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 :چكيدُ

ايي هطالعِ، اثر هتيل . دارًدْاي هحيطي تٌطرضد گياُ در ضرايط اثر هحافظتي بر بْبَد جاسوًَاتْا از هطتقات ليٌَلٌيك اسيد بَدُ، كِ 

گياُ گاٍ زباى دارٍيي از طريق تغيير در برخي پاراهترّاي آًاتَهيكي ٍ در ضَري  بت بًِس در باال بردى سطح تحولجاسوًَات 

بار تكرار، يك  4هيكرٍهَالر هتيل جاسوًَات با  1/0، ٍ 05/0، 01/0، 0هحلَل پاضي گياّاى با غلظتْاي . كٌد هَرفَلَشيكي را بررسي هي

رٍز در هياى با غلظتْاي  3بار با فَاصل  7ريي هحلَل پاضي گياّاى بِ هدت رٍز پس از آخ 4 هياى بِ ضكل پيص تيوار اًجام ضدٍ رٍز در

سپس هقادير ٍزى تر ٍ خطك اًدام َّايي اًديس رٍزًِ طَل ٍ عرض . هيلي هَالر تحت تيوار ضَري قرار گرفتٌد 200، ٍ 100، 60، 0

ًتايج ًطاى . تعييي ضد (تراكن سلَلْا) سلَل اپيدرم فَقاًيعدد  10سلَلْاي پاراًطين رديف فَقاًي ٍ تعداد سلَلْاي پاراًطين بِ ازاي ّر 

هتيل جاسوًَات سبب افسايص اًديس رٍزًِ، افسايص ٍزى خطك ٍ تر اًدام َّايي، كاّص طَل ٍ عرض سلَلْاي پاراًطين ٍ تغيير در داد 

 .ضتِ باضددر افسايص هقاٍهت ًسبت بِ ضَري ًقص دا هي تَاًدُ ٍاز ايي رٍ تعداد سلَلْاي پاراًطين ضد

 آًاتَهي -هَرفَلَشي -گاٍزباى دارٍيي -ضَري -جاسوًَاتهتيل : ٍاشگاى كليدي
 

 هقدهِ
اس ٍيضگيْبي هقبٍهت ثِ . تطنيل هي زّسملزيس سسين ًول اصلي ذبمْبي ضَر ٍ سسيوي را . مطَر جْبى ٍجَز زارًس 100زر ثيص اس  ي ضَرذبمْب

افيًَي ٍ ) آًْبستي َّايي ثِ ريطِ، سيبز ًجَزى تؼساز رٍسًِ ّب ٍ ػنس الؼول هٌبست اًساهْبرضس  ضَري زر گيبّبى هتٌبست ثَزى ًسجت 

جبسوًَبتْب ذبًَازُ جسيسي .ضَز غلظت ثبالي ًول ثبػث افشايص هيشاى َّرهَى آثسيشيل اسيس ٍ ثستِ ضسى رٍسًِ ّب هي(. 1376، هجتجي پَر

ًطبى هي را زر گيبُ  صًش ًقص زارًس ٍ ّوچٌيي ٍامٌطْبي فيشيَلَصيل سيبزي ٌس مِ زر تٌظين فزآيٌس ًوَ ٍ هَرفَتّساس َّرهًَْبي گيبّي 

ايي هَاز زر ثسيبري گًَِ ّبي گيبّي ثزاي هقبثلِ ثب تٌص اسوشي هَجَزًس ٍ ثِ صَرت هَلنَلْبي سيگٌبلي سيستن ّبي زفبػي گيبّبى را . زٌّس

ثزًج تحت ضَري افشايص هتيل جبسوًَبت تبثيزات سيبى آٍر ضَري را ثز  زر هطبلؼِ ثز ريطِ. زر هقبثل ػَاهل تٌص ساي هحيطي فؼبل هي مٌٌس

ثَراگَ افيسيٌبليس اس تيزُ ( . Cheong and Yang 2003 ، Shohael, Murthy, Hahn,Paek 2007) فتَسٌتش ٍ رضس مبّص زازُ است

، زٍاسزُ اهبهيهجٌَى حسيٌي ٍ)زارززر پشضني هصزف ػلفي، ينسبلِ ثب هَاز لؼبة زار اس ًَع هَسيالص مِ گيبّي است ( ِثَراصيٌبس)گبٍسثبى 

پَضطي تل سلَلي زٍ ًَع مزك ( اپيسرم تحتبًي)بُ ايي گيبُ آًيشٍسيتيل ثَزُ ٍ زر اپيسرم ايي گياس ًظز هَرفَلَصيني تيپ رٍسًِ زر  (.1386

اس ملزيس سسين زر گيبُ گبٍ سثبى زارٍيي ثب ّسف اس ايي هطبلؼِ اهنبى ايجبز هقبٍهت زر ثزاثز تٌص ًبضي . ٍتزضحي چٌس سلَلي هَجَز است

 .استفبزُ اس هتيل جبسوًَبت هي ثبضس
 

 ّا هَاد ٍرٍش
ثذرّبي گيبُ گبٍسثبى زارٍئي اس ضزمت رٍييي گستز جي زر اصفْبى تْيِ ٍ آسهبيص زر گلربًِ هزمش مطت ثسٍى ذبك زاًطگبُ صٌؼتي 
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سطح غلظت هتيل  4رٍش مبرثِ ضنل طزح فبمتَريل تصبزفي ثب . ضس اًجبم( مطت گلساًي ثب پزليت)اصفْبى ثِ رٍش ّيسرٍپًَيل 

ثذرّب پس اس ضس ػفًَي ثب . اًجبم ضس( هيلي هَالر  200ٍ  100،  60،  0) سطح ضَري  4ٍ ( هينزٍ هَالر 1/0، 05/0، 0،01/0)جبسوًَبت 

ثزگي ضسى گيبّل  4ب آة هقطز آثيبري ضس ٍ زر سهبى قبرچ مص ثٌَهيل ٍ جَاًِ سًي زر ظزٍف پتزي استزيل ثِ گلساًْب هٌتقل ٍ پس اس آى ث

هبُ ٍ ًين اس سهبى ضزٍع جَاًِ سًي تب  3پس اس  گذضت .  ّب  اس آى پس ػالٍُ ثز آة هقطز اس هحلَل غذائي الًگطتبيي ثِ آثيبري اضبفِ ضس

رٍس زر  1ثبر ٍ ثِ صَرت  4ايي ػول مال . رضس گيبُ ثِ اًساسُ مبفي ٍ پْي ضسى ثزگْب، سِ غلظت هتيل جبسوًَبت ثز رٍي آًْب اسپزي ضس

ّفتِ  3تيوبر ضَري ثِ هست تقزيجب . پيص تيوبر هتيل جبسوًَبت، تيوبر ّبي ضَري اًجبم ضس آذزيي رٍس پس اس اًجبم 4. هيبى اًجبم ضس

 .اًجبم گزفتMSTATC  ٍ SPSSهحبسجبت آهبري ثِ مول ثزًبهِ . ازاهِ پيسا مزز ٍ سپس ذصَصيبت هَرفَلَصيني آى ثزرسي ضس

 

 ًتايج ٍ بحث
هينازٍ هاَالر هتيال     01/0ٍ هيلي هَالر ملزيس سسين ثبػث مابّص هؼٌاي زار ٍسى تاز اًاسام ّاَايي ضاس       200ٍ   60ًتبيج ًطبى زاز مِ غلظتْبي 

 NaCl جبساوًَبت ٍ  زر تيوبر تَام تَام هتيل . هينزٍهَالر مبّص زاز 1/0جبسوًَبت ٍسى تز اًسام َّايي را ثطَر هؼٌي زاري افشايص ٍ غلظت 

َالر ضاَري  هيلي ها  100ٍ  60هينزٍ هَالر هتيل جبسوًَبت ثبػث افشايص ٍسى تز اًسام َّايي زر گيبّبًي مِ تحت تٌص ثب غلظتْبي  1/0غلظت 

 1/0بر ٍسى ذطل گيبُ تٌْاب زر تيوا  (. 2ضنل)غلظتْبي ملزيس سسين ثبػث مبّص هؼٌي زار ٍسى ذطل گيبُ ضس(. 1 ضنل) .قزار گزفتِ ثَزًس ضس

زر . بػث مبّص هؼٌي زار ٍسى ذطل اًسام َّايي ضسثتيوبر تَام توبم غلظتْب ٍ زرهينزٍهَالر هتيل جبسوًَبت ًسجت ثِ گيبُ مٌتزل مبّص يبفت 

ري ضَ.هيلي هَالر ملزيس سسين ثبػث افشايص هؼٌي زار ٍسى ذطل اًسام َّايي ضس 60هينزٍهَالر هتيل جبسوًَبت ٍ  1/0ٍ  01/0حبلينِ تيوبر 

زر تيوبر تَام افشايص اًسيس . تيوبر ثب هتيل جبسوًَبت اثز هؼٌي زاري ثز اًسيس رٍسًِ ًساضت ٍ (3ضنل)ثبػث مبّص هؼٌي زار اًسيس رٍسًِ ضس

ساجت  ٍ هتيل جبسوًَبت هيلي هَالر  200ٍ  60تيوبر ضَري زر غلظتْبي .ًبت اثزات ثْتزي زاضتَهينزٍهَالر هتيل جبسو 05/0غلظت  ٍرٍسًِ 

 تاَام  تيوابر زر . هينزٍهَالر هتيل جبسوًَبت ايي مبّص طَل موتز ثَز 05/0اهب زر غلظت . )4ضنل)ص هؼٌي زار طَل سلَلْبي پبراًطين ضسمبّ

هيلي هَالر زر  200ٍ  100هينزٍهَالر ٍ زر ضَري ّبي  01/0هيلي هَالر ٍغلظت هتيل جبسوًَبت  100ٍ 60مبّص طَل سلَلْب زر ضَري ّبي 

زر حبليناِ هتيال   .(5ضانل ) تيوبر ضَري اثز هؼٌي زاري ثز پٌْبي سلَلْبي پبراًطين ًساضت.هينزٍهَالر هطبّسُ ضس 1/0ًَبت غلظت هتيل جبسو

هيلاي   60هينزٍهَالر  هتيل جبسوًَبت ٍ ضَري  01/0تٌْب زر غلظت  تَامزر تيوبرّبي . ايي سلَلْب ضس پٌْبي جبسوًَبت سجت مبّص هؼٌي زار

سالَلْب هطابّسُ ضاس ماِ      پٌْبيٍ ضَري افشايص هؼٌي زار زر هتيل جبسوًَبت هطبّسُ ضس ٍلي زر سبيز غلظت ّبي  هَالر مبّص پٌْبي سلَلْب

زر . (6ضانل  ) تيوبر ضَري سجت مبّص هؼٌاي زار تازامن سالَلْبي پبراًطاين ضاس     . هينزٍهَالر هتيل جبسوًَبت ثَز 05/0هبمشيون آى زر هتيل 

هيلاي هاَالر    60زر تيوابر هتقبثال غلظات    . هينزٍهَالر تزامن را ثطَر هؼٌي زاري مابّص زاز  05/0حبلينِ تيوبر هتيل جبسوًَبت تٌْب زر غلظت 

ضاَري تازامن سالَلْب     200ٍ  100زر غلظتْبي .هينزٍهَالر سجت افشايص هؼٌي زار تزامن سلَلْبي پبراًطين ضس 1/0ٍ  01/0ضَري ٍ هتيل ّبي 

 .هينزٍهَالر ثَز 1/0ٍ  05/0ايص يبفت مِ هبمشيون آًْب زر هتيل افش

يني اس اثزات ضَري ثز گيبُ اثز آى ثز پتبًسيل آثي ٍ هحسٍز . ضسزر گيبُ زر ايي پضٍّص زيسُ ضس مِ ضَري ثبػث مبّص ٍسى ذطل ٍ تز :بحث

زر ايي حبلت (.Hussein, Balbaa, Gaballah 2007)زمززى ٍرٍز آة ثِ گيبُ است مِ زر ايي هَرز گيبُ ثب تٌص ذطني ًيش هَاجِ هي ضَ

 Mabood)گيبُ ثِ ػٌَاى يل پبسد زفبػي زر ثزاثز تٌص ذطني ًبضي اس ضَري رٍسًِ ّبي ذَز را هي ثٌاسز تاب اس تؼازب آة جلاَگيزي مٌاس     

ًتابيج حبصال اس   .بضساٍ تزامن آًْا سيس رٍسًِ ٍ طَل سلَلْبي پبراًطين اسُ ضس مِ ضَري ثبػث مبّص هؼٌي زار اًاازر ايي تحقيق زي (.2003

 سازي اس اسُ است مِ زر تؼاز گيبُ حبمي اس افشايص مبرايي ٍ جذة آة تَسط گيبُ ضاجبسوًَبت ٍضَري زر افشايص ٍسى ت بي تَام هتيلاتيوبرّ
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ٍزى تر اًدام َّايي در گياُ بَراگَ -1 ضكل

 افيسيٌاليس تحت تيوار هتيل جاسوًَات ٍ ضَري

 
اًدام َّايي در گياُ بَراگَ ٍزى خطك -2 ضكل

 افيسيٌاليس تحت تيوار هتيل جاسوًَات ٍ ضَري

 
اًديس رٍزًِ در گياُ بَراگَ افيسيٌاليس  -3ضكل

 تحت تيوار هتيل جاسوًَات ٍ ضَري

 
طَل سلَلْاي پاراًطين در گياُ بَراگَ  -4 ضكل

 افيسيٌاليس تحت تيوار هتيل جاسوًَات ٍضَري 

 
اراًطين در گياُ بَراگَ عرض سلَلْاي پ -5 ضكل

 افيسيٌاليس تحت تيوار هتيل جاسوًَات ٍ ضَري

 
تعداد سلَلْاي پاراًطين در گياُ بَراگَ -6 ضكل

 افيسيٌاليس تحت تيوار هتيل جاسوًَات ٍ ضَري

 

رٍسًاِ، تازامن ٍ طاَل     ّوچٌيي ًتبيج حبمي اس اثز ضَري ثز مابّص هؼٌاي زار اًاسيس   (. 1389 اًتطبري جؼفزي،)قجلي ًيش ثبثت ضسُپضٍّطْبي 

ثٌبثز ايي هي تَاى ًتيجِ گزفت مِ گيبُ ثب تغيياز اياي پبراهتزّاب اس تجرياز آة زر تاٌص ضاَري       . سلَلْبي پبراًطين ثَز، اهب ثز پٌْبي آى ثي اثز ثَز

تز ثَز اهب طَل سالَلْب زر  زر تيوبرّبي تَام هتيل جبسوًَبت ٍ ضَري افشايص اًسيس رٍسًِ ٍ پٌْبي سلَلْبي پبراًطين هطَْز.جلَگيزي هي مٌس

غلظت ثبالي ًوال هَجات افاشايص هياشاى َّرهًَْابي گيابّي ه ال        . هينزٍهَالر مبّص يبفت 1/0ٍ  01/0ضَري ّبي سيبزتز ٍ زر زٍ غلظت 

تزضاح   احتوابال (.1388،  ، هؼصَهيمبفي)آثسيشيل اسيس ٍ سيتَميٌيي هي ضَز مِ آثسيشيل اسيس هسئَل فؼبل ضسى صًْبي هقبٍم ثِ ضَري است 

 .َّرهَى سيتَميٌيي سجت افشايص تؼساز سلَلْبي رٍسًِ ٍ تزامن سلَلْبي پبراًطين ًززثبًي ضسُ است
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Abstract:  

Methyl jasmonat is one of the linolenic acid derivatives and one of the plant growth regulation 

substances. These substances had a good effect on plant resistance against biotic and abiotic stress. 

In this research we investigated the role of Methyl jasmonate against salt on 

BoragoofficinalisL.This trial was performed in a random two factor design with 4 concentration of 

Methyl jasmonat (0, 0.01, 0.05, 0.1) and 4 level of NaCl (0, 60, 100, 200 mM). plantsgrowed 

hydroponically.Results showed that Methyl jasmonat increased fresh weight, dry weight, number 

and wide of palisade parenchyma cells.We concluded that methyl jasmonate can reduced harmful 

effect of NaCl on this plant. 
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