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  بررسی تاثیر اسید استیک وپاکلو بوترازول  برمقاومت به شوري فلفل دلمه اي در شرایط کشت درون شیشه اي

  
  2 گرانمایه جعفر، 1*باروقبرزگري  رقیه

  دانشگاه علوم و تحقیقات تهران کارشناس ارشد باغبانی.1
 Roghayeh.barzegar@yahoo.com :*لومسئنویسنده 

  کارشناس ارشد گیاه پزشکی، جهاد کشاورزي استان اردبیل.2
  

  چکیده
مـاکروموالربر روي   4و2و1میلی موالروپـاکلوبوترازول در غلظتهـاي    01/0 و 1/0و1به منظور بررسی تاثیر اسید استیک درغلظتهاي      

تکرار در ازمایشگاه ایستگاه تحقیقات کشاورزي شهرسـتان مغـان    5تیمار و  14فلفل دلمه اي آزمایش به صورت طرح کامال تصادفی با 
نتایج این آزمایش نشان می دهد که تیمارهاي مختلف اسید استیک و پاکلوبوترازول تحت شرایط تنش شـوري قـادر بـه    . صورت گرفت

ماکروموالرپاکلوبوتراول از جوانه زنـی ودر   4تر ودر غلظت باال.افزایش قدرت جوانه زنی ودر نتیجه  رشد گیاهچه هاي فلفل دلمه اي بود
ولی این ماده در غلظت پایین تر محرك رشـدوجوانه زنـی فلفـل دلمـه اي تحـت      .نتیجه رشد گیاهچه فلفل دلمه اي جلوگیري می کند

. ش دادمیلی موالرطـول شـاخه رانسـبت بـه شـاهد کـاه       50شرایط تنش شوري است و همچنین پاکلوبوترازول در شرایط تنش شوري 
وزن تر شاخه  ووزن  ،طول شاخه ،به طوري که تعداد برگ . واسید استیک مقاومت گیاهچه ها را تحت شرایط تنش شوري افزایش داد

میلـی  1تر ریشه رابه طور معنی داري افزایش دادواسید استیک در غلظت باالتر بازدارنده جوانه زنی فلفل دلمه اي است زیرا در غلظـت  
  .میلی موالر گردید100جوانه زنی ورشد گیاهچه تحت شرایط تنش شوري   موالر باعث توقف

  
  تنش شوري ،ماکرو موالر ،میلی موالر ،فلفل دلمه اي ،پاکلو بوترازول ،اسید استیک :واژگان کلیدي

  
  مقدمه 

سبز ونـارنجی یافـت مـی    و ،زرد،از خانواده سیب زمینی سانان که به رنگهاي قرمز capsicum annumفلفل دلمه اي با نام علمی     
نیـز نامیـده    "فلفل شیرین "شود از ویژگیهاي آن این است که به تندي گونه هاي دیگر فلفل نیست به همین دلیل در انگلستان وایرلند

شـار  بعالوه این سـبزي سر .از فلفل دلمه اي می توان در درمان سرطان وحتی براي پیشگیري از ابتال به این بیماري استفاده کرد.شود می
نتیجه تحقیقات نشان داده است که شرایط نامساعد محیطی بـه طـور قابـل    .)5(از ترکیبات آنتی اکسیدان مثل ویتامین ث کاروتن است

با توجه به اینکه بهنژادي گیاهان براي تنشهاي خشکی وگرمـا ویخبنـدان خیلـی    .)3(توجهی توزیع وعملکرد گیاهان را محدود  می کند
 .)1(باشـد  ربالگري درون شیشه اي یک روش موثر جهت غربالگري ژرپالسم در زمـان کـم وبادقـت بیشـتر مـی     پیچیده وزمان بر است غ

همچنین ثابت شده است که روش غربالگري درون شیشه اي می تواند براي طبقه بندي ژنوتیپ ها بـراي مقاومـت بـه شـوري اسـتفاده      
هت بررسی تاثیر پاکلوبوترازوا واسید اسـتیک کـه در القـاي مقاومـت بـه      بنابراین استفاده از روش غربالگري درون شیشه اي ج .)2(شود

تنشهاي زیستی تاثیربه سزایی دارند تحقیق حاضر جهت بررسی تاثیر این مواد روي القاي مقاومت به تـنش شـوري بـر گیاهچـه هـاي      
ه ترین روشـهایی کـه را تولیـد ان بکـار     اسید استیک از اسیدهاي آلی است ویکی از ساد.)7(درون شیشه اي فلفل دلمه اي انجام گرفت

پـاکلوبوترازول بانامهـاي   .)4(ن چـین اسـت  آویکی ا زعمده ترین کشورهاي تولید کننده .رود استفاده از قارچ آسپرژیلوس نایجر است می
ان حلقوي با سه اتم باشد که مشخصه  بارز آن داشتن یک ساختمتجاري کولتار وبونزي یکی از ترکیبات بازنده رشداز گروه تریازولها می

می باشد از بیوسنتز جیبریلینهـا   S ترکیب به صورت نباشدبرخی شواهد نشان می دهند که گروههاي هیدروکسی که در ای نیتروژن می
  .بود  ید استیک وپاکلو بوترازولاسات مضر تنش شوري با استفاده از رهدف از این پژوهش کاهش اث ).6(کند جلوگیري می
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  هامواد وروش

کرار انجام شد تیمارهاي آزمـایش  ت 5تیمار و 14در این آزمایش به منظور تولید  بذر فلفل دلمه اي به صورت طرح کامال تصادفی با     
و تیمـار شـاهد محـیط کشـتی بـا      )میلی موالر 01/0و1/0و1(واسید استیک ) ماکروموالر4و2و1(شام غلظتهاي مختلفی از پاکلوبوترازول 

گـرم در لیتـر آگـار و دو     8درصـد سـاکارز  و   3محیط کشت مورد اسـتفاده حـاوي   . میلی مول از نمک خالص بود 100یا  50غلظتهاي 
از نمک خالص جهت اعمال شوري در محیط کشت بود در طول این آزمایش شاخصـهایی ماننـد وزن تـر     )میلی مول 100یا 50(غلظت 
وبراي رسم نمودارها   SASتجزیه داده ها با استفاده از نرم افزار . .تعداد برگ وطول ساقه مورد بررسی قرار گرفت ریشه و ،برك ،شاخه

  .ه می شوداستفاد Excel از نرم افزار
  

  نتایج وبحث
وزن تـر   ،طـول شـاخه  ،نشان می دهد که بین تیمارها از لحاظ تعـداد بـرگ   )1جدول شماره (نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس    

  .درصد اختالف معنی داري وجود دارد 5وزن تر ریشه در سطح احتمال  ،شاخه
رها از لحاظ تعداد برگ، طول شـاخه، وزن تـر شـاخه و وزن تـر ریشـه در      نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین تیما

  ).1جدول (درصد اختالف معنی داري وجود دارد  5سطح احتمال 
  اسید سیتریک روي شاخصهاي مورد مطالعه تجزیه واریانس تاثر پاکلوبوترازول و -1جدول 

     
  
  
  
  

  .درصد می باشد5نشانگر وجود اختالف معنی دار در سطح احتمال *
  

تـی روي تعـداد بـرگ دارد بـه طـوري کـه بـا        پاکلوبوترازول تاثیر مثب،نتایج آزمایشات نشان داد تحت شرایط تنش شوري متوسط      
ماکروموالر از پاکروبوترازول از لحـاظ تعـداد    4ماکروموالرتعداد برگ به طور معنی داري افزایش یافت ولی غلظت  2افزایش غلظت آن تا

شاخه را کـاهش داد   طول،برگ اختالف معنی داري با شاهد نداشت از لحاظ طول شاخه پاکروبوترازول در تمام غلظتهاي مورد استفاده 
را نسبت به شاهد افزایش دادوزن تر ریشه نیز در تیمارهاي مربوط به پاکروبوترازول بیشتر از شاهد بـود تحـت شـرایط    و وزن تر شاخه 
موالر تعداد برگ را به طور معنی داري نسبت به شـاهد افـزایش   1و5/0اسید استیک در غلظتهاي ) میلی موالر نمک 50(شوري متوسط 

ف معنی داري با شاهد نداشت این ماده در تمام غلظتهـاي مـورد اسـتفاده گیاهـانی بـا طـول       میلی موالر اختال1/0دادولی در غلظتهاي 
میلـی   1و5/0شاخه کمتري نسبت به شاهد تولید نمود ولی وزن تر شاخه به طور معنـی داري در محـیط کشـتهایی کـه بـا غلظتهـاي       

لیـرغم وجـود اخـتالف معنـی دار بـین شـاهد وتیمارهـاي        موالراز اسید استیک تیمار شده بودند افزایش یافت از لحاظ وزن تر ریشـه ع 
میلی موالر از این  ماده گیاهانی با وزن تر ریشـه بیشـتري نسـبت بـه شـاهد تولیـد        1و5/0تیمارهی  ،مربوطه به اسید استیک با شاهد
مورد مطالعه رابـه طـور    میلی موالر شاخصهاي 1/0و5/0میلی موالر نمک این ماده نیز در غلظتهاي  100نمودند در محیط کشت حاوي 

وزن تر شاخه وتعدادبرگ کمتـري را   ،میلی موالر از این ماده وزن تر ریشه 1/0معنی داري نسبت به شاهد افزایش داد وغلظت  وغلظت 
  .میلی موالر بود 5/0میلی موالر بیشتر از غلظت  1/0میلی موالر تولید کرد ولی طول شاخه در غلظت  5/0نسبت به غلظت 

  

منابع 
  درجه آزادي  تغییرات

 میانگین مربعات

  وزن تر ریشه وزن تر شاخه طول شاخه تعداد برگ

  2/21*  7/188*  3/28*  3/6*  13  تیمار

  31/1  98/7  207/0  376/0  69  خطا

CV    27/23  75/20  7/26  8/27  
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  ري کلینتیجه گی

  پاکلوبوتازول تحت شرایط تنش شوري قادر به افزایش قدرت جوانه زنی ودر نتیجه رشد گیاهچه هاي فلفل دلمه اي بود -1
از جوانه زنی ودر نتیجه رشد گیاه فلفل دلمه اي جلوگیري می کنـد ولـی ایـن مـاده در     )ماکروموالر4(پاکلوبوترازول در غلظت باالتر -2

  .رشد و جوانه زنی گوجه فرنگی تحت شرایط تنش شوري است غلظتهاي پایین تر محرك
  . میلی موالر طول شاخه رانسبت به شاهد کاهش داد 50پاکلوبوترازول در شرایط تنش شوري -3
وزن تـر شـاخه  و    ،طـول شـاخه   ،به طوري که تعداد برگ،اسید استیک مقاومت گیاهچه ها را تحت شرایط تنش شوري افزایش داد-4

  .را به طور معنی داري افزایش داد وزن تر ریشه
میلی مـوالر باعـث توقـف جوانـه زنـی ورشـد        1اسید استیک در غلظت باالتر بازدارنده جوانه زنی فلفل دلمه اي است زیرا در غلظت -5

  .میلی موالر گردید 100گیاهچه تحت شرایط تنش شوري 

  
  میلی موالر 50یط تنش شوريو پاکلوبوترازول روي تعداد برگ در شرا اسید کیتاثر اس -1نمودار 

  .هاي داراي حروف مشترك از لحاظ آماري معنی دار نیستندستون*

  
  میلی موالر 100و پاکلوبوترازول بر تعداد برگ درشرایط تنش شوري  استیک اسیداثر  -2نمودار 

  
  میلی موالر 50و پاکلوبوترازول روي طول شاخه در شرایط تنش شوري اسید استیکاثر  -3نمودار 
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  میلی موالر 100روي طول شاخه در شرایط تنش شوري و پاکلوبوترازول اسید استیکاثر  -4نمودار 

  
  میلی موالر 50و پاکلوبوترازول روي وزن تر شاخه در شرایط تنش شوري اسید استیکاثر  -5نمودار 

  
  میلی موالر 100و پاکلوبوترازول روي وزن تر شاخه در شرایط تنش شوري اسید استیکاثر  -6نمودار 

  

  
  میلی موالر 50و پاکلوبوترازول روي وزن تر ریشه در شرایط تنش شوري اسید استیکاثر  -7نمودار 

  
  
  
  
  
  

 

 



 

٥ 

  
  

  
  میلی موالر 100روي وزن تر ریشه در شرایط تنش شوري و پاکلوبوترازول اسید استیکاثر  -8نمودار 
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