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 بر خشکی تنش تحت اسپرمین و سالیسیلیک اسید با مادري گیاه پاشی محلول تأثیر

 )purpurea chinaceaE( سرخارگل بذر زنیجوانه هاي شاخص

 2 رزمجو جمشید ،3 زاده عباس بهلول ،* ،2 زاهدي مرتضی ،1 درویژه حکیمه

  چکیده مبسوط 

 محدودکننده عوامل. آید می شمار به بدن ایمنی سیستم تقویت در مؤثر دارویی گیاه آستراسه، خانواده از سرخارگل: مقدمه

 تعدیل در اسپرمین و سالیسیلیک اسید نقش. است گذارتأثیر ها آن بذر زنی جوانه کیفیت بر خشکی تنش جمله از مادري گیاه رشد

 .باشد مؤثر نیز گیاهان تولیدي بذر زنی جوانه بر رود می انتظار و شده مشخص تنش

 عدم( اسپرمین و سالیسیلیک اسید با مادري گیاه پاشی محلول از پس سرخارگل بذر يبنیه بررسی منظور به: ها روش و مواد

 مختلف سطوح و لیتر در گرم میلی 70 سطح در اسپرمین لیتر، در گرم میلی 150 و 75 سطح دو در سالیسیلیک اسید پاشی، محلول

) استفاده قابل رطوبت درصد 60 و 40 ،20 تخلیه از پس آبیاري( رطوبت مختلف سطوح تحت) اسپرمین با همراه سالیسیلیک اسید

 مراتع و ها جنگل موسسه البرز ایستگاه در تکرار سه در تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب در پالت اسپلیت صورت به آزمایشی

 .درآمد اجرا به 1395-1396 زراعی سال طی کشور

 شاخص و زنی جوانه انرژي چه، ساقه خشک وزن گیاهچه، و چه ساقه طول زنی، جوانه سرعت و درصد خشکی تنش اثر در :ها یافته

 چه، ساقه خشک وزن گیاهچه، و چه ریشه چه، ساقه طول روي تنهایی به پاشی، محلول که داد نشان نتایج. افتی کاهش بذر بنیه

 تنش متقابل اثر میانگین مقایسه. داشت دار معنی تأثیر بذر بنیه شاخص و آلومتریک ضریب زنی، جوانه سرعت گیاهچه، و چه ریشه

 وزن ،)گرم میلی 81/1( چه ریشه خشک وزن ،)متر میلی 8/28( چه ریشه طول مقدار بیشترین که داد نشان پاشی محلول در خشکی

 اسید لیتر در گرم میلی 150 تیمار و) تنش بدون( شاهد به متعلق) 412/0( آلومتریک ضریب و) گرم میلی 20/6( گیاهچه خشک

 .بود اسپرمین لیتر در گرم میلی 70+  سالیسیلیک

 بذر زنی جوانه بهبود موجب اسپرمین و سالیسلیک اسید با سرخارگل پاشی محلول آزمایش این نتایج براساس: گیري نتیجه

 سالیسیلیک اسید باالي غلظت توأم کاربرد با مثبت تأثیر بیشترین و گردید آبی کم تنش و تنش بدون شرایط دو هر در سرخارگل

 .شد حاصل) لیتر در گرم میلی 70( اسپرمین با) لیتر در گرم میلی 150(

  آلومتریک ضریب بذر، بنیه شاخص زنی،جوانه سرعت زنی،جوانه انرژي: کلیدي هاي واژه

  :نوآوري هاي جنبه

 بذر زنیجوانه بر خشکی تنش تحت اسپرمین و سالیسیلیک اسید با سرخارگل مادري گیاه پاشی محلول نقش بررسی - 1

 .گرددمی خشکی تنش تحت بذر زنیجوانه کیفیت افزایش موجب اسپرمین و سالیسیلیک اسید با سرخارگل گیاهان پاشی محلول - 2
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 ...اسپرمین و سالیسیلیک اسید با مادري گیاه پاشی محلول تأثیر: همکاران و درویژه

 

  مقدمه

 در دارویی گیاهان از استفاده به افزونروز تقاضاي

 را دارویی گیاهان تولید به توجه اهمیت جهان، سراسر

) L purpurea chinaceaE.( سرخارگل. دهدمی نشان

 کاربرد که است 1آستراسه تیره از چندساله گیاهی

 دارد بهداشتی و آرایشی دارویی، صنایع در وسیعی

 تقویت خاصیت دلیل به گیاه این ).2006 ،2سیح(

 درمان و پیشگیري منظوربه بدن، ایمنی سیستم

 استفاده ایمنی پاسخ نقص از ناشی مزمن هايبیماري

  ).2000 ،3کیتسی و هو( شودمی

 رشد مراحل ترینمهم از کیی شدن سبز و زنیجوانه

 در هابذر باالي زنیجوانه توانایی رو این از. است گیاهان

 و گیاه بهتر استقرار احتمال مختلف، محیطی شرایط

 و4بعلبکی( داشت خواهد پی در را مطلوب تراکم حصول

 و ژنتیکی عوامل تأثیر تحت زنیجوانه). 1999 همکاران،

 دسترس در روز، طول حرارت، درجه جمله از محیطی

 گیردمی قرار غذایی مواد جذب میزان و آب بودن

 که اندداده نشان هاپژوهش). 2010 همکاران، و5فیگوئرا(

 با هاییمحیط در چنانچه گونه، کی به متعلق گیاهان

 با هاییبذر کنند، رشد متفاوت اقلیمی شرایط

 اقلیمی شرایط به واکنش نظر از متفاوت هاي ویژگی

 هاییفرآیند تأثیر تحت معموالً بذر اندازه. کنند می تولید

 اعمال مادري گیاه روي دانه شدن پر زمان در که

 استقرار نحوه و بذر کیفیت بر و گیردمی قرار شود، می

- مورینو( گذاردمی تأثیر رشد بعدي فصل در گیاهچه

  ).2009 ،همکاران و7زکریا ؛1998 همکاران، و 6مارتینیرز

 و رشد مهم محیطی عامل کی عنوانبه آب کمبود

 و کیفیت بر و داده قرار تأثیر تحت را گیاهان نمو

 تنش. است گذارتأثیر ها آن از حاصل بذر زنی انهجو

 تشکیل زمان در مادري گیاهان بر شده اعمال خشکی

 ها،دانه به فتوسنتزي مواد انتقال کاهش دلیلبه دانه،

 همکاران، و 8کیانی( شود بذر بنیه کاهش سبب تواندمی

                                                           
1 Asteraceae 
2 Ceeh 
3 Hu and Kitts 
4 Baalibaki 
5 Figueroa 
6 Moreno-Martiners 
7 Zakaria 
8 Kiani 

 عالوه،به). 2007 همکاران، و9نوري سادات ؛1998

 توان از تنش شرایط در شده تولید ضعیف هايگیاهچه

 جمله از عوامل سایر با مقابله براي پایینی رقابتی

 10ریجینوس( هستند برخوردار هرز هايعلف و هابیماري

 گیاهان در آب کمبود از ناشی تنش). 2007 همکاران، و

 درصد مانند زنیجوانه هايشاخص کاهش باعث

 رازیانه گیاهان در گیاهچه رشد ،زنی جوانه

)Foeniculum vulgare Mill) (همکاران و11عسکري، 

 حسینی) (Salvia leriifolia Benth( نوروزك ،)2016

 Eucalyptus( اکالیپتوس ،)2004 ،12حدادپرست و

globulus) (دم ارزن و) 1999 همکاران، و13لوپز 

- می) 2012 ،14حیدري() Setaria italica( روباهی

 اعمال) 2012(15سعیدي و عبدلی مطالعه در. گردد

 منجر )aestivum L. Triticum( گندم بر خشکی تنش

 هاي مؤلفه از برخی و دانه عملکرد و وزن کاهش به

 16احمديسید. گردید ها آن از حاصل بذر زنی جوانه

 Brassica( کلزا زنیجوانه پژوهشی، در) 2013(

napus (فصل انتهایی خشکی و گرما تنش معرض در 

 منجر تنش وقوع که نمود گزارش و کرد ارزیابی را رشد

 درصد و گردید چروکیده و کم وزن با هايدانه تولید به

 بنیه از معیاري عنوانبه گیاهچه خشک وزن و زنیجوانه

 باعث خشکی تنش عالوه،به. افتی کاهش مادري بذر

 و طول طبیعی، هايگیاهچه درصد نظیر صفاتی کاهش

 ها آن از حاصل بذر بنیه و چهساقه چه،ریشه خشک وزن

 خشکی تنش تأثیر بررسی در) 2012( حیدري. گردید

 تنش اعمال که دریافت روباهی دم ارزن گیاه روي

 باعث دانه، پرشدن مرحله طی مادري گیاه بر خشکی

  .شودمی چهریشه طول و زنیجوانه درصد کاهش

 در که است فنولی ترکیب یک سالیسیلیک اسید

 دهی،گل القاي مانند گیاه فیزیولوژیک هايفرآیند تنظیم

 ها،روزنه شدن بسته فتوسنتز، ونی،ی جذب نمو، و رشد

 بیوسنتز از ممانعت پروتئین، و کلروفیل سنتز تعرق،

                                                           
9 Sadat Noori 
10 Riginos 
11 Askari 
12 Hosseini and Hadad Khodaparast 
13 Lopez 
14 Heidari 
15 Abdoli and Saeidi 
16 Seyed Ahmadi 
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 مؤثر زنیجوانه کیفیت و دانه وزن افزایش و اتیلن

 همکاران و 2ژو). 2007 همکاران، و 1ژینگ( باشد می

 کاربرد اثر در را دانه وزن درصدي 9 افزایش) 1999(

 فتوسنتزي مواد بیشتر انتقال از ناشی سالیسیلیک اسید

 سالیسیلیک اسید عالوه،به. کردند گزارش هادانه به

 گیاهان تحمل ایجاد در سیگنالی مولکول کی عنوان به

 نقش زندهغیر و زنده هايتنش از وسیعی طیف به

 که نمود گزارش) 1992( 3راسکین. دارد عهده بر کلیدي

 و اکسین مقدار کاهش از سالیسیلیک اسید که

 سطح افزایش با و کرده جلوگیري گیاه در سیتوکنین

 دایجا تنش به تطابق پیش کی ریشه در آبسیزیک اسید

 ایجاد باعث هاآمینپلی بر اثر طریق از همچنین،. کند می

 را غشاء از حفاظت و شده غشاء با پایدار هايکمپلکس

 و کبیري پژوهش در. شودمی سبب تنش شرایط در

 تنش اثرات سالیسیلیک اسید کاربرد )2015( 4زادهنقی

 برگ آب نسبی محتواي بذر، عملکرد و کاهش را خشکی

 در .داد افزایش را اکسیدانیآنتی هايآنزیم فعالیت و

 اسید کاربرد نیز) 2013( همکاران و 5عظیمی مطالعه

. گردید گندم در خشکی تنش کاهش باعث سالیسیلیک

 خشکی تنش) 2014( همکاران و 6دانشمند آزمایش در

 چهریشه طول زنی،جوانه زمان متوسط و سرعت درصد،

 داد، قرار تأثیر تحت را گیاهچه خشک وزن و چهساقه و

 افزایش باعث سالیسلیک اسید موالرمیلی 1/0 تیمار ولی

 زنیجوانه زمان متوسط کاهش و صفات کلیه دارمعنی

 تأثیر با سالیسلیک اسید با گیاهان تیمار واقع در. گردید

 عمل ترموژن القاکننده عنوانبه جیبرلین، بیوسنتز بر

 و7رجاسکاران( گذاردمی تأثیر زنیجوانه بر و کرده

 بر سالیسلیک اسید مثبت تأثیر). 2002 همکاران،

 Arabidopsis( آرابیدوپسیس گیاهان زنی جوانه

thaliana) (خارمقدس ،)2003 همکاران، و8میتوالی 

                                                           
1 Jing 
2 Zhou 
3 Raskin 
4 Kabiri and Naghizadeh 
5 Azimi 
6 Daneshmand 
7 Rajasekaran 
8 Metwally 

)Cnicus benedictus) (و) 2010 همکاران، و9کافی 

 و10پارمون) (Matricaria chamomilla( بابونه

. است شده گزارش نیز تنش شرایط در) 2013 همکاران،

 تنش اثرات کاهش با رودمی انتظار نتایج، این براساس

 هايبذر سالیسیلیک، اسید با شده تیمار گیاهان بر

  .باشند برخوردار باالتري زنی جوانه هايشاخص از حاصله

 و اسپرمیدین اسپرمین، جمله از هاآمینپلی

 کم مولکولی وزن با آلفاتیک هايهیدروکربن پوتریسین

 فیزیولوژیکی هايفرآیند از وسیعی طیف در که باشندمی

 سلولی تقسیم ها،آنزیم کردن فعال غشاء، تثبیت جمله از

-کویر( هاسلول توسعه و رشد در درگیر هايفرایند و

 و بذر زنیجوانه زایی،جنین ،)2003 همکاران، و11آوهانی

 کاربرد). 2005 ،12باچراچ( دارند نقش هاتنش به واکنش

 فیزیولوژیکی، هايفرایند تواندمی هاآمینپلی خارجی

 قرار تأثیر تحت را گیاهان بیوشیمیایی و مورفولوژیکی

 قرار استفاده مورد رشد کنندهتنظیم کی عنوانبه و داده

 نقش اخیراً). 2003 همکاران، و آوهانی- کویر( گیرند

 جمله از هاتنش به گیاهان تحمل افزایش در هاآمینپلی

 هاتنش تعدیل. است گرفته قرار توجه مورد خشکی

 در ها آن نقش دلیلبه توانمی را هاآمینپلی توسط

 و فعال هايرادیکال حذف و غشا پایداري اسمزي، تنظیم

 باعث که دانست مضر ترکیبات این تجمع از جلوگیري

 همکاران، و13لئو( شوندمی هاسلول در تنش ایجاد

توانند ها میآمینپلی ).2007 همکاران، و14خان ؛2007

داشته و ها را بسته نگهدر شرایط تنش خشکی روزنه

و 15ژاي(باعث کاهش از دست رفتن آب گیاه شوند 

 القا به منجر هاآمین پلی با گیاه تیمار ).2010همکاران، 

 در ها آن مقدار افزایش از ناشی سلولی تقسیم افزایش و

 همکاران، و16فاروق( گردد می انتهایی هايمریستم

 اثر مطالعه با) 2015( همکاران و17اصالنی). 2008

                                                           
9 Kafi 
10 Parmoon 
11 Kaur-awhney 
12 Bachrach 
13 Liu 
14 Khan 
15 Jie 
16 Farooq 
17 Aslani 
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 ...اسپرمین و سالیسیلیک اسید با مادري گیاه پاشی محلول تأثیر: همکاران و درویژه

 

 1 و 5/0 ،1/0 صفر،( غلظت چهار در اسپرمیدین

 تیمار که دریافتند تنش تحت خیار ارقام بر) موالر میلی

-جوانه درصد افزایش باعث اسپرمیدین موالرمیلی 1/0

 چهریشه خشک و تر وزن چه،ریشه و چهساقه طول زنی،

 اثر موالرمیلی 1 تیمار ولی گردید؛ رشید رقم در

 نتایج. داشت رقم این زنی  جوانه فاکتورهاي بر بازدارندگی

 ،20( اسپرمین با ذرت بذر تیمارپیش اثر روي مطالعه

 بذر زنیجوانه بهبود بر) لیتر در گرممیلی 90 و 60 ،30

 کاربرد که داد نشان تنش شرایط در آنزیمی فعالیت و

 سایر با مقایسه در گرممیلی 60 غلظت با آمینپلی

- آنتی هاي آنزیم فعالیت مقدار افزایش با ،تیمارها

 افزایش را تنش مقابل در گیاهان مقاومت اکسیدانی،

 و 1نژادساعد( شوندمی بذر زنیجوانه بهبود باعث و داده

  ).2012 همکاران،

 شرایط در مادري گیاهان بر خشکی تنش اعمال 

 هايشاخص و بنیه بر نامطلوبی اثرات تواندمی مزرعه

 ها آن بذر از حاصل هايگیاهچه رشد نیز و زنیجوانه

 تحمل افزایش براي اخیر هايسال در. باشد داشته

 کاربرد خشکی، تنش منفی اثرات کاهش و گیاهان

 اسید مانند رشد هايکنندهتنظیم برخی خارجی

 میزان بعالوه،. است افتهی افزایش اسپرمین و سالیسیلیک

 اهمیت حائز گیاه نهایی تراکم تعیین در بذر زنیجوانه

 مناسب بنیه با هايبذر کاشت با مطلوب تراکم و است

 هدف با تحقیق این اساس، این بر. شودمی حاصل

 اسید پاشی محلول و خشکی تنش تأثیر ارزیابی

 در سرخارگل مادري گیاهان بر اسپرمین و سالیسیلیک

 انجام ها آن از حاصل بذر زنیجوانه هايشاخص بر مزرعه

  .شد

  

  ها روش و مواد

 بذر زنیجوانه هاي مؤلفه ارزیابی جهت تحقیق این

 آزمایش کی در قبالً که سرخارگل گیاهان از حاصل

 پاشی محلول مختلف هايتیمار اثر آن در که ايمزرعه

 و 75 سطح دو در سالیسیلیک اسید پاشی، محلول عدم(

 70 سطح کی در اسپرمین لیتر، در گرممیلی 150

 سالیسیلیک اسید مختلف سطوح و لیتر در گرممیلی

                                                           
1 Saeidnejad 
 

 آبیاري( رطوبت مختلف سطوح تحت) اسپرمین با همراه

 دسترس قابل رطوبت درصد 60 و 40 ،20 تخلیه از پس

 اسپلیت صورتبه سرخارگل گیاه نمو و رشد بر) خاك

 تکرار 3 در تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب در پالت

 مراتع و هاجنگل تحقیقات موسسه تحقیقاتی مزرعه در

 بودند، گرفته قرار مطالعه مورد 1395 سال در کشور

 مادري گیاهان از حاصل بذرهاي منظور بدین. شد انجام

 زنیجوانه آزمایش انجام براي و شده برداشت مزرعه در

 2 محلول در بذر ابتدا. شد داده انتقال آزمایشگاه به

 و ضدعفونی ثانیه 20 مدت به سدیم هیپوکلریت درصد

 25 تعداد تیمار هر از سپس. شدند شستشو مقطر آب با

 هر به و گردید کشت صافی کاغذ روي پتري در بذر عدد

 20 دماي در و شد اضافه مقطر آب لیتر میلی 10 ظرف

 .شدند داده قرار ژرمیناتور داخل در گرادسانتی درجه

 تا) اولیه شمارش( چهارم روز از زدهجوانه هايبذر تعداد

 در روزانه صورتبه) نهایی شمارش( کمی و بیست روز

سپس ). 2011 ،2ایستا( گردید شمارش معین ساعت کی

چه و گیاهچه و وزن خشک ساقهچه، سپس طول ریشه

براي  .گیري شدچه و گیاهچه اندازهچه، ساقه ریشه

ساعت  24مدت ها بهگیري وزن خشک، نمونهاندازه

گراد قرار داده درجه سانتی 70داخل آون در دماي 

 سرعت صفات ،5 تا 1 روابط از استفاده با سپس .شدند

 زنیجوانه درصد ،)1962 ،3ماگوئر) (1 رابطه( زنیجوانه

 زنیجوانه انرژي ،)2002 همکاران، و4باجی) (2 رابطه(

) 4 رابطه( آلومتریکضریب ،)1980 ،5اگراول) (3 رابطه(

) 5 رابطه( بذر بنیه شاخص و) 1998 ،6خاوازي(

  :گردید محاسبه) 1984 ،همکاران و7اسکوت(

  :)1( رابطه

GR = ∑ Ni / Ti 

GR = زنی بر حسب تعداد بذر در روز  سرعت جوانه

N؛ شمارش
i 

T و زده در هر روز تعداد بذر جوانه =
i 

= 

  .شمارش روز پس از شروع آزمایش

  :2رابطه 

                                                           
2 ISTA 
3 Maguire 
4 Bajji 
5 Agrawal 
6 Khavazeh 
7 Scott 
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زنی درصد جوانه =  

  )تعداد کل بذرها)/( تعداد بذرهاي زده جوانه( ×100 

  :3 رابطه

 زنی جوانه انرژي = روز کی در زده جوانه هايبذر درصد

خاص/ شده آزمون هايبذر کل تعداد  

  :4 رابطه

آلومتریک ضریب ) چهریشه خشک وزن میانگین =

/چهساقه خشک وزن میانگین(  

  :5 رابطه

  بذر بنیه شاخص =

  )نهایی زنی جوانه درصد× گیاهچه طول میانگین/ ( 100

  

  آماري تحلیل و تجزیه

 شد انجام SAS افزارتوسط نرم هادادهتجزیه آماري 

 اختالف کمترین آزمون از هامیانگین مقایسه براي و

  .گردید استفاده )LSD( دارمعنی

  

 بحث و نتایج

  گیاهچه و چهریشه چه،ساقه طول

 در مادري گیاهان بر شده اعمال خشکی تنش تأثیر

 زدهجوانه بذر گیاهچه و چهریشه چه،ساقه طول بر مزرعه

 بود دارمعنی درصد یک خطاي احتمال سطح در ها آن

 ترتیب به گیاهچه و چهساقه طول بیشترین). 1 جدول(

 آبیاري( شاهد شرایط در مترمیلی 8/60 و 7/34 برابر

). 2 جدول( آمد بدست) رطوبت تخلیه درصد 20 از پس

 تخلیه درصد 60 و 40 آبیاري تحت چهساقه طول

 و درصد 9/57 و 6/25 ترتیب به شاهد به نسبت رطوبت

 جدول( افتی کاهش درصد 4/65 و 4/25 گیاهچه طول

 خشکی تنش منفی اثر که دهدمی نشان نتایج این). 2

 تخلیه درصد 40 آبیاري تیمار در پارامتر سه هر بر

 به چهریشه طول شدید تنش تحت ولی مشابه رطوبت

 احمدي سید آزمایش در. افتی کاهش بیشتري نسبت

 گیاهان بر شدهاعمال خشکی تنش اثر در نیز) 2013(

 ها آن بذر گیاهچه و چهریشه چه،ساقه طول کلزا مادري

 براساس آبیاري تیمار در ایشان مطالعه در. افتی کاهش

 تخلیه درصد 50 آبیاري تیمار به نسبت درصد 60

 چهریشه طول در تنش اثر در کاهش درصد رطوبت

) درصد 5/10( چهساقه طول با مقایسه در) درصد 0/13(

 با حال، این با. بود بیشتر) درصد 0/11( گیاهچه و

 تخلیه درصد 70 آبیاري تیمار در تنش سطح افزایش

) درصد 9/14( چهریشه طول در کاهش درصد رطوبت،

 گیاهچه و) درصد 0/26( چهساقه طول با مقایسه در

 همکاران و1خاکسار آزمایش در. بود کمتر) درصد 1/22(

شده بر گیاهان مادري ارقام اعمال خشکی تنش) 2013(

 بذر گیاهچه قدرت و زنیجوانه کیفیت کاهش سببکلزا 

 گیاهان بر زاتنش محیط کلی، طور به. گردید ها آن

 حال در بذر به غذایی مواد کافی انتقال از مانع مادري

 گیاهچه تولید بنیه با ریزتر بذر و شده ها آن رشد

 همکاران، و رجینوس( شوندمی تشکیل تريضعیف

2007(.  

 اسید با مادري گیاهان پاشی محلول تأثیر

 بذر گیاهچه و چهساقه طول بر اسپرمین و سالیسیلیک

 درصد یک خطاي احتمال سطح در ها آن زدهجوانه

 و چهساقه طول بیشترین). 1 جدول( بود دارمعنی

 تیمار در مترمیلی 5/50 و 7/28 برابر ترتیب به گیاهچه

 150( سالیسیلیک اسید باالي غلظت توأم پاشی محلول

). 2 جدول( آمد دست به اسپرمین با) لیتر در گرممیلی

 150 و 75 غلظت با سالیسیلیک اسید پاشی محلول

 موجب ترتیب به اسپرمین پاشی محلول و گرممیلی

 و چهساقه طول درصدي 67/6 و 6/28 ،2/16 افزایش

 این. گردید گیاهچه طول درصدي 47/7 و 3/29 ،0/16

 در سالیسیلیک اسید مثبت تأثیر که دهدمی نشان نتایج

 اسید غلظت افزایش. بود بیشتر اسپرمین با مقایسه

 ترتیب به لیتر در گرممیلی 150 به 75 از سالیسیلیک

 و چهساقه طول درصدي 4/11 و 7/10 افزایش موجب

 و چهساقه طول در افزایش بیشترین. گردید گیاهچه

 اسید باالي غلظت توأم پاشی محلول تیمار در گیاهچه

 به درصد 1/45 و 7/36 برابر اسپرمین با سالیسیلیک

 و سالیسیلیک اسید توأم پاشی محلول لذا،. آمد دست

. داشت گیاهچه طول بر بیشتري مثبت تأثیر اسپرمین

 فعالیت تواندمی اسپرمین و سالیسیلیک اسید کاربرد

                                                           
1 Khaksar 
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 ...اسپرمین و سالیسیلیک اسید با مادري گیاه پاشی محلول تأثیر: همکاران و درویژه

 

 طریق از و داده افزایش را اکسیدانی آنتی هايآنزیم

 در بذر تولید بهبود باعث آزاد هايرادیکال تولید کنترل

 همچنین،). 2005 ،1ماشیرا و ویرما( شود تنش شرایط

 فعالیت و فتوسنتز بر مثبت تأثیر سالیسیلیک اسید

 که دارد آنهیدراز کربنیک و رداکتاز نیترات هايآنزیم

 شودمی هادانه به فتوسنتزي مواد انتقال افزایش موجب

 کنترل در مهمی نقش اسپرمین). 2005 ،2طیب- ال(

 هايریشه و اولیه ریشه تشکیل ریشه، سلولی تقسیم

 عالوه،به). 2004 همکاران، و 3کویی( دارد جانبی

 فتوسنتز افزایش تعرق، میزان کاهش طریق از اسپرمین

 شرایط در گیاهان رشد بهبود باعث اسمزي تنظیم و

  ).2013 همکاران، و 4حشمت( شود می تنش

 طول بر پاشی محلول و خشکی تنش برهمکنش تأثیر

 دارمعنی درصد کی خطاي احتمال سطح در چهریشه

) مترمیلی 8/28( چهریشه طول بیشترین). 1 جدول( بود

 سالیسیلیک اسید باالي غلظت توأم پاشی محلول اثر در

 13/3( آن کمترین و تنش بدون شرایط در اسپرمین با

 تنش شرایط در نشده پاشی محلول تیمار در) مترمیلی

 بر خشکی تنش اعمال). 3 جدول( آمد دست به شدید

 هايتیمار کلیه در را چهریشه طول مادري، گیاه

 طول در کاهش درصد بیشترین. داد کاهش پاشی محلول

 پاشی محلول تیمار در آب مالیم تنش سطح در چهریشه

 پاشی محلول عدم تیمار و) درصد 1/32( اسپرمین با

 عدم تیمار در تنش شدید سطح در و) درصد 9/31(

 پاشی محلول تیمار و) درصد 3/86( پاشی محلول

 تنش سطح در کاهش درصد کمترین و) 6/85( اسپرمین

 اسید توأم پاشی محلول تیمار در) درصد 2/21( مالیم

 6/66( شدید تنش سطح در و اسپرمین با سالیسیلیک

 اسید باالي غلظت توأم پاشی محلول تیمار در) درصد

 اثر در. آمد دست به اسپرمین با سالیسیلیک

 چهریشه طول اسپرمین و سالیسیلیک اسید پاشی محلول

-به سالیسیلیک اسید پاشی محلول تأثیر میزان و افزایش

 افزایش تنش افزایش با اسپرمین با همراه ای و تنهایی

 پاشی محلول اثر در چهریشه طول افزایش میزان. افتی

                                                           
1 Verma and Mishra 
2 EL-Tayeb 
3 Couee 
4 Heshmat 

 بیشتر شاهد تیمار از تنش شدید سطح در فقط اسپرمین

  .بود

  

  گیاهچه و چهریشه چه،ساقه خشک وزن

 بر مادري گیاهان بر شده اعمال خشکی تنش تأثیر

 سطح در ها آن زدهجوانه بذرهاي چهساقه خشک وزن

). 1 جدول( بود دارمعنی درصد کی خطاي احتمال

 در گرممیلی 0/45 برابر چهساقه خشک وزن بیشترین

 هايرژیم تحت). 2 جدول( آمد دست به شاهد شرایط

 خشک وزن رطوبت تخلیه درصد 60 و 40 آبیاري

 در. افتی کاهش درصد 5/35 و 13 ترتیب به چه ساقه

 خشکی تنش اثر در نیز) 2013( احمدي سید آزمایش

 چه،ساقه خشک وزن کلزا مادري گیاهان بر شده اعمال

 مطالعه در. افتی کاهش ها آن بذر گیاهچه و چهریشه

 تخلیه درصد 70 و 60 آبیاري تیمار دو هر در ایشان

 ،)رطوبت تخلیه درصد 50( شاهد به نسبت رطوبت

 4/42 و 7/23( چهریشه خشک وزن در کاهش درصد

 خشک وزن با مقایسه در خشکی تنش اثر در) درصد

 1/22 و 1/13( گیاهچه و) درصد 1/16 و 90/8( چهساقه

 تنش معرض در که انیگیاه معموالً. بود بیشتر) درصد

 داراي که کنندمی تولید بذري گیرند می قرار خشکی

 و غذایی ذخایر کمبود. هستند اندکی غذایی ذخایر

 جمله از گیاهچه بافت به ذخایر تبدیل کارایی کاهش

 شرایطی چنین در گیاهچه وزن کاهش عمده دالیل

  ).2006 همکاران، و 5سلطانی( است

 اسید با مادري گیاهان پاشی محلول تأثیر

 بذرهاي چهساقه خشک وزن بر اسپرمین و سالیسیلیک

 درصد کی خطاي احتمال سطح در ها آن زدهجوانه

 چهساقه خشک وزن بیشترین). 1 جدول( بود دارمعنی

 غلظت توأم پاشی محلول تیمار در گرممیلی 69/3 برابر

 جدول( آمد دست به اسپرمین با سالیسیلیک اسید باالي

 و 75 غلظت با سالیسیلیک اسید پاشی محلول اثر در). 2

 ترتیب به چهساقه خشک وزن اسپرمین و گرممیلی 150

 غلظت افزایش. افتی افزایش درصد 64/5 و 6/13 ،30/7

 لیتر در گرممیلی 150 به 75 از سالیسیلیک اسید

 چهساقه خشک وزن درصدي 88/5 افزایش موجب

 چهساقه خشک وزن در افزایش میزان بیشترین. گردید

                                                           
5 Soltani 
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 اسید باالي غلظت توأم پاشی محلول تیمار در

  .آمد دست به درصد 5/22 برابر اسپرمین با سالیسیلیک

 فعالیت کاهش باعث خشکی تنش اینکه به توجه با

 نظربه شودمی فتوسنتزي مواد تولید و روبیسکو آنزیم

 آنزیم فعالیت افزایش با سالیسیلیک اسید رسدمی

 گیاه رشد افزایش سبب فتوسنتز بهبود و روبیسکو

 گیاهان رشد بر سالیسیلیک اسید نقش بعالوه،. شود می

 داده نسبت نیز عناصر جذب بر آن تأثیر به تنش تحت

 کاربرد). 2009 همکاران، و1پوپووا( است شده

 سازيفعال باعث آبیکم تنش شرایط تحت ها، آمین پلی

 ضمن طریق این از و شودمی اکسیدانیآنتی هايآنزیم

 غشاء، پراکسیداسیون و هاپروتئین تخریب از جلوگیري

 بهبود باعث و داده افزایش گیاه در را آبیکم به تحمل

 و 2فاروق( گرددمی گیاهچه وزن افزایش و تولیدي بذر

 سالیسیلیک اسید کاربرد عالوه،به). 2009 همکاران،

 حفظ به که دهدمی افزایش گیاه در را هاآمینپلی میزان

 کیفیت با بذر تولید و گیاه رشد بهبود موجب که غشا

 کندمی کمک شود،می خشکی تنش شرایط تحت باالتر

  ).2002 همکاران، و 3نیمیت(

 وزن بر پاشی محلول و خشکی تنش برهمکنش تأثیر

 کی خطاي احتمال سطح در گیاهچه و چهریشه خشک

 تنش اعمال اثر در). 1 جدول( بود دارمعنی درصد

 گیاهچه و چهریشه خشک وزن مادري گیاهان بر خشکی

 پاشی محلول تیمارهاي کلیه در ها آن زدهجوانه بذر

 خشک وزن کاهش درصد بیشترین .افتی کاهش

 هايتیمار در آب مالیم تنش سطح در چه ریشه

 8/34) (لیتر در گرممیلی 150( باال غلظت پاشی محلول

) درصد 3/28) (لیتر در گرممیلی 75( پایین و) درصد

 تنش شدید سطح در و اسپرمین با سالیسیلیک اسید

 در و) درصد 3/89( پاشی محلول بدون تیمار در خشکی

 کمترین و) درصد 5/87( اسپرمین پاشی محلول تیمار

 5/12( خشکی تنش مالیم سطح در کاهش درصد

 اسید پایین غلظت توأم پاشی محلول تیمار در) درصد

 خشکی تنش شدید سطح در و اسپرمین با سالیسیلیک

                                                           
1 Popova 
2 Farooq 
3 Nemeth 

 باالي غلظت توأم پاشی محلول تیمار در) درصد 0/53(

 درصد بیشترین. آمد دست به اسپرمین با سالیسیلیک

 آب مالیم تنش سطح در گیاهچه خشک وزن در کاهش

 150( باال غلظت توأم پاشی محلول هايتیمار در

 گرممیلی 75( پایین و) درصد 9/22) (لیتر در گرم میلی

 در و اسپرمین با سالیسیلیک اسید) درصد 20) (لیتر در

 پاشی محلول بدون تیمار در خشکی تنش شدید سطح

 و) درصد 3/56( اسپرمین پاشی محلول و) درصد 4/55(

) درصد 5/7( خشکی تنش مالیم سطح در آن کمترین

 و سالیسیلیک اسید پایین غلظت پاشی محلول تیمار در

 تیمار در) درصد 4/36( خشکی تنش شدید سطح در

 با سالیسیلیک اسید باالي غلظت توأم پاشی محلول

 اسید پاشی محلول اثر در. شد مشاهده اسپرمین

 گیاهچه و چه ریشه خشک وزن اسپرمین و سالیسیلیک

 اثر در افزایشی مقادیر باالترین. افتی افزایش

 با همراه ای و تنهایی به سالیسیلیک اسید پاشی محلول

 به خشکی تنش شدید سطح در اسپرمین پاشی محلول

 مثبت تأثیر میزان که حالی در). 3 جدول( آمد دست

 گیاهچه خشک وزن بر تنهایی به اسپرمین پاشی محلول

 آبیاري تیمار با مقایسه در خشکی تنش سطح دو هر در

 از جلوگیري با سالیسیلیک، اسید کاربرد .بود کمتر شاهد

 و چهساقه چه،ریشه طول افزایش اکسین، اکسیداسیون

 و4فریدودین( داشت خواهد دنبال به را گیاهچه وزن

 همراه به هاآمینپلی کاربرد همچنین. )2003 همکاران،

 با آبی،کم تنش شرایط تحت سالیسیلیک، اسید

 از جلوگیري ضمن اکسیدانی،آنتی هايآنزیم سازي فعال

 به تحمل غشاء، پراکسیداسیون و هاپروتئین تخریب

 همکاران، و فاروق( دهد می افزایش گیاه در را آبی کم

2009.(  

  

  زنیجوانه سرعت و درصد

 بر مادري گیاهان بر شده اعمال خشکی تنش تأثیر

 کی خطاي احتمال سطح در زنیجوانه درصد و سرعت

 درصد و سرعت بیشترین). 1 جدول( بود دارمعنی درصد

 درصد 90 و روز در بذر 6/13 برابر ترتیب به زنیجوانه

                                                           
4 Fariduddin 
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 سرعت). 2 جدول( آمد دست به شاهد خشکی تنش در

 رطوبت تخلیه درصد 40 خشکی تنش تحت زنیجوانه

 درصد ولی افتی کاهش درصد 22 شاهد به نسبت

 تخلیه ددرص 60 تنش تحت. نکرد تغییري زنیجوانه

 3/54 و 9/4 ترتیب به زنی جوانه سرعت و درصد رطوبت

 بر شده اعمال خشکی تنش لذا،. افتی کاهش درصد

 تحت شدت به را بذر زنیجوانه سرعت مادري، گیاهان

 همکاران و1ورمزیاریان آزمایش در. دهدمی قرار تأثیر

 گیاهان بر شده اعمال خشکی تنش اثر در نیز) 2015(

 و درصد) .Cicer arietinum L( نخود رقم چهار مادري

 شاخص و زنیجوانه مدت میانگین زنی،جوانه سرعت

 همچنین ؛افتی کاهش ها آن از حاصل بذر گیاهچه بنیه

 محور هايهورمون غذایی، عناصر میزان بر خشکی تنش

 از و داشته تأثیر گیاهان سازي آماده و فتوسنتز جنینی،

 بذر اندازه کاهش باعث دانه غذایی ذخایر کاهش طریق

 بذر زنیجوانه سرعت و درصد کاهش نتیجه در و گردیده

 گیاهان پاشی محلول تأثیر .اشتد دنبالبه را حاصل

 سرعت بر اسپرمین و سالیسیلیک اسید با مادري

 دارمعنی درصد کی خطاي احتمال سطح در زنی جوانه

 7/11 برابر زنیجوانه سرعت بیشترین). 1 جدول( بود

 اسید باالي غلظت توأم پاشی محلول تیمار در روز در بذر

 سرعت). 2 جدول( آمد دست به اسپرمین با سالیسیلیک

 غلظت با سالیسیلیک اسید پاشی محلول اثر در زنیجوانه

 ،5/15 ترتیب به اسپرمین و لیتر در گرممیلی 150 و 75

 نشان نتایج این. افتی افزایش درصد 62/7 و 9/21

 دو هر در سالیسیلک اسید مثبت تأثیر که دهد می

. بود بیشتر اسپرمین با مقایسه در شده برده بکار غلظت

 تیمار در زنیجوانه سرعت در افزایش میزان بیشترین

 با سالیسیلیک اسید باالي غلظت توأم پاشی محلول

 آزمایش در. آمد دست به درصد 1/37 برابر اسپرمین

 گل بذر تیمارپیش نیز) 2010( همکاران و 2شکاري

 هاآمین پلی با) Borago officinalis( زبانگاو

 کاهش طریق از) پوتریسین و اسپرمیدین اسپرمین،(

 افزایش فتوسنتزي، مواد تولید افزایش و تنش اثرات

                                                           
1 Warmazyaryan 
2 Shekari 

 داراي بذر و داشت دنبال به را شده تولید بذر اندازه

 باالتري زنی جوانه سرعت از بیشتر، غذایی خایرذ

 در زنیجوانه تسریع علت همچنین. بودند برخوردار

 علتبه تواند می فوق ترکیب دو با شده تیمار بذرهاي

 آمیالز، آلفا مثل کنندهتجزیه هايآنزیم فعالیت افزایش

 مقدار افزایش قالب در زیستی انرژي شارژ سطح افزایش

ATP، سنتز افزایش RNA و DNA، و تعداد افزایش 

 از بخشی واقع در. باشد میتوکندري عملکرد ارتقا

 هاآنزیم فعالیت اثر در بذر هايکربوهیدرات و پروتئین

 فرایند در شرکت آماده و تجزیه هیدرولیزکننده

 تسریع براي توجیهی تواندمی که ؛شوندمی زنی جوانه

 باشد زنی جوانه زمان متوسط کاهش و زنیانهجو سرعت

  ).3،1997کورینگل و پیل(

  

 بنیه شاخص و آلومتریک ضریب زنی،جوانه انرژي

  بذر

 بر مادري گیاهان بر شده اعمال خشکی تنش تأثیر

 احتمال سطح در بذر بنیه شاخص و زنیجوانه انرژي

 بیشترین). 1 جدول( بود دارمعنی درصد کی خطاي

 و 4 برابر ترتیب به بذر بنیه شاخص و زنیجوانه انرژي

). 2 جدول( آمد دست به تنش بدون شرایط در 08/6

 تخلیه درصد 40 تنش تحت گیاهچه بذر بنیه شاخص

 داد نشان کاهش درصد 4/25 شاهد به نسبت رطوبت

 60 خشکی تنش تحت .نکرد تغییر زنیجوانه انرژي ولی

 0/5 ترتیب به بذر بنیه شاخص و زنیجوانه انرژي درصد

 احمدي سید آزمایش در. افتی کاهش درصد 6/66 و

 درصد 70 و 60 اساس بر آبیاري هايتیمار در) 2013(

 تنش اثر در رطوبت، تخلیه درصد 50 تیمار به نسبت

 ضریب کلزا، مادري گیاهان بر شده اعمال خشکی

 بذر بنیه شاخص و درصد 5/32 و 9/17 برابر آلومتریک

 4گالشی و ماشی. افتی کاهش درصد 1/36 و 4/18 برابر

 بذر زنیجوانه بر شوري تنش تأثیر بررسی در) 2006(

 آلومتریک، ضریب تنش، سطح افزایش با که دریافتند جو

                                                           
3 Pill and Korengle 
4 Mashi and Galeshi 
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 هاياندام و چهریشه بین مواد تخصیص در تغییر علت به

  .یابد می کاهش هوایی

 نیاز شوري و خشکی هايتنش تحمل براي گیاهان

 مواد تولید آن هايراه از کیی و دارند اسمزي تنظیم به

 گالیسین و پرولین مانیتول، ل،سوربیتو مانند آلی

 انرژي صرف با گیاهان براي مواد این ساخت .باشد می

 بذر کیفیت و گیاه رشد کاهش باعث لذا و است همراه

 که بذر بنیه). 1997 همکاران، و 1پنوالس( گرددمی آن

 هايگیاهچه تولید براي بذر کی توان میزان دهندهنشان

 قدرت و زنیجوانه در مهم شاخص کی عنوانبه و سالم

 گیردمی قرار تنش تأثیر تحت باشد،می گیاهچه

 عوامل). 1993 همکاران، و 2پدرسون هاستروپ(

 ساختار ها آن ترینمهم که دارند اثر بذر بنیه شاخص بر

-می بذر ذخایر و مادري گیاه تغذیه و محیط ژنتیکی،

 آلومتریک ضریب کاهش طریق از خشکی تنش. باشند

 تحت با تنش واقع در. شودمی بذر بنیه کاهش باعث

 جنین، محور به هالپه از مواد انتقال دادن قرار تأثیر

 رشد از جلوگیري با و کاهش را جنین محور رشد سرعت

 کاهش را آلومتریک ضریب میزان چهساقه و چهریشه

  ).1991 ،3دایال و داتا( دهدمی

 اسید با مادري گیاهان پاشی محلول تأثیر

 سطح در بذر بنیه شاخص بر اسپرمین و سالیسیلیک

). 1 جدول( بود دارمعنی درصد کی خطاي احتمال

 تیمار در 05/5 برابر بذر بنیه شاخص بیشترین

 با سالیسیلیک اسید باالي غلظت توأم پاشی محلول

 پاشی محلول اثر در). 2 جدول( آمد دست به اسپرمین

 شاخص اسپرمین، و سالیسیلیک اسید با مادري گیاهان

 و 75 غلظت با بذر بنیه شاخص. افتی افزایش بذر بنیه

 برابر اسپرمین پاشی محلول با و لیتر در گرممیلی 150

 نتایج این. افتی افزایش درصد 06/6 و 4/29 ،6/15

 در سالیسیلیک اسید مثبت تأثیر که دهدمی نشان

 اسید غلظت افزایش. بود بیشتر اسپرمین با مقایسه

 افزایش موجب گرممیلی 150 به 75 از سالیسیلیک

 میزان بیشترین. گردید بذر بنیه شاخص درصدي 4/88

 توأم پاشی محلول تیمار در بذر بنیه شاخص در افزایش

                                                           
1 Penuelas 
2 Hasstrup Pedersen 
3 Datta and Dayal 

 9/45 برابر اسپرمین با سالیسیلیک اسید باالي غلظت

  .آمد دست به درصد

 کاربرد) 2015( همکاران و شکاري آزمایش در

 طریق از) اسپرمین و اسپرمیدین پوتریسین،( هاآمین پلی

 درصد بهبود موجب اکسیدانیآنتی سیستم تقویت

 گیاه بذر بنیه شاخص و زنیجوانه انرژي زنی،جوانه

 همکاران و4حسین. گردید شوري تنش تحت گاوزبان

 از پوتریسین کاربرد که نمودند گزارش نیز) 2006(

 افزایش را آلومتریک ضریب چه،ساقه طول افزایش طریق

 تأثیر. گرددمی تنش برابر در مقاومت ایجاد باعث و داده

 به مربوط احتماالً شرایطی چنین در هاآمینپلی مثبت

 و سلولی تقسیم افزایش در هاهورمون این نقش

 کاهش و جیبرلین و اکسین قبیل از گیاهی هايهورمون

 آن دنبالبه که باشدمی مادري پایه در اسید زیکیآبس

 با تیمار واقع در. یابدمی افزایش بذر آلومتریک ضریب

 سلولی آسیب رساندن حداقلبه موجب هاآمینپلی

 ترمیم باعث احتماالً مادري پایه کردن تیمار. شود می

 و جنینی محور رشد در تغییرات و بذر دیدهآسیب غشاي

 و5روان( شودمی زنیجوانه قدرت افزایش نتیجه در

  ).2002 همکاران،

 بر پاشی محلول و خشکی تنش برهمکنش تأثیر

 درصد کی خطاي احتمال سطح در آلومتریک ضریب

 آلومتریک ضریب بیشترین). 1 جدول( بود دارمعنی

 اسید باالي غلظت توأم پاشی محلول اثر در) 412/0(

 دست به شاهد خشکی تنش در اسپرمین با سالیسیلیک

 گیاهان بر خشکی تنش اعمال اثر در). 2 جدول( آمد

 کاهش ها آن زدهجوانه بذرهاي آلومتریک ضریب مادري

 سطح در) درصد 6/20( کاهش درصد بیشترین. افتی

 باالي غلظت توأم پاشی محلول تیمار در آب مالیم تنش

 تیمار در شدید تنش در و اسپرمین با سالیسیلیک اسید

 سطح در آن کمترین و) درصد 6/60( پاشی محلول بدون

 با پاشی محلول تیمار در) درصد 83/2( مالیم تنش

 تیمار در) درصد 2/33( شدید تنش سطح در و اسپرمین

 با سالیسیلیک اسید باالي غلظت توأم پاشی محلول

 مقادیر باالترین). 3 جدول. (آمد دست به اسپرمین

   تنهایی به سالیسیلیک اسید پاشی محلول اثر در افزایشی

                                                           
4 Hussein 
5Ruan 
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 به خشکی تنش شدید سطح در اسپرمین با همراه ای و

 آلومتریک ضریب افزایش میزان حال، این با. آمد دست

 با توأم سالیسیلیک اسید پاشی محلول اثر در

 مقایسه در تنش مالیم سطح در اسپرمین پاشی محلول

 ضریب افزایشی مقادیر باالترین. بود کمتر شاهد با

 تنش سطح در اسپرمین پاشی محلول اثر در آلومتریک

  .آمد دست به آب مالیم

 و سالیسیلیک اسید با گیاهان تیمار رسدمی نظر به

 مانند متابولیکی، فعالیت سازيفعال دلیل به اسپرمین،

 نتیجه در و RNA فعالیت تحریک ،DNA سازيهمانند

 آسیب سلولی غشاي ترمیم سازي،پروتئین میزان افزایش

 باعث زنی،جوانه کننده تحریک هايهورمون تولید و دیده

 آلومتریک ضریب افزایش و گیاهچه خشک وزن افزایش

 افزایش ).1997 ،1کومی و چوجونوواسکی( شودمی

 پاشی، محلول تأثیر تحت آلومتریک ضریب دارمعنی

 مقایسه در چهساقه رشد که است مطلب این کننده بیان

 و بوده ترحساس آب پتانسیل کاهش به چهریشه با

 چهساقه به نسبت چهریشه هايسلول آماس فشار آستانه

  ).2008 همکاران، و 2ایسوند( است کمتر

  

  گیري نتیجه

 گیاهان بر خشکی تنش اعمال پژوهش، این در

 گیاهان این پاشی محلول و منفی تأثیر سرخارگل مادري

 بر مثبت تأثیر مزرعه در اسپرمین و سالیسیلیک اسید با

 اثر در. داشت آزمایشگاه در ها آن از حاصل بذر زنیجوانه

 با مقایسه در چهریشه وزن مادري، گیاه بر خشکی تنش

 با مقایسه در زنیجوانه سرعت و گیاهچه و چهساقه وزن

. افتی کاهش بیشتري نسبت به زنیجوانه درصد

 گیاه بر مزرعه در شده اعمال خشکی تنش همچنین

 زنیجوانه انرژي با مقایسه در بذر بنیه شاخص بر مادري

 مثبت تأثیر .داشت بیشتري منفی اثر آلومتریک ضریب و

. بود بیشتر اسپرمین با مقایسه در سالیسیلیک اسید

 با سرخارگل گیاهان پاشی محلول نتایج این براساس

 بهبود موجب مزرعه در اسپرمین و سالیسیلیک اسید

                                                           
1 Chojnovski and Come 
2 Eisvand 

 غلظت پاشی محلول و گردید ها آن بذر زنیجوانه کیفیت

 را مثبت اثر بیشترین اسپرمین با سالیسیلیک اسید باالي

 براي اساس، این بر. بود دارا زنیجوانه هايمولفه بر

 بذر زنی جوانه بر مزرعه در خشکی تنش اثرات کاهش

 با سالیسیلیک اسید با گیاه این پاشی محلول سرخارگل،

 با اسپرمین همراه به لیتر در گرممیلی 150 غلظت

  .شودمی توصیه لیتر در گرممیلی 70 غلظت

 

  سپاسگزاري

 موسسه البرز ایستگاه محترم کارکنان از وسیله بدین

 صنعتی دانشگاه و کشور مراتع و ها جنگل تحقیقات

 شرایط آوردن فراهم و ایشان همکاري واسطه به اصفهان،

 .شودمی سپاسگزاري پژوهش این اجراي جهت الزم
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Effects of Foliar Application of Salicylic Acid and Spermine on Maternal 
Plant under Drought Stress on Germination Indices of Purple 

Coneflower (Echinacea purpurea) 
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Extended abstract  
Introduction: Echinacea purpurea, a member of Asteraceae family, is a herbal medicine which is 

effective for promoting human immune system. Enviromental stresses including water defecit, which limit 
maternal plant growth, can also affect their seed quality and germination. Various compounds such as 
salicylic acid and spermin are known to be useful in the alleviation of harmful effects of drought on plants 
and their seed production. 

Materials and Methods: In order to investigate the seed vigor of Purple Coneflower after foliar  
application of salicylic acid (SA) and spermine (SPM) on maternal plant (no spray,75 mg/l SA, 150 mg/L 
SA, 75 mg/L SPM, 75 mg/l SA+75 mg/L SPM and 150 mg/L SA+75 mg/L SPM) under three irrigation 
regimes (irrigation after 20, 40 and 60% depletion of soil available water), a split plot experiment was 
conducted based on a completely randomized block design with three replications during 2016- 2017 
growing seasons at research field of Institute of Forests and Rangelands, Iran. 

Results: Water stress decreased the percentage and rate of germination, shoot and seedling length, shoot 
dry weight, germination energy and seed germination vigour. The results showed that foliar application had a 
significant effect on shoot, root and seedling length, shoot, root and seedling dry weight, germination rate, 
allometric factor, and germination vigour. The interaction effect of drought stress and foliar application 
indicated that non-stress and 150 SA+70 SPM mg/L had the highest radicle length (28.8 mm), radicle dry 
weight (1.81mg), seedling dry weight (6.20 mg) and Allometric factor (0.412). 

Conclusions: Based on the results of the current experiment, the foliar application of salicylic acid and 
spermine improved the seed germination of coneflower plants under both normal and water stress conditions 
and the highest values of these parameters were obtained under combained application of high concentrations 
of salicylic acid (150 mg/L) and spermine (75 mg/L). 

 
Keywords: Germination energy, Germination rate, Germination vigour, Allometric factor 

 
Highlights: 

1- Investigating the foliar application of salicylic acid and spermine in maternal Echinacea purpurea 
plant under drought stress in germination of seed. 

2- The foliar application of salicylic acid and spermine on maternal plants of Echinacea improved 
germination quality under water stress. 
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