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اثز گلًکش ي اسیذ سالیسیلیک تز جًاوٍ سوی گیاَان ضىثلیلٍ ي تزتچٍ در ضزایط ضًری  تزرسی

 آب
 2رضا وعمت الٍ ثاوی ،  2آسیٍ فیزيسی ،  2، فزیسا ایزان وضاد *1الٍُ کزیمی 
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 وبسثشدی لبسچ صذفی تٌىبثي _وبسثشدی، هشوض آهَصش عبلی علوی_هذسس داًطگبُ جبهع علوی -2
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 :چکیذٌ 

ٍ سوی گیاَان ضىثلیلٍ ي تزتچٍ تحقیقی در قالة طزح تلًک َای کامالً تصادفی تا اثز گلًکش ي اسیذ سالیسیلیک تز جًاو تزرسیتٍ مىظًر  

وتایج حاصل اس مقایسٍ میاوگیه َا وطان داد کٍ تأثیز غلظت َای مختلف . تکزار تٍ اجزا در آمذ 5گزم در لیتز در  6ي  4، 2، 0 َای  غلظت

، تا ایه حال َمٍ تیمار َا اثز مثثتی تز جًاوٍ ی مختلف سالیسیلیک اسیذ تًدظت َاگلًکش تز جًاوٍ سوی تذير َز گیاٌ تٍ مزاتة تُتز اس غل

تز  سوی تذير وسثت تٍ تیمار ضاَذ داضتىذ ي در ایه راتطٍ اثزات مثثت کارتزد ایه مًاد تٍ عىًان پیص تیمار در ضىثلیلٍ وسثت تٍ تزتچٍ ياضح

 .تًد

 ، جًاوٍ سویضىثلیلٍ ، تزتچٍ، گلًکش، اسیذ سالیسیلیک :ياصٌ کلیذی 

 :مقذمٍ 

 .داسًذ ٍ سطح تَلیذ ایي گیبّبى سٍ ثِ گستشش هی ثبضذثبالیی ضٌجلیلِ ٍ تشثچِ اص جولِ گیبّبى هْن هی ثبضٌذ وِ هصبسف خَساوی 

سًٍذ جَاًِ صًی ثزس  آگبّی اص وبسثشد هَاد هختلف جْت تسشیع. هشحلِ جَاًِ صًی یىی اص هشاحل هْن صًذگی ایي گیبّبى هی ثبضذ

وبسثشد هَاد هختلف طجیعی (. 2002 هبًچبدا)دس ضشایط ضَسی هی تَاًذ ووه ضبیبًی ثِ افضایص سطح صیش وطت آى ًوبیذگیبّبى ایي 

ثب تَجِ ثِ ایي هسئلِ ٍ اداهِ  .ٍ ضیویبیی جْت تسشیع دس سًٍذ جَاًِ صًی گیبّبى دس ضشایط ضَسی گستشش فشاٍاًی یبفتِ است

ثشسسی جَاًِ صًی گیبّبى داسٍیی تشثچِ ٍ ضٌجلیلِ تحت تبثیش غلظت ّبی هختلف گلَوض ٍ  تحمیمبت روش ضذُ ّذف اص ایي تحمیك

 .اسیذ سبلیسیلیه دس ضشایط ضَسی آة هی ثبضذ

 :مًاد ي ريش َا 

 4دس )ایي تحمیك دس لبلت طشح ثلَن ّبی وبهالً تصبدفی جْت همبیسِ اثش تیوبس ثزٍس ضٌجلیلِ ٍ تشثچِ ثب گلَوض ٍ اسیذ سبلیسیلیه 

وبسثشدی لبسچ صذفی تٌىبثي ثِ  _تىشاس دس پبیلَت گیبّبى داسٍئی هشوض آهَصش عبلی علوی  5ثب ( گشم دس لیتش 6ٍ  4، 2، 0غلظت 

عذد ثزٍس ضٌجلیلِ ٍ تشثچِ دس  20ثشای ّش تیوبس تعذاد . دلیمِ تحت تأثیش ایي تیوبس ّب لشاس داضتٌذ 30ثزٍس ثِ هذت . اجشا دس آهذ

ضوبسش ثزسّب ثِ صَست سٍصاًِ . گشم دس لیتش ولشیذ سذین آثیبسی ضذًذ 10گشفت ٍ سٍصاًِ ثب آة حبٍی داخل پتشی دیص لشاس 

 .دس پبیبى آصهبیص سشعت جَاًِ صًی هَسد ثشسسی لشاس گشفت. صَست پزیشفت

 :وتایج ي تحث

ًِ صًی ثزٍس ّش گیبُ ثِ هشاتت ثْتش ًطبى داد وِ تأثیش غلظت ّبی هختلف گلَوض ثش جَا (1جذٍل )همبیسِ هیبًگیي ّب ًتبیج حبصل اص 

ثزٍس ًسجت ثِ تیوبس ضبّذ داضتٌذ ٍلی ، ثب ایي حبل ّوِ تیوبس ّب اثش هثجتی ثش جَاًِ صًی ه اسیذ ثَداص غلظت ّبی هختلف سبلیسیلی

ًی ثزٍس سا داضت گشم دس لیتش گلَوض ثیطتشیي اثش هثجت ثش جَاًِ ص 6ّوچٌیي غلظت . تفبٍت هعٌی داسی دس ثیي تیوبسّب ٍجَد ًذاضت

 .ٍاضح تش ثَددس ضشایط ضَسی آة ثِ عٌَاى پیص تیوبس دس ضٌجلیلِ ًسجت ثِ تشثچِ  هبدٍُ دس ایي ساثطِ اثشات هثجت وبسثشد ایي 
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 درصذ جًاوٍ سوی  
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 گشم دس لیتش گلَوض 2هحلَل 
98a 44a 

 98a 45a َوضگشم دس لیتش گل 4هحلَل 

 100a 46a گشم دس لیتش گلَوض 6هحلَل 

 96a 41a گشم دس لیتش اسیذ سبلیسیلیه 2هحلَل 

 97a 42s گشم دس لیتش اسیذ سبلیسیلیه 4هحلَل 

 97a 43a گشم دس لیتش اسیذ سبلیسیلیه 6هحلَل 
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Abstract: 
 

In order to study on the effect of  glucose and salysilic acid on germination of radish and 

fenugreek in salinity condition of water, the experiment was arranged in Randomized 

Complete Block Design (RCBD) with 5 replications with 4  density  0,2,4,6   gram  at  liter. 

Results showed that all treatments significantly increased measured factors in compare to 

control and density of glucose has a good effect on seeds and usage of these treatment on 

fenugreek was operatived.                                                                                                          
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