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اثر سالیسیلیک اسید بر جوانهزنی و رشد چمن فستوکا ( )Festuca rubraو
لولیوم ( )Lolium perenneتحت شرایط تنش شوری
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چکیده
فستوکای قرمز ( )Festuca rubraو لولیوم چندساله ( )Lolium perenneاز مهمترین چمنهای فصل سرد هستند که بهعنوان پوشش
سبز در سراسر جهان استفاده میشوند .بذرهای فستوکا و لولیوم بهمدت  12ساعت در آب مقطر (شاهد) و  111میلیگرم در لیتر SA
خیسانیده شدند .بذرها در مخلوط خاکی نمکی شده با غلظتهای مختلف  01 ،01 ،1( NaClو  121میلیموالر) کشت شدند .درصد و
سرعت جوانه زنی با افزایش سطوح شوری کاهش یافت .لولیوم نسبت به فستوکا تحمل بیشتری در مقابل شوری در مرحله جوانهزنی
داشت .طول ساقه در لولیوم نسبت به فستوکا در هر دو شرایط شوری و غیر شوری بیشتر بود .طول ساقه در هر دو گونه در شرایط
شوری کاهش یافت .وزن خشک هر دو گونه در شرایط شوری و غیرشوری بهوسیله کاربرد  SAافزایش یافت .در نهایت اثرات منفی
شوری بر روی رشد بهوسیله کاربرد  SAکاهش یافت.
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در رابطه با القاء تحمل به شوری در تعدادی از گیاهان
(استیونس 11و همکاران )2006 ،مشاهده شده است .گزارش
شده که  SAرشد را افزایش میدهد که این افزایش میتواند در
ارتباط با اثر قابلمالحظه آن در افزایش میزان فتوسنتز در
شرایط تنش شوری باشد (نورین و اشرف SA .)2008 ،11نقش
مهمی را در جوانهزنی تحت شرایط شوری ایفا میکند (راجو12
و همکاران ،2006 ،آلونسو رامیرز 19و همکاران .)2009 ،تحریک
رشد پس از کاربرد  SAدر گیاهانی مانند گندم (شکیروا 10و
همکاران ،)2003 ،سویا (گوتیروز کورنادو 15و همکاران،)1998 ،
ذرت (گونس 10و همکاران ،)2003 ،گیاهچههای خیار (شیم 17و
همکاران )2003 ،و آرابیدوپسیس (بورسانی 10و همکاران،
 )2001گزارش شده است .تیمار گیاهان با  SAتقسیم یاختهای
را در مریستم انتهایی ریشه افزایش داده و رشد گیاه را تحریک
میکند (شکیروا و همکاران .)2003 ،همچنین  SAاز طریق اثر
بر روی پلیآمینهایی مانند پوترسین ،19اسپرمین21و
اسپرمیدین 21و همچنین ایجاد کمپلکسهای پایدار با غشا
باعث حفاظت غشا میشود (نمیز 22و همکاران .)2002 ،هدف از
انجام این پژوهش بررسی اثرات متقابل ناشی از کلرید سدیم
( )NaClو  SAبر روی صفات جوانهزنی و رشد دو چمن لولیوم
چندساله و فستوکای قرمز جهت بهبود تحمل این گیاهان به
تنش شوری با استفاده  SAمیباشد.

مقدمه
شوری یکی از عمدهترین فاکتورهای محیطی محدودکننده رشد
گیاه است .تخمین زده شده است که حدود  1/9زمینهای
کشت شده در جهان بهوسیله شوری تحت تأثیر قرار میگیرد
(کایا 1و همکاران .)2003 ،شوری اثر منفی روی جوانهزنی بذر
داشته و از طریق ایجاد تنش اسمزی جذب آب را کاهش
میدهد (پاریدا و داز .)2005 ،2از طرف دیگر شوری از طریق
سمیت ناشی از تجمع یونهای  Naو  Clباعث اثرات منفی روی
رشد گیاه میگردد (شکوهیفرد .)1989 ،9اثر سمی تنش شوری
روی گیاه منجر به تغییرات متابولیکی مانند کاهش فعالیت
کلروپالست ،کاهش میزان فتوسنتز و افزایش میزان تنفس
نوری میشود (پاریدا داز.)2005 ،
جوانهزنی بذر یکی از مراحل زیستی و تعیینکننده در
چرخه رشدی گونههای گیاهی است .زیرا تضمینکننده استقرار
موفق گیاه و عملکرد نهایی آن است (زاره 0و همکاران.)2006 ،
تنشهای زنده و غیرزنده ،از جمله کمبود و یا فراوانی بیش از
حد آب و شوری میتوانند سرعت جوانهزنی را کاهش داده و یا
بهطور کامل از جوانهزنی بذر و ظهور گیاهچه جلوگیری نمایند
(اشرف و فوالد .)2005 ،5بهبود سرعت جوانهزنی میتواند باعث
استقرار بهتر گیاهچه بهویژه در شرایط تنش شوری و خشکی
شود (هی 0و همکاران.)2002 ،
فستوکا ( )Festuca rubraو لولیوم ( )Lolium perenneاز
مهمترین چمنهای فصل سرد هستند که بهعنوان سبز فرش
در سراسر جهان استفاده میشوند .گونههای فستوکا و لولیوم
متعلق به تیره علفی  ،Poaceaeو زیر تیره  Pooideaeو طایفه
 Poeaeمیباشند .تنش شوری یکی از عاملهای محدودکننده
در تولید فستوکا بهشمار میآید (سلپر و وست.)1996 ،7
سالیسیلیکاسید ( )SAیک اورتوهیدروکسی بنزوئیک اسید
است که متعلق به گروهی از ترکیبات فنلی بوده و از نام Salix
(بید) مشتق شده است (پاپوا 0و همکاران SA .)1997 ،نقش
مهمی در برخی از فعالیتهای فیزیولوژیکی گیاه نظیر تنفس،
بسته شدن روزنهها ،جوانهزنی بذر ،رسیدن میوه ،گلیکولیز و
گلدهی ایفا میکند (چن 9و همکاران .)2007 ،بهبود اثرات SA

مواد و روش ها
این آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی با دو تیمار شامل  SAبا دو سطح ( 1و 111میلیگرم
در لیتر) و  NaClبا چهار سطح ( 01 ،01 ،1و  121میلیموالر)
در سه تکرار و هر واحد آزمایشی شامل  21بذر در هر گلدان
انجام شد .بذرهای دو گونه چمن فستوکا (var. Tamara
 )Festuca rubraو لولیوم ( )Lolium peren var. Barbalقبل
از کشت جهت ضدعفونی سطحی با محلول هیپوکلرید سدیم
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 .)2در تیمار 121میلیموالر شوری ،درصد و سرعت جوانهزنی
در هر دو جنس با افزایش سطوح شوری کاهش یافته و این
کاهش در جنس فستوکا بیشتر مشاهده شد .بیشترین تأثیر
 SAبر روی جنس فستوکا و تأثیر آن بر کاهش مدت زمان
جوانهزنی در شرایط شاهد و سطوح پایین تنش شوری بود (01
و  01میلیموالر) ،درحالیکه در جنس لولیوم این کاهش تنها
در شرایط شاهد و تنش شوری  01میلیموالر روی داد (جدول
 1و  .)2افزایش سرعت جوانهزنی باعث افزایش سرعت استقرار
گیاهچهها در شرایط تنش میشود (فوتی 9و همکاران.)2002 ،
افزایش درصد جوانهزنی در تحت شرایط تنش شوری در اثر
تیمار بذرها با  SAبهوسیله سایر نویسندگان از جمله ژانگ 0و
همکاران ( )1999در گندم ،باسرا 5و همکاران ( )2006در برنج،
بدی و هینگرا )2008( 0در ذرت و آلونسو رامیرز و همکاران
( )2009در آرابیدوپسیس مشاهده شده است .بهبود جوانهزنی
به افزایش فعالیتهای متابولیکی در بذرهای تیمار شده با SA
نسبت داده شده است (شکیروا و همکاران ،2003 ،باسرا و
همکاران .)2005 ،نتایج این آزمایش نشان داد که لولیوم نسبت
به فستوکا تحمل بیشتری به شوری در مرحله جوانهزنی دارد،
بهطوریکه در باالترین غلظت شوری ( 121میلیموالر) درصد
جوانهزنی برای لولیوم و فستوکا بهترتیب  09/99و 20/99
درصد بود .اگرچه برای لولیوم بیشترین درصد جوانهزنی در
شرایط کاربرد  111میلیگرم در لیتر  SAبدون شوری بهدست
آمد ،اما کاهش جوانهزنی در غلظتهای 01میلیموالر و باالتر
مشاهده شد .کاهش درصد جوانهزنی با افزایش شدت شوری
بهوسیله تعدادی از نویسندگان گزارش شده است (عثمان 7و
همکاران ،2006 ،برین 0و همکاران1996 ،؛ الطیب .)2005 ،9این
نتایج با نتایج بهدست آمده توسط باساالح )1991( 11در کدو
مسمایی 11هماهنگی دارد .وایزل )1972( 12نشان داد که
افزایش غلظت شوری درصد جوانهزنی را از طریق تنش اسمزی
یا سمیت ناشی از یونهای کلر و سدیم کاهش یا آن را به
تأخیر میاندازد.

 %2بهمدت  11دقیقه ضدعفونی و پس از  9بار شستشو در آب
مقطر (شاهد) یا در  111میلیگرم در لیتر  SAبهمدت 12
ساعت خیسانیده شدند .پس از آن بذرها در گلدانهایی با قطر
دهانه  15سانتیمتر با مخلوط خاکی (پرلیت ،ماسه و خاک به
نسبت مساوی) نمکی شده با غلظتهای مختلف  NaClکشت
شدند .جهت تأمین مواد غذایی گلدانها با  1/0غلظت محلول
غذایی هوگلند آبیاری شدند (هر  11روز) .در ابتدای آزمایش
درصد و سرعت جوانهزنی ( ،)GRمیانگین زمان جوانهزنی
( ،)MGTتعداد برگ و تعداد پنجه اندازهگیری گردید .میانگین
زمان جوانهزنی براساس روش الیس و رابرتس )1981(1انجام
شد:
 :MGTمیانگین زمان جوانهزنی  :nتعداد بذور جوانهزده در
MGT= ∑Dn / ∑n
روز D
 :Dتعداد روز محاسبه شده از شروع جوانهزنی
درصد و سرعت جوانهزنی براساس روش جفرسون و
پینککیو )2003( 2انجام شد:
 :GPدرصد جوانهزنی :N ،تعداد کل بذرها * :Nتعداد بذر
GP= (N*/N)× 100
جوانهزده
 :GRسرعت جوانهزنی :Ni ،تعداد بذر جوانهزده در هر
)GR: ∑ )Ni /Di
شمارش
 :Diتعداد روز محاسبه شده از شروع آزمایش
بعد از طی 51روز گیاهچهها برداشت شده و خصوصیات
رشد مانند طول ساقه و ریشه ،وزن تر و خشک کل (نمونههای
خشک شده در آون بهمدت  20ساعت در  71درجه
سانتیگراد) اندازهگیری شدند .مقایسه میانگین دادهها با
استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن انجام شد (.)P≤ 1/15
نتایج و بحث
اثر  SAروی تحمل به تنش شوری در طی جوانهزنی
بیشترین درصد جوانهزنی با کاربرد  111میلیگرم در لیتر
نسبت به شاهد بهدست آمد که این افزایش در جنس لولیوم
نسبت به شاهد و سطوح مختلف شوری اثر معنیداری نداشت
اما در مورد فستوکا در سطوح شوری  01میلیموالر اثر
معنیداری داشت MGT .و  GRدر بذرهای تیمار شده با SA
در لولیوم تنها نسبت به شاهد افزایش معنیداری را نشان داد،
اما در جنس فستوکا هم نسبت به شاهد و هم در سطوح شوری
 01و  01میلیموالر  MGTو  GRرا افزایش داد (جدول  1و
SA
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5. Basra
6. Bedi and Dhingra
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10. Basalah
11. Cucubita pepo L.
12. Waisel

1. Ellis and Roberts
2. Jefferson and Penachchio
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معنیداری در شرایط شاهد و سطوح مختلف شوری بر رشد
ساقه نداشت .در هر دو جنس چمن ،با افزایش سطح شوری،
طول ساقه کاهش یافت .کاهش طول ساقه در چمن فستوکا
نسبت به لولیوم بیشتر مشاهده شد (شکل .)1

اثرات شوری روی رشد ساقه ،برگ و ریشه
نتایج نشان داد که طول ساقه در لولیوم نسبت به فستوکا هم
در شرایط شوری و هم بدون شوری بیشتر بود (شکل  .)1در هر
دو جنس چمن کاربرد  111میلیگرم در لیتر  SAاثر

جدول  :1مقایسه میانگین اثر متقابل سالیسیلیک اسید و کلرید سدیم روی صفات اندازه گیری شده در چمن لولیوم چندساله
Table 1: Comparisons of mean of salicylic acid and NaCl interaction effect on the parameters measured in Lolium
Lolium perenne Turfgrass

تیمار
Treatment

درصد
جوانهزنی
Germination
percentage

سرعت جوانهزنی
(تعداد در روز)
Germination
Speed
)(No./day

میانگین زمان
جوانهزنی
(روز)

طول ساقه
(سانتیمتر)
Shoot
Length
)(cm

The average
time of
germination
)(day

تعداد
برگ
Leaves
No.

تعداد پنجه
Tillers
No.

طول ریشه
(سانتیمتر)

تعداد ریشه

Root
length
)(cm

Root
No.

لولیوم
SA
0
100
0
100
0
100
0
100

NaCl
0
0
40
40
80
80
120
120

86.67ab
95a
73.33cd
81.67bc
61.67de
71.67cd
43.33f
53.33ef

1.84b
2.24a
1.27cd
1.53bc
1.02de
1.34cd
0.67e
0.96de

9.63ab
11.03a
9.16ab
9.43ab
8.80ab
8.92ab
6.76b
7.53b

11.30c
8.98d
12.24abc
11.30c
13.06ab
12.09bc
13.77a
12.74abc

5.2ab
6.1a
4.86ab
4.1bc
3.86c
4.00bc
3.73c
3.83c

2.00b
2.66a
1.73b
2.00b
1.66b
1.86b
1.40b
1.73b

5.60ab
6.86a
5.10ab
5.43ab
3.96ab
4.66ab
3.63c
4.71b

4.96a
5.43a
4.70ab
4.80a
3.50cd
4.30abc
3.33d
3.63bcd

*در هر ستون تفاوت میان میانگینهایی که دارای حرف مشترک میباشند در سطح احتمال  %5معنیدار نیست
Means in a column followed by the same letter are not significantly different at the 5% level as determined by
Duncan’s Multiple Range Test

جدول  :2مقایسات میانگین اثر متقابل سالیسیلیک اسید و کلرید سدیم روی صفات اندازهگیری شده در چمن فستوکای قرمز
Table 1: Comparisons of mean of salicylic acid and NaCl interaction effect on the parameters measured in Festuca
rubra Turfgrass
سرعت
میانگین زمان
طول ساقه
تعداد
طول ریشه
تعداد
جوانهزنی
جوانهزنی
جوانهزنی (روز)
تعداد ریشه
)
ر
مت
(سانتی
تیمار
پنجه
(سانتیمتر)
برگ
()%
(تعداد در روز) The average
Treatment

Germination
percentage

Germination
Speed
)(No./day

Shoot
Length
)(cm

time of
germination
)(day

Leaves
No

Tillers
No.

Root length
)(cm

Root
No.

فستوکا
SA
0
100
0
100
0
100
0
100

NaCl
0
0
4
40
80
80
120
120
* در

71.67ab
83.33a
55.00cd
65.00bc
38.33e
55.00cd
28.33e
41.33de

1.11b
1.65a
0.71de
1.08bc
0.48ef
0.83cd
0.34f
0.53ef

6.10bc
9.47a
4.72cd
6.09bc
5.86bc
6.80b
3.60d
4.73cd

13.71d
11.20e
15.10bc
13.44d
16.43a
13.98cd
17.07a
15.98ab

4.2b
6.53a
3.33bc
4.76b
3.50bc
5.00ab
2.00c
3.17bc

1.63b
2.86a
1.66b
1.53b
1.63b
1.43b
0.96b
1.00b

3.91b
6.46a
2.86bc
5.33a
2.26bc
3.13bc
2.33c
2.36c

3.40ab
4.53a
2.63bc
3.13ab
2.83bc
2.66bc
1.14c
2.30bc

هر ستون تفاوت میان میانگینهایی که دارای حرف مشترک میباشند در سطح احتمال  %5معنیدار نیست

 Means in a column followed by the same letter are not significantly different at the 5% level as determined by
Duncan’s Multiple Range Test

شرایط به بهبود رشد ساقه کمک نموده و باعث شده که از نظر
معنیداری با شرایط شاهد تفاوت معنیداری را نشان ندهد.

در جنس فستوکا کمترین طول ساقه در مقایسه با شاهد در
تیمار  121میلیموالر شوری بهدست آمد .کاربرد  SAدر این
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بیشتر ریشه و ساقه در در گیاهچههای گوجهفرنگی (زپسی 2و
همکاران )2005 ،و گندم (دیف )2007 ،9گزارش شده است.

بهعبارت دیگر کاربرد  SAبه پایداری جنس فستوکا در شرایط
شوری شدید از نظر رشد ساقه کمک نموده است (جدول  1و
 .)2تیمارهای  ،SAسطوح ایندول استیکاسید ( )IAAو
سایتوکینین را در بافت گیاهان افزایش میدهد که باعث
افزایش تقسیم سلولی گیاهان میشوند (ساخا بوتینوا 1و
همکاران ،)2003 ،بنابراین گیاهان تیمار شده با  SAدارای
ساقههای طویلتری نسبت به گیاهان تیمار نشده با SA
هستند.
تنش شوری باعث نکروزه شدن ریشهها در چمن فستوکا
شد و ریشههای ثانویه در تیمار 121میلیموالر مشاهده نشدند.
در مورد جنس لولیوم کاربرد  111میلیگرم  ،SAفقط در
باالترین سطح شوری ( 121میلیموالر) باعث بهبود رشد ریشه
گردید اما در جنس فستوکا بهبود رشد ریشه در اثر کاریرد SA
در شرایط بدون شوری و شوری  01میلیموالر روی داد .در کل
در هر دو جنس چمن با افزایش سطوح شوری طول ریشه نیز
کاهش یافت .تعداد ریشه در جنس لولیوم در شرایط تنش
شوری  01و  121میلیموالر نسبت به شاهد بهطور معنیداری
کاهش یافت و کاربرد  SAتعداد آنها را بهبود نبخشید .در
جنس فستوکا کاهش تعداد ریشهها در شرایط تنش شوری
 121میلیموالر روی داده و کاربرد  SAباعث شده که تفاوت
معنیداری با شاهد در این شرایط دیده نشود .با کاربرد 111
میلیگرم در لیتر SAتعداد پنجه در هر دو جنس لولیوم و
فستوکا نسبت به شاهد بهطور معنیداری افزایش یافت اما
نسبت به سطوح مختلف شوری اثر معنیداری دیده نشد
(جدول  1و .)2
با افزایش شدت شوری تعداد برگها در هر دو جنس چمن
کاهش یافت .در جنس لولیوم کاربرد  SAاثر معنیداری بر
تعداد برگ در شرایط شوری و شاهد نداشت .اما در جنس
فستوکا کاربرد  SAدر شرایط بدون شوری تعداد برگها را
افزایش داد .در جنس لولیوم در شرایط تنش شوری  01و 121
میلیموالر تعداد برگها کاهش یافته و تنها در تیمار 01
میلیموالر کاربرد سالیسیلیک اسید توانست تعداد برگها را
دوباره افزایش دهد بهطوریکه در این شرایط تفاوت معنیداری
بین شاهد و تیمار  01میلیموالر شوری بهدلیل اثر  SAمشاهده
نشد .در جنس فستوکا کاهش تعداد برگ در اثر شوری تنها در
تیمار  121میلیموالر روی داد و کاربرد  SAآن را دوباره به
شرایط شاهد برگرداند (جدول  1و  .)2اثر مثبت تیمار  SAدر
مقابله با تنش شوری از طریق طول بیشتر ساقهها و زیست توده

احتمال داده میشود که  SAطویل شدن و تقسیم سلولی را به
همراه موارد دیگری از قبیل اکسین تنظیم نماید .تیمار گندم
با  ،SAمیزان تقسیم سلولی مریستم انتهایی که منجر به
افزایش رشد طولی میشود را افزایش داده است (شکیروا و
همکاران .)2003 ،همچنین  SAدر سنتز پروتئینهای خاصی
بنام پروتئین کیناز نقش دارد که این پروتئینها نیز نقش
مهمی در تنظیم ،تقسیم ،تمایز و ریختزایی سلول ایفا میکنند
(ژانگ و کلسیگ .)1997 ،0عالوهبر دالیل فیزیولوژیکی ذکر
شده ،سینگ 5و همکاران ( )2010گزارش دادند ،افزایش در
رشد گیاه میتواند بهعلت تحریک فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز
و بهدنبال آن افزایش کارآیی استفاده نیتروژن و آسیمیالسیون
نیترات در گیاهان باشد .گزارشهای پیشین نشان میدهد که
 SAنقش مهمی را در تعیین حساسیت گیاهان به تنشهای
غیرزیستی گوناگون بهویژه در مرحله نونهالی (بورسانی و
همکاران )2001 ،ایفا میکند (دات 0و همکاران1998 ،؛ راو و
دیویس.)1995 ،7
اثر  SAروی وزن تر و خشک کل
وزن تر و خشک کل گیاهان تحت تنش شوری در مقایسه با
گیاهان شاهد کمتر بود (شکل  2و  .)9در مورد فستوکا کاربرد
 111میلیگرم در لیتر  SAوزن تر و خشک را بهطور
معنیداری در هر دو شرایط شوری ( 01میلیموالر) و شاهد
افزایش داد .اما در مورد لولیوم کاربرد  SAتنها در سطوح باالی
خشکی ( 121میلیموالر) وزن تر را بهطور معنیداری افزایش
داد اما تأثیری بر وزن خشک در شرایط شاهد و شوری نداشت.
نتایج مشابهی بهوسیله الطیب ( )2005در جو ،0استیونس و
همکاران ( )2006و زپسی و همکاران ( )2005در گوجهفرنگی، 9
خوداری )2004( 11و گونس و همکاران ( )2007در ذرت 11و
یلدیریم 12و همکاران ( )2008در خیار 19گزارش شده است.
2. Szepesi
3. Deef
4. Zhang and Klessig
5. Singh
6. Dat et al.
7. Rao and Davis
8. Hordeum Vulgare L.
9. Lycopersicon esculentum
10. Khodary
11. Zea mays L.
12. Yildirim
13. Cucumis sativus L.

1. Sakhabutdinova
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*N: NaCl, N1=0, N2=40 N3=80, N4=120 (mM)
*S: SA, S1= 0, S2=100 (mg.l-1)
*P≤ (0.05)
 و سالیسیلیک اسید بر میانگین طول ساقه در لولیوم چندساله و فستوکای قرمزNaCl

 اثر متقابل سطوح مختلف:1 شکل

Fig. 1: Comparison of salicylic acid and NaCl interaction effect on length stem Lolium perenne and Festuca rubra

*N: NaCl, N1=0, N2=40 N3=80, N4=120 (mM)
*S: SA, S1= 0, S2=100 (mg.l-1)
*P≤ (0.05)
 و سالیسیلیک اسید بر میانگین وزن تر کل در لولیوم چندساله و فستوکای قرمزNaCl

 اثر متقابل سطوح مختلف:2 شکل

Fig. 2: Comparison of salicylic acid and NaCl interaction effect on total fresh weight Lolium perenne and Festuca rubra
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شکل  :9اثر متقابل سطوح مختلف

)*N: NaCl, N1=0, N2=40 N3=80, N4=120 (mM
)*S: SA, S1= 0, S2=100 (mg.l-1
)*P≤ (0.05
 NaClو سالیسیلیک اسید بر میانگین وزن خشک کل در

لولیوم چندساله و فستوکای قرمز

Fig. 3: Comparison of salicylic acid and NaCl interaction effect on total dray weight Lolium perenne
and Festuca rubra

بهطورکلی کاربرد  111میلیگرم در  SAدر سطوح مختلف
شوری  01 ،01 ،1و  121میلیموالر ،اگرچه در تمامی صفات
اندازهگیری شده و در همه سطوح شوری اثرات معنیداری را
نشان نداد اما بطور قابل مالحظهای باعث افزایش سرعت
جوانهزنی و میانگین زمان جوانهزنی در شرایط سطوح مختلف
شوری شده است .جنس فستوکا نسبت به لولیوم در تمام
سطوح مختلف شوری ( 01 ،01و  121میلیموالر) بیشتر تحت
تأثیر اثرات منفی شوری در طی دوره آزمایش قرار گرفت.

بهبود وزن تر و خشک کل گیاهان در اثر تیمار با
میتواند بهعلت افزایش تقسیم سلولی در ناحیه مریستم انتهایی
ساقهها و ریشههای گیاهان باشد که باعث افزایش در رشد گیاه
میشود (شکیروا.)2003 ،
براساس نتایج پژوهش حاضر تیمار بذرهای هر دو جنس
چمن (فستوکا و لولیوم) با  111میلیگرم در لیتر محلول ،SA
اثر منفی تنش شوری را در برخی موارد کاهش داده و
خصوصیات رشد در گیاهچههای هر دو جنس چمن را بهبود
بخشید .این اثر  SAمیتواند به افزایش آسیمیالسیون  CO2و
میزان (سرعت) فتوسنتز و افزایش جذب مواد معدنی بهوسیله
گیاهان تیمار شده با  SAدر تحت شرایط تنش نسبت داده
شود (خان 1و همکاران2003 ،؛ فریدودین 2و همکاران2003 ،؛
زپسی و همکاران .)2005 ،در ذرت مشاهده شده است که
گیاهان تیمار شده با  SAوزن خشک باالتری را نسبت به
گیاهان تیمار نشده در تحت شرایط تنش شوری داشتند
(گونس و همکاران.)2007 ،
براساس نتایج پژوهش حاضر میتوان پیشنهاد کرد که SA
میتواند بهعنوان عامل بهبود رشد در جنس فستوکا تحت
شرایط تنش شوری استفاده کرد و کاربرد خارجی 111
میلیگرم در لیتر  SAدرصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی،
میانگین زمان جوانهزنی و همچنین عملکرد وزن خشک را در
هر دو شرایط شوری و غیر شوری افزایش میدهد.
SA

1. Khan
2. Friduddin
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Effect of Salicylic Acid on Red Fescue (Festuca rubra) and Perennial Ryegrass (Lolium
perenne) Turfgrass Germination and Growth Under Salinity Stress
Nasri1*, F. and Ghaderi2, N.
Abstract
Festuca rubra and Lolium perenne are major cool-season turfgrasses which are used as turf grass around the world.
Festuca and Lolium seeds were soaked for 12 h in distilled (Control) water and 100 mg l-1 SA. The seeds were sown in
salinized soil mixture with 0, 40, 80 and 120 mM NaCl. The results showed that the seed germination percentage and
germination velocity decreases significantly by increasing of salinity levels. Lolium was more tolerant than Festuca
against salinity in germination stage. Stem length of Lolium was significantly higher than Festuca in saline and nonsaline treatments. Stem length in both species were reduced under salinity conditions. Dry weights of both species were
increased by salicylic acid application under saline and non-saline conditions. In conclusion, negative effects of salinity
on growth were reduced by SA application.
Keywords: Salinity to lerance, Germination and tillering, Seedling growth, Cool-season turfgrasses
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