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گیاهچه های فستوکای بلند تحت تیمار  بهبود جوانه زنی و رشد

 اسید سالسیلیکن و اسانس زعفرا  عصاره و

 قان حسین ده 2*اللهی،ایمان روح 1 ایمان تصدیقی ثانی

Email: * i.rohollahi@shahed.ac.ir 

 ان دانشجوکارشناسی ارشد دانشگاه شاهد تهر1

 هران نشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد تر داااستادی*2

 راندارویی دانشگاه شاهد ته  ات گیاهاندیار مرکز تحقیقتااس3

 دهچکی

  های  ص شاخ  و  زنی  جوانه  بر  زعفران  اسانس  و  اره ص ع  و  ید س ا  سالسیلیک  تیمار  تاثیر  بررسی  منطور  به 

 قالب  در  اکتوریل ف  رت و ص  به  یشی آزما  سدیم،  کلرید  تنش  تحت  بلند  فستوکای  بذور  مورفولوژیک 

 حسط  3 در  د اسی  سالسیلیک  پیشتیمار  ل شام  اول  ر فاکتو  .شد  انجام  ر تکرا  3 ر د  تصادفی   کامل  طرح 

 اره عص  زعفران،  کالله  الکلی  عصاره  حاوی  حیط م  شامل  م دو  فاکتور  و  موالر   میلی  0/5 و  0/1 ،  فر ص 

 از  سطح 3 سوم  فاکتور  و  یتر ل  درمیلی  لیتر میکرو  50 غلظت  با  زعفران   اسانس  و  زعفران  تر  گلبرگ  آبی 

 اعث ب  م سدی  کلرید  غلطت  افزایش  .بود  لیتر  در  گرم  لی می   6000 و  3000 ر، صف  سدیم،  کلرید  غلظت 

 بهبود  باعث  شوری  تنش  تحت  اسید  لسیلیک ا س   با  ر ا تیم  پیش  و  زنی  جوانه  های  شاخص  کاهش 

 جوانه  درصد  هبود ب  باعث  ر موال  میلی  0/1 اسید   سالسیلیک  کاربرد  جمله  از  زنی  جوانه  های  اخص ش 

 اربرد ک  همچنین  .شد  لیتر   در   رم گ  میلی  3000 شوری  اعمال  ط ای شر  در  صد در  17/24 میران  به  زنی 

 داری  معنی  تاثیر  چه  -ریشه  تر  وزن  و  چه ه گیا  و  ه ساقهچ طول  شاخصهای  بهبود  افزایشو  در  ال ران ساف 

 میکرو   50   لظت غ  با  درصد  67/2 ان میز  به  چه ساقه  طول  افزایش  به  توان  می  که  داد  نشان  خود  از 

 .کرد  اشاره  شوری  ل اعما  رایط ش  در  زعفران  برگ گل  آبی  اره لیترعص  میلی  در  لیتر 

 وریش، تنش دس زعفران، فستوکای بلند، سالیسیلیک اسیسانا کلیدی: کلمات

mailto:i.rohollahi@shahed.ac.ir
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 مقدمه 

باعث تاخیر در جوانه زنی، کاهش سرعت و درصد جوانه زنهی، بهه طهور معمول    شهورینش  ت

ظهور   اخیرت ساقهریشه  در  و  رشدچه  کاهش  نتیجه  در  و  شهگیاهچهه  چه  های  محیط  در  ور ا 

سترس دش پتانسیل اسمزی و در نتیجه کاهش آب در ایه دلیل افزتواند بد. این اثرات میگردمی

بلندگی(.  1)اه در خاک های شور ایجاد شود.  گی گیاهی  ،(Festuca arundinacea)اه فستوکای 

. نظر به اهمیت  شدمی با poaceae است. این گیاه متعلق به تیرهمیق  عهای  یشهبا رعلفی، پایا  

ای از نظر علوفه ای وگیاهان  به تنشوبسازگاری خ  ن جنس  های مختلف محیطی ی که نسبت 

ا  د،دهنیمنشان   بوده  توجه گیاه شناسان  اسید.ندهمواره مورد  به عنوان یک فنل   سالیسیلیک 

تنظیم رشدطبیعی  پروسبود  کننده  و  می  هایهه  تنظیم  را  گیاه    خیساندن  کند.فیزیولوژیک 

درانهد گندم  اسیدسالیسیلی   های  افزایش ج ک  به  دوانهمنجر  گیاهچههانزنی  رشد  و  شده ها  ها 

زیرا   اتساع    سیدا  سیلیکیسالاست.  و  سلولی  تقسیم  افزایش  میباعث  ریشه  گردد سلولهای 

اثر  (.2) مورد  در  اهمچنین  گ  سیدسالیسیلیک  روی  گیبر  که اه  است  شده  داده  نشان  ندم 

اسیدسالیسیلی و  ر  ب  ک  ساقه  افزاوزن خشک  قابل مالحظهریشه  داشتهیش  -  تاب.  (3)است   ای 

است)  سایکلوسیترال طبیعی  ترکیب  یک یکسا  -ا ت(.ب4یک  یا  است  فعال  مولکول  یک  لوسیترال 

تنظیپی را  جانبی  شاخه  که  است  فعال  های  متابولیت  برای  ماده  میش   -تا ب(.5کند)م 

اثر بتاه شده است رنج،گورجه مشاهدب مله چای،سایکلوسیترال درون ده ها گیاه از ج -.حداکثر 

اسید است مشاهده ک  آبسزی  نانوموالر که قابل مقایسه با سطوح  750ت  لظیترال در غسایکلوس

بیعی یب طداده است که سافرانال دارای ساختارشیمایی مشابه ای با ترک(. تحقیقات نشان  6شد)

ل رایحه آن ان،که عاماجزای اصلی زعفرز  ( یکی اO14H10C(. سافرانال)7لوسیترال دارد)سایک-بتا

در زعفران   زیره سایکه در هنگام خشک کردن و ذخمونوترپن است  د  آلدئیل یک  است. سافرانا

ن سه روش برا جدا سازی ترکیبات زعفرا.(9و8شود)سین ایجاد میتوسط هیدرولیز از پیکروکرو

میاس تاث.شود  تفاده  بررسی  آزمایش  این  انجام  از  سافراهدف  مشابنایر  ترکیب  که  بتال  با  -ه 

سال و  دارد  اسیدسایکلوسیترال  زاییب  سیلیک  ریشه  فستوکای  و ر  گیاهچه  زنی   جوانه 

   باشد.در شرایط شوری می Festuca (arundinacea)بلند



895 
 رانی ی او گیاهان زینتل  گملی  کنگره نچهارمیو  لمللینگره بین اک سومین

 زچمران اهوا یددانشگاه شه -1399ماه   بهمن 9تا  7

 

 مواد و روش ها 

ک  ر جوانه زنی، رشد و صفات مورفولوژی ال ب ن و سافرا   اسید به منظور بررسی اثر تیمار سالسیلیک  

بلند ه   گیاهچه  فستوکای  تنش    Festuca arundinacea)  ای  تحت  سدیم (  به  آ   کلرید  زمایشی 

های فستوکای  تکرار انجام گرفت. بذر    3ی مجموعا با  دف ل تصا م صورت فاکتوریل در قالب طرح کا 

ثانیه به   30درصد به مدت   70لکل  ا سدیم و    لرید دقیقه با هیپوک   5بلند پس از ضد عفونی به مدت 

ب  آب مقط خوبی  داده شده  ر  ا  محلول ساعت    24و شستشو  ا در  ) های سالسیلیک    0/ 5  و   0/ 1سید 

پتری  تیمار شده با سالسیلیک اسید در ظروف    ای بذر ه   میلی موالر ( خیسانده شدند. پس از آن 

ی ایجاد محیط کشت  برا   . ل یافتند نتقا سطح سافرانال مخلوط شده بود ا   3دیش حاوی آگار که با  

  رصد به طور د 1گرم در لیتر( و آگار    میلی 6000و   3000های) صفر، ظت با غل NaClابتدا از محلول  

استفاده ک  جداگانه  صورت  به  هیتر  برروی  و    امل  سافرانال:   3س  سپ شد  از  آبی  -1سطح  عصاره 

رمیلی لیتر  یترد ل میکرو   50زان  به می   1اسانس زعفران -3عصاره الکلی کالله زعفران -2گ زعفران گلبر 

  25ی  روز در دما   14و به مدت    امال بسته ش با پارافیلم ک دی وف پتری  به هر ظرف اضافه شد. ظر 

روز، تعداد بذر های جوانه زنه    5ذشت  گ   عد از ب (.  10نتی گراد در اتاق کشت قرار گرفتند) سا درجه  

، شاخص  زنی   ه رعت جوان و س   ده در هر روز شمارش شدند .شاخص های مورد بررسی مانند درصد ز 

دیش اندازه گیری و ثبت  هر پتری    چه در چه وریشه قه و خشک سا قدرت گیاهچه، طول و وزن تر  

اد کل بذور قرار داده شده در هر  عد به ت  ه ه زنی از نسبت درصد تعداد بذور جوانه زد ان د. درصد جو ش 

 . ردید گ محسابه    نیز   دیش بدست آمد. و همچنین سرعت جوانه زنی ،شاخص قدرت گیاهچه پتری  

نرم از  استفاده  با  آماری  میانگSAS9افزار    محاسبات  با  ومقایسه  ها  آزمون ین  از  استفاده 

LSDام گرفت. انج 

 وبحث جیاتن

جوانه زنی  د که غلظت های باالی کلرید سدیم روی  دهن می انتایج حاصل از تجزیه واریانس نش

جوانه درصد  ،بیشترین  است  داشته  داری  معنی  تیما  زنی  تاثیر  اعمال بدو  ردر  و  شوری  ن 

یلی گرم  م  6000در تیمار با غلظت  وانه زنی  و کمترین درصد جر  یلی موالم1/0سالسیلیک اسید  



896 
 ینتی ایرانیاهان زگل و گ ملی کنگره مینچهارو  لمللیکنگره بین ا سومین

 زهواد چمران ادانشگاه شهی -1399ماه   همنب 9تا  7

 

ش تیمار بذر با سالسیلیک اسید پیت که  فد سدیم مشاهده شده است. می توان نتیجه گریکلر

ب نشا باعث  واریانس  تجزیه  از  حاصل  نتایج  است.  شده  زنی  جوانه  میهبود  که ن  دهد 

ایجاد تفاوت معنیمارت طول در بیشترین    چه شد،طول ساقهر  ی داری دسالسیلیک اسید سبب 

اعمال بدون  پیش  تیمار  و  اسید    شوری  سلیسیلک  با  و    1/0تیمار  موالر  ول ط  مترین کمیلی 

می توان نتیجه گرفت که  تر کلرید سدیم مشاهده شد.میلی گرم درلی6000چه در غلظت ساقه

تایج حاصل از تجزیه ناست.    چه شدهاسید باعث افزایش طول ساقه  یلیکسر با سالر بذپیش تیما

میواری نشان  دروزن  انس  سدیم  کلرید  باالی  های  غلظت  که  داری ه  چ اقه سدهد  معنی  تاثیر 

تیمارسا و  است  ساقهداشته  دروزن  داری  معنی  تفاوت  ایجاد  سبب  اسید  شد. لسیلیک   چه 

میلی   5/0ا سلیسیلک اسید  ب  یش تیمارچه در تیمار بدون اعمال شوری و پهساق   ترین وزنبیش

ساقه  طول  کمترین  و  غلظتموالر  در  مشاهده 6000چه  سدیم  کلرید  درلیتر  گرم  میلی 

سال  انتومی.شد با  بذر  تیمار  پیش  که  گرفت  اسید  نتیجه  باعث    1/0و  5/0سیلیک  موالر  میلی 

ساقه وزن  شبهبود  اچه  بیشده  ریشهرین  تست.و  اعمال شطول  بدون  تیمار  در  پیچه  و  ش وری 

با سلیسیل اسید  تیمار  میلی 6000چه در غلظت هرین طول ریشمیلی موالر و کمت5/0و    1/0ک 

کلرید سد درلیتر  تیماهدم مشایگرم  پیش  نتیجه گرفت که  توان  با سالسیلیک  ه شد.می  بذر  ر 

ریشه طول  افزایش  باعث  است. اسید  شده  وزنبیش  چه  اعمال ریشه  ترین  بدون  تیمار  در  چه 

پی و  تیمار  شوری  اسید    با ش  م  1/0سلیسیلک  ریشهمیلی  طول  کمترین  و  در والر  چه 

مشاهده شد.6000غلظت  کلرید سدیم  درلیتر  گرم  تواممیلی  تیمار ن  ی  پیش  که  گرفت  نتیجه 

 چه شده است . یلیک اسید باعث افزایش وزن ریشهبذر با سالس

من نشان  واریانس  تجزیه  از  حاصل  کهیتایج  معنیش  دهد  طور  به  طول  وری  را   داری  گیاهچه 

ایجاد تفاوت معنی داری در طول گیاهچه  یز سافرانالکاهش داد و ن ا  سبب  .همانطور ست شده 

در شکل   شده    1که  داده  و  نشان  شوری  اعمال  بدون  تیمار  در  گیاهچه  طول  بیشترین  است، 

درلیتر و محیط   رممیلی گ6000کمترین طول گیاهچه در اعمال شوریل و  ان سافرانبدو  محیط

( و اسانس زعفران SF1عصاره آبی زعفران )  د. اما کاربر( مشاهده شدSF3س زعفران)حاوی اسان

(SF3  )م  در افزایش  باعث  شوری  اعمال  بدون  شده محیط  گیاهچه  طول  در  داری  عنی 
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شترین چه نداشته است که بیی در وزن ساقهدار  یاثیر معنال ت(.ولی کاربرد  سافران1است)شکل

 ه شده است.د)شاهد( مشاهال شوری و بدون سافرانالبدون اعم چه در محیطساقهن وز

 
 چه گیاهاثر متقابل تنش شوری و سافرانال در طول -1شکل

Figure 1- Interaction of salinity stress and safranal on seedling length 

واریانسنتای تجزیه  از  به طور معنی داری طول ساقه که  دنشان می ده  ج حاصل   ا چه رشوری 

چه شده است.همانطور عنی داری در طول ساقهاد و نیز سافرانال سبب ایجاد تفاوت مد  کاهش

در شکل   دانشا  2که  ان  شده  بسده  ساقهت،  بدون  یشترین طول  تیمار  در  و   ریاعمال شوچه 

یلی گرم درلیتر و محیط م6000ال شوریکمترین طول ساقچه در اعمفرانال و  محیط بدون سا

زعفران اسانس  )مش(  SF3)حاوی  زعفران  اسانس  کاربرد  اما  شد.  بدون SF3اهده  محیط  در   )

طو در  داری  معنی  افزایش  باعث  شوری  سااعمال  شدقهل  کاربرد  2)شکل  است   هچه  (.ولی 

تاثیر دا  سافرانال  ساقه  ریمعنی  وزن  ا  چهدر  ساقچهنداشته  وزن  بیشترین  که  محیط   ست  در 

 (.2ست)شکلا ه شدهدن اعمال شوری و بدون سافرانال)شاهد( مشاه وبد
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 تنش شوری و سافرانال در طول ساقچه   قابلتاثرم-2کلش

hsteam lengt on safranaland  stress salinity Interaction of -2Figure  

نشان می دهد که واریانس  تجزیه  از  به نتایج حاصل  ریشه  شوری  داری وزن  معنی  را طور  چه 

.همانطور   است   هچه شدشهن ریرانال سبب ایجاد تفاوت معنی داری در وزافنیز س  کاهش داد و

شکل   در  ش  3که  داده  است،  نشان  ریشهبیده  وزن  تیمشترین  در  و  چه  شوری  اعمال  بدون  ار 

عصارمح حاوی  زعفران)یط  گلبرگ  آبی  ریشهوکمترین  SF1)ه  اعمال وزن  در   چه 

محی6000شوری و  درلیتر  گرم  اسامیلی  حاوی  زعفنط  کاربرد SF3ن)راس  ولی  شد.  مشاهده   )

 (. 3چه نداشته است)شکلدر طول ریشهاری دیر معنی تاث سافرانال
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 وزن ریشچه اثرمتقابل تنش شوری و سافرانال بر  -3شکل

Figure 3 - Interaction of salinity stress and safranal root weight 

 بحث

بدنتای ایدست آمده  ج  باعث ر  قا  ن پژوهش نشان داد که،تنش شوری  توجه درصفات   بلکاهش 

و مو کابرد  جوانهرفلوژیک  اسیزنی شد.اما  افزایش جوانه دسالسیلیک  به  دانهمنجر  و رشد زنی  ها 

شگیاهچه زیرا  ها  است،  اسیدده  افزایش  با  سالیسیلیک  سلولسلقسیم  تعث  اتساع  و  های ولی 

)ریشه می در  زیا  شبخمچنین  (.وه11گردد  زعفران  گلبرگ های گل های  از  ر ه  ایران کهدی 

می توان از عصاره این گلبرگ ها   همیتی ندارد،شوند وازدید کشاورزان ا  ده رها میساله بالاستفا

یی استفاده  زاریشه    صوص افزایش نی و مکمل رشد ریشه گیاهان به خبه عنوان محرک جوانه ز

این   نتایج  کلی  طور  نشان  آزمانمود.به  کدیش  سالسیلاد  کاربرد  اسید  یه  م  1/0ک  والر میلی 

شاخص های از جمله    جوانه زنی و  تواند در بهبود خصوصیات  زعفران میه آبی گلبرگ تر  اروعص

 ته داشته باشد .چه نقش داشچه وریشهطول و وزن ساقه
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Abstract 
Products derived from secondary metabolites are among the most valuable chemical 

compounds in plants, which are naturally produced in small amounts in plants. In 

some plants, the low production of medicinal compounds in tissue culture has been 

problematic for their commercialization. Nowadays, reaching solutions to increase 

these compounds in plants is very important. One of the measures that can be 

effective in the production of secondary metabolites is the addition of biotic and 

abiotic elicitors. Elicitors produce messages that stimulate the formation of 

secondary metabolites that can be used to produce more metabolites. Elicitors can 

cause physiological changes in living organisms. Signaling molecules such as 

salicylic acid and jasmonic acid are internal growth regulators that play key roles in 

plant growth and response to environmental stresses. These compounds act on plant 

membrane receptors, triggering an unknown mechanism. The resulting mechanism 

activates specific genes that synthesize many defense compounds, such as 

polyamines, alkaloids, and microbial proteins, so they can be used as a way to 

achieve commercial production.  

Key words: Secondary metabolites, Commercialization, Elicitors, Polyamines, 

Alkaloids 
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