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 چکیده
عالوه بـر مصـارف صـنعتی از     که دنشو مهمی از تولید محصوالت کشاورزي را شامل می بخشي روغنی ها دانه :هدف و سابقه

در  ياز آشـپز  یـر بـه غ  یاهیگ هايمتعدد، استفاده از روغن يکاربرد هايبرنامه یاندر مد. نیز اهمیت بسزایی دارن ايلحاظ تغذیه
(در جهـت   یسـتی ز هـاي صنعت بـرق و سـوخت   يبرا عایق و هاروان کننده یک،پالست ی،و بهداشت یشیساخت محصوالت آرا

هاي روغنی است کـه مقـام    دانه ترین کلزا یکی از مهمبرخوردار بوده است.  اي یژهو یت)، از اهمايگلخانه يکاهش انتشار گازها
سطح  و اسید اروسیک درصد 2کمتر از  دارايکلزا روغن هاي روغنی به خود اختصاص داده است.  سوم را پس از سویا و نخل

اثـر   یپـژوهش بـه منظـور بررسـ     یـن ا .کندمی کمکسطح کلسترول در خون  کاهش به کهباشد می اشباع هاي چرباسید یینپا
  .گردیددانشگاه زنجان انجام  یقاتیعملکرد در مزرعه تحق يعملکرد و اجزابهبود در  یداس یسیلیککلزا با سال ربذ یمینگپرا

  

گردید. تیمارهاي انجام  1393-94در سال زراعی  تیمار 4 کامل تصادفی با هاي بلوك قالب طرح این پژوهش در ها:مواد و روش
 12بـه مـدت    هابـذر . میکروموالر سالیسیلیک اسـید بـود   100و  75، 50، )فقط آب مقطر( شاهدهاي شامل غلظتاین پژوهش 

یه قبل از تیمار به حالت اول براي بازگرداندنو از محلول خارج  سپس بذرها .ندخیسانده شد سالیسیلیک اسید در محلولساعت 
در چهـار کـرت بـه تعـداد     براي کشت به مزرعه تحقیقاتی انتقال و سپس  هاربذ مورد هوادهی قرار گرفتند. ،با سالیسیلیک اسید

در  بوتـه  7 ،به طور تصـادفی  صفاتارزیابی  حذف اثر حاشیه و برايهمچنین، . ندو در پنج تکرار کاشته شد وهشژپهاي تیمار
صـفات  فیزیولـوژیکی کلـزا    گیروز پس از رسید 15گیري صفات،  به منظور اندازه .گردید گذاريعالمت کرتردیف وسط هر 

  گیري و ارزیابی گردیدند.مربوطه اندازه
  

عملکـرد و   بـر داري  موجب بروز اخـتالف معنـی  با سالیسیلیک اسید پرایم کردن بذرها نشان داد که پژوهش این نتایج  :هایافته
-سالیسیلیک اسید باعث افزایش معنی میکروموالر 100و  75، 50تیمارهاي  که طوري. به گردیدصفات وابسته  و اجزاي عملکرد

وزن دانه ، طول اندام هوایی و وزن خشک آن، طول غالف و تعداد دانه در غالف، هدر بوتپر فرعی، تعداد غالف  ساقهتعداد  دار
پرایمینـگ  در مقابـل،  . نـد شـاهد گردید تیمـار  نسبت به  ی، وزن کل دانه در بوته و وزن خشک ریشهدر ساقه هاي اصلی و فرع

  .نداشت کلزا دانههزار وزن  تعداد غالف خالی و رويداري  اثر معنی سالیسیلیک اسیدبذرهاي کلزا با 
  

جـزاي عملکـرد و   ادر باعـت افـزایش   د توانـ مـی نشان داد که پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید  پژوهشنتایج این  گیري:نتیجه
ارتفاع ، همچنین. باشدمیبر روي تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غالف سالیسیلیک اسید ناشی از اثر  کهکلزا گردد  عملکرد

ول انـدام  در طـ  با کاربرد سالیسیلیک اسید افزایش پیدا کرد. افزایش ،از سوي دیگر از یک سو و تعداد شاخه فرعی در بوته بوته
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دهـد، امکـان افـزایش شـاخص سـطح بـرگ و احتمـال         هاي زایشـی مـی   ضمن این که فضاي بیشتري براي توسعه اندام هوایی
  آورد. وجود میه تر را نیز ب گیري بیش کربن

  

  .کانوالعملکرد،  ید،اس یسیلیکسال، پیش تیمار :کلیدي هاي واژه
  

  مقدمه
ـ از تیره شب گیاهی کلزا ک گونـه  بو یا چلیپائیان ی

هایی از گونه کلم با  دیپلوئید حاصل از تالقی فرمآمفی
پـس از سـویا و نخـل     و باشـد شلغم در طبیعـت مـی  

 اسـت روغنی سومین منبع تولید روغـن نبـاتی جهـان    
ــزا .)14( ــاه  کل ــا گی ــیش از خودگشــن ب  درصــد 35ب

باشـد و بـه   با توانایی رشد نامحدود مـی و دگرگشنی 
توانـد در   هاي فرعی میهمین دلیل تولید و رشد شاخه

. قـدرت  )3( تمام طول دوره رشد تداوم داشـته باشـد  
هاي فرعی در تولید و ساخت دانه، عامـل   تولید شاخه

 .)19( آیـد  مهمی در تثبیت میزان محصول به شمار می
میزان باالي اسیدهاي چـرب اشـباع نشـده و نداشـتن     

هاي چرب اشـباع شـده در    ل و میزان کم اسیدوکلستر
در بسیاري از کشورهاي  باعث شده است که یاهاین گ

آسیایی، اروپایی و آمریکایی به عنوان روغن خوراکی 
هـاي زراعـی   کلزا با داشتن ویژگـی  .)9( شودمصرف 

مناسب به ویژه امکان کشت پائیزه آن، قرار گرفتن در 
تناوب با غالت، سازگاري بـا شـرایط متفـاوت آب و    

) و درصد 42تا  40هوایی، درصد روغن مناسب دانه (
ـ ) مـی درصـد  38تئین کنجاله دانـه ( وپر جایگـاه   دتوان

  ).3( باشدتئین داشته ومناسبی در تأمین روغن و پر
کـه  گیـاهی اسـت   هورمـون   سالیسیلیک اسید یک

عمـل   عنوان تنظیم کننده رشـد در گیاهـان   ند بهتوا می
پرایمینگ که  ه استها نشان دادبررسی .)25، 24( ندک

، هـاي رشـدي ماننـد اتـیلن، جیبـرلین     ونورمـ ه بذر با
زنی و رشد باعث بهبود جوانه اسید زیکیآبس اکسین و

 .)25( شودنامناسب میبهتر گیاهان در شرایط عادي و 
غلظـت  کـه   ندنشان داد )2003( و همکاران فریدالدین

باعت افزایش تجمع ماده موالر سالیسیلیک اسید  5-10

در حالی  ،ستا شدهیاه خردل هندي خشک در برگ گ
 در .)6( نـد ا ههاي باالتر اثر بازدارندگی داشتکه غلظت
 اثـر  خربزه، گیاه در اسید سالیسیلیک کاربرد، پژوهشی

  هداشت ریشه خشک وزن و گیاهچه رشد بر يدار معنی
 سالیسـیلیک  بـا  بذر پرایمینگ از نتیجه بهترین و است
ـ  موالر میلی 1/0 غلظت در اسید  اسـت   هآمـد  دسـت  هب

کـه  گزارش کردند  )2018( و همکاران عبدالهی .)10(
 اثـر بـر   با سالیسیلیک اسـید بـا   گندم پرایم کردن بذر

موجب  افزایش سرعت فتوسنتزمیزان کلروفیل برگ و 
افزایش مقدار ماده خشک تولید شده در گیاهان گنـدم  

تیمار با سالیسیلیک اسـید  همچنین، . )1( است  هگردید
ر گیـاه گلرنــگ  تــا تـوان جــذب آب د  هموجـب شـد  

افزایش پیدا کند و این امـر باعـث افـزایش محتـواي     
نتایج  .)12( است  هدشگیاه و سرعت تعرق نسبی آب 

نشـان داد کـه   ) 1396(و همکـاران  زاده  پژوهش فـرج 
با سالیسـیلیک   704پرایمینگ هورمونی بذر ذرت رقم 

داري  آن اثـر معنـی  بر عملکرد و اجزاي عملکرد اسید 
گـزارش  ) 1391رجبـی و همکـاران (  . )7( داشته است

داري بـر صـفات   نـی عاسید اثر مسالیسیلیک کردند که
و  وزن دانه در بوته، عملکرد دانهتعداد دانه در غالف، 

و باعـث   داشـته  در نخـود دیـم   تـوده  عملکرد زیسـت 
  ).17( است  هشدصفات  در این افزایش

نیـاز بـاالي کشـور بـه تـامین روغـن،        بـه  با توجه
هاي روغنـی   براي دانهد در واحد سطح افزایش عملکر

در برخــی از اســت. در کشــور از اهــداف کشــاورزي 
 ،ها به دلیل سرمازدگی زمستانه یا مشکالت دیگـر  سال

ــی   ــوالت زراع ــاییزه محص ــت پ ــه کش ــین رفت و  از ب
کشاورزان مجبور به برگرداندن زمین و کشـت مجـدد   
همان زمین با محصول دیگر در اواخر زمستان یا اوایل 
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هاي بهـاره تولیـد    شوند. به دلیل این که کشت هار میب
هاي پاییزه دارند، هر گونـه   کمتري در مقایسه با کشت

توانـد بـراي    مـی  ارقـام بهـاره،   افزایش در میزان تولید
براي این منظور آزمایشـی  باشد. امیدبخش تولیدکننده 

د پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسـی  اثرارزیابی  هدفبا 
 RGS003رقـم   کلزا دانه اجزاي عملکردبر عملکرد و 

در شرایط مزرعـه انجـام    که از ارقام بهاره کلزا است،
  .گردید
 

  هامواد و روش
سالیسـیلیک   پرایمینگ بذر بـا  به منظور بررسی اثر

 RGS003دانه رقم  اجزاي عملکرد اسید بر عملکرد و
تصادفی  کامل هاي بلوك طرحالب قدر  آزمایشی کلزا،

در مزرعـه   1393-1394در سال زراعـی  پنج تکرار با 
الزم بـه ذکـر    انجام گردیـد. تحقیقاتی دانشگاه زنجان 

منــاطق  بـا  رقمـی سـازگار   RGS003اسـت کـه رقـم    
باشـد و کشـت آن در    گرمسیري و نیمه گرمسیري می
  شود. مناطق معتدله، در بهار انجام می

ــذر  ــم ب ــزا رق ــات  RGS003کل ــه تحقیق از موسس
تهیـه گردیـد.    ذر اسـتان البـرز  اصالح و تهیه نهال و ب

فقط آب ( چهار غلظت شاهد شاملایش تیمارهاي آزم
 سالیسـیلیک اسـید  میکروموالر  100و  75، 50)، مقطر
 در کلـزا بـذر  هاي مورد نیـاز،  پس از تهیه غلظت بود.

 12 مـدت  بـه  اسـید  سالیسـیلیک  شـده  ذکر هايغلظت
 یستمفعال شدن س يبا توجه به زمان الزم برا( ساعت

 سـپس  و شدند ور غوطه محلول داخل در )بذر یمیزآن
 اتـاق  دمـاي  در ساعت 48 مدت به و خارج محلول از

رطوبت بذرها به سطح اولیه پیش از  تا شدند داده قرار
  .تیمار با محلول هورمونی بازگردد

 پس از رفع شـدن خطـر سـرما،    و اسفنددر اواخر 
 ومنتقل گردیـد  براي کشت به مزرعه تحقیقاتی  هابذر
کاشـته   به تعداد تیمارها و پـنج تکـرار   کرت چهاردر 

از  متر سانتی 30هایی به فاصله  روي پشتهبذرها ، شدند
 يرو درهـا از همـدیگر   فاصله بوتـه  هم کاشته شدند.

متـر کاشـته    سـانتی  5/1عمق  درمتر و  سانتی 5 هاپشته
 5/1 آن متر و عرض 5/2 هر کرت طولاندازه ند. شد
 ،بالفاصله بعـد از اتمـام کشـت    .)13( گردید یهته متر

پیش از اجـراي   خاك تجزیه .گردیدندها آبیاري کرت
  است.آمده  1آن انجام شد و نتایج آن در جدول 

  

  نتایج تجزیه خاك محل انجام آزمایش. -1جدول 
Table 1- Soil analysis results of the experiment site. 

شن 
 (درصد)
sand 
(%) 

سیلت 
 (درصد)

silt 
(%) 

رس 
 (درصد)
clay 
(%) 

پتاسیم 
گرم بر  (میلی

 کیلوگرم)
K 

(mg/kg) 

گرم فسفر (میلی
 بر کیلوگرم)

P 
(mg/kg) 

نیتروژن 
گرم بر  (میلی

 کیلوگرم)
N 

(mg/kg) 

هدایت الکتریکی 
(دسی زیمنس بر 

 متر)
EC 

(dS/m) 

 اسیدیته
pH 

ماده آلی 
 (درصد)

Organic 
matter 

(%) 
42 27 31 266 5.6 0.07 2.42 7.2 1.21 

  
 بامنظم و  طور بهها  در طول فصل رشد گیاه، آبیاري

. گردیــدانجــام  1منفــذدارلولــه روز بــا هفــت  فاصــله
 ،هاي هرز علفهاي زراعی شامل وجین دستی  مراقبت

به  در طی چندین مرحله صورت گرفت. کود نیتروژن
در  مرتبــه دوطــی هکتــار و در  کیلــوگرم 150مقــدار 

                                                
1. Drip tapes 

بـا تانـک کـود     یدهـ  ساقه و یگچهار بر سه تا مراحل
داده  انمحلول همراه با آب آبیاري بـه گیاهـ   صورت به

  .شد
 بوتـه  7تعـداد   هر کرتدر  ،حذف اثر حاشیه براي

  و ارزیـابی گذاري  عالمتکرت هر دو ردیف وسط  از
 ،فیزیولـــوژیکی رســیدگی  پــس از روز  15. نددشــ 

، شـده  یـد تولاز قبیل تعـداد سـاقه فرعـی     پارامترهایی
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طـول  د غالف پر و پوك در ساقه اصلی و فرعی، تعدا
نه در او وزن خشک اندام هوایی، طول غالف، تعداد د

 يهـا  شـاخه وزن دانـه در   ،یشـه ر  خشکوزن  غالف،
 دانـه و وزن هزار ، وزن کل دانه در بوتهلی و فرعیصا

هـا از  بـراي تجزیـه داده   .قـرار گرفـت  مورد ارزیـابی  
آزمـون   میـانگین از و براي مقایسه  SPSS 16 افزار نرم

LSD استفاده گردید. درصد 5 احتمال در سطح  
 

  نتایج و بحث
واریــانس نشــان داد کــه تجزیــه  حاصــل از نتــایج

ـ اثـر   کلزا با سالیسیلیک اسید پرایمینگ بذر  داري یمعن
تعـداد   جـز  بـه  یبررس مورد يها شاخص همه يبر رو

تعـداد غـالف پـوك در     ی،غالف پوك در ساقه اصـل 
  ).2(جدول  دانه داشتوزن هزارو  یساقه فرع

ـ  تعـداد سـاقه فرعـی در بوتـه بـا      ی: تعداد ساقه فرع
یسـیلیک اسـید افـزایش    سالافزایش غلظـت هورمـون   

سـاقه در   3/4که تعداد سـاقه فرعـی از    ينحو بهیافت. 
ــه  ــه شــاهد ب  100ســاقه فرعــی در تیمــار  6هــر بوت

یکروموالر افزایش پیدا کرد. افزایش در تعـداد سـاقه   م
تواند به دلیـل اثـر بهبوددهنـده     و ارتفاع بوته میفرعی 

تــر  سالیســیلیک اســید بــر فتوســنتز و تغذیــه مناســب
پریموردیاهـا باشــد کــه موجــب جلــوگیري از ســقط  

هـاي فرعـی شـده     هاي جانبی و تولیـد شـاخه   مریستم
ــت ( ــه در   12، 1اس ــول بوت ــزایش ط ــین، اف ). همچن

به دلیـل  تواند  تیمارهایی با کاربرد سالیسیلیک اسید می
هاي فرعـی باشـد کـه موجـب      تولید و افزایش شاخه

گردیده نور کمتري به داخـل کـانوپی نفـوذ کنـد و از     
هـا جلـوگیري شـود. افـزایش      فتواکسیداسیون اکسـین 

تواند باعث افزایش  ها از عواملی است می میزان اکسین
اسـت کـه    شـده   گـزارش ). 23، 22طول بوته گـردد ( 

طـول   افزایش موجب داسی هاي کم سالیسیلیک غلظت
 تعـداد  یـا  و ابعـاد  افـزایش  علـت  بوته گردیده که بـه 

 ســنتز در سالیســیلیک اســید. )8هــا اســت (ســلول

 نقـش دارد. ایـن   کینازهـا  بـه نـام   خاصـی  هـاي  آنزیم
و  تمـایز  تقسـیم،  تنظـیم  در مهمـی  نقـش  هـا  آنـزیم 
کننـد؛ همچنـین، باعـث    مـی  بـازي  سلول زائی ریخت

 تقسیم ساقه، القاي شدن ها، طویلسلول رشد تحریک
 ).12شـود ( هوایی مـی  بخش تر وزن سلولی و افزایش

) گزارش کردند کـه وزن  2003( و همکارانفریدالدین 
کـه بـا سالیسـیلیک     یهنگام ،خردل هنديخشک گیاه 

ی شــدند افــزایش پاشــ محلــولاســید در غلظــت کــم 
 شـده  گـزارش همچنـین،  ). 6اسـت (  داري داشته  معنی

 هـاي  مریسـتم  بـر  تـأثیر  سالیسیلیک اسید بـا است که 
 و هـا  شـاخه  تعـداد  یشافزا موجب زایشی، رویشی و

اسید با  که سالیسیلیک دارد احتمال گردد.می ها غالف
و  شـدن  طویـل  تنظـیم  اکسـین، در  مکانیسمی همانند

  .)5( باشد داشته دخالت هاسلول یمتقس

اسـتفاده از  : تعداد غالف در سـاقه اصـلی و فرعـی   
پرایمینگ با سالیسیلیک اسید باعث افـزایش میـانگین   

 100و  50اصـلی در تیمارهـاي    تعداد غالف در ساقه
 6/36و  7/33ترتیـب  ه میکروموالر سالیسیلیک اسید ب

 گردیدنـد.  غالف) 2/22( نسبت به تیمار شاهدغالف 
همچنین، میانگین تعـداد غـالف در هـر سـاقه فرعـی      

و  30/5ترتیب بـا  ه میکروموالر ب 100و  50تیمارهاي 
غــالف)  5/4( نســبت بــه تیمــار شــاهدغــالف  38/5

 نظر ازداري  در مقابل، اختالف معنیپیدا کرد.  افزایش
هـاي   هاي پوك در شـاخه اصـلی و سـاقه    تعداد غالف

). 3کدام از تیمارها دیده نشد (جـدول   فرعی بین هیچ
هـاي پـر تولیـد شـده در هـر       در تعداد غالف افزایش

 يگر اثـر مثبـت ایـن هورمـون روي اجـزا      بیان ساقه،
تعـداد دانـه در    عملکرد یعنی تعداد غالف در بوتـه و 

وزن دانـه   شـده  ذکـر  يغالف است. با افزایش اجـزا 
ي فرعی نیز افـزایش پیـدا   ها شاخهو روي ساقه اصلی 

  کردند.
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ارزیـابی طـول انـدام    : اندام هـوایی  و وزن خشک طول
سالیسیلیک اسـید   هوایی بوته مشخص نمود که تیمارهاي

طوري هر سه تیمار ه ب داري بر طول گیاه داشتند ثر معنیا
 نسـبت  اندام هـوایی  اسید باعث افزایش طول سالیسیلیک

 متـر یسانت 7/71از  طول اندام هوایی گیاه ند.شدبه شاهد 
ــاردر ت ــه   یم ــاهد ب ــانت 6/89ش ــر یس ــاردر ت مت  100 یم

 ،ین). همچنـ 3 جـدول کـرد (  یـدا پ یشافـزا  یکرومـوالر م
ـ  ـ  یاختالف  از میکرومــوالر 100و  75، 50ي یمارهـا ت ینب

 .یـد مشـاهده نگرد  ییدر طول اندام هـوا  داريیلحاظ معن
بـا پـرایم    )1396زاده و همکـاران ( فرج ،در بررسی مشابه

دار معنـی را ارتفـاع بوتـه   با سالیسیلیک اسـید،  بذر ذرت 
با تیمـار   وزن خشک اندام هوایی نیز .)7( گزارش کردند

هورمـون سالیسـیلیک    داري داشـت. شاهد اختالف معنی
توانـد  فزایش رشد و تقسیم سـلول در گیـاه مـی   اسید با ا

کـه افـزایش تقسـیم     چـرا  ،گیاه شودباعث افزایش رشد 
 ایـن  شود کـه سلولی در گیاه باعث افزایش رشد گیاه می

طـول انـدام   افزایش در  هاهورمونموثر دهنده نقش  نشان
  .)26(است  گیاهان هوایی

طول غـالف بـا اعمـال    : طول و تعداد دانه در غالف
یمارهاي سالیسیلیک اسید نسبت بـه شـاهد افـزایش    ت

 سـه  در هرطول غالف تولید شده داشت به طوري که 
 45/6 کــه متــر نســبت بــه شــاهدســانتی 35/7تیمــار 
تعداد دانه تولید  ،همچنین .داشت افزایش ،بودمتر  سانتی
ترتیب  بهدانه  2/26و  5/25، 3/25 در هر غالف باشده 

نسبت به تیمار  میکروموالر 100و  75، 50در تیمارهاي 
شاید،  .دانه در هر غالف اختالف داشت 5/20شاهد با 

غالف دهی و  افزایش طول دوره گلسالیسیلیک اسید با 
روي  شـده  یلتشـک موجب افزایش تعداد غالف  يبند

کـه   دهد ها نشان میهمچنین، گزارشبوته شده باشد. 
کاربرد سالیسـیلیک اسـید باعـث افـزایش عملکـرد و      

در  و دانه جمله افزایش تعداد غالف زاي عملکرد، ازاج
) 18(گندم  عملکرد در ياجزا) و 16) و لوبیا (21ماش (

 ، پژوهش هـا نشـان داده کـه   عالوه بر این شده است.

 شاخص اسید توانسته است سالیسیلیک با ربذ پرایمینگ
 گیاهان در را برگ سطح و کردن سبز درصد شدن، سبز

  گلدهى تا روز تعداد کاهش با و هدافزایش د شده پرایم
 در دانـه  عملکـرد  افزایش باعث بندى غالف تا روز و

ـ   چشــملوبیـاي   داوود و همکــاران  ).20شــود ( یبلبل
سالیسـیلیک اسـید باعـث    ) گزارش کردند کـه  2012(

و  هایی نظیر اکسین، سیتوکنین، زآیتینافزایش هورمون
این شود و عملکرد نیز تحت کاهش آبسیزیک اسید می

  .)4( یابدتغییرات افزایش می
 100 در ارزیابی وزن دانـه در بوتـه، تیمـار   : وزن دانه

در سـاقه   گـرم  34/2بـا   سالیسیلیک اسید میکروموالر
نسبت به شاهد  ،هاي فرعی در ساقهگرم  98/1و  اصلی

ــتالف   ــا اخ ــر تیماره ــتو دیگ ــدول  داش ). در 3(ج
نشان دادنـد کـه    )1390( و همکاران عقباي ،پژوهشی

تیمار گندم با سالیسیلیک اسید باعث افزایش وزن دانه 
 است ها نشان دادهپژوهش. )15( است  هدر سنبله گردید

 از بعضـی  افـزایش  از طریـق  ،اسـید  سالیسـیلیک  کـه 
 هـا  توکنینسـی  و هـا  اکسـین  شامل گیاهی هاي هورمون

 نتیجه در و شود می فتوسنتز افزایش و رشد بهبود باعث
 .)4د (گـذار  مـی  تاثیر اجزاي عملکرد و عملکرد روي

و  75، 50هاي وزن کل دانه در بوته در تیمار ،همچنین
، 07/2بـه ترتیـب    سالیسیلیک اسـید  میکروموالر 100
 31/1 نسبت به شاهد باگرم در هر بوته،  20/2و  97/1
 ،در مقابـل  داري داشتند.ف معنیتالهر بوته اخدر  مگر

عمل  یردانه تنها جزء عملکرد بود که تحت تأثوزن هزار
  قرار نگرفت. یمینگپرا

پرایم کردن بذرها بـا سالیسـیلیک   : وزن خشک ریشه
داري روي وزن خشک ریشه داشـتند و   اسید اثر معنی

داري را  تیمارهاي پرایمینگ با تیمار شاهد اختالف معنی
میکرومـــوالر  100و  50شـــان دادنـــد. تیمارهـــاي ن

گرم باعـث   17/3و  01/4ترتیب با  هسالیسیلیک اسید ب
گرم  99/1افزایش وزن خشک نسبت به تیمار شاهد با 

کـه   دهدمینشان  پژوهشیگزارش ). 3(جدول شدند 
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هاي پایین سالیسیلیک اسـید باعـث گسـتردگی     غلظت
قنبري و دوهشی احمدر پژ. )8( تشده اس سویاریشه 

نشان دادند که استفاده از سالیسیلیک  )1396( همکاران
 ).2شود ( اسید منجر به افزایش وزن تر ریشه ریحان می

، نتایج یک بررسی در گیاه ذرت نشان داده عالوه بر این
هاي مختلف از  از راهاحتماال اسید است که سالیسیلیک

اسـطه  جمله با تاثیر بر متابولیسم و تامین انرژي، بـه و 
سرعت بخشیدن به آمیالز و -افزایش فعالیت آنزیم آلفا

بـذر   ظهور ریشـه در نشاسته، باعث تسریع در  حرکت
 ).11( شود می آنهاي جوان  ذرت و استقرار بهتر بوته

در ایـن   وزن خشـک ریشـه   مشاهده شـده در  افزایش
  .تواند در همین راستا باشد ، میپژوهش

  
  کلی گیري نتیجه

  ان ــگیاهه ــدانافزایش عملکرد  با توجه به اهمیت

  

روغنی از جمله کلزا جهت تامین نیازهاي داخلی کشور 
حاصل از ایـن پـژوهش، پرایمینـگ    نتایج بر اساس و 

 میکرومـوالر سالیسـیلیک   100بذرهاي کلزا با محلول 
تعداد غـالف در   افزایشتواند نقش مهمی در اسید می

آن افـزایش  و بـه دنبـال    در غـالف  بوته و تعداد دانـه 
تیمار بذرهاي کلزا با  رو، پیش از این .عملکرد دانه شود

کار مدیریتی  تواند به عنوان یک راه سالیسیلیک اسید می
  جهت افزایش تولید دانه در این گیاه مد نظر قرار گیرد.

  
  سپاسگزاري

نهال  یهاصالح و ته یقاتموسسه تحقاز  وسیله بدین
علوم  یمل یادو بن ازبذر مورد نی ینتام يبراکرج  و بذر

ــرانا ــرا ی ــا کمــک يب ــ يه ــدردان یفن ــ یق .دشــویم
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