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 Naclگیاهی و تنش شوری 
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 چکیده

زنی و همچنین بررسی نابع هورمونی در مراحل اولیه جوانهالعمل گیاه دارویی استویا )رقم شیرین(  به مبه منظور بررسی عکس
در دو مرحله در دانشگاه شاهد و در  یهای برتر هورمونی در محیط شور و در مرحله گیاهچه، آزمایشالعمل این گیاه به ترکیبعکس
اه علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه ( در آزمایشگCRDبصورت فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی )انجام شد. آزمایش اول  1394سال 

، 1، 5/0، 1/0( با مقادیر )صفر، IAAاستیک اسید )-3-ایندولهای اعمال شده در این مرحله شامل تکرار انجام شد. تیمار 3شاهد و در 
د. آزمایش دوم بوتر( میلی گرم بر لی 2، 5/1، 1، 5/0( با مقادیر )صفر، PBAگرم بر لیتر( و تتراهیدروپیرانیل بنزیل آدنین )میلی 5/1

 تیماردو این مرحله شامل  هایتکرار انجام گرفت. تیمار 3( در RCBDهای کامل تصادفی )بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک
، و 80، 40، 0سطح ) 4در  Naclشوری نمک  و عاملاز مرحله اول ( IAA+PBA(mg/l5/1+1/0 ) و IAA mg/l 1/0هورمونی )

گردید. زنی به بیشترین درصد جوانه منجرIAA+PBA (mg/l1+5/1)نتایج نشان داد که ترکیب تیماری  د.مال شاعمیلی موالر(  120
با را نشان داد.  32زنی با میانگین ین ضریب جوانهروز و بیشتر 07/3را با میانگین  MGTگرم بر لیتر اکسین کمترین میلی 1/0

تاثیر هورمون اکسین بر داری یافت. به طور کلی زایش و بیوماس کل کاهش معنیهای محلول افافزایش شوری محتوای پرولین و قند
گرم بر لیتر آن، که قابل توصیه است. میلی 1/0های استویا نسبت به سیتوکینین برتر بود بخصوص غلظت زنی بذرهای جوانهویژگی

در مرحله گیاهچه نیز  توان پیشنهاد کرد.را می IAA+PBA (mg/l1+5/1)زنی بیشتر ترکیب تیماری برای رسیدن به درصد جوانه
 افزایش در صفات را نشان داد.چه در حضور شوری و چه به تنهایی نسبت به ترکیب آن با سیتوکینین، گرم بر لیتر اکسین میلی 1/0

 زنیسیتوکینین، درصد جوانه ،پرولین ،سین، بیوماساک کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

 برگ گیاه به(. Raina et al, 2013است ) آستراسهگیاهی چندساله متعلق به خانواده  (Stevia rebaudiana Bertoni)استویا 

این گیاه از پتانسیل باالیی به عنوان یک منبع شیرین  (.Karuppusamy, 2009) باشدمعروف می شیرین علف یا شیرین گیاه عسلی،
 Reis et) کندر است. اما در عین حال عمالً هیچگونه کالری تولید نمیتر از شکبرابر شیرین 150کننده طبیعی برخوردار است که تا 

al, 2015.)  رامش و همکارانش(Ramesh et al, 2006بیان کرد که درصد اندکی از بذر ) های استویا زنده هستند. با توجه به
های ( و بذرOddone, 1997)شن غیر بارور های رومطالعات انجام شده محققان اظهار داشتند دو نوع بذر استویا وجود دارد که بذر
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ها گیرد اما قوه نامیه بذرها صورت می(. تولید مثل در این گیاه در طبیعت عمدتا از طریق بذرYadav et al, 2011)تیره بارور هستند 
  (.Ramesh et al., 2006)شدت متغییر است ضعیف و به

، ساقه، های ریشهها در بافتهای هدف بر میزان تنظیم و مقدار رشد سلولهای شیمیایی هستند که در محلها پیامبرهورمون
ها منتقل در یک قسمت از گیاه تولید شده و به سایر بخشها هورمون (.Zhao, 2010کنند )ها نقش ایفا میها و میوهبرگ، جوانه، گل

کنند. گیاهان معموال در معرض ها ایفا میبه استرس های اندک، نقش مهمی در تنظیم پاسخ گیاهها در غلظتشوند جایی که آنمی
تواند به دلیل کاهش های شور میگیرند. کاهش رشد گیاه در محیطهای محیطی مانند خشکی، شوری آب و خاک باال قرار میفاکتور

 .(Javid et al, 2011باشد )های زیستی و متابولیکی گیاه میثر از کاهش و اختالل فعالیتأذخایر انرژی گیاه باشدکه این امر مت
توان به تولید ارقام ها میکار گرفته شده، که از جمله آنهای مختلفی برای به حداکثر رساندن رشد گیاه در شرایط شور بهاستراتژی

ن ای. در بین  (Javid et al, 2011) های رشد گیاهی اشاره کردمتحمل به شوری، مدیریت مناسب و کاربرد خارجی تنظیم کننده
( نقش مهمی در تنظیم رشد گیاه و پاسخ به تنش شوری در Wang et al, 2001ها )سیتوکینن وها های رشد اکسینتنظیم کننده

و سیتوکینین و اکسین  هایهورمونعکس العمل گیاه دارویی استویا به  با هدف بررسیاین پژوهش  کنند.زراعی ایفا میگیاهان 
 ت.همچنین تنش شوری انجام گرف

 

 هامواد و روش

 زنیمرحله جوانه

ای در سطوح مختلف زنی مطالعهالعمل گیاه دارویی استویا به منابع هورمونی در مراحل اولیه جوانهبه منظور بررسی عکس
سال  در تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه شاهد 3( و با CRDهورمونی بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی )

-3-سطح به کار رفته در این پژوهش به ترتیب شامل ایندول 5سطح و سیتوکینین در  5هورمون اکسین در . انجام گرفت 1394
( با مقادیر )صفر، PBAگرم بر لیتر( و تتراهیدروپیرانیل بنزیل آدنین )میلی5/1، 1، 5/0، 1/0( با مقادیر )صفر، IAAاستیک اسید )

 عدد بذر در داخل هر پتری دیش شسته شده با اسید به ابعاد 100هر تکرار از تیمار، بر لیتر( اعمال شد. میلی گرم 2، 5/1، 1، 5/0
میلی  10مورد نظر )درمجموع  قرار گرفت و به هر پتری دیش آب مقطر یا محلول 1متر( روی کاغذ واتمن شماره سانتی 5/1×10)

ها به درون سپس پتریها با پارافیلم بسته شد. میزان تبخیر آب، دور پتری به منظور کاهشلیتر( بسته به نوع تیمار افزوده شد. 
( Zeng et al, 2013ساعت تاریکی ) 8ساعت روشنایی و  16،  %70(، رطوبت نسبی Razak et al, 2014) 25±1ژرمیناتور با دمای 

عتی معین انجام گرفت. به هنگام شمارش، بذوری های جوانه زده از روز دوم به صورت روزانه در ساشمارش روزانه بذرمنتقل شدند. 
زنی گیری شده در این مرحله شامل درصد جوانهصفات اندازه میلی متر یا بیشتر بود. 2ها چه آنشدند که طول ریشهجوانه زده تلقی 

(GP)، میانگین مدت زمان جوانه( زنیMGT )زنیو ضریب سرعت جوانه  (GC ).بود 

 به ترتیب از روابط زیر استفاده شد. منظور محاسبه صفاتبه

 =100GP× (1رابطه )

 =MGT/ (2رابطه )

  باشد.ام میi ام و روزi به ترتیب تعداد بذور جوانه زده در روز  diو  niدر این رابطه 

 =GC×                       100 (3رابطه )
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 یاهچهمرحله رشد گ

محیط کشت هوگلند های حاوی گلدانها به برگی رسیدند، گیاهچه 2-4ها به مرحله پس از آنکه گیاهچه در ادامه مرحله اول
آزمایش در محیط گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران به صورت  گیاهچه قرار گرفت( و 3منتقل شده )در هر گلدان 

ها در محیط کشت تکرار ادامه یافت. پس از استقرار کامل گیاهچه 3( در RCBDی کامل تصادفی )هافاکتوریل و در قالب طرح بلوک
در محیط شور و در شرایط کنترل شده قرار  ،ترکیب هورمونی مرحله اولدو العمل گیاه استویا به هوگلند، به منظور بررسی عکس

میلی  120، و 80، 40، 0سطح ) 4در  Naclح عامل شوری نمک بنابراین، ترکیب تیماری این مرحله شامل حاصلضرب سطو .گرفتند
درجه سانتی گراد و شدت  22-25دمای گلخانه  بود. (IAA+PBA(mg/l5/1+1/0 و ) IAA mg/l 1/0)هورمونی  تیمارموالر( و دو 

های محلول و ی، محتوای قنددر این مرحله محتوای پرولین اندام هوای های فلورسنت و تنگستن تامین گردید.نور با ترکیبی از المپ
  گیری شد.هفته( اندازه 4ها بعد از اتمام آزمایش )بیوماس کل گیاهچه

گراد در درون آون، از ترازوی درجه سانتی 60ها، پس از ثابت شدن وزن خشک در دمای گیری وزن خشک گیاهچهبرای اندازه
 (.Earanna, 2007دقیق استفاده شد )

 

 واییمحتوای پرولین اندام ه
به آن اضافه و  %3لیتر سولفوسالسلیک اسید میلی 1گرم ماده تر گیاهی با هاون خرد کرده و  5/0گیری پرولین ابتدا برای اندازه

 2لیتر معرف ناین هیدرین و میلی 2دست آمده را به لیتر از عصاره بهمیلی 2، مقدار 2بعد از صاف کردن با کاغذ صافی واتمن شماره 
لیتر تولوئن به هر لوله میلی 4ها از حمام آب گرم و سرد شدن، سید استیک گالسیال اضافه کرده و پس از خارج کردن نمونهلیتر امیلی

نانومتر با  520آزمایش اضافه کرده و به هم زده شد تا دو فاز تشکیل گردد که از فاز رنگی باالیی برای قرائت در طول موج 
 (.Bates et al, 1973اسپکتروفتومتر استفاده شد )

 
 های محلولمحتوای قند

لیتر اسید میلی 100گرم آنترون + میلی 150لیتر آنترون تازه )میلی 3لیتر عصاره الکلی با میلی 1/0های محلول، برای سنجش قند
م و رنگی دقیقه در حمام آب جوش قرار گرفت تا واکنش انجا 10درصد( مخلوط گردید. سپس این محلول به مدت  72سولفوریک 

ساعت خیسانده و پس از  48درصد به مدت  80لیتر اتانول میلی 5گرم پودر خشک گیاه را در  5/0شود. برای تهیه عصاره الکلی 
 ,Esheligl)های محلول محاسبه شدو مقدار قندنانومتر قرائت شد  625سانترفیوژ میزان جذب آن با اسپکتوفتومتر در طول موج 

1986.) 
 5ای دانکن در سطح احتمال ها با استفاده از آزمون چند دامنهمقایسات میانگین آن ،SASحاصل توسط نرم افزار  هایتجزیه داده

 .انجام گرفت Excelبا نرم افزار ها نمودارو رسم  درصد
 

 نتایج

 زنیمرحله جوانه

 زنیدرصد جوانه

(. با >01/0Pدار است )ر سیتوکینین از نظر آماری معنی( نشان داد که اثر متقابل اکسین د1)جدول صفاتنتایج تجزیه واریانس 
زنی را نشان داد. درصد، بیشترین درصد جوانه 66/66زنی جوانه با  IAA+PBA (mg/L1+5/1)تیماری ، ترکیب 1توجه به نتایج شکل 

ای از محققان عده (.Su et al, 2011دهد )های رشد و نمو گیاه را تحت تأثیر قرار میتعامل بین اکسین و سیتوکینین بسیاری از جنبه
 Yakimova et) دهندفرآیند تقسیم سلولی در رویان را افزایش می RNAو  DNAها با تحریک سنتز که سیتوکینین کنندمیبیان 
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al, 2000)ی و نورگرایاز طریق کمک به طویل شدن کلئوپتیل و کلئوریز )در گندمیان( و نیز با فعال نمودن زمین . اکسین احتماال-
های رسد در بین ترکیببه نظر مینتایج، بر اساس  .(1391کنند )نبئی و همکاران، میزنی را تنظیم گرایی، رشد رویان و نهایتاً جوانه

های غذایی موجود برای به حداکثر رسیدن پویایی اندوخته PBAگرم بر لیتر میلی 1به همراه  IAAمیلی گرم بر لیتر  5/1اعمال شده، 
 زنی را بهبود بخشد. تر پس از تیمار مناسب باشد و درصد و سرعت جوانهزنی سریعذر و نهایتاً جوانهدر ب

 

 

 

 زنی بذر استویاجوانه ر متقابل اکسین در سیتوکینین بر صفت درصداث -1شکل 
 

 مونی و تنش شوریزنی بذر استویا تحت تأثیر سطوح مختلف هورتجزیه واریانس میانگین مربعات صفات جوانه -1جدول 
  CV خطا اکسین×سیتوکینین اکسین سیتوکینین S.O.V صفات

   50 16 4 4 درجه آزادی
  ns83/58 ns83/58 **08/250 33/105 0/22 زنیدرصد جوانه

  ns09/0 11/0 1/10 82/0** 58/0** زنیمیانگین مدت زمان جوانه
  ns00/6 53/9 3/10 58/66* 45/42* زنیضریب جوانه

 CV خطا شوری×هورمون شوری هورمون کرارت 

 ns00/0 **17/0 **34/0 **02/0 00/0 11/3 بیوماس کل
 ns51/570 *09/1263 *84/902 ns66/543 35/224 58/29 پرولین

 ns33/11 **98/13885 **02/14987 **58/2698 51/60 86/5 های محلولقند
nsدرصد. 1و 5حتمال ، * و** به ترتیب غیرمعنی دار، معنی دار درسطح ا 

 زنیمیانگین مدت زمان جوانه

دار بود زنی معنیبا توجه به نتایج این تحقیق اثر اکسین و سیتوکینین در سطح احتمال یک درصد بر میانگین مدت زمان جوانه
گرم بر لیتر اکسین لیمی 1/0روز( و  18/3کمترین مقدار برای این صفت در تیمار شاهد ) ب(،،2شکل نتایج )(. با توجه به 1)جدول 

 1روز بود که در تیمار  6/3داری نشان ندادند. بیشترین مقدار برای این صفت میانگین روز( مشاهده شد که با هم تفاوت معنی 07/3)
در آزمایش دیگری که آزمون جوانه زنی . درصدی را نشان داد 66/11گرم بر لیتر اکسین مشاهده شد و نسبت به شاهد افزایش میلی

ها بر داری بین آنانجام شد، تفاوت معنی Senecio cinerariaهای بر روی بذر IAAگرم بر لیتر میلی 1و  3/0، 1/0های با غلظت
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در بررسی اثر سیتوکینین بر این صفت  (.Victorio et al, 2010ها چه در تاریکی و چه در حضور نور مشاهده نشد )زنی بذرجوانه
روز( افزایش در این صفت را موجب شدند این در حالی است  21/3های سیتوکینین نسبت به تیمار شاهد )مشاهده شد که تمام غلظت

های سیتوکینین، داری نشان ندادند. در بین غلظتگرم بر لیتر سیتوکینین با تیمار شاهد تفاوت معنیمیلی 5/1و  1های که غلظت
شاهد افزایش زنی را نشان داد که نسبت به وانهیشترین میانگین مدت زمان جروز ب 65/3گرم بر لیتر با میانگین میلی 5/0غلظت 

 (.الف، 2درصدی را در پی داشت )شکل  05/12

 

 

 زنی استویابر صفت میانگین مدت زمان جوانهو سیتوکینین اثر اکسین  -2ل کش
 

 زنیضریب سرعت جوانه

(. >05/0Pباشد )دار میزنی معنی(، اثر اکسین و سیتوکینین بر ضریب جوانه1نتایج جدول تجزیه واریانس )جدول با توجه به 
گرم بر لیتر اکسین از نظر آماری تفاوتی میلی 1/0دهد که بین تیمار شاهد و ( نشان می، ب3نتایج مقایسه میانگین مشاهدات )شکل 

دهد. بین سایر زنی را نشان می، بیشترین ضریب جوانه32گرم بر لیتر اکسین با میانگین میلی 1/0وجود ندارد. در عین حال غلظت 
داری های مختلف سیتوکینین که تاثیر معنیداری مشاهده نشد. از طرفی بین غلظتسطوح اکسین بر مقدار این صفت اختالف معنی

گرم بر میلی 1عد از آن در تیمار و ب 46/31زنی نشان دادند، بیشترین مقدار برای این صفت در تیمار شاهد با میانگین بر ضریب جوانه
داری مشاهده نشد. کمترین ضریب مشاهده شد که بین این دو تیمار بر این صفت تفاوت معنی 20/31لیتر سیتوکینین با میانگین 

صد کاهش در 26/12مشاهده شد که نسبت به شاهد  60/27گرم بر لیتر سیتوکینین با میانگین میلی 5/0ها با زنی در تیمار بذرجوانه
 (. ، الف3شکل دهد )در مقدار این صفت را نشان می
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 زنی استویابر صفت ضریب جوانهو سیتوکینین اثر اکسین  -3شکل 
 

 مرحله رشد گیاهچه

 بیوماس کل

با  ها بر این صفت دارد.( اثر شوری، هورمون و برهمکنش آن>01/0Pداری )( نشان از معنی1نتایج جدول تجزیه واریانس )جدول 
از مقدار این صفت کاسته شد. در اثر متقابل شوری و منبع هورمونی بیشترین میزان عملکرد  Naclتوجه به نتایج ، با افزایش غلظت 

موالر با ترکیب هورمونی اکسین و سیتوکینین میلی 2( و شوری 76/1اکسین ) 1/0با )محیط کشت هوگلند(  شاهد شوریدر سطح 
(. تنش شوری از طریق کاهش سطح 4دست آمد )شکل ( به76/1اکسین ) 1/0موالر همراه با میلی 40( و همچنین شوری 71/1)

همانطور که  .(Munns, 1998) تواند موجب کاهش وزن خشک گیاه شودهم زدن تعادل هورمونی درگیاه میفتوسنتز کننده و نیز به
ا سیتوکینین توانست آثار ناشی از تنش شوری را تا حدی خنثی شود کاربرد خارجی اکسین در مقابل ترکیب آن بدر شکل مشاهده می

زا فراهم کند. نتیجه تنش ، کاهش قابل تواند یک رویکرد جالب، برای مقابله با شرایط تنشرو کاربرد خارجی اکسین میکند. از این
نتایج حاصل از این  .(Parida and Das, 2005است ) ها و در نهایت کاهش وزن گیاهچهها، ریشهها، ساقهتوجه وزن تر و خشک برگ

تواند احتماال مربوط به کاهش مواد به همانطور که نتایج نشان داد دلیل این امر می .ها را نشان دادتحقیق نیز کاهش در وزن گیاهچه
اکسید جبران دی طور مشخص روی کارایی کربوکسیالسیون و نقطهای باشد ولی اثر غلظت باالی تمک بهدلیل کاهش هدایت روزنه

 (.1394علیایی و همکاران، کربن در این زمینه نباید نادیده گرفته شود )
 

 
 های استویاتوده در گیاهچههای هورمونی بر مقدار زیستو ترکیب Naclهای مختلف اثرات متقابل غلظت  -4شکل 

 الف
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 محتوای پرولین اندام هوایی
گرم بر لیتر اکسین نسبت به میلی 1/0، 5(. با توجه به شکل 1دار بود)جدول اثر تنش شوری و هورمون بر مقدار پرولین معنی

توان درصدی را در محتوای پرولین برگ استویا نشان داد. در نتیجه می 25افزایش  IAA+PBA( mg/l5/1+1/0 ترکیب تیماری )
تر بوده و از آنجایی جمع پرولین در استویا موثردر ت PBAنسبت به تیمار آن همراه با  mg/l IAA  1/0گونه بیان کرد که احتماالاین

( حضور 1391شعاع و میری، دهند )های خود تجمع میتر مقادیر باالتری از پرولین را در برگکه تحت تنش شوری ارقام متحمل
آور ناشی از تنش بر ها نقش داشته باشد و در نتیجه موجب کاهش تاثیرات زیان تواند در القای تجمع پرولین در گیاهچهاکسین می

های گندم کاربرد هورمون اسید سالیسیلیک موجب بهبود اثرات مضر شوری و خشکی شد ها شوند. در گیاهچهگیاهچه
(Sakhabutdinova et al, 2003 همچنین در مطالعه انجام شده بر روی گیاه کلزا افزایش محتوای پرولین در تیمار با هورمون .)

  (.1384موسوی و همکاران، احمدیشد )ط تنش خشکی گزارش براسینواستروئید در شرای

 

 های استویاهای هورمونی بر غلظت پرولین در گیاهچهاثر ترکیب -5شکل

 

مول میکرو 33/60، بیشترین غلظت پرولین )Naclتنش شوری سبب افزایش غلظت پرولین در برگ استویا شد. در باالترین غلظت 
 44و  42، 31نسبت به شاهد به ترتیب حدود  Naclموالر میلی 120و  80، 40های ، غلظت6به شکل  دست آمد. با توجهبر گرم( به

( با مطالعه استویا گزارش نمودند که محتوای Zeng et al. 2013و همکاران ) زنگدرصد افزایش در غلظت پرولین را نشان دادند. 
تواند به دلیل تحریک سنتز آن ایش تجمع پرولین در حین تنش شوری میبرابری یافت. افز 42افزایش  Naclپرولین با افزایش غلظت 

در شرایط تنش شوری  .از اسید گلوتامیک، کاهش صادرات آن از طریق آوند آبکشی، جلوگیری از اکسیداسیون آن در طول تنش باشد
 Woodwardکند )سمی را جذب میهای پرولین به عنوان یک اسمولیت عمل کرده و پتانسیل اسمزی سلول را کاهش داده و یون

and Bennett, 2005  .) 

 

 

 های استویابر غلظت پرولین در گیاهچه Naclهای مختلف اثر غلظت -6شکل 
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 های محلولمحتوای قند

های محلول نشان ها را بر قند( هورمون، شوری و اثرات متقابل آن>01/0Pداری )تجزیه واریانس صفات مربوط به استویا معنی
 )در مقابل ترکیب تیماری  mg/l IAA 1/0 های محلول با افزایش تنش شوری افزایش یافت و تیمار با(. میزان قند1دهد )جدول می

mg/l5/1+1/0 )IAA+PBA 1/0، تیمار شوری همراه با 7های محلول را نشان داد. با توجه به شکل افزایش بیشتری در میزان قند 
-میلی 1/0های محلول در تیمار های محلول را نشان داد. به طوریکه باالترین میزان قنداالتری از قندمقادیر ب IAAگرم بر لیتر میلی

گرم بر گرم برگ میلی 44/188و  76/189دست آمد که به ترتیب شامل به Naclموالر میلی 120و  80گرم بر لیتر اکسین به همراه 
ها بخصوص های تحمل به تنش در نظر گرفته شود، هورمونیکی از مالک ها در برگخشک، قند محلول بود. حال اگر تجمع قند

تواند در این زمینه نقش مثبت ایفا کرده و بر مقاومت گیاه در شرایط تنش شوری بیفزاید. در مطالعات فرهودی بر روی اکسین می
(. در گیاه سیب 1392فرهودی، شد )های محلول در باالترین سطح تنش شوری مشاهده های گندم، بیشترین مقدار قندگیاهچه

 (. 1393دانشمند، های محلول شد )زمینی تنش شوری موجب افزایش قند
 

 

 های استویاهای محلول در گیاهچههای هورمونی بر قندو ترکیب Naclهای مختلف اثرات متقابل غلظت -7شکل 
 

 گیرینتیجه
ثیر أزنی حاکی از تهای جوانههای استویا، مقایسه اثرات دو هورمون بر مولفهرزنی بذدست آمده در مرحله جوانهبا توجه به نتایج به

زنی در ترکیب گذاری بیشتر هورمون اکسین در مقابل سیتوکینین بر صفات مورد بررسی بود. با توجه به اینکه بیشترین درصد جوانه
(mg/L1+5/1) IAA+PBA ها با این ترکیب هورمونی احتماال مفید و قابل ، تیمار بذرهای استویادار کردن بذردست آمد برای جوانهبه

گرم بر لیتر هورمون سیتوکینین، میلی 5/1در مقابل ترکیب آن با گرم بر لیتر اکسین میلی 1/0 ،ای نیزتوصیه باشد. در مرحله گیاهچه
های بسیار پایین برای اکسین در غلظتتوانست بیوماس و محتوای قند بیشتری را در حضور شوری نشان دهد. به طور کلی تیمار 

 زنی قابل توصیه است.های جوانهمقابله با شرایط استرس و بهبود ویژگی
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