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بررسی اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر شاخصهای جوانه زنی بذر
بالنگو شهری تحت تنش خشکی
خدیجه احمدی ،1عاطفه شجاعیان ،*2طاهره کریمی 3و زهرا حاجی برات
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1کارشناسیارشد گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
2کارشناسیارشد گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
3کارشناسیارشد گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
4دانشجوی دکتری ،گروه زیستفناوری گياهی و بيوتکنولوژی ،دانشکده علوم و فناوریزیستی،
دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت96/12/10 :

تاریخ پذیرش97/03/06 :

چکیده
بهمنظوربررسیپرایمینگبذرباهورمونسالیسیلیکاسیدبرویژگیهایجوانهزنییگییادراروییی

بالنگوشهریتحتتنشخشکیقرارگرفت.آزمایشبهصورتفاکتوریلررقالبطیر پاییهکیام 
تصارفیررسهتکراراجراشد.فاکتورهایآزمایششاملهورمیونسالسییلیکاسییدرررهیارسی
(صفر(آبمق ر)0/5،و1میلیموالر)وتنشخشکیرررهارس



(صفر-6،-3،و-9بار)بیور.

نتایجتجزیهواریانسراردهایاینپژوهشنشانرارکهفاکتورهایموررآزمایشتأثیرمعنییراریبیر
صفاتموررم العهراشتند(یکررصد).پیشتیمارسالیسیلیکاسیدباعثبهبورخصوصییاتجوانیه
زنیبذروویژگیهایرشدگیاهچهبالنگوشهریتحتتنشخشکیشد.بیشترینررصیدوسیرعت
جوانهزنی،بنیهگیاهچه،طولریشهره،طولساقهره،وزنترساقهریهووزنخشیکگیاهچیهرر
پرایمینگسالسیلیکاسیدیکمیلیموالرررعدمتنشخشکیمشاهددشد.نتایجبهطورکلیینشیان
مؤلفههای جوانهزنی و

یکمیلیموالرررمقایسه باس و ریگر،

رارکه پیشتیمار با سالسیلیکاسید
میرهد.
رر نتیجه رشد گیاهچهبالنگوشهری را بهبور 


واژههاي کلیدي :بنیهگیاهچه،پیشتیمار،ساقهره،گیادرارویی،وزنخشک.

*نویسنددمسئولatefeh.shojaeian@gmail.com :
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مقدمه
با پیشرفت علم و توجه جهانیان به تأثیر زیانبار استفارد از ترکیبات شیمیایی و موار سنتتیک ،جهان روبارد به
استفاردازفراورردهایگیاهیروی آوررداست،بهنحویکه قرنبیستویکمبه گیاهانرارویینامگذاریشدداست
(.)Amanzadeh et al., 2011گیادراروییبالنگو()LallemantiaمتعلقبهخانواردLamiaceaeبوردورارایپنجگونه
آنها گیاهان یکساله
رر رنیااست ( L.royleana, L.iberrica, L.baldshuanica, L.canescensو  ) L.peltataبیشتر 
بوردوررفصلبهارروییددوتااوایلفصلتابستانرواممیآورند(.)Rechinqer, 1982; Amanzadeh et al., 2011
ی
نهزنی ،کاهشرشداندامها 
خشکی برجنبههایمﺨتلﻒرشداثرگذاشتهوموجب کاهش وبهتأخیرافتارنجوا 
هوایی و کاهش  تولید ماردخشک میگررر .مرحلۀ جوانهزنی یکی از مراحل حساس گیاهان به تنش خشکی است
( .)Turk et al., 2004جوانهزنی شامل انتقال موار ذخیردای به محور رویان و شروع فعالیتهای متابولیک و رشد آن
است .این مرحله از زندگی گیاهان زراعی نقش تعیین کننددای رر استقرار مناسب گیاد و عملکرر نهایی آن رارر
(.)Almasouri et al., 2011تنشناشیازکمبورآبررگیادباعثکاهشررصدجوانهزنیورشدگیاهچهمیشورکه
این موضوع توسط محققان که بر روی گندم ( )Gholamin and Khayatnezhad, 2010رر گلرنگ (

Mostafavi,

)2011وهمرنین()Farsiani and Ghobadi, 2009ررذرتگزارششد .پرایمینگیاآماردسازیبذربهتعداریاز
روشهایمﺨتلﻒبهبوررهنددکارکرربذروافزایشکیفیتبذرررشرایطنامساعدمحی یاط

قمیشور( Basra et

 .)al., 2004گزارش شدداست که پرایمینگ باعث افزایش ررصد ،سرعت و یکنواختی جوانهزنی بذر و سبز شدن
گیاهچهمیگررر(.)Demir Kaya et al., 2006; Miar Sadegi et al., 2011سالیسیلیکاسیدبهعنوانپیشتیماربرای
افزایش جوانهزنی بذرها استفاردمیشور .سالیسیلیک اسید یک ترکیب فنلی و هورمونی میباشد که بهعنوان تنظیم
کننددرشدراخلینقشمهمیراررمکانیزمهایرفاعرربرابرتنشهایزنددوغیرزنددبازیمیکند(

Zalai et al.,

.)2000شکاریوهمکاران()Shekari et al., 2010گزارشکررندکهپرایمینگبذرهایگاوزبانباسالیسیلیکاسید
موجبگرریدتاسرعتوررصدگیاهچههایسبزشددررمزرعهافزایشیابد .باتوجهبهاینکهبالنگوشهریرارای
بذوری سرشار از روغن خوراکی بورد و رارای خاصیت آنتیاکسیدانی هستند و مصارف ریگر رر صنعت نقاشی،
رارویی،تغذیهانسانورامرارند.لذاباوجوراهمیتگیاهانراروییررزندگیانسانهاوهمچنینکاهشاثراتسوء
تنشخشکیبرآنها ضروریبهنظر میرسد.هدفازاینپژوهشبررسیاثرتنشخشکیوهورمونسالیسیلیک
اسیدبرخصوصیاتجوانهزنیورشدگیاهچهبالنگوشهریبور .
مواد و روشها
بهمنظوربررسیاثرس و مﺨتلﻒپیشتیمارهایسالسیلیکاسیدبررشدگیاهچهگیادراروییبالنگوشهری
(  )Lallemantia spاینتحقیقبهصورتفاکتوریلروعاملیررقالبطر کام تصارفیباسهتکرارررآزمایشگاد
زراعترانشکددکشاورزیرانشگادشاهدررسال 1395انجامشد.عاملاولشاملهورمونسالسیلیکاسیدررسه
س

(شاهد(آبمق ر) 0/5،و 1میلیموالر)وعاملرومپلیاتیلنگ یکول 6000رررهارس

(صفر-6،-3،و

-9بار)بور .قبلازشروعآزمایشبذرهایمرزدباهیپوکلریدسدیمیکررصدبهمدترورقیقهضدعفونیوسپس
سهمرتبهباآبمق رآبشوییشدند.برایپیشتیماربذربامحلولسالیسیلیکاسید،بذرهابهمدت 6ساعترر
تاریکی و رر رمای  20ررجه سانتیگرار ررون محلول قرار گرفتند ( ،)Senaranta et al., 2002سپس نمونهها از
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محلولهاخارجورررمایاتاقبهمدت 24ساعتخشکگرریدند .ررهرپتریریشهای 10سانتیمتری 25بذر
روی کاغذ صافی واتمن گذاشته شد و  6میلیلیتر از محلولهای خشکی اضافه شد و رر نهایت بذرها رر ررون
ژرمیناتوربارمای 25ررجهسلسیوسقرارراردشدند.تعداربذرهای جوانهزردروزانهشمارش ویارراشتگرریدو
سپسشاخصهایجوانهزنیمحاسبهگررید(.)ISTA, 2009بعدازثابتشدنجوانهزنی( 8روز)طولریشهرهو
ساقهرهنیزاندازدگیریشد.رراینآزمایش،وزنخشکگیاهچهباقراررارننمونههاررررونآونبارمای60ررجه
به مدت  48ساعت تعیین گررید ( .)Parmoon et al., 2013شاخصهای بنیه گیاهچه ( :SVI1شاخص طولی بنیه
گیاهچه:SVI2،شاخصوزنیبنیهگیاهچه)ازروابطزیربدستآمدند( .)ISTA, 2009
جوانهزنینهایی × )میانگینطولریشهره+میانگینطولساقهره( = )SVI (1
)ررصدجوانهزنینهایی×وزنخشکگیاهچه( = )SVI (2

میییانگینمدتزمان جوانهزنی ،(MGT)2

بییاشییمارشروزانییهبییذرهایجوانهزرد،ررصدجوانهزنی،)GP(1

جوانهزنیاستازروابط
کیهعکسمیانگینمدتزمان 

سرعت جوانهزنی (GR)3وهمچنینضریب جوانهزنی (GC)4
ریشهره خارج میشور،
جوانهزنی مرتبط با مدتزمانی (روز) اسیت کیه  
زیر تعییین گررییدند .متوسط مدتزمان  
کهشاخصیازسرعتوشتابجوانهزنی

سریعتراست) 
ترباشدنشانازجوانهزنی  


ارعدریآنکورک
هررهمقد
محسوبمیگررر( .)Bajji et al., 2002
𝑆
𝑇
∑ Ti Ni
=MGT
∑ Ni

 1) GP =  ×100
)2

𝑖𝑇3) GR=Σ𝑁𝑖/
4) GC= (1/MGT)*100

جوانهزردرر هرروز : Ni،تعدار
رراینمعارله :S ،تعداربذرهایجوانهزرد :T،تعدارکلبذرها :Ti ،تعداربذرهای 
روزهیاازابتدایجوانهزنیو :∑ Niنیزکلتعداربذرهایجوانهزرداست .

متوسطجوانهزنیروزانه:)MGD(5متوسطجوانهزنیروزانهکهشاخصیازسرعتجوانهزنیروزانهاست،ازراب ه
زیرتعیینگررید( .)Hoogenboom and Peterson, 1987
2) MDG= n/D

بهترتیبررصدجوانهزنینهاییوتعدارروزتاجوانهزنینهاییاست .
nو D
ها،بانرمافزار SAS 9.1تجزیهومقایسه

جهتتجزیهآماریراردهایخامپسازجمعآوری ونرمالسازیرارد
میانگینصفاتموررارزیابیباآزمونLSDررس

1ررصدانجامگرفت .

نتایج
درصد و سرعت جوانهزنی :نتایججدولتجزیهواریانسنشانرارکهپرایمینگ،تنشخشکیواثربرهمکنشاینرو
برررصدوسرعتجوانهزنیررس

احتمالیکررصدمعنیراربور(جدول .)1

1. Germination percentage
2. Mean germination time
3. Germination rate
4. Germination coefficient
5. Daily Germination Speed
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جدول :1تجزیهواریانسصفاتموررم العهبالنگوشهریتحتاثرپرایمینگوتنشخشکی
میانگینمربعات()MSe
ررجه

منابعتغییر

ررصد

سرعت

جوانهزنی


جوانهزنی 


پرایمینگ

2

**508

**0/59

خشکی

3

**2136/29

آزاری

میانگین

ضریب

متوسط

مدتزمان

سرعت

جوانهزنی


جوانهزنی 

جوانهزنی 

روزانه 

شاخصطولی
بنیهگیاهچه

شاخص
وزنیبنیه
گیاهچه

**0/64

**134/17

**7/93

**6733/79

**22/89

**0/86

**153/82

**33/37

**53211/87

**24/91

پرایمینگ*خشکی

6

**102/07

**0/16

**0/32

*45/87

**1/59

**2534/08

**8/59

خ ا

24

11/11

 0/01

 0/07

 16/61

 0/17

84/12

0/06



4/06

 4/29

 10/99

 8/89

 4/06

7/70

14/01

ضریبتغییرات

**2/01

ادامهي جدول :1تجزیهواریانسصفاتموررم العهبالنگوشهریتحتاثرپرایمینگوتنشخشکی
ررجه

منابعتغییر

میانگینمربعات()MSe
طول

طول

نسبتطولیریشهره

وزنتر

وزنتر

وزنخشک

ریشهره


ساقهره

بهساقهره 

ریشهره

ساقهره

گیاهچه

پرایمینگ

2

**4/99

**0/49

**32/38

**0/0003

**0/0025

**0/0022

خشکی

3

**46/70

**8/34

**64/89

**0/004

**0/0221

**0/0025

پرایمینگ*خشکی

6

**2/60

**0/34

**24/24

**0/0004

**0/0004

**0/0009

خ ا

24

0/07

0/005

 0/26

0/0003

0/0002

0/0003

6/70

5/69

 11/43

6/63

7/31

12/62

آزاری

ضریبتغییرات

با توجه به نتایج مقایسه میانگین اثرمتقابل ،بیشترین ررصد جوانهزنی با میانگین (100ررصد) تحت تأثیر
سالیسیلیکاسیدیکمیلیموالروعدمتنشخشکیمشاهددشد.همچنینررتنش -9بارنسبتبهریگرس و 
الﻒ).مقایسهمیانگینحاصلازراردهایصفتسرعت

پرایمینگافزایشررصدجوانهزنیراررپیراشت(شکل-1
جوانهزنینشانرارکهپرایمینگسالیسیلیکاسیدیکمیلیموالرررعدمتنشرارایبیشترینسرعتجوانهزنیبا
میانگین ( 3/12بذر رر روز) بور .رر س و تنش خشکی می توان اثر افزایش سرعت جوانه زنی با کاربرر اسید
سالیسیلیکنیممیلیموالررامشاهددکرر(شکل-1ب) .







شکل:1الﻒ-مقایسهمیانگیناثرمتقابلپرایمینگ×خشکیبرررصدجوانهزنیب-مقایسهمیانگیناثرمتقابلپرایمینگ×
خشکیبرسرعتجوانهزنی 
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میانگین مدت زمان و ضریب سرعت جوانهزنی :تجزیهواریانسراردهانشانگراینبورکهاثیراتاصیلیپرایمینیگ،
تنشخشکیواثرمتقابلآنهابرصفاتمیانگینمدتزمانوضریبسیرعتجوانیهزنییمعنییرارشید()P<0.01
(جدول.)1میانگین مدت زمانجوانهزنی بذر صفت بسیار مهمی رراستقرار گیاهچه و استفارد مفید و مؤثر از شیرایط
محی یمیباشد،نتایج این آزمایش حاکی از این مسأله است کهعدمکاربررپیشتیماروتنشخشکیرارایبیشترین
(3/64روز)وکاربررسالیسیلیکاسیدررتنشخشکی-9بارکمترین(2/09روز)میانگینمدتزمانجوانهزنیبیور
(شکل-2الﻒ).همچنینبیشترینوکمترینضریبسرعتجوانهزنیبهترتییبمربیوببیهپرایمینیگسالیسییلیک
اسیدیکمیلیموالرررعدمتنشبامیانگین()55/17وعدمکیاربررپرایمینیگررسی

تینش-9بیاربیامییانگین

()37/03بدستآمد(شکل-2ب) .

شکل :2الﻒ-مقایسهمیانگیناثرمتقابلپرایمینگ×خشکیبرمیانگینمدتزمانجوانهزنی 



ب-مقایسهمیانگیناثرمتقابلپرایمینگ×خشکیبرضریبسرعتجوانهزنی 

متوسط جوانهزنی روزانه :اثراصلیپرایمینگ،تنشخشکیواثربرهمکنشایینروبیرصیفتمتوسیطجوانیهزنیی
روزانهتأثیرمعنیراریررس

احتمالیکررصدراشت(جدول.)1باافیزایشتینشخشیکیمتوسیطجوانیهزنیی

روزانهگیادبالنگوشهریکاهشیافتوپیشتیمارسالیسیلیکاسیدیکمیلیموالرررسی و تینشخشیکیباعیث
افزایشآنشد،بیشترینمقدارمتوسطجوانهزنیروزانهمربوببهکاربررسالیسیلیکاسیدیکمیلییمیوالرررعیدم
تنشخشکیبامیانگین12/5بور(شکل .)3



شکل :3مقایسهمیانگیناثرمتقابلپرایمینگ×خشکیبرمتوسطجوانهزنیروزانه 

شاخص طولی و وزنی بنیه گیاهچه :طیبررسینتایجاینآزمایشپرایمینگ،تینشخشیکیواثیرمتقابیلآنهیابیر
صفاتشاخصطولیووزنیبنیهگیاهچهررس

احتمالیکررصدمعنیرارشد (جیدول.)1بیاتوجیهبیهنتیایج
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مقایسهمیانگیناثراتبرهمکنش،کاربررسالیسیلیکاسیدیکمیلیمیوالرررسی و تینشخشیکیباعیثافیزایش
شاخصطولیبنیهگیاهچهشدبهطوریکهبیشتریناینمقدارررتنش-3باربیامییانگین()228/03مشیاهددشید
(شکل-4الﻒ).مشاهداتآزمایشنشانرارکهکاربررسالیسیلیکاسیدیکمیلییمیوالرررعیدمتینشخشیکیبیا
میانگین()7/13رارایبیشترینمقداربوروررعدمکابررپییشتیمیاروتینشبیامییانگین()0/07کمتیرینمقیدار
شاخصوزنیبنیهگیاهچهمشاهددشد(شکل-4ب) .



شکل :4الﻒ-مقایسهمیانگیناثرمتقابلپرایمینگ×خشکیبرشاخصطولیبنیهگیاهچه 



ب-مقایسهمیانگیناثرمتقابلپرایمینگ×خشکیبرشاخصوزنیبنیهگیاهچه 

طول ریشهچه ،ساقهچه و نسبت بین آنها :طبقبررسینتایججدولتجزیهواریانستینشخشیکی،ژنوتیی واثیر
متقابلآنهاتأثیرمعنیراریبرصفاتطولریشهره،ساقهرهونسبتبینآنهاراشیت(.)P<0.01ررنتیایجمقایسیه
میانگیناثراتبرهمکنشمشاهددشدکهکاربررسالیسیلیکاسیدیکمیلیموالرباعیثافیزایشطیولریشیهریهرر
س و تنشخشکیشدبهطوریکهبیشترینطولریشهرهرابامیانگین0/81سانتیمترررتنش-9بارنسیبتبیه
ریگرس و پرایمینگراشت.همچنینبیشترینطولریشهرهررعدمتنشواسیدسالیسیلیکاسیدیکمیلیمیوالر
بامیانگین(7/43سانتیمتر)وکمترینآنمربوببهتینش-9بیاروعیدمکیاربررپرایمینیگبیور(شیکل-5الیﻒ).
همچنینبیشترینوکمترینطولساقهرهبهترتیبمربوببهکاربررسالیسیلیکاسیدیکمیلییمیوالروعیدمتینش
خشکیبامیانگین2/66سانتیمتروعدمکاربررپرایمینگسالیسیلیکاسیدتنش-9باربامییانگین0/05سیانتیمتیر
بور،البتهمقدارطولساقهرهبالنگوشهریررکاربرریکونیممیلیموالرسالیسییلیکاسییدتفیاوتامیارینشیان
ندارند(شکل-5ب).بیشتریننسبتطولریشهرهبهساقهرهررس

یکمیلیموالرسالیسیلکاسیدوتینش-9

بارمشاهددشد(شکل-5ج) .
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شکل :5الﻒ-مقایسهمیانگیناثرمتقابلپرایمینگ×خشکیبرطولریشهرهب-مقایسهمیانگیناثرمتقابلپرایمینگ×
خشکیبرطولساقهرهج-مقایسهمیانگیناثرمتقابلپرایمینگ×خشکیبرنسبتطولریشهرهبرطولساقهره 

وزن تر ریشهچه و ساقهچه :باتوجهبهنتایجحاصلازاینپژوهش،پرایمینگ،تنشخشکیواثربرهمکینشآنهیا
ررس

احتمالیکررصدبرصفاتوزنترریشهرهوساقهریهتیأثیرمعنییرارینشیانرار (جیدول.)1ررنتیایج

میلیمیوالر
مقایسهمیانگیناثرمتقابلبیشترینوزنترریشهرهبامیانگین0/074گرمررکاربررسالیسیلیکاسید 0/5
وتنشخشکی-3بارمشاهددشد(شکل-6الﻒ).همچنینطبقنتایجمقایسهمیانگین،ررعیدمکیاربررپرایمینیگو
همچنینعدمتنشخشکیبیشترینوزنترساقهرهبامیانگین0/139گرممشاهددشیدوکیاربررسالیسییلیکییک
میلیموالرباعثافزایشاینصفتررس و تنش9خشکیشد(شکل-6ب) .



شکل :6الﻒ-مقایسهمیانگیناثرمتقابلپرایمینگ×خشکیبروزنترریشهره 



ب-مقایسهمیانگیناثرمتقابلپرایمینگ×خشکیبروزنترساقهره 

وزن خشک گیاهچه :تنشخشکیتأثیرمعنیراریبروزنخشکگیاهچهبالنگوشیهریراشیتوباعیثکیاهشآن
شد.،وزنخشکگیاهچهتحتتأثیرپرایمینگ،تنشخشکیواثرمتقابلآنهیاررسی

احتمیالییکررصیدقیرار

گرفت(جدول.)1طبقمشاهداتکاربررسالیسیلیکاسیدیکمیلیموالرررتمامس و تینشباعیثافیزایشایین
صفتشد.همچنینبیشترینوزنخشکگیاهچهمربوببهعدمتنشخشکیوکیاربررییکمیلییمیوالرپرایمینیگ
هورمونسالیسیلیکاسیدبامیانگین(0/071گرم)بور(شکل .)7
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شکل :7مقایسهمیانگیناثرمتقابلپرایمینگ×خشکیبروزنخشکگیاهچه 

بحث
تنشخشکیبسیاریازمراحلفنولوژیک،مورفولوژیکوپدیددهایحیاتیگیادراتحتتأثیرقرارمیرهد،برای

بهعنوان پیش تیمار بذر برای بهبور
کاهش این اثرات می توان از هورمونهای گیاهی مانند سالیسیلیک اسید  
خصوصیاتجوانهزنیاستفاردکرر .طبقنتایجاینپژوهش،پیشتیمارسالیسیلیکاسیدباعثافزایشررصد،سرعت
وضریبسرعتجوانهزنیوشاخصبنیهبذرگیادراروییبالنگوشدوتنشخشکیکاهشتمامیصفاتمورر
م العهراررپیراشت.برخیازمحققیننیزواکنشمتفاوتگیاهاننسبتبهتنشخشکیرابهعواملمﺨتلفیاز
جملهجذبکمترآبتوسطبذرنسبترارداندوهمچنینکمبوررطوبتجوانهزنیراکاهشمیرهدوطویل
شدنریشهرهوساقهرهرامهارمیکند(.)Rajasekaran, 2002بنابراین،کاهشجذبآبتوسطبذررراثرتنش
خشکیمیتواندمنجربهکاهشفرآیندهایفیزیولوژیکیومتابولیکیبذرشددوررنتیجهموارموررنیازبرایرشد
بذر را با مشکل روبرو کند .با افزایش تنش خشکی میانگین مدت زمان جوانه زنی افزایش نشان رار که متوسط
شور،هررهمقدارعدریآنکورکتر


رهخارجمی
مدتزمانی(روز)اسیتکیه ریشه
جوانهزنیمرتبطبا 
مدتزمان  

والرباعثافزایشصدررصدیجوانهزنی

سریعتراست.کاربررسالیسیلیکاسیدیکمیلیم
باشدنشانازجوانهزنی  

رر تنش -9بارگررید .ررمورراثرسالیسیلیکاسیدبر جوانهزنیگزارشات ضدونقیضیوجور رارر.از جمله
( Rajasekaran )2002و ( Shakirova )2003گزارش کررند که سالیسیلیک اسید محرک جوانه زنی می باشد و
( El-Tayeb )2005اع مکررکهررصدجوانهزنیبذرهایجوررمحلولیکمیلیمولسالیسیلیکاسیدنسبتبه
همچنینسالیسیلیکاسیدررغلظتهایباالترازیکمیلیمول،رررفع

شاهدافزایشمعنیرارینشانمیرهد .
آسیبهایاکسیداتیوطیجوانهزنیرخالترارر(.)Lopez et al., 1999نتایجتحقیقاتاینپژوهشنشانرارکه

پرایمینگسالیسیلیکاسیدیکملیموالرباعثافزایشپارامترهایرشدگیاهچهبالنگوررس و تنشخشکیشد
کهبایافتههایپژوهشKhorramdelوهمکاران()1391همﺨوانیراشت.تأثیر سالیسیلیک اسید رر بهبور رشد رر

شرایطتنش خشکی وابسته به عواملی مانند گونه گیاهی ،طریقمصرف و غلظتسالیسیلیک اسید

است( Horvath et

 .)al., 2007بررسی پرایمینگ روی گوجه فرنگی نشان رارکه ،پرایمینگ سبب افزایشوزن خشک ریشه ره و ساقه
ره گوجه فرنگی شد ()Arin and Kiyak, 2003کهبانتایجاینآزمایشم ابقتراشت .ررتنشخشکیبااعمال
پیشتیمارسالیسیلیکاسیدیکمیلیموالرمیتوانشرایطرابرایبهبورجوانهزنیبذرفراهمکرر.
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نتیجهگیري
نتایجاینتحقیقنشانرارکهپرایمینگهورمونسالیسیلیکاسیدسبببهبورمؤلفههایجوانهزنیورشداولیه

بااینکهتنشخشکیشاخصهایجوانهزنیبذرورشد گیاهچهبالنگوشهریرارر.بذورگیادراروییبالنگوشد

ررتمامی،بهطوریکه.س و پرایمینگکاهشرارولیمقداراینکاهشرربذورپرایمشددکمترازبذورشاهدبور
 کاربرر.شاهد یا عدم پرایمینگ رر س و تنش خشکی بور

صفات مورر م العه کمترین مقدار مربوب به س

بنیهگیاهچهوپارامترهایرشدگیاهچه،سالیسیلیکاسیدیکمیلیموالرباعث  افزایشررصدوسرعتجوانهزنی
 .پرایمینگراهکاریمناسببرایمقابلهباتنشهایمحی یبﺨصوصتنشخشکیمیباشد.بالنگوشهریشد
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Abstract
In order to evaluate the effect of seed priming with salicylic acid hormone of germination
characteristic on medicinal plant (Lallemantia iberica) under drought stress located. Experiment
was implemented as a factorial based on completely randomized design by three replications.
Experiment factors consisted of four levels of salicylic acid hormone (0, distilled water, 0.5, 1)
and four levels of drought stress (0, -3,-6,-9). Analysis of variance in this study revealed that
tested factors have significant effect on characteristics studied (P<0.01). Pre-treatment of
salicylic acid was causes to improve seed germination and Lallemantia seedling growth under
drought stress. The highest seed and percent germination, seedling vigor, root length, shoot
length, shoot fresh weight, seedling dry weight was observed in priming salicylic acid (1 mm)
absent drought stress. Overall, results showed that pre-treatment with salicylic acid (1mm) by
comparing other level, germination and thereby Lallemantiaseedling growth improved.
Keywords: Seedling vigor, Pre-treatment, Shoot, Medicinal plant, Dry weight.

88

