     Iطبیعی ادکترون و فتوسیسرت   

 ROSنظمی منجر به نشت ادکترون و افزایش تودید بی

 ,.Sudhakar et alگرردد   و ادقای تنش اکسیداتیو مری 

2001.) 

برخی مرواد از جملره سادیسریلیک اسرید یرا ارترو       

تنش  یدروکسی بنزوئیک اسید باعث کا ش آثار سوء 

 (.El-Tayeb, 2005  شروند در گیا ان میکلرید سدی  

سادیسیلیک اسید یک ترکیرب فنلری و شربه  ورمرونی     

یرک مودکرول عالمتری در    است و نقش آن به عنروان  

 ای گیا ان به عوامرل محیطری نشران داده شرده     پاسخ

است. این ترکیب باعث افزایش فعادیت سیسرت  دفراع   

آنتی اکسیداتیو و تاثیر روی ترنف  و تمامیرت غشرا ا    

 ;Nazar et al., 2011; Syeed et al., 2011 اسرت   

Khan et al., 2012 .)SA (Salicylic acid)  توانرد  مری

 ای مختلرف  رعت از نقطه اودیه استعمال به بافتبه س

 ا سادیسیلیک اسرید یرک   گیاه منتقل شود. عالوه بر آن

 ورمون تنظی  کننرده درونری اسرت کره نقرش آن در      

 ای زیستی و غیر  ای دفاعی بر علیه استرسمکانیس 

 ,.Yalpani et alزیستی به خوبی شناخته شده اسرت   

1994; Szalai et al., 2000.)  در این پژو ش با  دف

 آفتابگردان به گیاهتحمل پذیری و  تعدیل کا ش رشد

خاک، تاثیر سادیسیلیک اسرید برر کرا ش     کلرید سدی 

بر رشد و تغییررات بیوشریمیایی   تنش کلرید سدی  اثر 

 بررسی شد.  آفتابگردانگیاه 
 

 هامواد و روش

از  آفترابگردان برذر ای گیراه   شرایط کشت گیاهاان:  

ابتردا برذر ا برا     شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه گردید.

 2 یپوکلریت سدی  ضدعفونی شرده و سرپ  تعرداد    

لدان کاشته شده و در شرایط باز محیطری  بذر در  ر گ

 را زمرانی کره گیراه بره      قرار داده شدند. سپ  گلردان 

د ی آغاز مرحله سه تا چهار برگی رسید، مرحله تیمار

 شد. 

، 52، 0شرامل   Naclغلظرت   2در این آزمرایش از  

غلظررت سادیسرریلیک  4مرروالر و میلرری 000و  52، 20

موالر اسرتفاده شرد.   میلی 2/0و  0، 2/0، 0اسید شامل 

شامل دو فاکتور غلظرت   فاکتوریلکه در یک آزمایش 

NaCl  4سررطو و غلظررت سادیسرریلیک اسررید در  2در 

( صرورت  گلردان  00بار تکرار  در مجموع  3سطو با 

پذیرفت. در مرحله تیمار د ی، ابتدا سادیسیلیک اسرید  

 را اسرپری    ر روز و به مدت یک  فته  بر روی برگ

 ر روز بره مردت    کلرید سدی شد و سپ  تیمار ای 

 گردید. اعمالیک  فته 

پر  از   :هوایي و ریشهتعیین وزن تر و خشک اندام

جدا کردن اندام  وایی و ریشره از یکردیگر، وزن  رر    

مرردل  Sartariusیررک بررر حسررب گرررم بررا ترررازوی   

BP211D  با دقتg 0000/0 بررای  گیرری شرد.   اندازه

گیری وزن خشک، اندام  وایی و ریشه گیراه بره   اندازه

 50ساعت در آون با دمرای   44طور جداگانه به مدت 

و پ  از خشک شردن  گراد قرار داده شد درجه سانتی

 گیری شد. ا، وزن خشک آنها اندازهکامل نمونه

در پایران   گیری طول انادام هاوایي و ریشاه:   اندازه

و ریشه با استفاده از خط  اندام  واییتیمارد ی، طول 

از یقره ترا    انردام  روایی  گیری شرد. طرول   کش اندازه
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و طرول ریشره از یقره ترا      اندام  روایی قسمت انتهای 

در نظر گرفته شد. برای  ر تیمار بیش از  انتهای ریشه

تکرررار در نظررر گرفترره شررد و مقررادیر بررر اسرراس    3

 متر گزارش شد.سانتی

 ای گیری مقدار رنگیزهاندازههای فتوسنتزی: رنگدانه

، کلروفیررل کررل و  a ،bفتوسررنتزی شررامل کلروفیررل   

 Lichtenthalerکاروتنوئیرررد ا برررا اسرررتفاده از روش 

 ای تازه گیاه گرم از برگ 5/0( انجام پذیرفت. 0845 

درصد سائیده شده و پر  از   40 استون دیترمیلی 02با 

صاف کرردن جرذب آنهرا برا دسرتگاه اسرپکتروفتومتر       

 Carry 50    4/040 ررای اسررترادیا( در طررول مررو ،

 ا نانومتر خوانده شد و غلظت رنگیزه 450و  50/003

گررم برر   و بر حسب میلی زیر ای فرمول با استفاده از

 گرم وزن تر محاسبه گردید: 
Chla= (12.25 A663.2-2.79 A646.8) 

Chlb= (21.21 A646.8-5.1 A663.2)   

ChlT= chla+chlb                               

Car= [1000 A470-1.8 chla-85.02 chlb] /198 
 

ترتیررب برره carو  chla ،chlb ،chlTدر ایررن فرمررول  

، کلروفیررل کررل و  b، کلروفیررل aکلروفیررل  غلظررت

 را( مری    را و گزانتوفیرل  کاروتنوئید ا  شامل کاروتن

 (. Lichtenthaler, 1987باشد  

جهت اندازه گیری مقدار  ها:سنجش مقدار آنتوسیانین

گرم از انردام  روایی ترازه گیراه در      0/0 ا، آنتوسیانین

دیتر متانول اسیدی  شامل ادکرل  میلی 00 اون چینی با 

درصد و اسرید کلریردریک خرادص بره      2/88متیلیک 

ساعت در  54سائیده و به مدت  ( کامال0ًبه  88نسبت 

 گرراد قررار گرفرت.   درجره سرانتی   52تاریکی و دمای 

سررانتریفوژ و جررذب   g 4000دقیقرره در  00سررپ  

گیرری  نانومتر انردازه  220محلول باالیی در طول مو  

مرول برر    33000شد. با استفاده از ضرریب خاموشری   

 ا محاسبه و نترایج  متر مکعب غلظت آنتوسیانینسانتی

برای  ر  .موالر بر گرم وزن تر ارائه شدبر حسب میلی

 (. Wanger, 1979 شد  تکرار در نظر گرفته 3تیمار 

 

 تجزیه و تحلیل آماری

 در این پژو ش بر اساس طرح کرامالً  آنادیز آماری

تکرار در نظر گرفته  3تصادفی انجام و برای  ر تیمار 

و  SPSSافرزار   ا با استفاده از نرمشد. مقایسه میانگین

درصد انجام شرد.   82آزمون دانکن با ضریب اطمینان 

تیمرار روی صرفت انردازه گیرری     برای ارزیابی اثر دو 

افزار ی به دست آمده با استفاده از نرم اشده،  مه داده

SPSS .آنادیز واریان  دو طرفه شدند 

 

 نتایج

برا غلظرت    تنش کلرید سدی در  اندام  واییطول 

مرروالر کررا ش یافترره اسررت. میلرری 000و  52، 20، 52

کلریرد  سادیسیلیک اسرید و   توأم نتایج حاصل از تیمار

سادیسیلیک اسید برا  توأم د د که تیمار نشان می سدی 

، 52برا غلظرت    کلرید سدی میلی موالر و  2/0غلظت 

میلی موالر باعث افزایش طرول سراقه    000و  52، 20

برا   کلریرد سردی   گیاه نسبت به گیا انی کره فقرط برا    

انرد  میلی موالر تیمار شرده  000و  52، 20، 52غلظت 

کره در  طرور   مران (. از طرف دیگر a0شکل شود  می

ترنش کلریرد   شود طول ریشه در مشا ده می b0 شکل

موالر کرا ش  میلی 000و  52، 20، 52با غلظت  سدی 

سادیسریلیک   تروأم نتایج حاصرل از تیمرار    یافته است. 

 تروأم د رد کره تیمرار    نشران مری   کلرید سدی اسید و 

کلرید  موالر ومیلی 0و  2/0سادیسیلیک اسید با غلظت 

مروالر باعرث   میلی 000و  52، 20، 52با غلظت  سدی 

گیاه نسبت بره گیا رانی کره     اندام  واییافزایش طول 

 000و  52، 20، 52برا غلظرت    کلریرد سردی   فقط برا  

 شود.اند میموالر تیمار شدهمیلی
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. اعداد دارای در گیاه آفتابگردان( b و ریشه  (a  اندام  واییبر طول  کلرید سدی  سادیسیلیک اسید و توأماثر تیمار  :2 شکل

 دار است.درصد دارای اختالف معنی 2حروف غیر مشابه در سطو احتمال 

 

گیرری وزن ترر و   بررسی نترایج حاصرل از انردازه   

گیرراه آفتررابگردان تحررت تیمررار  انرردام  ررواییخشررک 

 000و  52، 20 ،52 کلریرد سردی    ای مختلف غلظت

موالر نشان داد که وزن تر و خشک سراقه تحرت   میلی

 000و  52، 20 کلرید سدی  ای مختلف تیمار غلظت

داری کرا ش  نسبت به شا د به طور معنری  میلی موالر

 ترروأم(. نتررایج حاصررل از تیمررار a5 شررکل  یابرردمرری

د د که تیمار نشان می کلرید سدی  سادیسیلیک اسید و

موالر و میلی 0و  2/0سادیسیلیک اسید در غلظت  توأم

انردام  باعث افرزایش وزن ترر و خشرک     کلرید سدی 

 کلریرد سردی   گیاه نسبت به گیا انی که فقط با   وایی

 .  (b5 شکل شود. تیمار شده اند می
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. اعداد دارای در گیاه آفتابگردان اندام  وایی( bو خشک    (a بر وزن تر کلرید سدی سادیسیلیک اسید و  توأماثر تیمار  :1شکل 

 دار است.درصد دارای اختالف معنی 2حروف غیر مشابه در سطو احتمال 

 

وزن ترر و  گیرری  بررسی نترایج حاصرل از انردازه   

 رای  خشک ریشه گیاه آفتابگردان تحت تیمار غلظرت 

مروالر  میلری  000و  52، 20 ،52 کلرید سردی  مختلف 

نشان داد کره وزن ترر و خشرک ریشره تحرت تیمرار       

 000و  52، 20 ،52 کلریرد سردی    ای مختلف غلظت

داری کرا ش  طرور معنری  نسبت به شا د به موالرمیلی

 ترروأم(. نتررایج حاصررل از تیمررار a3 شررکل  یابرردمرری

د د که تیمار نشان می کلرید سدی سادیسیلیک اسید و 

موالر و میلی 0و  2/0سادیسیلیک اسید در غلظت  توأم

باعث افرزایش وزن ترر و خشرک ریشره      کلرید سدی 

تیمرار   کلریرد سردی   گیاه نسبت به گیا انی که فقط با 

 (.b 3شکلشود  اند میشده
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. اعداد دارای حروف ریشه در گیاه آفتابگردان (b( و خشک  a  بر وزن تر کلرید سدی سادیسیلیک اسید و  توأماثر تیمار  :3شکل 

 دار است.درصد دارای اختالف معنی 2غیر مشابه در سطو احتمال 

 

کلرید  ای مختلف نتایج حاصل از تاثیر غلظت

و کل در برگ  a ،bد د که کلروفیل نشان می سدی 

، 52 کلرید سدی  ای مختلف گیاه در تیمار با غلظت

داری نسبت به موالر کا ش معنیمیلی 000و  52، 20

 توأمنتایج حاصل از تیمار . د ندشا د نشان می

د د که تیمار نشان می کلرید سدی سادیسیلیک اسید و 

میلی موالر و  0و  2/0سادیسیلیک اسید با غلظت  توأم

 کلو  a ،bباعث افزایش مقدار کلروفیل  کلرید سدی 

اند تیمار شده کلرید سدی نسبت به گیا انی که فقط با 

 (.4شکل شود  می
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در گیاه ( cو کلروفیل کل   (b  b(، کلروفیل a  aبر مقدار کلروفیل  کلرید سدی سادیسیلیک اسید و  توأماثر تیمار  :4شکل 

 دار است.درصد دارای اختالف معنی 2. اعداد دارای حروف غیر مشابه در سطو احتمال آفتابگردان
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کلرید  ای مختلف حاصل از تاثیر غلظتنتایج 

د د که کاروتنوئید در برگ گیاه در نشان می سدی 

 52، 20، 52 کلرید سدی  ای مختلف تیمار با غلظت

داری نسبت به شا د میلی موالر کا ش معنی 000و 

سادیسیلیک  توأمنتایج حاصل از تیمار . د ندنشان می

 توأممار د د که تینشان می کلرید سدی اسید و 

میلی موالر و  0و  2/0سادیسیلیک اسید با غلظت 

باعث افزایش مقدار کاروتنوئید نسبت به  کلرید سدی 

شکل شود  اند میگیا انی که فقط با شوری تیمار شده

2.)

 
دارای حروف غیر مشابه در . اعداد بر مقدار کاروتنوئید در گیاه آفتابگردان کلرید سدی سادیسیلیک اسید و  توأماثر تیمار  :5شکل 

 دار است.درصد دارای اختالف معنی 2سطو احتمال 
 

 
. اعداد دارای حروف غیر مشابه در بر مقدار آنتوسیانین در گیاه آفتابگردان کلرید سدی سادیسیلیک اسید و  توأماثر تیمار : 9شکل 

 دار است.درصد دارای اختالف معنی 2سطو احتمال 

 

 رای مختلرف کلریرد    نتایج حاصل از تاثیر غلظت

د د کره آنتوسریانین در بررگ گیراه در     سدی  نشان می

 52، 20، 52 ای مختلف کلرید سردی   تیمار با غلظت

داری نسبت به شرا د  میلی موالر افزایش معنی 000و 
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 د ند. نتایج حاصل از تیمار توأم سادیسریلیک نشان می

د رد کره تیمرار تروأم     اسید و کلرید سدی  نشران مری  

موالر و کلرید میلی 0و  2/0سادیسیلیک اسید با غلظت 

سرردی  باعررث افررزایش مقرردار آنتوسرریانین نسرربت برره 

شرود.  انرد مری  یا انی که فقط با شروری تیمرار شرده   گ

 (.0 شکل 

 

 بحث 

 ای شرور یرک مشرکل جردی بررای تودیرد       خاک

اه شناخته شده اسرت  محصوالت کشاورزی و رشد گی

 Shannon and Grieve, 1999 .) کلریرد سردی    ترنش 

. ادبتره میرزان   دگررد موجب کا ش رشرد گیا ران مری   

مردت ترنش، نروع گیراه و      کا ش بستگی به شردت و 

کرا ش پرارامتر  رای رشرد      مرحله زندگی گیراه دارد. 

 Juan et al., 2005 ;2007,.درگیا ان گوجره فرنگری    

shibli et al   عردس ،).Bandeoglu, 2004  یونجره ،)

 Wang et al., 2009)  گرزارش   کلرید سردی  در تنش

کلریرد  انرد کره تیمرار    مطادعات نشران داده شده است. 

بعضرری از پارامتر ررای رشررد ماننررد وزن تررر و  سرردی 

و آفترابگردان  خشک را در ریشه و سراقه گیراه خیرار    

 ,.Chartzoulakis, 1994 Zhu et al  د رد کا ش مری 

2004 ; Heidari et al., 2011;Yildirim, 2008; .) در

کلریرد  این تحقیق نیز پارامتر رای رشرد تحرت ترنش     

     کا ش یافتند.   سدی 

با تحمل  سویا  ایمشخص شده است که در گونه

ی رشررد در  رراپارامتر ،کلریررد سرردی برره پرذیری برراال  

 در ونیافتره  مالیر  کرا ش    کلریرد سردی    رای  تنش

یافتره اسرت، در   کرا ش   سدی کلرید  ای شدید تنش

 رای نیمره حسراس و حسراس در     گونره  در کره حادی

نیز پارامتر ای رشد کرا ش   کلرید سدی  ای ک  تنش

 (. Kao et al., 2006  ه استیافت

و  مکراران   Gunesمطادعات انجرام شرده توسرط    

زای سادیسریلیک  نیز نشان داد که کاربرد برون (5005 

طرور  بره  کلریرد سردی   در گیا ران تحرت ترنش     اسید

در ایرن مطادعره   د رد.  داری رشد را افزایش مری معنی

معین شده است که سادیسیلیک اسید پارامتر ای رشرد  

را در گیاه آفتابگردان در مقایسه با شرا د افرزایش داد.   

برای خیار ( Yildirim  5004 ا توسط مشابه این یافته

د د سادیسریلیک اسرید   نشان میگزارش شده است که 

اثر مثبتری برر پارامتر رای رشرد ریشره و سراقه دارد.       

دراین مطادعه پیش تیمار با سادیسیلیک اسرید   مچنین 

موجب بهبود پارامتر رای رشرد گیا ران تحرت ترنش      

کننرد برا نترایج گوجره     این نتایج مطابقرت مری  گردید. 

 ,.Stevens et al., 2006  Szepsi et alفرنگرری  

 ,.Khodary, 2004)  ; Gunes et al(، ذرت ;2005

 Jabeen et al., 2007 ،Shakirova et(، گنردم    2007

al., 2003 ; ،)   خردلYusuf et al., 2008  جو ،)El-

Tayeb, 2005     و نشان دادنرد کره تیمرار سادیسریلیک )

برر وزن ترر و    کلریرد سردی   اسید اثرات منفری ترنش   

 کند.خشک گیا ان را تعدیل می

توانرد  ر رشد میاثرات تحریکی سادیسیلیک اسید ب

برره دالیلرری چررون افررزایش میررزان تقسرری  در منرراطق  

مریستمی و رشد سلودی باشد که موجب افزایش رشد 

گردد و ددیل دیگر آن نیز تاثیر سادیسیلیک اسید برر  می

 Sakhabutdinovaباشد   ای گیا ی میسایر  ورمون

et al., 2003  ; Shakirova et al., 2003 .)Gunes 

( گزارش کرد که سادیسریلیک اسرید وزن مراده    5005 

در پاسخ کلرید سدی   خشک را در گیا ان تحت تنش

د د، که ممکرن اسرت   به سادیسیلیک اسید افزایش می

در ارتباط با ادقاء پاسخ آنتی اکسیدانی و نقش حفاظتی 

د د غشا ایی که مقاومت گیاه به آسیب را افزایش می

است کره طرول ریشره و     مچنین گزارش شده باشد. 

( و گنردم  Yusuf et al., 2008اندام  وایی در خرردل   

 Afzal, 2005     با کراربرد سادیسریلیک اسرید افرزایش )

 یافته است.
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 ررای فتوسررنتزی از اثرررات کررا ش مقرردار رنگیررزه

باشد خشکی می و کلرید سدی  ای محیطی نظیر تنش

و این کا ش بستگی به نوع گیاه، مدت و شدت ترنش  

ترنش  نیرز  در ایرن بررسری    حله نموی گیراه دارد. و مر

 موجررب کررا ش مقرردار کلروفیررل و   کلریررد سرردی  

کرا ش مقردار    کاروتنوئید ا درگیاه آفتابگردان گردید.

در  کلرید سدی کاروتنوئید در شرایط تنش  کلروفیل و

 ,.Tari et al., 2002 ; Juan et alگیاه گوجه فرنگری   

در ارقررام ( گرزارش شررده اسررت و ایرن کررا ش   2005

(. Juan et al., 2005حساس بیشتر از ارقام مقاوم بود  

 ایی نیز وجود دارد که نشران د نرده افرزایش    گزارش

 باشرد مری  کلرید سدی تنش   ای فتوسنتزی دررنگیزه

 Abd-El Samad and Shaddad, 1997.)  

 رای فتوسرنتزی در شررایط    کا ش مقدار رنگیرزه 

ددیرل تخریرب   بره  عمردتاً توانرد  می کلرید سدی تنش 

سررراختمان کلروپالسرررت و دسرررتگاه فتوسرررنتزی،    

 را برا اکسریژن     ا، واکنش آنن کلروفیلوفتواکسیداسی

 ررای سررنتز کلروفیررل و یکتررایی، تخریررب پرریش مرراده

 ای جدید و فعرال شردن   ممانعت از بیوسنتز کلروفیل

 ای تجزیه کننده کلروفیل از جمله کلرروفیالز و  آنزی 

 Neocleus andباشرررد  اخرررتالالت  ورمرررونی  

Nasilakakis, 2007 ; El-Tayeb, 2005.)  

 IIو  Iکاروتنوئید ا انرژی زیادی را از فتوسیسرت   

ضررر دفر     ای شیمیایی بری صورت گرما یا واکنشبه

توانند غشا ای کلروپالستی را حفظ نمایند کرده و می

 Juan  et al., 2005).  

Juan و  ( مقررردار کلروفیرررل5002 مکررراران   و

بره عنروان    کلرید سدی کارتنوئید ا را در  نگام تنش 

در  کلریرد سردی    رای مقاومرت بره    یکی از شراخص 

(. در ایرن  Juan et al., 2005انرد   گیا ان ذکرر نمروده  

مطادعه پیش تیمار سادیسیلیک اسرید موجرب افرزایش    

 مقدار کلروفیرل و محتروای کاروتنوئیرد ا در گیا ران    

د نده توانرایی سادیسریلیک   تحت تنش گردید که نشان

 باشد.اسید برای بهبود رشد می

کررراربرد سادیسررریلیک اسرررید در گیا ررران ذرت   

 Khodary, 2004;Tuna et al., 2007  جررو ،)El-

Tayeb, 2005 Deef, 2007;  گندم ،)Agarwal et al., 

2005  Jabeen et al., 2007;  نخود ،)Popova et al., 

 ,Tari et al., 2002 ; Szepesi(، گوجه فرنگری   2009

( موجررب افررزایش مقرردار کلروفیررل گردیررد.    2006

(، El-Tayeb, 2005گیرراه جررو   سادیسرریلیک اسررید در

 ,Szepesi;  ( و گوجه فرنگری Khodary, 2004ذرت  

2006 Tari et al., 2002 ،) موجررب افررزایش  نیررز

 کاروتنوئید گردید.  

در بسیاری از مطادعرات گرزارش شرده اسرت کره      

و  اسرید موجرب افرزایش مقاومرت گنردم     سادیسیلیک 

 رای اکسریداتیو   و ترنش  کلرید سدی به  گوجه فرنگی

 Zahra et al., 2010; Sakhabutdinova et  شرود مری 

al., 2003 ; Arfan et al., 2007; Szepesi et al., 

2006.)  

Parida  وDas  5002    گزارش کردنرد کره ترنش )

محتویرات کلروفیرل و کاروتنوئیرد را در     کلرید سدی 

  مچنین محصوالت کا ش دادند.از  ای تعدادی برگ

El-Tayeb  5002 و )Gunes  5000  ثابت کردند کره )

تیمار سادیسیلیک اسید سبب افزایش محتوی کلروفیرل  

 شرد. کلرید سردی    در برگهای جو و ذرت تحت تنش

Tari  5005   وی محتر ( بیان کرد که سادیسریلیک اسرید

ترنش   ای گیاه گوجه فرنگری را تحرت   کلروفیل برگ

 bو  aکلروفیررل  مچنررین  .داد افررزایش کلریررد سرردی 

در گندم کا ش یافت امرا برا    کلرید سدی تنش تحت 

 ,.Hamid et alکراربرد سادیسریلیک افرزایش یافرت      

2010 .) 

 رای ذرت  تجمر  آنتوسریانین در ریشره    مچنرین  

 Kaliamoorthy and Rao, 1994  آرابیدوپسرری ،)
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 Mita et al., 1997  و عشقه )Murray, 1994 )تحت 

در گیرراه  گررزارش شررده اسررت. کلریررد سرردی تررنش 

مقرردار  کلریررد سرردی تررنش آفتررابگردان برره  نگررام  

رسرد  که به نظرر مری   ند ا افزایش نشان دادآنتوسیانین

بره   کلریرد سردی    ا بتوانند در شرایط تنش آنتوسیانین

عنوان یک محلول سازگار کننده اسرمزی عمرل کننرد.    

 ایی حاکی از محتروای براالی آنتوسریانین در    گزارش

 Wdhid در دست است کلرید سدی گیا ان بردبار به 

and Ghazanfar, 2006) 

 

 گیری نهایينتیجه

از  سادیسرریلیک اسررید نقررش مهمرری در جلرروگیری

 ررای اکسرریداتیو در گیا رران دارد، برره واسررطه  آسرریب

کلریرد   ای سوپراکسید که در نتیجه زدایی رادیکالس 

 رای  در این تحقیرق اثرر غلظرت    .شودتودید می سدی 

 تروأم و اثررات   کلرید سدی مختلف سادیسیلیک اسید، 

بررر پارامتر ررای  کلریررد سرردی سادیسرریلیک اسررید و 

گیا رران آفتررابگردان  مورفودرروژیکی و بیوشرریمیایی در

مررورد مطادعرره قرررار گرفررت. نتررایج حاصررل از ایررن   

باعث کا ش رشد  کلرید سدی تحقیقات نشان داد که 

ساقه، ریشه، وزن تر و خشک ، کلروفیل و کاروتنوئید 

شود در حادی که در گیا ران پریش تیمرار شرده برا      می

سادیسیلیک اسید ایرن کرا ش تعردیل شرده اسرت. از      

، کلروفیرل و  مقردار آنتوسریانین  طرف دیگرر افرزایش   

کاروتنوئید نشان د نرده نقرش سادیسریلیک اسرید برر      

 کلریرد سردی   افزایش مقاومت این گیاه در برابر تنش 

کنررد کرره پرریش تیمررار گیرراه دالدررت مررینتررایج  اسررت.

آفتابگردان با سادیسیلیک اسید باعث افزایش مقاومرت  

 نتروا مری  بنابراین شود.می کلرید سدی نسبت به تنش 

 از ناشی مخرب اثرات تخفیف در را ماده این از استفاده

 .کرد پیشنهاد کلرید سدی تنش 
 

 سپاسگزاری

نگارنده از حوزه معاونت محترم پژو شی دانشگاه 

پیام نور به خراطر حمایرت مرادی از پرژو ش حاضرر،      

 نماید.صمیمانه سپاسگزاری می
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Abstract 

Soil salinity is a serious environmental problem that has negative effect on plants growth and production. 

On the other hand, salicylic acid plays an essential role in preventing oxidative damage in plants by 

detoxifying super oxide radicals, produced as a result of salinity. In this research the effect of different 

concentrations of the salicylic acid, sodium chloride and interation effects of both of them were studied 

on morphological and biochemical parameters in sunflower (Helianthus annuus L.) plants. NaCl 

concentrations of 0, 25, 50, 75 and 100 mM and salicylic acid concentrations of 0, 0.5, 1 and 1.5 mM 

were used in the form of factorial experiment in a complete randomized design (CRD). Our results 

showed that salinity caused significant decrease in shoot and root length, fresh weight and dry weight, 

chlorophyll and carotenoid of plants. While reduced in salicylic acid pre-treated plants, this reduction has 

been moderated. On the other hand, increasing the amount of anthocyanin, chlorophyll and carotenoid 

indicated the role of salicylic acid in increasing the tolerance of this plant to sodium chloride stress. The 

above results suggest that salicylic acid application increases plant tolerance to sodium chloride stress. 

Keywords: Anthocyanin, , Chlorophyll, Helianthus annuus L., Salicylic acid, Sodium chloride. 
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