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چکیده
پاشی سالیسیلیک اسید بر روي صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال آزمایشی به تأثیر محلولبه منظور بررسی 

پاشی جرا شد. فاکتور اعمال شده در این آزمایش محلولا1394تکرار در سال 3ل تصادفی در هاي کامصورت بلوك
بر سالیسیلیک اسیدمیکروموالر بود. بر اساس نتایج به دست آمده اثر 200و 100سطح صفر (شاهد)، 3سالیسیلیک اسید در 

در سطح اد کاپیتول در بوته و تعداد دانه در کاپیتول وزن خشک بوته، تعددر سطح احتمال یک درصد و بر ام هوایی دارتفاع ان
نتایج حاکی از آن بود دار نگردید.اسید بر وزن هزار دانه و درصد روغن معنیلیکهمینطور اثر سالیسیدار بود.پنج درصد معنی

تعداد دانه در ودر بوتهارتفاع اندام هوایی، وزن خشک بوته، تعداد کاپیتول پاشی سالیسیلیک اسید باعث افزایشکه محلول
داري از لحاظ آماري مشاهده میکروموالر سالیسیلیک اسید تفاوت معنی200و 100، به طور کلی بین سطوح کاپیتول شد

نگردید.
.تولیدرصد روغن، کاپ،سالیسیلیک اسیدغال،یتیمارکلمات کلیدي: 

مقدمه
Silybum marianumماریتیغال (. L(کاسنی از تیرهاله دوسیاسالهیک) گیاهیAsteraceae ( که اهمیت زیادي در صنایع

- هاي کبدي مانند هپاتیت، سیروزهاي کبدي، صدمات کبدي ناشی از مصرف الکل، ناراحتیناراحتیداروسازي براي درمان

.)Ram et al 2005, Persons & Cuthbertson. 2000,(هاي سمی داردهاي معده و درمان مسمویت ناشی از برخی قارچ
باشد که در کننده رشد درونی از گروه ترکیبات فنلی طبیعی میسالیسیلیک اسید یا ارتو هیدروکسی بنزوئیک اسید، یک تنظیم

ها و شدن روزنهدهی، رشد و نمو، سنتز اتیلن، تأثیر در باز و بستهتنظیم فرآیندهاي فیزیولوژیکی گیاه نقش دارد. القاي گل
. به طورکلی سالیسیلیک اسید اثرات کلیدي در )Raskin, 1992(رود یسیلیک اسید به شمار میهاي مهم سالتنفس از نقش

,Glass & Dunlopغشاء (، پایداري )Glass, 1975(گیاهان از جمله تأثیر در جذب عناصر غذایی  ، روابط آبی، عملکرد )1974
دارد. اسپري سالیسیلیک اسید )Glass, 1975, Rajasekaran & Blake, 1999(ها، بازدارندگی سنتز اتیلن و افزایش رشدروزنه
ها وآمینپلیخشک،وتروزنبرگ،وشاختعدادگیاه،افزایش ارتفاعباعثمرزنگوشوریحانگیاهانهواییهايبخش

بریداسسالیسیلیکنقشازنیزدیگريهاي). گزارشGharib, 2007شد (اسانسکیفیتودرصدهمچنینوهاکربوهیدرات
سطحدارمعنیافزایشباعثسالیسیلیک). اسیدFatma & Gharib. 2007مرزنجوش شده است (وریحانافزایش عملکرد

Arvin etگردد (میکلمقدار کلروفیلوهواییهاياندامخشکوزنوبرگ al., 2011با). همچنین با تیمار بذرهاي فلفل
-میلی01/0و 1هاي موالر نسبت به غلظتمیلی1/0غلظت کهرسیدندنتیجهاینهبسولفوسالیسیلیکاسیدوسالیسیلیکاسید

).Mendoza et al., 2002دارد (تروخشکو وزنبوتهارتفاعبرگ،تعدادافزایشدرراتأثیربیشترینموالر
گیاه دارویی ماریتیغال بود.پاشی سالیسیلیک اسید بر صفات رویشی و درصد روغنمحلولهدف از انجام آزمایش بررسی تأثیر 
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هامواد و روش
تکرار در سال 3هاي کامل تصادفی در به صورت طرح بلوكاي شخصی واقع در شهرستان کرجاین آزمایش در گلخانه

3هاي ماریتیغال توسط سالیسیلیک اسید در پاشی بوتهمحلولفاکتور مورد نظر در این آزمایش شامل .صورت پذیرفت1394
بود. براي انجام این آزمایش، دهی دهی و ابتداي گلبرگی، ساقه5-6مرحله 3میکروموالر در 200و 100فر (شاهد)، سطح ص

تهیه شده بود استفاده شد. ابتدا به اصفهانبذرپاکانکه از شرکتماریتیغال رقم مجارستانیاستانداردوشدهاز بذور گواهی
5محلولبابذورکاشتازگراد قرار گرفتند. قبلدرجه سانتی5رطوب شده در دماي منظور بر طرف کردن خواب بذر، بذور م

در هر گلدان به میزان .گردیدندکشتگلدانهردرمقطرآبباشستشوازپسوشدندضدعفونیسدیمهیپوکلریددرصد
ده سرند شده و به وسیله متام سدیم مساوي از خاك باغچه، ماسه و کود دامی ریخته شد. ماسه مورد استفاده قبل از استفا

4کاشته شد و در مرحله بذرعدد5گلدانهرضدعفونی گردید. قبل از کشت بذ.ر، آبشویی بستر انجام گرفت. همچنین در
بوته در هر گلدان نگهداري شد. کشت بذور در نیمه دوم اسفندماه صورت گرفت و در 2برگی عمل تنک صورت گرفت و 

ساعت در آون و در 48هاي مورد نظر به مدت ها انجام شد. براي محاسبه وزن خشک بوته، نمونهداشت نمونهاواخر تیرماه بر
گراد قرار گرفتند و سپس با استفاده از ترازوي دیجیتالی وزن شدند. براي روغن گیري از حالل هگزان و درجه سانتی70دماي 

افزار آماري ها با استفاده از نرمپس از پایان آزمایشات، آنالیز داده).Karimzadeh et al., 2001دستگاه سوکسله استفاده شد (
SPSSدرصد انجام شد.5ها به روش آزمون دانکن در سطح احتمال و مقایسه میانگین

نتایج و بحث
ارتفاع اندام داري در سطح احتمال یک درصد برمعنیتأثیرسالیسیلیک اسیدکه نشان داد) 1نتایج تجزیه واریانس (جدول 

پاشی وزن خشک بوته، تعداد کاپیتول در بوته، تعداد دانه در کاپیتول داشت، همچنین محلولو در سطح پنج درصد بر هوایی 
) 1نتایج مقایسه میانگین (شکل بر اساس داشت.ندرصد روغن و داري بر صفات وزن هزار دانهسالیسیلیک اسید تأثیر معنی

به تعداد کاپیتول در بوته نسبت به شاهد شد، ، وزن خشک بوته وارتفاع اندام هواییید موجب پاشی سالیسیلیک اسمحلول
همچنین مشاهده نگردید. از نظر آماريداريمعنیتفاوتمیکروموالر سالیسیلیک اسید200و 100هايبین تیماراي کهگونه

ر کاپیتول را نسبت به تیمار شاهد سبب شد به طوري که پاشی افزایش تعداد دانه دکاربرد سالیسیلیک اسید به صورت محلول
میکروموالر سالیسیلیک اسید حاصل گردید. همینطور مشخص شد که 100درصد در تیمار 92/19بیشترین افزایش به مقدار 

د نداشت.داري وجوتالف معنید روغن گیاه دارویی ماریتیغال اخبین سطوح مختلف سالیسیلیک اسید در وزن هزار دانه و درص
ماریتیغالبرخی از صفات کمی و کیفی گیاه داروییپاشی سالیسیلیک اسید روي محلولنتایج تجزیه واریانس تأثیر -1جدول 

درصد 
روغن

وزن 
هزار دانه

تعداد دانه 
در کاپیتول

تعداد کاپیتول در 
بوته

وزن خشک 
بوته

ارتفاع اندام 
هوایی

درجه 
آزادي

اتمنابع تغییر

23/0 ns 45/14 * 26/397 ** 27/0 ns 48/45 ns 13/14 ns 2 بلوك
09/0 ns 52/6 ns 49/109 * 6/3 * 76/184 * 69/387 ** 2 سالیسیلیک اسید
81/1 71/1 93/13 43/0 19/25 86/6 4 خطا
32/7 33/5 87/4 52/11 88/9 68/3 %CV

داريعدم تأثیر معنی: nsدار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد، به ترتیب تأثیر معنی**و*
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غالیتیمارییدارواهیگیفیو کیاز صفات کمیبرخيرودیاسکیلیسیسالپاشیتأثیر محلولهاي مقایسه میانگین- 1شکل 

اسید با افزایش بعضی از مشاهده شد که کاربرد سالیسیلیک اسید موجب بهبود صفات رویشی شد. احتماالً سالیسیلیک 
ها شده و از این طریق باعث بهبود رشد، ارتفاع بوته، وزن خشک بوته، تعداد ي گیاهی شامل اکسین و سیتوکنینهاهورمون

). همچنین Shakirova 1997&Bezrukovaگذارد (کاپیتول، تعداد دانه شد و در نتیجه روي افزایش صفات ذکر شده تأثیر می
لی درون مریستم و در نتیجه موجب افزایش ارتفاع گیاه و طول ریشه اسید موجب افزایش تقسیم سلواستفاده از سالیسیلیک 

لیطوومیتقسشیافزابادیاسکیلیسیسالکهکردندانیبمحققین .)Bakry et al., 2012, Gutierrez et al., 1998(شودمی
و وزن ارتفاعشیبه افزاجرمنوبهبودرااهیگرشدتوانستفتوسنتزيداتیو تولیمیآنزهايتیفعالشیافزا،یسلولشدن

ها را به تأخیر انداخته و اسید از طریق تأثیر بر بیوسنتز اتیلن، پیري برگ). سالیسیلیک Bakry et al., 2012(دیگردخشک بوته 
یابد از این طریق مدت زمان حفظ سطح برگ افزایش و به دنبال آن فتوسنتز و انتقال مواد فتوسنتزي به مخازن افزایش می

)Shakirova & Bezrukova, 1997.(
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The effect of salicylic acid sprayed on quantitative and qualitative characteristics of milk
thistle (Silybum marianum L.)
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Abstract
In order to evaluate the effect of foliar application of salicylic acid on quantitative and

qualitative characteristics of milk thistle an experiment was done with a randomized complete
block with 3 replications in 1394. The factor test was salicylic acid that sprayed at 3 levels
(control), 100 and 200 mM, respectively. Based on the results the effects of salicylic acid on shoot
height and plant dry weight% probability level, the number of seeds per plant and on Capitol was
significant at 5 percent. As well as the effect of salicylic acid on seed weight and oil content was
not significant. Results showed that foliar application of salicylic acid aerial height, plant dry
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weight, number of seeds per plant and on Capitol, generally, there was not significant differences
between 100 and 200 mM of salicylic acid.

Key words: milk thistle, drought stress, vermicompost, Oil percent, Capitol
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