
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

331 

 

 

 

 و زنی جوانه بر شوری تنش شرایط در اسید سالیسیلیک توسط بذر رتیما پیش تأثیر بررسی

  L.) Lens Culinarisعدس  گیاهچه رشد خصوصیات
  2، مریم محمدی1زهرا خزائی

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالم -2و  1

*Zahrakhazaei55@yahoo.com 

 چکیده

 زنی جوانه و فتوسنتز جذب، گیاه، نمو رشد، مثل مختلف فیزیولوژیکی فرآیندهای تنظیم در اساسی نقش (SA)اسید  سالیسیلیک

و  زنی جوانه بر شوری، تنش شرایط در اسید سالیسیلیک توسط عدسگیاه  بذر تیمار پیش تأثیر بررسی منظور به کند.می ایفا

 گرفت. انجام تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایشی آن اهچهگی رشد خصوصیات

( میلی موالر 100و  30، 0سه سطح ) در شوری ومیلی موالر(  1و  3/0، 0)سطح  سه سالیسیلیک اسید در شامل آزمایش تیمارهای

-ساقه به چهریشه طول نسبت و چه،ساقه و چهریشه طول زنی، هجوان سرعت و درصد صفات روی فاکتورها بر کلیه بود. اثرهای

 زنی، جوانه سرعت و درصد بیشترین موالر میلی یک غلظت با تیمار پیش اسید، سالیسیلیک سطوح بین از .بود دار چه معنی

 را چهساقه به چه ریشه ولط نسبت باالترین موالر میلی 3/0غلظت  و بود دارا نسبت طول ریشه چه به ساقه چه را و چه ریشه طول

باعث  تواندمی شوری تنش مستعد مناطق اسید در سالیسیلیک توسط بذر تیمار پیش که داد نشان نتایج حاصل در مجموع .داشت

 .شود زنی جوانه مرحله در عدس گیاه بذر مقاومت

 ، عدسزنی شوری، جوانه تنشواژه های کلیدی: سالیسیلیک اسید، 

 

 

 مقدمه

سالیسیالت (. 8) دارند تعلق فنلی ترکیبات از گروهی به مربوطه و ترکیبات اسید بنزوئیک هیدروکسی اورتو ید یااس سالیسیلیک

نقش  و شودمی تولید ریشه های سلول بوسیله نماید ویک ترکیب طبیعی است که به عنوان یک تنظیم کننده رشد گیاهی عمل می

(. 2) کندمی ایفا زنی جوانه و فتوسنتز یون، گیاه، جذب نمو رشد، مثل مختلف فیزیولوژیکی فرآیندهای تنظیم در محوری

ی باال بردن ظرفیت تواند بوسیلهشوری میشود که تحمل پیشنهاد می(. 12شود )می زنی بذر جوانه تحریک باعث اسید سالیسیلیک

 (.11ی اسید سالیسیلیک افزایش یابد )آنتی اکسیدانی گیاهان بوسیله

ی از اراضی کشور ما را نیز در بر گرفته که بیش از عوامل دیگر موجب کاهش تولیدات محصوالت زراعی و شوری سطح وسیع

 طریق از همچنین و بذور توسط آب جذب کاهش آن دنبال وبه اسمزی فشار افزایش طریق از (. شوری2باغی شده است )

 به توانمی را زنی جوانه خصوصیات کاهش .دهد می قرار تاثیر تحت را بذور زنی جوانه سدیم وکلر، های یون سمی اثرات

 (. 1داد ) نسبت آب جذب سرعت و میزان کاهش

( همانند بسیاری از بقوالت به شوری آب و خاک حساس بوده و معموال در .Lens Culinaris Lدر میان حبوبات، عدس )

رد عدس در کشور بسیار پائین است که دلیل (. عملک6و 3اندک، از عملکرد پائینی برخوردار است ) های حتی با شوریخاک

 هدف با حاضر تحقیق(. 5های مختلف از جمله شوری آب و خاک دانست )توان در حساسیت آنها به تنشی آن را میعمده

 شد. انجام شوری تنش به گیاه این مقاومت در اسید سالیسیلیک با عدس بذرگیاه تیمار پیش تأثیر بررسی
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 مواد و روش ها      
 سه تصادفی با کامل طرح هایقالب بلوک در فاکتوریل بصورت دانشگاه ایالم کشاورزی دانشکده آزمایشگاه در تحقیق این

 و 30، 0)سطح  سه در شوری ومیلی موالر(  1و  3/0، 0در سه سطح )اسید  شامل سالیسیلیک آزمایش تیمارهای شد. انجام تکرار

و  عفونی ضد دقیقه دو مدت )سه درصد( وایتکس به هیپوکلریت با عدس بذرهای ایشآزم شروع از قبلموالر( بود.  میلی 100

 تیمار پیش عفونی شدند. برای ضد کامال وایتکس توسط هم هادیش پتری آبشویی شدند. همچنین مقطر آب با مرتبه سه سپس

 قرار محلول ( درون10) گراد سانتی درجه 20 دمای در و تاریکی در شش ساعت مدت به بذرها اسید، سالیسیلیک محلول با بذر

 میلی صفر سطح برای شدند. خشک اتاق دمای در ساعت 56مدت  به زنی جوانه آزمون از قبل تا بذرها آن از گرفتند. پس

 پتری درون بذرها شده، تیمار بذرهای زنی جوانه آزمون منظور به شد. استفاده نشده تیمار بذرهای از اسید موالر سالیسیلیک

 محلول از لیتر میلی 10 دیش پتری هر به و گرفتند قرار بود واتمن صافی کاغذ حاوی دیش( پتری هر برای بذر 50) اییهدیش

 شدند. بذرها منتقل درصد 43 رطوبت نسبی و درجه 20 دمای با ژرمیناتور داخل به هادیش پتری شد. سپس اضافه کلرید سریم

 چون صفاتی و دیش خارج پتری از بذرها دوازدهم شدند. در روز شمارش زده نهجوا تعداد بذرهای و بازبینی روزانه طور به

  شد. گیری اندازه زنی جوانه چه، سرعت و درصد ساقه و ریشه چه طول

پنج  احتمال سطح در دانکن آزمون از هامیانگین مقایسه منظور به وSAS و MSTATC افزارهای نرم از هاداده آماری آنالیز برای

 .شد ادهاستف درصد

 

 

 نتایج و بحث
 چهریشه طول زنی، جوانه سرعت و درصد صفاتروی  اسید سالیسیلیکها نشان داد که سطوح مختلف نتایج تجزیه واریانس داده

درصد داشته است. تاثیر خشکی نیز بر روی  03/0 اثر معنی دار در سطح احتمال چهساقه به چهریشه طول نسبت و چه،ساقه و

داری و تنش خشکی بر تمامی صفات مورد مطالعه اثر معنی اسید سالیسیلیکر معنی دار بوده است. بر همکنش صفات فوق الذک

 و چه،ساقه و چهریشه طول زنی، جوانه سرعت و درصد(. مقایسه میانگین مربوط به اثر تیمارها بر روی صفات 1-داشت )جدول

 میزان از شوری تنش شدت افزایش با که دادند نشان هاگیریندازهاآمده است.  2در جدول  چهساقه به چهریشه طول نسبت

(. کاهش رشد ریشه 2شد )جدول کاستهچه ساقه به چهریشه طول نسبت و چه،ساقه و چهریشه طول زنی، جوانه سرعت و درصد

با افزایش شوری میزان درصد  (.3باشد )ها به جنین میچه و ساقه چه در شرایط شوری به خاطر کاهش انتقال مواد غذایی از لپه

 دار معنی افزایش باعث سطوح تمامی در اسید سالیسیلیک تیمار پیش از استفاده ( منتها1جوانه زنی در گیاه عدس کاهش یافت )

 سالیسیلیک با بذر جو تیمار پیش که کرد گزارش التایب (.2 )جدول شد تیمار پیش عدم تیمار به نسبت صفات مورد بررسی

 شوری به مقاومت روی اسید سالیسیلیک اثر در بررسی کالنتری و (. مظاهری8آن شد ) زنی جوانه درصد افزایش باعث اسید

 کاهش .(4یافت ) کاهش بعد به آن و از یافت افزایش زنی جوانه موالر سرعت میلی3/1سطح  تا عنوان کردند که کلزا، گیاه

 گیاهچه رشد در اختالل آن نتیجه در ها وو آنزیم هاهورمون کاهش ترشح باعث شوری تنش شرایط در بذر توسط آب جذب

 گندم گیاه در چه ریشه طول افزایش باعث اسید سالیسیلیک با تیمار که کرد گزارش نیز (. هنان1) گرددمی چه ساقه و چه ریشه

 .(3شود )می جو و
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 گیاه عدس در بررسی مورد صفات های داده واریانس تجزیه نتایج -1جدول

 انگین مربعاتمی

 منابع تغييرات درجه آزادي چهطول ساقه چهطول ریشه سرعت جوانه زني ساقه/ریشه درصد جوانه زني

 ساليسيليک اسيد 2 08/6* 23/1* 81/6* 611/6* 01/92*

 شوري 2 90/0** 38/3* 62/11* 628/6* 32/361*

 شوري* ساليسيليک اسيد 1 12/1* 38/6* 22/1* 623/6* 32/223*

ns29/18 ns622/6 ns39/6 ns10/6 ns16/6 2 تکرار 

 خطا  26/6 21/6 28/1 628/6 26/32

ns درصد 3دار در سطح احتمال ، به ترتیب معنی*: بدون اثر معنی دار و 

 

 عدس گیاه در مطالعه مورد صفات میانگین بر تنش شوریو  اسید سالیسیلیک مختلف های غلظت اثر -2 جدول

 های آزمایشتیمار
چه ول ساقهط

 )میلیمتر(

چه طول ریشه

 )میلیمتر(

زنی )بذر در سرعت جوانه

 روز

درصد جوانه 

 زنی
 ساقه/ریشه )میلیمتر(

(رمیلی موال )ساليسيليک اسيد         

0 23/2 b 83/1 b 10/9 a 23/82 a 02/6 a 

3/0  89/2 ab 91/1 b 18/9 a 22/96 a 26/6 a 

1 60/2 a 23/2 a 20/9 a 00/96 a 22/6 a 

      (میلی موالر )تنش شوری

22/2 بدون تنش a 36/2 a 19/16 a 18/92 a 22/6 a 

30 92/2 b 89/1 b 91/8 b 88/89 b 26/6 a 

100 20/2 c 01/1 c 02/9 a 22/81 a 03/6 a 

                باشدمی دانکندر آزمون درصد  3دار در سطح احتمال حروف یکسان در هر ستون نشانه عدم تفاوت معنی                          

 

 منابع

 و اسمزی هایپتانسیل به شوید و رازیانه، زنیان، بذر زنی جوانه واکنش . بررسی1584 ع. کوچکی. ز. و رضازاده، برومند

 .213-203: 5ایران. زراعی هایپژوهش مختلف مجله دماهای در 6000 گلیکول اتیلن پلی و کلرید سدیم از ناشی ماتریک

ی علمی های مختلف جو به تنش شوری، مجله. ارزیابی واکنش الین1586نیا،ع. لطانی، ا.، نوری، سداداشی، م.، مجیدی هروان، ا.

 .1: 181پژوهشی. 

ی زراعت. دانشگاه فردوسی . بررسی اثرات شوری بر گیاه عدس. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته1536شریعت جعفری، م.ح. 

 مشهد. دانشکده کشاورزی.

 بر آنها متقابل واثر واتیلن خشکی تنش اسید، سالیسیلیک فاکتور سه . بررسی1583 کالنتری. خ. منوچهری و .م تیرانی، مظاهری

  .418-408: 3 ایران. شناسی زیست مجله .(Brassica napus L)بذر کلزا  زنی جوانه
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