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بررسی کاهش اثرات سوء تنش شوری بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی آویشن
دنایی ) (Thymus daenensis Celak.از طریق کاربرد اسید سالیسیلیک
Investigation of Reducing Detrimantal Effects of Salt Stress on Morphological and
Physiological Traits of (Thymus daenensis Celak.) through Salicylic Acid Application
الهام هراتی ،*1بهاره کاشفی 2و محمد
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چکیده
اسید سالیسیلیک یکی از تنظیمکنندههای رشد گیاهی میباشد که بر رشد و نمو و تحمل تنش شوری در گیاهان مؤثر است .جهت
ارزیابی تأثیر اسید سالیسیلیک و تنش شوری روی برخی صفات مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و فعالیت برخی آنزیمهای آنتیاکسیدان در
آویشن دنایی ( )Thymus daenensis Celak.آزمایشی در چهار سطح اسید سالیسیلیک (صفر 311 ،151 ،و  951پیپیام) و چهار
سطح کلرید سدیم (صفر 111 ،51 ،و  151میلیموالر) بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد .نتایج
نشان داد ،سطوح مختلف شوری سبب افزایش محتوای پرولین ،قندهای محلول ،وزن تر و افزایش فعالیت آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز
و سبب کاهش سطح برگ و غل ظت پروتئین گردید ،همچنین نتایج برهمکنش تیمار شوری و اسید سالیسیلیک سبب افزایش معنی-
داری در میزان پرولین ،غلظت قندهای محلول ،نسبت ریشه به اندامهوایی ،وزن تر و خشک ،افزایش فعالیت آنزیمهای کاتاالز و
پراکسیداز گردید .براساس نتایج این پژوهش ،محلولپاشی برگی اسید سالیسیلیک از طریق افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و
افزایش غلظت پرولین و قندهای محلول تحت شرایط تنش شوری موجب بهبود صفات فیزیولوژیکی گیاه شده و مقاومت گیاه را در
شرایط ناشی از تنش افزایش داد.
واژههای کلیدی :آنزیمهای آنتیاکسیدان ،تنظیمکننده رشد ،پرولین ،قندهای محلول
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کنترل یون ،سرعت جریان آب و حمایت از جاروبکنندههای
رادیکال آزاد میباشد .در مدت شروع و توسعه تنش شوری در
گیاه ،تمام فرآیندهای اصلی گیاه از قبیل فتوسنتز ،سنتز
پروتئین و متابولیسم چربی و انرژی تحت تأثیر قرار میگیرد.
از طرفی دیگر تمام تنشهای محیطی منجر به تولید
گونههای اکسیژن فعال 6میشوند که باعث آسیبهای
اکسیداتیو میگردند .گیاهان با سطح باالیی از آنتیاکسیدانها
پایداری بیشتری در برابر آسیبهای اکسیداتیو دارند .تحت
تنش شوری در گیاهان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان افزایش
مییابد (سعید االهل و عمر .)2011 ،گونههای اکسیژن فعال
میتوانند باعث تخریب عمده غشاء ،چربیها ،پروتئینها و
اسیدهای نوکلئیک شوند (قربانلی و همکاران .)1322 ،در گیاه
کاسیا 3فعالیت آنزیمهای سوپراکسیددیسموتاز ،کاتاالز،
پراکسیداز و پلیفنلاکسیداز تحت تنش شوری افزایش و
فعالیت آنزیم آسکوربات کاهش یافت (اگراوال و پندی.)2003 ،2
نجفیان 2و همکاران ( )2009گزارش کردند ،مکانیسمهای
دفاعی گیاهان در برابر تنشها توسط برخی از مواد شیمیایی در
گیاه تحریک و یا افزایش داده میشوند.
اسید سالیسیلیک 11یا اورتوهیدروکسیبنزوئیکاسید گروهی
از مواد رشد گیاهی میباشد (فتحی و اسماعیلپور )1332 ،که
بر رشد و نمو ،فتوسنتز و در فرآیند انتقال سیگنال در دفاع و
محافظت در برابر تنشها نقش ایفاء میکند .همچنین اسید
سالیسیلیک تأثیر تنظیمی در فعال کردن مسیرهای
بیوشیمیایی وابسته به مکانیسمهای تحمل به تنش در گیاه
دارد (جوسف11و همکاران .)2010 ،مردانی و همکاران ()1322
گزارش کردند ،اسید سالیسیلیک بهعنوان یک القاءکننده موثر
در بیان ژنهای مقاومت تنشهای زیستی و غیرزیستی شناخته
شده است که پس از افزودن به سطح بیرونی بسیاری از
گیاهان ،پروتئینهای مرتبط با تنش را به رمز در میآورد و
سبب افزایش ترکیبات دفاعی همچون پرولین و بتائین و
گالیسین میشود.
آویشن یکی از قدیمیترین و مهمترین گیاهان دارویی از
خانواده نعناییان ،12گیاهی علفی و چندساله ،که از ارزش
دارویی باالیی برخوردار میباشد (زرگری .)1336 ،سرشاخههای

مقدمه
ایران یکی از کشورهایی است که در اکثر نقاط آن تنشهای
مهم غیرزنده نظیر خشکی و شوری موجب کاهش عملکرد ،از
بین رفتن حاصلخیزی خاک و عدم امکان کشاورزی میگردد
(کافی و مهدویدامغانی .)1332 ،شوری یکی از عوامل مهم در
تاریخ و سیستمهای کشاورزی است ،که بشر با آن ارتباط
دیرینه دارد .هرگاه بارندگی محدود باشد ،نمک از خاکی که
گیاهان در آن ریشه دوانیده است ،شسته نشده و با افزایش
شوری مقدار محصول کاهش مییابد (معاونی .)1322 ،از طرفی
گیاه تحت شوری باال آسیب میبیند و غلظت زیاد نمک باعث
کاهش رشد ریشه ،جوانه و کاهش عملکرد و مرگ گیاه میشود
که مهم ترین واکنش گیاه به افزایش شوری خاک ،توقف رشد
رویشی گیاه و توسعه برگ میباشد (الوهابی 1و همکاران،
.)2011
تغییرات در رشد گیاه نتیجه تأثیر زیانآور شوری بر
فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه میباشد که شامل
سمیت یونی ،تنش اسمزی و تنش اکسیداتیو میباشند (فراری2
و همکاران .)2010 ،شوری سرعت رشد تمام گیاه و بهخصوص
اندامهای هوایی را کاهش میدهد .در تجزیه و تحلیل پاسخ یک
گیاه به تنش شوری اظهار شده است ،که کاهش رشد شاخهها
در دو فاز اتفاق میافتد :پاسخ سریع به افزایش فشار اسمزی
خارجی و پاسخ تدریجی به سبب تجمع سدیم در برگهای
گیاه میباشند .پس از افزایش غلظت نمک فاز اسمزی پیرامون
ریشه تغییر نموده و رشد شاخه بهطور معنیداری کاهش
مییابد (مانز و تستر .)2008 ،3تنش شوری تأثیر منفی بر
قندهای محلول ،اسیدهای چرب و محتوی پروتئین دارد ،اما
سطح آمینواسیدها مخصوصاً پرولین افزایش مییابد ،این امر
میتواند به عدم تعادل مواد غذایی ،بهویژه تأثیر سمیت تنش
شوری ،تأثیر ترکیبات اسمزی قوی و کاهش فتوسنتز نسبت
داده شود (سعید االهل و عمر.)2011 ،9
پرویز و استاواتی )2008( 5بیان نمودند ،توانایی گیاهان در
تحمل شوری توسط برخی از مسیرهای بیوشیمیایی
تسهیلکننده و یا از طریق کسب آب ،حفاظت از فعالیت
کلروپالست و نگهداری یونهای همئوستازی در گیاه تعیین
میشود .مسیرهای اصلی شامل سنتز متابولیتهای اسموتیکی
فعال بهویژه پروتئین و برخی از آنزیمهای رادیکال آزاد در

)6. Reactive oxygen species (ROS
7. Cassia angustifolia
8. Agarwal and Pandey
9. Najafian
)10. Salicilic Acid (SA
11. Joseph
12. Lamiaceae

1. Al-Whaibi
2. Frary
3. Munns and Tester
4. Said-Alahl and Omer
5. Parvaiz and Satyawati
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گلدار آویشن دنایی 1کاربرد وسیعی در طب سنتی دارد و به
آسانی بهدلیل داشتن برگهای باریک از سایر گونههای جنس
 Thymusقابل تفکیک است (جمزاد .)1333 ،از خواص درمانی
آویشن ضدعفونیکنندگی ،ضدتشنج ،ضد اسپاسم و نقش مثبت
آن در رفع بیماریهای تنفسی میباشد (گلپرور و همکاران،
1321؛ افالکیان و همکاران .)1321 ،آویشن یکی از مهمترین
گیاهان دارویی میباشد که تحت تأثیر تنشهای محیطی
مختلف قرار میگیرد (حسینی.)2010 ،2
در پژوهشی تأثیر تنش شوری بر محتوای پرولین و قندهای
محلول آویشن باغی 3مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن نشان
داد که تحت تنش شوری محتوای پرولین و قندهای محلول در
برگها با افزایش سدیم کلراید همگام شده و این افزایش در
سطح آماری ( )P≤1/11معنیدار بود (حسینی .)2010 ،در
تحقیقی دیگر که بهمنظور بررسی تأثیر تنش شوری و تیمار
اسید سالیسیلیک بر روی آویشن باغی انجام شد ،نتایج نشان

سالیسیلیک بعد از استقرار گیاه اعمال شد .آزمایش بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد.
تیمار شوری در چهار سطح صفر111 ،51 ،و  151میلیموالر
سدیم کلراید به فاصله پنج روز با آب آبیاری استفاده شد.
کاربرد اسید سالیسیلیک در سطوح صفر 311 ،151 ،و 951
پیپیام (هزار قسمت در میلیون )6بهصورت اسپری برگی یک
هفته پس از شروع تیمار شوری با فاصله هر هفت روز ،بر
نهالهای آویشن اعمال شد .پس از حدود  91روز از زمان شروع
تیمارها ،نهالها برداشت و صفات موردنظر اندازهگیری شدند.
صفات مورد اندازهگیری شامل :وزن تر و خشک گیاه ،ارتفاع
ساقه ،نسبت ریشه به اندام هوایی ،شاخص سطح برگ با
دستگاه لیفاریامتر 3و میزان پرولین (بتیس 2و همکاران،)1973 ،
میزان قندهای محلول بهروش تغییر داده شده (اشلینگل،2
 ،)1983فعالیت کمی آنزیمهای آنتیاکسیدانت ،پراکسیداز
(چنسی و مهلی )1955 ،11و کاتاالز (ایزینگ و گرهاردت،11
 )1989و میزان پروتئین (لوری 12و همکاران )1951 ،نیز با
دستگاه اسپکتروفتومتر 13سنجیده شد .پس از اجرای پروژه و
جمعآوری دادهها ،تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار
 SASو مقایسه میانگین از طریق آزمون چنددامنهای دانکن در
سطح احتمال  %1انجام گرفت .همچنین برای رسم نمودار از
نرمافزار  Excelاستفاده شد.

داد ،وزن خشک شاخه و ریشه آویشن با افزایش سطح شوری
کاهش داشت .تأثیر اصلی تنش شوری در وزن خشک ریشه و
شاخه اختالف معنیداری در مقایسه با گیاهان شاهد نشان داد
(نجفیان و همکاران .)2009 ،بنابراین اثر حفاظتی اسید
سالیسیلیک شامل توسعه برنامههای ضدتنش و تسریع بهبود
فرآیندهای رشد بعد از برداشتن عوامل تنش میباشد
(سخابوتدینوا 9و همکاران.)2003 ،
با توجه به اینکه تنش شوری از عوامل محدودکننده در
تولید محصوالت کشاورزی محسوب میشود ،بنابراین تحقیق بر
روی مکانیسمهای مقاومت گیاهان به تنش شوری حائز اهمیت
است .در این میان استفاده از تنظیمکنندههای رشد گیاهی در
بهبود و رفع آثار تنش شوری بسیار سودمند است .در این
پژوهش تأثیر تیمار اسید سالیسیلیک در شرایط تنش شوری بر
رشد ،خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت کمی آنزیمهای
آنتیاکسیدانت در آویشن دنایی بررسی میشود.

نتایج و بحث
تنش شوری از مشکالت عمده در بسیاری از نقاط جهان
میباشد که تنها بر یک مرحله رشدی گیاه تأثیر سوء
نمیگذارد ،بلکه با توجه به شدت تنش ،نوع تنش ،میزان
مقاومت گیاه ،مراحل مختلف رشدی و نوع بافت و اندام گیاهی
و سیر تکاملی متفاوت است ،البته تأثیر تنش بر رشد ،پدیده
سادهای نیست که در همه گیاهان بهطور مشابه عمل کند
(زادوریان و همکاران )1322 ،گزارش شده است ،دامنه پاسخ
به تنش شوری از کاهش رشد تا پیری زودرس برگها،
پژمردگی دائمی و مرگ متفاوت است (دولتآبادیان و همکاران،
.)1326

مواد و روشها
پژوهش حاضر در گلخانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان در
پاییز سال  1321انجام شد .بذرهای آویشن در گلدانهایی با
بافت شنی لومی و پی اچ 3/39 5کشت شدند .آبیاری گلدانها
روزانه توسط آب مقطر صورت گرفت .تیمار شوری و اسید

6. ppm
7. Leaf Area Meter Model ∆T England
8. Bates
9. Eshligel
10. Chance and Maehly
11. Eising and Gerhardt
12. Lowry
13. Model Jenway 6305

1. Thymus daenensis Celak.
2. Hoseini
3. Thymus vulgaris L.
4. Sakhabutdinova
5. pH
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بیشترین میزان ارتفاع را در غلظت  111میلیموالر سدیم
کلراید و کمترین میزان را در غلظت  151میلیموالر سدیم
کلراید مشخص نمود .چنین استنباط میشود که شوری باالتر
از  111میلیموالر در ارتفاع گیاه اثر منفی دارد (جدول .)3
طبق گزارش محققین ،کاهش رشد و عملکرد بستگی به
غلظت نمک دارد .هرچه غلظت نمک بیشتر باشد ،کاهش رشد
محسوستر است و سرعت توسعه برگ تحت تأثیر میزان سدیم
و کلر قرار میگیرد و میتواند شاخص مناسبی برای تعیین
مقاومت به شوری باشد (صفرنژاد و همکاران .)1326 ،همچنین
شکاری و همکاران ( )1322گزارش کردند ،رشد ساقه کمتر
تحت تأثیر تنش قرار میگیرد ،زیرا محتوی نسبی آب ساقه
تحت شرایط تنش ممکن است تا  23درصد کاهش یابد و این
در حالی است که ممکن است محتوی آبی اندامهای دیگر نظیر
برگ و ریشه بیشتر از این کاهش یابد .سازوکارهای افزایش
تحمل به نمک در گیاهان مختلف موجب تغییراتی در شاخص-
های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی می گردد که تحت تأثیر گونه
گیاهی ،مرحله رشد و عوامل خارجی از قبیل خاک ،نوع نمک و
شرایط آب و هوایی (رطوبت و دما) قرار دارد (تیموری و
جعفری.)1326 ،

پرولین
با افزایش سدیم کلراید افزایش معنیداری بر میزان پرولین
آویشن دنایی مشاهده گردید .جدول تجزیه واریانس (جدول )1
نشان داد ،سطوح مختلف شوری ،اسید سالیسیلیک و
برهمکنش شوری و اسید سالیسیلیک بر میزان پرولین در سطح
احتمال ( )P≤1/11معنیدار بود .سعیداالهل و عمر ()2011
کارآیی پرولین را تحت شرایط تنش ،تنظیم اسمزی ،حفاظت از
آنزیم و غشاء ،حذف رادیکالهای آزاد و ذخیره انرژی و نیتروژن
برای استفاده در مدت قرارگیری در معرض تنش شوری بیان
کردند .مطالعات بیوشیمیایی نشان داده که تحت تنش شوری
در گیاهان تعدادی از ترکیبات آلی (محلولهای سازگارکننده)
تجمع مییابد که این ترکیبات تداخلی در فرآیندهای
بیوشیمیایی وارد نمیکنند .از این ترکیبات میتوان به انواعی از
قندهای محلول (مانیتول ،ساکارز ،رابینوز و الیگوساکاریدها) و
ترکیبات نیتروژنه (اسیدآمینه ،پرولین و گالیسینبتائین) اشاره
کرد .ترکیبات سازگارکننده نقش مهمی در بهبود تنظیم
اسمزی در گیاهان تحت تنش دارند (حیدری و همکاران،
.)1322
همچنین نتایج برهمکنش شوری و اسید سالیسیلیک نیز
نشان داد ،شوری منجر به افزایش میزان پرولین گردید ،این در
حالی است که محلولپاشی برگی اسید سالیسیلیک تا سطح
 51میلیموالر شوری سبب بهبود محتوای پرولین گردید ،ولی
در سطوح شوری باالتر ،محلولپاشی اسید سالیسیلیک موجب
کاهش غلظت پرولین نسبت به شاهد گردید ،بدینترتیب
بیشترین میزان پرولین در شوری  51میلیموالر سدیم کلراید و
غلظت  951پیپیام اسید سالیسیلیک ( )1/22مشاهده شد
(جدول  .)3مردانی و همکاران ( )1322گزارش کردند ،اسید
سالیسیلیک بهعنوان یک مولکول سیگنالی سبب افزایش
ترکیبات دفاعی همچون پرولین ،بتائین و گالیسین تحت
شرایط تنش میشود .طی تحقیقی مقدار تجمع پرولین تحت
تنش شوری با تیمار اسید سالیسیلیک افزایش داشت و این
افزایش منجر به مقاومت در برابر از دست دادن آب ،افزایش
محتوای اندام هوایی و تسریع رشد گیاهان در شرایط تنش
گردید (الرییزدی و همکاران.)1322 ،
ارتفاع ساقه
جدول تجزیه واریانس نشان داد ،سطوح مختلف شوری ،اسید
سالیسیلیک و برهمکنش شوری و اسید سالیسیلیک بر میزان
ارتفاع ساقه تأثیر معنیداری نداشت (جدول  .)1با وجود عدم
اختالف معنیدار در ارتفاع ساقه ،مقایسه میانگینها (جدول ،)2
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جدول  :1تجزیه واریانس سطوح مختلف شوری و اسید سالیسیلیک بر صفات رشدی آویشن دنایی)(Thymus daenensis Celak.
)Table 1: Variance analysis of Salt and Salicylic acid levels on growth traits of (Thymus daenensis Celak.

میانگین مربعات
Mean square

منابع تغییرات
Source of variations

درجه
آزادی
df

پرولین

ارتفاع گیاه

Proline

Plant height

**0.008

5.638ns

نسبت
ریشه به
ساقه

سطح برگ
Leaf area

Root to
stem ratio

شوری

3

اسید سالیسیلیک

3

شوری × اسید سالیسیلیک

9

0.264ns

**0.007

وزن تازه

وزن خشک

Fresh
weight

Dry
weight

*0.031

0.003ns

کربوهیدرات-
های محلول
Soluble
carbohydrates
**423.7

آنزیم کاتاالز

آنزیم پراکسیداز

Catalase
enzyme

Peroxidase
enzyme

**1872

*0.0006

پروتئین
Protein

**0.0004

Salt
**0.009

2.916ns

0.086ns

**0.001

**0.045

0.001ns

*173.9

**974.9

0.0001ns

**0.0001

SA
**0.005

6.62ns

*0.249

0.00008ns

**0.117

**0.011

**140.3

**420.2

*0.0005

0.00004ns

Salt ×SA

ضریب تغییرات (درصد)

18.75

16.77

19.21

14.6

14.3

21.07

8.94

)CV(%

 * ،nsو ** :بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  %5و  %1میباشند
ns, *, **: non significant, significant at p = 0.05 and p = 0.01, respectively
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8.29

22

11.69

...بررسی کاهش اثرات سوء تنش شوری بر صفات
(Thymus daenensis Celak.) اسید بر صفات اندازهگیری شده آویشن دنایی

 مقایسه میانگین اثرات ساده شوری و:2 جدول

Table 2: Means comparison simple effects of salinity and salicylic acid on measured traits of (Thymus daenensis Celak.)

450

)سطح اسید سالیسیلیک (پیپیام

)سطح شوری (میلیموالر

صفات

Salicylic acid level (ppm)
300
150

Salt level (mM)
100

Traits

0

150

50

0

0.163a

0.115b

0.106b

0.137ab

0.162a

0.121b

0.132ab

0.107b

10.58a

10.33a

11.33a

11.25a

10a

11.5a

10.66a

11.33a

1.75a

1.68a

1.61a

1.55a

1.843a

1.575ab

1.678ab

1.5b

)پرولین (میلیمول بر میلیگرم وزن تازه
Proline )µmol/mg FW)
)ارتفاع (سانتیمتر
Height )cm)
نسبت ریشه به ساقه
Root: stem ratio

)وزن تازه (گرم

0.62a

0.468b

0.518b

0.603a

0.605a

0.546ab

0.563ab

0.478b

0.321a

0.196ab

0.181b

0.201ab

0.242a

0.19b

0.19b

0.478b

)وزن خشک (گرم

Fresh weight (g(
Dry weight (g)

0.072b

0.085a

0.093a

0.069b

0.05c

0.07b

0.097a

0.102a

)سطح برگ (سانتیمترمربع

68.09c

69.44bc

76.23a

73.92ab

77.09a

73.69a

73.55a

63.35b

کربوهیدراتهای محلول (میلیگرم بر میلیگرم
)وزن خشک

Leaf area (cm2)

Soluble carbohydrates (mg/g DW)
57.95a

31.03d

46.62c

51.78b

50.14b

25.74c

59.47a

48.91b

0.028c

0.036b

0.044a

0.038b

0.055a

0.034bc

0.031c

0.039b

)آنزیم کاتاالز (قسمت در میلیگرم پروتئین
Catalase enzyme (unit/mg protein(
)پروتئین (میلیگرم بر میلیگرم وزن تازه

0.039b

)آنزیم پراکسیداز (قسمت در میلیگرم پروتئین

Protein (mg/mg FW)
0.044a

0.042a

0.037a

0.035a

0.041a

0.044a

0.043a

Peroxidase enzyme (unit/mg protein)

( میباشدP≤ %1) حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیداری در سطح احتمال
Non-similar letters in each column represent significant differences at 1% probability level
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گرینوی و مانز )1980( 1بیان نمودند ،از آنجایی که یکی از
مشکالت جدی در شرایط شوری ،کمبود آب است ،افزایش
نسبت ریشه به اندام هوایی میتواند موجب افزایش جذب و
کاهش مصرف آب گردد و بدین طریق مشکل کمبود آب تا
اندازهای مرتفع گردد.

نسبت ریشه به اندام هوایی
نتایج مربوط به نسبت ریشه به اندام هوایی نشان داد ،سطوح
مختلف شوری و اسید سالیسیلیک بر نسبت ریشه به اندام
هوایی معنیدار نبود ،اما برهمکنش تیمار شوری و اسید
سالیسیلیک در سطح احتمال ( )P≤1/15معنیدار بود (جدول
 .)1نتایج جدول برهمکنش شوری و اسید سالیسیلیک نشان
داد ،با افزایش غلظت اسید سالیسیلیک تحت تنش شوری،
نسبت ریشه به اندام هوایی افزایش یافت ،بدین ترتیب بیشترین
نسبت ریشه به اندام هوایی در سطح  151میلیموالر سدیم
کلراید و غلظت  951پیپیام اسید سالیسیلیک ( )2/3مشاهده
شد (جدول  .)3کمالی و همکاران ( )1321گزارش کردند،
نسبت ریشه به اندام هوایی یکی از پارامترهای رشدی گیاه
است و گیاهان معموالً این نسبت را در یک سطح معین نگه
میدارند ،شوری باعث کاهش رشد اندام هوایی و ریشه میشود.
د ر بسیاری موارد رشد اندام هوایی بیش از رشد تحت تأثیر قرار
میگیرد .به این ترتیب در اثر شوری نسبت ریشه به اندام
هوایی افزایش مییابد .به نظر میرسد در اثر شوری تخصیص
کربن به اندام هوایی تغییر میکند ،از طرفی دیگر اسید
سالیسیلیک در گیاهانی که تحت تنشهای محیطی قرار دارند،
نقش حفاظتی دارد و سبب افزایش مقاومت به شوری در
گیاهان میگردد.

سطح برگ
طبق نتایج تحقیق حاضر سطح برگ همراه با افزایش تنش
شوری کاهش نشان داد ،که این کاهش بین تیمارهای مختلف
معنیدار بود .تنش شوری و تیمار اسید سالیسیلیک به ترتیب
موجب کاهش و افزایش سطح برگ گردید .جدول تجزیه
واریانس نشان داد ،سطوح مختلف شوری و اسید سالیسیلیک
در سطح احتمال ( )P≤1/11معنیدار بود ،اما اثر متقابل شوری
و تیمار اسید سالیسیلیک بر میزان سطح برگ معنیدار نبود
(جدول  .)1کاهش سطح برگ یکی از اولین پاسخهای
مورفولوژیک در برابر تنش شوری میباشد و چنین بهنظر می-
رسد ،گیاه با این مکانیسم سعی در حفظ آب در بافتهای خود
را دارد (مردانی و همکاران  .)1322تنش شوری در خارمریم و
مرزه سبب کاهش معنیداری در سطح برگ هر دو گیاه گردید
(سعید االهل و عمر .)2011 ،مقایسه میانگینها نشان داد،
غلظت  151پیپیام اسید سالیسیلیک دارای بیشترین میزان
سطح برگ و کمترین میزان سطح برگ مربوط به تیمار شاهد
بود (جدول .)2

1. Greenway and Munns
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...بررسی کاهش اثرات سوء تنش شوری بر صفات

(Thymus daenensis Celak.)  برهمکنش شوری و اسید سالیسیلیک بر صفات اندازهگیری شده آویشن دنایی:3 جدول
Table 3: Interaction effect of salinity and salicylic acid on measured traits of (Thymus daenensis Celak.)

آنزیم پراکسیداز
(قسمت در میلیگرم
)پروتئین
Peroxidase
enzyme (unit/mg
protein)
0.037a-e
0.029b-e
0.026de
0.027c-e
0.034a-e
0.032b-e
0.057a-d
0.048a-e
0.06ab
0.023e
0.036a-e
0.058a-d
0.019e
0.065a
0.059a-c
-

پروتئین
(میلیگرم بر
میلیگرم وزن
)تازه
Protein
(mg/mg
FW)
0.042cd
0.037d-f
0.042cd
0.034d-f
0.03e-g
0.04de
0.03e-g
0.023g
0.027fg
0.042cd
0.035d-f
0.03e-g
0.054ab
0.059a
0.05bc
-

آنزیم کاتاالز
-(قسمت در میلی
)گرم پروتئین
Catalase enzyme
(unit/mg
protein)
46.22de
48.46d
43.64d-f
57.32c
82. 94a
47.2de
36.72fg
82.4a
39.03e-g
19.85h
9.97i
34.12g
38.92e-g
70.98b
30.91g
-

کربوهیدراتهای
-محلول (میلی
گرم بر میلیگرم
)وزن خشک
Soluble
carbohydrates
)mg/g DW(
60.24e
68.87c-e
64.05de
60.26e
67.31c-e
74.19b-d
74.06b-d
78.65a-c
81.58ab
82.98ab
64.61de
65.6de
86.58a
78.9a-c
75.04a-d
67.85c-e

سطح برگ
)(سانتیمترمربع

وزن خشک
)(گرم

وزن تازه
)(گرم

Leaf area
(cm2)

Dry
weight (g)

Fresh
weight (g)

0.1ab
0.11a
0.11a
0.09a-c
0.086bc
0.11a
0.1ab
0.09a-c
0.06de
0.09a-c
0.08de
0.06de
0.03f
0.06de
0.06de
0.05ef

0.12ef
0.116f
0.22a-e
0.31a
0.3ab
0.18c-f
0.16ef
0.13ef
0.205c-f
0.17ef
0.2b-f
0.18d-f
0.17ef
0.28a-c
0.21b-f
0.28a-d

0.4c-e
0.25e
0.49cd
0.76b
1.04a
0.46cd
0.35de
0.39c-e
0.57c
0.49cd
0.55c
0.57c
0.4c-e
0.86b
0.47cd
0.75b

نسبت ریشه به
-ساقه (سانتی
)متر
Root to stem
ratio
1.56bc
1.7a-c
1.48bc
1.2c
1.3bc
1.62bc
1.87ab
1.89ab
1.61bc
1.32bc
1.8a-c
1.56bc
1.7bc
1.8a-c
1.57bc
2.34a

ارتفاع
)(سانتیمتر
Height
(cm)

10.3a-c
10.3a-c
11.3a-c
13.3a
11.67a-c
11.67a-c
9bc
10.3a-c
12.3ab
13.3a
10a-c
10.3a-c
10.67a-c
10a-c
11a-c
8.3c

( میباشدP≤ 1%) حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیداری در سطح احتمال
Non-similar letters in each column represent significant differences at 1% probability level
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-پرولین (میلی
مول بر میلیگرم
)وزن تازه

سطح اسید
سالیسیلیک
)(پیپیام

Proline
(µmol/mg
FW)

Salicylic
acid level
(ppm)

0.09de
0.09de
0.11b-e
0.14b-e
0.09de
0.1c-e
0.16b-d
0.29a
0.18bc
0.1c-e
0.06e
0.14b-e
0.19b
0.13b-e
0.17b-d
-

0
150
300
450
0
150
300
450
0
150
300
450
0
150
300
450

سطح
شوری
-(میلی
)موالر
Salt
level
(mM)
0

50

100

150
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میزان وزن تر به ترتیب در سطح  51میلیموالر سدیم کلراید و
سطح  151میلیموالر سدیم کلراید و غلظت  951پیپیام
اسید سالیسیلیک ( 1/19و  )1/35بود (جدول  .)3افزایش وزن
تر در اثر تیمار اسید سالیسیلیک تحت تنش شوری بهخاطر
فعالیت آنتیاکسیدانی این ماده در غشاء سلولی میباشد ،از
طرفی دیگر تیمار اسید سالیسیلیک باعث افزایش مقادیر
لیگنین در ساختار دیواره سلولی میشود ،که این خود میتواند
عاملی در افزایش وزن تر و خشک گیاهان در معرض تنش
شوری باشد (مردانی و همکاران.)1322 ،

نتایج برهمکنش شوری و اسید سالیسیلیک نیز نشان داد ،با
افزایش میزان سدیم کلراید بهتدریج از میزان سطح برگ کاسته
شد ،درحالیکه محلولپاشی برگی اسید سالیسیلیک توانست
مقادیر سطح برگ را تحت تنش شوری بهبود ببخشد ،بدین
ترتیب بیشترین میزان سطح برگ در شوری  151میلیموالر
سدیم کلراید و غلظت  151و  311پیپیام اسید سالیسیلیک
( )1/16مشاهده شد (جدول  .)3گزارش شده است ،اسید
سالیسیلیک با افزایش فعالیت آنزیم روبیسکو و در نتیجه بهبود
فتوسنتز سبب افزایش سطح برگ میشود (مردانی و همکاران،
 .)1322افزایش سطح برگ از طریق کاربرد اسید سالیسیلیک
توسط برخی از محققین نیز گزارش شده است (مردانی و
همکاران 1322؛ نجفیان و همکاران.)1323 ،

قندهای محلول
با افزایش غلظت سدیم کلراید افزایش معنیداری در میزان
قندهای محلول مشاهده شد .جدول تجزیه واریانس نشان داد،
سطوح مختلف شوری و برهمکنش تیمار شوری و اسید
سالیسیلیک در سطح احتمال ( )P≤1/11و تیمار اسید
سالیسیلیک در سطح احتمال ( )P≤1/15معنیدار بود (جدول
 .)1قندهای محلول بهعنوان محافظتکنندههای اسمزی در
تنظیم اسمزی سلولها نقش دارند و در شرایط تنش ،قندها از
طریق تنظیم اسمزی ،نگهداری تورژسانس و همچنین پایداری
غشاء و پروتئینها از سلولها محافظت میکنند ،تجمع مواد
آلی محلول یکی از پاسخهای سازشی گیاه در مقابل تنش
شوری و کمبود آب ،برای حفظ تعادل اسمزی میباشد (نورانی-
آزاد و حاجیباقری .)1326 ،دیگر محققین نیز گزارش نمودند،
قندهای محلول از اسمولیتهای سازگار هستند که در شرایط
تنش شوری تجمع یافته و بهعنوان عوامل حفاظتی در گیاهان
عمل میکنند (آغاسییزدی و همکاران.)1321 ،
جدول برهمکنش دو تیمار شوری و اسید سالیسیلیک نیز
نشان داد ،افزایش شوری تا سطح  111میلیموالر سدیم کلراید
و غلظت  151پیپیام اسید سالیسیلیک سبب افزایش غلظت
قندهای محلول ( 22/22میلیگرم بر گرم وزن خشک) گردید،
اما پس از آن با افزایش سطح اسید سالیسیلیک و شوری،
محلولپاشی اسید سالیسیلیک سبب کاهش میزان قندهای
محلول گردید .طبق گزارش کمالی و همکاران ( )1321اسپری
برگی اسید سالیسیلیک سبب افزایش قابلتوجهی در میزان
قندهای محلول و پروتئین در گیاه ذرت گردید ،درحالیکه
غلظتهای باالتر اسید سالیسیلیک مقادیر این ترکیبات را
کاهش داد .نجفیان و همکاران ( )2009نیز گزارش کردند ،وقتی
اسید سالیسیلیک در غلظت مناسب بهکار برده شود ،سبب
کاهش شدت تنش شوری در گیاهان حساس شده و توانایی
رشد را تحت شرایط محیطی مطلوب فراهم میسازد.

وزن تر و خشک
سطوح مختلف شوری بر وزن تر آویشن دنایی در سطح احتمال
( )P≤1/15و سطوح اسید سالیسیلیک و برهمکنش تیمار
شوری و اسید سالیسیلیک بر وزن تر در سطح احتمال
( )P≤1/11معنیدار بود (جدول  .)1جدول مقایسه میانگین
(جدول  ) 2نشان داد ،با افزایش شوری وزن تر گیاه افزایش
مییابد.
سطوح مختلف شوری و اسید سالیسیلیک بر میزان وزن
خشک آویشن دنایی اثر معنیداری نشان نداد ،ولی اثر متقابل
آنها در سطح احتمال ( )P≤1/11معنیدار بود (جدول .)1
پوراسماعیل و همکاران ( )1329گزارش کردند ،گیاهان با
جذب یون ،پتانسیل آبی خود را در سطح پایینتری حفظ
مینمایند ،که این عمل به سازگاری ،افزایش رشد و افزایش
محتوی آب گیاهان کمک میکند .همچنین این محققین
افزایش وزن تر و خشک اندام هوایی را تحت تنش شوری
گزارش کردند که پس از آن با افزایش غلظت شوری وزن تر و
خشک گیاه کاهش یافت.
در پژوهش حاضر بهنظر میرسد ،افزایش وزن تر تا 151
میلیموالر سدیم کلراید ،به دلیل افزایش جذب یون ،افزایش
آب و در نتیجه افزایش تورژسانس و القای رشد میباشد.
تیموری و جعفری ( )1326در یونجه گزارش نمودند ،افزایش
تحمل به شوری با افزایش وزن خشک ریشه و ساقه ،تعداد
ساقه و طول ساقه اصلی همراه است ،که این واکنشها ازجمله
اثرات غیرمستقیم و اثرات فیزیولوژیکی مربوط به تحمل تنش
است که جنبههای منفی آنها نشاندهنده زیانهای وارده به
گیاه و تولید محصول در شرایط شور میباشد .همچنین نتایج
برهمکنش شوری و اسید سالیسیلیک نشان داد ،بیشترین
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پروتئین نداشت ،اما کاربرد اسید سالیسیلیک در شرایط بدون
تنش بهصورت معنیداری سبب افزایش میزان پروتئین گردید،
مطابق این نتیجه را شوربایی و همکاران ( )1321نیز گزارش
کردند.

پروتئین
جدول تجزیه واریانس نشان داد ،تأثیر سطوح مختلف شوری و
اسید سالیسیلیک بر میزان پروتئین در سطح احتمال
( )P≤1/11معنیدار بود ،اما برهمکنش تیمار شوری و اسید
سالیسیلیک اختالف معنیداری نشان نداد (جدول  .)1جدول
مقایسه میانگین (جدول  )2مشخص نمود ،تنش شوری سبب
کاهش میزان پروتئین گردید .در سطوح  51میلیموالر (1/131
میلیگرم بر میلیگرم وزن تازه )1و  111میلیموالر سدیم
کلراید ( 1/139میلیگرم بر میلیگرم وزن تازه) غلظت پروتئین
کاهش یافت ،اما در سطح  151میلیموالر ( 1/155میلیگرم بر
میلیگرم وزن تازه) غلظت پروتئین نسبت به تیمار شاهد
( 1/132میلیگرم بر میلیگرم وزن تازه) افزایش داشت (جدول
 ،)2که این افزایش در میزان پروتئین در پژوهش حاضر ،ممکن
است در اثر سنتز پروتئین در آویشن دنایی تحت تنش شوری
باشد که میتواند بهعنوان مکانیسمی برای تنظیم اسمزی و
سازش بیشتر در برابر تنش شوری محسوب شود.
رضائی و همکاران ( )1323بیان نمودند ،سنتز پروتئین یک
فرایند متابولیکی اساسی است که موجب بهبود تحمل گیاه به
تنش می شود .بهطورکلی تنش از طریق کاهش سطح برگ،
بسته شدن روزنهها ،کاهش در قابلیت هدایت روزنهها ،کاهش
آبگیری کلروپالست و سایر بخشهای پروتوپالسم ،کاهش
سنتز پروتئین و کلروفیل سبب تقلیل فرآیند فتوسنتز میگردد
(بابایی و همکاران .)1322 ،در پژوهشی دولتآبادیان و همکاران
( )1326گزارش کردند ،رادیکالهای آزاد تولید شده طی تنش
شوری به علت میل ترکیبی زیادی که با پروتئینها و لیپیدها
دارند ،باعث تخریب غشاء سلولی ،اسیدهای نوکلئیک و
پروتئینهای سلولها میشوند .تحت تنش شوری افزایش
غلظت پرولین ،در اثر تجزیه پروتئین و افزایش سنتز پرولین
صورت میگیرد و میزان بیش از حد تجمع پرولین نشان از
تجزیه گسترده پروتئینها دارد (شعاع و میری.)1321 ،
کاهش در میزان پروتئین تحت تنش شوری در سیاهدانه
(قربانلی و همکاران ،)1322 ،بابونه و مرزنجوش (سعید االهل و
عمر )2011 ،و تاجریزی (عثمان 2و همکاران )2007 ،نیز گزارش
شده است .نتایج جدول برهمکنش شوری و اسید سالیسیلیک
نیز نشان داد ،بیشترین میزان پروتئین مربوط به سطح 151
میلیموالر سدیم کلراید و  151پیپیام اسید سالیسیلیک
( )1/152بود (جدول  .)3در پژوهش حاضر اگرچه برهمکنش
تیمار شوری و اسید سالیسیلیک تأثیر معنیداری بر میزان

سطوح مختلف شوری و برهمکنش تیمار شوری و اسید
سالیسیلیک بر فعالیت کمی آنزیم پراکسیداز در سطح احتمال

1. Mg/mg FW
2. Osman

3. Unit/mg protein

آنزیم کاتاالز
سطوح مختلف شوری ،اسید سالیسیلیک و برهمکنش تیمار
شوری و اسید سالیسیلیک بر فعالیت کمی آنزیم کاتاالز در
سطح احتمال ( )P≤1/11اختالف معنیداری داشت (جدول .)1
جدول مقایسه میانگین (جدول  )2مشخص نمود ،سطوح
مختلف شوری سبب افزایش فعالیت کمی آنزیم کاتاالز گردید،
اما غلظت  111میلیموالر سدیم کلراید ( 25/39با واحد میلی-
گرم پروتئین )3نسبت به تیمار شاهد کاهش داشت ،که بیانگر
کاهش فعالیت آنزیم کاتاالز تحت تأثیر تنش شوری است.
کاهش فعالیت آنزیم کاتاالز نسبت به شاهد تحت تنش در گیاه
کلزا نیز گزارش شده است (فرهودی .)1322 ،نتایج مربوط به
تیمار اسید سالیسیلیک نشان داد ،غلظت  951پیپیام اسید
سالیسیلیک سبب افزایش در فعالیت آنزیم کاتاالز گردید ،اما
غلظت  311پیپیام اسید سالیسیلیک سبب کاهش در فعالیت
آنزیم کاتاالز در مقایسه با تیمار شاهد گردید (جدول .)2
طبق نتایج جدول برهمکنش دو تیمار شوری و اسید
سالیسیلیک بیشترین میزان فعالیت کمی آنزیم کاتاالز مربوط
به سطح شوری  51میلیموالر و غلظت  951پیپیام اسید
سالیسیلیک ( )22/9بود (جدول  .)3گزارش شده است تأثیر
اسید سالیسیلیک بر کاتاالز بسته به غلظت و گونههای گیاهی
مختلف ،متفاوت است .طبق یافتهها اسید سالیسیلیک بازدارنده
فعالیت آنزیم کاتاالز بوده و در نتیجه با کاهش فعالیت این
آنزیم ،پراکسیدهیدروژن در گیاه افزایش مییابد (فرهودی،
 .)1322اسید سالیسیلیک بهعنوان یک عامل آنتیاکسیدانت
بوده که استفاده از غلظت  311پیپیام از آن سبب کاهش
احتمالی تنش و در نتیجه کاهش سطح فعالیت آنزیم کاتاالز
شده است .مصرف اسید سالیسیلیک در این غلظت ،میتواند
دلیلی بر از بین رفتن یا خنثی شدن رادیکالهای آزاد اکسیژن
بهوسیله اسید سالیسیلیک و کاهش فعالیت آنزیم باشد.
آنزیم پراکسیداز
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( )P≤1/15معنیدار بود ،اما سطوح مختلف اسید سالیسیلیک
اثر معنیداری نشان نداد (جدول .)1
بزی و همکاران ( )1326گزارش کردند ،شوری مانند دیگر
تنشهای محیطی میتواند سبب تولید رادیکالهای آزاد
اکسیژن از قبیل سوپراکسید ،هیدروژنپراکسیداز و رادیکالهای
هیدروکسیل درون سلول شود .این ترکیبات خسارت زیادی را
از طریق اکسیداسیون چربیها ،پروتئین و اسیدهای نوکلئیک
به سلول وارد میکنند .این آنزیمها نقش مهمی در غیرفعال
کردن رادیکال های آزاد اکسیژن در سلول گیاهان دارند ،بسته
به میزان حساسیت گونه گیاهی ،مرحله رشد ،شدت و مدت
تنش ،غلظت و میزان فعالیت آنزیمها در گیاهان تغییر خواهد
کرد ،همچنین فرهودی ( )1322بیان نمود ،افزایش فعالیت
آنزیم پراکسیداز تحت تأثیر تنش شوری منجر به کاهش
تخریب غشاء سلولی و آسیبدیدگی گیاه میشود .گیاهان با
سطح باالیی از آنزیمهای آنتیاکسیدانت پایداری بیشتری در
برابر آسیبهای اکسیداتیو دارند .بنابراین بهمنظور کاهش اثرات
سوء تنش اکسیداتیو در طی بروز تنش شوری ،میزان فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدانت در گیاهان افزایش مییابد (سعید
االهل و عمر.)2011 ،
نتایج بر هم کنش شوری و اسید سالیسیلیک نیز نشان داد،
بیشترین میزان فعالیت کمی آنزیم پراکسیداز در غلظت 151

میلیموالر سدیم کلراید و  151پیپیام اسید سالیسیلیک
( 1/165میلیگرم پروتئین) بود (جدول  .)3گزارش شده است
اسید سالیسیلیک بهعنوان یک تنظیمکننده رشد نقش مهمی
در جوانهزنی ،استقرار نهالها ،رشد سلول ،تنفس ،بستن روزنه-
ها ،پیری ،افزایش فعالیت آنزیمها و فتوسنتز تحت شرایط تنش
ایفاء میکند (الوهابی و همکاران.)2011 ،
نتیجهگیری
بهطورکلی از نتایج بهدست آمده چنین استنباط میشود که
آویشن دنایی مانند بیشتر گیاهان عکسالعمل فیزیولوژیک و
مورفولوژیک به تنش نشان میدهد و با تغییراتی که در برخی
صفات خود ایجاد مینماید به تنش شوری پاسخ میدهد .از
طرفی محلولپاشی برگی اسید سالیسیلیک از طریق افزایش
فعالیت کمی آنزیمهای آنتیاکسیدانت باعث افزایش تحمل گیاه
تحت تنش گردید ،همچنین با افزایش تجمع پرولین و قندهای
محلول تحت شرایط تنش موجب بهبود صفات فیزیولوژیک
گیاه شده و مقاومت گیاه را تحت تنش شوری افزایش داد .در
این آزمایش محلولپاشی برگی غلظت  151پیپیام اسید
سالیسیلیک بیشترین تأثیر را نسبت به سایر سطوح در تنش
شوری داشت ،که میتواند در مقاومت گیاه به تنش شوری موثر
باشد.

111

بررسی کاهش اثرات سوء تنش شوری بر صفات...

منابع
آغاسییزدی ،ن ،.عباسپور ،ح .و محمودزاده ،ه .1321 .بررسی اثر تنش شوری بر جوانهزنی و برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی گل همیشه
بهار ( .(Calendula officinalisپایاننامه کارشناسیارشد ،رشته زیستشناسی گرایش علوم گیاهی 112 ،صفحه.
افالکیان ،س ،.زینلی ،ح ،.مداحعارفی ،ح ،.انتشاری ،ش .و کاوه ،ش .1321 .بررسی عملکرد و اجزای عملکرد یازده اکوتیپ آویشن دنایی
) .(Thymus daenensis Celak.فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.123-123 :)2( 22 ،
بابایی ،ک ،.امینیدهقی ،م ،.مدرسثانوی ،س .ع .م ،.و جباری ،ر .1322 .اثر صفات خشکی بر صفات فیزیولوژیک ،میزان پرولین و
درصد تیمول در آویشن ( .)Thymus vulgaris L.فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران-251 :)2( 26 ،
.232
بزی ،ص ،.حیدری ،م ،.مهدینژاد ،ن .و عباسی ،ف .1326 .بررسی سطوح مختلف شوری بر تنظیمکنندههای اسمزی و فعالیت آنزیم-
های آنتیاکسیدان دو رقم سورگوم .علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.2-13 :)96( 12 ،
پوراسماعیل ،م ،.قربانلی ،م .و خاورینژاد ،ر .1329 .اثر شوری بر جوانهزنی ،وزن تر و خشک ،محتوای یونی ،پرولین ،قندهای محلول و
نشاسته گیاه  .Suaeda fruticosaبیابان.253-265 :)2( 11 ،
تیموری ،ع .و جعفری ،م . 1322 .بررسی تأثیر تنش شوری بر روی برخی خصوصیات مورفولوژی و آناتومی سه گونه سالسوال ( Salsola
 .)dendrides Pall, Salsola rigida S. C. G., Salsola richteri Moq.فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران13 ،
).21-39:)1
جمزاد ،ز . 1333 .آویشن .وزارت جهاد سازندگی ،معاونت آموزش و تحقیقات ،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع .شماره انتشار -21
 ،1333ص .15-1
حیدری ،م ،.مصری ،ف .و کیخا ،ز .1322 .اثر تنش شوری بر متابولیسم اسیدهای نوکلئیک ،فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان ،فلورسانس
کلروفیل و تنظیمکنندههای اسمزی پنج رقم کلزا .مجله علوم گیاهان زراعی ایران.921-512 :)3( 91 ،
دولتآبادیان ،آ ،.مدرس ثانوی ،س .ع .م .و شریفی ،م .1326 .اثر تغذیه برگ با آسکوربیکاسید بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان،
تجمع پرولین و لیپید پراکسیداسیون کلزا ( )Brassica napus L.در شرایط تنش شوری .علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی،
.611-621 :)93( 13
زادوریان ،گ ،.خدارحمی ،م ،.امینی ،ا .و مصطفوی ،خ .1322 .بررسی تأثیر تنش شوری ناشی از کلریدسدیم بر بیوماس ارقام تجاری
گندم نان در مرحله گیاهچهای .مجله زراعت و اصالح نباتات.62-23 :)1( 3 ،
زرگری ،ع .1336 .گیاهان دارویی .موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،جلد  262 ،9صفحه.
شعاع ،م .و میری ،ح .ر .1321 .کاهش اثرات سوء تنش شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم از طریق کاربرد اسید سالیسیلیک.
مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی.31-22 :)1( 5 ،
شکاری ،ف ،.پاکمهر آ ،.راستگو ،م ،.صبا ،ج ،.وظایفی ،م .و زنگانی ،ا .1322 .تأثیر پرایمینگ سالیسیلیکاسید بر برخی صفات
مورفولوژیک لوبیا چشمبلبلی ( )Vinga unguiculata L.تخت تنش کمآبی در مرحله غالفبندی .فنآوری نوین کشاورزی (ویژه
زراعت و باغبانی).5-26 :)1( 9 ،
شوربایی ،م ،.گنجعلی ،ع .و ابریشمچی ،پ .1321 .بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیمها و ترکیبات آنتی اکسیدان ارقام
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. صفحه963
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Investigation of Reducing Detrimantal Effects of Salt Stress on Morphological and
Physiological Traits of (Thymus daenensis Celak.) through Salicylic Acid Application
Harati1*, E., Kashefi2, B. and Matinizadeh3, M.
Abstract
Salicylic acid is one of the plant growth substances affecting growth and salinity tolerance in plants. In order to evaluate
salicylic acid and salt stress effect on some morphological and physiological traits and antioxidant enzymes activity in
Thymus daenensis Celak. the experiment was done using four levels of salicylic acid (0, 150, 300 and 450 ppm) and
four levels of sodium chloride (0, 50, 100 and 150 mM), based on a completely randomized design in three replications.
The results showed that different levels of salinity significantly increased proline content, carbohydrates concentrations,
fresh weight and peroxidase and catalase enzyme activity and decreased the leaf area and protein concentration. Also
the interaction results of salinity and salicylic acid treatment caused significant increase levels of proline, soluble sugars
and protein concentration, ratio of root to stem, dry weight and increased catalase and peroxidase enzyme activity.
Based on the results of these study, foliar spraying of salicylic acid by increasing the activity of antioxidant enzymes,
proline and Soluble carbohydrates concentrations under salinity stress conditions, improved physiological traits of
plants and enhanced plant resistance to salt.
Keywords: Antioxidant enzymes, Plant growth regulator, Proline, Soluble solids
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