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اثر محلولپاشی پرولین و اسید سالیسیلیک بر برخی شاخصهای فیزیولوژیکی

*

حمیده غفاری و محمودرضا تدین

گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
(تاریخ دریافت ،1395/08/19 :تاریخ پذیرش نهایی)1395/12/7 :

چکیده
شوری یکی از موانع اصلی افزایش تولید محصوالت زراعی است .بر این اساس ،به منظور ارزیابی محلولپاشی پرولین و اسید سالیسیلیک
در کاهش اثرات شوری بر گیاه سویا ( ،)Glycine max L.آزمایشی به صورت اسپیلیت پالت در قالب طرح کامالً تصادفی در چهار تکرار
در سال  1395در جعبههای کاشت در فضای باز دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد اجرا شد .عامل اصلی شامل آبیاری با آب شور و با
هدایتهای الکتریکی ( 2آب مزرعه) 5 ،و  10دسی زیمنس بر متر و عامل فرعی محلولپاشی با  10میلیموالر پرولین ،اسید سالیسیلیک 3
میلی موالر ،ترکیب پرولین  10میلیموالر با اسید سالیسیلیک  3میلیموالر و شاهد (محلولپاشی با آب) بودند .نتایج نشان داد اثرات اصلی
سطح شوری  5و  10دسیزیمنس بر متر کلرید سدیم به ترتیب باعث افزایش و کاهش رنگیزههای فتوسنتزی نسبت به شاهد شدند .تحت
تنش شوری محتوای پرولین و قندهای محلول افزایش یافتند ،در حالیکه شاخص پایداری غشا و محتوای نسبی آب برگ کاهش یافتند .اثر
متقابل سطوح شوری و تیمارهای محلولپاشی نشان داد که سطح  5دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم و تیمار ترکیبی پرولین و اسید
سالیسیلیک باالترین محتوای کلروفیل  ،bکاروتنویید و پرولین را با افزایش به ترتیب  53 ،93و  143درصد نسبت به شاهد داشتند .شاخص
پایداری غشا و محتوای نسبی آب در سطح شوری  100میلیموالر و محلولپاشی با آب به ترتیب کاهش  63و  38درصدی نسبت به شاهد
داشتند .بنابراین محلولپاشی پرولین  10میلیموالر به همراه اسید سالیسیلیک  3میلیموالر بر شاخصهای فیزیولوژیک سویا به عنوان بهترین
تیمار جهت کاهش اثرات سمی شوری شناخته شد .بنابراین ،کاربرد پرولین به عنوان امالح سازگار در تنظیم اسمزی گیاه و اسیدسالیسیلیک
نقش حفاظتی از طریق واکنشهای فیزیولوژیکی تحت تنش شوری مؤثر میباشد.
کلمات کلیدی :پرولین ،رنگیزههای فتوسنتزی ،شاخص پایداری غشا ،قندهای محلول

مقدمه

سطح دهی دارا مدبیشد (زیشیند همکیرا  .)1393 ،گییهایید

شوری 7 ،درصد از زمینهایی دییای نی اد داد د  930میلیاو

که در خیکهیی شور رشد مدک د ،به دلیا خاواا اسام ی،

هکتیر را تحت تأثیر قرار داده ر ز به ر ز انن م یطق شور در

عال ه بر ت ش شوری بی ت ش کم مبد مواده شده که انن عیما

دیل گسترش مدبیش د .براسای

ممایر موداود ،انارا زا

از

چین ،ه د زیکستی بیشترنن درصد اراضد زراعد شاور را در
*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيMrtadayon@yahoo.com :

سبب کیهش سرعت رشد گییه مادشاود .انان زدناده موداب
اختالل در تقسیم سلول ب رگ شد سالولهای شاده تمای
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سویا ( )Glycine max L.تحت شرایط آبیاری با آب شور
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اک شهیی متیبولیک گییه تحت تأثیر قرار مادگیارد .همن این

کیربرد غلظتهایی زاینین ( 1میلاد ماوخر) اساید سیلیسایلیک

ییتارا

شاده از

توایست در بین زیرامترهیی بیوشیمییند مقدار میتوسایییینهای را

( Kaya

در مقینسه بی یمویه شیهد شران ت ش اف انش دهاد .دخ ری

 .)et al., 2006به طور کلد ت ش شوری بی انجاید تا ش ناوید،

همکیرا ( )1391تأثیر اساید سیلیسایلیک بار مقی مات گیایه

مورفولوژناک،

رنحی سب به ت ش شوری را بررسد کردید یتیجه گرفت د در

فی نولوژنک شیمییند متیددی در گییهای مادشاود رشاد،

مادنیبادDeef .

ضر ری از دمله زتیسیم ،کلسیم ،مموییو

فییلیت می نمهی کیسته سیختیر غشی را بر هم مادزیاد
ت ش اسم ی ت ش اکسیداتیو مودب تغییرا
فتوس ت  ،س ت زر تئین ،متیبولیسم لیپید ،ت ف

تولید ایرژی را

تحت تأثیر خود قرار مددهد ().)Parida and Das, 2005
سااونی گیاایهد نکساایله از خااییواده بقااوخ

دضور اسید سیلیسیلیک اثرا

شوری کایهش

( )2007هم در گ د گ ارش کرد که کایربرد سیلیسالیک اساید
رشد را درگ د اف انش داد ،اثرا

زنرخااییواده

شوری را مهیر کرد دربین

د غلظت مختلد ،غلظت زینین تار م ( 1میلاد ماوخر) تاأثیر

زر ایهمسی است .سونی به اسطه داشتن درصد بیخی زار تئین

بیشتری داشت .شاهبیزیزاده همکایرا ( )1394بیای کردیاد

ر غان همن ااین توایاایند تنبیات ییتاار ژ باایخ ( 17تاای 124

اسید سیلیسایلیک در شاران شاوری بیعاز افا انش سارعت

کیلوگر در هکتیر در سیل) نکد از مهمترنن لگو هیی دایاهای

فتوس ت در گیایه ساونی شاده اسات .در ساونی افا انش مقادار

به شمیر مدر د .سونی گییه زراعد اسات کاه در برابار شاوری

ریگدایههی اف انش می ا فتوس ت تحت اثر تیمیر سیلیسایال

مقی مات چ ااداید یاادارد ،از اناانر مبهاایی شااور بااه نا ه در

انجید شده است.

زمینهیند که بی محد دنت زهکشاد ایبیشات یماک ر بار

کمبود م

شوری موداب تغییارا

گساترده در تقسایم

هست د ،سبب کیهش عملکرد م مدشود (زیشایند همکایرا ،

کربن ییتر ژ در گییهی مدگردد .مرنستم ،بیفتهیی در دیل

 .)1393بی توده به ان که تولید بخش قیبا تاودهد از گییهای

توسیه ایدا هیی تولیادمنلد میماوخ اسایدهیی ممی اه را ارد

زراعد بی مشک م

نی خیک شور مواداه اسات ،باهکایرگیری

مدک د تی رشد توسیه خود را تضمین ک د .زر لین نکاد از

تحات

انن اسیدهیی ممی ه است که ز ملکولد کم قیبلیت ایحاالل

ر شهیند که امکی رشد دصاول عملکارد مطلاو

چ ین شرانطد را برای گییهی فراهم ک د ،اهمیت بیخند دارد.

بیخند دارد

در شران ت ش غیر زیده بسته به گویاه شاد

کیراند کیربرد ت ظیم ک دههیی رشد گییهد ر ی شیخسایره

ت ش در غلظتهیی خیلد کم در دد میلدموخر تجمع مدنیباد

گییهی در مقیب ایواع ت ش هیی زیاده غیرزیاده ثیبات شاده

کیهش تج نه م در انان

است .اساید سیلیسایلیک نای ا رتوهیدر کساد ب
ابسته به گر هد از ترکیبی

ییاک اساید

ف لد هست د یقاش محاوری در

فرمن اادهیی فی نولوژنااک مختلااد میی ااد رشااد یمااو گیاایه
فتوس ت انفای مادک اد (

Rivas-San Vicente and Plasencia,

 .)2011یتینج برخد ز هشهی یشی داده است که سطح اساید
سیلیسیلیک در ید فییلیت می نم س ت ک ده اسید سیلیسیلیک
( )SAنی د ب

ییک اسید  3هیدر کسدخز توسا شاوری در

گییهنه بریج سیخته مدشود .که یشی ده ده م اسات کاه

SA

در زیسخ به شوری یقش دارد ( .)Sawada et al., 2006به ی ییی
ش واند ( )1392در گییه شیرنن بیی هم گا ارش کردیاد کاه

انن غلظت ،به دلی اف انش س ت

شران است ( .)Kishor et al., 2005کایربرد خایردد زار لین
بیعز دفظ زتییسی اسم ی در سلول گییه مدشود (

Ali et al.,

 .)2008همن ین  Yanهمکیرا ( )2011گ ارش کردیاد محلاول
زیشد زر لین ،می ا کیهش محتوای کلر فیا

فتوسا ت خایلا را

تحت ت ش شوری در برگهایی ه د ایاه تقلیا داد .محلاولزیشاد
زر لین کیهش در فییلیت فتوس ت ی ر اب مباد بارگ را در طاول
ت ش شوری در  Olea europaea L.تقلی داد می ا انن کایهش
به غلظت زر لین بستگد داشت .انن باه خاوبد مشاخا شاده کاه
زر لین ،گییهی را در برابر تا ش از طرناق اساتقرار ایتقایل الکتار
میتوک درنیند کمپلک

 ،IIغشیهی زر تئینهی میا نمهایند میی اد

رابیسکو دفظ مدک د (.)Hayat et al., 2012
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اف انش نو هیی سدنم کلر مودب کیهش داب

ناو هایی

بیشترنن اثر منبت را بر ر ی بیزداریدگد کلرند سدنم داشات

اثر محلول¬پاشی پرولین و اسید سالیسیلیک بر برخی شاخص¬های...

ب یبرانن استفیده از ترکیبیتد که ضمن ملاودهیکارد محای
زنست به طور مؤثری ،اثارا

شاوری را بار رشاد تولیادا

همکیرا ()1394

م ) (شهبیزیزاده

Jasim

بی توده به ان که هر سیله م یبع مبهیی شیرنن در دیل شورشد

محلول از برگ برن د.

بوده خیکهیی زمینهیی زراعد در میرض ایبیشات یماک
سونی اثر یایمطلو

گابارد .از انان ر  ،هادف از انان مطیلیاه

قطرا

شده

اعمال تیمارهای شوری و محلولپاشی :ز
استقرار گییهی

از د ره

زمیید که گییهی به مردله  4برگد رسیدید،

محلولزیشد ترکیبی

مغیز شد

بررسد اثر اسید سیلیسیلیک زر لین در شران مبیایری بای م

زمیید  7ر ز صور

گرفت .گییهی شیهد ت هی بوسیله م

شور تیمیر ترکیبد زر لین اسید سیلیسیلیک بهم ظور مقینسه

خیلا محلولزیشد شدید 7 .ر ز بید از محلولزیشد د

انن د تیمیر بر برخد شیخاهایی فی نولاوژنکد گیایه ساونی
مدبیشد.

در د مردله

اف د تدرنجد کلرندسدنم به م

بی فیصله
بی

مبییری ،اعمیل شوری ایجی

شد .مبییری بی م

شور به فیصله زمیید هر سه ر ز نکبیر

گرفت ز

 5دیبه از هر تیمیر

صور

از هر بیر مبییری زهم

مواد و روشها

بطور تصیدفد برداشت می ا قیبلیت هدانت الکترنکد میهی بی

تیمارها و طراحی طرح :انن تحقیق در فضیی مزاد دایشگیه

استفیده از دستگیه ایدازهگیری قیبلیت هدانت الکترنکد (مدل

شهرکرد در سیل  1395بر ر ی گییه سونی ()Glycine max L.

در مواردی که

 )Cyberscan Singaporeایدازهگیری شد

(رقم سیمی بی گر ه رسیدگد ز در ) در دیبههیی کیشت به

می ا

ابیید  30×30×30سییتدمتر ایجی شد .مزمینش به صور

مبشوند بی م

در قیلب طرح کیمالً تصیدفد بی چهیر تکرار

اسپیلیت زال

طرادد ادرا شد .ز
اصالح

تهیه یهیل

درصد به مد

از تهیه ببر سونی از موسسه تحقیقی
ببر کرج ،بب ر بی هیپوکلرندسدنم 0/5

 5دقیقه استرن شدید

د مرتبه بی م

مقطر

دنویی ه شستشو داده شدید .برای خیک دیبههیی کیشت از
ترکیب خیک م رعه

خیکبرگ بی یسبت  1:3استفیده شد .در

هر دیبه  8عدد ببر کیشته شد

ز

از استقرار گییهنههی

در مردله  3برگد بوتههیی اضیفد ت ک شدید

در هر دیبه

ت هی  4گییه یگهداشته شد .یییز کودی م رعه بر دسب یتینج
مزمو خیک (دد ل  )1صور
تیمیرهی ،مبییری بی م

گرفت .تی قب از شر ع اعمیل

بی شوری یرمیل (بی هدانت الکترنکد 2

دسدزنم

بر متر) ایجی گرفت .عیم اصلد شیم مبییری بی

شور

10

م

دسدزنم

بی هدانتهیی الکترنکد ( 2م

م رعه)5 ،

بر متر عیم فرعد شیم زر لین  10میلدموخر،

اسید سیلیسیلیک  3میلد موخر ،ترکیب اسید سیلیسیلیک 3
میلدموخر بی زر لین  10میلدموخر،

شیهد (محلولزیشد بی

قیبلیت هدانت الکترنکد محلول ر دی بیشتر بود
مقطر ایجی گرفت .در طد ر ز زه مبهیی خیرج

شده به خیک هر دیبه برگشت داده شد تی غلظت یمک در
مقیدنر تیمیرهی ثیبت بیقد بمیید .رطوبت خیک

خیک براسی

در محد ده ظرفیت زراعد م رعه یگه داشته شد .مقدار م
اختالف ز م در

مورد یییز هر دیبه بی ز کرد دیبه
شران مبییری شده خشک بدست ممد.

زنر ایدازه

اندازهگیری صفات :در مردله گلدهد صفی
گیری شدید.
رنگیزههای

فتوسنتزی:

ریگی ههیی  ،b ،aکلر فی ک
()1996

س جش

برای

کیر ت ونید از ر ش

غلظت
Arnon

میتوسیییین از ر ش )2002( Sims and Gamon

استو  %80استفیده شد .استخراج کلر فی از برگ بیلغ فییل
بی کمک استو  %80ایجی شد .سپ
به  25میلد لیتر رسید .محلول دیص
سرعت  4000 rpmسییترنفوژ
موجهیی (470 ،646 ،663 )abs

دجم محلول بی استو
بمد
دب

 10دقیقه بی
یوری در طول

 537یییومتر ،بوسیله

اسپکتر فتومتر ایدازه گیری شد .مقدار کلر فی بر دسب میلد

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 3:54 IRDT on Saturday September 19th 2020

کشی رزی کیهش ده د ،در راستیی اهداف انن مطیلیه هسات د.

شوری شد

همکیرا

( ))2012بود .محلولزیشد ر ی گییه در مردله  4برگد به
می اید ایجی گرفت که برگهی کیمالً خی

مدنیبد که مدتواید بر تولید گییه مهم راهباردی
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جدول  -1نتایج تجزیه خاک
عمق

pH

خیک

)(dS m-1

7/7

0-30

0/41

ک

دب

دب

()%
1/11

سیلت

()mg/kg
0/12

17/1

بیفت

()%
26

458

39

34

لومد رسد

گر کلر فی در گر برگ تیزه تخمین زده شد.

میلد لیتر محلول 2 ،میلد لیتر اسید یینن هیدرنن ( 125میلد

) a (mg g-1) = (12.7 × abs 663) - (2.6×abs 646کلر فی

گر ییننهیدرنن  2 +میلد لیتر اسید فسفرنک  6موخر 3 +

mL acetone/ mg
) b (mg g-1) = (22.9 × abs 646) - (4.68 × abs 663کلر فی

میلد لیتر اسید استیک گالسییل  2 +میلد لیتر اسیداستیک)

mL acetone/mg
) (mg g-1) = (7.05 × Chl a) + (18.09 × Chl bکلر فی ک
mL acetone/mg
) (mg g-1) = (1000 × abs 470) - (1.9 × abs 663کیر ت ونید
- (63.14 × abs 646) /214
 (mg g-1) = (81.73 × abs 537) - (6.97 × absمیتوسیییین
646) - (2.228 × abs 663) mL acetone/mg

پایداری غشای سلولی :برای تییین زینداری غشیی

اضیفه شد .محتوی دیص مخلوط شد در دمی م
در دمیی 100درده سییتیگراد به مد
سپ

دوش

 1سیعت گباشته شد
از

لولههیی محتوی محلول دیص در نخ قرار داده ،ز

نکد شد دمیی م بی دمیی محی به م  4میلد لیتر تولوین
اضیفه گردند

 15-20ثیییه بهم زده شدید.

به مد

استییداردهیی زر لین را در مقیدنر0/04 0/03 ،0/02 ،0/01 ،0
میکر مول بر میلد لیتر تهیه شد ،یمویههیی دیص

سیتوزالسمد از ر ش ایدازه گیری یشت الکتر لیتد استفیده شد

استییداردهی در طول موج  520یییومتر بی کمک دستگیه

( .)Valentovic et al., 2006برای انن کیر 200 ،میلدگر برگ

اسپکتر فتومتر قرایت شد.

از هر گلدا ایتخی

در نیل هیی دی ی م

د بیر تقطیر

شده قرار داده شد .بید از  24سیعت ،یشت الکتر لیتهی توس

محتوای نسبی آب برگ ) :(RWCیمویهبرداری در
برگهیی دوا کیمالً توسیهنیفته ایجی

دستگیه هدانتس ج (ECمتر) (مدل )Cyberscan Singapore

در

ایدازهگیری شد ( .)EC1به م ظور ایدازهگیری می ا ک یشت

دقیق ایدازهگیری شدید .سپ

الکتر لیتهی در اثر مرگ سلول ،نیل هی به مد

 20دقیقه در

دمیی  120درده سییتدگراد در اتوکال قرار داده شدید .سپ
یمویههی به محی مزمینشگیه ایتقیل داده

بید از رسید دمیی

یمویههی به دمیی محی  ،د بیره یشت الکتر لیتهیی یمویههی

نخ قرار گرفته

داده شد

به مد

در مزمینشگیه ز تر میهی بی تراز ی
تمیمد یمویههی در م

مقطر قرار

 24سیعت در نخنیل بی دمیی  4درده

سییتدگراد قرار گرفت د .بید از  24سیعت ز اشبیع برگهی
ایدازهگیری

برگهی به مد

درده سییتدگراد در م

 24سیعت دنگر در دمیی 70

قرار گرفت د

ایدازهگیری شدید ( .)EC2در یهینت می ا یشت نوید از رابطه

ایدازهگیری شد

زنر بهدست ممد:

محیسبه گردند (:)Banchio et al., 2008

 = ]1 – )EC1 / EC2([ ×100می ا یشت نوید

یمویههی بالفیصله

مقدار م

ز خشک هر کدا

یسبد برگ از طرنق مییدله زنر

( ز تر -ز خشک)( ز تورژسیی  -ز خشک)×100

پرولین :برای ایدازه گیری زر لین محتوای بیفت برگ از

غلظت قندهای محلول :برای ایدازهگیری می ا ق دهیی

ر ش  Batesهمکیرا ( )1973استفیده شد 0/5 .گر از بیفت

همکیرا ( )1956استفیده شد .در

برگ در هی
مند .سپ

چی د کیمالً کوبیده شد تی به دیلت خمیری در

 10میلد لیتر سولفوسیلیسیلیک اسید  3درصد به م

اضیفه شد محتوی هی

از کیغب صیفد عبور داده شد .به 2

محلول از ر ش

Dubois

ابتدا ،برای تهیه عصیره الکلد 0/1 ،گر از میده خشک گییهد
به همراه  15میلدلیتر اتییول  80درصد داغ در داخ
چی د کوبیده له شد .سپ

هی

سوسپییسیو همگن شده از کیغب
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 5میلدلیتر سولفی

صیفد عبور داده شد

ر ی  5درصد

برای صفی

 4/7میلدلیتر هیدر کسیدبیرنم  0/3درصد به م اضیفه شد

م

مجدد صیف گردند .در مردله بید  2میلدلیتر از محلول صیف

 ،aکلر فی

شده به لولههیی ددند م تق شد  1میلدلیتر ف

میتوسیییین ،شیخا زینداری غشی محتوای یسبد

برگ در سطح نک درصد برای صفی
 ،bکیر ت ونید ،زر لین برگ

بالفیصله  5میلدلیتر اسیدسولفورنک  98درصد به م اضیفه
شد .در انن مردله میده ریگد که به ریگ زرد تی قهوهای تیره

ممیری مشیهده یشد (دد ل .)2

اک ش خیتمه نیفت .در ایتهی می ا دب

یمویههی در طول موج  535یییومتر بی دستگیه اسپکتر فتومتر

دسدزنم

ایدازهگیری شد .غلظت ق دهیی محلول بی استفیده از م ح د
استییدارد تهیه شده بی غلظتهیی مشخا گلوک ( 0تی 120

زنم

میلدگر بر میلدلیتر)

دهت عصیرهگیری تییین شد .از ترکیب الک  ،ف

اسید

سولفورنک بهع وا شیهد استفیده گردند.
تج نه

گرفت ،مقینسه میییگینهی بی مزمو دداق
( )LSDدر سطح ادتمیل  5درصد

اختالف می ددار

داد تیمیر 5

بر متر شوری م جر به اف انش غلظت کلر فی ،a

ک شد ،انن در دیلد است که تیمیر شوری  10دسد-
بر متر بیعز کیهش محتوای کلر فی  b ،aک یسبت

به شیهد شد ،انن کیهش برای کلر فی  37 ،aدرصد

برای

کلر فی  bک  36 ،درصد یسبت به تیمیر شیهد بود (دد ل
 .)3برانن اسی

تحلی دادههی بی استفیده از یر اف ار  SASصور

می دداری از لحیظ

محتوای کلروفیل:مقینسه میییگینهی یشی
b

لحیظ کرد دجم الک استفیده شده

غلظت ق دهیی

محلول در سطح ز ج درصد اختالف می دداری دود داشت
دردیلیکه برای صفت کلر فی ک تفی

است تشکی شد

محتوای کلر فی

 )1992( Naqvi Ashrafیشی دادید که ت ش

شوری شدند ،مودب تخرنب کلر زالست ،تغییر تیداد
کیهش کلر فی

ایدازهی کلر زالستهی

شد .یتینج هر د

همچ ین مقینسه میییگین

مطیلیه بی نیفتههیی انن مزمینش مطیبقت دارد .همه تیمیرهیی

برهمک ش تیمیرهی بی یر اف ار  ،MSTAT-Cترسیم یمودارهی بی

محلولزیشد بیعز اف انش محتوای کلر فی شدید ،بی انن دیل،

ایدازهگیری شده

بیخترنن محتوای کلر فی  ،aکلر فی  bکلر فی ک مربوط

SPSS

به تیمیر ترکیبد زر لین اسید سیلیسیلیک به ترتیب بی اف انش

یر اف ار

Excel

همبستگد بین صفی

(مزمو زیرسو در سطح ادتمیل  5درصد) بی یر اف ار
 version 23.0ایجی شد.

28 ،53
 .)3براسی

 36درصد یسبت به محلولزیشد بی م
ایجی شده توس

تحقیقی

بود (دد ل

)2002( Mittler

نتایج و بحث

کیربرد محلولزیشد برگد اسید سیلیسیلیک م جر به اف انش

تحم شوری تیبید از فییلیت نک ایدا نی نک صفت گییهد

ریگدایههی در کل ا شده است .از دخن بهبود زیرامترهیی رشد

مهم گییهد است

تأثیر  SAبر

ییست ،بلکه برمن دی از تیداد زنیدی صفی

( ،)Munns and Teste, 2008لبا بررسد صفی
دهت نیفتن مکیییسمهیی دخی

در تحم

فی نولوژنک

شوری ضر ری

مدبیشد.
یتینج تج نه ارنیی

تحت تأثیر تیمیر اسیدسیلیسیلیک را مدتوا
دستگیه فتوس ت ی

دفیظت از دستگیه فتوس ت ی ،مقدار

فتوس ت  ،فییلیت می نم ر بیسکو ،مقدار ریگی ههیی فتوس ت ی،
کیهش ت ش اکسیداتیو

برای صفی

مورد بررسد یشی داد

محتوای کلر فی  ،کیر ت ونید ،میتوسیییین ،زر لین ،غلظت
ق دهیی محلول ،شیخا زینداری غشی

اف انش همبستگد

یشت نوید

غشیهیی زنستد یی برد ( .)Popova et al., 2009مقینسی
میییگین اثر متقیب

سطوح شوری

تیمیرهیی محلولزیشد

محتوای یسبد م

دیکد از م است که بیخترنن محتوای کلر فی  aمربوط به

برگ در سطح ادتمیل نک درصد تحت تأثیر شوری

تیمیر شیهد  +محلولزیشد ترکیب زر لین اسید سیلیسیلیک بی

تیمیرهیی محلولزیشد اختالف می دداری

دود داشت

(دد ل  .)2اثر متقیب سطوح شوری در تیمیرهیی محلولزیشد

اف انش  58درصدی بوده است ،در دیلیکه کمترنن می ا
محتوای کلر فی  aدر تیمیر  10دسدزنم

بر متر  +محلول
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جدول  -2تجزیه واریانس محلول پاشی اسید سالیسیلیک و پرولین بر صفات محتوای کلروفیل ،کاروتنویید ،آنتوسیانین ،شاخص پایداری
غشا و محتوای نسبی آب گیاه سویا تحت شرایط آبیاری شور
درده

م یبع

مزادی

a

b

ت ش شوری
خطیی

a

محلولزیشد
شوری ×
محلولزیشد
خطیی

کلر فی

b

ک

ق دهیی

زینداری

محلول

یسبد م

غشی

2

**0/54

**0/28

**207/4

**31/2

**0/045

**5/081

**466/3

**2400/2

**862/4

9

0/007

0/001

0/255

0/102

0/0002

0/034

2/32

24/92

7/81

3

**

**

**

**

0/17

**

**

0/014

25/48

7/02

0/007

**

1/89

94/39

**

**

271/1

53/75

6

*0/01

*0/005

1/33ns

*0/333

**0/007

*0/131

*20/10

**151/7

**28/98

27

0/005

0/001

0/855

0/102

0/0002

0/039

4/58

15/42

4/03

7/3

7/9

5/9

3/8

5/67

6/31

4/14

5/84

3/21

ضرنب تغییرا

 * ،nsو ** به ترتیب بیییگر می ددار یبود  ،می ددار بود در سطوح  5درصد  1درصد
دد ل  -3مقینسه میییگین اثرا
غشی محتوای یسبد م

محلولزیشد اسید سیلیسیلیک

زر لین بر صفی

محتوای کلر فی  ،کیر ت ونید ،میتوسیییین ،شیخا زینداری

گییه سونی تحت شران مبییری شور.

عیم مزمینشد

کلر فی

a

کلر فی

b

کلر فی ک
میلدگر بر گر

کیر ت ونید

میتوسیییین

ز تر برگ

سطوح شوری
 2دسدزنم

بر متر (شیهد)

1/10a

0/47b

16/22b

 5دسدزنم

بر متر

a

a

a

بر متر

 10دسدزنم

1/17

0/69b

0/68

0/30c

8/83b
a

20/53

10/39c

0/21b

10/11

a

6/24c

0/20b

0/33

محلولپاشی
شیهد (محلولزیشد بی م )

0/78d

0/43c

13/36d

6/99d

0/20b

زر لین  10میلدموخر

0/95c

0/46b

14/95c

8/23c

0/25a

)1/19a

0/55a

18/21a

9/56a

0/27a

1/05b

0/50ab

16/32b

8/79b

0/26a

زر لین  10میلدموخر  +اسیدسیلیسیلیک
 3میلدموخر
اسید سیلیسیلیک  3میلدموخر

در هر ستون و برای هر واحد آزمایشی ،میانگین هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند ،بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیدار
( )LSDدر سطح  5درصد اختالف معنی داری ندارد.

زیشد بی م

بی کیهش  50درصد یسبت به تیمیر شیهد +

محلولزیشد بی م

مشیهده شد (دد ل  .)4بیشترنن محتوای

ترتیب اف انش  93کیهش  40درصدی یسبت به تیمیر شیهد
 +محلولزیشد بی م

داشت د (دد ل  .)4شهبیزیزاده

بر متر  +محلول-

همکیرا ( )1394در مطیلیه خود بر گییه سونی یشی دادید

زیشد ترکیب زر لین اسید سیلیسیلیک کمترنن در تیمیر 10

سونیی تیمیر شده بی اسید

کلر فی  bمربوط به تیمیر  5دسدزنم
دسدزنم

بر متر شوری  +محلولزیشد بی م

بود که به

مقدار ریگی ههی در گییهی

سیلیسیلیک  3میلدموخر اف انش نیفته است .همن ین

Yan

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 3:54 IRDT on Saturday September 19th 2020

تغییرا
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131

جدول  -4مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح شوری و تیمارهای محلولپاشی بر صفات محتوای کلروفیل ،کاروتنویید و آنتوسیانین گیاه سویا
محلولزیشد

سطوح شوری

(شیهد)

بر متر

دسدزنم

10
دسدزنم

بر متر

میلدگر بر گر

شیهد (محلولزیشد بی م )

0/90de

0/43c

7/66d

زر لین  10میلدموخر

0/96d

0/46c

8/82c

0/192e

1/42a

0/50c

9/95b

0/240d

اسید سیلیسیلیک  3میلدموخر

1/14bc

0/49c

8/91c

0/242d

شیهد (محلولزیشد بی م )

1/00cd

0/62b

8/75c

0/274c

b

b

b

a

زر لین  10میلدموخر +
اسیدسیلیسیلیک  3میلدموخر

زر لین  10میلدموخر

5

ز تر برگ

زر لین  10میلدموخر +
اسیدسیلیسیلیک  3میلدموخر

1/18

ab

1/29

a

0/61

a

0/83

9/78

0/434

b

11/69

0/312

اسید سیلیسیلیک  3میلدموخر

1/23b

0/66b

10/23b

0/312b

شیهد (محلولزیشد بی م )

0/45g

0/26d

4/58f

0/134f

زر لین  10میلدموخر

0/71f

0/30d

6/09e

0/150ef

زر لین  10میلدموخر +
اسیدسیلیسیلیک  3میلدموخر
اسید سیلیسیلیک  3میلدموخر

0/85def

0/32d

7/06d

0/262cd

0/77ef

0/34d

7/23d

0/236d

در هر ستون و برای هر واحد آزمایشی ،میانگینهایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند ،بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیدار
( )LSDدر سطح  5درصد اختالف معنی داری ندارد.

همکیرا

( )2011یشی

می ددار محتوای کلر فی

دادید ت ش شوری بیعز کیهش
مورد مطیلیه شد ،در دیلیکه در

تکد در کلر زالست سلولهیی

برایگیخته ،تولید اکسی

فتوس ت ک ده را کیهش مدده د ( .)Abogadallah, 2010اف انش

کر هیی تحت محلولزیشد زر لین کیهش محتوای کلر فی

انن ریگدایهی کلیدی در شران

تحت شران شوری به طور می دداری کم بود.

میتداکسیداید گییه را بهبود مدبخشد ( .)Parida et al., 2007کیهش

محتوای کاروتنویید و آنتوسیانین:مقینسه میییگینهی یشی
داد درصد محتوای کیر ت ونید
دسدزنم

میتوسیییین در تیمیر 5

بر متر اف انش نیفت ،انن اف انش برای کیر ت ونید

میتوسیییین به ترتیب 14

 57درصد یسبت به تیمیر شیهد

بود ،در دیلیکه در تیمیر  10دسدزنم
میتوسیییین به ترتیب 29

بر متر کیر ت ونید

 5درصد یسبت به تیمیر شیهد

شور ،ظرفیت دفیظت یوری

محتوای کیر ت ونیدهی تحت شران شوری بیخ مدتواید به دلی
اکسیدشد م هی توس
بیشد (رمضی ی اد
ترکیب زر لین

اکسی

تخرنب سیختیر م هی

فییل

همکیرا  .)1392 ،تیمیر محلولزیشد
اسید سیلیسیلیک در بین تیمیرهیی محلول-

زیشد بی اف انش کیر ت ونید

میتوسیییین به ترتیب 37

درصدی یسبت به محلولزیشد بی م

35

بیشترنن تغییر را داشت د

کیهش نیفت د (دد ل  .)3کیر ت ونیدهی نکد از مهمترنن

(دد ل  .)3مقینسه میییگین اثر متقیب

میتداکسیدا هیی غیرمی نمد هست د که همراه بی می نمهیی

تیمیرهیی محلولزیشد دیکد از م است که بیخترنن محتوای

را خ ند مدک د.

بر متر  +محلول زیشد

میتداکسیدا  ،گویههیی فییل اکسی

کیر ت ونیدهی از طرنق درنیفت میزاد ایرژی کلر فی هیی

کیر ت ونید در سطح  5دسدزنم
ترکیب زر لین

اسید سیلیسیلیک

سطوح شوری

کمترنن در سطح 10
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دسدزنم

کیر ت ونید

0/162ef

2
بر متر

کلر فی a

کلر فی b

میتوسیییین
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دسدزنم

بر متر  +محلولزیشد بی م

اف انش  53درصدی

بود که به ترتیب

اکسی

کیهش  40درصدی یسبت به تیمیر

شران

داشت د (دد ل  .)4بیشترنن

شیهد  +محلولزیشد بی م

محلولزیشد  10میلدموخر زر لین
 10دسدزنم

کمترنن در سطح شوری

بر متر  +محلولزیشد بی م

اف انش  167درصدی

بود که به ترتیب

کیهش  17درصدی یسبت به تیمیر

شیهد  +محلولزیشد بی م

را یشی دادید (دد ل  .)4به ی ییی

ش واند ( )1392گ ارش کردید که کیربرد غلظتهیی زینین
( 1میلد موخر) اسید سیلیسیلیک بیشترنن اثر منبت را بر ر ی
بیزداریدگد کلرند سدنم داشت

توایست در بین صفی

شران

ت ش اف انش دهد .در مطیلیه

ت ش است .مکیییسم مولکولد مهیر ROSهی توس

زر لین مربوط به ن گدهیی بیوشیمییند زیر لیدنن است ،که
زر لین را بطور مؤثری قیدر مدسیزد بی اکسی
اک ش دهد

هیدر کسی

مولکولهیی مهمد یظیر

اثرا
DNA

تکد

مخر

گر ه

 ROSهی بر

می نمهی را خ ند ک د

( .)Matysik et al., 2002عال ه بر انن طبق گ ارش
 Skopelitisهمکیرا ( ROS )2006هیی تولید شده طد
ت شهیی غیر زنستد مدتوای د عالمتد برای بیی گلوتیمی
دهیدر ژییز مییوید که تشکی گلوتیمی

(زیش سیز زر لین) را

کیتیلی مدک د بیش د.

بیوشیمییند مقدار میتوسیییینهی را در مقینسه بی یمویه شیهد
Bakry

()ROS

محیفظتک دههیی اسم ی من ق دهی

همکیرا

طرنق کمک به زینداری سیختیر غشیهی

ق دهیی الکلد از
زر تئینهی از گییه در

( )2014بر گییه ب رک ( )Linum usitatissimum L.یشی دادید

برابر ت ش اسم ی محیفظت مدک د (

محلولزیشد زر لین بیعز اف انش محتوای کیر ت ونید

 .)Nguyen, 2006تصور مدشود ق دهی بی گر ههیی قطبد

Valliyodan and

کلر فی تحت سطوح شوری شد ،که بی نیفتههیی انن مطیلیه

غشیهی برهمک ش دارید

مطیبقت داشت.

( .)Bartels and Sunkar, 2005اف انش تج نه کربوهیدرا -

غلظت اسمولیتها در گیاه سویا:شوری م جر به اف انش

تبدن

هیی ییمحلول

مییع از بین رفتن غشیهی مدشوید
میهی به ق دهیی محلول ،تولید مواد

غلظت زر لین ق دهیی محلول ک برگ شد ،لد انن اف انش

اسمتیک از مسیرهیی غیرفتوس ت ی ،توقد رشد ،کیهش در

خطد

س تیز

غلظت برای زر لین بی اف انش سطوح شوری به صور

ایتقیل (صیدرا ) مواد فییلسیزی می نم سیکیرز فسفی

یبود (دد ل  .)5بیشترنن اف انش غلظت زر لین در سطح

اف انش س ت سیکیرز از دمله دخن اف انش سطوح ق دهیی

بر متر اف انش  64درصدی کمترنن

همکیرا ،

شوری  5دسدزنم

اف انش در سطح  10دسدزنم

بر متر اف انش  21درصدی

یسبت به شیهد مشیهده شد (دد ل  .)5در دیلیکه بیشترنن

محلول در گییهی تحت ت ش هست د (خیکشور
 )1390که بی نیفتههیی انن مطیلیه مطیبقت دارد.
بین تیمیرهیی محلولزیشد ،بیخترنن می ا

زر لین

بر

ق دهیی محلول در تیمیر ترکیب زر لین اسید سیلیسیلیک بود

متر بی اف انش  35درصدی یسبت به شیهد مشیهده شد .زر لین

که به ترتیب اف انش  20 54درصدی یسبت به تیمیر محلول

نکد از رانجترنن محلولهیی سیزگیر است که در بیشتر گییهی

داشت د (دد ل  .)5طبق گ ارشی

اف انش غلظت ق دهیی محلول در سطح  10دسدزنم

زراعد تحت ت ش شوری

خشکد تجمع مدنیبد .برخد از

زیشد بی م

( )2004اسید سیلیسیلیک به علت تیدن

Khodary

در کیهش مقدار

محققین میتقدید ( )Shalata and Tal, 1998اف انش سطح

ریگی ههیی فتوس ت ی

زر لین یشییه مسیب ارد شده به گییه تحت ت ش است یه

ر بیسکو بیعز اف انش مقدار ق دهی مدشود .مقینسه میییگین

شیخصد از تحم شوری .همن ین یقش دفیظتد زر لین بهغیر

اثر متقیب

تیمیرهیی محلولزیشد برای

از ت ظیم اسم ی مربوط به تواییند انن میده در دفظ زینداری

محتوای زر لین

غشیهیی سلولد

زر تئینهی ،مهیر کرد

گویههیی فییل

ادتمیخً بی دفظ سیختیر

سطوح شوری

فییلیت

ق دهیی محلول یشی داد که همه تیمیرهی

یسبت به تیمیر شیهد  +محلولزیشد بی م

اف انش نیفت د.
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محتوای میتوسیییین در سطح شوری  5دسدزنم

بر متر +

بیفر کرد زتییسی

ادییند سلول ،تحت
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جدول  -5مقایسه میانگین اثرات محلولپاشی اسید سالیسیلیک و پرولین بر صفات پرولین ،قندهای محلول ،شاخص پایداری غشا و محتوای
نسبی آب گیاه سویا تحت شرایط آبیاری شور
زر لین برگ

تر برگ

برگ

غشی

میلدگر بر گر

م

ز

درصد

خشک برگ

سطوح شوری
بر متر (شیهد)

 2دسدزنم
 5دسدزنم

بر متر

 10دسدزنم

بر متر

2/43c

43/26c

82/03a

70/85a

a

b

b

b

3/99

2/94b

53/46

58/20a

71/54

48/19c

65/41

50/78c

محلولپاشی
شیهد (محلولزیشد بی م )
زر لین  10میلدموخر
زر لین  10میلدموخر +
اسیدسیلیسیلیک  3میلدموخر
اسید سیلیسیلیک  3میلدموخر

2/31c

46/55c

58/02c

66/32a

ab

ab

b

bc

3/40

53/37

66/53

60/92

3/56a

55/84a

71/85a

59/37c

b

b

a

b

3/21

50/82

72/60

62/78

در هر ستون و برای هر واحد آزمایشی ،میانگینهایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند ،بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیدار
( )LSDدر سطح  5درصد اختالف معنی داری ندارد.

بر

کیهش نیفت د (دد ل  ،)5انن کیهش برای سطح  10دسد-

متر  +محلولزیشد ترکیب زر لین اسید سیلیسیلیک کمترنن

بر متر بیشتر بود که به ترتیب کیهش  28 41درصدی

بیشترنن اف انش محتوای زر لین در سطح  5دسدزنم
بر متر  +محلولزیشد بی م

در سطح  10دسدزنم

ممد که به ترتیب اف انش 143

زنم

بدست

یسبت به شیهد یشی دادید (دد ل  .)5نکد از مسیبهیی

 12درصدی یسبت به شیهد

رهیسیزی

ددی ت ش شوری خسیر

به غشیهیی سلولد

یشی دادید (دد ل  .)6بیشترنن محتوای ق دهیی محلول در

نو هی از سلول به فضیی بین سلولد است .انن زدنده یتیجه

اسید

است که م جر به

سطح شوری  10دسدزنم

بر متر  +ترکیب زر لین

سیلیسیلیک مشیهده شد که اف انش  73درصدی یسبت به شیهد
داشت (دد ل  .)6همن ین

Bakry

همکیرا

()2014

گ ارش کردید محتوای ق دهیی محلول زر لین در گییه ب رک
تحت محلولزیشد زر لین یسبت به محلولزیشد بی م
نیفت د

انن بیعز انجید مقی مت گییه تحت شران

اف انش
تش

مدشود.

تجمع رادنکیلهیی مزاد اکسی
زراکسیداسیو لیپید
خسیر

در زد م اف انش یفوذ زبنری غشیء

به سلول مدشود (مذری

در محتوای یسبد م

همکیرا  .)1391 ،کیهش

در گییهی تحت ت شهیند یظیر شوری

ممکن است اشیره به دلی

از دست رفتن فشیر تورگر

(تورژسیی ) که در یتیجه محد دشد دسترسد م

برای

سلول بیشد (.)Karimi et al., 2005

شاخص پایداری غشا و محتوای نسبی آب برگ:مقینسه

در بین تیمیرهی محلولزیشد اسید سیلیسیلیک بیخترنن

محتوای

درصد زینداری غشی را داشت که اختالف می دداری بی محلول

برگ دیکد از م است که بی اف انش سطوح شوری،

اسید سیلیسیلیک یداشت که به ترتیب

میییگین صفی
یسبد م

مرتب

به شیخا زینداری غشی

زیشد ترکیب زر لین
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عیم مزمینشد

میکر مول بر گر

ز

ق دهیی محلول ک

شیخا زینداری

محتوای یسبد
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جدول  -6مقایسه میانگین اثر متقابل محلول پاشی و سطوح شوری بر صفات محتوای کلروفیل ،کاروتنویید ،آنتوسیانین ،شاخص پایداری
غشا و محتوای نسبی آب گیاه سویا

سطوح شوری

میکر مول بر گر

میلدگر بر گر

ز تر برگ
2
بر متر

دسدزنم

(شیهد)

زر لین  10میلدموخر

2/61f

46/45ef

دسدزنم

67/5bcd

87/0a

2/68ef

اسید سیلیسیلیک  3میلدموخر

2/48fg

42/60fg

81/3ab

71/1b

شیهد (محلولزیشد بی م )

2/81def

48/90de

67/2de

68/0bc

ab

b

cd

cd

4/38

57/60

71/2

64/7

4/72a

55/15bc

70/1cd

63/05d

اسید سیلیسیلیک  3میلدموخر

4/06b

52/20cd

77/7bc

65/90cd

شیهد (محلولزیشد بی م )

2/17gh

51/90cd

29/1g

50/25e

cd

bc

f

e

50/55

e

50/95

اسیدسیلیسیلیک  3میلدموخر

زر لین  10میلدموخر
زر لین  10میلدموخر +

بر متر

38/85

77/8

80/7

45/15ef

زر لین  10میلدموخر +

10

bc

ab

82/0ab

زر لین  10میلدموخر
بر متر

درصد

64/1cd

اسیدسیلیسیلیک  3میلدموخر

5

دسدزنم

شیهد (محلولزیشد بی م )

1/94h

زر لین  10میلدموخر +

زینداری غشی

ز خشک برگ
g

م

c

اسیدسیلیسیلیک  3میلدموخر

3/23

a

3/28

3/08cde

اسید سیلیسیلیک  3میلدموخر
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محلولزیشد

زر لین

ق دهیی محلول

شیخا

محتوای یسبد

57/05

41/4

de

67/22

57/65b

63/5

51/35e

58/8e

در هر ستون و برای هر واحد آزمایشی ،میانگینهایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند ،بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیدار
( )LSDدر سطح  5درصد اختالف معنی داری ندارد.

اف انش  24 25درصدی یسبت به محلولزیشد بی م

داشت د

(دد ل  .)5همه تیمیر محلولزیشد بیعز کیهش محتوای یسبد
م

برگ شدید بی انن دیل محلولزیشد ترکیب زر لین

اسیدسیلیسیلیک کیهش  10درصدی محتوای یسبد م
یسبت به تیمیر محلولزیشد بی م
مطیلیه

Zhao

دب

نو  ،زتییسی

محتوای م

را یشی داد (دد ل  .)5در

یشی داد،

به سیزش ،اف انش رشد

اف انش

گییهی کمک مدک د .گییهیید که در شران

خود سرنعتر سیزگیر شده

محلولزیشد یشی داد بیخترنن شیخا زینداری غشی در تیمیر

برگ

مبد خود را در سطح زینینتری دفظ

سرنعتر به دیلت تیدن

مقینسه میییگین اثر متقیب

سطوح شوری

تیمیرهیی

شیهد  +محلولزیشد  10میلدموخر زر لین بود که اف انش 12

همکیرا ( )1992بیی کردید که گییهی بی

مدک د که انن عم

زتییسی م

بیفتهیی خود را بی دب

بهتر م

دفظ ک د.

اسم ی مدرس د ،بی محی
مدتوای د محتوای یسبد م

اطراف
برگ

درصدی یسبت به تیمیر شیهد  +محلولزیشد بی م

در دیلیکه کمترنن می ا در سطح شوری  10دسدزنم
متر  +محلولزیشد بی م

بود که کیهش  63درصدی یسبت به

شیهد  +محلولزیشد بی م
بیخترنن محتوای یسبد م
محتوای یسبد م
دسدزنم

بر

بود (دد ل  .)6تیمیر شیهد
برگ را داشت ،در دیلیکه کمترنن

برگ مربوط به سطح شوری 10

بر متر  +محلولزیشد بی م

بود که کیهش 38
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شک  -1رابطه بین درصد اف انش زر لین بی صفی

مورد بررسد.

درصدی یسبت به تیمیر شیهد  +محلولزیشد بی م

داشت

(دد ل .)6
شواهد یشی

فرمن دهیی سلولد دارد (رمضی ی اد

همکیرا .)1392 ،

ه گیمدکه  ROSلیپیدهی را هدف قرار مددهد ،فرمن د
مددهد  ROSهی یقش مهمد در ک ترل

مسیرهیی ترارسیید عالمت در

سلولد برای بسییری از

زراکسیداسیو لیپید مغیز شده

زراکسیداسیو لیپید زینداری

غشیی سلول را بر هم مدزید .در یتیجهی انن امر ،ترکیبی
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محلول ضر ری به خیرج از ایدامکهی یشت زیدا کرده بیعز

برگ ( )R2 = -0/03یشی داده شد (شک  .)1ب یبرانن یتینج

برهمزد تییدل متیبولیسد سلول

یشی مددهد اف انش درصد زر لین رابطه م فد بی شیخا

مدشود .ب یبرانن زینداری غشیی سلولد نک شیخا مهم

شیخا

مشفتگد عملکرد غشیند

همکیرا  .)1392 ،بر انن م ظور

Khan

زینداری غشی

همکیرا ()2003

مشیهده کردید که در شران ت ش تیمیر اسید سیلیسیلیک بیعز

محتوای یسبد م
محتوای یسبد م

مسیب به گییه مدشود

برگ کیهش نیفت د

بیعز

اف انش درصد زر لین بیشترنن

همبستگد بی میتوسیییین داشت.

اف انش ق دهیی محلول در برگهیی سونی شد به انن ترتیب
به اف انش زینداری غشی کمک مدک د .زیش تیمیر گییهی گ د
بی اسید سیلیسیلیک به مد

 24سیعت ،گییه را در برابر
یشت

مسیبهیی ییشد از شوری محیفظت مدک د

الکتر لیتهی را به طور چشمگیری کیهش مددهد (رمضی ی اد
همکیرا .)1392 ،

نتیجهگیری
در انن مطیلیه اثرا

م فد ت ش شوری بر صفی

فی نولوژی

سونی مشیهده شد .چرا که بیخ رفتن غلظت یمک زتییسی م
خیک م فد شده دب

م

برای گییه مشک مدسیزد .ضمن

ان که شوری بیعز کیهش رشد گییه سونی مدگردد استفیده از

اف انش سطح زر لین برگ یشییهی مسیب اردشده به گییه
تحت ت ش است ،تجمع زر لین به گییه کمک مدک د تی بتواید
گییه را قیدر

در د ره کوتیهد بید از اعمیل ت ش زیده بمیید

مدسیزد تی بید از رفع ت ش رشد خود را بیزنیبد ک د

ترکیبیتد میی د زر لین اسید سیلیسیلیک راه د یسبتی م یسب
سیزگیر بی محی

زنست برای کمک به د

مدبیشد .در مجموع یتینج یشی

انن مشک

داد که شیخاهیی

اثر

فی نولوژنک سونی بی اف انش غلظت یمک در سطوح بیخی

منبتد بر عملکرد خواهد گباشت .درصورتیکه در ت ش طوخید

شوری کیهش نیفت د .محلولزیشد د ترکیب زر لین  10میلد-

دتد اثر

م فد

مثیر مفید تجمع زر لین عم یخواهد کرد

مد

م فد بر عملکرد خواهد گباشت (.)Sanchez et al., 1998

موخر

اسید سیلیسیلیک  3میلدموخر توایست اثرا

شوری بر گییه سونی را کیهش دهد.

رابطه همبستگد اف انش درصد زر لین بی هر نک از صفی
محتوای کلر فی

ک ( ،)R2 =0/40کیر ت ونید (،)R2 =0/43

میتوسیییین ( ،)R2 =0/61ق دهیی محلول ک
شیخا زینداری غشی ()R2 = -0/001

(،)R2 =0/34

محتوای یسبد م

تشکر و قدردانی
بدن وسیله از میی یت ز هشد دایشگیه شهرکرد که می را در
ایجی انن تحقیق نیری یمودید صمیمییه تشکر مدیمینم.
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