فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،35فروردین و اردیبهشت 1399

تأثیر کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر رنگیزههای فتوسنتزی ،فعالیت آنزیمی و عملکرد گندم

سودابه رضابیگی ،احسان بیژنزاده* و علی بهپوری
گروه اگرواکولوژی ،دانشکده کشاورزی و منابع طیبعی داراب ،دانشگاه شیراز
(تاریخ دریافت ،1397/10/15 :تاریخ پذیرش نهایی)1398/04/02 :

چکیده
بهمنظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر رنگیزه های فتوسنتزی ،فعالیت آنزیمی و عملکرد ارقام گندم ماکارونی در شرایط تنش خشکی،
پژوهشی گلخانهای بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب ،دانشگاه شیراز به اجرا
درآمد .تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در دو سطح آبیاری مطلوب و تنش خشکی از ابتدای مرحله شیریشدن دانه ،محلولپاشی
سالیسیلیک اسید در سطوح صفر 2 ،1 ،و 3میلی موالر و سه رقم گندم ماکارونی شامل شبرنگ ،بهرنگ و یاواروس بود .نتایج نشان داد که
تنش خشکی پایان فصل ،رقم و سالیسیلیک اسید بر غلظت کلروفیل  aو  ،bغلظت کاروتنوئید ،آنزیمهای پراکسیداز و کاتاالز ،پروتئین دانه،
ارتفاع بوته ،طول سنبله ،تعداد دانه در سنبله ،عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه اثر معنیداری داشتند .برهمکنش تنش خشکی و سالیسیلیک
اسید اثر معنیداری بر غلظت کلروفیل  aو  bداشت بهطوریکه غلظت کلروفیل  aو  bدر تیمار  3میلیموالر سالیسیلیک اسید بهترتیب  32و
 35درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد (عدم مصرف سالیسیلیک اسید) داشت .بیشترین غلظت کاروتنوئید (14/83میلیگرم بر گرم وزن تر)
در شرایط تنش خشکی و محلولپاشی  3میلیموالر سالیسیلیک اسید در رقم یاواروس بهدست آمد .همچنین تنش خشکی و سالیسیلیک
اسید اثر معنی داری بر فعالیت آنزیم پراکسیداز و کاتاالز داشتند و کاربرد  3میلیموالر سالیسیلیک اسید بهترتیب باعث افزایش  14و 15
درصدی این آنزیمها شد .در نهایت در رقم یاواروس محلولپاشی  3میلیموالر سالیسیلیک اسید منجر به افزایش غلظت کلروفیل  aو  bو
آنزیم پراکسیداز و کاتاالز نسبت به عدممصرف سالیسیلیک اسید در شرایط تنش خشکی شد و افزایش  13درصدی عملکرد دانه را به همراه
داشت.
واژهای کلیدی :عملکرد بیولوژیک ،پراکسیداز ،کاتاالز ،یاواروس ،نیتروژن دانه

مقدمه

نان است .گندم دوروم بهعنوان یک محصول غذایی با اهمیت،

گندم در بین غالت دانه ریز مهمترین گیاه زراعی است که

سطح زیر کشت جهانی معادل  30میلیون هکتار دارد

دارای گونههای متعددی است .اگر چه بیشترین سطح زیر

 .)2011میزان پروتئین گندم ماکارونی بیشتر از گندم نان است.

کشت ( 90درصد) و بیشترین میزان تولید ( 94درصد) مربوط

وجود گلوتن زیاد و خمیر غیرچسبنده و سنگین ،این نوع گندم

به گندم نان است اما گندم ماکارونی نیز دارای ارزش تجاری

را ایدهآل برای تهیه محصوالت خمیری ،از جمله ماکارونی

قابل توجهی است .میزان پروتئین گندم ماکارونی بیشتر از گندم

کرده است ( .)Fabrian and Litas, 1988تنشهای محیطی

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيebijanzadeh@gmail.com :
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ماکارونی ( )Triticum durum L.در شرایط تنش خشکی
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میگذارند؛ از جمله این عوامل میتوان به خشکی ،شوری،

تحت شرایط تنش خشکی و کاهش آسیب ناشی از تنش

سرما و گرما اشاره کرد ( .)Sairam et al., 2005تنش خشکی

خشکی و تسریع در رشد مجدد پس از رفع تنش نیز در گیاه

عامل اصلی محدودکننده تولید محصوالت زراعی در مناطق

گندم مشاهده شد ( .)Ratnayaka et al., 2005با توجه به

Debaeke and Abdellah,

اهمیت گندم بهعنوان مهمترین محصول زراعی در کشور و نیاز

 .)2004تنش خشکی از مهمترین عوامل محدودکننده عملکرد

به اقداماتی جهت کاهش اثر تنش خشکی ،کاربرد موادی

دانه گندم شناخته میشود ( .)Pessarakli, 2001حساسیت

همچون سالیسیلیک اسید ضروری بهنظر میرسد .در سالهای

گندم به کمآبی در همه مراحل رشد یکسان نیست .مراحل رشد

اخیر پژوهشهایی در رابطه با اثر سالیسیلیک اسید بر تحمل به

طولی ساقه ،غالفرفتن و گلدهی نسبت به کمآبی بسیار

تنش خشکی گونههای مختلف گیاهی در مراحل مختلف رشد

حساساند ( .)Carter, 1987بیژنزاده و امام ( )2010با

انجام شده است .با این وجود پژوهشهای بیشتری در ارتباط

مطالعهای که بر روی ژنوتیپهای مختلف گندم انجام دادند

با درک بهتر کارکرد سالیسیلیک اسید در درون گیاه الزم است.

مشاهده کردند که تنش خشکی موجب کاهش عملکرد و

در این راستا هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی اثر

اجزای عملکرد بهویژه تعداد سنبلچه بارور در سنبله و تعداد

سالیسیلیک اسید بر ویژگیهای بیوشیمیایی و عملکرد ارقام

سنبله در متر مربع شده است و بیشترین کاهش عملکرد ناشی

گندم ماکارونی در شرایط تنش خشکی است.

خشک و نیمهخشک جهان است (

از تعداد دانه در سنبله و کاهش وزن هزار دانه در شرایط تنش
خشکی بوده است Pierre .و همکاران ( )2008گزارش کردند

مواد و روشها

تنش خشکی در مرحله پرشدن دانه در  9ژنوتیپ گندم نان

این پژوهش در سال زراعی  1396-97در گلخانه تحقیقاتی

باعث کاهش عملکرد ،وزن هزار دانه و قطر دانه شد.

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب در هفت کیلومتری

امروزه روشهای متفاوتی جهت مقابله با اثرات تنش

شهرستان داراب با طول جغرافیایی  54درجه و  20دقیقه و

کمبود آب در نظر گرفته شده است (.)Royo et al., 2004

عرض جغرافیایی  28درجه و  20دقیقه و ارتفاع  1150متر از

سالیسیلیک اسید تحت تأثیر شرایط محیطی در بافتهای

سطح دریا با میانگین بارندگی  257میلیمتر اجرا شد .بافت

گیاهی تجمع مییابد و در افزایش مقاومت گیاه به تنشهای

خاک مورد استفاده سیلتی -لومی ،درصد شن ( 41/08درصد)،

محیطی نقش دارد ( .)Kaydan et al., 2006سالیسیلیک اسید

درصد سیلت ( 40/16درصد) و درصد رس خاک (18/76

متعلق به گروهی از ترکیبات فنولی طبیعی است که بهطور

درصد) ،pH=7/8 ،پتاسیم خاک ( 120میلیگرم بر کیلوگرم)،

وسیعی در گیاهان وجود دارد و بهدلیل اینکه بهعنوان یک

فسفر خاک ( 65میلیگرم بر کیلوگرم) ،کربن آلی ( 0/7درصد)،

تنظیمکننده رشد گیاهی عمل میکند بسیاری از محققان آن را

نیتروژن کل ( 0/16درصد) و قابلیت هدایت الکتریکی (1/15

Raskin,

دسیزیمنس بر متر) بود .آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب

 .)1992سالیسلیک اسید بهوسیله سلولهای ریشه تولید میشود

طرح کامالً تصادفی در سه تکرار انجام گردید .فاکتور اول

و نقش محوری در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی مختلف مثل

تیمار آبیاری در دو سطح ( :Nآبیاری مطلوب در طول فصل

( Panda et

رشد گیاه) و ( :Sقطع آب در ابتدای مرحله شیریشدن دانه)

 Shakirova .)al., 2004و همکاران ( )2003گزارش کردند

( )ZGS 71و فاکتور دوم کاربرد برگی سالیسیلیک اسید در

در گروه تنظیمکنندههای رشد گیاهی قرار داده اند (

رشد ،تکامل گیاه ،جذب یون و فتوسنتز ایفا میکند

سالیسیلیک اسید تقسیم سلولی را درون گیاهچه گندم در
شرایط تنش خشکی افزایش داد و سبب افزایش عملکرد در

زمان گلدهی ( )Zadokes et al., 1974( )ZGS 61در چهار
سطح( SA0 :بدون مصرف سالیسیلیک اسید)( SA1 ،کاربرد یک
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سالیسیلیک اسید) و ( SA3کاربرد سه میلیموالر سالیسیلیک

میلیلیتر از محلول شفاف رویی را با  9میلیلیتر استون 80

اسید) ،فاکتور سوم سه رقم گندم ماکارونی شامل  :V1شبرنگ

درصد به حجم  10میلیلیتر رسانده و میزان جذب عصاره

(پابلند ،بهاره ،و مخصوص مناطق گرم و خشک)  :V2بهرنگ

استخراجشده با استفاده از اسپکتروفتومتر مدل ()UV-160A

(نیمهپاکوتاه ،بهاره ،مخصوص مناطق خشک) و  :V3یاواروس

ساخت شرکت  Shimadzuکشور ژاپن در طولموجهای 645

(نیمهپاکوتاه ،بهاره ،مخصوص مناطق گرم و خشک) بود .در

و  663و  470نانومتر خوانده شد و غلظت رنگیزههای

آذر  72 ،1396گلدان پالستیکی  5کیلویی (قطر  25سانتیمتر)

فتوسنتزی از روابط زیر محاسبه شد (.)Arnon, 1967

پر شدند .قبل از کاشت بذرها میزان ظرفیت زراعی خاک مورد

Chlorophyll a = (19/3×A 663 - 0.86×A 645)V/100W
Chlorophyll b = (19/3×A 645 - 3/6×A663)V/100W
Carotenoid = (100×A470) - (3.27×mg chl. a) - (104 mg
chl. b) /227
 = Vحجم محلول صافشده (محلول فوقانی حاصل از

آزمایش بر اساس روش وزنی بهدست آمد که بر اساس آن
میزان ظرفیت زراعی خاک مورد استفاده  22/3درصد وزنی
بهدست آمد .ظرفیت زراعی در هر گلدان از توزین مداوم
گلدانها در هر نوبت آبیاری و محاسبه مقدار آب مورد نیاز
برای هر گلدان استفاده شد .تیمار آبیاری شامل آبیاری به میزان
نیاز کامل گیاه تا آخر فصل رشد (شاهد) و قطع آبیاری از
مرحله گلدهی تا پایان فصل رشد (تنش خشکی) اعمال شد.
کاشت بهصورت  5بوته در هر گلدان با دست صورت گرفت
که بعد از استقرار کامل بوتهها ،به تعداد  3بوته در هر گلدان
تنک گردید .دمای حداقل و حداکثر گلخانه بهترتیب  25و 13
درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی بین  50تا  55درصد بود.
همچنین بوتههای گندم روزانه در معرض  14ساعت روشنایی

سانتریفیوژ)
 = Aجذب نور در هر طولموج
 = Wوزنتر نمونه برحسب گرم
فعالیت آنزیم پراکسیداز :برای اندازهگیری فعالیت آنزیم
پراکسیداز  0/5گرم از نمونه تر برگ در داخل یک هاون چینی
همراه با ازت مایع بهخوبی ساییده شدند .سپس  2میلیلیتر بافر
فسفات پتاسیم با pH = 7همراه با  0/3میلیلیتر آب اکسیژنه 5
میلیموالر و  0/2میلیلیتر گایکول  10میلیموالر را با 0/2
میکرولیتر عصاره برگ را در داخل میکروتیوب  2میلیلیتری
قرار داده و سپس در دستگاه سانتریفیوژ مدل ( )Z326Kساخت

بودند .آزمایش گلخانهای تا مرحله رسیدن فیزیولوژیک دانهها

کشور آلمان با  15000دور در دقیقه و دمای  4 °Cبهمدت 15

ادامه داشت .در زمان محلولپاشی سطح گلدانها با پالستیک

دقیقه سانتریفیوژ شد و سپس در دستگاه اسپکتروفتومتر پس از

پوشانده شد تا از جذب خاکی جلوگیری شود .عمل

سپریشدن دو دقیقه منحنی تغییرات جذب در طولموج 470

محلولپاشی با محلولپاش دستی و با فشار ثابت بهصورت

نانومتر بهدست آمد (.)Abei, 1984

یکنواخت انجام شد و تا آنجا ادامه یافت که قطرات محلول بر
روی برگهای گندم قابل مشاهده باشد .نمونهگیری جهت
تعیین صفات بیوشیمیایی (غلظت کلروفیل  aو  ،bکارتنوئید،
فعالیت آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز) از برگ پرچم دو هفته
بعد از اعمال تنش انجام شد.
غلظت رنگیزههای فتوسنتزی :برای اندازهگیری غلظت
رنگیزههای فتوسنتزی  0/5گرم از نمونه تر برگ و  10میلیلیتر
استون  80درصد که به تدریج اضافه میشد ،در داخل یک
هاون چینی بهخوبی ساییده شدند .عصاره بهمدت  15دقیقه در

= Peroxidase activity

تفاوت دو جذب در دقیقه (ابتدا جذب اول و بعد از 30
ثانیه جذب دوم را میخوانیم) = v ،حجم کل عصاره برگ
(میلیلیتر) = € ،ضریب خاموشی

(mM-1

-1

vs ،)€ = 26.6 cm

= حجم نمونه برداشتشده (میلیلیتر) = FW ،وزن تر نمونه
برگ برداشتشده (گرم).
فعالیت آنزیم کاتاالز :برای فعالیت آنزیم کاتاالز  0/5گرم
از نمونه تر برگ در داخل یک هاون چینی بهخوبی ساییده
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 0/3 ،pH = 7میلیلیتر آب اکسیژنه با  0/2میکرولیتر عصاره

شد .همچنین نتایج تجزیه واریانس دادههای کلروفیل  bنشان

برگ مخلوط و پس از  2دقیقه منحنی تغییرات جذب با استفاده

داد که بر همکنش تنش خشکی در رقم در سالیسیلیک اسید در

از دستگاه اسپکتروفتومتر در طولموج  240نانومترمحاسبه شد

سطح احتمال  1درصد معنیدار شد (جدول  .)1مقایسه

(.)Abei, 1984

میانگین اثر تنش خشکی و رقم بر غلظت کلروفیل  aنشان داد
= Catalase activity

رقم یاواروس در شرایط شاهد آبیاری  20درصد افزایش نسبت

تفاوت دو جذب در دقیقه (ابتدا جذب اول و بعد از 30

به شرایط تنش خشکی داشت (جدول  .)2بیشترین غلظت

ثانیه جذب دوم را میخوانیم) = v ،حجم کل عصاره برگ

کلروفیل  aبا (  10/66میلیگرم بر گرم وزن تر برگ) مربوط به

(میلی لیتر) = € ،ضریب خاموشی (= vs ،)€=39.4mM-1 cm-1
حجم نمونه برداشتشده (میلیلیتر) = FW ،وزن تر نمونه برگ
برداشتشده (گرم).
اندازهگیری پروتئین دانه :درصد نیتروژن دانه گیاه (نمونه
آسیابشده یک گرمی) توسط دستگاه کجلدال مدل

45S

 Vapodestساخت شرکت  Gerhandانجام شد .سپس با
استفاده از فرمول زیر غلظت پروتئین محاسبه گردید
()Alkiar et al., 1972
پروتئین دانه (درصد) =  × 6/25نیتروژن دانه (درصد)

محلولپاشی  3میلیموالر سالیسیلیک اسید و کمترین میزان این
صفت با ( 7/20میلیگرم بر گرم وزن تر برگ) مربوط به تیمار
شاهد (عدممصرف سالیسیلیک اسید) در شرایط تنش خشکی
بود (جدول  .)2از طرف دیگر بیشترین غلظت کلروفیل  bبه
میزان ( 13/66میلیگرم بر گرم وزن تر برگ) در محلولپاشی 3
میلیموالر سالیسیلیک اسید در رقم شبرنگ و کمترین میزان
این صفت با  7/66میلیگرم بر گرم وزن تر برگ در تیمار
شاهد در شرایط تنش خشکی مشاهده گردید (شکل .)1
کاهش غلظت کلروفیل در شرایط تنش خشکی ممکن است

در هنگام رسیدگی فیزیولوژیگ (  17هفته پس از کاشت)

بهواسطه کاهش سنتز کلروفیل و همچنین ناشی از تخریب آن

در هرگلدان ارتفاع بوته و طول سنبله با خطکش اندازهگیری

باشد ( .)Parvaiz and Satyawati, 2008امینی و همکاران

شد .سپس جهت اندازهگیری عملکرد بیولوژیک ،تعداد دانه در

( )1387تأثیر تنش خشکی را بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان

سنبله و عملکرد دانه بوتهها از نزدیکی سطح خاک بریده شدند

در گیاه جو بررسی کردند که با افزایش سن گیاه و همچنین

و هر کدام در پاکتهای جداگانه قرار داده شدند .سپس

تحت تأثیر تنش خشکی غلظت کلروفیل کاهش یافت .تنش

نمونهها در آون در دمای  70درجه سانتیگراد بهمدت 48

خشکی باعث کاهش عملکرد گیاه ،کاهش سطح برگ ،میزان

ساعت قرار داده شدند و درنهایت با ترازوی حساس به دقت

کلروفیل و در مجموع رشد کلی گیاه میشود (

 0/01توزین و عملکرد دانه و بیولوژیک آنها محاسبه گردید.

 .)2002سالیسیلیک اسید در شرایط تنش خشکی بهعنوان یک

تجزیه واریانس دادهها با استفاده از نرمافزار  SASو همچنین

آنتیاکسیدان عمل نموده و از آسیب به رنگدانهها بهویژه

مقایسه میانگینها نیز با استفاده از آزمون  LSDو در سطح

کلروفیل جلوگیری میکند بهطوریکه گزارش شده است

احتمال یک درصد انجام شد.

سالیسیلیک اسید از طریق جلوگیری از آسیب به کلروفیل سبب

Zhu et al.,

بهبود فتوسنتز در شرایط تنش خشکی شده است (
نتایج و بحث
غلظت کلروفیل  aو  :bنتایج تجزیه واریانس برای غلظت
کلروفیل  aنشان داد که اثرات ساده سالیسیلیک اسید ،تنش
خشکی و رقم و بر همکنش سالیسیلیک اسید در تنش خشکی

Khan et

 .)al., 2003سالیسیلیک اسید سبب افزایش معنیدار غلظت
کلروفیل  aو  bدر مقایسه با شاهد در شرایط تنش خشکی در
گیاه سیر ( )Allium sativumشد (آروین و همکاران)1390 ،
نتایج پژوهش حاضر نشان داد غلظت کلروفیل  aو  bبا
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جدول  -1نتایج تجزیه واریانس تنش خشکی (دو سطح آبیاری مطلوب و قطع آبیاری) و سالیسیلیک اسید (چهار سطح شاهد 1 ،میلیموالر
 2 ،میلیموالر و  3میلیموالر) بر برخی ویژگیهای سه رقم گندم ماکارونی (شبرنگ ،بهرنگ و یاواروس) در گلدان
درجه

غلظت

آزادی

کلروفیل

a

** 31/26

سالیسیلیک اسید

3

تنش خشکی

1

**

** 127/54

266/42

رقم

2

سالیسیلیک اسید × تنش خشکی

3

**

0/24 ns

سالیسیلیک اسید × رقم

6

تنش خشکی × رقم

2

**

سالیسیلیک اسید × تنش خشکی × رقم

6

ns

خطای آزمایشی

48

ضریب تغییرات (درصد)

غلظت

غلظت

کلروفیل b

کاروتنوئیدها

**

34/41

**

55/12

** 9/76
**

1/97

0/81

11/23

**

16/05

ns

11/83

**

3/79

**

2/11

**
**

** 35/13

** 2/55

11/76

**

پراکسیداز

**

** 16/22
**

323/31

** 30/97

0/13

**

22/81

9/42

61/67

3/04

کاتاالز
**

19/45

**

70/40

** 20/35
**

74/01

** 0/66

** 3/11

**

1/33

0/34 ns

ns

0/01

ns

0/39

0/42

0/33

7/73

0/21

0/66

6/16

5/12

0/55

4/64

7/56

* ** ،و  :nsبهترتیب معنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد و غیر معنیدار
ادامه جدول -1
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه

پروتئین

آزادی

ارتفاع

دانه

سالیسیلیک اسید

3

** 103/56

تنش خشکی

1

**

رقم

2

22/25 ns

سالیسیلیک اسید × تنش خشکی

3

*

سالیسیلیک اسید × رقم

6

13/28 ns

** 189/64

تنش خشکی × رقم

2

13/30 ns

**

344/38

سالیسیلیک اسید × تنش خشکی × رقم

6

**

554/05

خطای آزمایشی

48

ضریب تغییرات (درصد)

258/30
39/59

ns

5/73

126/86 ns
ns

16/05

148/16 ns
ns

66/27

تعداد دانه
**
**

60/09

113/78

طول سنبله
4/90 ns

7/08

ns

**

4/23

8/68

21/029 ns
**

ns

1/87 ns
**
ns

55/13
9/02

بیولوژیک

دانه

**

2/72 ns

118/02

عملکرد

عملکرد

1/60

5/50 ns
0/72 ns
**

12/62

** 35/21
ns

1/43

* 1/69

**

2/59

**

2/31

* 0/47
**

0/94

0/004 ns

1/22 ns

0/07 ns

**

ns

2/45

0/54

10/60

51/63

9/74

2/30

0/59

0/13

16/90

11/33

20/08

15/07

15/86

18/47

* ** ،و  :nsبهترتیب معنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد و غیر معنیدار

محلولپاشی  3میلیموالر سالیسیلیک اسید  32و  48درصد

غلظت کاروتنوئیدها در سطح احتمال  1درصد معنیدار بود

افزایش نسبت به شاهد در شرایط تنش خشکی داشت.

(جدول  .)1بیشترین غلظت کاروتنوئیدها با  14/83میلیگرم

غلظت کاروتنوئیدها :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان

بر گرم وزن تر در شرایط تنش خشکی و محلولپاشی 3

داد که بر همکنش سالیسیلیک اسید در تنش خشکی در رقم بر

میلیموالر سالیسیلیک اسید در رقم یاواروس و کمترین میزان
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جدول  -2اثر برهمکنش تنش خشکی (دو سطح آبیاری مطلوب و قطع آبیاری) × سالیسیلیک اسید (چهار سطح شاهد 1 ،میلیموالر2 ،
میلیموالر و  3میلیموالر) × رقم (سه رقم شبرنگ ،بهرنگ و یاواروس) بر برخی صفات بیوشیمیایی و عملکردی گندم ماکارونی در گلدان
میانگین مربعات

(میلی گرم بر گرم وزن تر)

تعداد دانه

بیولووژیک

(گرم در گیاه)

(میلیگرم بر دقیقه بر وزن تر)

(درصد)

آبیاری×سالیسیلیک
SA0N
SA0S
SA1N
SA1S
SA2N

11/5bc
e

b
e

SA3S

11/8

bc

7/20

12/9a

bc

d

9/2

a

13/6

c

10/6

c

10/7

d

8/6

c

11 /1
f

11/2

e

SA2S
SA3N

7/20

12/2b
d

6/4g

b

13/2

a

13/3

11/5

4/50

e

bc

a-c

4/97

7

8/8

12/51

12

e

d

10/5

12/2

b

12/8

c

d

9/9

ef

bc

a

a

11/8

a

c

c

a-c

bc

c

ab

8/8

10/7

7 /9ef

18/22ab

5/60ab

1/53c

20/31a

b

8

13

11/9

7/9

13/5

c

15/56

11/87

ab

18/05

12/35
15/58

a

20/62

c

16/27

bc

4/31

bc

4/44

c

3/86

ab

5/46

a

5/77

a

6/29

a

6/17

a

1/48

2/39

b

1/85

a

2/42

c

1/50

a

2/43

a

2/41

a

2/07

15/02

ab

19/64

bc

15/94

a

22/04

bc

15/55

a

22/61

a

22/93

a

20/92

آبیاری× رقم
V1N

e

V1S
V2N

b

12/8

d

V2S

d
b

11/9
d

9/2

a

11/3

10/4

14

a

11/2c

cd

V3N
V3S

5/3

bc

10

13/2
10/7

e
c

6/9

b

11/1

d
a

c

9/3

12/9

e
b

b

12/1

11

bc

14/55

b

14/74

12/6

b

14/78

c

a

a

7/3

9

10/9

ab

9/3

19/55

11/4

d

f

a

13/68

b

4/72

bc

4/33

bc

4/31

c

3/40

b

1/75

b

2/17

b

1/69

a

2/30

ab

2/02

b
a

15/44

21/15

ab
a

17/93

21/38

ab

18/71

رقم×سالیسیلیک اسید
g

SA0V1
SA1V1

f

SA2V1
SA3V1
SA0V2
SA1V2
SA2V2
SA3V2
SA0V3
SA1V3
SA2V3
SA3V3

6/8

d-f

g

f

7

8/5

bc

10

9/1

11/1

ef
d

8/6

18/16

11/3

a

13/99

b

a

12/99

13/ 8

a

14/36

13/1

ef

10

a

17/65

f

ef

10

a

16/43

a

14/94

11/9

a

16/60

f

a

18/49

9/4

9/7e
ef

ef

d

9/5

10/1

cd

11/6

bc

12/6

b-d
a

11/5

13/08
a

14

10/9

13/1

11/7cd
d

10/3

b
cd
b
a

12

10/6

11/8

13/5

cd
b
a

9/9

11/2
8/4

d

9/3

9/8

11/2

10/8

d-e

10/2

b-d

10/6

de

b

10

ef

9/9

13/44

a

13/1

c-e

ef

14/36

a

9/2

8

9/2

a

15/68

a

cd

e

a

f

12
a

c-e
bc

10/7
9

b

5/99

bc

5/82

b-d
a

5/33

7/77

b-d

5/29

ef

4/17

ef

3/74

c-d

ef
f

d

1/40

bc

2/04

b-d
ab
d

2/31

1/45

bc

2/05

b-d

4/80

ab

ef

b-d

4

3/93

3/38

d-f

4/28

ab
b
a

1/89

1/90

2/32
1/67

2/27

2/09

2/62

b

17/45

b

17/07

b

16/90

ab

21/56

b

16/65

b

18/07

b

18/24

a

24/87

b

18/32

b

18/64

ab

21/41

ab

21/89

 :SA0عدم محلولپاشی سالیسیلیک اسید :SA1 ،محلولپاشی  1میلیموالر سالیسیلیک اسید : SA2 ،محلولپاشی  2میلیموالر سالیسیلیک
اسید :SA3 ،محلولپاشی  3میلیموالر سالیسیلیک اسید :N .آبیاری مطلوب :S ،قطع آبیاری در مرحله گلدهی :V1.،رقم شبرنگ :V2 ،رقم
بهرنگ :V3 ،رقم یاواروس .میانگینهای دارای حروف مشترک در هر برهمکنش بر اساس آزمون  LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال
یک درصد ندارند.
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کلروفیل a

کلروفیل b

پراکسیداز

کاتاالز

عملکرد

عملکرد دانه

پروتئین دانه
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دارای حروف مشترک بر اساس آزمون  LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال یک درصد ندارند).

شکل  -2تأثیر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر غلظت کاروتنوئید در سه رقم گندم ماکارونی(شبرنگ ،بهرنگ و یاواروس)( .میانگینهای
دارای حروف مشترک بر اساس آزمون  LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال یک درصد ندارند).

این صفت با  11/66میلیگرم در گرم وزن تر در شاهد (عدم

انگور است که در شرایط تنش خشکی غلظت کاروتنوئید

مصرف سالیسیلیک اسید) بهدست آمد (شکل  .)2یکی از

برگها کاهش یافته و نمیتواند نقش حفاظتی خود را انجام

وظایف کاروتنوئیدها حفاظت نوری رنگیزههای فتوسنتزی در

دهد ( .)Wang et al., 2010کاروتنوئیدها نقش کلیدی در
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حساس به اکسیداسیون هستند و گزارش شده که تنش خشکی

فعالیت آنزیم پراکسیداز در گندم تحت تنش خشکی افزایش

از این طریق بر کاهش غلظت کاروتنوئیدها تأثیر میگذارد

یافت که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد به گونهای که در

( .)Prochazkova et al., 2001کاهش مقدار رنگیزههای

شرایط تنش خشکی و محلولپاشی  3میلیموالر سالیسیلیک

فتوسنتزی در شرایط تنش خشکی میتواند عمدتاً بهدلیل

اسید ،آنزیم پراکسیداز  14درصد افزایش داشت (جدول .)2

تخریب ساختمان کلروپالست و دستگاه فتوسنتزی باشد

آنزیم کاتاالز :نتایج تجزیه واریانس آنزیم کاتاالز نشان داد

( .)Flexas et al., 2008همچنین کاهش غلظت کاروتنوئید

که اثرات ساده سالیسیلیک اسید ،تنش خشکی و رقم و بر

میتواند بهدلیل اکسیدشدن آنها توسط گونههای فعال اکسیژن و

همکنش سالیسیلیک اسید در تنش خشکی ،سالیسیک در رقم

تخریب ساختار آنها باشد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که

در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول  .)1باالترین

سالیسیلیک اسید باعث افزایش میزان کاروتنوئیدها به میزان

میزان فعالیت آنزیم کاتاالز با  13/5میلیگرم در گرم وزن تر

 21/38درصد شد که این یافته با مطالعهای که  Moharekarو

برگ در محلولپاشی  3میلی موالر سیالیسیلیک اسید و کمترین

همکاران ( )2003روی گندم انجام دادند مطابقت داشت.

میزان این صفت با  11/5میلیگرم در گرم وزن تر برگ در

آنزیم پراکسیداز :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که

تیمار شاهد (عدممصرف سالیسیلیک اسید) در شرایط تنش

اثرات ساده سالیسیلیک اسید ،تنش خشکی و رقم و برهمکنش

خشکی بهدست آمد .مقایسه میانگین برهمکنش سالیسیلیک

سالیسیلیک اسید در تنش خشکی و سالیسلیک اسید در رقم و

اسید و رقم بر آنزیم کاتاالز نشان داد رقم بهرنگ با

تنش خشکی در رقم برای این صفت در سطح احتمال یک

محلولپاشی  2میلیموالر سالیسیلیک اسید  18درصد افزایش

درصد معنیدار شد (جدول  .)1بیشترین فعالیت آنزیم

نسبت به شرایط شاهد (عدممصرف سالیسیلیک اسید) داشت

پراکسیداز با  13میلیگرم در گرم وزن تر در محلولپاشی 3

(جدول  .)2بهنظر میرسد که سالیسیلیک اسید سنتز ترکیبات

میلیموالر سالیسیلیک اسید و کمترین میزان این صفت با 11/1

آنتیاکسیدان را طی تنشهای محیطی در بهبود پاسخ گیاه به

میلیگرم در گرم وزن تر در شرایط تنش خشکی بهدست آمد.

تنش تنظیم میکند که در ایجاد تحمل در برابر تنش خشکی در

مقایسه میانگین محلولپاشی سالیسیلیک اسید در رقم بر

گیاهان مؤثر است (

فعالیت آنزیم پراکسیداز نشان داد محلولپاشی  3میلیموالر

 .)2010این یافتهها با نتایج محلولپاشی گیاه رازیانه با

سالیسیلیک اسید موجب افزایش  24درصدی فعالیت این آنزیم

سالیسیلیک اسید در شرایط تنش خشکی که با افزایش

نسبت به شاهد در رقم بهرنگ شد .همچنین مقایسه میانگین اثر

آنزیمهای آنتیاکسیدان موجب کاهش خسارت اکسیداتیو شد،

تنش در رقم بر فعالیت آنزیم پراکسیداز نشان داد رقم بهرنگ

مطابقت دارد (ساالرپور Agarwal .)1394 ،و همکاران ()2005

در شرایط تنش خشکی  27درصد افزایش نسبت به رقم

گزارش کردند که محلولپاشی  1میلیموالر سالیسیلیک اسید

بهرنگ در شرایط شاهد (آبیاری مطلوب) داشت (جدول .)2

در شرایط تنش خشکی در گیاه گندم باعث افزایش فعالیت

آنزیم پراکسیداز در تجزیه هیدروژن پراکسید به آب و اکسیژن

آنزیمهای سوپراکسید دسمیوتاز ،آسکوربیک پراکسیداز و

نقش دارد .بهنظر میرسد افزایش میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز

کاتاالز شد Ananieva .و همکاران ( )2004گزارش کردند که

نشاندهنده تالش گیاه در غلبه بر پراکسیداز هیدروژن در

تیمار سالیسیلیک اسید بهتنهایی باعث افزایش فعالیت

شرایط تنشهای محیطی است ( Janda .)Mittler, 2002و

پراکسیداز و کاتاالز بهترتیب  17و  20درصد در مقایسه با

همکاران ( )2001گزارش کردند سالیسیلیک اسید باعث

تیمار شاهد آبیاری گردید که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد

افزایش غلظت آنزیم پراکسیداز در گیاهان ذرت تحت تنش

به گونهای که محلولپاشی  3میلیموالر سالیسیلیک اسید باعث

Horvath et al., 2007; Hayat et al.,
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افزایش فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و کاتاالز بهترتیب بهمیزان

طول سنبله :نتایج تجزیه واریانس برای طول سنبله نشان

 14و  15درصد در مقایسه با شاهد سالیسیلیک اسید شد

داد که طول سنبله تحت اثر سه گانه تنش خشکی در رقم در

(جدول .)2

سالیسیلیک اسید در سطح احتمال یک درصد قرار گرفت

داد که بر همکنش تنش خشکی در سالیسیلیک اسید در سطح

تنش خشکی و محلولپاشی  3میلیموالر سالیسیلیک اسید در

احتمال  5درصد معنیدار شد (جدول  .)1بیشترین غلظت

رقم شبرنگ و کمترین میزان این صفت با  7/33سانتیمتر در

پروتئین دانه با  22/93درصد در شرایط تنش خشکی و

شرایط شاهد (عدممصرف سالیسیلیک اسید) بهدست آمد

محلولپاشی  3میلیموالر سالسیلیک اسید و کمترین غلظت

(شکل  .)3طول سنبله صفتی است که معموالً نقش تعیین

این صفت با  15/02درصد در شرایط شاهد (عدممصرف

کنندهای در میزان عملکرد دانه دارد .البته شاخص معینی جهت

سالیسیلیک اسید) بهدست آمد (جدول  .)2فتحی ()1385

تولید دانه یا وزن دانه تولیدشده نیست (معاونی و همکاران،

گزارش نمود که عملکرد دانه و پروتئین در گندم بهوسیله

 .)1389تنش خشکی میتواند از طریق کوتاهکردن طول دوره

کارایی گیاه در تخصیص ماده خشک و نیتروژن به دانه تعیین

نمو ( )Emam, 2011و همچنین افزایش سرعت نمو

( Emam,

میشود .دانیل و تریبوی ( )Daniel and Triboi, 2008در

 )2005موجب کاهش طول سنبله در گیاه گندم گردید .خشکی

آزمایشهای جداگانه بر روی ذرت و گندم به این نتیجه

همچنین از طریق تأثیر مستقیم منفی بر مریستم انتهایی که

رسیدند که تنش خشکی موجب افزایش درصد پروتئین دانه

تشکیلدهنده سنبله است ،میتواند سبب کاهش طول سنبله در

نسبت به شرایط مطلوب آبیاری گردید ،آنها دلیل این امر را

گیاه گندم شود ( Amin .)Gooding et al., 2003و همکاران

کاهش انتقال مواد فتوسنتزی اعالم نمودند که باعث کاهش

( )2008در بررسی که بر روی گیاه جو انجام دادند مشاهده

نسبت حجم آندوسپرم نشاستهای به کل حجم دانه میشود و از

کردند که در شرایط تنش خشکی محلولپاشی سالیسیلیک

آنجایی که درصد پروتئین در پوسته و جنین نسبت به

اسید باعث افزایش طول سنبله شد .نتایج پژوهش حاضر نیز

آندوسپرم نشاستهای بیشتر است بنابراین درصد پروتئین دانه در

نشان داد که محلولپاشی  3میلیموالر سالیسیلیک اسید در

شرایط تنش خشکی افزایش مییابد .در شرایط تنش خشکی

شرایط تنش خشکی باعث افزایش  42/1درصدی طول سنبله

جذب و تثبیت  CO2بر اثر بستهشدن نسبی روزنهها و یا کاهش

در رقم شبرنگ شد (شکل .)3

درجه بازشدن آنها کاهش مییابد ،بنابراین میزان کل مواد

تعداد دانه در سنبله :یکی دیگر از اجزا مهم عملکرد دانه،

پرورده برای پرشدن دانه کاهش مییابد ،ولی تنش خشکی

تعداد دانه در سنبله است .نتایج حاصل از تجزیه واریانس

انتقال مجدد نیتروژن از برگها به دانه را کاهش نمیدهد و این

تعداد دانه در سنبله نشان داد که اثر ساده سالیسیلیک اسید و

امر سبب افزایش پروتئین دانه میشود (قبادی.)1389 ،

تنش خشکی و برهمکنش سالیسیلیک اسید در تنش خشکی و

محمدی و همکاران ( )1385در بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر

تنش خشکی در رقم در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد

مقدار پروتئین گندم دریافتند ،گیاهان تیمارشده با این ترکیب

(جدول  .)1مقایسه میانگین اثر تنش خشکی و سالیسیلیک

دارای مقدار پروتئین محلول بیشتری هستند .همچنین با

اسید بر تعداد دانه در سنبله نشان داد که محلولپاشی 3

افزایش غلظت سالیسیلیک اسید غلظت پروتئین در این گیاه

میلیموالر سالیسیلیک اسید  39درصد افزایش نسبت به شاهد

بیشتر شد که با یافتههای پژوهش حاضر مطابقت دارد به

(عدممصرف سالیسیلیک اسید) در شرایط تنش خشکی داشت.

گونهای که سالیسیلیک اسید باعث افزایش  34/5درصدی

مقایسه میانگین اثر تنش خشکی در رقم بر تعداد دانه در سنبله

پروتئین دانه شد (جدول .)2

نشان داد که رقم یاواروس در شرایط تنش خشکی  30درصد
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حروف مشترک بر اساس آزمون  LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال یک درصد ندارند).

کاهش نسبت به رقم یاواروس به شاهد (آبیاری مطلوب)

و توسعه سلولها بهویژه در ساقه و برگ است .کاهش در

داشت (جدول  .)2کاهش تعداد دانه در سنبله در اثر تنش

بزرگشدن سلولها و تقسیم سلولی موجب کاهش سطح برگ

Oosterhuis

و سرعت فتوسنتز در نهایت کاهش ارتفاع گیاه میگردد .با

و همکاران ( )1983نیز در گیاه گندم گزارش شده است .دلیل

کاهش رشد و نمو سلول محدود میشود؛ به عبارت دیگر

کاهش تعداد دانه در سنبله میتواند بهدلیل نقش خشکی در

کاهش مواد فتوسنتزی تولیدی به علت کاهش سطح برگ و

کندکردن تشکیل آغازههای سنبلک یا تقسیم میوز در گامتها

کاهش انتقال فراوردههای فتوسنتزی به سمت اندامهای زایشی

و باروری تخمکها و نمو زودتر دانهها باشد (.)Boyer, 1996

در اثر تنش خشکی سبب کاهش عملکرد میگردد (محمدپور

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که محلولپاشی سالیسلیک

وشورایی و همکاران Kumar .)1394 ،و همکاران ()2016

اسید در شرایط تنش خشکی باعث افزایش معنیدار تعداد دانه

گزارش کردند که تنش خشکی در مرحله رشد رویشی اغلب

در سنبله شد که با نتایج پیرسته انوشه و امام ( )1386که بیان

سبب کاهش ارتفاع گیاه گندم میشود .سالیسیلیک اسید احتماالً

کردند تنظیمکنندههای رشد اثر مثبتی بر تعداد دانه در سنبله

میتواند سبب بهبود جذب عناصر غذایی در شرایط تنش

گندم در شرایط تنش خشکی دارند مطابقت داشت.

خشکی و شوری شود که این خود افزایش رشد و ارتفاع گیاه

خشکی در پژوهش  Luigiو همکاران ( )2008و

ارتفاع بوته :نتایج تجزیه واریانس برای ارتفاع بوته نشان

هویج را به همراه خواهد داشت (.)Moharekar et al., 2003

داد که اثر سه گانه تنش خشکی در رقم در سالیسیلیک اسید در

در پژوهش حاضر مشاهده شد که محلولپاشی سالیسیلیک

سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول  .)1بیشترین

اسید در شرایط تنش خشکی  34/4درصدی ارتفاع بوته را

میزان ارتفاع بوته با  82/33سانتیمتر با محلولپاشی 3

نسبت به شاهد (عدممصرف سالیسیلیک اسید) افزایش داد

میلیموالر سالیسیلیک اسید در شرایط تنش خشکی در رقم

(شکل .)4

شبرنگ و کمترین میزان ارتفاع بوته با  54سانتیمتر در شرایط

عملکرد بیولوژیک :نتایج تجزیه واریانس این صفت نشان

شاهد (عدممصرف سالیسیلیک اسید) بهدست آمد (شکل .)4

داد که اثر ساده سالیسیلیک ،تنش و رقم و برهمکنش سه گانه

تنش خشکی باعث کاهش فشار آماس و در نتیجه کاهش رشد

سالیسیلیک اسید در تنش در رقم در سطح احتمال یک درصد
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حروف مشترک بر اساس آزمون  LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال یک درصد ندارند).

شکل  -5تأثیر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر عملکرد بیولوژیک سه رقم گندم ماکارونی (شبرنگ ،بهرنگ و یاواروس)( .میانگینهای
دارای حروف مشترک بر اساس آزمون  LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال یک درصد ندارند).

و برهمکنش سالیسیلیک اسید در رقم در سطح احتمال 5

 .)2005خشکی با اثرات متفاوتی که بهصورت مستقیم و

درصد معنیدار شد (جدول  .)1رقم شبرنگ در محلولپاشی 3

غیرمستقیم بر گیاه دارد از قبیل بستهشدن روزنهها ،کاهش

میلیموالر سالیسیلیک اسید در شرایط تنش خشکی  16درصد

تورژسانس ( ،)Pessarakli, 2001کاهش سطح فتوسنتزکننده و

افزایش نسبت به شرایط شاهد (عدممصرف سالیسیلیک اسید)

همچنین کاهش میزان فتوسنتز ،باعث کاهش تجمع ماده خشک

داشت (شکل  .)5عملکرد بیولوژیک شامل وزن خشک تمامی

میشود ( .)Sliman, 1994مشاهده شده است که محلولپاشی

بخشهای هوایی گیاه است که تحت تأثیر ژنوتیپ و شرایط
محیط رشد قرار میگیرد (

Emam and Seghatoeslami,

-3

سالیسیلیک اسید بر گیاهان سویا و ذرت با غلظتهای  10و
-5

 10موالر باعث افزایش رشد شاخساره گردید ( Metwally et
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گونهای که در شرایط تنش خشکی و محلولپاشی  3میلیموالر

نتایج بررسی حاضر نشان داد که هر سه رقم مورد بررسی

سالیسیلیک اسید عملکرد بیولوژیک  23درصد افزایش نسبت

(شبرنگ ،بهرنگ و یاواروس) در مراحل پایانی رشد (گلدهی)

به شاهد (عدممصرف سالیسیلیک اسید) در گندم ماکارونی

به تنش خشکی بسیار حساس بوده و همزمانی تنش با این

داشت.

مرحله از رشد گیاه ،باعث ایجاد خسارت زیادی به محصول

عملکرد دانه در بوته :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان

میشود به گونهای که تنش خشکی باعث کاهش بیشتر

داد که اثر رقم در سطح احتمال  5درصد و اثر سالیسیلیک اسید

صفات وابسته به عملکرد و درنتیجه باعث کاهش عملکرد

و تنش و بر همکنش سالیسیلیک اسید در تنش خشکی در

گردید .کاربرد سالسیلیک اسید اثرات تنش خشکی را بر صفات

سطح احتمال یک درصد معنیدار گردیدند (جدول .)1

رنگیزههای فتوسنتزی ،فعالیت آنزیم پراکسیداز و کاتاالز ،طول

بیشترین میزان عملکرد دانه با  2/41گرم در بوته در 3

سنبله ،ارتفاع بوته ،تعداد دانه در سنبله ،عملکرد بیولوژیک و

میلیموالر سالیسیلیک اسید و کمترین میزان این صفت با مقدار

عملکرد دانه را جبران کرد .محلولپاشی سالیسیلیک اسید

 1/48گرم در بوته گیاه در محلولپاشی شاهد (عدممصرف

میتواند اثرات سو تنش خشکی را کاهش داده و باعث میشود

سالیسیلیک اسید) در شرایط تنش خشکی بهدست آمد (جدول

که عملکرد بهتری را نسبت به شاهد (عدممصرف سالیسیلیک

 .)2پاکنژاد و همکاران ( )1386اعالم نمودند که تنش خشکی

اسید) در شرایط تنش خشکی ایجاد کند .محلولپاشی

در گیاه گندم در مرحلهی زایشی سبب کاهش در بیشتر

سالیسیلیک اسید در شرایط تنش خشکی از طریق افزایش

صفات اندازهگیری شده نسبت به شاهد شد و بیشترین کاهش

غلظت رنگیزههای فتوسنتزکننده کلروفیل  aو  ،bمیزان فعالیت

در تیمار اعمال تنش خشکی در مرحله گلدهی مشاهده شد.

آنزیمهای پراکسیداز و کاتاالز را بهترتیب 15 ،14 ،34 ،32

کاهش فتوسنتز و همچنین کاهش انتقال مواد پرورده به سنبله

درصد افزایش داده که این افزایش ارتباط مثبتی با عملکرد

گیاه سبب کاهش ماده خشک هر بوته میشود که در نهایت

گندم در شرایط تنش خشکی داشته بهطوریکه محلولپاشی 3

( Saini and Aspinall,

میلیموالر سالیسیلیک اسید در شرایط تنش خشکی نسبت به

 .)1981پژوهشهای دیگر نشان داد که تیمار گندم با

شرایط آبیاری مطلوب منجر به افزایش  6درصدی عملکرد

سالیسیلیک اسید موجب ایجاد مقاومت در برابر کمبود آب

گندم ماکارونی رقم یاواروس شد .بهطور کلی در بین ارقام

( )Bezrukova et al., 2001و نیز باعث مقاومت در برابر آثار

شبرنگ ،بهرنگ و یاواروس گندم ماکارونی ،در رقم یاواروس

زیانآور تجمع عناصر سنگین در برنج شده است ( Mishra and

که مختص اقلیمهای گرم و خشک است محلولپاشی 3

 Arfan .)Choudhuri, 1999و همکاران ( )2006افزایش

میلیموالر سالیسیلیک اسید منجر به افزایش غلظت کلروفیل

محصول گندم را به میزان  13درصد در شرایط تنش شوری در

و  bو فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و کاتاالز نسبت به

اثر کاربرد سالیسیلیک اسید گزارش کردند .امین و همکاران

عدممصرف سالیسیلیک اسید در شرایط تنش خشکی شد که

( )2008بیان کردند که عملکرد دانه گندم تحت تأثیر

در نهایت افزایش عملکرد دانه گندم ماکارونی را بههمراه

محلولپاشی  100و  200میلیگرم سالیسیلیک اسید افزایش

داشت.

عملکرد دانه گندم را کاهش خواهد داد

قابل توجهی داشت .در پژوهش حاضر با محلولپاشی 3
میلیموالر سالیسیلیک اسید در شرایط تنش خشکی عملکرد
گندم ماکارونی  39درصد افزایش داشت (جدول .)2
منابع
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) بررسی اثر تنش کمآبی بر نحوه فعالیت آنزیمهای ضداکسنده در مراحل رشد رویشی گیاه1387( . ف، و مرادی. ر، حداد،. ز،امینی
.65-74

:1  مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.جو

 ) نقش اسید سالیسیلیک در کاهش اثرات تنش خشکی از طریق تأثیر1390( . ک، و مقصودی. ب، کرامت،. ا، بیدمشکی،. ج. م،آروین
، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران.بر پارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاه سیر
.ایران
) ارزیابی تأثیر تنش خشکی بر صفات مؤثر بر انباشت مواد در1386( . س، و سیادت. ع، نور محمدی،. ق، مجیدی،. ا. ف،پاکنژاد
.137-154 :1  مجله علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران.دانه ارقام مختلف گندم
.) تأثیر کمآبیاری و اسید سالیسیلیک بر اسانس و آنزیمهای آنتیاکسیدان در گیاه رازیانه1394( . ح، و فرحبخش. ف،ساالرپور غربا
.703-713 :11 مجله بهزراعی کشاورزی
) ارزیابی اثرات تنش آب در مرحله گرده افشانی و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و انتقال مجدد ماده خشک در1385( . ا،فتحی
.267-277 :2  مجله علوم زراعی ایران.ارقام مختلف گندم
 اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی،) بررسی اثرات سطوح مختلف تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد1389( . ر،قبادی
. ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه بروجرد.704 ذرت دانهای سینگل کراس
) ارزیابی تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر روی1385( . ح، و حیدری شریف آبادائی،. ر. م، بیهمتا،. ا، مجیدی،. ع،محمدی
.185-192 :73  پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی.خصوصیات زراعی و مورفولوژیکی در تعدادی از ارقام گندم
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Effect of salicylic acid on photosynthetic pigments, enzyme activity and yield of
durum wheat (Triticum durum L.) under drought stress
Soodabeh Rezabeigi, Ehsan Bijanzadeh*, Ali Behpouri
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Abstract
In order to investigate the effect of salicylic acid on photosynthetic pigments, enzyme activity and yield of durum wheat
cultivars under drought stress, a greenhouse experiment was conducted at College of Agriculture and Natural Resource
of Darab, Shiraz University, as factorial based on complete randomized design with 3 replicates. Treatments included of
drought stress in two levels of normal irrigation and drought stress at the beginning of the milking stage, and salicylic
acid at 0, 1, 2, and 3 mM and three different durum wheat cultivars consisted of Shabrang, Behrang and Yavaros. The
results showed that the late season drought stress, cultivar and salicylic acid had significant effect on chlorophyll a and
b contents, as well as peroxidase and catalase enzymes, grain protein, plant height, and spike length, grain number per
spike, biological yield and grain yield. The interaction of drought stress and salicylic acid had a significant effect on
chlorophyll a and b contents, so that chlorophyll a and b contents with application of 3 mM salicylic acid in drought
stress conditions were 32 and 35%, compared to the control (no application of salicylic acid), respectively. Under
drought stress conditions, the highest carotenoid content (14.83 mg /g Fw) was obtained in foliar application of 3mM
salicylic acid, in Yavaros cultivar. Also, drought stress and salicylic acid had a significant effect on peroxidase and
catalase enzymes and application of 3 mM salicylic acid caused 14 and 15% increase compared to the no application of
salicylic acid, respectively. Finally, foliar application of 3 mM salicylic acid increased chlorophyll a and b contents as
well as peroxidase and catalase enzymes activity compared to the no application of salicylic acid and increased 13%
grain yield of Yavaros cultivar.
Key words: Biological yield, Peroxidase, Catalase, Yavaros, Grain nitrogen.
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