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Abstract
Black Cumin (Nigella sativa L.) is an annual plant from the buttercup family that has
been used in food industry and cosmetic products in addition to its medicinal value .In
this research, the effect of salinity stress and salicylic acid on some physiological and
biochemical parameters including Relative Water Content (RWC), ion leakage,
malondialdehyde, anthocyanin content, proline, catalase activity and ascorbate
peroxides in black cumin (Nigella sativa L. (were investigated. Exprimental treatments
consisted of three levels (0 as control, 25 and 75 mM NaCl) and (0 as control, 0.75 and
1.5 mM) for salinity and salicylic acid, respectively. Three to four-leaf seedlings
incubated for three weeks under salt stress, during the same period twice sprayed with
salicylic acid. The results showed that salinity stress significantly reduced the RWC and
anthocyanin, and significantly increased ion leakage malondialdehyde, proline, catalase
activity and ascorbate peroxidase activity. While in salt stress condition, salicylic acid
treatment increased the RWC, malondialdehyde, anthocyanin, proline, catalase activity
and ascorbate peroxidase activity, but ion leakage was decreased. Black Cumin is
sensitive to salinity stress, so by applying salicylic acid may increase the antioxidant
capacity that can helps to the possibility of plant to growth and survival under stress
conditions.
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تأثیر تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و
بیوشیمیایی سیاهدانه )(Nigella sativa L.
آرش فاضلی * ،بتول زارعی ،زهرا طهماسبی
گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه ايالم ،ايالم ،ايران

چکیده
سیاهدانه ( )Nigella sativa L.از خاانوادة آللاه وگیاهی ياکسالهاسات که عالوهبر ارزش دارويی ،در
صنايﻊ ﻏذايی و فراوردههای آرايشی  -بهداشتی کاربرد دارد .در پاااشوها راضااار ،ا ااار تااانا شاااوری و
سالیسیلیک اسید بر برخی شاخصهای فیزيولوژيک و بیوشیمیايی گیاه سیاهداناه شاامم محتاوای نسابی آ
باار  ،آنتوساایانیر ،پاارولیر و مااالوندیآلدهیااد ،نشاات يااونی ،فآالیاات آناازيمهااای کاتااالز و آسااکوربات
پراکسیداز بررسی شد .تیمارهای آزمايا شامم تنا شوری سديم کلريد در سه ﻏلظات صفر (شاهد بدون
شوری) 00 ،و  80میلاایمااولر و سالیسیلیک اسید در سااه ﻏلظاات صاافر 9/80 ،و  3/0میلاایمااولر بودنااد.
گیاهچههای سه تا چهاربرگی بهمدت سه هفته در شرايط تنا شوری و دوبار محلولپاشی سالسیلیک اساید
با فاصلة زمانی يک هفته قرار گرفتند .نتايج نشان دادند تانا شاوری کااها مآنایدار محتاوای نسابی آ
بر

و آنتوسیانیر و افزايا مآنیدار نشت يونی ،مالوندیآلدهید ،پارولیر ،فآالیات آنازيمهاای کاتاالز و

آسکوربات پراکسیداز را باعث شد؛ دررالیکه در تنا شوری ،تیمار سالیسایلیک اساید افازايا محتاوای
نسبی آ بر  ،مالوندیآلدهید ،آنتوسیانیر ،پرولیر ،فآالیت آنزيمهای کاتالز و آساکوربات پراکسایداز
را موجب شد؛ اما نشت يونی کاها يافت .ازآنجاکه سیاهدانه گیاهی رسااس باه شاوری اسات ،باا کااربرد
سالیسیلیک اسید و افزايا ظرفیت آنتیاکسیدانی ،امکان رشد و بقای گیاه در شرايط تنا فراهم میشود.
واژههای کلیدی :آسکوربات پراکسیداز ،آنتوسیانیر ،پرولیر ،سیاهدانه ،کاتالز
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نوکلﺌیک اسیدها را باعث میشود (Garratt et al.,

مقدمه
سیاهدانه ) (Nigella sativa L.گیاهی يکساله

) .2002تنا شوری؛ کاها سطح برگی (کاها

و ديپلويید ( )0n=0x=30است و به راستة

سطح نورساختی) ،کاها دسترسی به کربر دی

گمساعتیها ) (Passifloralesو خانوادة آلله

اکسید بهعلت بستهشدن روزنهها ،کاها هدايت

( (Ranunculaceaeتآلق و اهمیت دارويی دارد

میان برگی يا مزوفیلی (بهعلت کاها نفوذپذيری

) .(Antuono et al., 2002دانة آن سرشار از

ﻏشا به کربر دی اکسید بر ا ر دهیدراتهشدن

لینولﺌیک اسید ،اولﺌیک اسید و

ﻏشاهای ياختهای) ،سمیت نمک ،افزايا القای

پالمیتیک اسید است .برای اير گیاه خواص مﺨتلﻒ

پیری و آسیب اکسايشی (اکسیداتیو) را باعث

(Gurung et al.,

میشود ) Hajar .(Orcutt and Nilsen, 2000و

) ،2010ضدمیکروبی ) (Salem, 2005و ضد

همکاران ( )3009با بررسی ا ر تیمارهای مﺨتلﻒ

ديابتبودن ) (Bassim, 2003گزارش شده است.

شوری بر جوانهزنی و شاخصهای رشد N. sativa

اير خواص ،بیشتر بهدلیم وجود ترکیبات کینونی

مشاهده کردند با افزايا شوری؛ وزن ساقه ،وزن

مانند تیموکینون و دی تیموکینون در دانه هستند .از

ريشه ،و سطح بر

کاها يافتند .تأ یر تنا

اسانﺲ سیاهدانه مادهای بهنام نیشلون استﺨراج

شوری بر صفات فیزيولوژيک مانند کااها مقدار

میشود که کرمکا ،مسهم و زيادکنندة ترشحات

آنتوسیانیر ،کلروفیم ،محتوای نسبی آ

در

شیر است ).(Antuono et al., 2002

بابونة آلمانی ) (Salimi et al., 2012و کلزا

اسیدهای چر

دارويی ازجمله ضدسرطانی

بر

شوری يکی از تناهای اصلی محیط به رﻀور

) (Chaparzadeh and Zarandi, 2011و افزايا

ﻏلظت زياد نمکهای محلول در خاك اطراف

فآالیت آنزيمهای کاتالز ،آسکوربات پراکسیدار و

ريشه مربوط میشود .ﻏلظتهای زياد نمکهای

سوپر اکسید ديسموتاز درگیاه دارويی پريوش

محلول با افزايا فشار اسمزی ،سمیت يونی و

) (Askary et al., 2016و زيرة سبز (Ghorbanli

محدودکردن جذ

آ

از ريشه بر رشد گیاهان و

) et al., 2012نیز گزارش شده است.

درنتیجه تولید کشاورزی ا ر میگذارند .بﺨا

برای افزايا مقاومت گیاهان به تنا،

اصلی بازدارندگی رشد ،با تجمﻊ سديم اضافی در

روشهای مﺨتلﻒ ازجمله بهنشادی و استفاده از

خاك ايجاد میشود ) .(Jouyban, 2012مقدار

تنظیمکنندههای رشد به کار گرفته میشوند .در

کاها رشد گیاه در شرايط شوری به ترکیب و

مقايسه با روشهای بهنشادی که اﻏلب بلندمدت و

ﻏلظت نمک ،مررلة فیزيولوژيک گیاه و گونة

پرهزينه هستند ،استفاده از مواد شیمیايی مانند

گیاهی بستگی دارد ) .(Jaleel et al., 2013يکی از

سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید آسانتر و

تغییرات بیوشیمیايی که در تناهای محیطی ازجمله

ارزانتر است .سالیسیلیک اسید نقا مهمی در

تنا شوری رخ میدهد ،تولید انواع اکسیشن فآال

مقاومت به تناهای زيستی و ﻏیرزيستی ايفا میکند

است که تﺨريب عمدة ﻏشا ،چربیها ،پروتﺌیرها و

و بر رشد گیاه ،جوانهزنی دانه ،ساختار ﻏشاء ،جذ

تأ یر تنا شوری و سالیسیلیک اسید بر برخی ويشگیهای فیزيولوژيک و بیوشیمیايی سیاهدانه )(Nigella sativa L.
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و انتقال يون ،سرعت فتوسنتز ،هدايت روزنهای،

از ردود  30روز جوانه زدند و گیاهچهها در شرايط

مقدار کلروفیم و گم دهی در شرايط تنا تأ یر

گلﺨانه با دمای  09تا  00درجة سانتیگراد و دورة

میگذارد ) .(Belkhadi et al., 2010سالیسیلیک

نوری  39ساعت روشنايی و  3ساعت تاريکی قرار

اسید در کاها آ ار ناشی از تناها نقا دارد؛

گرفتند؛ سپﺲ در مررلة سه تا چهار برگی تنک

برای نمونه ،کاها تأ یر تنا شوری بر صفاتی

شدند؛ بهطوریکه در هر گلدان  39بوته نگه داشته

مانند مقدار آنتوسیانیر ،رنگیزههای فتوسنتزی و

شد .گیاهچههای راصم بهمدت سه هفته در تنا

نشت يونی بر ا ر تیمار سالیسیلیک اسید در گیاهان

شوری با نمک سديم کلريد در ﻏلظتهای صفر

دارويی مريم گلی )(Gholami et al., 2013

(شاهد يا بدون شوری) 00 ،و  80میلیمولر براساس

وشیريربیان (Behnamnia and Shenavai Zare,

پشوهاهای قبلی ) (Ghorbanli et al., 2012و دو

) 2013گزارش شده است .ا ر مثبت سالیسیلیک

بار محلولپاشی سالیسیلیک اسید براساس مطالآات

اسید بر رشد را بهعلت تأ یر آن بر ساير

 Elyasiو همکاران ( )0939با فاصلة زمانی يک

تنظیمکنندههای رشد گیاهی نیز میدانند؛ برای

هفته در ﻏلظتهای صفر (شاهد)3/0 ،9/80 ،

نمونه در گیاه گندم سالیسیلیک اسید تغییر در

میلیمولر قرار گرفتند .اعمال تیمار تنا براساس

تآادل تنظیمکنندههای رشد گیاهی اکسیر،

روش  Ghorbanliو همکاران ( )0930انجام شد.

سیتوکینیر و آبسیزيک اسید را موجب شد که

درنهايت ،نمونهبرداری از بر

گیاه انجام شد و

نتیجة آن افزايا رشد در شرايط ﻏیرتنا ،بهبود

نمونهها پﺲ از انجماد با نیتروژن مايﻊ ،به فريزر -39

رشد و افزايا مقاومت در تنا شوری بود

درجة سانتیگراد منتقم شدند .صفات فیزيولوژيک

).(Shakirova et al., 2003

ارزيابیشده در پشوها راضر شامم محتوای نسبی

هدف از پشوها راضر ،بررسی ا ر تنا

آ

بر ،

نشت

يونی،

مالوندیآلدهید،

شوری بر برخی از شاخصهای فیزيولوژيک گیاه

آنتوسیانیر ،پرولیر ،کاتالز و آسکوربات

سیاه دانه و کاربرد سالیسیلیک اسید برای کاها

پراکسیداز بودند.
اندازهگیری محتوای نسبی آب برگ :برای

خسارت گیاه در برابر تنا شوری و درنتیجه
بررسی امکان رشد گیاه در مناطق شور بود..

تآییر محتوای نسبی آ بر ها ،ابتدا تآداد مساوی
بر

مواد و روشها
بذرهای گیاه سیاهدانه از شرکت پاکان بذر

جوان از هر تیمار انتﺨا

و جدا شد .پﺲ از

جداشدن بر ها از گیاهچهها بالفاصله در
آزمايشگاه با ترازو (با دقت  9/9993گرم) وزن

اصفهان تهیه و با بنومیم به نسبت دو در هزار

شدند )(FW؛ سپﺲ بهمدت  4تا  0ساعت در آ

ضدعفونی شدند؛ سپﺲ در گلدانهای پالستیکی با

مقطر (برای آ گیری کامم) در محیط

قطر دهانة  09سانتیمتر راوی ماسه ،رس و

آزمايشگاهی با دمای تقريبی  00درجة سانتیگراد

هوماوس به نسبت  3 :3 :3کاشته شدند .بذرها پﺲ

سطحی با

قرار داده شدند .پﺲ از اير مدت ،آ
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کاﻏذ صافی خشک شد و نمونهها دوباره وزن شدند

میلیلیتر محلول تری کلرواستیک اسید  09درصد

) .(TWپﺲ از آن ،برای اندازهگیری وزن خشک

محتوی  9/0درصد تیوباربیتوريک اسید اضافه شد.

) ،(DWبر ها بهمدت  43ساعت در دمای 89

مﺨلوط راصم بهمدت  19دقیقه در دمای  00درجة

درجة سانتیگراد در آون قرار داده شدند .محتوای

گرم قرار داده شد؛ سپﺲ

نسبی آ

بر

از رابطة  3محاسبه شد (Wagner,

).1979
رابطة 3

سانتیگراد رمام آ

بالفاصله در رمام يخ سرد شد و دوباره مﺨلوط
بهمدت  39دقیقه با سرعت  39999دور بر دقیقه

RWC=(FW–DW)/(TW–DW)100

اندازه گیری نشت یونی :برای سنجا میزان

سانتريفیوژ شد .شدت جذ

اير محلول با

اسپکتروفتومتر (مدل  ،Spectrodشرکت ،Jena AG

آسیب به ﻏشا ،میزان نشت يونی اندازهگیری شد.

آلمان) در طولموج  010نانومتر خوانده شد .جذ

 9/0گرم از بافت سالم و تازة اندام هوايی گیاه پﺲ

ساير رنگیزههای ﻏیراختصاصی در طولموج 999

مقطر درون لولة آزمايا قرار

نانومتر تآییر و از اير مقدار کسر شد .برای محاسبة

مقطر به آن اضافه شد .لولة

ﻏلظت مالوندیآلدهید از ضريب خاموشی ×39 -0

گرم با

 3/00بر مول بر سانتیمتر استفاده شد و نتايج راصم

از شستشو با آ

داده و  39میلی لیترآ

آزمايا بهمدت  0ساعت درون رمام آ

دمای  10درجة سانتی گراد قرار گرفت و میزان
هدايت الکتريکی نمونهها ) ،(EC1با  ECمتر (مدل
 ،4510شرکت  ،Jenwayانگلستان) اندازهگیری
شد؛ سپﺲ لولة آزمايا در دمای  303درجة
سانتی گراد و فشار  3اتمسفر بهمدت  09دقیقه
اتوکالو شد و پﺲ از خنک شدن لولهها تا دمای
 00درجة سانتی گراد ،میزان هدايت الکتريکی
نمونهها ) (EC2دوباره اندازه گیری و درصد نشت
يونی با رابطة  0محاسبه شد (Hamed et al.,

).2007
رابطة 0

 =EC1/EC2×100درصد نشت يونی

سنجش غلظت مالوندیآلدهید :ابتدا 9/0
گرم از بافت تازة برگی در هاون چینی راوی 0
میلی لیتر تری کلرواستیک اسید  3درصد سايیده
شد .عصارة راصم با دستگاه سانتريفیوژ (مدل
 ،Z300شرکت  ،Hermleآلمان) بهمدت  0دقیقه
با سرعت  39999دور بر دقیقه سانتريفیوژ شد .به 3
میلی لیتر از روشناور راصم از سانتريفیوژ0 ،

از اندازهگیری ،بررسب میکرومول بر گرم وزن تر
محاسبه شدند ).(Heath and Packer 1969
مقدارآنتوسیانین :برای اندازهگیری مقدار
آنتوسیانیر بر

از روش  )3080( Wagnerاستفاده

شد 9/3 .گرم بافت تازة گیاه در هاون چینی با 39
میلیلیتر متانول اسیدی (متانول خالص و
کلريدريک اسید خالص با نسبت  )3:00بهطور
کامم سايیده و عصارة راصم سانتريفیوژ شد.
روشناور راصم بهمدت  04ساعت در تاريکی و در
دمای  00درجة سانتیگراد قرار گرفت؛ سپﺲ
بهمدت  39دقیقه با سرعت 4999دور بر دقیقه
سانتريفیوژ و جذ

محلول رويی در طولموج 009

نانومتر اندازهگیری شد .ﻏلظت با رابطة  1و با در نظر
گرفتر ضريب خاموشی ( 11999 )εبر مول بر
سانتیمتر محاسبه شد ،A .جذ ؛  ،bعرض کوت و
 ،cﻏلظت محلول مدنظر است.
رابطة 1

A=εbc

تأ یر تنا شوری و سالیسیلیک اسید بر برخی ويشگیهای فیزيولوژيک و بیوشیمیايی سیاهدانه )(Nigella sativa L.
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اندازهگیری مقدار پرولین :ابتدا  9/0گرم

 3 ،EDTAمیلی مولر سايیده شد .همگرهای

بافت تازة برگی در هاون چینی راوی  0میلیلیتر

راصم بهمدت  09دقیقه با سرعت 39999دور بر

محلول سولفوسالسیلیک اسید  1درصد سايیده و

دقیقه سانتريفیوژ و روشناور راصم يا عصاره برای

مﺨلوط يکنواختی تهیه شد .عصارة راصم بهمدت

سنجاهای آنزيمی استفاده شد.

 0دقیقه با سرعت  39999دور بر دقیقه سانتريفیوژ

اندازهگیری فعالیت آنزیم کاتاالز :سنجا

شد و مايﻊ رويی برای اندازهگیری مقدار پرولیر

فآالیت آنزيم کاتالز با محاسبة کاها جذ

استفاده شد 0 .میلیلیتر از مايﻊ رويی راصم از

هیدروژن پراکسید (کاها مقدار هیدروژن

سانتريفیوژ عصاره با  0میلیلیتر مآرف نیرهیدرير و

پراکسید) در  049نانومتر با اسپکتروفتومتر

دو میلیلیتر استیک اسید گالسیال مﺨلوط شد و 3

اندازهگیری شد .مﺨلوط واکنا شامم 0399

ساعت در دمای  399درجة سانتیگراد رمام آ

میکرولیتر بافر پتاسیم فسفات  39میلیمولر ()pH=8

گرم قرار گرفت .پﺲ از اير مدت برای قطﻊ انجام

و 19میکرولیتر هیدروژن پراکسید  11میلیمولر بود.

همة واکناها ،لولههای محتوی مﺨلوط در رمام

با اضافهکردن  399میکرولیتر عصارة آنزيمی به

سرد قرار داده و سپﺲ  4میلیلیتر تولوئر به

مﺨلوط يادشده ،واکنا شروع میشود .میزان

مﺨلوط اضافه شد و لولهها بهخوبی ورتکﺲ شدند.

هیدروژن پراکسید موجود در مﺨلوط واکنا پﺲ از

با ابت نگهداشتر لولهها بهمدت  30تا  09دقیقه ،دو

 3دقیقه با ضريب خاموشی  49بر مول بر سانتیمتر

لية مجزا تشکیم شدند .از فاز رنگی باليی که

برای هیدروژن پراکسید و رابطة  4محاسبه شد که

راوی تولوئر و پرولیر بود ،برای اندازهگیری

نشاندهندة میزان فآالیت آنزيم کاتالز است،A .

ﻏلظت پرولیر استفاده شد ) .(Bates, 1973جذ

مآادل جذ نوری خواندهشده؛  ،εضريب خاموشی؛

اير مادة رنگی در طولموج  009نانومتر تآییر و

 ،cﻏلظت هیدروژن پراکسید و  ،bعرض کوت

مقدار پرولیر در هر نمونه با نمودار استاندارد

(بررسب سانتیمتر) است .فآالیت آنزيمی بهصورت

محاسبه شد .نتايج بررسب میکرومول بر گرم وزن

وارد آنزيمی در مقدار پروتﺌیر کم (میلیگرم)

تر محاسبه شدند.

موجود در  399میکرولیتر عصاره در  3دقیقه محاسبه

آ

برای رسم نمودار استاندارد پرولیر ،ﻏلظتهای
 39 ،99 ،49 ،09 ،39و  399میکرومول بر لیتر
پرولیر تهیه شدند و نمودار جذ

بررسب ﻏلظت

شد ).(Velikova et al., 2000
A=εbc

رابطة 4
اندازهگیری

فعالیت

آنزیم

آسکوربات

رسم و از رابطة خطی آن برای محاسبة ﻏلظت

پراکسیداز :مﺨلوط واکنا شامم  0/0میلیلیتر بافر

پرولیر استفاده شد.

پتاسیم فسفات  09میلیمولر (199 ،)pH=8

استخراج عصارة آنزیمی و اندازهگیری

میکرولیتر آسکوربات  9/0میلیمولر 19 ،میکرولیتر

منجمدشده در

هیدروژن پراکسید  9/30میلیمولر 19 ،میکرولیتر

 3/0میلیلیتر بافر پتاسیم فسفات  09میلیمولر

 39 EDTAمیلیمولر و  309میکرولیتر عصارة

( )pH=8محتوی پلی وينیم پیرولیدون  3درصد و

در طولموج 009

فعالیت آنزیمها 9/0 :گرم از بر

آنزيمی بود .با تغییرات جذ
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نانومتر ،ضريب خاموشی آسکوربات پراکسیداز

SASنسﺨة  0/3بررسی شد و میانگیرها با آزمون

( 0/3بر مول بر سانتیمتر) و رابطة  ،1میزان

 LSDدر سطح ارتمال  0درصد مقايسه شدند.

آسکوربات بهجامانده پﺲ از دو دقیقه انجام واکنا
آنزيمی محاسبه شد .يک وارد آنزيمی آسکوربات
پراکسیداز مقدار آنزيمی است که  3میلیمول
آسکوربات پراکسیداز را در  3دقیقه اکسید میکند
) .(Nakano and Asado, 1981فآالیت آنزيمی

نتایج
تجزية واريانﺲ دادهها نشان داد ﻏلظتهای
متفاوت شوری ،سالیسیلیک اسید و برهمکنا آنها
در سطح  3درصد ا ر مآنیداری بر محتوای نسبی
بر  ،نشت يونی ،مالوندیآلدهید ،پرولیر و

بهصورت وارد آنزيمی در مقدار پروتﺌیر کم

آ

(میلیگرم) موجود در  09میکرولیتر عصاره در 3

فآالیت آنزيم کاتالز در گیاه سیاهدانه داشتند .ا ر

دقیقه محاسبه شد.

ﻏلظتهای متفاوت شوری و سالیسیلیک اسید نیز در

تحلیل آماری :آزماياها بهصورت فاکتوريم

سطح  3درصد و برهمکنا آنها در سطح  0درصد

در قالب طرح کامم تصادفی با سه تکرار انجام

بر محتوای آنتوسیانیر و فآالیت آنزيم آسکوربات

شدند .تحلیم واريانﺲ دادهها با نرمافزار آماری

پراکسیداز مآنیدار بود.

جدول  -3تجزية واريانﺲ صفات بررسیشده در گیاه دارويی سیاهدانه
منابﻊ تغییرات

درجة
آزادی

نشت يونی

محتوای
نسبی آ

آنتوسیانیر

مالوندیآلدهید

پرولیر

آنزيم

آنزيم

کاتالز

آسکوربات
پراکسیداز

سالیسیلیک
اسید
شوری

0

**011/8

**003/40

**0/11

**9/938

**3/0

**9/101

**0/93

0

**3300/3

**118/9

**1/39

**9/933

**0/3

**9/999

**3/33

4

**034/0

**44/3

*9/30

**9/993

**9/8

**9/99004

*9/083

33

39/03

4/19

9/943

9/9990

9/90

9/99998

9/30

سالیسیلیک
اسید -شوری
خطا

* و ** بهترتیب نشاندهندة تفاوت مآنیدار در سطوح ارتمال  0و  3درصد هستند.

محتوای نسبی آب برگ ) :(RWCاندازهگیری

کاها مآنیداری نشان داد .کاربرد سالیسیلیک اسید

يکی از شاخصهايی است

را در همة شرايط

محتوای نسبی آ

بر

افزايا درصد آ

بافت بر

که مقاومت گیاه را به تنا شوری تﺨمیر میزند.

بررسیشده و ﻏیرتنا سبب شد (شکم  .)3در

سیاهدانه در تنا شوری

شرايط بدون شوری تفاوت مآنیداری بیر گیاهان

محتوای نسبی آ

بر

تأ یر تنا شوری و سالیسیلیک اسید بر برخی ويشگیهای فیزيولوژيک و بیوشیمیايی سیاهدانه )(Nigella sativa L.

07

تیمارشده با سالیسیلیک اسید و تیمارنشده با آن

درصد تغییرات مالوندیآلدهید در تیمار  00و 80

مشاهده شد .میانگیر درصد تغییرات محتوای نسبی

میلیمولر شوری نسبت به شاهد (بدون شوری)

در تیمار  00و  80میلیمولر شوری نسبت

بهترتیب در رايط بدون کاربرد سالیسیلیک اسید09 ،

به شاهد (بدون شوری) بهترتیب در نبود سالیسیلیک

و  00/0درصد افزايا  ،در تیمار  9/80میلیمولر

اسید 38/9 ،و  10/9درصد کاها ،در 9/80

سالیسیلیک اسید 1/9 ،و  38/33درصد افزايا و در

میلیمولر سالیسیلیک اسید  0/0و  39/4درصد

 3/0سالیسیلیک اسید 30/0 ،و  0/0درصد افزايا

کاها و در  3/0میلیمولر بهترتیب  0و 39/0

نشان داد (شکم .)1

آ بر

درصد کاها به دست آمد (شکم .)3
نشتیونی :نتايج مقايسة میانگیرها نشان دادند
تنا شوری افزايا نشتيونی را به فﻀای خارج
سلولی باعث میشود و تیمار گیاهان با سالیسیلیک

s2

b

Control

s1

a

a

b

b

a

b

c

d

اسید مقدار نشتيونی را کاها داد (شکم  .)0در
شرايط بدون شوری (ﻏلظت صفر سديم کلريد) تیمار
با سالیسیلیک اسید ا ری بر مقدار نشتيونی در بر
گیاه سیاهدانه نداشت.

75

میانگیر درصد تغییرات نشت يونی در تیمار  00و

0
25
محتوای نسبی آ
سالیسیلیک اسید بر
شکم -3ا ر

)RWC (%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

بر

)NaCl Concentration (mM

در

گیاه سیاهدانه در شرايط شوری ) (NaClو بدون شوری:

S1

 80میلیمولر شوری نسبت به شاهد (بدون شوری)

( )9/80و  3/0( S2میلیمولر سالیسیلیک اسید) -مقادير،

در شرايط بدون سالیسیلیک اسید بهترتیب  40و 09/9

میانگیر سه تکرار  ±انحراف مآیار هستند .رروف متفاوت،
بیانکنندة تفاوت مآنیدار در سطح  P>9/90هستند.

درصد افزايا و در تیمار  9/80میلیمولر
سالیسیلیک اسید 8/9 ،و  14/04درصد افزايا و در
 3/0میلیمولر سالیسیلیک اسید 04/9 ،و  4/8درصد
افزايا يافت (شکم .)0
مالوندیآلدهید :در پشوها راضر مقدار

S1
ab

100

b
cd

d

80

c
e

e

e

60

مالوندیآلدهید ،شاخص پراکسیداسیون لیپید،

40

اندازهگیری شد .مقايسة میانگیرها نشان داد تنا

20

شوری افزايا مآنیدار میزان پراکسیداسیون
لیپیدهای ﻏشاء را ازنظر آماری سبب میشود .تیمار با

)Electrolyte Leakage (%

S2
a

CONTROL

120

0
75

سالیسیلیک اسید بر 0
شکم -0ا ر 25
مقدار نشت يونی در گیاه
)NaCl Concentration(mM
) (NaClو بدون شوری:
سیاهدانه در شرايط شوری

S1

سالیسیلیک اسید در شرايط بدون تنا شوری ا ری

( )9/80و  3/0( S2میلیمولر سالیسیلیک اسید) -مقادير،

بر مقدار مالوندیآلدهید نداشت (شکم )1؛ اما در

میانگیر سه تکرار  ±انحراف مآیار هستند .رروف متفاوت،

تنا شوری مالوندیآلدهید را کاها داد .میانگیر

بیانکنندة تفاوت مآنیدار در سطح  P>9/90هستند.
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s1

s2

تیمار نشده بودند .میانگیر پرولیر در تیمار  00و 80

Control

میلیمولر شوری نسبت به شاهد (بدون تیمار شوری)

0.4

a
b

0.35

در نبود سالیسیلیک اسید بهترتیب 99/4 ،و 93/1

0.3
de

cd
e

de

e

0.2
0.15

درصد افزايا؛ در  9/80میلیمولر سالیسیلیک اسید،

MDA
((µM/gFW

c

c

0.25

 03/0و  89/0درصد افزايا و در  3/0میلیمولر
سالیسیلیک اسید بهترتیب  39/4و  39/4درصد

0.1
0.05
75

افزايا به دست آمد (شکم .)0

شکم -1ا ر سالیسیلیک اسید بر مقدار 0مالوندیآلدهید
25

0

)Concentration(mM
NaClشوری ) (NaClو بدون
شرايط
) (MDAدر گیاه سیاهدانه در

شوری )9/80( S1 :و  3/0( S2میلیمولر سالیسیلیک اسید)-

s2

s1

مقادير ،میانگیر سه تکرار  ±انحراف مآیار هستند .رروف

Control
a

7
6

ab

c
d

b

c

4

d

3
2

آنتوسیانین :نتايج نشان دادند تنا شوری

Antocyanin
((µM/gFW

متفاوت ،بیانکنندة تفاوت مآنیدار در سطح  P>9/90هستند.

bc b

5

1

کاها مقدار آنتوسیانیر را در گیاه سیاهدانه باعث

0
0
25
75
)NaCl Concentration (mM

شد .استفاده از سالیسیلیک اسید مقدار آنتوسیانیر را

شکم -4ا ر سالیسیلیک اسید بر مقدار آنتوسیانیر در گیاه

در شرايط تنا و ﻏیر تنا (بدون کاربرد نمک)

سیاهدانه در شرايط شوری ) (NaClو بدون شوری:

افزايا داد (شکم  .)4میانگیر درصد تغییرات

S1

( )9/80و  3/0( S2میلیمولر سالیسیلیک اسید) -مقادير،

آنتوسیانیر در تیمار  00و  80میلیمولر شوری نسبت

میانگیر سه تکرار  ±انحراف مآیار هستند .رروف متفاوت،

به شاهد (بدون شوری) بهترتیب در رالت بدون

بیانکنندة تفاوت مآنیدار در سطح  P>9/90هستند.

سالیسیلیک اسید 39/3 ،و  08/9درصد کاها؛ در
تیمار  9/80میلیمولر سالیسیلیک اسید 01 ،و 83/4
درصد کاها و در  3/0میلیمولر سالیسیلیک اسید،
 14/3و  43/9درصد کاها يافت (شکم.)4
پرولیر در شکم  0نشان داده شده است.

s1
a

a

100
ab
80
C
d

60

d

همانطورکه در شکم مشاهده میشود ،تنا شوری
مقدار پرولیر را در بر های سیاهدانه بهطور
مآنیداری افزايا میدهد .تیمار سالیسیلیک اسید در
شرايط بدون تنا شوری ا ری بر مقدار پرولیر بر

40
e

e

Proline content
((µm/gFW

پرولین :مقايسة میانگیر راصم از اندازهگیری

s2

Control

120

e
20

0
پرولیر در گیاه
سالیسیلیک اسید بر 0مقدار
75شکم -0ا ر
25
)Concentration(mM
 NaClبدون شوری:
) (NaClو
سیاهدانه در شرايط شوری

S1

نداشت؛ ولی در شرايط تنا شوری ،ﻏلظت 3/0

( )9/80و  3/0( S2میلیمولر سالیسیلیک اسید) -مقادير،

میلیمولر سالیسیلیک اسید افزايا مقدار پرولیر را

میانگیر سه تکرار  ±انحراف مآیار هستند .رروف متفاوت،

در مقايسه با گیاهانی باعث شد که با سالیسیلیک اسید

بیانکنندة تفاوت مآنیدار در سطح  P>9/90هستند.

تأ یر تنا شوری و سالیسیلیک اسید بر برخی ويشگیهای فیزيولوژيک و بیوشیمیايی سیاهدانه )(Nigella sativa L.

فعالیت آنزیم کاتاالز :مقايسة میانگیر فآالیت
آنزيم کاتالز بیانکنندة افزايا فآالیت اير آنزيم

s2
a

s1

Control

a

0.18
0.16

ab

در شرايط تنا شوری بود (شکم  .)9در همة

0.14
0.1

bc

bc

اير آنزيم را افزايا داد؛ هرچند اير افزايا ،بیر

0.08

cd

0.06

ﻏلظتهای بررسیشدة سالیسیلیک اسید در همة

CAT
)(U/mg Protein

0.12

ﻏلظتهای شوری ،ﻏلظت سالیسیلیک اسید فآالیت

0.04
d

ﻏلظتهای شوری مآنیدار نبود؛ اما میانگیر درصد
تغییرات فآالیت آنزيم کاتالز در تیمار 00و 80

00

75

d

d

0.02

فآالیت آنزيم 0کاتالز در گیاه
سالیسیلیک اسید بر
شکم -9ا ر
0
25
NaCl Concentration
سیاهدانه در)(mM
) (NaClو بدون شوری:
شرايط شوری

S1

میلیمولر شوری نسبت به شاهد (بدون شوری) در

( )9/80و  3/0( S2میلیمولر سالیسیلیک اسید) -مقادير،

شرايط بدون سالیسیلیک اسید بهترتیب  34/9و

میانگیر سه تکرار  ±انحراف مآیار هستند .رروف متفاوت،

 38/0درصد افزايا ،در تیمار  9/80میلیمولر

بیانکنندة تفاوت مآنیدار در سطح  P>9/90هستند.

سالیسیلیک اسید 00/3 ،و  01/8درصد افزايا و در
 3/0میلیمولر سالیسیلیک اسید 30/3 ،و 00/1

S2

a

Control

a
ab

فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز :براساس

2.5

abc

2

d

1.5
de

نتايج ،ﻏلظتهای  00و  80میلیمولر شوری

e

1
e

افزايا فآالیت آنزيم آسکوربات پراکسیداز را

e

APX
)(U/mg pr0tein

درصد افزايا نشان داد (شکم .)9

S1

3

0.5

0
75

باعث شد (شکم  .)8به کار بردن سالیسیلیک اسید،

0
25
)NaCl Concentration(mM

فآالیت اير آنزيم را در تنا شوری افزايا داد و

شکم -8ا ر سالیسیلیک اسید برآسکوربات پراکسیداز در

بیر ﻏلظتهای متفاوت سالیسیلیک اسید در شاهد

گیاه سیاهدانه در شرايط شوری ) (NaClو بدون شوری:

(بدون شوری) اختالف مآنیداری وجود نداشت؛

( )9/80و  3/0( S2میلیمولر سالیسیلیک اسید) -مقادير،

اما در ساير ﻏلظتهای شوری اختالف مآنی دار
مشاهده شد .میانگیر درصد تغییرات فآالیت آنزيم
آسکوربات پراکسیداز در تیمار  00و  80میلیمولر

S1

میانگیر سه تکرار  ±انحراف مآیار هستند .رروف متفاوت،
بیانکنندة تفاوت مآنیدار در سطح  P>9/90هستند.

بحث

شوری نسبت به شاهد در شرايط کاربرد سالیسیلیک

نتايج راصم از پشوها راضر بیانکنندة رابطة

اسید 08/3 ،و  89/0درصد افزايا ،در تیمار 9/80

مستقیم بیر افزايا ﻏلظت شوری و کاها

میلیمولر سالیسیلیک اسید 83/0 ،و  39درصد

شاخص های فیزيولوژيک در گیاه سیاهدانه است.

افزايا و در  3/0میلیمولر سالیسیلیک اسید 80 ،و

يکی از تغییرات بیوشیمیايی که در تنشهای

(شکم

محیطی ازجمله تنا شوری رخ میدهد ،تولید

89
.)8

درصد

افزايا

يافت

انواع  ROSاست ) .(Garratt et al., 2002گیاهان
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برای مقاومت دربرابر تنا اکسیداتیو ايجادشده

محتوای نسبی آ

بايد از سیستم آنتی اکسیدانی آنزيمی يا ﻏیرآنزيمی

تیمار سالیسیلیک اسید در شرايط تنا شوری

استفاده کنند .گزارشهای متآدد نشان میدهند

افزايا يافت که با نتايج ما مطابقت دارد .تیمار

تنا شوری کاها شاخص های فیزيولوژيک

سالیسیلیک اسید به تولید اسمولیتها برای رفظ

و آنتوسیانیر و

فشار اسمزی گیاه در تنا شوری کمک میکند.

افزايا مآنی دار نشت يونی و فآالیت آنزيم

تولید اسمولیت ها فشار اسمزی داخم سلول را

کاتالز و آسکوربات پراکسیداز را موجب شده

کاها می دهد که هم به رفظ آ

داخم سلول

است (Momeni et al., 2013; Jaleel et al.,

کمک می کند و مانﻊ از خشکی سلول میشود و

مانند محتوای نسبی آ

بر

).2013

بر

هم با کمک به جذ

باتوجه به نتايج پشوها راضر ،محلولپاشی

آ

از محلول خاك

افزايا فشار آماس و میزان محتوای نسبی آ

سالیسیلیک اسید ا ر جبرانکنندهای بر شاخصهای

بر

فیزيولوژيک گیاه سیاهدانه در شرايط تنا شوری

).2007

داشت .محتوای نسبی آ

در گیاه گلرنگ ،بر ا ر

را باعث میشود (Levent Tuna et al.,

بر  ،شاخصی برای

ﻏشای سلولی يکی از هدفهای اولیه در

سنجا میزان تنا گزارش شده است (Gholami

بسیاری از تنا های محیطی ازجمله شوری به

) . et al., 2013کاها میزان محتوای نسبی آ

شمار می رود و بات ﻏشا در شرايط تنا ،يکی از

به گیاه است؛

نشانه های تحمم است؛ بنابراير اندازهگیری

بر

مربوط به ک اها جذ

زيرا پتانسیم اسمزی بسیار منفی محلولهای شور

مالوندیآلدهید تولیدشده در پراکسیداسیون

آ به گیاه میشود و درنتیجه

لیپیدها و اندازهگیری میزان نشت يونی،

به پديدهای به نام خشکی فیزيولوژيک منجر

شاخص های خوبی برای اندازهگیری میزان آسیب

خاك را باعث

اکسیداتیو واردشده به ﻏشا هستند (Bandeoglu et

می شود و گیاه به کم آبی دچار میشود که

) .al., 2004بر ا ر آسیب پذيری ﻏشای

بستهشدن روزنهها را سبب می شود (Salimi et al.,

سیتوپالسمی ،محتويات سلول به بیرون تراوش

) . 2012کاربرد سالیسیلیک اسید در گیاه سیاهدانه

می کند که مقدار اير خسارت با اندازهگیری نشت

در تنا شوری ،افزايا محتوای رطوبت نسبی

يونی تآییر میشود ) .(Jouyban, 2012گزارش

را باعث می شود و به نظر میرسد دلیم

شده است تنا شوری يا خشکی افزايا مقدار

ارتمالی آن افزايا محلول های سازگار و درنتیجه

پراکسیداسیون لیپیدها و نشت يونی را در گیاهان

کاها پتانسیم اسمزی گیاهان باشد که افزايا

رساس به اير تنا ها موجب میشوند (Juan et

را در محیطهای نامساعد سبب میشود

) al., 2005؛ بنابراير به نظر میرسد افزايا

) .(Levent Tuna et al., 2007همچنیر

پراکسیداسیون لیپیدها يا نشت يونی در گیاه

 Daneshmandو همکاران ( )0934گزارش کردند

بررسی شده در شرايط تنا ،از افزايا تولید انواع

خاك مانﻊ از جذ

آ

می شود .نمک کاها پتانسیم آ

بر

جذ

آ

تأ یر تنا شوری و سالیسیلیک اسید بر برخی ويشگیهای فیزيولوژيک و بیوشیمیايی سیاهدانه )(Nigella sativa L.
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 ROSدر شرايط تنا اکسیداتیو ناشی شود که

کالتکردن يون های فلزی يا قرارگرفتر بهصورت

رذف يا خاموش کردن آنها خارج از توان گیاه

سوبسترای

نقا

بوده است و نشان دهندة اير است که سازوکارهای

آنتی اکسیدانی خود را ايفا میکنند (Chu et al.,

دفاعی ايجادشده در گیاه درمقابم تنا اکسیداتیو

) . 2000کاربرد سالیسیلیک اسید افزايا ترکیبات

کافی نبودهاند ) .(Jouyban, 2012همچنیر

فنلی و کاتچیر و درنتیجه افزايا ظرفیت

 Daneshmandو همکاران ( )0934گزارش کردند

آنتی اکسیدانی را در کالوسهای در مآرض تنا

نشت يونی در گیاه گلرنگ ،در شرايط تنا

گیاه  Lepidium meyenniموجب شده است

شوری افزايا يافته است که با نتايج ما مطابقت

) .(Wagner, 1979عالوه بر اير ،گزارش شده

دارد.

است تیمار سالیسیلیک اسید مقدار آنتوسیانیر را

آنزيم های

پراکسیداز

تنا شوری ،تنا اکسیداتیو را سبب میشود.

در هويج ) (Eraslan et al., 2007و اسفناج

گیاهان برای مقابله با اير اکسیدانها ،سازوکارهای

) (Eraslan et al., 2008در شرايط تنا شوری

رفاظتی دارند که شامم مولکولها و آنزيمهای

افزايا داده است .افزايا ترکیبات مﺨتلﻒ فنلی

آنتی اکسیدان هستند .آنتیاکسیدانها به سه گروه

مانند آنتوسیانیر و آنتی اکسیدان ﻏیرآنزيمی

تقسیمبندی می شوند که عبارتند از -3 :ترکیبات

کاها دهندة آ ار تنا است

ﻏشايی و محلول در چربی مانند کارتنوئیدها؛ -0

).Sokmen, 2004

ترکیبات محلول در آ

(Syvacy and

مانند فالونوئیدها و

يکی از راه های مقابله با تنا های محیطی مانند

آنتوسیانیرها و  -1آنزيم هايی مانند کاتالز و

شوری و خشکی ،سنتز ترکیبات اسموتیک و

آسکوربات پراکسیداز .آنزيمها در افزايا دفاع

محافظ اسمزی است که پرولیر يکی از اير

(Agarwal and

ترکیبات است .افزايا پرولیر در گیاهان هنگام

) . Pandey, 2004نتايج ما نشان دادند تنا شوری

تنا ،نوعی سازوکار دفاعی است .پرولیر با

کاها مقدار آنتوسیانیر را در گیاه سیاهدانه باعث

چندير سازوکار مانند تنظیم اسمزی و جلوگیری

شد .استفاده از سالیسیلیک اسید مقدار آنتوسیانیر

از تﺨريب آنزيم ،تحمم گیاه را دربرابر تناها

را در شرايط تنا و ﻏیرتنا (عدم کاربرد نمک)

افزايا میدهد .کاربرد سالیسیلیک اسید درمقابم

افزايا داد .فالونوئید ها و آنتوسیانیرهای

تنا میتواند افزايا میزان پرولیر را باعث شود.

سنتزشونده از مسیر فنیم پروپانوئید با عملکرد

گزارش شده است پرولیر درگیاه

آنتی اکسیدانی نقا دارند

آنتی اکسیدانی

يا

 officinalisو توتون )(Celik and Atak, 2012

جارو کنندة انواع  ROSدر گیاهان هستند

در تنا شوری بهطور مآنیداری افزايا يافت که

) . (Syvacy and Sokmen, 2004اير ترکیبات با

نشاندهندة به کار افتادن سامانة مقاومتی گیاه و

سازوکارهای متآددی مانند قطﻊکردن واکناهای

تولید اسمولیت دربرابر آسیبهای ناشی از تنا

هیدروژن،

شوری در گیاه است .گیاه  Salvia officinalisبا

زنجیره وار

خود،

اکسیداسیون،

خاموشکننده

Salvia

اهدای
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تیمار سالیسیلیک اسید ،میزان پرولیر را افزايا داد

) ، 2013گزارش شده است .سالیسیلیک اسید با

) .(Khosravi et al., 2011پرولیر عالوهبراينکه

فآال کردن سیستم دفاع آنتیاکسیدان آنزيمی،

مادهای اسم ززا و محافظ اسمزی است ،در رفظ

افزايا مقاومت گیاه سیاه دانه را به تنا اکسیداتیو

تآادل آ  ،رفظ بات پروتﺌیرها ،رفظ ساختار

ناشی از تنا شوری موجب میشود.

سه بآدی پروتﺌیرها ،تثبیت کردن ﻏشاها و دستگاه
سنتز پروتﺌیر ،کاها خطرهای ناشی از تولید

جمعبندی

 ،ROSجارو کردن راديکال های هیدروکسیم و

تنا شوری در گیاه سیاهدانه کاها محتوای

تنظیم  pHسلولی نقا دارد (Verbruggen and

نسبی آ

و محتوای آنتوسیانیر و نیز افزايا

) .Hermans 2008گزارش شده است پرولیر با

نشت يونی ،مالوندیآلدهید ،پرولیر ،فآالیت

جارو کردن يا کاها تولید اکسیشن يکتايی در

آنزيمهای کاتالز و آسکوربات پراکسیداز را

کاها آسیب نوری ﻏشای تیالکوئیدها مؤ ر بوده

موجب شد.

است ).(Chaitanya et al., 2009

بر

تیمار سالیسیلیک اسید ويشگیهای بررسیشده

در شرايط تنا ،میزان تولید انواع ROSها

را بهبود میدهد و با افزايا سیستم آنتیاکسیدانی

بیشتر می شود و درنتیجه تنا اکسیداتیو رخ

آنزيمی (کاتالز و آسکوربات پراکسیداز) و

میدهد .آنزيم هايی مانند آسکوربات پراکسیداز و

ﻏیرآنزيمی (آنتوسیانیر) تنا اکسیداتیو را کاها

کاتالز از آنزيم های مهم سیستم آنتی اکسیدانی در

میدهد که افزايا مقاومت گیاه را به تنا موجب

گیاهان هستند ) .(Abdul Jaleel et al., 2009با

میشود .باتوجهبه وجود زمیرهای شور در بیشتر

افزايا فآالیت آسکوربات پراکسیداز و درنتیجه

مناطق ايران ،توجه بیشتر به کاربرد هورمون گیاهی

فآال شدن چرخة آسکوربات  -گلوتاتیون و

سالیسیلیک اسید در مناطق شور پیشنهاد میشود.

افزايا فآالیت جارو

کنندههای هیدروژن

پراکسید مانند کاتالز و ساير پراکسیدازها ،با تنا

سپاسگزاری

اکسیداتیو مقابله می شود .افزايا فآالیت اير

نگارندگان از همة اساتید ارجمند و آزمايشگاه

آنزيم ها با کاها مقدار پراکسیداسیون لیپید،

بیوتکنولوژی دانشگاه ايالم برای همکاری در انجام

هیدروژن پراکسید و نشت يونی (He and Zhu,

مرارم گوناگون پشوها راضر سپاسگزاری میکنند.

) 2008همراه است.
افزايا فآالیت آنزيمهای آنتی اکسیدانی بر ا ر
تیمار سالیسیلیک اسید در تنا شوری در ساير
گیاهان ازجمله اسفناج )،(Eraslan et al., 2008
گندم ) ،(Multu et al., 2009ذرت (Momeni et

) al., 2013و درمنه

(Eskandari Zanjani,

References
Abdul Jaleel, C., Riadh, K., Gopi, R.,
Manivannan, P., Ines, J., Al-Juburi, H.
J., Chang-Xing, Z., Hong-Bo, S. and
Panneerselvam, R. (2009( Antioxidant
defense
responses:
physiological
plasticity in higher plants under abiotic
constrains. Acta Physiologiae Plantarum
31: 427-436.

77

(Nigella sativa L.) تأ یر تنا شوری و سالیسیلیک اسید بر برخی ويشگیهای فیزيولوژيک و بیوشیمیايی سیاهدانه

stress in Cassia angustifolia. Iranian
Journal of Plant Biology 48(4): 555-560.
Antuono, D. L. F., Moretti, A. and Lovato,
A. F. S. (2002( Seed yield, yield
components, oil content and essential oil
content and composition of Nigella
sativa L. and Nigella damascena.
Industrial Crops and Products 15: 59-69.

Agarwal, S. and Pandey, V. (2004)
Antioxidant enzyme responses to NaCl
Reddy, A. R. (2009) Biochemical
responses to drought stress in mulberry
(Morus alba L.): evaluation of proline,
glycine betaine and abscisic acid
accumulation in five cultivars. Acta
Physiologiae Plantarum 31: 437-447.

Askary, M., Amini, F. and Hosseinpour, L.
(2016( Study of variability in growth,
antioxidant defense system and protein
content by zinc element application in
periwinkle (Catharanthus roseus L.)
under salinity stress. Iranian Journal of
Medicinal and Aromatic Plants 32: 3546 (in Persian).

Chaparzadeh, N. and Zarandi, L. (2011)
The effects of salinity on pigments
content and growth of two canola
(Brassica napus) cultivars. Iranian
Journal of Plant Biology 3(9): 13-26 (in
Persian).

Bandeoglu, E., Egidogan, F., Yucel, M. and
Avni Oktem, H. (2004( Antioxidant
responses of shoots and roots of lentil to
NaCl salinity stress. Plant Growth
Regulation 42: 69-77.
Bassim Atta, M. (2003) Some characteristic
of Nigella (Nigella sativa L.) seed
cultivated in Egypt and its lipid profile.
Food Chemistry 83(1): 63-68.
Bates, L. S. (1973) Rapid determination of
free proline for water stress studies.
Plant Soil. 39: 205-207.
Behnamnia, M. and Shenavai Zare, A.
(2013) The effects of salicylic acid on
licorice seedlings Glycyrrhiza glabra L.)
under salt stress. Journal of Plant
Process and Function 3: 73-83 (in
Persian).
Belkhadi, A., Hediji, H., Abbes, Z.,
Nouairi, I., Barhoumi, Z., Zarrouk, M.,
Chaibi, W. and Djebali, W. (2010)
Effects of exogenous salicylic acid pretreatment on cadmium toxicity and leaf
lipid content in Linum usitatissimum L..
Ecotoxicology
and
Environmental
Safety uk 73(5): 1004-1011.
Celik, O. and Atak, C. (2012) The effect of
salt stress on antioxidative enzymes and
proline content of two Turkish tobacco
varieties. Turkish Journal of Biology 36:
339-356.
Chaitanya, K. V., Rasineni, G. K. and

Chu, Y. H., Chang, C. L. and Hsu, H. F.
(2000) Flavonoid content of several
vegetable and their antioxidant activity.
Journal of the Science of Food and
Agriculture. 80: 561-566.
Daneshmand, F., Arvin, M. J. and Keramat,
B. (2014) Salicylic acid induced changes
in safflower (Carthamus tinctorius L.)
under salinity stress. Iranian Journal of
Plant Biology 27 (2): 204-215 (in
Persian).
Elyasi, R., Majdi, M., Bahramnejad, B. and
Mirzaghaderi, Gh. (2016) Spatial
modulation and abiotic elicitors
responses of the biosynthesis related
genes of mono/triterpenes in black
cumin (Nigella sativa). Industrial Crops
and Products 79: 240-247.
Eraslan, F., Inal, A., Gunes, A. and
Alpaslan, M. (2007) Impact of
exogenous salicylic acid on the growth,
antioxidant activity and physiology of
carrot plants subjected to combined
salinity and boron toxicity. Scientia
Horticulturae 113: 120-128.
Eraslan, F., Inal, A., Pilbeam, D. J. and
Gunes, A. (2008) Interactive effects of
salicylic acid and silicon on oxidative
damage and antioxidant activity in
spinach (Spinacia oleracea L. cv.
Matador) grown under boron toxicity
and salinity. Plant Growth Regulation
55: 207-219.
Eskandari Zanjani, K., Shirani Rad, A. H.,
Moradi Aghdam, A. and Taherkhani, T.

3109  زمستان، شمارة سی و چهارم، سال نهم،زيستشناسی گیاهی ايران

(2013) Effect of salicylic acid
application under salinity conditions on
physiological
and
morphological
characteristics of Artemisia (Artemisia
annua
L.).
Journal
of
Crop
Ecophysiology 6(4): 415-428 (in
Persian).
Garratt, L. C., Janagoudr, B. S., Lowe, K.
C., Anthony, P., Power, J. B. and Davey,
M. R. (2002) Salinity tolerance and
antioxidant status in cotton cultures.
Free Radical Biology and Medicine 33:
511-502.
Gholami, R., Kashefi, B. and Saeidi Sar, S.
(2013) Effect salicylic acid on
alleviation of salt stress on growth traits
of Salvia limbata L.. Journal of Plant
Ecophysiology 15: 63-73 (in Persian).
Ghorbanli, M., Ahmadi, F., Monfared, A.
and Bakhshi Khaniki, Gh. (2012) Effect
of salt stress and its interaction with
ascorbate on catalase, ascorbate
peroxidase
activity,
proline
and
malondialdehyde in Cuminum cyminum
L. four weeks after germination. Iranian
Journal of Medicinal and Aromatic
Plants 28(1): 14-27 (in Persian).
Gurung, R. L., Lim, S. N., Khaw, A. K.,
Soon, J. F., Shenoy, K., Ali, S. M.,
Jayapal, M., Sethu, S., Baskar, R. and
Hande, M. P. (2010) Thymoquinone
induces telomere shortening, DNA
damage and apoptosis in human
glioblastoma cells. Plos One 5(8):
e12124
Hajar, A. S., Zidan, M. A. and Al-zahrani,
H. S. (1996) Effect of salinity stress on
the
germination,
growth
and
physiological activities of Nigella sativa
L.. The Arab Gulf Journal of Science
Reseach 14(2): 445-454.
Hamed, K. B., Castagna, A., Salem, E.,
Ranieri, A. and Abdelly, C. (2007) Sea
fennel (Crithmum maritimum L.) under
salinity conditions: a comparison of leaf
and root antioxidant responses. Plant
Growth Regulation 53(3): 185-194.
He, Y. and Zhu, Z. Y. (2008) Exogenous
salicylic acid alleviates NaCl toxicity

77

and increases antioxidative enzyme
activity in Lycopersicun esculentum.
Biological Plantarum 52: 792-795.
Heath, R. L. and Packer, L. (1969)
Photoperoxidation
in
isolated
chloroplast kinetics and stoichiometry of
fatty acid peroxidation. Archives of
Biochemistry and Biophysics 125: 189198.
Jaleel, C. A., Sankar, B., Sridharan, R. and
Panneerselvam, R. (2013) Soil salinity
alters growth, chlorophyll content and
secondary metabolite accumulation in
Catharanthus roseus. Turkish Journal of
Biology 32: 79-83.
Jouyban, Z. (2012) The effect of salt stress
on plant growth. Technical Journal of
Engineering and Applied Science 2(1):
7-10.
Juan, M., Rivero, R. M., Romero, L. and
Ruiz, J. M. (2005) Evaluation of some
nutritional and biochemical indicators in
selecting salt-resistant tomato cultivars.
Environmental and Experimental Botany
54(3): 193-201.
Khosravi, S., Baghizadeh, A. and Nezami,
M. T. (2011) The salicylic acid effect on
the Salvia officinalis L. under salinity
(NACL) stress. Journal of Stress
Physiology and Biochemistry 7(4): 8087.
Levent Tuna, A., Kaya, C., Dikilitas, M.,
Yokas, I. B., Burun, B. and Altunlu, H.
(2007) Comparative effects of various
salicylic acid derivatives on key growth
parameters and some enzyme activities
in salinity stressed maize (Zea mays L.)
plants. Pakistan Journal of Botany 39(3):
787-798.
Momeni, N., Arvin, M., Khagoei negad,
Gh., Keramat, B. and Daneshmand, F.
(2013) Effects of sodium chloride and
salicylic acid on some photosynthetic
parameters and mineral nutrition in
maize (Zea mays L.) plants. Plant
Biology 5(15): 15-30 (in Persian).
Multu, S., Alici, O. and Nalbantoglu, B.
(2009) Effects of salicylic acid and
salinity on apoplastic antioxidant

77

(Nigella sativa L.) تأ یر تنا شوری و سالیسیلیک اسید بر برخی ويشگیهای فیزيولوژيک و بیوشیمیايی سیاهدانه

enzymes in two wheat cultivars differing
in salt tolerance. Biologia Plantarum 53:
344-338.
Nakano, Y. and Asado, K. (1981)
Hydrogen peroxide is scavenged by
ascorbate-specific peroxidase in spinach
chloroplasts. Plant and Cell Physiology
22: 867-880.
Orcutt, D. M. and Nilsen, E. T. (2000) The
physiology of plants under stress, soil
and biotic factors. John Wiley and Sons,
New York.
Salem, M. L. (2005) Immunomodulatory
and therapeutic properties of the Nigella
sativa
L.
seeds.
International
Immunopharmacology 5: 1749-1770.
Salimi, F., Shekari, F., Azimi, M. R. and
Zangani, E. (2012) Role of methyl
jasmonate on improving salt resistance
through some physiological characters
in German chamomile (Matricaria
chamomilla L.). Iranian Journal of Plant
Biology 27: 700-711 (in Persian).
Shakirova, F. M., Sakhabutdinova, A. R.,
Bozrutkova, M. V., Fatkhutdinova, R.
A. and Fatkhutdinova, D. R. (2003)
Changes in the hormonalstatus of wheat
seedlings induced by salicylic acid and
salinity. Plant Scienc 164: 317-322.
Syvacy, A. and Sokmen, M. (2004)
Seasonal changes in antioxidant activity,
total
phenolic
and
nthocyanin
constituent of the stems of two Morus
species (Morus alba L.and Morus nigra
L.). Plant Growth Regulation 44: 251256.
Verbruggen, N. and Hermans, C. (2008)
Proline accumulation in plants: a review.
Amino acids 35: 753-759.
Velikova, V., Yordanov, I. and Edreva, A.
(2000) Oxidative stress and some
antioxidant systems in acid rain-treated
bean plants. Plant Science 151: 59-66.
Wagner, G. J. (1979) Content and vacuole/
extravacuole distribution of neutral
sugars,
free
amino
acids
and

anthocyanin in protoplasts.
physiology 64: 88-93.

Plant

