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 چکیده

 Artemisia aucheri) زنی و رشد گیاهچه درمنه کوهی  این آزمایش به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر جوانه
Boiss)  در آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسالمی شیراز انجام شد. آزمایش به صورت  1394تحت تنش کلریدسدیم در سال

، 5/0، 0سطح ( 4 در اسید شامل سالیسیلیک آزمایش تکرار انجام شد. فاکتورهاي 4فی با فاکتوریل در قالب طرح کامال تصاد
پس از تیمار بذور توسط سالیسیلیک اسید، درصد) بودند.  5/1و  1، 5/0، ، 0سطح  ( 4میلی موالر) و تنش شوري در  5/1، 1

به منظور در ژرمیناتور گرفتند. سپس قرار  فوقمیلی لیتر نمک کلرید سدیم با غلظت هاي  1-2حاوي  هاي درون پتري دیش
 زنی، شاخص  زمان جوانه زدن، میانگین جوانه زنی، درصد نهایی  سرعت جوانهجوانه زنی و رشد گیاهچه گذاشته شدند. صفات 

هچه، گیا تر چه، وزن ساقه به چه ریشه چه، نسبت طول ریشه چه، طول ساقه تنژیدگی، طول زنی، ارزش جوانه بذر، انرژي بنیه
که تایج نشان داد ن. ندثبت شدآزمایش از روز دوم تا روز آخر گیاهچه  خشک وزن به تر وزن نسبت و گیاهچه خشک وزن

زنی در بذرهاي درمنه کوهی شد. بنابراین هاي جوانهمیلی موالر باعث افزایش شاخص 1کاربرد سالسیلیک اسید با غلظت 
زنی بذرهاي درمنه کوهی کاربرد عملی داشته باشد. پیش جهت افزایش جوانهتواند به عنوان یک روش سالیسیلیک اسید می

هاي مرتبط با جوانه زنی داشت. اعمال تنش تیمار کردن بذور درمنه کوهی با آب مقطر تا حدودي تاثیر مطلوبی بر شاخص
آستانه تحمل بذرهاي درمنه  زنی و پارامترهاي مرتبط به آن در بذرهاي درمنه کوهی شد. حدشوري باعث کاهش درصد جوانه

 شود این بذور نسبت به تنش شوري تحمل باالیی دارند. درصد کلرید سدیم بود. احتمال داده می 5/1کوهی به تنش شوري تا 
          جوانه زنی، تنش شوري، درمنه کوهی، سالیسیلیک اسیدکلمات کلیدي: 
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 مقدمه
گونه ي آن در سراسر دنیا وجود دارد که برحسب شرایط اقلیمی در  400تا  200ین بوده و ب 2ها از خانواده کاسنی 1گیاه درمنه

پوشـش غالـب    4و درمنـه کـوهی   3دوگونه درمنه دشـتی  گونه از این گیاه وجود دارد. 34نقاط مختلف رشد می کنند، در ایران 
ها، لیپیـدها و   جود فالونوئیدها، سانتونینهاي انجام شده در این گیاه و مناطق استپی و نیمه استپی را تشکیل می دهند. بررسی

 ,Dinani etalدرصـد اسـت (   4/0هاي مختلف گیاه نشان داده است. میزان اسانس فرار در این گیاه  ترکیبات تلخ را در قسمت
تئین و زنی به ظهور گیاهک از بذر و با شروع انواع فعالیت هاي آنابولیکی و کاتابولیکی شـامل تـنفس، سـنتز پـرو     جوانه). 2010

گران بذر، جوانه زنی  عبارت است از: ظهـور   حرکت مواد غذایی ذخیره پس از جذب آب تعریف می شود. براساس تعریف تجزیه
هاي ضروري جنین که نشان دهنده توانایی بذر در تولید گیاه طبیعی تحت شـرایط مطلـوب در طبیعـت اسـت      و نمو ساختمان

)Kondo, 1993اي جوانه زدن عبارتند از: رطوبت، اکسیژن، دما و نور (براي بعضی از گونه هـا) و  ). مهمترین عوامل محیطی بر
کاهش پتانسیل آب محیط و سـمیت  ). 1375هر یک از این عوامل می توانند جوانه زدن بذر را تحت تأثیر قرار دهند (سرمدنیا، 

هـاي   غلظـت ). Wutscher, 1979(ر می دهنـد  یونی از مهمترین عواملی هستند که جوانه زنی در محیط شور را تحت تأثیر قرا
هـاي غیرزیسـتی در    کـه شـوري خـاك یکـی از بزرگتـرین تـنش       طوري هاي گیاهی سمی است، به باالي سدیم براي اغلب گونه

دهد. نمک سدیم کلراید متشکل از دو یون  هاي وسیعی از جهان بوده و قابلیت تولید و بازده گیاهان را تحت تاثیر قرار می بخش
هاي سمی و مضـر   کنندگان خاك شور هستند و با تاثیرات یونی و اسمزي، به عنوان یون باشد که به عنوان آلوده م و کلر میسدی

 ).El-bassiouny and Bekheta, 2007( شوند براي گیاهان شناخته می
دهد. در نتیجه، گیاهـانی   میرشد گیاهان را با آشفته کردن فرایندهاي فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی متفاوت کاهش  ،شوري خاك

کنند ساختار خاص و سازگاري فیزیولوژیکی دارند که موجب حفـظ ظرفیـت تولیـد     خوبی در شوري با غلظت باال رشد می که به
شود که شوري باال بیشتر سبب تغییراتی از قبیـل کـاهش تعـداد روزنـه،      شان می گردد. از مطالعات بسیاري مشخص میی مثل

شود. هرچند اثرات بیشتر تـنش شـوري بـر ضـخامت      هاي اپیدرمی می ن دستجات آوندي و تعداد سلولضخامت برگ، سطح بی
تحمـل بـه شـوري در مرحلـه      ).Boughalleb et al, 2009( و تعداد روزنه نیز ثبت شده است  هاي اپیدرمی برگ، تعداد سلول

و کاهش رشد گیاهچه منجر به استقرار ضـعیف و گـاهی    زنی ضعیف باشد، زیرا که جوانه زنی براي استقرار گیاهان مهم می جوانه
باشـد کـه بـه عنـوان      نمک سدیم کلراید متشکل از دو یون سدیم و کلر می ).Soltani et al, 2006د (نابودي محصول می گرد

 شـوند  یهاي سمی و مضر براي گیاهـان شـناخته مـ    کنندگان خاك شور هستند و با تاثیرات یونی و اسمزي، به عنوان یون آلوده
)El-bassiouny and Bekheta, 2007.(  دهـد و   می تاثیر قرار نمو گیاهان را به وسیله تنش اسمزي تحت  و  شوري خاك رشد

 ).Sairam and Tyagi, 2004( باشد هاي سدیم و کلر می وجود یونخوردن تعادل عناصر غذایی به علت  هم اثرات مضر آن با به
دهند و اگر این تـنش بیشـتر شـود     می نشان را رشد کاهش از مقادیري ابتدا در شوري، نشت معرض در گیاهان معمول طور به

حفـظ ثبـات و سـالمتی غشـا تحـت تـنش شـوري یکـی از          شـود.  پاسخ در برخی از صفات قابل تشخیص و خاص آشـکار مـی  
یـونی غشـا سـلولی مـی     در شرایط تنش شوري باعث کاهش نشت  SAهاي سازگاري به شوري است. تیمار گیاهان با  مکانیسم

 ,El-Tayeb)، گیـاه جـو (  Kang and Saltveit, 2001(باعث کاهش نشت یونی غشا سـلول در گیـاه ذرت    SAشود. کاربرد 
 این بیانگر مختلف گیاهان با ارتباط در متعدد آزمایشات. ) شده استStevens et al. 2006( و همچنین، گوجه فرنگی) 2005
 در گیـاه  کـه  شـده  مشاهده مواقع خیلی در که است، هرچند حساس شوري تنش به گیاهان لباغ در زنی جوانه است که مطلب

                                                           
1 Artemisia 
2 Asteraceae compositae 
3  Artemisia sieberi 
4 Artemisia aucheri 
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 Harris, 1996 .( Werner andاسـت (  نشـان داده  خـود  از شـوري  تـنش  بـه  نسـبی  مقاومـت  خـود  رشـد رویشـی   مراحـل 
Finkelstein (1995) آرابیدوپسـیس  قه سـا  گزارش کردند که شوري به علت کند نمودن جذب آب باعث کاهش طول ریشه و

می شود. مطالعات نشان داده است که شوري با کاهش رشد ریشـه، ظرفیـت جـذب آب و عناصـر غـذایی را کـاهش مـی دهـد         
)Jamil et al, 2006تیمار بذر گیاهان مختلف به وسیله سالیسـیلیک اسـید، باعـث     ). نتایج بررسی ها نشان داده است که پیش

؛ 1367ختلف و به ویژه در تـنش شـوري مـی شـود ( بـاقري کـاظم آبـادي و همکـاران،         هاي م مقاومت آن در هنگام بروز تنش
Opoku etal,1996 ؛Popova et al, 1997 ؛El-Tayeb, 2005 سالیسیلیک اسید در واقع اثرات شوري را از طریق افزایش .(

هـاي سـمی    کاهش جذب یون) و Shakirova and sahabutinova, 2003ها و سیتوکنین ( هاي رشد از جمله اکسین هورمون
 ). Maria et al, 2000کاهش می دهد (

 
 مواد و روش ها

 Artemisia aucheri)  زنـی و رشـد گیاهچـه درمنـه کـوهی       این آزمایش به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید بـر جوانـه  
Boiss)  د. آزمـایش بـه صـورت    در آزمایشـگاه دانشـگاه آزاد اسـالمی شـیراز انجـام شـ       1394تحت تنش کلریدسدیم در سال

، 5/0، 0سـطح (  4 در اسـید  شامل سالیسـیلیک  آزمایش تکرار انجام شد. فاکتورهاي 4فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با 
ها جهـت دقـت بیشـتر و بـه      درصد) بودند. در تمام آزمایش 5/1و  1، 5/0، ، 0سطح  ( 4میلی موالر) و تنش شوري در  5/1، 1

حد ممکن بذرهایی انتخاب شدند که از نظر اندازه یکسان به نظر می رسیدند. بذرها قبل از اعمال تیمـار   حداقل رساندن خطا تا
بارشستشو با آب مقطر، به صورت  سـطحی   3درصد به مدت دو دقیقه ضدعفونی شدند و پس از  2با محلول هیپوکلریت سدیم 

میلی  5/1و  1، 5/0هاي صفر،  ل سالیسیلیک اسید با غلظتتیمار، بذرها با محلو روي کاغذ خشک کن، خشک شدند. براي پیش
درجه سانتی گراد درون محلول ها قرار گرفتند. (بـراي تیمـار شـاهد از     20± 2ساعت در تاریکی و در دماي  24موالر به مدت 

بـذر روي یـک    35بذرهاي پیش تیمار نشده توسط سالیسیلیک اسید استفاده شد). پس از ضدعفونی و اعمال تیمارهـا، تعـداد   
در هزار مرطوب شده اند قرار داده شـد و   2سانتی متري که با چند قطره بنومیل  10هاي  الیه کاغذ صافی در داخل پتري دیش

درصد بسته به غظت  5/1و  1، 5/0هاي صفر،  هاي کلرید سدیم با غلظت سپس به هر پتري دیش یک تا دو میلی لیتر از محلول
درجـه سـانتی گـراد و     20یش اضافه کردیم و نهایتا پتري دیش ها را به داخل ژرمیناتور بـا دمـاي   تعیین شده براي هر پتري د

میلـی   5چه حداقل به میزان  چه و ساقه زنی در این آزمایش به صورت خروج ریشه  درصد منتقل کردیم. جوانه 45رطوبت نسبی 
ور جوانه زده در هر واحد آزمایشی به منظور برآورد سـرعت  متر در نظر گرفته شد. پس از کشت بذور، به صورت روزانه تعداد بذ

زنی در هر واحد آزمایشی شمارش شد و این کار تا زمانی انجام گرفت که در هر واحد آزمایشی سه روز متوالی تغییري در   جوانه
تیمارهـاي مربوطـه، آبیـاري    زده مشاهده نشد (طی دوره رشد در صورت نیاز در شرایط آزمایشگاهی استریل با  تعداد بذور جوانه

 زنـی، درصـد نهـایی     صـفات سـرعت جوانـه   واحدهاي آزمایشی صورت گرفت). پس از مدت الزم از کشت بذور و رشد مطلـوب،  
چه، نسبت  ریشه چه، طول ساقه تنژیدگی، طول زنی، ارزش جوانه بذر، انرژي بنیه زنی، شاخص  زمان جوانه زدن، میانگین جوانه
خشک گیاهچه از روز دوم تا روز آخر  وزن به تر وزن گیاهچه و نسبت خشک گیاهچه، وزن تر چه، وزن هساق به چه ریشه طول

 براي تمامی تیمارها و در کلیه واحدهاي آزمایشی اندازه گیري شد.آزمایش 
 
  یافته ها

بر غلظت سالیسیلیک ) مشخص گردید اثر متقابل کلرید سدیم 1براساس نتایج بدست آمده از جدول تجزیه واریانس (جدول 
اسید بر سرعت جوانه زنی، میانگین زمان جوانه زنی در سطح یک درصد معنی دار بود. همچنین اثر متقابل کلرید سدیم بر 
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غلظت سالیسیلیک اسید بر صفاتی چون درصد نهایی جوانه زدن، شاخص بنیه بذر، طول ساقه چه، طول ریشه چه، طول ریشه 
هچه، وزن خشک گیاهچه، نسبت وزن تر به وزن خشک گیاهچه در سطح یک درصد معنی دار چه به ساقه چه، وزن تر گیا

 بودند.
 

 : نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در این پژوهش1جدول 

 درجه آزادي منابع تغییر

 )MSمیانگین مربعات (

 سرعت
 زنی  جوانه

درصد             
زدن نهایی جوانه  

 میانگین زمان
 نیز  جوانه

شاخص بنیه 
 بذر

انرژي جوانه 
 زنی

ارزش 
 تنژیدگی

 B( 3 **53/1 **14/14 **13/1 **47/0 **15/33 *06/0غلظت کلرید سدیم (

 C( 3 **45/0 **55/1 *15/0 **11/0 ns 67/2 ns 009/0غلظت سالیسیلیک اسید (

 B × C 9 *16/0 **95/0 *11/0 **10/0 ns 08/2 ns 01/0اثر متقابل 

 022/0 022/0 02/0 04/0 28/0 07/0 48 شخطاي آزمای
 0/33 94/1 25/16 80/13 60/11 09/15 - ضریب تغییرات

 ns 1و  5دار در سطح  به ترتیب معنی **و  *دار،  : غیرمعنی% 
 

 : انتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در این پژوهش1ادامه جدول 

 درجه آزادي منابع تغییر

  )MSمیانگین مربعات (

طول ساقه 
 چه

طول ریشه 
 چه

طول ریشه چه به 
 ساقه چه

 وزن تر گیاهچه
وزن خشک 

 گیاهچه
نسبت وزن تر به وزن 

 خشک

 B( 3 **89/0 **19/25 **47/6 **003/0 **002/0 **04/1غلظت کلرید سدیم (

 C( 3 ns 10/0 **63/0 **27/0 **0008/0 **00014/0 **62/0غلظت سالیسیلیک اسید (

 B × C 9 **29/0 **56/1 **49/0 **0005/0 **00025/0 **27/0اثر متقابل 

 04/0 00001/0 00005/0 04/0 11/0 02/0 48 خطاي آزمایش
 99/10 43/7 53/7 37/15 63/13 11/8 - ضریب تغییرات

 ns 1و  5دار در سطح  به ترتیب معنی **و  *دار،  : غیرمعنی% 
 

زنـی، درصـد نهـایی      هاي مختلف کلرید سدیم مشخص شـد، سـرعت جوانـه     غلظت بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر
جوانه زنی، میانگین جوانه زنی روزانه، شاخص بنیه بذر، انرژي جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، طول ریشه چه، طول 

اي درمنـه کـوهی کـه در شـرایط     ریشه چه به ساقه چه، وزن تر گیاه چه، وزن خشک گیاه چه، وزن تر به خشک گیاه چه بذره
زنی کـاهش    عدم تنش شوري (صفر درصد کلرید سدیم) قرار داشتند بیشترین مقدار را دارا بودند. در سایر تیمارها سرعت جوانه

درصد نیز داراي اثر مشابه غلظـت صـفر درصـد     5/0یافت. در مورد ارزش تنژیدگی، بذرهاي قرار گرفته در شرایط تنش شوري 
 ).2داشتند  (جدول  کلرید سدیم
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 : اثر کلرید سدیم بر مقایسه میانگین صفات مورد بررسی 2جدول 

 صفات

 غلظت کلرید سدیم

 درصد 5/1 درصد 1 درصد 5/0 صفر

 a 28/6 b 20/4 d 90/2 d 29/2 زنی بذور  سرعت جوانه
 a 56/38 b 04/27 b 25/20 c 52/12 درصد نهایی جوانه زنی

 a 74/4 b 21/3 d34/2 b 74/1 وزانهمیانگین جوانه زنی ر
 a 75/1 b 21/1 c 87/0 d 56/0 شاخص بنیه بذر
 a 83/46 b 69/29 c 56/14 d 66/7 انرژي جوانه زنی
 a 17/0 ab 09/0 b 06/0 b 03/0 ارزش تنژیدگی
 a  37/6 b 79/4 b 17/4 c 01/3 طول ساقه چه
 a 70/16 c 06/6 c 54/3 c 22/2 طول ریشه چه

 a 41/3 b 38/1 c 08/1 b 65/1 ریشه چه به ساقه چهطول 
 a 008/0 c 005/0 d 002/0 d 001/0 وزن تر گیاه چه

 a 002/0 b 002/0 cd 001/0 d 00/0 وزن خشک گیاه چه

 a 38/5 b 39/4 bc 56/3 d 26/2 وزن تر به خشک گیاه چه

 کدیگر ندارند.داري با ی تفاوت معنی ردیفهاي داراي حرف مشابه در هر  میانگین •
  

زنی بذرهایی که   هاي مختلف سالیسیلیک اسید مشخص شد، سرعت جوانه  بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر غلظت
میلی  1غلظت سالیسیلیک اسید قرار داشتند تفاوت معنی داري با یکدیگر نشان ندادند. بذرهایی که در شرایط غلظت  4در هر 

قرار داشتند بیشترین درصد جوانه زنی، میانگین جوانه زنی روزانه، شاخص بنیه بذر، انرژي جوانه زنی، موالر سالیسیلیک اسید 
ارزش تنژیدگی، طول ساقه چه را نشان دادند. بذرهایی که در شرایط غلظت صفر میلی موالر سالیسیلیک اسید قرار داشتند 

زن تر گیاه چه را داشتند. بیشترین وزن خشک گیاه چه مربوط بیشترین میزان طول ریشه چه، طول ریشه چه به ساقه چه و  و
میلی موالر سالیسیلیک اسید قرار داشتند و بیشترین وزن تر به خشک گیاه چه مربوط به  5/0به بذرهایی بود که در شرایط 

 ). 3میلی موالر سالیسیلیک اسید قرار داشتند (جدول  5/1بذرهاي بود که در شرایط 
هاي مختلف سالیسیلیک اسید و کلرید سدیم مشخص شد، بذرهاي گیاه درمنه کوهی که با غلظـت   ثر متقابل غلظتدر بررسی ا

صفر میلی موالر سالیسیلیک اسید پیش تیمار شدند بیشترین میزان طول ریشه چه، طول ریشه چه به ساقه چه و وزن تر گیاه 
لی موالر سالیسیلیک اسید پیش تیمار شـده و در شـرایط نرمـال قـرار     می 5/0چه را دارا بودند. همچنین بذرهایی که با غلظت  

زنی، میانگین جوانه زنی روزانه، انرژي جوانه زنی، ارزش تنژیدگی، طول ریشه چـه و وزن خشـک     داشتند بیشترین درصد جوانه
درصد کلریـد سـدیم قـرار     5/1میلی موالر سالیسیلیک اسید پیش تیمار شده و در غلظت  5/0گیاه چه و بذرهایی که با غلظت 

میلی مـوالر سالیسـیلیک اسـید پـیش      1داشتند بیشترین طول ریشه چه به ساقه چه را دارا بودند. ضمنا بذرهایی که با غلظت 
تیمار شدند و در شرایط نرمال قرار داشتند بیشترین سرعت جوانه زنی، درصد نهایی جوانه زنـی، میـانگین جوانـه زنـی روزانـه،      

میلـی مـوالر    1ر، انرژي جوانه زنی، ارزش تنژیدگی را دارا بودند. همچنین بذرهاي درمنه کوهی کـه بـا غلظـت    شاخص بنیه بذ
درصد کلرید سدیم قرار داشتند، درصـد جوانـه    5/0سالیسیلیک اسید پیش تیمار شده بودند و در شرایط تنش شوري با غلظت 

یلی موالر سالیسیلیک اسید پیش تیمار شدند، بیشترین میزان طول م 5/1زنی باالیی داشتند. و همچنین بذرهایی که با غلظت 
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هـا آورده   دادهزنی کـاهش یافـت. (    ریشه چه به ساقه چه و وزن تر به خشک گیاه چه را دارا بودند. در سایر تیمارها درصد جوانه
 ).نشده است

 
 : اثر سالیسیلیک اسید بر مقایسه میانگین صفات مورد بررسی 3جدول 

 صفات

 ظت سالیسیلیک اسیدغل

 میلی موالر 5/1 میلی موالر 1 میلی موالر 5/0 صفر

 ab 68/3 ab 72/3 ab 01/5 ab 25/3 زنی بذور  سرعت جوانه
 b 63/22 b 46/21 a 10/32 b 19/22 درصد نهایی جوانه زنی

 b 88/2 bc 57/2 a 86/3 b 73/2 میانگین جوانه زنی روزانه
 b 97/0 bc 88/0 a 57/1 bc 96/0 شاخص بنیه بذر
 ab 46/19 ab 57/20 a 89/37 ab 90/20 انرژي جوانه زنی
 a 04/0 a 1/0 a 13/0 a 08/0 ارزش تنژیدگی
 b 37/4 b 32/4 a 24/5 b 39/4 طول ساقه چه
 a 11/9 ab 29/7 b89/4 ab 24/7 طول ریشه چه

 a 31/2 a 12/2 b 16/1 a 93/1 طول ریشه چه به ساقه چه
 a 007/0 c 004/0 d 002/0 d 002/0 یاه چهوزن تر گ

 b 001/0 a 002/0 b 001/0 c 001/0 وزن خشک گیاه چه

 b 65/4 c 20/2 c 85/2 a 73/5 وزن تر به خشک گیاه چه

 داري با یکدیگر ندارند. تفاوت معنی ردیفهاي داراي حرف مشابه در هر  میانگین •
 

  گیري بحث و نتیجه
میلی موالر سالیسیلیک اسید باعث افزایش  1و  5/0هاي  د، پیش تیمار بذور درمنه کوهی با غلظتنتایج این آزمایش نشان دا

زنی در شرایط نرمال می شود. بر اساس نتایج به دست آمده از این آزمایش مشخص گردید، پیش تیمار بذرهاي   درصد جوانه
زنی در شرایط تنش شوري نرمال (غلظت   عت جوانهمیلی موالر سالیسیلیک اسید باعث افزایش سر 1درمنه کوهی با غلظت 

 Cuttزنی بذر (  مصرف خارجی سالیسیلیک اسید بر محدوده وسیعی از فرآیندها از جمله جوانهصفر کلرید سدیم) می شود. 
and Klessig, 1992) جذب و انتقال یون ها ،(Harper and Balke, 1981) و نفوذپذیري غشا (Barkosky and 

Einhellig, 1993 میلی موالر سالیسیلیک اسید سبب کاهش سرعت  5/1) تأثیر گذار است. پیش تیمار درمنه کوهی با غلظت
 .Rajasekaran et.alزنی را افزایش داد. این نتایج با گزارشات   میلی موالر آن جوانه 1و  5/0زنی شد. در حالی که غلظت   جوانه

زنی مطابقت دارد. چنین به نظر می رسد که سالیسیلیک اسید از طریق تأثیر   مربوط به افزایش درصد و سرعت جوانه (2002)
زنی را افزایش داده است. همچنین، در این   در سیستم آنتی اکسیدانی سبب کاهش اثر سمی و مخرب تنش شوري شده و جوانه

ر حضور نمک به کاهش جذب آب، زنی بذرهاي درمنه کوهی را د  تحقیق با استناد به نتایج فوق می توان علت کاهش جوانه
مسمومیت ناشی از نمک، تغییر فعالیت آنزیم ها و غلظت هورمون ها نسبت داد. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش میانگین 

میلی موالر سالیسیلیک اسید پیش تیمار شده و در شرایط نرمال قرار  1زنی روزانه بذرهاي درمنه کوهی که با غلظت   جوانه
زنی به دلیل این که شاخص بنیه بذر از   در میان صفات مورد بررسی، در مرحله جوانهبیشترین مقدار را دارا بودند. داشتند 
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هاي پیش تیمار  هایی از محلول توان غلظت شود می حاصل می 100زنی تقسیم بر   ضرب در درصد جوانهچه میانگین طول ساقه
هاي  ان پیش تیمار مناسب جهت تحمل به شوري معرفی نمود. در میان غلظتکه از نظر این شاخص باالتر هستند را به عنو

میلی موالر در بذر درمنه کوهی از نظر این شاخص بیشترین مقدار را دارا بود.  1مورد بررسی، سالیسیلیک اسید  با غلظت 
چه  باعث سریعتر سبز شدن ساقه اند که این مسئله گزارش شده است که بذرهاي پیش تیمار شده، بنیه باالتري را نشان داده

چه سریعتر از شرایط نامطلوب فرار کرده  شود تا گیاه چه باعث می ). همچنین خروج سریعتر گیاهBasra et.al. 2005شود ( می
ی را، زن  پیش تیمار بذر فرآیند متابولیکی مؤثر بر مراحل اولیه جوانهزنده بیشتر خواهد بود.  چه  و در نتیجه احتمال تولید گیاه

 ).Basker and Hatton, 1987کنند ( هاي تولیدي با سرعت و قدرت بیشتري رشد می چه بهبود بخشیده و گیاه
باشد. در این  زنی یکی از مهمترین معیارهاي تشخیص بنیه بذر می  هاي مختلف ارزیابی بذر، انرژي جوانه در بین شاخص
میلی موالر، باعث افزایش انرژي  1ت سالیسیلیک اسید با غلظت سازي بذرهاي درمنه کوهی توسط ترکیبا آزمایش، آماده

هاي زیادي وجود ارتباط مثبت بین  گزارشبرند.  زنی را براي تعیین بنیه بذر به کار می  زنی شد. محققین انرژي جوانه  جوانه
زنی روزانه در   میانگین جوانهارزش تنژیدگی از حاصلضرب  ).Akram, 2004(کند  زنی و بنیه بذر را تأیید می   انرژي جوانه

زنی    شوند، ارزش جوانه زده در هر روز می شود. بنابراین عواملی که باعث افزایش تعداد بذر هاي جوانه  ارزش حداکثر حاصل می
میلی موالر سبب  1دهند. در این پژوهش پیش تیمار بذور درمنه کوهی توسط سالیسیلیک اسید با غلظت  را نیز افزایش می

هاي پایین  نیز گزارش کردند که پیش تیمار بذر توسط غلظت ) Zhang et.al. 1994زنی شد. (  ایش ارزش جوانه افز
مطابق نتایج به دست آمده در این  گردد. زنی بذرهاي کلزا می  سالیسیلیک اسید باعث افزایش سرعت، یکنواختی و ارزش جوانه

یلی موالر موجب کاهش معنی دار طول و وزن ریشه و نیز اندام هوایی م 5/1و  1تحقیق، تیمار نمک کلرید سدیم با غلظت 
بذرهاي درمنه کوهی شد. استفاده از سالیسیلیک اسید به بهبود رشد، ریشه زایی و افزایش رشد هوایی در محیط حاوي نمک 

کاهد که دلیل آن را به  کمک فراوانی کرد. افزایش غلظت نمک از طول ریشه و اندام هوایی، وزن خشک و تر درمنه کوهی می
). Rahman et.al. 2008؛ Jamil et.al. 2005اثرات اسمزي، کاهش پتانسیل آبی و عدم تعادل یونی نسبت می توان داد (

طول ریشه یکی از پارامترهاي ارزشمند و بسیار متداول جهت توصیف سیستم ریشه اي کارآمد و پیش بینی واکنش گیاه به 
نین این صفت شناسه مناسبی براي بررسی جذب آب و مواد غذایی توسط این اندام به شمار می تغییرات محیطی است. همچ

). همچنین سالیسیلیک اسید سبب افزایش وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه گیاه چه هاي Shekari et al. 2010آید (
را در برخی گیاهان افزایش می دهد به  درمنه کوهی و دشتی شد. ساز و کاري که سالیسیلیک اسید رشد ریشه و بخش هوایی

خوبی شناخته نشده است اما احتمال داده می شود که سالیسیلیک اسید طویل شدن و تقسیم سلولی را به همراه مواد دیگري 
داشته باشد. با توجه به نتایج کاربرد سالسیلیک  ).Shakirova and Sahabutdinova, 2003از قبیل اکسین تنظیم نماید (

زنی در بذرهاي درمنه کوهی تحت تنش شوري شد که به عنوان   هاي جوانه میلی موالر باعث افزایش شاخص 1با غلظت  اسید
زنی بذرهاي گیاهان دارویی درمنه کوهی کاربرد عملی دارد. حد آستانه تحمل بذرهاي درمنه   یک روش جهت افزایش جوانه

 بود. میلی موالر کلرید سدیم  5/1کوهی به تنش شوري تا 
 

 تشکر و قدردانی
 .دارند به دلیل استفاده از امکانات آن واحد ابراز می شیرازنویسندگان مراتب تقدیر و تشکر خود را از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
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