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 یشورتنش تغییرات مالون دی آلدهید ارقام جو در شرایط بر  کیلیسیسال دیاس اثر

 
 2، زینب بیرام زاده1قادر حبیبی

 پیام نوردانشگاه  ،زیست شناسی، دانشکده علوم پایهگروه 1
 آزاد مرنددانشگاه ، گروه زیست شناسی گیاهی2

gader.habibi@gmail.com 
 

 چکیده

در این پژوهش نقش هورمون اسید سالیسیلیک در تخفیف اثرات تنش شوری برگهای دو رقم جو مورد مطالعه قرار 

در و پیش تیمار نشده با اسید سالیسیلیک میکروموالر(  044) بذرها به دو شکل پیش تیمار شده با اسید سالیسیلیک.گرفت

باعث افت معنی ( EC=8)که تنش شوری درصد ظرفیت مزرعه آبیاری شدند. نتایج آزمایش نشان داد   04تا  وکشت گلدانها 

از طریق گسترش هورمون توانست از افت وزن خشک کاربرد در رقم بهمن  در هر دو رقم شد.دار وزن تر و خشک اندام هوایی 

( MDAو مالون دی آلدهید )(H2O2پراکسید هیدروژن ) شوری مقادیر،ممانعت به عمل آورد. در این پزوهشسیستم ریشه ای 

کاهش یافت هورمون  فاقددر مقایسه با تیمار شوریدر تیمار شوری + هورمونمالون دی آلدهید مقادیر در رقم بهمنرا باال برد. 

پراکسید هیدروژن را تغییر و در تیمارهای شوری رقم یوسف نتوانست مقادیر مالون دی آلدهید لی مصرف سالیسیلیک اسیدو

در مقایسه با رقم ایجاد آسیب اکسیداتیو در رقم بهمن و ممانعت بهتر از حفظ مناسب رشد ریشه نتایج نشان داد که  .دهد

 مرتبط بود. پراکسیداسیون لیپیدهامقادیر کاهشبا  یوسف،

 

 اسید سالیسیلیک، پر اکسید هیدروژن، تنش شوری، مالون دی آلدهیدواژه های کلیدی: 

 

 قدمهم

دارند که از نوسانات محیطی از جمله خشکی و شوری گیاهان برای حفظ بقای خود، مکانیسمهای مختلفی برای سازش با 

تنش شوری می تواند بر  (.11مولکولی اشاره کرد )یکی و تغییرات آن جمله می توان به مکانیسمهای مورفولوژیکی، فیزیولوژ

باشد. تنش شوری باعث تجمع انواع اکسیژن فعال در سلول و  اثر گذارفرآیند های فیزیولوژیکی، از جوانه زنی تا تکوین گیاه 

اکسیدان ، پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک می شود. مواد آنتی )تجمع مالون دی آلدهید( آسیب رساندن به لیپیدهای غشا

موجود در گیاهان سبب خنثی سازی این رادیکالهای آزاد می گردند که از مهمترین آنها می توان آسکوربیک اسید، توکوفرول 

  .های محیطی بر عهده دارد همچنین سالیسیلیک اسید نقش مهمی، در ایجاد مقاومت به تنش (.1) و گلوتاتیون را نام برد

 سیلیک اسید یا اورتو هیدروکسی بنزوئیک اسید، یک تنظیم کننده ی رشد درونی از گروه ترکیبات فنلی طبیعی یسال

می باشد که در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه نقش دارد. القای گل دهی، رشد و نمو، سنتز اتیلین، تاثیر در باز و بسته 

سالیسیلیک اسید در گیاهانی که تحت تنشهای  .اسید بشمار می رود شدن روزنه ها و تنفس از نقشهای مهم سالیسیلیک

کاربرد خارجی سالیسیلیک اسید سبب ایجاد تحمل به گرما سرمازدگی  و تنش شوری  .محیطی قرار دارند نقش حفاظتی دارد

مختلف بوسیله . بسیاری از تحقیقات نشان داده که پیش تیمار بذر گیاهان (14و  0) در دو لپه ای ها نیز می گردد

بنابراین  (.9و  0) سالیسیلیک اسید، باعث مقاومت آن در هنگام بروز تنش های مختلف و خصوصا تنش شوری می شود

و سپس کاربرد برگی با سالسیسلیک اسید  زراعی جوگیاه دو رقم از  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر پیش تیمار بذر

و  پیش تیمار بذر نقشاین تحقیق سازوکارهای فیزیولوژیکی درگیر در  انجام شد.در مقاومت این گیاه به تنش شوری هورمون 
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با شناخت آن مکانسیم  توانرا بررسی می کند تا بجوتخفیف اثرات تنش شوری در درسالسیسلیک اسید  هورمون برگی کاربرد

 ورزید. مبادرت کشور شور مناطق در ها تنش به مقاوم شده ارقام کشت به ها

 
 

 ها روشمواد و 

زنی بذرهای دو رقم گیاه زراعی جو شامل بهمن و یوسف  به منظور جوانهو اعمال تیمارها:  طراحی آزمایش ،کشت

(HordeumvulgareL. cv Bahman, yousofابتدا عمل گزینش بذرهای یکدست و سالم به وسیله غوطه )  ور ساختن آنها

دقیقه در محلول هیپوکلریت  0ب و به منظور سترون کردن به مدت در آب انجام شد.  بذرهای سالم به زیر آب رفته انتخا

زنی  % قرار گرفته و در نهایت با آب شهر و سپس آب مقطر شستشو داده شدند. بذرهای سترون شده به منظور جوانه20سدیم 

در صد جوانه زنی  روزه از نظر 12های  روی کاغذ صافی مرطوب منتقل شدند و هر روز با آب مقطر اسپری شدند. دانه رست

درصدی جوانه زنی می شود دانه  04در آزمایش دوم و پس از انتخاب سطح شوری که باعث توقف مورد سنجش قرار گرفتند. 

ها در نزدیکی ملکان )شمال غرب ایران( در گلدانهایی با خاک ماسه ای لومی کشت شدند که مشخصات فیزیکی و شیمیایی 

 آمده است. 1آن در جدول 

 
 (. = 0nمشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک گلدانها ) (1) جدول

 هدایت الکتریکی

EC (dS. m
-

1
) 

 اسیدیته

pH 

 ظرفیت مزرعه

FC (%) 

 بافت خاک

Soil 

texture 
 ای لومیه ماس 2/2±2/23 11/4±03/7 10/4±03/1

 

بذرها به دو شکل  گردید.تنظیم  0و نمونه های تیمار شوری در نمک به شکل کلرید سدیم به خاک گلدانها اضافه شد 

پیش تیمار میکروموالر هورمون اسید سالیسیلیک( و 044ساعت در محلول حاوی  1پیش تیمار شده با اسید سالیسیلیک )

درصد ظرفیت مزرعه آبیاری  04روز یک بار تا  7پس از کشت هر  نشده با اسید سالیسیلیک مورد استفاده قرار گرفتند و

شامل شاهد ( تقسیم شدند. چهار تیمار در گروه اول EC8( و شوری دیده )EC0) شوری ندیده گلدانها به دو گروهشدند. 

(EC0)، (  پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیکEC0 PSA)، ( اسپریبرگیهورمونEC0 FSA ) پیش تیمار بذر ها همراه با و

پیش تیمار بذر با اسید ،(EC8ی )شور( قرار گرفتند. چهار تیمار گروه دوم شامل EC0 PFSAهورمون ) برگی اسپری

پیش تیمار بذر ها همراه با و ( EC8 FSAهورمون در خاک شور ) برگی اسپری ،(EC8 PSA) در خاک شور سالیسیلیک

های پرورش داده شده در شرایط مزرعه زیر  تمام گلدانها و دانه رستبودند.  (EC8 PFSAاسپریبرگیهورمون در خاک شور )

μmol mروشنائی با شدت نور 
-2

 s
-1 04 004  اندازه گیری شده با کوآنتوم سنسور متصل به دستگاه(Leaf Chamber 

Analyser, ADC, UK 20درصد ودمای روز  70و شب  74ساعت تاریکی، رطوبت روز  14ساعت روشنائی و  10(، فتوپریود 

میکرموالر  044هورمون اسید سالیسیلیک در غلظت درمرحلهآغازتطویل ساقه،. درجه سانتی گراد منتقل شدند 10و شب 

 نهایت در و شد تکرار دوباره بعد هفته هورمون یک برگی اسپری. شدند اسپری آب با شاهد های نمونه زمان هم و شد اسپری

 برداشت رشد ارامترهایپ اندازه گیری برای ساقه و ریشه های نمونه ،هورمون دبرگی کاربر اولین از روز 10 گذشت از پس

 .یافتند انتقال مایع ازت به بالفاصلهیت ها لجهت سنجش فعالیت آنزیم ها و متابو و شدند

سنجش مالون دی آلدئید به عنوان معیاری برای بررسی میزان پراکسیداسیون لیپیدها بر : ها سنجش

( تری کلرو استیک اسید w/v% )1/4( صورت گرفت. عصارۀ گیاهی در محلول 2) Doranو  Boominathanاساسروش
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(TCA استخراج شده و به مدت پنج دقیقه در )g14444 سانتریفوژ گردید. همزمان با عصاره های گیاهی محلولهای استاندارد

توسط  nm 032تترا اتوکسی پروپان تهیه شده و جذب نمونه ها در  -1،1،3،3نانومول از  144در محدودۀ صفر تا 

nmol gنمونه ها بر حسب واحد  MDAیری قرار گرفت. در نهایت مقدار اسپکتروفتومتر مورد اندازه گ
-1

 FW .محاسبه شد 

( TCA( از تری کلرو استیک اسید )w/v% )1/4( عصاره های گیاهی در محلول H2O2سنجش پراکسید هیدروژن ) برای

 124در محدودۀ صفر تا  H2O2 سانتریفوژ شدند. همزمان محلولهای استانداردg12444دقیقه در  10استخراج شده و به مدت 

توسط اسپکتروفتومتر اندازه گیری گردید. در نهایت مقدار پراکسید  nm  394میکروموالر تهیه شده و جذب نمونه ها در

μmol gهیدروژن نمونه ها بر حسب واحد 
-1

 FW ( 1محاسبه شد.) 

تکرار مستقل بود. میانگین و انحراف  0ار دارای آزمایشها به صورت طرح کامال تصادفی طرح ریزی و به اجرا در آمد. هر تیم

به انجام رسید. برای گروهبندی میانگینها نیز از  Excel 2007( داده ها و همچنین رسم نمودارها بوسیلۀ نرم افزار SDمعیار )

ها  رقماستفاده به عمل آمد. مقایسه میانگین  p≤40/4در سطح احتمال  Tukeyبا آزمون  Sigma stat 3.02نرم افزار 

 جداگانه انجام شد. 

 

 و بحث نتایج

در  .بررسی تغییرات وزن تر و خشک در رقم یوسف نشان داد که شوری باعث کاهش معنی دار وزن خشک ساقه شده است

رقم بهمن اعمال هورمون توانسته است تاثیر تنش شوری در کاهش معنی دار وزن خشک را تخفیف دهد. همین الگو در مورد 

تغییرات وزن تر و خشک ریشه نیز قابل مشاهده است. در یک جمع بندی می توان عنوان کرد که اعمال هورمون در دانه 

یش معنی دار وزن ساقه و ریشه شده است. هر چند اعمال هورمون تغییری رست های شوری ندیده در هر دو رقم، باعث افزا

 در وزن خشک ساقه دانه رست های شوری ندیده در دو رقم ایجاد نکرده است ولی وزن خشک ریشه را باال برده است. 
 

. تفاوت و یوسف در رقم بهمن (g plant-1)و ریشهوزنخشک اندام هوایی بر  اسید سالیسیلیک و شوریاعمال برگی پیش تیمار و ثیر أت(2جدول)

پیش  ،(EC0تیمار ها شامل شاهد )(.≥ 40/4pمتفاوت نشان داده شده اند معنی دار می باشد) بین اعداد مربوط به هر پارامتر در هر رقم که با حروف

شوری ،(EC0 PFSAهورمون ) برگی با اسپری پیش تیمار بذر ها همراه ،(EC0 FSAاسپریبرگیهورمون ) ،(EC0 PSAتیمار بذر با اسید سالیسیلیک  )

(EC8)،در خاک شور پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک (EC8 PSA)، برگی اسپری ( هورمون در خاک شورEC8 FSA ) پیش تیمار بذر ها همراه و

 .بودند (EC8 PFSAهورمون در خاک شور ) برگی با اسپری

 وزن خشک ساقه یوسف وزن خشک ساقه بهمن تیمار

EC0 a441/4±43/4 a441/4±43/4 

EC0 PSA a4/4±43/4 a440/4±43/4 

EC0 FSA a440/4±43/4 a440/4±43/4 

EC0 PFSA a440/4±40/4 a440/4±43/4 

EC6 b4/4±41/4 b4/4±41/4 

EC6 PSA b441/±410/4 b4/4±411/4 

EC6 FSA b440/4±41/4 b441/4±410/4 

EC6 PFSA a440/4±43/4 b440/4±413/4 

 وزن خشک ریشه یوسف وزن خشک ریشه بهمن تیمار

EC0 d441/4±42/4 c443/4±422/4 

EC0 PSA c440./±43/4 b440/4±43/4 

EC0 FSA b441/4±40/4 b442/4±43/4 

EC0 PFSA a440/4±40/4 a442/4±40/4 

EC6 e441/4±41/4 d442/4±41/4 

EC6 PSA d442/4±42/4 d441/4±412/4 

EC6 FSA d42/4±42/4 d4440/4±411/4 
EC6 PFSA d442/4±42/4 d442/4±413/4 
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در رقم بهمن اعمال هورمون توام با شوری باعث تخفیف اثرات تنش شوری شده و از افت وزن خشک ساقه و ریشه 

جلوگیری کرده است. ولی در رقم یوسف اعمال هورمون هرچند باعث تخفیف اثرات تنش شوری در وزن تر ساقه و ریشه شده 

 (.2نتوانسته است از کاهش وزن خشک ساقه و ریشه جلوگیری کند )جدول ولی 

وزن خشک گیاهچه ها بشدت با افزایش غلظت نمک کاهش می یابد که این نتایج مطابق با نتایج دیگر محققان در انطباق 

گزارش شده است که (. آنها نیز نشان دادند که تنش شوری سبب کاهش اندام هوائی و ریشه می شود. همچنین 0و  3است )

(. در آزمایش ما هر چند سالیسیلیک اسید 0مصرف سالیسیلیک اسید سبب افزایش وزن خشک گیاهچه های گندم می شود )

باعث افزایش  وزن خشک ریشه گردید ولی بر وزن خشک ساقه بی تاثیر بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هورمون 

(. 0را افزایش داده و از طریق گسترش سیستم ریشه ای عمل کرده است ) نسبت وزن خشک ریشه به وزن خشک ساقه

سازوکاری که اسید سالیسیلیک رشد ریشه را در برخی گیاهان افزایش می دهد بخوبی شناخته نشده است اما احتمال داده 

(. با توجه 0نظیم نماید )می شود که اسید سالیسیلیک طویل شدن و تقسیم سلولی را به همراه مواد دیگری از قبیل اکسین ت

 به نتایج این آزمایش مشخص می شود، سالیسیلیک اسید سبب افزایش نسبت طول ریشه چه به ساقه چه نیز شده است.

نشان داد که شوری باعث افزایش مقدار پراکسید H2O2بررسی تاثیر تیمارهای هورمونی و شوری بر میزان انباشت متابولیت

نسبت به شاهد و نمونه های شوری ندیده، گردیده است. این افزایش پس از اعمال هورمون در هیدروژن برگ های رقم بهمن 

دانه رست های شوری دیده به بیشینه مقدار خود رسیده است. به عبارت دیگر اسپری هورمونی در برگ های دانه رست های 

 (.1شکل شده است ) H2O2تیمار شده با شوری باعث انباشت بیشتر متابولیت 

عمال شوری باعث افزایش معنی دار مقدار متابولیت مالون دی آلدئید در نتیجه پراکسید اسیون لیپیدهای غشایی در رقم ا

بهمن شده ولی اعمال هورمون در این گیاهان تیمار شده  با شوری توانست مقدار مالون  دی آلدئید را کاهش داده و از افزایش 

(. در رقم یوسف نیز مانند رقم بهمن شوری باعث افزایش معنی دار مالون دی 1 معنی دار آن ممانعت به عمل آورد )شکل

آلدئید نسبت به شاهد گردید ولی کاربرد برگی هورمون اسید سالسیلیک نتوانست مانع از افزایش این متابولیت شود و در 

 نتیجه برگ ها دچار پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی شدند.

 

 

c c c c 

b b 

a a 

0

1

2

3

EC0 EC0 PSA EC0 FSA EC0 PFSA EC8 EC8 PSA EC8 FSA EC8 PFSA

ژن
رو

ید
د ه

سی
راک

ر پ
دا

مق
 

 (شوری-اسید سالیسیلیک)تیمار 

 بهمن



 اولین کنفرانس ملی

کاراهی توسعه کشاورزی رد شرایط شور  تنش شوری رد گیااهن  و راه

 2932شهریور        22 - 22

 

 

040 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

b b 
b 

b 

a 
a 

a a 

0

1

2

3

EC0 EC0 PSA EC0 FSA EC0 PFSA EC8 EC8 PSA EC8 FSA EC8 PFSA

ژن
رو

ید
د ه

سی
راک

ر پ
دا

مق
 

 (شوری-اسید سالیسیلیک)تیمار 

 یوسف

b b b b 

a a 

b b 

0

10

20

30

EC0 EC0 PSA EC0 FSA EC0 PFSA EC8 EC8 PSA EC8 FSA EC8 PFSA

ید
دئ

 آل
دی

ن 
الو

ر م
دا

مق
 

 (شوری-اسید سالیسیلیک)تیمار 

 بهمن

b b b b 

a 
a a 

a 

0

10

20

30

40

EC0 EC0 PSA EC0 FSA EC0 PFSA EC8 EC8 PSA EC8 FSA EC8 PFSA

ید
دئ

 آل
دی

ن 
الو

ر م
دا

مق
 

 (شوری-اسید سالیسیلیک)تیمار 

 یوسف



 اولین کنفرانس ملی

کاراهی توسعه کشاورزی رد شرایط شور  تنش شوری رد گیااهن  و راه

 2932شهریور        22 - 22

 

 

040 

 

یوسف. بهمن و در رقم  (µmol g-1FW)(H2O2مقدار پر اکسید هیدروژن )ثیر پیش تیمار و اعمال برگی اسید سالیسیلیک و شوری بر أت(1شکل )

پیش تیمار بذر  ،(EC0(. تیمار ها شامل شاهد )≥ 40/4pتفاوت بین اعداد مربوط به ستونها که با حروف متفاوت نشان دادهشده اند معنی دار می باشد)

شوری ،(EC0 PFSAهورمون ) برگی پیش تیمار بذر ها همراه با اسپری ،(EC0 FSAهورمون ) برگی اسپری ،(EC0 PSAبا اسید سالیسیلیک  )

(EC8)،در خاک شور پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک (EC8 PSA)، برگی اسپری ( هورمون در خاک شورEC8 FSA ) همراه پیش تیمار بذر ها و

 بودند. (EC8 PFSAهورمون در خاک شور ) برگی با اسپری

 

کاهش نیافت و حتی در رقم H2O2 را باال برد. پس از افزودن هورمون نیز مقادیر  H2O2وهش شوری مقادیر ژر این پد

آغازگر  به عنوان عالمت دهنده وH2O2 های شوری افزایش نیز نشان داد. این نوسان در مقادیر  هبهمن نسبت به نمون

پاسخهای سیستم آنتی اکسیدانت عمل کرده و  باعث تشدید فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت خصوصا در رقم بهمن شده 

به عبارت دیگر تحت تیمار شوری مقدار مالون دی آلدهید حاصل از تنش اکسیداتیو در گیاهچه ها افزایش یافت.  .است

( و تحت 7)ر اثر مصرف سالیسیلیک اسید تحت تنش شوری در عدسک آبیافزایش تولید مالون دی آلدهید و کاهش آن د

مصرف سالیسیلیک اسید در رقم بهمن تحت تنش شوری توانسته اثرات نیز مشاهده شده است.  (0تنش خشکی در جو )

رسد که این گونه بنظر میمخرب شوری را تخفیف دهد. ولی در رقم یوسف هورمون به اندازه رقم بهمن موثر نبوده است. 

پاکسازی رادیکالهای آزاد، و )داده ها نشان داده نشده اند( ی اکسیدانت آنتاز طریق افزایش فعالیت آنزیم های سالیسلیک اسید 

 مانع افزایش مالون دی آلدهید می شود. از اکسیداسیون چربیها جلوگیری نموده و
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Effect of salicylic acid application on malondoialdehydecontent in barley cultivars under salt 

stress 
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Abstract 

In this study, the influence of salicylic acid (SA) application on alleviation of salt stress in barley 

cultivars (Hordeum vulgare L. cv Bahman and Yousuf) was investigated. Seeds were grown in pot 

under 80% field capacity conditions without or with SA (500 µM) pre-treatment. The results showed 

that a remarkable reduction in dry weight of salt-stressed plants (EC=8) was observed in both 

cultivars. In Bahman cultivar, the improvement of growth parameteres of plants applied with SA 

compared with the salttreatment was associated with the increase in root growth. Amounts of 

malondoialdehyde (MDA) and hydrogen peroxide (H2O2) were increased by salt stress. Amounts of 

malondoialdehyde (MDA) decreased in SA-supplemented salt-stressed Bahman plants compared with 

the salttreatment. However, in Yousuf, amounts of malondoialdehyde (MDA) and hydrogen peroxide 

(H2O2) remained unchanged in SA-supplemented salt-stressed plants compared with the salt-stressed 

plants. These results indicate that SA-supplemented salt-stressed Bahman plants exhibited better 

maintenance of root dry weight and better protection from oxidative damage because of lower level of 

lipid peroxidation relative to Yousuf cultivar.  
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