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چکیده
به منظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگیهای رشدی و بیوشیمیایی بهلیمو ( )Lippia citrodora L.تحت تنش
شوری ،آزمایشی گلدانی به صو رت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار سطح شوری آب آبیاری (شاهد،05 ،
 055و  005میلی موالر کلرید سدیم) و چهار سطح اسید سالیسیلیک (صفر 055 ،005 ،و  005میلیگرم بر لیتر که به
ترتیب معادل  2/0 ،0/0 ،5و  0/2میلیموالر میباشد) در سه تکرار انجام شد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که
اثرات متقابل شوری و اسید سالیسیلیک بر تمام صفات مورد مطالعه به جز وزن خشک برگ و وزن خشک و تر ریشه معنی-
دار شد .مقایسه میانگین ها نشان داد بیشترین میزان وزن تر برگ ،وزن تر اندام هوایی ،وزن خشک اندام هوایی ،کلروفیل a

و  bو کاروتنوئیدها و میزان اسانس در تیمار بدون شوری و کاربرد  0/2میلیموالر اسید سالیسیلیک مشاهده شد .بیشترین
میزان کربوهیدراتهای محلول در تیمار بدون شوری و کاربرد  2/02میلیموالر اسید سالیسیلیک ،بیشترین پرولین در تیمار
شوری  055میلیموالر و کاربرد  0/2میلیموالر اسید سالیسیلیک ،و بیشترین فنل کل در تیمار شوری  055میلیموالر و
کاربرد  2/02میلیموالر اسید سالیسیلیک بود .کاربرد اسید سالیسیلیک (بهویژه در غلظت  0/2میلیموالر) در هنگام تنش
شوری (بهویژه سطح  055و  005میلی موالر کلرید سدیم) سبب کاهش اثرات منفی حاصل از این تنش گردید؛ به طوریکه
صفات مورفولوژیکی و رنگیزههای فتوسنتزی گیاه را افزایش داد و در مقابل به دلیل کاهش تنش شوری ،میزان فنل کل،
کربوهیدرات محلول و پرولین را کاهش داد.

واژههای کلیدی:

پرولین ،تنظیم کننده رشد ،رنگیزههای فتوسنتزی ،کربوهیدرات محلول

 - 1آدرس نویسنده مسئول :گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
* -دریافت :مرداد  7931و پذیرش :اردیبهشت 7931
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بر گیاه نعناع فلفلی ) (Mentha piperita L.تحت تنش

مقدمه
بهلیمو با نام علمی  Lippia citrodora L.از
تیره شاهپسند ( )Verbenaceaeدرختچهای است به ارتفاع
یکونیم تا دو متر و یکی از مهمترین گیاهان دارویی معطر
در تهیه چای و دمنوشهای گیاهی به حساب میآید .ماده

شوری نشان داد که این ماده صدمات ناشی از تنش شوری
بر صفات مورفولوژیکی را کاهش میدهد؛ بطوریکه
بیشترین اثر بازدارندگی رشد در تنش شوری با غلظت
 711میلیموالر کلرید سدیم و موثرترین غلظت برای

اصلی برگ بهلیمو را اسانس تشکیل میدهد .سایر

کاهش اثرات شوری با کاربرد اسید سالیسیلیک در سطوح

ترکیبات طبیعی موجود در برگ این گیاه عبارتند از تری-

 1/7و  1/2میلیموالر حاصل شد (نورافکن.)7939 ،

ترپنها ،موسیالژ ،فالونوئید و تانن (کریمی .)7917 ،از
بهلیمو در درمان سوء هاضمه ،نفخ ،دردهای عصبی،
سرگیجه ،سردردهای یک طرفه و عالئم سرماخوردگی
استفاده میگردد (رضایی و جایمند7911 ،؛ کریمی،
 .)7917امروزه با توجه به اینکه گیاه بهلیمو کاربردهای
فراوانی در صنایع مختلف و طب سنتی دارد؛ کاشت

پژوهشی دیگر نشان داد که سطوح مختلف شوری سبب
افزایش معنیدار میزان پرولین و غلظت کربوهیدراتهای
محلول و در مقابل کاهش نسبت ریشه به اندام هوایی و
وزن تر و خشک اندام هوایی در آویشن دنائی (Thymus

) daenensis Celak.گردید .محلولپاشی برگی اسید
سالیسیلیک از طریق افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی-

گلخانهای آن توسعه فراوانی یافته است .پاریدا و داس

اکسیدان و کاهش غلظت پرولین و کربوهیدراتهای

( )5112گزارش کردند که مناطق خشک و نیمه خشک از

محلول در گیاه تحت تنش شوری موجب بهبود صفات

جمله ایران ،معموالً در کنار سایر محدودیتها با مشکل
شوری نیز مواجه هستند .در نتیجه شور شدن تدریجی

فیزیولوژیکی گیاه گردید و سبب افزایش مقاومت آن در
شرایط تنش شد (هراتی و همکاران .)7932 ،تاکنون

خاک و اثر آن در عملکرد گیاهان ،بررسی پاسخ گونههای

مطالعهای در مورد تاثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگیهای

مختلف گیاهی بهویژه گونههای غیربومی از جمله بهلیمو

رشدی و بیوشیمیایی بهلیمو تحت تنش شوری انجام نشده

به تنش شوری ضروری به نظر میرسد .راهکارهای عمده
بیولوژیکی که گیاهان در درجات مختلف تنش شوری به
کار میگیرند شامل تنظیم اسمزی (تحمل) ،جداسازی

است .با توجه به اهمیت این گیاه دارویی و همچنین
اثرات تنش شوری بر گیاهان ،هدف از انجام این تحقیق
بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر ویژگیهای رشدی و

یونهای نامطلوب و انباشت آنها در واکوئلها و بخش-

بیوشیمیایی بهلیمو تحت تنش شوری حاصل از آب آبیاری

های خنثی سلول و جلوگیری از ورود امالح به داخل گیاه

بود.

است (نقوی و خلیلی .)7931 ،سید االهل و عمر ()5177
گزارش کردند که تنش شوری دارای اثر منفی بر اسیدهای

مواد و روشها

چرب و پروتئین گیاه میباشد ،در حالی که میزان پرولین،

به منظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر

میزان کربوهیدراتهای محلول و محتوای فنل را افزایش

ویژگیهای رشدی و بیوشیمیایی بهلیمو آبیاری شده با آب

میدهد.

شور ،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً
اسید سالیسیلیک یکی از مهمترین تنظیمکننده-

تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس در

های رشد گیاهی است که رشد و نمو فیزیولوژیکی و

سال  7932انجام شد .تیمارهای مورد آزمایش شامل 1

متابولیکی گیاه را تنظیم مینماید و کاربرد آن تحت شرایط

سطح شوری آب آبیاری (صفر 711 ،21 ،و 721

تنش موجب ایجاد مقاومت در گیاهان میگردد (گالگو-

میلیموالر کلرید سدیم که بهترتیب  1/12 ،1/1 ،1/2و

گیرالدو و همکاران .)5177 ،بررسی اثر اسید سالیسیلیک

 79/75دسی زیمنس بر متر بودند) (شهبازی و همکاران،
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 )7935و چهار سطح اسید سالیسیلیک (صفر911 ،721 ،

به طور مرتب انجام شد .پس از استقرار گیاهان ،شوری

و  121میلیگرم در لیتر که بهترتیب معادل  5/7 ،7/7 ،1و

همراه با آب آبیاری ) (NaCl, Dr Mojallali, Iranبر

 9/5میلیموالر میباشد) (دیانت و همکاران )5179 ،در

اساس تیمارها شروع شد و به منظور جلوگیری از شوک

سه تکرار که هر تکرار دارای سه بوته گیاه بود .به منظور

ناگهانی ،اعمال تیمار شوری از کمترین غلظت (21

تهیه مواد گیاهی ،از شاخههای جوان در حال رشد بهلیمو

میلیموالر) شروع و کم کم (طی سه هفته) بر غلظت آن

قلمه تهیه شد .قلمهها در گلخانه در بستر ماسه بادی

افزوده شد (رضایی چیانه و همکاران .)7932 ،محلول-

کاشته شدند و پس از ریشهدار شدن به گلدانهایی با قطر

پاشی برگی با اسید سالیسیلیک دو هفته بعد از اعمال

دهانه  91سانتیمتر و ارتفاع  11سانتیمتر (با گنجایش 75

تیمار شوری صورت گرفت و این محلولپاشی سه بار و

کیلوگرم) حاوی خاکی با بافت شنی لومی انتقال یافتند

هفتهای یکبار انجام شد (دیانت و همکاران.)5179 ،

(جدول  .)7همزمان با کاشت قلمههای ریشهدار شده در

نمونهبرداری و اندازهگیری صفات یک هفته بعد از آخرین

خاک به منظور تثبیت گیاه و جلوگیری از شستشوی خاک

محلولپاشی اسید سالیسیلیک در مرحله گلدهی صورت

اطراف ریشهها در اثر آبیاری ،قدری خاک فشرده شد.

گرفت.

آبیاری با آب معمولی تا زمان اطمینان از استقرار گیاهان
جدول  -1مختصات خاک مورد استفاده در این تحقیق
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صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل

 Vحجم محلول حاصل از سانتریفیوژ W ،وزن تر نمونه

صفات رشدی و عملکردی (وزن تر و خشک اندام

بر حسب گرم و  A645 ،A470و  A660بهترتیب جذب

هوایی ،وزن تر و خشک ریشه ،وزن تر و خشک برگ،

نور در طول موجهای  912 ،111و  999میباشند.

نسبت وزن تر و خشک اندام هوایی به ریشه) و صفات

اندازهگیری فنل کل به وسیله معرف فولین

بیوشیمیایی (میزان کلروفیل  b ،aو کل ،کاروتنوئید ،قند

سیکالتو انجام شد و محاسبه میزان فنل کل با استفاده از

محلول ،فنل کل و پرولین) و میزان اسانس بودند.

منحنی استاندارد اسید گالیک صورت گرفت .همچنین

اندازهگیری وزن تر و خشک ریشه ،اندام هوایی

محتوای فنل کل با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در

و برگ با استفاده از ترازویی با دقت  1/17گرم انجام

طول موج  152نانومتر (ریموند و همکاران،)5171 ،

گرفت .اندازهگیری کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل و

پرولین با استفاده از روش بیتز و همکاران ( ،)7319میزان

کاروتنوئیدها با استفاده از معادالت توسعه یافته توسط

کربوهیدراتهای محلول با استفاده از معرف آنترون

آرنون ( )7391و با حالل استون  11درصد انجام شد:

درطول موج  952نانومتر و منحنی استاندارد با استفاده از

)Chlorophyll a = (19.3 × A663 - 0.86 × A645
V/100W
)(1

غلظتهای مختلف گلوکز (ایریوگن و همکاران)7335 ،

)Chlorophyll b = (19.3 × A645 - 3.6 × A663
V/100W
)(2
– )Carotenoids = 100 (A470) - 3.27 (mg chl. a
104 (mg chl. b)/227
)(3

در روابط باال:

اندازهگیری شدند .جهت اندازهگیری میزان اسانس نیز از
کلونجر استفاده شد بدین صورت که عمل تقطیر برای 91
گرم گیاه به همراه  911میلیلیتر آب به مدت سه ساعت با
کلونجر انجام شد.
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تجزیه و تحلیلهای آماری دادهها با استفاده از نرم افزار

)( anisum L.معصومی زواریان )7931 ،و ریحان

آماری  JMP 8و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون

)( (Ocimum basilicum L.تستر و داون پورت)5119 ،

 LSDانجام شد.

شد .کاهش رشد گیاه در شرایط تنش شوری به علت تاثیر
شوری بر فرآیندهای بیوشیمیایی مهم گیاه از جمله جذب

نتایج و بحث

دی اکسیدکربن و نیتروژن ،سنتز پروتئین و افزایش غلظت

وزن تر و خشک برگ و اندام هوایی

یونهای سمی سدیم و کلر است و عالوه بر آن در اثر

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها،

تنش شوری ذخایر انرژی گیاه کاهش مییابد و از این

اثر متقابل تنش شوری و اسید سالیسیلیک بر وزن تر و

طریق موجب کاهش رشد و وزن خشک گیاه میگردد و

خشک برگ و همچنین وزن تر و خشک اندام هوایی

همچنین تنش شوری اثر بازدارندگی بر فرآیند جذب و

معنیدار بود .مقایسه میانگین اثر متقابل شوری و اسید

انتقال مواد فتوسنتزی دارد (تانو و همکاران.)5113 ،

سالیسیلیک نشان داد که بیشترین وزن تر ( 37/99گرم بر

شوری باال همچنین باعث تداخل غلظتهای باالی نمک

گیاه) و خشک ( 79/91گرم بر گیاه) برگ و همچنین وزن

با یونهای مغذی میشود که از این طریق رشد گیاه را

تر ( 771/2گرم بر گیاه) و خشک ( 93/79گرم بر گیاه)

تحت تآثیر قرار میدهد.

اندام هوایی در تیمار فاقد شوری و محلولپاشی 9/5

همچنین تنش شوری سبب ایجاد تنش اسمزی

میلیموالر اسید سالیسیلیک و در مقابل کمترین وزن تر

شده و بدین طریق جذب آب را در گیاه با مشکل مواجه

( 11/11گرم بر گیاه) و خشک ( 1/51گرم بر گیاه) برگ و

می سازد و عالئمی مشابه تنش خشکی ایجاد میکند

کمترین وزن تر ( 95/3گرم بر گیاه) و خشک ( 51/39گرم

(رسول و همکاران )5179 ،و در برابر این عالئم افزایش

بر گیاه) در تیمار  721میلیموالر شوری و بدون محلول-

هورمون آبسیزیک اسید در گیاه اتفاق میافتد که افزایش

پاشی اسید سالیسیلیک مشاهده شد (جدول .)5

این هورمون سبب بسته شدن روزنهها و در پی آن کاهش

گزارش شده است که با افزایش شوری ،وزن تر

فتوسنتز میشود و این امر موجب بروز تنش اکسیداتیو

و خشک برگ به طور معنیداری در گیاه یاس خوشهای

می شود که کاهش رشد را در پی خواهد داشت و موجب

( )Agastache foeniculumکاهش مییابد (خرسندی و

کاهش وزن تر و خشک اندام هوایی گیاه میشود (تستر و

همکاران )7913 ،که با نتایج حاصل از این مطالعه مطابقت

داون پورت .)5119 ،به نظر میرسد کاهش وزن تر و

دارد .همچنین مطابق با نتایج حاصل از این پژوهش،

خشک اندام هوایی با افزایش شدت شوری در این

افزایش میزان شوری سبب کاهش وزن تر و خشک گیاه

آزمایش نیز ناشی از علل ذکر شده باشد .همچنین در

شوید )( (Anthum graveolens L.نورانی آزاد و حاجی

هنگام بروز تنش هایی از جمله تنش شوری گیاه به منظور

باقری ،)7911 ،مریم گلی )( (Salvia hispanicaریموند

دسترسی بیشتر به منابع آبی ،بیشتر انرژی خود را صرف

و همکاران ،)5171 ،نعناع فلفلی )(Mentha piperita L.

تولید ریشه کرده و بدین ترتیب از رشد اندام هوایی آن

(وطن خواه و همکاران ،)7939 ،انیسون (Pimpinella

کاسته میشود (مونس.)5115 ،

نشریه پژوهش آب در کشاورزی  /ب  /جلد  / 33شماره 11 / 1318 /1
جدول  -2مقایسه میانگین اثرات ساده و متقابل تنش شوری و محلولپاشی اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگیهای رشدی بهلیمو
وزن تر برگ

تیمار

وزن خشک

وزن تر اندام

وزن خشک اندام

نسبت وزن تر

نسبت وزن خشک

برگ

هوایی

هوایی

اندام هوایی به
ریشه

اندام هوایی به
ریشه

g/ plant

))S (mg/l

Control
50
100
150

)SA (mM

0
1.1
2.1
3.2

اثر متقابل

S1SA1
S1SA2
S1SA3
S1SA4
S2SA1
S2SA2
S2SA3
S2SA4
S3SA1
S3SA2
S3SA3
S3SA4
S4SA1
S4SA2
S4SA3
S4SA4

LSD
C.V.

80/63a
60/11b
11/63c
13/61c
10/66c
63/81b
07/77a
01/67a
86/7a
81/13a
80/78a
74/33a
10/81c-e
61/68b-d
60/0bc
00/68ab
16/01ef
14/04d-f
68/4bc
60/76bc
17/70f
11/08d-f
67/1c-e
64/11cd
0/117
43/34

41/73a
41/11b
47/61c
7/01c
47/18c
44/64b
41/77a
43/11a
41/17a
41/63a
41/77a
46/67a
41/34bc
41/34bc
41/38bc
41/41ab
47/14c-e
47/71c-e
44/46cd
44/71b-d
0/18f
8/17ef
7/17d-f
7/17d-f
4/141
43/11

477/11a
473/70a
78/46b
08/80c
00/47c
78/18b
470/13a
476/64a
71/88c-e
441/3a
441/1a
440/1a
84/40d-f
477/01a-c
443/43a
440/1a
04/1fg
71/46b-d
444/3ab
441/6a
61/88g
86/01c-f
87/8c-e
06/71e-g
44/146
47/00

a

36/84
31/30b
31/84c
11/71d
16/77c
31/67b
31/04a
31/13a
31/46bc
30/13a
38/18a
37/46a
10/71d-f
33/18b
30/8a
37/78a
13/83fg
34/7bc
30/774a
38/11a
17/76g
10/88de
17/10cd
11/31ef
4/018
47/18

c

7/13
7/61a
7/61a
7/18b
7/11b
7/64a
7/64a
7/61a
7/11ef
7/11c-f
7/13d-f
7/13d-f
7/14f
7/61b-d
7/63bc
7/03a
7/64c-e
7/10c-f
7/01a
7/073ab
7/11c-f
7/073ab
7/11c-f
7/13d-f
7/710
43/01

b

7/83
7/84b
4/43a
4/47a
7/71b
7/71ab
7/77ab
4/74a
7/81d
7/81d
7/876d
7/84d
7/06d
7/08d
7/8d
7/74d
4/43a-c
4/74a-d
4/40ab
4/14a
7/73b-d
4/40ab
4/1a
4/44a-c
7/437
8/37

 =Sشوری و  =SAاسید سالیسیلیک و  S control, S50, S100, S150به ترتیب شوری  477 ،17 ،7و  417میلی موالر و  SA0, SA1.1, SA2.1, SA3.2به ترتیب
اسیدسالیسیلیک  1/41 ،4/76 ،7و  3/1میلیموالر میباشد

وزن تر و خشک ریشه

بر گیاه) و خشک ( 11/5گرم بر گیاه) ریشه در تیمار عدم

بر اساس نتایج حاصله از آنالیز دادهها تنها اثر

شوری مشاهده شد و کمترین وزن تر ( 711/9گرم بر

ساده تنش شوری و اسید سالیسیلیک بر وزن تر و خشک

گیاه) و خشک ( 51/7گرم بر گیاه) ریشه در باالترین حد

ریشه در سطح یک درصد معنیدار شد و اثر متقابل آنها

شوری ( 721میلیموالر) حاصل گردید (شکل  -7الف و

تاثیر معنیداری بر این صفات نداشت .مقایسه میانگین

 -5الف) .کاربرد هر سه غلظت اسید سالیسیلیک موجب

اثرات اصلی شوری نشان داد که با افزایش شوری وزن تر

شد تا وزن تر و خشک ریشه نسبت به شاهد افزایش

و خشک ریشه کاهش یافت .بیشترین وزن تر ( 512گرم

معنیداری پیدا کند (شکل  -7ب و شکل  - 5ب).

 / 711تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگیهای رشدی و بیوشیمیایی و درصد اسانس بهلیمو در ...

a

a
b

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

c

bc

b

150

100

50

a

300
200
100
0

0

شکل  -1مقایسه میانگین اثر ساده شوری (الف) و اسید سالیسیلیک (ب) بر وزن تر ریشه به لیمو
a

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

45
40
a
35
b
b
30
25
20
15
10
5
شکل  -2مقایسه میانگین 0اثر اصلی شوری (الف) و اسید سالیسیلیک بر وزن خشک به لیمو

a

a

نتایج همچنین نشان داد که اثر متقابل شوری و

نامناسب بودن شرایط شیمیایی محیط خاک این سیستم

اسید سالیسیلیک بر نسبت وزن تر و خشک اندام هوایی به

مختل می شود و نسبت مطلوب دو یون سدیم و پتاسیم به

ریشه معنیدار بود و بیشترین نسبت وزن تر اندام هوایی

هم ریخته و ایجاد مسمومیت در گیاه میکند .گیاه برای

به ریشه ( )1/11در تیمار شوری  711میلیموالر و

اجتناب از شوری ،مکانیسمهایی دارد که شامل دفع یونها

محلولپاشی با  5/75میلیموالر در لیتر اسید سالیسیلیک و

به بیرون ریشه ،گردش نمک در سیستم آوندی و توزیع

کمترین آن ( )1/27در تیمار شوری  21میلیموالر و عدم

شیب یونی بین بخشهای در حال رشد هستند که جهت

محلولپاشی با اسید سالیسیلیک مشاهده شد (جدول .)5

استفاده از این مکانیسمها گیاه باید نمک موجود در

براساس نتایج حاصل از تحقیقات قبلی ،تنش شوری

سیتوزول خود را در حد پایین نگه دارد که این امر سبب

موجب کاهش وزن تر و خشک ریشه در گیاه ریحان

عدم توسعه ریشه و چوب پنبهای شدن آن و در نهایت

)( (Ocimum basilicum L.ارچنگی و خدامباشی،

کاهش وزن تر و خشک ریشه میشود (ژانگ و همکاران،

 )7937و اسفرزه (صفرنژاد و همکاران )7919 ،گردید که

 .)5113بررسی تنش شوری در گیاه مرزه نشان داد که

با نتایج حاصل از این تحقیق همخوانی دارد .همچنین

سطوح مختلف شوری وزن تر و خشک بخش هوایی و

نتایج سایر تحقیقات حاکی از کاهش نسبت اندام هوایی به

ریشه را به طور معنیداری کاهش داد (آروین.)7931 ،

ریشه در گیاه زلف عروس )(Amaranthus tricolor L.

افزایش شدت تنش شوری سبب توقف رشد گیاه ،کاهش

(کمالی و همکاران )7939 ،شد که با نتایج این تحقیق

وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه در گیاه کرچک

مطابقت دارد .علت کاهش وزن تر و خشک ریشه در

( )Ricinus commonisشد ،بطوری که رشد ریشه بیشتر

شرایط تنش شوری را میتوان به ویژگیهای جذب مواد

تحت تآثیر قرار گرفت (جان محمدی و همکاران.)5175 ،

از طریق ریشه نسبت داد .ریشه دارای خاصیت جذب
انتهایی بوده و جذب یونها را کنترل میکند .در صورت

نشریه پژوهش آب در کشاورزی  /ب  /جلد  / 33شماره 101 / 1318 /1
رنگیزههای فتوسنتزی

مطالعه در مورد تنش شوری همخوانی دارند .افزایش

اثر متقابل اسید سالیسیلیک و تنش شوری بر

شوری سبب تخریب کلروپالست میشود و با کاهش

محتوی رنگیزههای فتوسنتزی اثری معنیدار داشت و

اندازه و تعداد کلروپالستها سبب کاهش در میزان

مقایسه میانگین این صفات نشان داد که بیشترین میزان

کلروفیل میگردد .کاهش کلروفیل به علت تولید رادیکال-

کلروفیل  1/57( aمیلیگرم بر گرم وزن تر برگ) در

های آزاد اکسیژن در سلول است که موجب پراکسیداسیون

محلولپاشی  5/75میلیموالر اسید سالیسیلیک و شرایط

و تجزیه کلروفیل میشود (پاریدا و داس.)5112 ،

عدم شوری و کمترین میزان آن ( 1/111میلیگرم بر گرم

همچنین کاهش در میزان کلروفیل میتواند به علت

وزن تر برگ) در شوری  721میلیموالر و باالترین میزان

فعالیت آنزیمهایی همچون کلروفیالز ،پراکسیداز و ...

اسید سالیسیلیک ( 9/5میلیموالر) مشاهده شد (جدول .)9

باشد که موجب تجزیه کلروفیل میشوند (احمدی و سی

بیشترین میزان کلروفیل  1/1719( bمیلیگرم بر گرم وزن

و سه مرده .)7919 ،در این پژوهش ،میزان کلروفیل با

تر برگ) و کاروتنوئید ( 1/113میلیگرم بر گرم وزن تر

افزایش شوری کاهش نشان داد .جذب نمک و ایجاد

برگ) در محلولپاشی  9/5میلیموالر اسید سالیسیلیک و

سمیت در گیاه موجب آسیب رساندن به فرآیندهای

عدم شوری و کمترین میزان کلروفیل  1/119( bمیلیگرم

فیزیولوژیک ،از قبیل فتوسنتز و تنفس سلولی میشود و

بر گرم وزن تر برگ) و کاروتنوئید ( 1/119میلیگرم بر

میتواند میزان کلروفیل را در گیاه کاهش دهد (مونس،

گرم وزن تر برگ) در تیمار شوری  721میلیموالر و عدم

.)5115

محلولپاشی اسید سالیسیلیک مشاهده شد (جدول .)9
همچنین بیشترین ( 1/13میلیگرم بر گرم وزن تر برگ) و

فنل کل

کمترین ( 1/157میلیگرم بر گرم وزن تر برگ) میزان

نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثرات متقابل

کلروفیل کل به ترتیب در محلولپاشی  7/19میلیموالر

تنش شوری و اسید سالیسیلیک نشان داد که بیشترین

اسید سالیسیلیک و عدم شوری و تیمار شوری 721

میزان فنل کل ( 35/1میلیگرم بر گرم وزن تر برگ) در

میلیموالر و عدم محلولپاشی اسید سالیسیلیک مشاهده

تیمار شوری  711میلیموالر و محلولپاشی 9/5

شد (جدول  .)9مطالعهای بر روی گیاه شوید (Anthum

میلیموالر اسید سالیسیلیک و کمترین مقدار فنل کل

) graveolens L.در شرایط تنش شوری نشان داد که با

( 51/1میلیگرم بر گرم وزن تر برگ) در تیمار شاهد

افزایش میزان شوری ،مقدار کلروفیل برگ به طور معنی-

(عدم شوری و محلولپاشی اسید سالیسیلیک) مشاهده شد

داری کاهش یافت (نورانی آزاد و حاجی باقری.)7911 ،

(جدول  .)9افزایش شوری سبب افزایش ترکیبات فنلی در

همچنین مطالعات قبلی نشان دادند که تنش شوری موجب

نعناع فلفلی ) (Mentha piperita L.تحت تنش شوری

کاهش رنگیزههای فتوسنتزی در گونهای مریم گلی

گردید (وطنخواه و همکاران )7939 ،که با نتایج این

)( (Salvia hispanicaریموند و همکاران )5171 ،و

تحقیق مطابقت دارد .ترکیبات فنلی از اجزای دفاعی سلول

انیسون )( (Pimpinella anisumمعصومی زواریان،

گیاه است که تجزیه رادیکالهای آزاد اکسیژن و

 ،)7931کاهش مقدار کلروفیل  ،b ،aکلروفیل کل و

پراکسیدها را بر عهده دارد و به عنوان یک ترکیب آنتی-

افزایش کاروتنوئید در زوفا )(Hyssopus officinalis

اکسیدانی عمل میکند (مومنی و همکاران.)7935 ،

(جهانتیغ و همکاران )7932 ،گردید که با نتایج این
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جدول  -3مقایسه میانگین اثرات ساده و متقابل تنش شوری و محلولپاشی اسید سالیسیلیک بر ویژگیهای بیوشیمیایی بهلیمو
تیمار

کلروفیل a

کلروفیل b

7/747a
7/748a
7/746b
7/741c
7/7417c
7/7403b
7/7401ab
7/7480a
7/746cd
7/747a-c
7/714a
7/7171ab
7/746cd
7/748a-c
7/7171ab
7/7173ab
7/743de
7/7464cd
7/740bc
7/7471a-c
7/74ef
7/7461cd
7/7461cd
7/778f
7/77470
44/14

7/741a
7/744b
7/747c
7/778d
7/778c
7/747b
7/744a
7/744a
7/7771f-i
7/7443c-e
7/7413ab
7/7416a
7/7773g-i
7/7447d-f
7/7447cd
7/7410bc
7/7781hi
7/7778e-i
7/7470d-g
7/7414cd
7/7763i
7/747eh
7/7476d-g
7/778hi
7/77783
47/10

کارتنوپید

کلروفیل کل

فنل کل

کربوهیدارت محلول

)(µmol g-1 DW

-1

()mg g FW

))S (mg/l

Control
50
100
150

)SA (mM

0
1.1
2.1
3.2

اثر متقابل

S1As1
S1As2
S1As3
S1As4
S2As1
S2As2
S2As3
S2As4
S3As1
S3As2
S3As3
S3As4
S4As1
S4As2
S4As3
S4As4

LSD
C.V.

7/77a
7/78ab
7/70ab
7/76b
7/78a
7/78a
7/78a
7/70a
7/733de
7/77a
7/711b
7/714b
7/733de
7/736cd
7/737bc
7/714b
7/716g
7/731ef
7/730c
7/714b
7/714h
7/73f
7/731ef
7/713gh
7/7314
40/16

7/7783a
7/7700b
7/7704c
7/7717d
7/770a
7/770a
7/776b
7/771c
7/7701de
7/7707c
7/7774a
7/7771a
7/7760ef
7/7701de
7/7783bc
7/7788ab
7/7717g
7/7766f
7/7781c
7/7708cd
7/7731i
7/7714h
7/7714h
7/7713gh
7/777181
43/31

پرولین

c

36/14
61/14b
63/73a
03/01a
67/77a
60/41a
63/67b
38/60c
18/81g
31/13 fg
38/18ef
11/3e
31/37f
66/01c
00/17b
08/01b
37/84ef
06/43b
76/61z
71/13a
17/67d
00/67b
01/11b
13/44d
3/1401
41/81

c

7/88
4/11b
4/40a
1/73a
4/86a
4/61b
4/61b
4/11c
7/01f
4/61a-f
1/1a
4/3c-d
4/71c-f
7/71ef
7/07ef
7/06ef
4/11b-f
4/80a-d
1/71a-c
1/41a-c
4/66a-e
1/0a-c
1/41a-c
1/3ab
7/1806
40/04

c

43/07
46/16b
40/83b
47/84a
48/84a
40/71ab
46/01b
41/64b
47/41e
43/01de
41/46cd
41/14b-d
41/41cd
46/11a-d
46/64a-d
40/80a-d
40/03a-d
48/10a-c
41/40a-c
47/88a
47/11a-c
47/66ab
47/71a
17/11a
1/4118
7/76

 =Sشوری و  =SAاسید سالیسیلیک و  S control, S50, S100, S150به ترتیب شوری  477 ،17 ،7و  417میلی موالر و  SA0, SA1.1, SA2.1, SA3.2به ترتیب
اسیدسالیسیلیک  1/41 ،4/76 ،7و  3/1میلیموالر میباشد

کربوهیدراتهای محلول

همکاران )7932 ،و شوید (نورانی آزاد و حاجی باقری،

نتایج حاصل از تجزیه وارایانس دادهها نشان داد

 )7911گردید .کربوهیدرات محلول یکی از عوامل مهم

که اثر متقابل تیمار شوری و اسید سالیسیلیک بر میزان

تنظیمکننده اسمزی و مؤثر در تسهیل جذب آب و حفظ

کربوهیدرات محلول در سطح احتمال یک درصد معنیدار

غشای سلولی در برگ گیاهان تحت تنش شوری است.

شد و نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین

محتوای کربوهیدرات در گیاه نشانگر میزان شدت تنش

( 5/2میلیگرم بر گرم وزن تر برگ) و کمترین ( 1/1میلی-

است (جهانتیغ و همکاران .)7932 ،کربوهیدرات ها سبب

گرم بر گرم وزن تر برگ) میزان کربوهیدرات محلول به

تنظیم اسمزی و نیز پایداری غشاها و پروتئینهای موجود

ترتیب در تیمارهای محلولپاشی 9/5میلیموالر اسید

در سلول میشوند .این عمل میتواند از طریق تشکیل

سالیسیلیک در تیمار شاهد (عدم شوری و محلولپاشی

پیوندهای هیدروژنی بین گروههای کربوکسیل قندها و

اسید سالیسیلیک) مشاهده شدند (جدول  .)9براساس

زنجیرههای قطبی پروتئینها و باالخره پایدارسازی

یافتههای حاصل از مطالعات قبلی ،تنش شوری موجب

پروتئینها صورت گیرد برای مثال تجمع ساکارز موجب

افزایش کربوهیدرات محلول در آویشن دنائی (هراتی و

حفظ فسفولیپیدهای غشاء میشود و از تغییرات ساختاری
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در پروتئینهای محلول سلول نیز جلوگیری میکند.

تنش محتوای پرولین و کربوهیدراتها به طور قابل

گیاهانی که در تنش شوری حاوی کربوهیدراتهای

توجهی افزایش مییابد .گیاهان هنگام مواجه شدن با

محلول بیشتری هستند تحمل شوری بیشتری از خود نشان

استرسهای محیطی شروع به ایجاد مکانیسمهای دفاعی

میدهند .تغییر در متابولیسم و تبدیل قندها در وضعیت

برای زنده ماندن و مقابله با تنش میکنند که افزایش

اسمزی در تحمل تنش دارای نقش تعیین کنندهای است

پرولین و قندها از این موارد است (یامادا و همکاران،

(کرپسی و گالیبا .)5111 ،برگهای گیاهی که تحت تنش

 .)5112پرولین یک مولکول تنظیم کننده است که در

قرار میگیرد رو به نابودی میروند و وقتی سرعت نابودی

شرایط شوری مقاومت گیاه به تنش شوری را افزایش دهد

برگ از سرعت گسترش آن بیشتر باشد مقدار مواد ذخیره-

(هراتی و همکاران .)7932 ،پرولین سبب سرکوب

ای نسبت به سطح برگ کاهش مییابد؛ اما مقدار

رادیکالهای آزاد میشود و از اجزای داخلی سلول در

کربوهیدرات الزم برای رشد گیاه افزایش مییابد .در

هنگام تنش شوری یا کم شدن آب سلول حفاظت میکند

هنگام تنش نسبت ریشه به بخشهای هوایی افزایش

(ژانگ و همکاران .)5113 ،بنابراین مالحظه میشود در

مییابد که با افزایش این نسبت ،سطح بخشهای هوایی

این آزمایش با افزایش شوری میزان پرولین برگ بهلیمو به

که نقش اصلی در فتوسنتز و تامین مواد هیدروکربنه گیاه

منظور مقابله با شرایط تنش افزایش مییابد.

را دارد کاهش مییابد (شهبازی و محقق دوست.)7912 ،
میزان اسانس
پرولین

اثر متقابل شوری و اسید سالیسیلیک بر میزان
نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد

اسانس بهلیمو معنیدار شد .نتایج همچنین نشان داد که

که اثر متقابل تیمار شوری و اسید سالیسیلیک بر میزان

بیشترین میزان اسانس ( 7/92درصد) در تیمار بدون

پرولین در سطح احتمال  7درصد معنیدار شد .نتایج

شوری و کاربرد اسید سالیسیلیک در سطح  9/5میلیموالر

حاصل از مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش شوری و

مشاهده شد (شکل  .)9به نظر میرسد که شوری عملکرد

اسید سالیسیلیک نشان داد که بیشترین میزان پرولین (91/1

اسانس را کاهش میدهد و این مسئله احتماالً به دلیل

میکرومول بر هر گرم وزن خشک برگ) در شوری 721

محدود شدن عرضة سیتوکنین از ریشهها به شاخهها و

میلیموالر و محلولپاشی  9/5میلیموالر اسید سالیسیلیک

درنتیجه تغییر نسبت بین سیتوکنین و اسید آبسیزیک برگ

مشاهده شد که البته تفاوت معنیداری با  5/75میلیموالر

باشد (باررت -لنارد .)5119 ،آبیاری گیاه نعناع قمی سبز

نداشت و کمترین آن (71/1میکرومول بر هر گرم وزن

( )Mentha spicataبا یک محلول شور رشد گیاه را

خشک برگ) در تیمار شاهد (عدم شوری و محلولپاشی

کاهش داده و تشکیل اسانس را متوقف میسازد (باررت-

اسید سالیسیلیک) مشاهده شد (جدول  .)9مطالعه تنش

لنارد .)5119 ،در بررسی اثر شوری آب آبیاری بر

شوری در گیاهان دارویی نشان داد که افزایش شوری در

مرزنگوش و گونهای نعناع دریافت شد که شوری موجب

پریوش )( (Catharanthus roseusعسکری و همکاران،

کاهش  51درصدی عملکرد اسانس میشود (باتس و

 )7932و در گیاه کرچک (جان محمدی و همکاران،

همکاران .)7319 ،همچنین تنش شوری موجب کاهش

 )5175سبب افزایش پرولین گردید .پرولین یک آمینواسید

میزان اسانس در گیاه رازیانه شد (اشرف و همکاران،

حالل است که به عنوان یک ماده محافظت کننده و

 .)5111که این نتایج با نتایج حاصل از این تحقیق

غیرسمی جهت تنظیم اسمزی میباشد و با افزایش سطح

مطابقت دارد.
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مطابق با نتایج حاصل از این تحقیق محلولپاشی

رشد گیاهان میشود و محلولپاشی اسید سالیسیلیک از

اسید سالیسیلیک موجب شد تا خسارت تنش شوری در

طریق افزایش این دو هورمون گیاهی موجب بهبود رشد

گیاه دارویی سیاهدانه )( (Nigella sativa L.فاضلی و

گیاه میشود (ساخابوتدیوانوا و همکاران .)5119 ،اسید

همکاران ،)7939 ،نعناع فلفلی )(Mentha piperita L.

سالیسیلیک همچنین میزان آسیب وارده به اسیدهای چرب

(نورافکن )7939 ،و آویشن دنائی (Thymus daenensis

را کاهش داده و عالوه بر آن بهعنوان یک آنتیاکسیدان

)( Celakهراتی و همکاران )7931 ،تا حدودی جبران

غیرآنزیمی عمل کرده و در حذف رادیکالهای آزاد

شود و علت این جبران خسارت میتواند این باشد که

اکسیژن از جمله پراکسید هیدروژن نقش دارد و بدین

اسید سالیسیلیک موجب کاهش پتانسیل اسمزی گیاه و در

طریق از تخریب کلروفیل جلوگیری میکند (بوسانی و

نتیجه افزایش جذب آب در شرایط شوری باشد (لونت

همکاران .)5117 ،همین امر میتواند دلیل افزایش

تونا و همکاران .)5111 ،محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد

رنگیزههای فتوسنتزی گیاه مورد مطالعه در این تحقیق و

از جمله اسید سالیسیلیک در گیاهان تحت تنش شوری

در مقابل کاهش فنل کل ،کربوهیدرات محلول و محتوای

موجب افزایش معنیدار رشد میشود (جونس و همکاران،

پرولین به علت کاهش اثرات تنش شوری باشد.

 .)5111اثر تحریککنندگی رشد گیاه مورد مطالعه در این
تحقیق با محلولپاشی اسید سالیسیلک را میتوان چنین
اثبات نمود که این تنظیمکننده رشد گیاهی موجب افزایش
میزان تقسیم و رشد سلولی در مناطق مریستمی گیاه شده
و از این طریق رشد گیاه را بهبود میبخشد
(ساخابوتدیوانوا و همکاران )5119 ،که مشابه با نتایج این
تحقیق محلولپاشی اسید سالیسیلیک اسید وزن تر و
خشک اندام هوایی در خردل (یوسف و همکاران )5111
و آفتابگردان (مهدویان )7939 ،را افزایش داد .عالوه بر
این میتوان دلیل احتمالی دیگری برای اثر بخشی مثبت
اسید سالیسیلیک بر صفات گیاه بیان نمود که در شرایط
تنش شوری میزان دو هورمون گیاهی اکسین و سایتوکینین
کاهش مییابد و کاهش این دو هورمون موجب کاهش

نتیجهگیری
به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان
داد که استفاده از اسید سالسیلیک در شرایط تنش شوری
موجب بروز تغییراتی در برخی ویژگیهای رشدی و
بیوشیمیایی گیاه بهلیمو میگردد .به طوری که افزایش
شوری صفاتی همچون میزان کلروفیل و کاروتنوئید را
کاهش داد؛ ولی موجب افزایش ترکیبات فنلی و پرولین
گردید .همچنین سطوح شوری باال ( 721میلیموالر) سبب
کاهش ویژگیهای رشدی بهلیمو شد و از این طریق
اثرات مخرب خود را روی گیاه بر جا گذاشت .با این
حال کاربرد اسید سالیسیلک توانست حتی در باالترین
سطوح شوری هم تا حدی اثرات مخرب آن را در گیاه به-
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لیمو بهبود ببخشد .بطوری که این گیاهان نسبت به

اسید سالیسیلیک در سطح  9/5میلیموالر از طریق تنظیم

گیاهانی که تحت تنش شوری بودند؛ ولی اسید

رشد و نمو و ویژگیهای بیوشیمیایی سبب مقاومت

سالیسیلیک در آنها استفاده نشده بود ،عملکرد بیشتری

بهلیمو به شرایط تنش بهویژه در سطح  711و 721

داشتند .با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق ،کاربرد

میلیموالر کلرید سدیم گردید.
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Abstract
In order to study the effect of salicylic acid on some growth and biochemical
characteristics of lemon verbena (Lippia citrodora L.) under salt stress, a pot
experiment was conducted as factorial, based on completely randomized design,
with four levels of water salinity (control, 50, 100, and 150 mM NaCl) and four
levels of salicylic acid (SA) (0, 150, 300 and 450 mg/L, equivalent to 0, 1.06,
2.12, and 3.2 mM, respectively). The results showed that interaction effects of
salinity and salicylic acid on all of the studied traits were significant, except leaf
dry weight, and fresh and dry weights of root. Based on the results, the highest
amount of leaf fresh weight, fresh and dry weights of aerial parts, chlorophyll a
and chlorophyll b and carotenoid contents were found in the treatment without
salinity and application of 3.2 mM SA. The highest amount of soluble
carbohydrate was in the treatment without salinity and application of 2.12 mM
SA, the highest proline was in 100 mM NaCl and application of 3.2 mM SA, and
the highest total phenol was in 100 mM salinity and application of 2.12 mM SA.
Therefore, application of SA (especially at 3.2 mM) under salinity stress (100 and
150 mM NaCl) mitigated the negative effects of this stress, increased
morphological traits and photosynthetic pigments, and, conversely, decreased the
amount of total phenol, soluble carbohydrates, and proline by reducing salinity
stress.
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