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بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر رنگدانههای فتوسنتزی ،فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و اجزای

مریم یوسفزاده نجفآبادی و پرویز احسانزاده

*

گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
(تاریخ دریافت ،1397/04/24 :تاریخ پذیرش نهایی)1397/09/28 :

چکیده
تنش خشکی یکی از مهمترین تنشهای غیرزیستی است که اثرات زیانباری بر تولید محصوالت زراعی ازجمله گیاهان دانه روغنی دارد.
سالیسیلیک اسید یک تنظیمکننده رشد گیاهی است و نقش مهمی در مقاومت گیاهان در برابر تنشهای محیطی ازجمله تنش خشکی دارد .بر
این اساس آزمایش گلدانی بهمنظور بررسی اثر محلولپاشی سالیسیلیک اسید (صفر و  0/6میلیموالر) روی سه ژنوتیپ کنجد (یکتا ،شیراز
و نازتکشاخه) در سه سطح آبیاری (آبیاری پس از  70 ،60و  80درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک) در گلخانه دانشگاه صنعتی
اصفهان بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامالً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید .نتایج نشان داد که غلظت کلروفیلهای  b ،aو
کل  ،تعداد کپسول در بوته ،تعداد دانه در کپسول ،وزن هزار دانه و وزن دانه در بوته در گیاهان کنجد تنشدیده در سطح آبیاری پس از 80
درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک بهترتیب  13 ،34 ،41 ،12 ،14 ،12و  32درصد نسبت به شاهد آبیاری (آبیاری پس از  60درصد
تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک) کاهش یافتند ،در حالیکه فعالیت ویژه آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز و غلظت
کاروتنوئیدها بهترتیب  150 ،72 ،37و  57درصد نسبت به شاهد آبیاری افزایش پیدا کردند .محلولپاشی  0/6میلیموالر سالیسیلیک اسید
صفتهای اندازهگیری شده در این آزمایش را در شرایط شاهد آبیاری و سطوح مختلف تنش خشکی بهطور معنیداری بهبود بخشید به
طوریکه با کاربرد سالیسیلیک اسید صفت های تعدادکپسول در بوته ،تعداد دانه در کپسول ،وزن هزار دانه و وزن دانه در بوته بهترتیب ،17
 10 ،35و  6درصد نسبت به شاهد سالیسیلیک اسید (صفر میلی موالر سالیسیلیک اسید) افزایش یافتند .در مجموع با تشدید تنش خشکی
(آبیاری پس از  70و  80درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک) در مقایسه با شاهد آبیاری صفتهای اندازهگیریشده در ژنوتیپهای
یکتا و شیراز نسبت به ژنوتیپ نازتکشاخه کاهش کمتری داشتند.
واژههای کلیدی :آنزیمهای آنتیاکسیدان ،تنش خشکی ،رنگدانههای فتوسنتزی ،سالیسیلیک اسید ،کنجد

مقدمه

دانه روغنی است که معموالً در مناطق خشک و نیمهخشک

گیاهان دانه روغنی از محصوالت کشاورزی باارزش هستند که

جهان به دلیل کیفیت روغن خوراکی آن کشت میگردد

در تأمین روغن و پروتئین نقش مهمی دارند .کنجد با نام علمی

( .)Eskandari et al., 2009مجموع چربی و پروتئین دانه کنجد

 Sesamum indicum L.یکی از قدیمیترین و مهمترین گیاهان

نزدیک به  75درصد بوده و از اینرو اهمیت اقتصادی باالیی

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيehsanzadehp@gmail.com :
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چه از نظر تغذیه انسان و چه مصارفی نظیر کنجاله دارد

آفتابگردان ( )Ghobadi et al., 2013گزارش شده است.

خواروبار جهانی ( )FAOدر سال ( 2014آخرین آمار موجود)

کشاورزی و به حداقلرساندن خسارات ناشی از عوامل

تولید جهانی دانه کنجد به میزان  6میلیون تن در سال تخمین

نامساعد استفاده از تنظیمکنندههای رشد گیاهی است.

زده شده که در مقایسه با میزان  1/4میلیون تن در اوایل سال

سالیسیلیک اسید یک تنظیمکننده رشد گیاهی بوده که مقاومت

 1960افزایش چشمگیری یافته است .براساس آخرین آمار

گیاهان به تنشهای زیستی و غیرزیستی را بهبود میبخشد و

موجود سطح زیر کشت و تولید دانه کنجد در ایران در سال

ممکن است پاسخهای دفاعی گیاهان (برای مثال سیستم دفاع

 2014بهترتیب  48هزار هکتار و  28هزار تن بوده است

آنتیاکسیداتیو) در برابر بسیاری از تنشهای غیرزیستی را

(.)FAO, 2014

تحت تأثیر قرار دهد ( .)Knorzer et al., 1999افزایش غلظت

یکی از مهمترین عوامل محیطی که پراکنش ،رشد و تولید

رنگدانههای فتوسنتزی در درختچههای زیتون تیمارشده با

محصوالت زراعی را تحت تأثیر قرار میدهد میزان آب در

سالیسیلیک اسید نشان میدهد که سالیسیلیک اسید در حفظ

دسترس گیاه است که کاهش آن موجب تنش خشکی و بروز

پایداری غشای سلولی نقش دارد ()Ben Ahmed et al., 2011

تغییرات مورفولوژیک ،فیزیولوژیک و بیوشیمیایی متعددی در

و احتماالً این امر بهدلیل تأثیر سالیسیلیک اسید بر کاهش تولید

گیاه میشود .گزارشها نشان میدهند که تنش خشکی در

رادیکالهای آزاد اکسیژن و جلوگیری از تخریب کلروفیل

ژنوتیپهای کنجد باعث کاهش غلظت کلروفیل ،کاروتنوئیدها

است .بهعبارت دیگر کاربرد خارجی سالیسیلیک اسید موجب

Kadkhodaie et al., 2014; Yousefzadeh Najafabadi and

بهبود ظرفیت آنتیاکسیدانی گیاه و محافظت از دستگاه

(

 ،)Ehsanzadeh, 2017عملکرد و اجزا عملکرد گردیده است

فتوسنتزی میشود (.)Chen et al., 2016

(مهرابی و احسانزاده ;1390 ،نوریپور سیسخت و

باتوجه به اینکه مطالعات انجامشده در مورد پاسخ کنجد

احسانزاده .)1391 ،کاهش عملکرد دانه در شرایط تنش ممکن

به تنش خشکی بهویژه در ایران که تنش خشکی مسئلهای

است به دلیل کاهش سرعت فتوسنتز خالص و غلظت

جدی در تولید گیاهان زراعی است ،بسیار کم بوده و در مورد

رنگدانههای فتوسنتزی و همچنین کاهش دسترسی گیاه به

عملکرد این گیاه نیز مطالعات کمی انجام گرفته است ،از اینرو

عناصر غذایی و انتقال کمتر فرآوردههای فتوسنتزی از منبع به

این مطالعه باهدف ارزیابی تأثیر شرایط مختلف رطوبتی و

مقصد باشد ( .)Farooq et al., 2009در مواجهه با تنش

کاربرد سالیسیلیک اسید بر غلظت رنگدانههای فتوسنتزی،

خشکی تغییراتی در گیاه رخ میدهند که این تغییرات در واقع

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و اجزای عملکرد سه ژنوتیپ

راهکارهای تطابقی گیاه در پاسخ به تنش خشکی بوده و به

کنجد صورت گرفت.

گیاه اجازه میدهند تحت شرایط کمبود آب به زندگی خود
ادامه دهد ( .)Hamrouni et al., 2001یکی از این تغییرات

مواد و روشها

افزایش فعالیت آنتیاکسیدانهای آنزیمی ازجمله فعالیت

بهمنظور بررسی تأثیر محلولپاشی سالیسیلیک اسید (صفر و

آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز و غلظت

 0/6میلیموالر) در سطوح مختلف آبیاری (آبیاری پس از

آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی ازجمله کاروتنوئیدها برای

تخلیه  70 ،60و  80درصد رطوبت قابل استفاده خاک) روی

پاکسازی گونههای اکسیژن فعال است که در گیاهان مختلف

غلظت رنگدانههای فتوسنتزی ،فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان

Yousefzadeh Najafabadi and Ehsanzadeh,

و اجزای عملکرد سه ژنوتیپ کنجد (یکتا ،شیراز ونازتک

 ،)2017رازیانه ( )Askari and Ehsanzadeh, 2015و

شاخه) در گلخانه تحقیقاتی چاه اناری دانشگاه صنعتی اصفهان

مانند کنجد (
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آزمایش بهصورت فاکتوریل سه عاملی بر پایه طرح بلوکهای

پس از آغاز مرحله گلدهی و اعمال تیمار آبیاری ( 60روز پس

کامالً تصادفی اجرا شد .هر واحد آزمایشی شامل دو گلدان

از کاشت) ،سالیسیلیک اسید در دو سطح صفر (شاهد

(لولههای پلیاتیلنی به قطر  20سانتیمتر و ارتفاع  60سانتیمتر)

سالیسیلیک اسید) و  0/6میلیموالر روی گیاهان رشدیافته در

و در هر گلدان هم یک بوته وجود داشت و آزمایش در سه

گلدانها در دو نوبت و به فاصله پنج روز از یکدیگر

تکرار انجام گرفت .خصوصیات خاک استفادهشده برای پر

محلولپاشی گردید .در تیمار شاهد سالیسیلیک اسید ،گیاهان با

کردن گلدانها (بافت لوم شنی;  16درصد رس 61 ،درصد شن

آبمقطر محلولپاشی شدند.

و  23درصد سیلت) شامل  0/67درصد کربن آلی0/109 ،

کلروفیل و کاروتنوئید :برای اندازهگیری غلظت کلروفیل

درصد نیتروژن کل 57 ،میلیگرم بر کیلوگرم فسفر قابل استفاده

و کاروتنوئید بین دو مرحله آغاز گلدهی و پرشدن نیامها

و  320میلیگرم بر کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده بود .کمبود

(چهار هفته پس از محلولپاشی سالیسیلیک اسید) از پهنک

نیتروژن خاک قبل از کاشت با کود اوره حاوی  46درصد

آخرین برگ توسعهیافته و سالم باالی بوته در هر گلدان نمونه

نیتروژن به میزان  100کیلوگرم در هکتار برطرف شد .ده بذر با

برگی تهیه شد 0/3 .گرم نمونه برگی توسط نیتروژن مایع

عمق یک سانتیمتر در هر گلدان کاشته و پس از سبزشدن و

بهخوبی پودر گردید و با استون  80درصد به حجم نهایی 10

استقرار در مرحله چهار برگی ،عمل تنککردن انجام و یک

میلیلیتر رسانده شد .سپس نمونهها سانتریفیوژ (

بوته در هر گلدان باقی گذاشته شد.

 )model 5702, Germanyگردیدند .جذب نوری هرکدام از

اعمال تیمارهای آزمایش :در ابتدای آزمایش و تا زمان

Eppendorf

عصارههای بهدست آمده در طولموجهای  646 ،470و 663

استقرار کامل گیاهچهها ( 40روز پس از کاشت) ،همه گلدانها

نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر (

یکسان آبیاری شدند و تیمارهای آبیاری پس از این زمان در

 )Japanخوانده شد و بر این اساس غلظت کاروتنوئید،

آغاز مرحلهی گلدهی اعمال گردیدند و تا اتمام آزمایش و

کلروفیل  aو کلروفیل  bو سپس کلروفیل کل محاسبه شدند

زمان رسیدگی فیزیولوژیک گیاهان ( 100روز پس از کاشت)

(.)Lichenthaler and Wellburn, 1983

Hitachi model U-1800,

ادامه یافتند .سطوح مختلف آبیاری براساس درصد حداکثر

آنزیمهای آنتیاکسیدان :برای اندازهگیری فعالیت ویژه

تخلیه رطوبتی مجاز آب قابل استفاده خاک انتخاب گردیدند.

آنزیمهای آنتیاکسیدان ،از برگهای بالغ و سالم باالی ساقه

بر این اساس  70 ،60و  80درصد تخلیه آب قابل استفاده

گیاه هر گلدان بین دو مرحله آغاز گلدهی و پرشدن نیامها

خاک بهطور قراردادی بهترتیب بهعنوان سطوح شاهد آبیاری،

(چهار هفته پس از محلولپاشی سالیسیلیک اسید) نمونه تهیه

تنش خشکی متوسط و تنش خشکی شدید در نظر گرفته

شد 0/1 .گرم نمونه برگی با استفاده از نیتروژن مایع پودر شد

شدند .با توجه به اینکه رطوبت قابلاستفاده خاک بهصورت

و با یک میلیلیتر بافر استخراج (حاوی پلیوینیل پیرولیدین 1

مقدار آب موجود در منطقه توسعه ریشه بین ظرفیت زراعی و

درصد و تریتون  0/5درصد در  100میلیموالر بافر فسفات

نقطه پژمردگی دائم تعریف میشود ،از طریق توزین گلدانها

سدیم) مخلوط و یکنواخت گردید .عصاره حاصل را در ویال

در نقطه پژمردگی دائم و ظرفیت زراعی ،رطوبت وزنی قابل

ریخته و سانتریفیوژ ()Eppendorf model 5702, Germany

استفاده خاک محاسبه و از آن برای تعیین مقدار آب تیمارهای

گردید .بخش شفاف باالی عصاره بهدست آمده برای سنجش

آبیاری استفاده گردید .تیمارهای آبیاری با توزین گلدانها در

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و غلظت پروتئین نمونه استفاده

فواصل زمانی یکسان اعمال شدند و در هر تیمار به اندازه

شد ( .)Askari and Ehsanzadeh, 2015از تقسیم فعالیت

مشخص به گلدانها آب اضافه گردید و وضعیت رطوبت

حجمی هر آنزیم بر غلظت پروتئین نمونه ،فعالیت ویژه آن
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آنزیم بهدست آمد.

عملکرد و اجزا عملکرد :در مرحله  70درصد رسیدگی

میلیلیتر بافر سدیم فسفات را با  0/05میلیلیتر عصاره آنزیم

تعداد کپسول در بوته و تعداد دانه در کپسول شمارش شدند.

به دست آمده مخلوط کرده و به آن  4/51میکرولیتر هیدروژن

سپس اندام هوایی گیاه در آون ( 72 )model DZF-6050درجه

Aebi

سانتیگراد به مدت  48ساعت خشک گردید و پس از

پراکسید اضافه گردید .با استفاده از روش اصالحشده
( )1983و با ردیابی اسپکتروفتومتری

(Hitachi model U-

 )1800, Japanتجزیه هیدروژن پراکسید به مولکولهای آب و

بوجاری ،وزن دانه در بوته و وزن هزار دانه محاسبه شدند.
تجزیه و تحلیل دادهها :دادههای حاصل با استفاده از

اکسیژن در طولموج  240نانومتر در مدت یک دقیقه فعالیت

نرمافزار تجزیه و تحلیل آماری  SASنسخه ( 9/1

آنزیم کاتاالز اندازهگیری شد که در اعداد خوانده شده

 )Institute Inc., Cary, NCتجزیه واریانس گردیدند .در

اسپکتروفتومتر روند کاهشی مشاهده گردید.

صورت معنیداربودن اثر عوامل آزمایشی از آزمون حداقل

فعالیت حجمی آنزیم آسکوربات پراکسیداز با استفاده از
روش اصالحشده  Nakanoو  )1981( Asadaاندازهگیری شد.

SAS

تفاوت معنیدار ( )LSDدر سطح احتمال پنج درصد برای
مقایسه میانگینها استفاده شد.

 3میلیلیتر بافر سدیم فسفات را با  0/05میلیلیتر عصاره آنزیم
بهدست آمده و  0/1میلیلیتر آسکوربات پنج میلیموالر مخلوط

نتایج و بحث

کرده و به آن  4/51میکرولیتر هیدروژن پراکسید اضافه گردید.

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر رژیم

Hitachi model U-1800,

آبیاری ،ژنوتیپ و سالیسیلیک اسید بر غلظت کلروفیل ،a

 )Japanو با اندازهگیری روند کاهشی جذب در طولموج 290

کلروفیل  ،bکلروفیل کل و کاروتنوئیدها ،فعالیت ویژه

نانومتر فعالیت آنزیم بهدست آمد.

آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز ،تعداد

سپس با دستگاه اسپکتروفتومتر (

برای اندازهگیری فعالیت حجمی آنزیم پراکسیداز از روش

کپسول در بوته ،تعداد دانه در کپسول ،وزن هزار دانه و وزن

اصالحشده  Herzogو  )1973( Fahimiاستفاده گردید .برای

دانه در بوته در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول

انجام این واکنش  3میلیلیتر بافر سدیم فسفات را با 0/05

 .)1اثر متقابل رژیم آبیاری و ژنوتیپ برای صفتهای غلظت

میلیلیتر عصاره آنزیم بهدست آمده و  3/35میکرولیتر گایاکول

کاروتنوئیدها ،فعالیت ویژه آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات

مخلوط و به آن  4/51میکرولیتر هیدروژن پراکسید اضافه شد.

پراکسیداز و پراکسیداز ،تعداد کپسول در بوته و وزن دانه در

فعالیت آنزیم با اندازهگیری روند افزایشی جذب در طولموج

بوته معنیدار شد (جدول  .)1اثر متقابل رژیم آبیاری و

Hitachi model U-1800,

سالیسیلیک اسید برای صفتهای غلظت کلروفیل  ،aکلروفیل

 470نانومتر با اسپکتروفتومتر (
 )Japanتعیین شد.

 ،bکلروفیل کل و کاروتنوئیدها و فعالیت ویژه آنزیمهای

برای تعیین پروتئین عصاره گیاهی  100میکرولیتر عصاره

کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز معنیدار بود (جدول

آنزیم بهدست آمده را با  3میلیلیتر معرف برادفورد (حاوی

 .)1عالوهبر این ،اثر متقابل ژنوتیپ و سالیسیلیک اسید برای

 100میلیگرم پودر کوماسی بریلیانتبلو حلشده در 50

صفتهای فعالیت ویژه آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات

میلیلیتر اتانول  95درصد و  100میلیلیتر ارتوفسفریک اسید

پراکسیداز و پراکسیداز ،تعداد کپسول در بوته ،تعداد دانه در

 85درصد که با اضافهکردن آب دو بار تقطیر به حجم 1000

کپسول و وزن دانه در بوته معنیدار شد (جدول .)1

میلیلیتر رساندهشده) مخلوط کرده و جذب آن در طولموج
 595نانومتر خوانده شد (.)Bradford, 1976

غلظت کلروفیل  aدر شرایط تنش متوسط و شدید خشکی
( 70و  80درصد تخلیه آب قابل استفاده خاک) بهترتیب  5و
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جدول  -1نتایج تجزیه واریانس رژیم آبیاری ،ژنوتیپ ،سالیسیلیک اسید و اثر متقابل آنها بر غلظت رنگدانههای فتوسنتزی ،فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدان ،عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه کنجد در کشت گلدان
منابع تغییرات
رژیم

()G

اسید ()SA

()I
درجه آزادی

I×G

I × SA

G × SA

2

2

1

4

2

2

غلظت کلروفیل )×10 ( a

**

**

**

3/89 ns

**

3

I×G×SA

4

آزمایشی
34

تغییرات
(درصد)
-

0/67 ns

2 ns

2/83

2/83

غلظت کلروفیل )×103( b

**52/6

**13/07

**13/37

1/04 ns

**2/25

0/02 ns

0/08 ns

0/52

3/12

غلظت کلروفیل کل ()×102

**52/4

**16/4

**21/2

0/77 ns

**3/14

0/05 ns

0/14 ns

0/37

2/35

غلظت کاروتنوئیدها ()×103

**36/7

**25/4

**9/00

**0/99

*0/67

0/12 ns

0/01 ns

0/20

7/51

کاتاالز ()×103

**126/51

**245/40

**76/3

**10/2

**2/81

**3/77

0/26ns

0/12

1/99

آسکوربات پراکسیداز

**24/64

**84/66

**9/03

**3/82

*0/65

*0/53

0/12ns

0/12

7/95

پراکسیداز

**

922/34

**

1080/3

**

70/47

**

**

**

8/85

1/47ns

0/85

تعداد کپسول در بوته

**

580/66

**

1146/7

**

167/12

**

23/12

ns

5/01

3/65

تعداد دانه در کپسول

**

936

**

1449

**

1261

**

92/16

ns

12/72

**

0/785

**

1/453

**

1/141

ns

0/031

**

6223

**

29723

**

388/4

وزن هزار دانه
3

وزن دانه در بوته ( )×10

244/98

84/58

119/47

*

106/20

10/88

ns

14/68

ns

0/021

**

139/8

17/11

7/60

ns

3/85

ns

26/05

ns

0/048

0/98ns

ns

*

0/0012

46/1

8/41ns

10/85
0/037
9/6

5/42
8/53
10/2
6/53
3/30

* و ** بهترتیب معنیدار بودن در سطوح احتمال پنج و یک درصد و  nsعدممعنیداری را نشان میدهند.

 12درصد نسبت به شاهد آبیاری ( 60درصد تخلیه آب قابل

ناشی از اکسیداسیون نوری رنگدانه ( ،)Anjum et al., 2011از

استفاده خاک) کاهش و غلظت کلروفیل  bنیز در شرایط تنش

دسترفتن غشای کلروپالست ( )Kaiser et al., 1981و یا

متوسط و شدید خشکی بهترتیب  5و  14درصد نسبت به

آسیب به کلروپالست توسط گونههای اکسیژن فعال در شرایط

شاهد آبیاری کاهش یافت (جدول  .)2همچنین غلظت

خشکی باشد ( .)Smirnoff, 1993عالوه بر این کاهش غلظت

کلروفیل کل در شرایط تنش متوسط و شدید خشکی به ترتیب

کلروفیل در اثر خشکی میتواند ناشی از افزایش فعالیت آنزیم

 4و  12درصد نسبت به شاهد آبیاری کاهش یافت (جدول .)2

کلروفیالز و بنابراین تجزیه کلروفیل و کاهش ساخت این

بر خالف کلروفیلها ،غلظت کاروتنوئیدها در شرایط تنش

رنگدانه فتوسنتزی باشد ( .)Singh and Dubey, 1995نتایج

متوسط و شدید خشکی بهترتیب  36و  57درصد نسبت به

بررسی حاضر نشان داد که بیشترین غلظت کلروفیلهای ،b ،a

شاهد آبیاری افزایش یافت (جدول  .)2نتایج مطالعات دیگر نیز

کل و کاروتنوئیدها را ژنوتیپ یکتا داشت و در مقابل کمترین

نشان داد که غلظت کلروفیل در گیاهان تحت تنش کاهش یافته

میزان این صفتها در ژنوتیپ ناز تکشاخه مشاهده شد

( Mirjahanmardi and Ehsanzadeh, 2016; Mutava et

(جدول  )2که براین اساس میتوان گفت در ژنوتیپ یکتا با

 .)al., 2015کلروفیل یکی از مهمترین اجزای کلروپالست

توجه به غلظت کلروفیل و کاروتنوئیدهای بیشتر و مکانیسم

است و بهطور مستقیم در راندمان فتوسنتزی گیاهان مؤثر است.

دفاعی کار آمدتر (فعالیت بیشتر آنتیاکسیدانها) ،افزایش تحمل

کلروفیلهای  aو  bهر دو به تنش خشکی حساس هستند و

نسبت به تنش و نهایتاً افزایش وزن دانه (جدول  )2مشاهده

عملکرد گیاه را در شرایط تنش تحت تأثیر قرار میدهند.

گردید .غلظت کلروفیل بیشتر و با ثباتتر در گیاهان با تحمل

کاهش غلظت کلروفیل در شرایط تنش خشکی ممکن است

خشکی ارتباط دارد بنابراین انتخاب ژنوتیپها براساس میزان

است
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میانگین مربعات

آبیاری

ژنوتیپ

سالیسیلیک

خطای

ضریب
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جدول  -2مقایسه میانگین اثرات اصلی رژیم آبیاری ،سالیسیلیک اسید و ژنوتیپ بر صفات مورد بررسی گیاه کنجد
میانگین مربعات

کلروفیلa

کلروفیلb

کلروفیل
کل

کاروتنوئیدها

(میلی¬گرم بر گرم وزن تر)

کاتاالز

پراکسیداز

پراکسیداز

کپسول

دانه در

هزار

دانه در

در بوته

کپسول

دانه

بوته

(واحد آنزیم بر میلی¬گرم پروتئین)

گرم

رژیم آبیاری (درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک)
60

1/98a

70

b

80

1/75 c

1/89

0/78a
b

0/74

0/67 c

2/76a
b

2/64

2/43 c

c
b

0/14
0/19

0/22 a

c
b

0/46
0/57

0/63 a

c
b

c

3/23
4/64

5/56 a

b

9/5

18/0

23/8 a

a
b

27/8
22/8

16/5 c

a
b

40/7
30/9

26/7 c

a
b

3/15
3/01

2/74 c

a

3/61

b

2/86

2/44c

سالیسیلیک اسید (میلی موالر)
0
0/6

1/83b
a

1/92

b
a

0/72

0/75

b
a

2/55

2/67

b
a

0/17

0/20

a
b

0/59
0/52

b
a

4/07

4/88

b
a

16/0

18/2

b
a

20/6

24/1

b
a

27/9

37/6

b
a

2/82

3/11

b

2/89 b
a

3/06

ژنوتیپ
یکتا

a

شیراز

b

نازتکشاخه

c

1/94
1/88

1/80

a

0/76

b
c

0/73

0/70

a

2/70

b
c

2/62

2/51

a

0/21

b
c

0/20

0/14

a

0/65

b
c

0/59

0/42

a

6/17

b
c

5/22

2/03

a

23/7

b

a

30/8

18/9

b

c

c

8/6

21/5

14/9

a

41/7

b
c

32/9

23/7

a

3/17

a

3/09

b

2/64

a

4/20

b
c

3/08

1/63

میانگینهای دارای حروف مشابه براساس آزمون  LSDو در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.

کلروفیل بیشتر از تلفات عملکرد در شرایط تنش خشکی

فتوسنتز باشد ( .)Idrees et al., 2011نتایج بررسی محققین

جلوگیری میکند ( .)Kadkhodaie et al., 2014شرایط تنش و

نشان داد که کاربرد سالیسیلیک اسید روی گیاه سویا موجب

بهخصوص تنش شدید خشکی موجب افزایش غلظت

افزایش رنگدانههای فتوسنتزی و میزان فتوسنتز گردید (

کاروتنوئیدها در ژنوتیپهای کنجد گردید .بیشترین میزان

 .)et al., 1995این محققین بیان کردند که غلظت کلروفیل

افزایش غلظت کاروتنوئیدها ناشی از تنش شدید خشکی در

بیشتر در پاسخ به کاربرد سالیسیلیک اسید ممکن است به دلیل

ژنوتیپ یکتا ( 73درصد) مشاهده گردید (شکل .)1

سنتز کربوهیدراتهای بیشتر در گیاهان تیمارشده با این

کاروتنوئیدها در شرایط تنش از دستگاه فتوسنتزی در برابر

تنظیمکننده رشد گیاهی باشد .در بررسی دیگری روی گیاه جو

گونههای اکسیژن فعال محافظت کرده و از پراکسیداسیون

نیز نتایج نشان داد که محلولپاشی سالیسیلیک اسید موجب

لیپیدها جلوگیری میکنند و موجب ثبات غشای سلولی

افزایش غلظت رنگدانههای فتوسنتزی در مقایسه با گیاهان

میشوند ( .)Farooq et al., 2009نتایج بررسی حاضر نشان داد

شاهد گردید ( .)Fayez and Bazaid, 2014سالیسیلیک اسید

که کاربرد سالیسیلیک اسید موجب افزایش غلظت کلروفیلهای

نقش محوری در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه در طول

 ،b ،aکل و کاروتنوئیدها گردید (جدول  )2و بیشترین میزان

دوره رشد و نمو دارد که بسته به غلظت بکار رفته ،گونه

افزایش این صفتها در شرایط تنش شدید خشکی دیده شد

گیاهی ،دوره رشد و شرایط محیطی اثرهای متفاوتی دارد.

Zhao

(جدول  .)3اثر افزایشی سالیسیلیک اسید بر غلظت

در شرایط تنش متوسط و شدید خشکی فعالیت ویژه

رنگدانههای فتوسنتزی میتواند در ارتباط با متابولیسم نیترات

آنزیمهای کاتاالز بهترتیب  24و  37درصد ،آسکوربات

داخلی بافتها و بیوسنتز کلروفیل ( )Shi et al., 2006و

پراکسیداز بهترتیب  44و  72درصد و پراکسیداز بهترتیب  90و

همچنین تأثیر آن بر تحریک فعالیت آنزیم رابیسکو و میزان

 150درصد نسبت به شاهد آبیاری افزایش پیدا کردند
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تیمار

غلظت

غلظت

غلظت

غلظت

آسکوربات

تعداد

تعداد

وزن

وزن
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جدول  -3برهمکنش رژیم آبیاری (آبیاری پس از تخلیه  70 ،60و  80درصد رطوبت قابل استفاده خاک) و محلولپاشی سالیسیلیک اسید
(صفر و  0/6میلیموالر) بر غلظت رنگدانههای فتوسنتزی و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان سه ژنوتیپ کنجد مورد بررسی
60

رژیم آبیاری (درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک)

70

0

0/6

0

0/6

0

0/6

غلظت کلروفیل ( aمیلیگرم بر گرم وزن تر)

1/96 ab

2/00 a

1/85 c

1/94 b

1/67 d

1/83 c

غلظت کلروفیل ( bمیلیگرم بر گرم وزن تر)

0/78 ab

0/78 a

0/72 c

0/76 b

0/65 e

0/70 d

غلظت کلروفیل ( a+bمیلیگرم بر گرم وزن تر)

ab

a

c

b

d

c

2/74

2/79

2/58

2/70

2/32

2/53

غلظت کاروتنوئیدها (میلیگرم بر گرم وزن تر)

0/13 e

0/14 d

0/18 c

0/21 b

0/21 b

0/24 a

کاتاالز (واحد آنزیم بر میلیگرم پروتئین)

e

f

b

d

a

c

0/49

0/44

0/61

0/54

0/68

0/58

آسکوربات پراکسیداز (واحد آنزیم بر میلیگرم پروتئین)

3/03 e

3/44 d

4/20 c

5/07 b

4/97 b

6/14 a

پراکسیداز (واحد آنزیم بر میلیگرم پروتئین)

9/06 e

9/90 e

16/66 d

19/31 c

22/03 b

25/39 a

در هر ردیف میانگینهایی که دارای حروف مشابه هستند براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند.

(جدول  .)2محلولپاشی سالیسیلیک اسید فعالیت ویژه آنزیم

پراکسیداز گردید (جدول  .)2موافق با نتایج بررسی حاضر ،در

کاتاالز را کاهش داد ولی فعالیت ویژه آنزیمهای آسکوربات

مطالعات قبلی نیز فعالیت آنتیاکسیدانی ژنوتیپهای کنجد در

پراکسیداز و پراکسیداز را افزایش داد (جدول  .)2باالترین

شرایط تنش خشکی افزایش یافته است

( ;Fazeli et al., 2007

میزان فعالیت ویژه آنزیمهای مذکور در ژنوتیپ یکتا مشاهده

Kadkhodaie et al., 2013; Yousefzadeh Najafabadi and
 .)Ehsanzadeh, 2017پاسخ مشابه سه ژنوتیپ کنجد بررسی

گردید (جدول  .)2با تشدید تنش خشکی فعالیت ویژه
آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز در هر سه
ژنوتیپ کنجد مورد بررسی افزایش یافت که میزان افزایش هر
سه آنزیم در شرایط تنش شدید خشکی بیشتر بود (شکل .)1
تولید گونههای اکسیژن فعال و اکسیدکردن چربیها و
غشاهای سلولی از آثار مشترک اغلب تنشهای محیطی است
( .)Mittler, 2002پس از وقوع تنش گیاهان سیستمهای دفاعی
آنزیمی و غیرآنزیمی را در برابر گونههای اکسیژن فعال بکار
میگیرند و بهبود فعالیت سیستم آنتیاکسیدانی اغلب موجب
تحمل بهتر گیاهان نسبت به تنش میگردد .ازجمله سیستمهای
دفاعی آنزیمی آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و
پراکسیداز هستند که در گیاهان متحمل به خشکی افزایش
فعالیت این آنتیاکسیدانها در شرایط تنش موجب ایجاد
مقاومت در برابر خسارات ناشی از تنش میگردد
( .)Sairam and Saxena, 2000نتایج بهدست آمده از مطالعه
حاضر نشان داد که تنش خشکی موجب افزایش قابل توجه
فعالیت ویژه آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و

حاضر به تنش خشکی (از نظر افزایش فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدان و غلظت کاروتنوئیدها) (جدول  ،)2احتماالً
نشاندهنده بهرهگیری این ژنوتیپها از راهکار یکسان بهمنظور
مقابله با تنش اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی است.
سوپراکسید دسموتاز اولین آنزیم سیستم دفاعی آنزیمی است
که رادیکال اکسیژن را به هیدروژن پراکسید تبدیل میکند.
کاتاالز یک آنزیم پاکسازیکننده هیدروژن پراکسید است و با
افزایش فعالیت این آنزیم در شرایط تنش ،هیدروژن پراکسید به
آب و اکسیژن تبدیل میشود .اگرچه هیدروژن پراکسید در
غلظتهای باال سمی است و توسط آنزیمهای کاتاالز و
آسکوربات پراکسیداز از بین میرود ،اما در غلظتهای پایین
میتواند نقش پیامرسان را بازی کند و ژنهای وابسته به
مقاومت را در گیاه فعال کند ( .)Unyayar et al., 2005افزایش
فعالیت کاتاالز در شرایط تنش باعث غلبه بر تنش اکسیداتیو از
طریق سمزدایی هیدروژن پراکسید شده و از تولید رادیکال
هیدروکسیل جلوگیری و پروتئینها ،اسیدهای نوکلئیک و
چربیها را در برابر گونههای اکسیژن فعال محافظت میکند
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( .)Rastgoo and Alemzadeh, 2011آنزیم آسکوربات

حذف مقادیر اضافی هیدروژن پراکسید است .محلولپاشی

پراکسیداز از مهمترین آنزیمهای جمعآوریکننده هیدروژن

گیاهان کنجد بررسی حاضر با  0/6میلیموالر سالیسیلیک اسید

پراکسید و کاهنده مالون دیآلدئید حاصل از پراکسیداسیون

در هر سه سطح آبیاری فعالیت ویژه آنزیمهای آسکوربات

لیپیدی غشاء بهشمار میرود ( .)Zhang et al., 2004از آنجا که

پراکسیداز و پراکسیداز را افزایش داد و بیشترین میزان افزایش

این آنزیم با کمک آسکوربیک اسید باعث حذف گونههای

در شرایط تنش شدید خشکی مشاهده شد ،در حالیکه فعالیت

اکسیژن فعال میشود ،باالتربودن فعالیت این آنزیم در شرایط

ویژه آنزیم کاتاالز را در سه سطح رژیم آبیاری کاهش داد

تنش به معنای حذف بیشتر گونههای اکسیژن فعال و در نتیجه

(جدول  .)3کاربرد سالیسیلیک اسید موجب افزایش فعالیت

کاهش مرگ سلولی و افزایش مقاومت به تنش است

ویژه آنزیمهای آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز ژنوتیپهای

( .)Akhila et al., 2008عالوه بر این آنزیم پراکسیداز نیز نقش

کنجد گردید و بیشترین میزان افزایش فعالیت ویژه آنزیم

مهمی را در پاکسازی هیدروژن پراکسید بازی میکند و مسئول

پراکسیداز در ژنوتیپ یکتا ( 16درصد) مشاهده گردید.
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همچنین کاربرد سالیسیلیک اسید فعالیت ویژه آنزیم کاتاالز را

طریق کالتهکردن آهن گروه هم کاتاالز و همچنین افزایش

در ژنوتیپهای کنجد کاهش داد (شکل  .)2بررسیهای

واکنش پراکسیداتیوی از فعالیت کاتاالز بازداری میکند

انجامشده در زمینه کاربرد سالیسیلیک اسید روی گیاهان

( .)Durner and Klessig, 1996در بررسی محققان دیگر روی

مختلف در شرایط تنش نتایج متفاوتی داشته و افزایش یا

گیاه رازیانه نیز نتایج مشابهی در مورد بازداری فعالیت ویژه

کاهش کاتاالز را نشان دادهاند .کاهش مشاهدهشده در فعالیت

آنزیم کاتاالز با کاربرد سالیسیلیک اسید بهدست آمده است

آنزیم کاتاالز در اثر کاربرد سالیسیلیک اسید در مطالعه حاضر

( .)Askari and Ehsanzadeh, 2015در مقابل برخی محققین

احتماال ناشی از تأثیر مهارکنندگی این ترکیب بر فعالیت آنزیم

بیان کردند که سالیسیلیک اسید در شرایط تنش ،فعالیت

کاتاالز است که گزارش شده است سالیسیلیک اسید با اتصال

آنزیمهای آنتیاکسیدان مانند کاتاالز و پراکسیداز را افزایش

به پروتئین آنزیم کاتاالز باعث کاهش فعالیت آن میشود

میدهد و باعث کاهش تنش میگردد ()Hayat et al., 2005

( .)Horvath et al., 2002از آنجا که آنزیم کاتاالز در تجزیه

همچنین بررسی کاربرد سالیسیلیک اسید روی هیبریدهای ذرت

هیدروژن پراکسید نقش دارد ،با کاهش فعالیت آن سطح

شیرین در شرایط تنش کمبود آب نشان داد که با افزایش

Horvath et

غلظت سالیسیلیک اسید ،آنزیم کاتاالز افزایش یافت (حبیبپور

 .)al., 2002برخی محققین بیان کردند که سالیسیلیک اسید از

و همکاران .)1394 ،در بررسی محلولپاشی سالیسیلیک اسید

هیدروژن پراکسید در گیاه افزایش پیدا میکند (
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سالیسیلیک اسید روند افزایشـی در میزان کاتاالز مشـاهده

 .)2با تشدید تنش خشکی تعداد کپسول در بوته در

گردید (موحدیدهنوی و همکاران .)1396 ،این محققین بیان

ژنوتیپهای کنجد بررسی حاضر کاهش یافت که شدت کاهش

کردند افزایش فعالیت این آنزیم همــراه بــا کــاهش مقــدار

در بین ژنوتیپها متفاوت بود ،به طوریکه در تنش شدید

پراکسیداســیون لیپیــد ،هیدروژن پراکسید و نشـت یـونی

خشکی در مقایسه با شاهد آبیاری تعداد کپسول در بوته

است .بنـابراین کاربرد سالیسیلیک اسید با فعالکردن سیسـتم

ژنوتیپهای نازتکشاخه ،شیراز و یکتا بهترتیب  41 ،62و 29

دفـاعی آنتیاکسیدانی آنزیمی باعث مقاومت گیاهان به تنشهـا

درصد کاهش یافت (شکل  .)3همچنین تعداد کپسول در بوته

میشود .افزایش فعالیت ویژه آنزیمهای آسکوربات پراکسیداز

و دانه در کپسول ژنوتیپهای کنجد با کاربرد سالیسیلیک اسید

و پراکسیداز در ژنوتیپهای کنجد محلولپاشیشده با

افزایش یافتند که بیشترین افزایش در تعداد کپسول در بوته و

سالیسیلیک اسید نشان میدهد که سالیسیلیک اسید میتواند

تعداد دانه در کپسول در ژنوتیپ یکتا بهدست آمد (شکل  .)4با

ظرفیت آنتیاکسیدانی گیاه را از طریق مهار یا افزایش فعالیت

تشدید تنش خشکی وزن هزار دانه کنجد کاهش یافت (جدول

آنزیمهای آنتیاکسیدان اصالح کند ()Ananievaa et al., 2004

 ،)2اما کاربرد سالیسیلیک اسید تا حدودی موجب افزایش این

Chen et al.,

صفت گردید (جدول  .)2وزن دانه در بوته کنجد در سطوح

 .)2016همچنین افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان در اثر

تنش متوسط و شدید خشکی بهترتیب  21و  32درصد نسبت

کاربرد سالیسیلیک اسید گیاه را در برابر تولید گونههای اکسیژن

به شاهد آبیاری کاهش یافت (جدول  ،)2گرچه محلولپاشی

Li et al.,

سالیسیلیک اسید وزن دانه در بوته را افزایش داد (جدول .)2

 .)2014سالیسیلیک اسید در سیستم دفاعی گیاهان نقش واسطه

ژنوتیپ یکتا باالترین و نازتکشاخه پایینترین وزن دانه در

دارد ،به این صورت که با ترکیبشدن و محدودکردن فعالیت

بوته را داشتند (جدول  .)2با تشدید تنش خشکی وزن دانه در

آنزیم کاتاالز ،موجب افزایش سطح هیدروژن پراکسید در

بوته ژنوتیپهای کنجد به میزان متفاوتی کاهش یافت ،به

سلولها شده و این مولکول بهعنوان پیامرسان ثانویه عمل کرده

طوریکه در سطح تنش شدید خشکی در مقایسه با شاهد

و باعث بکارافتادن مکانیسمهای دفاعی بعدی گیاه میشود

آبیاری وزن دانه در بوته ژنوتیپهای نازتکشاخه  ،55شیراز

( .)Askari and Ehsanzadeh, 2015در بررسی تأثیر

 34و یکتا  19درصد کاهش پیدا کردند (شکل  .)3کاربرد

سالیسیلیک اسید بر سیستم آنتیاکسیدانی گیاهچههای گندم،

سالیسیلیک اسید موجب افزایش وزن دانه در بوته ژنوتیپهای

غلظتهای پایین سالیسیلیک اسید فعالیت ویژه آنزیمهای

کنجد مورد مطالعه گردید که میزان افزایش در بین ژنوتیپها

کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز ،پراکسیداز و سوپراکسید

تفاوت زیادی نداشت و حدوداً  6درصد بود (شکل  .)4با

دسموتاز را افزایش داد .نتایج این بررسی نشان داد که تأثیر

توجه به اینکه بیشترین میزان کاهش ناشی از خشکی در

سالیسیلیک اسید بر فعالیت ویژه آنزیمهای آنتیاکسیدان بستگی

صفتهای تعداد کپسول در بوته و وزن دانه در بوته در

به غلظت سالیسیلیک اسید ،نحوه کاربرد و گونه گیاهی دارد

ژنوتیپ نازتکشاخه و کمترین کاهش ناشی از تنش خشکی

(.)Chen et al., 2016

در این صفتها در ژنوتیپ یکتا مشاهده گردید ،میتوان گفت

و موجب محافظت از دستگاه فتوسنتزی شود (

فعال و پراکسیداسیون لیپیدها محافظت میکند (

با تشدید تنش خشکی تعداد کپسول در بوته و تعداد دانه
در کپسول کنجد کاهش یافتند (جدول  )2و کاربرد سالیسیلیک

تحمل خشکی در ژنوتیپهای کنجد با توانایی آنها در حفظ
صفتهای مربوط به اجزای عملکرد در ارتباط است.

اسید این دو صفت را بهطور معنیداری افزایش داد (جدول .)2

عملکرد و اجزا عملکرد گیاهان زراعی تحت تأثیر ژنوتیپ،

بیشترین و کمترین تعداد کپسول در بوته و دانه در کپسول به

محیط و مدیریت زراعی قرار میگیرند .قرارگرفتن گیاه در
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معرض تنش خشکی برای مدت طوالنی (مانند شرایط مطالعه

داده و موجب کاهش آنها میگردد (جدول  .)2همراستا با این

حاضر) ،بهطور منفی اجزای عملکرد دانه را تحت تأثیر قرار

نتایج ،مطالعات دیگر روی کنجد نیز نشان دادند که تنش
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خشکی موجب کاهش عملکرد دانه گردید

( ;Khodary, 2004

نیست .البته باید توجه داشت که غلظت مناسب سالیسیلیک

دانه و کاهش تعداد کپسول در بوته و دانه در کپسول کنجد در

نتیجهگیری

شرایط خشکی همبستگی معنیداری گزارش شد (کدخدایی،

براساس نتایج این پژوهش میتوان بیان کرد بهطورکلی تنش

 .)1392کاربرد خارجی سالیسیلیک اسید تأثیر مثبت بر عملکرد

خشکی آثار زیانباری بر گیاه کنجد داشت و موجب کاهش

و اجزا عملکرد گیاه دارد .محققان نشان دادند که کاربرد

غلظت رنگدانههای فتوسنتزی و عملکرد و اجزای عملکرد

سالیسیلیک اسید در سویا موجب بهبود عملکرد و اجزا

گردید ولی فعالیت آنتیاکسیدانهای آنزیمی و غیرآنزیمی

عملکرد این گیاه گردید و این بهبود را ناشی از تأثیر

افزایش پیدا کردند .بهبود فعالیت آنتیاکسیدانی اغلب موجب

سالیسیلیک اسید بر فرآیندهای فیزیولوژیک گیاه دانستند

تحمل بهتر گیاهان نسبت به تنشها میگردد .سالیسیلیک اسید

( .)Zhao et al.,1995در بررسی دیگری نیز اگر چه رشد و

یک تنظیمکننده رشد گیاهی بوده که موجب افزایش مقاومت

عملکرد کنجد در شرایط تنش خشکی کاهش یافت اما تیمار

گیاهان در برابر تنش میگردد .محلولپاشی سالیسیلیک اسید

گیاهان با هورمونهای گیاهی (سالیسیلیک اسید و کینتین) رشد

روی ژنوتیپهای کنجد بررسی حاضر آثار منفی تنش را بهبود

و عملکرد را بهبود بخشید و موجب ایجاد مقاومت در برابر

بخشید و در صفتهای اندازهگیریشده افزایش مشاهده

تنش گردید ( )Yasser et al., 2015که موافق با این نتایج در

گردید .این ماده یک مولکول سیگنال مهم برای تنظیم واکنش

مطالعه حاضر نیز کاربرد خارجی سالیسیلیک اسید تعداد

گیاه به تنش است .بیشترین مقادیر صفتهای اندازهگیریشده

کپسول در بوته ،دانه در کپسول ،وزن هزار دانه و وزن دانه در

متعلق به ژنوتیپ یکتا بود که این ژنوتیپ با حفظ عملکرد

بوته کنجد را افزایش داد (جدول  .)2با توجه به اینکه ترکیبات

باالتر و سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی کار آمدتر در شرایط تنش،

فنولیکی از یکسو موجب تسهیل در جذب عناصر غذایی

تحمل بیشتری نسبت به تنش خشکی در مقایسه با دو ژنوتیپ

میشوند و نقش مثبتی در فعالیتهای فتوسنتزی دارند و از

دیگر داشت.

سوی دیگر باعث انتقال بهتر مواد پرورده از منبع به مخزن
میشوند ،رشد بهتر و عملکرد بیشتر ژنوتیپهای کنجد
تیمارشده با سالیسیلیک اسید در آزمایش حاضر دور از انتظار

تقدیر و تشکر
از دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان برای تأمین منابع
مالی این پژوهش تشکر و قدردانی میگردد.
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Effect of salicylic acid on photosynthetic pigments content, antioxidant enzyme
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Abstract
Drought stress is one of the most important abiotic stresses that exerts harmful effects on productivity of crops,
including oilseed crops. Salicylic acid is one of the plant growth regulators that plays a key role in plant resistance
against environmental stresses, including drought. Therefore, a factorial randomized complete block pot experiment
with three replications was designed to assess the effect of salicylic acid (two levels of 0 and 0.6 mM) on three sesame
genotypes (Yekta, Shiraz and Nazetakshakheh) in the presence of three levels of irrigation (irrigation after 60, 70 and
80% of available soil water depletion) in the greenhouses of Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran in 2016.
Results showed that chlorophyll a, b and total concentrations, number of capsules per plant, number of seeds per
capsule and seed weight per plant decreased in stressed plants, whereas carotenoids concentration and activity of
antioxidants enzymes including catalase, ascorbate peroxidase, and peroxidase increased under stress conditions.
Application of 0.6 mM salicylic acid improved the measured traits under both control and stress conditions. Salicylic
acid improved the tolerance of sesame against drought. With increasing drought levels (irrigation after 70 and 80% of
available soil water depletion), Yekta and Shiraz genotypes showed less decrease in measured traits in pot experiment.
Keywords: Antioxidants, Drought stress, Photosynthetic pigments, Salicylic acid, Sesame
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