
 

کنگرفرنگی  خواص آنتی اکسیدانیهای مورفولوژیکی و  برخی ویژگی برتأثیر الیسیتورهای غیر زیستی 

 (.Cynara scolymus L)خاردار 
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  چکیده

سیدانی کنگرفرنگی تحت تنش شوری، های مورفولوژیکی و خواص آنتی اک به منظور ارزیابی تأثیر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی

تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح محلول پاشی اسید  آزمایشي به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاماًل تصادفی با سه تکرار انجام شد.

ت متقابل، براساس نتایج اثرا .میلی موالر( بود 12و  6میلی موالر( و شوری )صفر )شاهد(،  022و  222سالیسیلیک ) صفر )شاهد(، 

میلی موالر اسید  022پاشی شده با بیشترین مقدار تعداد و طول برگ، ارتفاع بوته، وزن تر بوته، وزن تر و خشک ریشه در گیاهان محلول

میلی موالر و  022سالیسیلیک حاصل شد و از طرفی بیشترین مقدار فنل، فالونوئید و آنتی اکسیدان هم از محلول پاشی اسید سالیسلیک 

( به دست آمد. از طرفی نتایج نشان داد بیشترین مقدار کربوهیدرات در محلول  20/31و  66/2، 04/2میلی موالر )به ترتیب  12ی شور

توان گفت تنش موجب تأثیرات مخرب طورکلی می شوری بدست آمد. به میلی موالر 12میلی موالر اسید سالیسیلیک و  022پاشی با تیمار 

 ید سالسیلیک موجب افزایش تحمل به تنش شوری در گیاه کنگر فرنگی شد.بر گیاه شده و مصرف اس

 ، فلزات سنگین، آنتی اکسیدانDPPHپرولین، کنگرفرنگی، فعالیت مهار رادیکال  :کلیدی کلمات
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 مقدمه

( .Cynara cardunculus Lگیاه کنگرفرنگی خاردار )

ی در زبان فارس(، Compositeمتعلق به خانواده کاسنی )

به آرتشیو معروف است. از اثرات درمانی گیاه کنگر فرنگی 

توان اثرات حمایت کننده کبدی، ضد میکروبی، پایین می

آورنده کلسترول و چربی خون و تحریک بیان ژن نیتریک 

های  (. برگLi et al., 2004اکساید سنتاز را نام برد )

کنگرفرنگی محتوی ترکیبات فنولی، فالونوئیدی و اسیدی 

باشد. اسید کافئیک، استرهای کینیک، اسید کلروژنیک، یم

نئوکلرونیک اسید واسید سینارین ترکیبات عمده گیاه 

 (.Wittemer et al., 2005شود )محسوب می

مشکل عمده شوری برای گیاهان عالی در مناطق خشک، 

وجود مقادیر بیش از حد کلرید سدیم در خاک است 

(Munns and Tester, 2008زیر ،) ا باال بودن غلظت

سدیم در خاک باعث کاهش پتانسیل محلول خاک شده و 

ها گیاه باعث جلوگیری از سازوکار تنظیم اسمزی در سلول

های غذایی مانند پسابیدگی و اختالل در جذب و انتقال یون

های سدیم و شود. باال بودن غلظت یونپتاسیم و کلسیم می

انزیمی اثر سمی داشته های بر غشاها و سیستم دتوانکلر می

 (. بر این اساس سدیم و کلر دوChen et al., 2007باشد )

یون کلیدی مهم با اثرات ویژه یونی هستند که رشد و 

دهند داری کاهش میطور معنیعملکرد گیاه زراعی را به

(Rengasamy, 2010.) 

-به تنش را گیاهان مقاومت که ترکیباتي از استفاده امروزه،

 هايفعالیت بهبود موجب و داده افزایش محیطي هاي

 از این گردد. یکیمی توصیه شوند،مي گیاه متابولیکي

 از تنظیم است. این ترکیب اسیدسالیسیلیك ترکیبات

-مي گیاهان محسوب در فنلي ترکیبات و رشد هايکننده

 هايتنظیم فرآیند در مهمي بسیار نقش که شود،

 اثر محیطي هايتنش ردارند، د عهده به گیاه فیزیولوژیکي

شوند   مي گیاه در روند رشد بهبود موجب و داشته محافظتي

 شوری، به پاسخ در گیاهان. (1311حیدری و همکاران، )

بسیاری از این  کنند که سنتزمی تولید هاییپروتئین

شود. می تحریك اسید سالیسیلیك یهای به وسیلهپروتئین

 اکسیدان آنتي كی عنوانهمچنین به اسید سالیسیلیك

گردد اکسیژن می فعال هایگونه کاهش غیرآنزیمی موجب

(Pirasteh-Anosheh et al., 2012اسید .)  سالیسیلیک

 وسیعی طوربه که است فنلی ترکیبات از گروهی به متعلق

 شبه هورمونی ماده عنوانبه امروزه و دارد وجود گیاهان در

 عنوان تنظیمبه ترکیبات از گردد. این گروهمی محسوب

 اورتو اسید یا SAکنند. ترکیب می عمل رشد یکننده

درونی  ی رشدکننده تنظیم یک بنزوئیک اسید، هیدروکسی

 تنظیم در که باشدمی طبیعی گروه ترکیبات فنلی از

رشد  ،یگل ده نقش دارد. القا اهیگ یکیولوژیزیف فرآیندهای

 و هازنهدر باز و بسته شدن رو ریتأث لن،یو نمو، سنتز ات

 ,Raskin).دآییبه حساب م SA مهم هانقش از تنفس

 یو شور کیلیسیسال دیاس ریتأث قیتحق نیهدف ا (1992

 یدانیاکس یو خواص آنت یکیمورفولوژ یها یژگیو یبر برخ

 کنگر فرنگی می باشد.
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 هامواد روش

به منظور بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک بر برخی 

خواص آنتی اکسیدانی  های مورفولوژیکی و ویژگی

کنگرفرنگی خاردار تحت تنش شوری، آزمایش فاکتوریل در 

های مورد آزمایش شامل: قالب طرح کامال تصادفی با تیمار

 222، 2میلی موالر(، اسید سالیسیلیک ) 12و  6، 2شوری )

ی پژوهشکده تکرار در گلخانه 3موالر( با میلی 022و 

سالیسیلیک و شی با اسیدپا دانشگاه زابل انجام شد. محلول

برگی( روی گیاه  6-1ای )مرحله در مرحله گیاهچه

کنگرفرنگی انجام شد. برای تیمار صفر اسید سالیسلیک از 

برگی اعمال تنش  1-6آب مقطر استفاده شد. در مرحله 

شوری شروع شد و تا زمان نمونه گیری ادامه داشت. اعمال 

گیری صفات دازهشوری با کلرید سدیم انجام شد. برای ان

بوته انتخاب  3صورت تصادفی مورد مطالعه در هر گلدان به

های رشدی، ها برای بررسی برخی شاخصشد و گیاهچه

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی به آزمایشگاه انتقال داده شدند. 

آورده شده  1خصوصیات خاک مورد استفاده در جدول 

 است. 

 ده در کشت کنگرفرنگیتجزیه بستر خاکی مورد استفا -1جدول 

 

 

 

 

 یولوژیکیو فیز های مورفولوژیکی گیری ویژگی اندازه

اده از برای این منظور صفاتی از قبیل ارتفاع بوته با استف

گیری شد، وزن تر بوته، وزن تر برگ، خط کش مدرج اندازه

وزن تر ریشه و خشک ریشه، با استفاده از ترازوی دیجیتالی 

غلظت فنل گرفت.  انجامگیری  اندازهگرم  221/2با دقت 

کل در نمونه برگ تازه براساس روش فولین شیکالتو 

(Singleton and Rossi, 1965فالونوئید ،)ش ها به رو

 اسپکتروفتومتری با استفاده از روش کریزک 

 

 

 

Krizek et al., 1992)گیری کربوهیدرات و (، اندازه

( Irrigoyen et al., 1992پرولین از روش ایرگون )

ز ا  DPPH برای تعیین فعالیت رادیکال استفاده شد.

( Abe et al., 1998محلول استاندارد اسید اسکوربیک )

ها با استفاده از نرم افزار واریانس داده. تجزیه گردیداستفاده 

SAS  ها با استفاده انجام شد و مقایسه میانگین 1/1نسخه

 ای دانکن محاسبه گردید.از آزمون چند دامنه

 

 تایج و بحثن

 صفات تعداد برگ، طول برگ و ارتفاع بوته

آنها برای اثراصلی اسید سالیسلیک و شوری و برهمکنش

برگ و ارتفاع بوته در سطح احتمال صفات تعداد برگ، طول 

(. تاثیرات اثرات متقابل 2یک درصد معنادار شد )جدول 

 فسفر مس اسیدیته

 

 پتاسیم

 

 آهن

 

 روی

 

 نیتروژن

 

هدایت 

 الکتریکی

 

مواد 

 آلی

 

بافت 

 خاک

mg.kg-1 )%( 

1/4 46/2 6/1 1/2 1/3 61/2 30 21 06 
 رسی
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سطوح شوری و اسید سالیسلیک بر صفات مذکور نشان داد 

که بیشترین مقدار تعداد برگ، طول برگ و ارتفاع بوته )به 

متر( در تیمار سانتی 41/66و  22/22عدد،  22/6ترتیب 

موالر و عدم کاربرد شوری یمیل 022اسید سالیسلیک 

 (. 3حاصل شد )جدول 

 ناحیه در سلولي تقسیم افزایش طریق از اسید سالیسیلیک

 رشد افزایش سبب سلولي، شدن طویل و مریستم انتهایي

 که کردند (. گزارش1312لو  حاجی زاده و علیشود )مي

 طول ساقه افزایش سبب اسید سالیسیلیک پاشيمحلول

 که اسید است شده گزارش .(1312ان، شد)اعالیی و همکار

گندم  گیاهچه مریستم درون را سلولي تقسیم سالیسلیک

 Mandhanis etبخشید ) بهبود را گیاه رشد و داد افزایش

al., 2006ارتفاع افزایش سبب اسید سالیسلیک (. همچنین 

-Gutierrezگردید ) و مزرعه گلخانه شرایط در سویا گیاه

Coronado et al., 1998) تعداد برگ در بوته از اهمیت .

خاصی برخوردار است، زیرا باعث افزایش جذب نور و در 

 Reddy etگردد )نتیجه افزایش فتوسنتز و رشد گیاه می

al., 1997سالیسیلیک پاشيمحلول که کردند (. گزارش 

شد که با نتایج این پژوهش  طول برگ افزایش سبب اسید

(. احتمال داده مي 1310مطابقت دارد )کاشفی و همکاران، 

شود سالیسیلیك اسید بتواند سبب بهبود جذب عناصر 

تواند غذایي در شرایط تنش شوري شود که این خود مي

افزایش رشد را به همراه داشته باشد که افزایش ارتفاع 

 ,.Eraslan et alباشد )گیاهچه یکي از این موارد مي

از تعداد (. در این بررسی با افزایش میزان شوری 2007

برگ، طول برگ و ارتفاع بوته به شدت کاهش یافت. کاهش 

رشد یک نوع سازگاری برای زنده ماندن گیاه در شرایط 

(. کاهش تعداد 1311زنجانی و همکاران  اسکندریتنش است )

تواند به علت تشدید ریزش برگ و یا کاهش تولید برگ می

مکاران، عبداللهی و ههای جدید در شرایط شوری باشد )برگ

1312.) 

 وزن تر بوته، وزن تر برگ، وزن تر و خشک ریشه

نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که 

سطوح شوری، اسید سالیسلیک و برهمکنش آنها بر وزن تر 

بوته، وزن تر برگ، وزن تر و خشک ریشه در سطح احمال 

(. مقایسه 2یک درصد اختالف معنادار نشان داد )جدول 

انگین اثرات متقابل اسید سالیسلیک و شوری نشان داد می

بیشترین وزن تر بوته، وزن تر برگ، وزن تر و خشک ریشه 

گرم(در تیمار اسید  61/2و  16/6، 10/1، 13/1)به ترتیب

موالر و عدم شوری بدست آمد )جدول میلی 022سالیسلیک

3.) 

لیك رسد افزایش بیوماس در اثر استفاده از سالیسیبه نظر مي

اسید بخاطر فعالیت آنتي اکسیداني این ماده در غشا سلولي 

باشد. گفته شده تیمار با سالیسیلیك اسید باعث افزایش 

وفابخش و شود )مقادیر لیگنین در ساختار دیواره سلولي مي

-(. کاربرد سالیسیلیك اسید بصورت محلول1314همکاران، 

 شود پاشي باعث افزایش بیوماس در گیاه سویا می

(Eraslan et al., 2007افزایش .) هوایی اندام و ریشه رشد 

 سالیسیلیک اسید تیمار به پاسخ در ذرت و گیاهان سویا

 Gutierrez-Coronado et al., 1998) شده استگزارش 

(Hussein et al., 2007کاربرد .) اسید زايبرون 

 هم و شوري شرایط تنش در هم را گیاه رشد سالیسیلیک

 دهدمی توجهی افزایش قابل شکل به تنش، رغی شرایط در

 Gunes etآن بود ) بازدارندگی اثرات با مرتبط احتمااًل که

al., 2007تنش شرایط در فرنگی توت روی پژوهشی (. در 
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-میلی یک غلظت در سالیسیلیک اسید از شوری، استفاده

شد  ریشه و شاخساره خشک و تر وزن افزایش موالر، باعث

(Karlidag et al., 2009.) 

 

 فنل، فالونوئید و آنتی اکسیدان 

تجزیه واریانس میانگین مربعات نشان داد سطوح مختلف 

شوری و اسید سالیسلیک و برهمکنش آنها تفاوت معناداری 

از نظر آماری در فعالیت صفات فنل، فنالونوئید و آنتی 

(. مقایسه میانگین 2اکسیدان گیاه وجود داشت )جدول 

سالیسلیک و شوری نشان داد که بیشترین برهمکنش اسید 

میزان فنل، فالونوئید و آنتی اکسیدان در تیمار اسید 

موالر )به میلی 12موالر و شوری میلی 022سالیسلیک 

 (.0دست امد )جدول ( به20/31و  66/2، 04/2ترتیب 

عنوان یک جزء پیام رسان کلیدی در سالیسلیک اسید به

شود. گیاه شناخته میهای دفاعی سازی پاسخفعال

های دفاعی گیاه منجر به زیست ساخت و تجمع انواع  پاسخ

شود های فنلی گیاهی میهای ثانویه از جمله ترکیبترکیب

(Mueller et al., 1993فنلها .) اکسیدان ترکیبات آنتی 

هستند.  شوري تحت شرایط گیاهی بافتهاي در نیرومندي

 از در مهمی نقش ،ساختار اسکلتی دلیل به ترکیبات این

 تنش شرایط در تولیدي آزاد اکسیژن رادیکالهاي بردن بین

 و سیتوپالسمی ساختارهاي این ترتیب دارند. به شوري

 و کرده محافظت شوري منفی از تاثیرات را کلروپالستی

 اکسیداسیون از لیپواکسیژناز عمل از با جلوگیري همچنین

(. رادیکال Amel et al., 2008کند )لیپیدها جلوگیری می

DPPH  یک رادیکال آزاد، پایدار، آلی و نیتروژن دار است

های طور گسترده برای آزمایش پاک کردن رادیکالکه به

-بهDPPH شود. آزمون جاروب کنندگی استفاده می آزاد

طور معمول برای مشخص کردن توانایی آنتی اکسیدانی 

 Naczk etرود )های آزاد بکار میبرای پاکسازی رادیکال

al., 2003). 
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 نتایج تجزیه واریانس برخی خصوصیات مورد بررسی کنگرفرنگی تحت تأثیر تیمار شوری و اسید سالیسیلیک -2جدول 

 میانگین مربعات

 منابع تغییرات

درجه 

 آزادی

 

 تعداد برگ

 

 طول برگ

(cm) 

 

 ارتفاع بوته

(cm) 

 وزن بوته

(gr) 

وزن تر 

 برگ

(gr) 

 

وزن تر 

 ریشه

(gr) 

 

وزن خشک 

 ریشه

(gr) 

 فنل

 

 فالونوئید

 

 آنتی اکسیدان

 

 کربوهیدرات

)میکروگرم در 

 گرم وزن تر(

 

 پرولین

)میکرومول 

در گرم وزن 

 تر(

30/16 2  اسید سالیسلیک
** 11/212

** 40/416
** 16/61

** 62/2
** 11/33

** 11/2
** 12/2

** 220/2
** 41/13

** 21/16
** 11/2

** 

42/3 2 شوری
** 2/362

** 41/0320
** 11/60

** 62/2
** 11/26

** 04/2
** 26/2

** 21/2
** 11/162

** 46/10
** 13/2

** 

26/2 2 اسید سالیسلیک* شوری
* 21/12

** 61/21
** 14/2

** 22/2
** 36/2

** 222/2
** 221/2

** 223/2
** 11/6

* 24/3
** 21/2

** 

 2221/2 221/2 61/1 2223/2 2221/2 2226/2 22/2 2226/2 20/2 22/1 61/2 22/2 60 خطا

 CV%  12/3 61/0 60/2 23/3 21/3 11/3 22/6 11/3 46/3 64/0 26/2 22/3ضریب تغییرات

 .باشددرصد و بدون اختالف معنی دار می 1درصد ،  6به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال  ns* و ** و 
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 متقابل تیمار اسید سالیسلیک و شوریمقایسه میانگین برخی خصوصیات مورد بررسی کنگرفرنگی تحت تأثیر اثر  -3جدول 

 

 اسیدسالیسلیک

 

 شوری

 

تعداد 

 برگ

 

 طول برگ

 

 ارتفاع بوته

 

 وزن بوته

 

وزن تر 

 برگ

 

وزن تر 

 ریشه

 

وزن خشک 

 ریشه

 

 فنل

 

 فالونوئید

 

 آنتی اکسیدان

 

 کربوهیدرات

 

 پرولین

2 

2 41/3
e 43/10

d 11/06
e 42/6

e 40/2
 e 13/3

 f 01/2
 c 11/2

 h 02/2
g 46/20

f 44/2
i 21/2

 g 

6 33/3
f 11/12

f 31/31
 f 66/6

 g 60/2
 g 21/3

g 32/2
 e 20/2

 f 62/2
 d 21/26

 de 24/3
 h 24/2

 d 

12 11/2
g 63/1

 h 00/23
i 60/3

h 62/2
 h 22/2

h 26/2
f 02/2

 c 66/2
ab 22/21

b 21/6
 b 02/2

 b 

222 

2 00/0
c 41/11

b 00/60
b 66/1

 b 22/1
b 20/6

 c b
61/2  21/2

 g e
06/2 32/26

ef 63/3
 g 33/2

c 

6 22/0
 d 46/14

c 03/04
d 61/4

d 44/2
d 06/0

 d d
01/2  31/2

 d d
01/2 03/21

bc 43/3
 f 31/2

 b 

12 41/3
 e 11/11

g 02/24
h 62/6

g 61/2
 f 21/3

 g e
32/2  01/2

 c c
62/2 66/21

b 13/0
e 61/2

a 

022 

2 22/6
 a 22/22

 a 41/66
a 13/1

a 10/1
a 16/6

 a a
61/2  32/2

 e f
03/2 01/26

ef 01/0
 d 22/2

 f 

6 11/0
 b 66/14

c 42/01
 c 23/1

 c 14/2
 c 63/6

b c
06/2  02/2

b bc
63/2 36/24

cd 11/6
 c 26/2

 e 

12 66/0
 c 64/13

e 11/31
g 34/6

 f 41/2
 d 20/0

 e d
02/2  04/2

 a a
66/2 20/31

a 66/6
 a 24/2

d 

 .باشدحروف مشترک در هر ستون نشان دهنده عدم اختالف معنی دار می

 

 



 1های مورفولوژیکی و خواص آنتی اکسیدانی کنگرفرنگی خاردار/  بر برخی ویژگی تأثیر الیسیتورهای غیر زیستی

 

علت افزایش محتوای فنلی در گیاهان تحت تنش را 

 سازوکارهاي تنش، تحت گیاهان که نمودند چنین بیان

 در کل فنل غلظت افزایش قبیل از را خاصی دفاعی

 Apel andگیرند ) می کار به اکسیداتیو برابر استرس

Hirt, 2004.) شوري تنش تحت فالونول مقدار افزایش 

 هايترکیب عنوان بهترکیبات  به این علت است که این

 مقابل در محافظت کننده عوامل فیزیولوژیکی، فعال

 نقش آزاد، هايجذب کننده رادیکال عنوانبه و تنش

 ,.Tattini et alدارند ) گیاهان مقاومت در مهمی

 گیاه فنلی محتواي روي شوري تنش بررسی (. با2004

تنش  شافزای با فنلی محتواي که نمودند بیان گلیمریم

 باالترین در افزایشی روند کردن طی از پس شوري،

یافت که با نتایج این پژوهش  کاهش شوري غلظت

 تیمار (.Valifard et al., 2014مطابقت نداشت )

 افزایش نتیجه در و فنلی ترکیبات تجمع باعث شوري

تحقیق  نتایج مورد در که شودمی اکسیدانی آنتی فعالیت

 (.Klimczak et al., 2007کند  )می صدق نیز حاضر

 کربوهیدرات

اثر اصلی سطوح مختلف شوری و اسید سالیسلیک  

وبرهمکنش آنها بر میزان کربوهیدرات در سطح احتمال 

 12(. آثار متقابل 2یک درصد معنادار شد )جدول 

موالر اسید سالیسلیک میلی 022و موالر شوری میلی

کرد. ( بیشترین میزان کربوهیدرات را حاصل 66/6)

را  برگ محلول کربوهیدرات غلظت سالیسیلیک، اسید

که  گزارش شده است .داد افزایش شاهد گیاه به نسبت

-هیدرولیز کربوهیدرات تحریک سبب سالیسیلیک اسید

 محلول مانند قندهای ترکیباتی افزایش با و شودمی ها

 خسارت سبب کاهش اسمزی منبع یک ایجاد ضمن

 تحقیق (. با1316مکاران، دوست و ه نظامشود )می تنش

 اسید کاربرد که گزارش کردند لیمو هاینهال روی

موالر باعث تجمع میلی 26/2غلظت  با سالیسیلیک

گردد های لیموآب مینهال قندهای محلول در برگ

(. نتایج مشابهی در مورد اثر 1316)باغبان و همکاران، 

های مختلف بر مقدار سالیسلیک اسید در غلظت

رات گوجه فرنگی و گندم نیز گزارش شده است کروهید

(Mohammad et al., 1998.) اضافه که نشان دادند 

 افزایش کشت باعث محیط به سالسیلیک اسید کردن

 ,.Poor et alشد ) فرنگیگوجه در محلول قندهای

در گیاه یونجه نیز با افزایش سطوح شوری،  .(2010

وکوز، ساکارز ها از جمله فروکتوز، گلغلظت کربوهیدرات

ها در سیتوزول ومزوفیل برگ و ریشه و کربوهیدرات

های گیاهی به افزایش یافت. قابلیت سازگاری گونه

غلظت زیاد شوری در خاک با پایین آوردن پتانسیل 

اسمزی بافت در اثر انباشتگی مواد حل شونده همراه 

 (.(1311خوشبخت و همکاران و همکاران، است )

 پرولین

اثر اصلی سطوح مختلف شوری و اسید سالیسلیک 

وبرهمکنش آنها بر میزان پرولین در سطح احتمال یک 

موالر میلی 12(. آثار متقابل 2درصد معنادار شد )جدول 

( 61/2موالر اسید سالیسلیک )میلی 222شوری و

 تنظیم بیشترین میزان پرولین را حاصل کرد. در کاربرد

 زمان آن، غلظت گیاه، نوع یرنظ عواملی رشد، هايکننده

-می تاثیر گیاه عکس العمل در کاربرد دفعات تعداد و

 پرولین مقدار محسوس افزایش تحقیقی، گذارد. نتایج
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 پاشیمحلول افزایش غلظت با را کلزا هايبرگ

بیان (. 1311امام و ایلکای،است) داده نشان سایکوسل

های کردند که اسید سالیسلیک با القا برهمکنش

مع جفاظتی با واسطه هورمون ابسیک اسید منجر به تح

 شود ها به ویژه پرولین در گیاهان میاسمولیت

(Yoshiba et al., 2005ا .)زایش سطوح پرولین را در ف

گیاهان موز تیمار شده با سطوح مختلف اسید 

سالیسلیک که در شرایط تنش خشکی قرار داشتند، 

 .(Bidabadi et al., 2012) گزارش کردند

گیاهان در هنگام  ترکیبات اسمولیتیپرولین یکی از 

توان گفت که تنش است که با توجه به این نتایج می

گیاه کنگر تحت تنش شوری بدون نیاز به اسید 

رسد کند. به نظر میسالیسلیک پرولین زیادی تولید می

در گیاهانی که تحت تنش شوری هستند، افزایش اسید 

شار آماس و ادامه رشد سلول آمینه پرولین باعث حفظ ف

گردد و یک نقش آنتی اکسیدانی در حفاظت از می

(. Patakas et al., 2002غشاهای زیستی را دارد )

توان چنین افزایش پرولین ناشی از مقدار شوری را می

های مسیر گلوتامات تحت تنش توجیه کرد که آنزیم

ا یابد. زیرسنتز پرولین افزایش می شوری، فعال شده و

های شوری )کلرید سدیم( موجب تحریک ژن

شود. درباره تجمع پرولین در ها میسنتزکننده این آنزیم

گیاه دالیل مختلف ارائه شده است. برخی آن را به دلیل 

اثر تنظیمی اسید ابسزیک بر فرایندهای نوری در 

( می Serraj and Sinclair, 2002متابولیسم پرولین )

 دانند.
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Abstract 

In order to study of effect of foliar application salicylic acid on some morphophytochemicals and 

antioxidant of artichoke under Salt Stress, a factorial experiment in a completely randomized design 

with three replications at seedling stage was conducted at Greenhouse Research farm of the 

University of Zabol. Experimental treatments included salinity stress in 3 levels (0 , 6 , and 12 m M) 

and salicylic acid at 3 levels (0 , 200 , and 400 m M) . The results showed maximum numbers and 

length of leaves, plant height, fresh and dry weight of plant, fresh and dry weight of root were 

afforded by using 400 m M salicylic acid. The highest amount of total phenolic content, flavonoids, 

atioxidant capacity and carbohydrates were related to 400 mM salicylic acid and 12 m M salinity 

(0.47, 0.56, 31.24 and 5.65 respectively). On the other hand the highest of prolin (0.51) was observed 

in 200 m M salicylic acid and 12 m M salinity. In general could said that stress causes damaging 

effects of on plants and the use of salicylic acid increases the plant tolerance to salt stress. 

Keywords: Proline, Artichoke, DPPH radical scavenging, Heavy metals, Antioxidant. 
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