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چکیده
سالیسیلیک بر روي پارامترهاي رویشی و فیزیولوژي گل آهار تحت تنش شوري آزمایش به منظور ارزیابی اثر اسید

میلی 0تکرار انجام گرفت. این آزمایش شامل دو سطح شوري (4مال تصادفی با اي به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاگلخانه
پی پی 100به عنوان شاهد و پی پی ام 0سالیسیلیک (و دو سطح اسیدمیلی موالر از منبع کلرید سدیم) 150موالر به عنوان شاهد و 

ت یک ماه از محلول غذایی هوگلند تغییر یافته تغذیه شدند. ها انتقال یافتند و به مدبرگی به گلدان4) بود. نشاها بعد از مرحله ام
سالیسیلیک با فاصله یک محلول پاشی اسیدیک هفته از تیمار شوريسپس به مدت یک ماه تیمار شوري اعمال گردید و پس از 

، زن خشک برگنظیر وزن خشک ریشه، وپارامترهاي رویشینتایج نشان داد کههفته به صورت اسپري برگی انجام پذیرفت. 
بر اساس یافت. ها در مقایسه با شاهد کاهش میلی موالر) قرار گرفتند و میزان آن150ارتفاع و قطر گل تحت تاثیر تیمار شوري (

نتایج به دست آمده میزان پرولین و قندهاي محلول تحت تنش شوري به طور معنی داري افزایش یافت. کاربرد اسیدسالیسیلسک اثر 
هش داد.با افزایش پرولین و قندهاي محلول کاایسه با شاهد در مقشوري را 

، شورياسید سالیسیلیکآهار،کلمات کلیدي: 
مقدمه

شوند. شوري عبارت از ویژه تنش شوري رو به رو میهاي محیطی بهگیاهان در طول دوره رشد خود با درجات متفاوتی از تنش
باشد که منجر به تجمع نمک در ناحیه ریشه در محلول آب و خاك میدنیهاي قابل حل و عناصر معحضور بیش از اندازه نمک

اي، شود. همچنین تنش شوري از طریق ممانعت روزنهدر جذب آب کافی از محلول خاك با اشکال رو به رو میشده و گیاه 
اي فتوسنتزي و کاهش جذب آب ههاي برگ، تاثیر بر فعالیت آنزیمها، تاثیر بر رنگدانهکاهش سطح برگ، تاثیر بر کلروپالست

شوري در گیاهان، پرولین به تنش. بنابراین در پاسخ به )Delgado and Sanchez-Raya, 1996(گرددباعث کاهش فتوسنتز می
هاي محلول در ایجاد مقاومت به تنش شوري، یابد. مهمترین نقش پرولین و کربوهیدراتطور معمول در سیتوسل سلول تجمع می

باشد که در تحریک مقاومت به اسید سالیسیلیک یک ترکیب آنتی اکسیدانی محلول در آب میباشد.ط اسمزي گیاه میتنظیم شرای
Sakhabutdinova(نقش داردهاي غیر زنده نظیر تحمل به تنش شوري در گندم تنش et al., 2003( البته موثر بودن اسید .

سالیسیلیک دارد. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی اثر اسید ا غلظت اسیدتنش بستگی به گونه یسالیسیلیک در ایجاد تحمل به
انجام پذیرفت. گل آهارسالیسیلیک در ایجاد مقاومت به تنش شوري 

هامواد و روش
Zinnia elegansاین آزمایش در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان روي گل آهار( L.(.انجام شد

میلـی مـوالر از منبـع کلریـد سـدیم) و دو سـطح اسـید        150میلی مـوالر بـه عنـوان شـاهد و     0مایش شامل دو سطح شوري (این آز
برگی به 4. نشاها بعد از مرحله ابتدا بذور در پرالیت جوانه دار شدندپی پی ام) بود. 100به عنوان شاهد و پی پی ام0سالیسیلیک (

ه در هر گلدان دو گیاه کشت گردید و گیاهان به مدت یک ماه از محلول غذایی هوگلند تغییر یافته ها انتقال یافتند به طوریکگلدان
سالیسیلیک بـا  محلول پاشی اسیدتغذیه شدند. سپس به مدت یک ماه تیمار شوري اعمال گردید و پس از یک هفته از تیمار شوري

درصـد  40روز و شب و رطوبت نسـبی  18/28ت شرایط دمایی گیاهان تحفاصله یک هفته به صورت اسپري برگی انجام پذیرفت. 
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محلـول  . شـدند سـی سـی محلـول دهـی     200رشد کردند. گیاهان تا زمان شروع اعمال تیمار شوري روزانه دوبار و هر بار به میـزان  
، سـولفات پتاسـیم   میلـی مـوالر  2/0(KH2PO4)مونوپتاسیم فسفات میلی موالر،Ca(NO3)2.4H2O(5(نیترات کلسیم غذایی شامل:

)K2SO4(2/0  میلی موالر، سولفات منیـزیم)MgSO4.7H2O(3/0     میلـی مـوالر، کلریـد سـدیم)NaCl(1/0     میلـی مـوالر بـود. ریـز
میکـرو مـوالر، سـولفات منگنـز     Fe(lll)-EDTA(50(-Naمیکـرو مـوالر، کـالت آهـن     7/0)ZnCl2(ها شـامل: کلریـد روي   مغذي

)MnSO4.H2O(7،ســولفات مــس میکــرو مــوالر)CuSO4.5H2O(8/0 میکــرو مــوالر، اســید بوریــک)H3BO3(2 ،میکــرو مــوالر
روز از اعمـال تیمـار شـوري پارامترهـاي رویشـی در      30. بعد از گذشت بود) Na2MoO4.2H2O(میکرو موالر 8/0لیبدات سدیم وم

و میزان قنـدهاي  Bates)1973(با استفاده از روشآزمایشگاه منتل شدند. پرولین گیري و سپس گیاهان برداشت و بهگلخانه اندازه
محلول با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیري گردید.

نتایج و بحث
(شکل ، وزن خشک برگد)-2(شکلکه پارامترهاي رویشی وزن خشک ریشهداددست آمده از این آزمایش نشان نتایج به

ها در میلی موالر قرار گرفتند و میزان آن150تحت تاثیر تیمار شوري ج)-2(شکلو قطر گلالف)-1(شکل، ارتفاعب)-1
صرف در سطح ب)-1(شکل به طور مثال وزن خشک برگاي نشان داد. قابل مالحظهکاهش میلی موالر)0(مقایسه با شاهد

تنش شوري از آنجایی که داد.درصد کاهش نشان75سالیسیلیک نسبت به شاهد میلی موالر صرف نظر از غلظت اسید150شوري 
رشد گیاهان را از طریق تاثیر بر فرایندهاي فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مانند فتوسنتز و ظرفیت آنتی اکسیدانتی تحت تاثیر قرار می 

,Ashraf(دهد  ، گزارش شده است که اسیدسالیسلیک منجر به افزایش رشد گیاهان تحت تنش شوري از طریق تغیییر این)2004
رشد ناشی از اسیدسالیسیلیک می تواند به بیان شد کهگزارش در یکشود. براي مثالیکی و بیوشیمیایی میفرایندهاي فیزیولوژ

همانطور . )El-Tayeb, 2005(کندبرابر خسارت اکسیداتیو حفاظت میافزایش فعالیت آنتی اکسیدانتی باشد که از گیاهان درخاطر 
و قندهاي میلی موالر کلرید سدیم میزان پرولین 150گیاهان تیمار شده با آورده شده است) ر،ز-3کل (ها در شکه مقایسه میانگین

و در 7/0به طوریکه در تیمار شوري میزان پرولین ، قابل مالحظه اي نشان دادها در مقایسه با گیاهان تیمار نشده افزایشآنمحلول 
که مقدار قندهاي محلول و پرولین در گوجه فرنگی . در یک گزارش آورده شده استمیکرومول بر گرم مشاهده شد12/0شاهد 

ترین ترکیبات از جمله معمولیو قندهاي محلول. پرولین)Khavari Nejad and Mostofi, 1998(یابدتحت شوري افزایش می
پرولین با چندین سازوکار گردد.اه به تنش مییابد و باعث مقاومت گیباشد که در هنگام تنش در گیاه تجمع میمحلول سازگار می

برد. کاربرد گیاه را در برابر تنش ها باال میمانند تنظم اسمزي، جلوگیري از تخریب آنزیم، حفظ و سنتز پروتئین مقاومت 
Khosravi(گردد تواند باعث افزایش پرولین اسیدسالیسیلیک در مقابل تنش می et al., 2011(.ایش پرولین یکی از دالیل افز

درون زا می باشند که باعث القاي تولید پرولین می شود. اسیدسالیسیلیک نیز احتماال از طریق القاي سنتز ABAاحتماال افزایش 
Shakirova(، واکنش محافظت را ایجاد کرده و آسیب ناشی از شوري را در گیاه کاهش می دهد ABAترکیبات حدواسطی مثل 

et al., 2003(. با قندهاي محلول نیز قابل ذکر می باشد که اسیدسالیسیلیک با افزایش مقدار رنگیزه هاي فتوسنتزي، کاهش در اتباط
تنش اکسداتیو و حفاظت از غشاءهاي کلروپالستی، سلولی و ماکرومولکولهاي نظیر پروتئین ها، موجب افزایش میزان قندهاي 

,Khodary(ی خود در تنظیم اسمزي نیز به گیاهان کمک می کنند موجود در گیاهان می شود و قندها عالوه بر نقش هاي اصل

2004(.
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,SA=100ppm□SA=0ppm.بر گل آهار(ب)و وزن خشک برگ(الف)برهمکنش شوري و اسیدسالیسیلیک بر ارتفاع- 1شکل

,SA=100ppm□SA=0ppmاربر گل آه(د)و وزن خشک ریشه(ج) برهمکنش شوري و اسیدسالیسیلیک بر قطر گل- 2شکل

,SA=100ppm□SA=0ppmبر گل آهار(ز)و قندهاي محلول(ر)برهمکنش شوري و اسیدسالیسیلیک بر پرولین- 3شکل
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Abstract

To determine the effects of salicylic acid on growth and physiological parameters in Zinnia plants
under salinity stress a greenhouse experiment was performed based on a completely randomized
design in a factorial arrangement with four replicates. This experiment was consist of two levels of
salinity (0 mM as control and 150 mM NACL) and two levels of salicylic acid (0 ppm as control and
100 ppm). After four leaves stage seedlings were transferred to pots and irrigated for a month with
modified Hoagland solution. Then a month salinity treatment were applied and Initial SA treatments
occurred one week after salt treatments with 7-day  intervals as a foliar spray. Results showed that
growth parameters such as, root dry weight, leaf dry weight, high and flower diameter influenced with
salinity (150 mM) and contents of this parameters reduced compared with control. According to the
results obtained, proline and soluble sugars increased under salinity, significantly. Application of
salicylic acid significantly reduced the salinity effect as it increased proline and soluble sugars
compared to control.

Key words: Zinnia, Salicylic acid, Salinity

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

