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چكيده
بهمنظور بررسی اثر متقابل اوری و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاه مریمگلیی ک ییر ،زمایگیی
گلدانی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در سه سط کلرید سدیم و ااهد (صفر 100 ،50 ،و  150میلیموالر) ،به نیوان
فاکتور اول و سه سط محلولپاای اسید سالیسیلیک و ااهد (صفر 200 ،100 ،و  300میلیگرم در لیتر) به نیوان فیاکتور دوم بیا سیه
تکرار ،در گلخان مرکز موزش جهاد کگاورزی اهرستان سمنان در سال  1392اجرا اد .نتایج تجزی وارییاند دادههیا نگیان داد اثیر
متقابل تن

اوری و سطوح اسید سالیسیلیک به غیر از طول برگ ،وزن تر و مقدار کاروتنو ید در بقی صفات معنادار بود .بیگترین تأثیر

در سط اوری  50و  100میلیموالر و کاربرد  200میلیگرم در لیتر اسید سالیسیلیک دیده اد .سطوح اوری بر تعداد و سط بیرگ،
طول دم رگ ،طول و رض برگ ،وزن تر و خگک برگ ،طول ریگه ،غلظت کلروفیلها در این گیاه تأثیرگیرار بیود ،بیهطیوری کیه بیا
افزای

سط اوری میزان نها کاه

یافت ،اما مقدار قندهای محلول و پرولین و کاروتنو ید افزای

یافت .کاربرد اسید سالیسیلیک در

هم صفات اثر کاهنده نگان داد.
كلیدواژهها :تنظیمکنندۀ راد ،صفات رادی ،کلریدسدیم ،مریمگلی ،نعنا یان.

* نویسنده مسئول

Email: bahareh.kashefi@gmail.com

بهاره كاشفی و همکاران

 .1مقدمه

در برابر تن های محیطی میاود و همانند یک

گیاهان دارویی ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداایت

نتیاکسیدانت غیر نزیمی تأثیر زیادی در تنظیم فعالیتهای

و سالمت جوامع ،بهلحاظ درمان و پیگهیری از بیماریهیا،

فیزیولوژیکی و مقاومت سیستمیک در گیاه دارد .]13، 24

دارند و در طول نسلهیا از مهیمتیرین منیابع تیأمینکننیدۀ

اسید سالیسیلیک موجب به ود فتوسنتز و ملکرد

غرایی و دارویی بگر بودهاند .]1

ذخیرهاده در بافت گیاه تحت تن

جند مریمگلی 1در ایران  58گونه دارد که  17گون ن
بومی ایراناند؛ بقی

گونهها

اوری اد .]7

پی تیمار گیاه جو با اسید سالیسیلیک موجب افزای

الوهبر ایران ،اغلب در

میزان

نس ی ،وزن تر و خگک ،میزان رنهدانههای

کگورهای منطق خاورمیانه میرویند  .]2مریمگلی ک یر از

فتوسنتز ،و کربوهیدراتهای نامحلول در ارایط تن

تیرۀ نعنا یان 2زیر راست المیان است؛ گیاهی چندساله،

اوری اد  .]20با توجه به اهمیت دارویی گیاه مریمگلی

بوتهای که بومی سواحل مدیترانهای اروپاست و در ایران نیز

ک یر و همچنین توسع مناطق اور در بسیاری از نقاط

کگت میاود  .]9گیاهان تیرۀ نعنا پراکندگی وسیعی در

کگور ،استفاده از راهکارهایی بهمنظور افزای

ملکرد و

سراسر جهان دارند و اامل  187جند و حدود 3000

کارایی گیاهان میتواند مسیری در جهت پیگ رد اهداف

گونهاند  .]8از ترکی اتی که در این گیاه اناسایی ادهاند،

بلندمدت دارویی بااد .کاربرد تنظیمکنندههای راد گیاهی

میتوان اساند (توجون ،3بورنئول 4و سینئول )5تانن و

با حداقل ثار سوء و هزین کم میتواند در توسعه و به ود

اسیدهای فنولیک را نام برد .مریمگلی در طب سنتی ،برای

کگاورزی مؤثر بااد.

رفع ضعف مفرط با منگأ ص ی ،ضعف ا صا  ،خستهی

هدف پ وه

مومی ،سرگیجههای ص ی ،تهو و استفراغ ،لرزش

حاضر ،بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک

بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه

اندامها و فلج مصرف میاود  .]6این گیاه در بسیاری از

مریمگلی ک یر تحت تن

اوری است.

نقاط کگور قابلیت کگت دارد ،بهطوری که در ذربایجان،
مازندران ،فارس و مناطقی در

کوههای ال رز ،دیزین،

 .2مواد و روشها

کندوان و مکانهای خگک یا سنهالخی و دامنههای بایر

این تحقیق بهصورت زمای

قابل رؤیت است .]2

تصادفی در سه گلدان در سه تکرار ،در مرکز موزش جهاد

فاکتوریل بر پای طرح کیامالً

اسید سالیسیلیک متعلق به گروهی از ترکی ات فنولی

کگاورزی سمنان در سال  1392انجام گرفیت .هیر تکیرار

است که بهطور وسیعی در گیاهان وجود دارد و امروزه

اامل سه گلدان بود .برر مریمگلی ک ییر از ایرکت پاکیان

میاود که امل مهمی در

برر اصفهان تهیه اد .پید از کگیت بیرور و تولیید نگیا،

رادونمو گیاهان است  .]23این ترکیب یکی از

گیاهچه ها به گلدان هایی به ابعاد  10 × 20سانتیمتر منتقیل

گیاه

و در ارایط گلخانه بیا دمیای  25 ± 2درجی سیانتیگیراد

مادهای ا ههورمونی محسو

مولکولهای سیهنالدهندۀ مهم است که س ب واکن

نههداری ادند .روانایی مورد نیاز بیا ایدت نیور معیادل
 12000لوکد تأمین اد .خاک گلدانهیا از ماسیه ،خیاک

1. Salvia Sclarea
2. Labiatae
3. Thujon
4. 1-8-borneo
5. Cineol

زرا ی و خیاک رگ (بیه نسی ت  )1:1:2تگیکیل ایده بیود.
مگخصات خاک استفادهاده در جدول  1ورده اده است.
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جدول  .1نتایج آزمون خاک استفادهشده در تحقیق
نیتروژن فسفر
()%
)(ppm

پتاسیم
قابل
جر

هک اسیدیته

)(%

هدایت
الکتریکی
)(ds/m

)(ppm

0/004

13/5

180

25

7/8

3/5

کربن
لی
()%

سیلت رس ان بافت
()%

28 0/035

()%
6

()%
66

خاک

کربنات بیکربنات کلر
)(meq/l

لییییییوم
0
ماسهای

)(meq/l

3

)(meq/l

15/5

بیاری گلدانهیا در حید ظرفییت زرا یی و بیهصیورت

بهمنظور اندازهگیری طول و یرض بیرگ و طیول دم یرگ

مقطییری کییه هییدایت الکتریکییی ن 189/4

و مییانهین

روزانییه بییا

به طور تصادفی چند برگ از هر گلدان انتخیا

میکروزیمند بیر سیانتیمتیر و اسییدیت  6/5بیود ،صیورت

طول و رض برگ و طول دم رگ بهطور جداگانه تعیین و

گرفت .تیمار اوری و اسید سالیسیلیک بعد از اسیتقرار ییک

برحسب سانتیمتر ث ت اد.

گیاهچه در هر گلدان و در مرحل چهار تا پنجبرگیی ا میال

برای بهدست وردن غلظت قندهای محلول ،ییکدهیم

اد .تیمار اوری در سه سط کلرید سدیم  100 ،50و 150

گرم از نمونه ها سیا

اد و  15میلیلیتر اتانول  80درصد

میلیموالر و ااهد (بدون اوری) ،بهفاصل پنج روز توسیط

که پیگتر گرم اده بود درون فالکون  20ثانییه ورتکید و

بیییاری بییا حجییم  1لیتییر انجییام گرفییت .کییاربرد اسییید

بهمدت  10دقیقه با سر ت  3000دور در دقیقه در دستهاه

سالیسیلیک در سه سط  200 ،100و  300میلیگرم در لیتیر

سانتریفیوژ رسو گیری اد .فاز مایع در پتریدی

بهمدت

و ااهد و بهصورت اسکری برگی ییک هفتیه پید از تیمیار

 24سا ت در ون با دمای 50درج سانتیگیراد نههیداری
اد تا اتانول نها ت خیر اود .جیرم زرد بیاقیمانیده بیا 40

اوری ا مال و بهفاصیل هفیت روز ییک بیار ا میال اید.
براساس واکن

میلیلیتر

گیاهان پد از ا مال تیمارها بیهمیدت پینج

مقطر استواو و درون فالکون  50میلیلیتیر

ریخته اد .بهمنظیور حیرف رسیوبات اضیافی و ترکی یات

هفته ،گیاهان برداات و صفات مورد نظر اندازهگیری ادند.

دیهر 5 ،میلیلیتر از محلول  5درصد سیولفات روی و 4/7

صفات مورفولوژیکی و فیزیولیوژیکی میورد بررسیی ایامل

میلیلیتر از محلول هیدروکسیدباریم  3درصد نرمیال کیامالً

تعداد و سط برگ ،طول دم رگ ،طول و رض بیرگ ،وزن

ورتکد اد و به فالکونها اضافه اد .فالکونهیا بیهمیدت

تر و خگک برگ ،طول ریگه ،مقدار کاروتنو ید و کلروفییل،

 10دقیقه بیا سیر ت  3000دور در دقیقیه سیانتریفیوژ و 2

غلظت پرولین و قندهای محلول در برگها بودند.

میلیلیتر از صارۀ فاز مایع به فالکون  15میلییلیتیر منتقیل

پد از خارج کردن حجیم کامیل ریگیه ،انیدازهگییری

اد .به هر لول زمای

برحسب سانتیمتر مربع صورت گرفت .اندازهگیری وزن تر

 1میلیلیتر محلیول  5درصید فنیل

اضافه اد و سکد به ادت تکان داده اید تیا کیف در ن

و خگک برگها با ترازویی با دقت یکهیزارم گیرم انجیام

ظاهر اود .بهوسیل پاپیتور  5میلیلیتر اسیدسیولفوریک 98

گرفت .به منظور تعیین وزن خگک برگها ،نمونه ها داخیل

درصد به داخل هر یک از نمونهها اضافه اد و پید از 45

فویییل در ون بییهمییدت  48سییا ت در دمییای  70درج ی

دقیقییه و تث یییت رنییر محلییولهییا ،نمونییههییا بییا دسییتهاه

سانتیگراد خگک ادند .اندازهگیری سط برگ با دسیتهاه

اسککتروفتومتر با طول موج  485نانومتر قرا یت ایدند .بیا

سط برگسنج 1برحسب سانتیمتر مربع صیورت گرفیت.

قرا ت استانداردهای قند و رسم منحنیی اسیتاندارد مقیادیر
قند نمونهها محاس ه اد .]23

1 Leaf area meter
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برای اندازهگیری کلروفییل و کاروتنو یید نییم گیرم از

پییید از اجیییرای پیییروژه و جمیییع وری دادههیییا،

برگ گیاهی پد از کوبیدن در هاون چینی و اختالط با 20

تجزیهوتحلیل ماری با استفاده از نیرمافیزار میاری SPSS

میلیلیتر استن  80درصد ،بیا سیر ت  6000دور در دقیقیه

انجام گرفت .میانهین صفات از طریق زمیون چنددامنیهای

در طیول

دانکن در سط احتمال  1درصد مقایسه اید .بیرای رسیم

بهمدت  10دقیقه سانتریفیوژ اد .مقیادیر جیر

نمودار نیز از نرمافزار اکسل استفاده اد.

موجهای  645 ،663و  470نانومتر با اسککتروفتومتر قرا ت
اده و غلظت کلروفیل  ،b ،aکل و کاروتنو یدها برحسیب

 .3نتایج و بحث

میلیگرم بر گرم وزن تر محاس ه اد .]14
به منظور اندازهگیری پرولین 0/5 ،گیرم بیرگ گییاهی بیا

نتایج تجزی واریاند صفات مورد بررسی نگان داد سطوح

هاون و  10میلیلیتر اسید سولفوسالیسیلیک  3درصد کوبییده

اوری بر تعداد و سط برگ ،طول دم رگ ،طول و رض

اد و در  15000دور بهمیدت  10تیا  15دقیقیه سیانتریفیوژ

برگ ،وزن خگک ،طول ریگه ،غلظت کلروفیلها ،قندهای

اد 2 .میلیلیتر از صیارۀ صیافایده 2 ،میلییلیتیر معیرف

محلییول و پییرولین در سییط احتمییال  1درصیید اخییتالف

ناینهیدرین و  2میلیلیتر اسید اسیتیک گالسییال درون لولی

معناداری نگان داد.

زمای

سطوح اسید سالیسیلیک بر طول برگ و ریگه در سط

ریختیه اید .همزمیان  2میلییلیتیر از محلیولهیای

استاندارد صفر 16 ،12 ،8 ،4 ،و  20میلیگرم در لیتر پیرولین

احتمال  5درصد و بیر طیول دم یرگ ،یرض بیرگ ،وزن

ریخته و به ترکی ات باال اضافه

خگک ،غلظت کلروفیل ها ،قنیدهای محلیول و پیرولین در

گرم بهمدت یک سا ت و حمیام ییخ،

سط احتمال  1درصد تفاوت معناداری نگان داد .تیأثیرات

 4میلیلیتر تولو ن به لولههیا اضیافه و بیهمیدت  20ثانییه بیا

متقابل فاکتورها نیز بر طیول ریگیه ،کلروفییل  aو کیل در

دستهاه ورتکد بههم زده اد .پد از تگکیل دو فیاز مجیزا

سط  5درصد و بر تعداد برگ ،سط برگ ،طول دم یرگ،

قسمت رنهی و باالیی نمونهها و استانداردها در طیول میوج

رض بیرگ ،وزن خگیک ،کلروفییل  ،bغلظیت قنیدهای

 520نییانومتر قرا ییت و براسییاس منحنییی اسییتاندارد مقییادیر

محلییول و پییرولین در سییط احتمییال  1درصیید تفییاوت

پرولین در نمونهها محاس ه اد .]16

معناداری نگان دادند (جدول .)2

خال

نیز درون لول زمای

اد .پد از حمام

جدول  .2تجزیۀ واریانس صفات مورد بررسی تحت شرایط تنش شوری و اسید سالیسیلیک در گیاه مریمگلی كبیر
منابع تغییرات

درج

میانهین مربعات
تعداد

سط

برگ

برگ

دم رگ

اسید سالیسیلیک

3

0/132ns

0/1ns

**0/05

*0/038

اوری

3

**9/58

**51/07

**0/69

**0/015ns 0/82** 2/631

اوری × اسید سالیسیلیک

9

**

خطا

32

ضریب تغییرات ()%

زادی

1/24

**

0/69

طول

طول

رض

برگ

برگ

**

0/004

وزن تر

وزن خگک

**0/00009** 0/001ns 0/09
**

0/021ns

0/001ns 0/02

**0/001
**

0/00003

طول
ریگه
*3/532
**225/2
*

0/58

0/08

0/12

0/001

0/013

0/004

0/000

0/000006

0/78

16/9

18/1

20/7

13/7

12/6

21

18/8

17/5

 ** ,nsو * :بهترتیب غیرمعنادار و معنادار در سط  1و  5درصد.
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ادامۀ جدول 2
میانهین مربعات
منابع تغییرات

درج زادی

اسید سالیسیلیک

3

**40/55

اوری

3

**8/02** 132/54** 1193/23

32

ضریب تغییرات ()%

**0/829

**67/94

**0/034

0/027** 1081393ns
**0/037

**0/11

105430ns

**

**

2/13

1/89

0/36

9801

0/001

0/002

23/7

19/1

19

21

17/4

17/9

*

اوری × اسید سالیسیلیک 9
خطا

کلروفیل

a

کلروفیل  bکلروفیل کل کاروتنو ید

قندهای محلول پرولین

**

6/34

*

22/35

125433ns

0/01

0/007

0/007

 ** ,nsو * :بهترتیب غیرمعنادار و معنادار در سط احتمال  1و  5درصد.

جییدول مقایسی میییانهین نگییان داد کییه کییاربرد اسییید

ریگه و ساقه میاود  .]6گیاه بیا ایین سیازوکار سیعی در

سالیسیلیک تا سط  50میلی موالر اوری موجب به ود ییا

گیاه بیه

تعدیل ادت تن
افزای

در کیاه

حف

تعیداد بیرگ اید ،ولیی بیا

در بافتهای خود دارد .مهمترین واکن

افزای

اوری خاک ،کیاه

راید اسیت .در خیاکهیای

سطوح تن  ،تعداد بیرگ نسی ت بیه ایرایط یدم

اور ،ابتدا راد رویگی گیاه و توسع برگ متوقف میاود.

سیطوح

احتمییال داده میییاییود کییه اسییید سالیسیییلیک بییه نییوان

یافیت ،ولیی در ایرایط

ناصیر

یافیت .بیا افیزای

کاربرد اسید سالیسیلیک کاه
اوری سط برگ در گیاه کاه

تن  ،سطوح اسید سالیسیلیک موجب افزای

تنظیمکنندۀ راد بالقوه ،بتواند س ب به یود جیر

سیط بیرگ

غرایی در ارایط تن
ممکن است افزای

نس ت به ارایط دم کاربرد اسید سالیسیلیک اد .همچنین
کاربرد اسید سالیسیلیک در سطوح بیاالتر ایوری موجیب
به ود یا تعدیل ادت تن

اوری و خگکی اود که این خیود
راد را در پی دااته بااد .]19

کاربرد اسید سالیسیلیک موجب افزای

طول دم رگ و

در سیط بیرگ اید .بیاالترین

طول و رض برگ نس ت به ااهد اید (جیدولهیای  3و

سط برگ در تیمار بیدون ایوری و اسیید سالیسییلیک و

 .)4بهطور کلی ،با افزای

سطوح اوری از طول دم رگ و

کمترین در سط  150میلیموالر اوری بدون محلولپاای

طول و رض بیرگ کاسیته اید ،ولیی اسیید سالیسییلیک

سط برگ یکیی از اولیین

ایین صیفات اید.

مگاهده اد (جدول  .)3کاه

پاسخهای مورفولوژیک در برابر تن
تن

موجب توسع ارایط رادی و افزای

ایوری اسیت .]10

بهترتییب بیگیترین طیول دم یرگ در ایرایط بیدون و 50

اوری از جمله مهمترین تن های محیطی اسیت کیه

میلی موالر تن  ،بدون کاربرد یا با کاربرد  200میلیگرم در
لیتر اسید سالیسیلیک مگاهده اد .بیگترین رض بیرگ در

راد و ملکرد گیاه را تحیت تیأثیر قیرار مییدهید .تین
اوری راد رویگی و زایگی را تحت تأثیر قرار میدهد و
بنابراین موجیب کیاه

ارایط بدون تن

وزن خگیک و ملکیرد گیاهیان

می ایود .سیطوح بیاالی ایوری سی ب کیاه

و  100میلیگرم در لیتر اسید سالیسیلیک

و کمترین در ارایط تن

چگیمهیر

اوری  150میلیمیوالر و بیدون

محلولپاای مگاهده اد (جدول .)3

پارامترهای راد نظییر سیط و طیول بیرگ ،وزن خگیک
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سالیسیلیک موجب افزای

تییأثیرات متقابییل سییطوح اییوری و اسییید سالیسیییلیک

طول ریگیه نسی ت بیه ایرایط

تفاوت معناداری در طول برگ نگیان ندادنید (جیدول .)2

بدون محلول پاای اد (جدول  .)3تیمیار گوجیهفرنهیی و

سطوح اوری ،اسید سالیسیلیک و تأثیرات متقابل نهیا بیر

تاجخروس با اسید سالیسیلیک در مراحل مختلف راید در

طییول ریگییه تفییاوت معنییاداری نگییان دادنیید (جییدول .)2

میادۀ خگیک تولییدی گییاه

بیگترین طول ریگه در ارایط بدون تن

طی تن

و  300میلیگیرم

در لیتر اسید سالیسیلیک و کمتیرین در ایرایط تین

خگیکی از کیاه

جلوگیری کرد .]7

150

مقدار کلروفیل  b ،aو کل نیز با افزای
نس ت به ارایط دم تن

میلیموالر بدون محلولپاای مگاهده اد (جدول .)3

کاه

سطوح ایوری

یافت (جدول  .)3کاربرد

سییطوح اییوری و کییاربرد اسییید سالیسیییلیک تفییاوت

اسید سالیسیلیک غلظت کلروفیل  b ،aو کیل را نسی ت بیه

معناداری در وزن تر گیاه ،نگان نداد .بیگترین وزن خگیک

داد .بیگترین مقیدار کلروفییل a

برگ در ارایط بدون تن

ارایط دم کاربرد افزای
در ارایط بدون تن

و بدون کاربرد یا با کاربرد 100

و کاربرد  300میلیگرم در لیتر اسیید

میلیگرم در لیتر اسید سالیسییلیک و کمتیرین وزن خگیک

سالیسیلیک ،بیگترین مقیدار کلروفییل  bدر ایرایط بیدون

 150میلیموالر کلریدسیدیم و بیدون

و کاربرد  200میلی گرم در لیتیر اسیید سالیسییلیک و

برگ در ارایط تن

تن

محلول پاای حاصل اد .همچنیین سیطوح بیاالتر ایوری
موجب کاه
تن

و کاربرد

بیگترین مقدار کلروفیل کل در ارایط بدون تن

وزن خگک برگ نسی ت بیه ایرایط بیدون

 300میلیگرم در لیتر اسید سالیسییلیک و کمتیرین غلظیت

اد ،ولی کیاربرد اسیید سالیسییلیک موجیب تعیدیل

 150میلیییمییوالر و بییدون

ادت تن

کلروفیییلهییا در اییرایط تیین

بهخصوص در سطوح باالتر اید (جیدول .)3

محلول پاای مگاهده اد .کاربرد اسید سالیسیلیک از طریق

جییدول مقایس ی میییانهین نگییان داد بییهغیییر از سییط 50

افزای

کلروفییل ،مییزان

میلیییمییوالر کلریدسییدیم ،در بقی ی سییطوح کییاربرد اسییید

فتوسنتز کل را افزای

فعالیت نزیم روبیسکو و افزای
میدهد .]24

جدول  .4مقایسۀ میانگین تأثیرات اصلی سطوح مختلف شوری و اسید سالیسیلیک بر طول برگ در گیاه مریمگلی كبیر
تیمارها

سطوح اوری

ااهد

0

3/7a

50

3/24a

100

2/8a

سطوح اوری

سطوح اسید سالیسیلیک
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طول برگ

150

a

100

3/7bc

200

3/6fe

300

h

)(cm

2/45

3/7

بهاره كاشفی و همکاران

به نظر میرسد در غاز فرایند پیری ،اسید سالیسیلیک با

کاربرد اسید سالیسیلیک روی مریمگلیی ک ییر موجیب

فتوسینتز و در

اید و

کلروفیل در برگ ها ،سی ب افیزای

افزای

نتیجییه افییزای

افزای

رایید میییاییود  .]17در پ وهگییی مهییار

تأثیر مث ت محلولپاای اسید سالیسیلیک بر غلظت پیرولین

ایوری

غلظیت

بیوسنتز کلروفیل در گیاهان سورگوم بهدلییل تین
گزارش اد  .]18افزای

نمایان اد .کاربرد اسید سالیسیلیک موجب افزای
پرولین نس ت به ارایط بدون تن

میزان کلروفیل در گیاهیان ذرت

تیمار اده با اسید سالیسییلیک گیزارش ایده اسیت .]25
همچنین تن

غلظت پرولین نس ت به ارایط بدون تین

در تیمار اوری  150میلیموالر و کاربرد  200میلیگرم در

اوری ،سطوح اسید سالیسییلیک و تیأثیرات

لیتر اسید سالیسیلیک و کمترین مقدار در ارایط بدون تن

متقابل نها در تحقیق حاضیر تفیاوت معنیاداری در مقیدار

و محلولپاای مگاهده اد (جیدول  .)3بیا افیزای

کاروتنو ید گیاه مریمگلی ک یر نگان نداد (جدول .)2
در این پ وه  ،با افیزای

اد .بیگترین غلظت ن

سالیسیلیک ،پرولین نیز افزای

سیطوح ایوری و کیاربرد

یافت و این دو رابط خطی

مث ت دااتند .تجمع پرولین ،ااخ

بیرای تحمیل

انتخا

اسید سالیسیلیک در برخی موارد ،مقیدار قنیدهای محلیول

تن

نس ت به ارایط دم محلولپاای بهخصیوص در سیطوح

اسید مین پیرولین نسی ت بیه سیایر اسیید مینههیا افیزای

باالتر اوری ،افزای

یافت (جدول  .)3بیگترین غلظت در

است .ارایطی که تن

اسیید

متوسط یا ادید بااد ،غلظت

مییابد .پرولین به نیوان ییک مخیزن ذخییرۀ نیتیروژن ییا
بهصورت مادۀ محلولی که مادۀ پتانسیل اسیمزی را کیاه

اوری  100میلیموالر و کاربرد  100میلیگرم در لیتر اسید

ییاری میی-

سالیسیلیک و کمترین مقدار در ایرایط ایوری  50و 100

میدهد مل میکند و گیاه را در تحمل تین

میلیموالر بدون محلولپاای مگاهده اد .ازاینرو یافتههیا

رساند  .]12مؤثرترین مادۀ فگار اسمزی گیاهیان یالی در

مگخ

کیرد کیه سیطوح اسیید سالیسییلیک بیر به یود و

اوری و خگکی پرولین است .به نظر میرسد پرولین

افزای

غلظت قنیدهای محلیول در گییاه میؤثر اسیت .در

تن

در سلولهای تحت تن  ،نقی

ریحان س ز پیی تیمیار بیا اسیید سالیسییلیک ،مقیدار قنید
احیاکننده در تن

کلریدسدیم را کاه

تجمع در سیتوپالسم سیلولهیا از طرییق کیاه

داد  .]3همچنیین

میکند .]11

یافت ،ولی کاربرد اسید سالیسیلیک میتواند

پرولین س ب محافظت غگای سیلولی در مقابیل تین

س ب مصرف متابولیک قندها بهصورت محلول در ترکی ات
سلول جدید ،به نوان یک سازوکار برای افیزای

زیستی و غیرزیستی می اود .افزای

راید در

ارایط تن

اوری در این گیاه ایود  .]5در گییاه یونجیه

نیز با افزای

سیطوح ایوری ،غلظیت کربوهییدراتهیا از

س ب افزای

پیرولین و قنید احییا،

مقاومت گیاه در برابیر ایوری مییایود .در

محیط درونایگهای ،پرولین ،جاروکنندۀ رادیکالهیای زاد
( )ROSاست و س ب افزای

جملییه فروکتییوز ،گلییوکز ،سییاکارز و کربوهیییدراتهییا در
سیتوزول و مزوفیل برگ و ریگیه افیزای

پتانسییل

اسییمزی درونسییلولی تجمییع نمییک در واکو ییل را تنظیییم

محتوای قنیدهای محلیول در گییاه لوبییا در ایرایط تین
اوری افزای

نتییاکسییدانی دارد و بیا

سنتز سلولی در طیول تین

در گیاهان می اود  .]20در ارایط تین
تأثیر مهمی در افزای

یافیت .قابلییت

ایوری پیرولین

تحمل گیاه دارد .]22

سازگاری گونه های گیاهی به غلظت زیاد اوری در خیاک
با پایین وردن پتانسیل اسمزی بافت در اثر ان ااتهی میواد

 .4نتيجهگيری
نتایج پی وه

حلاونده همراه است .]15
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سالیسیلیک همزمان بیا تین
تعدیلکنندگی یا کاه

ایوری موجیب به یود ،اثیر

ادت تن

ملی ایدههای نو در کگاورزی 5 .ص.

در گیاه مریمگلی ک ییر

 .4حییدری ایریف بیادی ح ( )1380گییاه و ایوری

اد .بیگترین تأثیر در سطوح اوری  50و  100میلیمیوالر

.انتگارات مؤسس تحقیقات جنهلها و مراتیع کگیور،

و کاربرد  200میلیگرم در لیتر اسید سالیسیلیک دیده اید،

 199ص.

به طوری که بیا کیاربرد اسیید سالسییلیک در ایین ایرایط

 .5خوای خت د ،رامیین ا و باغ انهیا م ( )1391امکیان

خصوصیات رادی گیاه تحت تأثیر قیرار گرفیت و رونید

کاه

افزایگی را طی کرد .نتایج ایین تحقییق بیا اجیرای زمیون
خاک و

سالیسیلیک اسید .تولید و فر وری محصوالت زرا یی

در مناطق مورد نظیر و مقایسی مییزان سیطوح

و باغی.189-199 :)5(2 .

اوری قابل توصیه و اسیتفاده اسیت .یافتیههیای پی وه
حاضر مگخ

کیرد کیه اسیید سالیسییلیک مییتوانید بیا

 .6زرگری

کمترین هزینیه و زییان در راید گییاه ییا محییط زیسیت،

 .7اعا م و میری م ( )1391کاه

اوری اود ،بهطوری که کاربرد اسید سالیسییلیک در

طریق کاربرد اسید سالیسیلیک .تولید گیاهیان زرا یی.

با توجه به تأثیرهای مختلیف اسیید سالیسییلیک در جهیت
ن ،تکرار این زمای

.71-78 :)1(5

و نیز ارزان بیودن

 .8قهرمان ا ( )1373کورومفیتهای اییران (سیسیتماتیک

در ارایط مزر های مییتوانید ایین

گیاهی) .جلد سوم .مرکز نگر دانگهاهی 618 ،ص.

ترکیب را به نوان مادهای مفید و مقرونبهصیرفه و مناسیب
در افزای

کارایی گیاهان به کگاورزان پیگنهاد کند.

 .9مظفریان و ( )1382فرهنیر نیامهیای گیاهیان اییران.
انتگارات فرهنر معاصر 362 ،ص.

منابع
.1

اثیرات سیوء تین

اییوری بییر خصوصیییات مورفوفیزیولوژیییک گنییدم از

مریمگلی ک یر تأثیر مث تی نس ت به گیاهان ااهد نگان داد.
به ود صفات رادی گیاه در ارایط تن

( )1369گیاهان دارویی .جلد پنجم .مؤسس

انتگارات دانگهاه تهران 923 .ص.

موجب توسع راد گیاهی و به ود راد در سطوح مختلف
تن

اثر تین

ایوری در گییاه لوبییا بیا اسیتفاده از

 .10همایی م ( )1381واکن

رییییاپور  ،میرزاپورمالاحمییید ر و میرجلیلیییی س

گیاهان به اوری .انتگیارات

کمیت ملی بیاری و زهکگی ایران 97 ،ص.

( )1389گیاهان دارویی معطر و صنعتی جنهل و مرتع.

11. Akhkha A, Boutra T and Alhejely A )2011( The

انتگارات مؤسس موزش الی لمی کاربردی جهیاد

rates of photosynthesis chlorophyll content, dark

کگاورزی 232 ،ص.

respiration, proline and abscicic acid (ABA) in

 .2امیییدبیهی ر ( )1379رهیافییتهییای تولییید و فییراوری

wheat (Triticum durum) under water deficit

گیاهان دارویی .جلد سیوم ،انتگیارات سیتان قیدس

conditions. International Journal of Agricuitural
and Biological Sciences. 13: 215-221.

رضوی 397 ،ص.
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