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مقاله پژوهشی

اثر اسید سالیسیلیک و کائولین بر رشد ،عملکرد و برخی پاسخهای فیزیولوژیکی گوجهفرنگی
تحت دورهای مختلف آبیاری
فردین قنبری* ،مهدی صیدی ،سعداله اکبری و سیمین گراوند
گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ایلام ،ایلام
(تاریخ دریافت ،0322/01/99 :تاریخ پذیرش نهایی)0322/09/02 :

چکیده
با توجه به اقلیم خشک و کمبود آب در کشور ایران استفاده از موادی که بتواند تحمل گیاه به کمآبی را افزایش دهد از اهمیت زیادی
برخوردار است .در این تحقیق اثر اسید سالیسیلیک و کائولین بر تحمل تنش کمآبی در گیاه گوجهفرنگی مورد ارزیابی قرار گرفت .تیمارها
کائولین) و دور آبیاری ( 6 ،4 ،9و  8روز یک بار آبیاری) بود .نتایج نشان داد که افزایش دور آبیاری در گیاه گوجهفرنگی منجر به کاهش
رشد و عملکرد در این گیاه شد ،بهطوریکه میانگین عملکرد در دورهای آبیاری  6 ،4و  8روز یکبار نسبت به شاهد (دو روز یکبار)
بهترتیب  00 ،2و  90درصد کاهش یافت .با افزایش دور آبیاری محتوای رطوبت نسبی ،کلروفیل کل ،تعرق و فتوسنتز کاهش و مالون
دی آلدهید ،پرولین ،فعالیت آنزیم پراکسیداز و پراکسید هیدروژن افزایش یافت .تیمارهای اسید سالیسیلیک و کائولین تأثیر مثبت و
معنیداری بر کاهش آثار تنش کمآبی در گیاه گوجه فرنگی داشتند .کاربرد اسید سالیسیلیک و کائولین با افزایش کلروفیل ،محتوای رطوبت
نسبی ،فعالیت آنزیم پراکسیداز ،نرخ فتوسنتز و تعرق سبب بهبود رشد و عملکرد گیاه شدند .بیشترین تأثیر تیمارهای محلولپاشی در شرایط
دور آبیاری  6و  8روز یک بار مشاهده شد .همچنین نتایج نشان داد که کاربرد همزمان اسید سالیسیلیک  +کائولین اثر همافزایی نسبت به
کاربرد این مواد بهصورت جداگانه نداشت .با توجه به نتایج بهدست آمده برای کاهش آثار آبیاری طولانی در گیاه گوجهفرنگی استفاده از
کائولین یا اسید سالیسیلیک توصیه میشود.
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شامل محلولپاشی برگی در چهار سطح (شاهد ،اسید سالیسیلیک  1/5میلیمولار ،کائولین  9/5درصد و کاربرد همزمان اسید سالیسیلیک +

کلمات کلیدی :تعرق ،خشکی ،فتوسنتز ،مالون دیآلدهید ،محلولپاشی

گوجهفرنگی با نام علمی  Lycopersicun esculentum Mill.از

در مرحله گلدهی و بزرگشدن میوه ،به مقدار زیادی آب نیاز

معروفترین سبزیها از خانواده  Solanaceaeاست و بهدلیل

دارد ( .)Rao et al., 2000در شرایط تنش خشکی ،محصول

کالری کم ،غنیبودن از آهن ،ویتامینها و برخی آنتیاکسیدانها

گوجهفرنگی از طرق مختلف از جمله کاهش رشد و کاهش

در سراسر دنیا مورد مصرف قرار میگیرد (.)Rai et al., 2013

سطح برگ ،ریزش گل ،کمبود مواد معدنی بهدلیل عدم جذب

گیاه گوجهفرنگی همانند بسیاری از سبزیهای دیگر به تنش

کافی ،کاهش اندازه میوه ،پوسیدگی گلگاه و بسیاری از

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيf.ghanbari@ilam.ac.ir :
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مقدمه

خشکی حساس بوده و برای رشد رویشی و تولید مثل ،بهویژه
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اختلالات فیزیولوژیکی مربوط به کمبود کلسیم تحت تأثیر قرار

محلولپاشی کائولین بر رشد و عملکرد گوجهفرنگی گزارش

میگیرد ( .)Kumar et al., 2012از طرف دیگر ،خشکی ترکیبی

کردند که کاربرد کائولین در غلظت  5درصد سبب افزایش

از انواع مختلف تنش است ،بنابراین تأثیر بسیار پیچیدهای بر

دمای برگ شده و میزان تعرق و هدایت روزنهای را کاهش داد

رشدونمو گیاه دارد ( .)Zlatev and Lidon, 2012بهدلیل تنش

و همچنین منجر به افزایش  22درصدی عملکرد کل نسبت به

خشکی ،مهار تقسیم سلولی منجر به کاهش رشد رویشی و

شاهد شد.

تولید مثلی میشود .بهدلیل کاهش اندازه سلول ،سطح برگ و

استفاده از مواد تنظیمکننده رشد گیاهی یکی دیگر از

طول ساقه کاهش مییابد .مقدار پایین آب در خاک ،رابطه آب

تکنیکهای کاهش آثار تنش خشکی بر گیاهان است .اسید

در گیاه را مختل میکند ،که رابطه مستقیم با جذب آب و مواد

سالیسیلیک یا اورتوهیدروکسی بنزوئیک اسید ،یک ماده

معدنی دارد .این تغییرات بیوشیمیایی و متابولیکی بر فشار

تنظیمکننده رشد گیاهی است که در تنظیم فرآیندهای

Yardanov et

فیزیولوژیکی گیاه مانند رشدونمو گیاه ،گلدهی ،تولید اتیلن ،باز

تورگر ،ثبات غشا و اندازه سلول مؤثر هستند (
.)al., 2003

و بسته شدن روزنهها و تنفس نقش دارد (.)Raskin, 1992

کائولین یک ماده معدنی سفید رنگ با فرمول شیمیایی

اسید سالیسیلیک ممکن است ظرفیت آنتیاکسیدانی در گیاهان

( Al2Si2O5(OH)4آلومینیوم سیلیکات آبدار) است که از نظر

را افزایش دهد ،اما غلظت زیاد اسید سالیسیلیک ممکن است

شیمیایی خنثی است و دارای ویژگی انعکاس نور بسیار بالا

باعث مرگ سلول یا حساسیت به تنشهای غیرزیستی شود

است ( .)Glenn, 2012هنگامی که بهصورت سوسپانسیون روی

( .)Hara et al., 2012کاربرد سالیسیلیک اسید  55روز پس از

سطح برگ پاشیده شود ،آب آن تبخیر شده و یک لایه نازک

سبزشدن نشاهای گوجهفرنگی تأثیر معنیداری بر پارامترهای

محافظ برجای میگذارد ( .)Cantore et al., 2009پوشش

فتوسنتزی ،پایداری غشا سلولی ،محتوای رطوبت نسبی،

نازک کائولین بازتاب تابش اضافی ،از جمله تشعشع فعال،

کلروفیل و فعالیت نیترات ردوکتاز داشت و توانست آثار

اشعه ماورا بنفش و اشعه مادون قرمز را افزایش میدهد و خطر

خشکی بر گیاه را کاهش دهد ( .)Hayat et al., 2008گزارش

آسیب برگ و میوه را از تجمع بار گرما و آسیب نور

شده است که کاربرد سالیسیلیک اسید و مشتق آن ،استیل

خورشیدی کاهش میدهد ( .)Glenn, 2012محلولپاشی گیاه

سالیسیلیک اسید ،سبب افزایش تحمل تنشهای سرما ،گرما و

با سوسپانسیون آبی کائولین میتواند باعث کاهش آثار

خشکی در نشاهای لوبیا و گوجهفرنگی شد

( Senarana et al.,

تنشهای شوری و خشکی در گیاه شود (.)Boari et al., 2015

 .)2000همچنین  Britoو همکاران ( )2202با بررسی نقش

ذرات کائولین سفید تشکیلشده بر روی سطح برگ سبب

کائولین و اسید سالیسیلیک بر تحمل شرایط کمآبی در زیتون

افزایش بازتاب تابش خورشیدی ،تغییر تابش ،تعادل حرارت و

گزارش کردند که با کاربرد اسید سالیسیلیک و کائولین میزان

کاهش خطر آسیب به برگ و میوه در درجه حرارت بالا

عملکرد بهترتیب  22و  22درصد نسبت به عدم کاربرد آنها

میشود ( .)Glenn, 2012کاربرد کائولین منجر به بهبود پتانسیل

افزایش یافت .با توجه به مرور منابع انجامشده تا کنون

آب برگ در گیاه گوجهفرنگی تحت شوری شده است و تحت

گزارشی از بررسی تأثیر همزمان سالیسیلیک اسید و کائولین در

شوری بالا ،کائولین در محدودکردن کاهش فتوسنتز خالص و

گوجهفرنگی منتشر نشده است .بنابراین در تحقیق حاضر اثر

کاهش دمای برگ مؤثر بوده است ( .)Boari et al., 2015در

کاربرد جداگانه و همزمان اسید سالیسیلیک و کائولین بر رشد،

تحقیقی  Cantoreو همکاران ( )2222با بررسی اثر

عملکرد و پاسخهای فیزیولوژیکی گوجهفرنگی در شرایط
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میتواند اثر مثبتی بر تحمل به تنش خشکی گیاهان داشته باشد.

افزایش تحمل تنش در گیاهان میشود .بهطورکلی ،غلظت کم
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استفاده از تکنیکهایی که باعث کاهش میزان تعرق شود

اسید سالیسیلیک با تنظیم بیان آنزیمهای آنتیاکسیدان باعث

قنبری و همکاران

مزرعه بررسی شده است.
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برای اندازهگیری صفات رشدی پنج بوته بهصورت
تصادفی با در نظر گرفتن اثر حاشیه انتخاب شده و ارتفاع بوته،

مواد و روشها

وزن تر و خشک بوته اندازهگیری شد .برای محاسبه عملکرد

آزمایش بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای

کل ،میوهها در برداشتهای متوالی (شش برداشت) به

کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال  0922در مزرعه و

آزمایشگاه منتقل شده و وزن دقیق آنها ثبت شد .در پایان

آزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشگاه ایلام انجام شد .روش

آزمایش وزن برداشتهای متوالی جمع شده و عملکرد کل

کشت مورد استفاده در این آزمایش روش نشایی بود .ابتدا

برای هر کرت آزمایشی محاسبه شد .پس از هر برداشت تعداد

بذرهای گوجهفرنگی برای تولید نشا در خزانه کاشته شده و

میوههای برداشتشده شمارش شد .در پایان آزمایش تعداد

مراقبتهای زراعی لازم برای آنها انجام شد .نشاهای آماده

میوه برای هر بوته محاسبه و گزارش گردید .از تقسیم عملکرد

شده در مرحله سه برگ کامل ًا توسعهیافته به مزرعه منتقل

کل بر تعداد میوه کل میانگین وزن هر میوه نیز بهدست آمد.

شدند .کشت بهصورت دو ردیفه و فاصله بین بوتهها روی

اندازهگیری محتوای رطوبت نسبی براساس روش

ردیف  52سانتیمتر و بین ردیفها نیز  22سانتیمتر در نظر

 Pascaleو همکاران ( )2229انجام گرفت .در این روش

گرفته شد .پس از استقرار کامل گیاهان در شرایط مزرعه (دو

تعدادی مساوی برگ توسعهیافته از گیاه جدا شده و بلافاصله

هفته پس از کاشت) تیمارهای آزمایشی شروع شد .تیمار تنش

توزین گردید ( .)FWسپس برگها بهمدت  25ساعت در

خشکی با استفاده از افزایش دور آبیاری اعمال شد .برای این

آبمقطر قرار گرفته تا کاملاً به حالت آماس برسند .برگها از

منظور گیاهان تحت چهار دور آبیاری ( 2 ،5 ،2و  2روز

آبمقطر خارج شده و پس از خشک-کردن آب سطحی مجدداً

یکبار) قرار گرفتند .آبیاری دو روز یکبار بهعنوان تیمار شاهد

توزین شدند ( .)TWپس از آن نمونهها در آون الکتریکی در

در نظر گرفته شد .آبیاری گیاهان با استفاده از نوار تیپ

دمای  22درجه سانتیگراد بهمدت  52ساعت قرار گرفتند و

اختصاصی هر ردیف انجام میشد .برای این کار در ابتدای هر

وزن خشک آنها اندازهگیری شده ( .)DWاز رابطه یک محتوای

کرت آزمایشی یک شیر فلکه نصب شده بود و در صورت نیاز

رطوبت نسبی اندازهگیری شد.

براساس دور آبیاری تنظیمشده اقدام به آبیاری میشد .انتخاب

(رابطه )0

De

در این زمینه انجام شد .محلولپاشی در چهار سطح شاهد،

همکاران ( )0229استفاده شد .برای اینکار پرولین با استفاده از

کائولین  2/5درصد ،سالیسیلیک اسید  2/5میلیمولار و مصرف

حلال اسید سولفوسالیسیلیک  9درصد (وزنی به حجمی)

همزمان کائولین و سالیسیلیک اسید اعمال شد .برای ساخت

استخراج شده و پس از سانتریفیوژ با سرعت  02222دور در

محلولهای سالیسیلیک اسید و کائولین بهترتیب  2/22و 252

دقیقه بهمدت  02دقیقه سانتریفیوژ بخش بالایی آن جدا شد.

گرم از مواد موردنظر در  02لیتر آبمقطر حل شد و برای تیمار

مقدار  2میلیلیتر از عصاره رویی جدا شده و به آن  2میلیلیتر

شاهد از آبمقطر استفاده شد .تیمارهای محلولپاشی در دو

معرف نینهیدرین و  2میلیلیتر اسید استیک گلاسیال اضافه

مرحله قبل از گلدهی و در مرحله شروع میوهدهی اعمال

شد .نمونهها بهمدت یک ساعت در حمام آب گرم در دمای

شدند .در طول مدت آزمایش مراقبتهای زراعی شامل آبیاری

 022درجه سانتیگرار قرار گرفتند .پس از پایان این دوره و

و مبارزه دستی با علفهای هرز صورت گرفت .در پایان

خنکشدن نمونهها  5میلیلیتر تولوئن به نمونهها اضافه شد .در

آزمایش صفات مختلف به شرح زیر اندازهگیری شد.

نهایت جذب فاز بالایی (رنگ قرمز) با اسپکتروفتومتر در طول
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 )WP95براساس مطالعات گذشته و همچنین تحقیقات مؤلفین

برای استخراج و اندازهگیری پرولین از روش  Batesو
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غلظت سالیسیلیک اسید (مرک آلمان) و کائولین (سپیدان،
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موج  522نانومتر با استفاده از تولوئن بهعنوان شاهد انجام شد.

خوانده ،و کلروفیل کل براساس رابطه  2گزارش شد.

میزان پرولین نمونههای برگ برحسب میکرومول در گرم وزن

(رابطه )2
)20.21(A645) + 8.02(A663

تر گزارش شد.
اندازهگیری محتوای مالون دیآلدئید براساس روش
 Stewartو  )0222( Bewleyانجام گرفت .برای این منظور 2/2
گرم از بافت برگ با اسید تریکلرو استیک  2/0درصد کوبیده
شده و پس از آن بهمدت  92دقیقه با سرعت  02222دور در
دقیقه سانتریفیوژ شد .یک میلیلیتر از محلول رویی را برداشته
و به آن یک میلیلیتر محلول  %2/5وزنی به حجم ( )w/vاسید
تیو باربیتیوریک دارای اسید تریکلرو استیک  %22اضافه شد.
نمونهها در حمام آب گرم در دمای  25درجه سانتیگراد
بهمدت  92دقیقه قرار گرفتند .پس از سردشدن جذب آنها با
دستگاه اسپکتروفتومتر ( )Specord 50, Analytik Jenaدر طول
موجهای  592و  222نانومتر خوانده شد.
 Plewaو همکاران ( )0220انجام شد .برای اینکار  2/2گرم از
بافت نمونه با  2میلیلیتر بافر پتاسیم فسفات  52میلیمولار
ساییده شد .نمونهها بهمدت  05دقیقه با سرعت  02222دور بر
دقیقه سانتریفیوژ شدند .میزان  52میکرولیتر از عصاره رویی را
برداشته و به آن  2/5میلیلیتر بافر فسفات پتاسیم022 ،
میکرولیتر پراکسید هیدروژن و  022میکرولیتر گایاکل اضافه
شد .جذب نمونه بهمدت  2دقیقه در طولموج  522نانومتر
خوانده شد و فعالیت آنزیم براساس واحد آنزیمی بر میلیگرم
پروتئین گزارش شد.

 )photosynthesis meter, KoreaTechدر مرحله گلدهی کامل
انجام گرفت .با قراردادن برگچه انتهایی در قسمت اتاقک
دستگاه و براساس ورود و خروج گازها در این قسمت و
برنامه دستگاه ،اطلاعات مربوط به هر شاخص ثبت شد.
اندازهگیری این صفات در روز غیر ابری و در ساعت  2تا 02
صبح و شدت نور بین  0522تا  0525میکرومول فوتون بر متر
مربع بر ثانیه انجام شد.
نتایج بهدستآمده از این تحقیق به کمک نرمافزار

SAS-

 9.1تجزیه آماری شدند .مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون
چند دامنهای دانکن در سطح  5درصد انجام گرفت.
نتایج
ارتفاع بوته :نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد
که اثرات اصلی آبیاری و تیمار محلولپاشی در سطح یک
درصد آماری معنیدار شد .اثر متقابل آبیاری × محلولپاشی بر
ارتفاع بوته معنیدار نشد (جدول  .)0مقایسه میانگین اثرات
اصلی آبیاری نشان داد که با افزایش دور آبیاری ارتفاع بوته
بهطوری معنیداری کاهش یافت بهطوریکه کمترین میزان
ارتفاع بوته ( 52سانتیمتر) در دور آبیاری  2روز مشاهده شد
(جدول  .)2همه تیمارهای بهکاررفته (اسید سالیسیلیک،

میزان پراکسید هیدروژن براساس واکنش آن با پتاسیم یدید
در طولموج  922نانومتر و با استفاده از روش

و غلظت  CO2زیر روزنهای با دستگاه فتوسنتزمتر (

Plant
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فعالیت آنزیم پراکسیداز براساس روش بهکاررفته توسط

اندازهگیری تبادلات گازی شامل تعرق ،فتوسنتز ،دمای برگ

Alexieva

گردید.

بوته را افزایش دادند (جدول .)2
وزن تر بوته :نتایج نشان داد که تنها اثرات اصلی آبیاری و
محلولپاشی در سطح آماری یک درصد بر وزن تر بوته

برای اندازهگیری کلروفیل از روش  Strainو )0222( Svec

معنیدار شد درحالیکه اثر متقابل این دو عامل معنیدار نشد

استفاده شد .ابتدا  2/0گرم برگ تازه با استفاده از پنج میلیلیتر

(جدول  .)0مقایسه میانگین اثرات اصلی نشان داد که افزایش

استون  22درصد ساییده شد .نمونهها بهمدت  05دقیقه با

دور آبیاری منجر به کاهش معنیدار وزن تر بوته شد .بیشترین

سرعت  9222دور بر دقیقه سانتریفیوژ شدند .جذب نمونهها

وزن تر بوته ( 592گرم در بوته) در دور آبیاری دو روز یکبار

( )Aدر طولموجهای  229و  255نانومتر با اسپکتروفتومتر

و کمترین آن ( 922گرم در بوته) در دور آبیاری  2روز یکبار

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1400.10.44.23.9

( )2220اندازهگیری و براساس نانومول بر گرم وزن تر گزارش

کائولین و اسید سالیسیلیک+کائولین) نسبت به شاهد ارتفاع
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جدول  -0نتایج تجزیه واریانس صفات رشدی و عملکردی ،محتوای رطوبت نسبی و کلروفیل گیاه گوجهفرنگی تحت تأثیر تیمارهای
آبیاری و محلولپاشی
وزن تر

وزن خشک

درجه

بوته

بوته

بلوک

2

20/25

0022

22/52

22/22

آبیاری

9

**922/25

**2202

**029/29

**525/22

**2/29

خطای فرعی

2

2/25

992

2/02

2/22

2/25

9/00

تیمار محلولپاشی

9

**529/52

**09222

**222/22

**995/22

**2/25

**292/52

**2/2005

آبیاری × محلولپاشی

2

02/22ns

252ns

02/52ns

05/20ns

2/22ns

*25/22

2/2222ns

خطای کل

25

05/25

522

2/22

02/92

0/22

09/22

2/2222

ضریب تغییرات

-

2/00

5/22

5/52

2/52

2/22

5/22

5/00

منبع تغییر

آزادی

ارتفاع بوته

محتوای

کلروفیل

رطوبت نسبی

کل
2/2222

عملکرد کل

تعداد میوه
2/22

02/92
**222/02

**2/2222
2/2259

** :معنیدار در سطح  0درصد :* ،معنیدار در سطح  5درصد :ns ،عدم معنیداری
جدول  -9مقایسه میانگین اثرات اصلی آبیاری و محلولپاشی بر صفات رشدی ،عملکرد و کلروفیل گیاه گوجهفرنگی
ارتفاع بوته

وزن تر

وزن خشک

عملکرد کل

تعداد میوه

(سانتیمتر)

بوته (گرم)

بوته (گرم)

(تن در هکتار)

در بوته

22a

592a

20/52a

22/90a

02/22a

2/05a

چهار روز

ab

25

ab

505

ab

b

a

a

سطوح تیمار
دو روز (شاهد)

آبیاری

محلولپاشی

52/22

22/22

02/90

(میلیگرم بر
گرم وزن تر)
2/05

شش روز

29b

522b

52/25b

29/22b

02/25a

0/22b

هشت روز

52c

922c

59/22c

55/22c

02/22b

0/22c

شاهد

55c

922c

52/22c

55/22c

02/29b

0/20c

سالیسیلیک اسید

22b

925b

52/52b

22/50b

02/29a

0/25b

کائولین

22a

592a

22/25a

22/55a

02/22a

2/00a

سالیسیلیک اسید+کائولین

22a

522a

20/25a

25/22a

02/92a

2/22a

میانگینهای با حروف مشترک اختلاف آماری معنیداری براساس آزمون دانکن در سطح پنج درصد ندارند.

سالیسیلیک اسید ،کائولین و سالیسیلیک اسید+کائولین بهترتیب

برای این صفت نداشتند (جدول  .)2از طرف دیگر همانند وزن

 22 ،2و  02درصد وزن تر بوته را نسبت به شاهد (عدم

تر بوته ،همه سطوح محلولپاشی وزن خشک بوته را نسبت به

محلولپاشی) افزایش دادند (جدول .)2

شاهد افزایش دادند و بیشترین افزایش در محلولپاشی با

وزن خشک بوته :نتایج نشان داد که اثرات اصلی آبیاری و

کائولین و کائولین  +سالیسیلیک مشاهده شد (جدول .)2

محلولپاشی در سطح یک درصد آماری بر وزن خشک بوته

عملکرد کل :نتایج نشان داد که عملکرد کل در گیاه

معنیدار شد (جدول  .)0دورهای آبیاری  2و  2روز یکبار

گوجهفرنگی تنها تحت تأثیر اثرات ساده آبیاری و تیمار

وزن خشک بوته را نسبت به شاهد کاهش دادند ولی دور

محلولپاشی قرار گرفت و اثر متقابل این دو تیمار بر این

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1400.10.44.23.9

مشاهده شد (جدول  .)2همچنین نتایج نشان داد محلولپاشی

آبیاری  5روز یکبار و  2روز یکبار اختلاف آماری معنیداری
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تیمارها

کلروفیل کل
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صفت معنیدار نشد (جدول  .)0افزایش دور آبیاری منجر به

ترکیبات محلولپاشیشده تفاوت معنیداری وجود نداشت و

کاهش معنیدار عملکرد کل شد بهطوریکه میانگین عملکرد

همگی آنها تقریباً در یک سطح محتوای رطوبت نسبی را

در دورهای آبیاری  2 ،5و  2روز یکبار نسبت به شاهد (دو

تحت تأثیر قرار دادند (شکل .)0

روز یکبار) بهترتیب  00 ،2و  20درصد کاهش یافت (جدول

کلروفیل کل :نتایج نشان داد که اثرات اصلی دور آبیاری و

 .)2همچنین نتایج نشان داد که ترکیبات محلولپاشی شده

محلولپاشی در سطح یک درصد آماری بر محتوای کلروفیل

نسبت به شاهد باعث افزایش معنیدار عملکرد کل نسبت به

کل معنیدار شد (جدول  .)0مقایسه میانگین اثرات اصلی نشان

شاهد شدند و در این بین کائولین و کائولین  +سالیسیلیک

داد که دورهای آبیاری  2و  2روز یکبار نسبت به دور آبیاری

اسید تأثیر بیشتری بر افزایش این صفت نسبت به سالیسیلیک

 2روز یکبار سبب کاهش معنیدار و بهترتیب  2و 22

اسید داشتند (جدول .)2

درصدی کلروفیل کل نسبت به شاهد شدند (جدول .)2

تعداد میوه در بوته :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد

همچنین نتایج نشان داد که همه تیمارهای محلولپاشی

که اثرات اصلی دور آبیاری و تیمار محلولپاشی در سطح یک

کلروفیل کل را نسبت به شاهد افزایش دادند و تأثیر تیمارهای

درصد آماری بر تعداد میوه در بوته معنیدار شد .اثر متقابل دور

کائولین و سالیسیلیک اسید+کائولین بیشتر از تیمار سالیسیلیک

آبیاری × محلولپاشی بر تعداد میوه در بوته معنیدار نشد

اسید بود (جدول .)2

نشان داد که تنها دور آبیاری  2روز یکبار سبب کاهش

اثرات اصلی دور آبیاری و تیمار محلولپاشی در سطح یک

معنیدار تعداد میوه در بوته نسبت به شاهد شد و دورهای

درصد آماری بر محتوای پرولین معنیدار شد .همچنین اثر

آبیاری  5و  2روز یکبار تأثیر معنیداری بر آن نداشتند

متقابل دور آبیاری × محلولپاشی در سطح یک درصد بر

(جدول  .)2همچنین نتایج نشان داد که محلولپاشی ترکیبات

پرولین معنیدار شد (جدول  .)9نتایج مقایسه میانگین اثرات

سبب افزایش معنیدار تعداد میوه در بوته شده و بین ترکیبات

متقابل نشان داد که در دورهای مختلف آبیاری ،استفاده از

محلولپاشی (سالیسیلیک اسید ،کائولین و سالیسیلیک+کائولین)

تیمارهای محلولپاشی تأثیر متفاوتی بر محتوای پرولین در گیاه

اختلاف آماری معنیداری برای این صفت مشاهده نشد (جدول

گوجهفرنگی داشت .در دور آبیاری دو روز یکبار هیچکدام از

.)2

سطوح محلولپاشی تأثیر معنیداری بر محتوای پرولین

داد اثرات اصلی آبیاری و محلولپاشی در سطح یک درصد

سالیسیلیک و اسید سالیسیلیک+کائولین سبب افزایش معنیدار

آماری بر محتوای رطوبت نسبی معنیدار شد .همچنین اثر

پرولین نسبت به شاهد شدند .همچنین در دور آبیاری  2روز

متقابل آبیاری × محلولپاشی در سطح  5درصد بر این صفت

یکبار تیمار کائولین سبب کاهش پرولین نسبت به شاهد شد

معنیدار شد (جدول  .)0بهطورکلی با افزایش دور آبیاری

(شکل .)2

محتوای رطوبت نسبی روند کاهشی داشت و به کمترین میزان

مالون دیآلدهید :نتایج نشان داد که اثرات اصلی دور

خود در دور آبیاری  2روز یکبار رسید .در دور آبیاری دو

آبیاری ،محلولپاشی و همچنین اثر متقابل این دو تیمار در

روز یکبار هیچ کدام از ترکیبات محلولپاشیشده تأثیر

سطح یک درصد آماری بر میزان مالون دیآلدهید معنیدار شد

معنیداری بر محتوای رطوبت نسبی نداشتند ولی در سطوح

(جدول  .)9بهطورکلی نتایج نشان داد که افزایش دور آبیاری

دیگر آبیاری تمام این ترکیبات محتوای رطوبت نسبی را نسبت

سبب افزایش معنیدار تجمع مالون دیآلدهید شد .از طرف

به شاهد افزایش دادند .از طرف دیگر نتایج نشان داد که بین

دیگر در دور آبیاری دو روز یکبار هیچکدام از تیمارهای

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1400.10.44.23.9

محتوای رطوبت نسبی :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان

نداشتند .در دور آبیاری  2 ،5و  2روز یکبار تیمارهای اسید
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(جدول  .)0نتایج مقایسه میانگین اثرات اصلی دور آبیاری

محتوای پرولین :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که
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شکل  -0اثر محلولپاشی کائولین و سالیسیلیک اسید بر محتوای رطوبت نسبی در گیاه گوجهفرنگی تحت دورهای مختلف آبیاری
جدول  -3نتایج تجزیه واریانس صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه گوجهفرنگی تحت تأثیر تیمارهای آبیاری و محلولپاشی
منبع تغییر

درجه

92

بلوک

2

2/20

2/92

2/29

2/55

0/20

2/22

2/25

آبیاری

9

**220/29

**52/52

**20/52

**22/95

**2/25

**0/02

*5/99

**222229

خطای فرعی

2

02/92

2/22

2/29

2/05

2/22

2/20

2/22

5222

تیمار محلولپاشی

9

**

022/20

دیآلدهید

**

2/22

**

9/22

هیدروژن

**

2/20

**

2/25

*

2/52

**

**

5/20

02022

آبیاری × محلولپاشی

2

**00/20

**2/20

*2/22

*0/20

2/99ns

2/22ns

*2/92

02225ns

خطای آزمایشی

25

9/02

2/90

2/92

2/92

2/95

2/02

0/52

0055

ضریب تغییرات

-

2/09

2/25

09/02

02/29

05/55

02/22

9/22

2/22

** :معنیدار در سطح  0درصد :* ،معنیدار در سطح  5درصد :ns ،عدم معنیداری
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شکل  -9اثر محلولپاشی کائولین و سالیسیلیک اسید بر محتوای پرولین در گیاه گوجهفرنگی تحت دورهای مختلف آبیاری
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برگ

کربن

فتوسنتز

تعرق

آزادی

پرولین

مالون

پراکسیداز

پراکسید

دمای

دیاکسید
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شکل  -3اثر محلولپاشی کائولین و سالیسیلیک اسید بر مالون دیآلدهید در گیاه گوجهفرنگی تحت دورهای مختلف

آبیاری  5روز یکبار تنها تیمار کائولین و در دورهای آبیاری 2

شد (جدول  .)9با افزایش دور آبیاری میزان پراکسید هیدروژن

و  2روز یکبار هر سه تیمار محلولپاشی تجمع مالون

در برگهای گوجهفرنگی روند افزایشی نشان داد و بیشترین

دیآلدهید را نسبت به شاهد کاهش دادند .بیشترین کاهش

میزان پراکسید هیدروژن در تیمار ترکیبی شاهد و دور آبیاری 2

مالون دیآلدهید ( 92درصد کاهش نسبت به شاهد) در دور

روز یکبار مشاهده شد .از طرف دیگر نتایج نشان داد که

آبیاری  2روز یکبار و تحت تأثیر تیمار کائولین مشاهده شد

محلولپاشی تأثیر معنیداری بر کاهش پراکسید هیدروژن

(شکل .)9

داشتند .در دور آبیاری  2روز یکبار تیمار سالیسیلیک اسید

فعالیت آنزیم پراکسیداز :نتایج تجزیه واریانس دادهها
نشان داد که اثرات اصلی دور آبیاری و محلولپاشی در سطح

بیشترین تأثیر را در کاهش این صفت ( 25درصد کاهش نسبت
به شاهد) نسبت به تیمارهای دیگر نشان داد (شکل .)5

درصد آماری بر فعالیت آنزیم پراکسیداز معنیدار شد (جدول

اثرات اصلی آبیاری و تیمار در سطح یک درصد بر نرخ

 .)9مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که سطوح

فتوسنتز معنیدار شد .اثر متقابل آبیاری × تیمار محلولپاشی بر

محلولپاشی در دورهای مختلف آبیاری تأثیر متفاوتی بر

نرخ فتوسنتز معنیدار نشد (جدول  .)9مقایسه میانگین دادهها

فعالیت آنزیم پراکسیداز داشتند .در دورهای آبیاری  5و  2روز

نشان داد که با افزایش دور آبیاری نرخ فتوسنتز نیز کاهش

یکبار همه ترکیبات محلولپاشیشده و در دور آبیاری  2روز

یافت بهطوریکه کمترین میزان فتوسنتز ( )9/05در دور آبیاری

یکبار کائولین و سالیسیلیک+کائولین فعالیت آنزیم را نسبت به

هشت روز یکبار مشاهده شد .از طرف دیگر ،همه تیمارهای

شاهد افزایش دادند .در دور آبیاری دو روز یکبار هیچکدام از

محلولپاشی فتوسنتز کل را نسبت به شاهد افزایش دادند و بین

ترکیبات محلولپاشیشده تأثیر معنیداری بر فعالیت آنزیم

تیمار (سالیسیلیک ،کائولین و سالیسیلیک+کائولین) اختلاف

پراکسیداز نداشت (شکل .)5

آماری معنیداری برای این صفت مشاهده نشد (جدول .)5

پراکسید هیدروژن :نتایج نشان داد که اثرات اصلی دور

تعرق :نتایج نشان داد که اثر اصلی آبیاری در سطح یک

آبیاری و محلولپاشی در سطح یک درصد آماری بر پراکسید

درصد و اثر اصلی تیمار محلولپاشی در سطح پنج درصد بر

هیدروژن معنیدار شد .همچنین اثر متقابل دور آبیاری ×

تعرق معنیدار شد (جدول  .)9با افزایش دور آبیاری نرخ تعرق

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1400.10.44.23.9

یک درصد و اثر متقابل آبیاری × محلولپاشی در سطح 5

نرخ فتوسنتز :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که

] [ Downloaded from jispp.iut.ac.ir on 2022-10-01

محلولپاشی تأثیر معنیداری بر این صفت نداشتند .در دور

محلولپاشی در سطح  5درصد بر پراکسید هیدروژن معنیدار
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شکل  -4اثر محلول پاشی کائولین و سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه گوجهفرنگی تحت دورهای مختلف آبیاری

روز یکبار مشاهده شد که نسبت به دور آبیاری دو روز یکبار

و چهار روز یکبار هیچکدام از سطوح محلولپاشی تأثیر

کاهش  22درصدی نشان داد (جدول  .)5استفاده از کائولین و

معنیداری بر دمای برگ نسبت به شاهد نداشتند ولی در

اسید سالیسیلیک+کائولین نسبت به شاهد نرخ تعرق را افزایش

سطوح آبیاری هشت روز یکبار کائولین و سالسیلیک اسید

داد ولی کاربرد سالیسیلیک اسید تأثیر معنیداری بر آن نداشت

دمای برگ را نسبت به شاهد کاهش دادند .همچنین در دور

(جدول .)5

آبیاری شش روز یکبار تنها کائولین دمای برگ را نسبت به

دمای برگ :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که

شاهد کاهش داد (شکل .)2

اثرات اصلی آبیاری و محلولپاشی و همچنین اثر متقابل این دو

دیاکسید کربن زیراتاق روزنهای :اثرات اصلی آبیاری و

عامل بر دمای برگ معنیدار شد (جدول  .)9مقایسه میانگین

محلولپاشی بر دیاکسید کربن زیر اتاق روزنهای معنیدار شد

دادهها نشان داد که محلولپاشی تأثیر متفاوتی بر دمای برگ در

(جدول  .)9نتایج نشان داد که با افزایش دور آبیاری دیاکسید

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1400.10.44.23.9

روند کاهشی داشت و کمترین میزان تعرق در دور آبیاری 2

سطوح مختلف آبیاری داشت .بهطوریکه در سطوح آبیاری دو

] [ Downloaded from jispp.iut.ac.ir on 2022-10-01

شکل  -5اثر محلولپاشی کائولین و سالیسیلیک اسید بر پراکسید هیدروژن در گیاه گوجهفرنگی تحت دورهای مختلف
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جدول  -4مقایسه میانگین اثرات اصلی آبیاری و تیمار محلولپاشی بر صفات فتوسنتزی گیاه گوجهفرنگی
تیمارها

فتوسنتز

سطوح تیمار

تعرق

دی اکسید کربن
(مول بر متر مربع در ثانیه)

(میکرومول بر متر مربع در ثانیه)

دو روز

5/25a

2/52a

920c

چهار روز

5/05b

2/92ab

922d

شش روز

9/25b

2/02bc

552b

هشت روز

9/05c

0/29c

522a

شاهد

9/95b

0/22b

552a

سالیسیلیک اسید

5/22a

2/25ab

922a

کائولین

5/02a

2/92a

925b

سالیسیلیک اسید+کائولین

5/02a

2/50a

525b

آبیاری

محلولپاشی

میانگینهای با حروف مشترک اختلاف آماری معنیداری براساس آزمون دانکن در سطح پنج درصد ندارند.

کائولین

کائولین+سالیسیلیک اسید
a

c bc bc

c

دمای برگ (سانتی گراد)

آبیاری هشت روز

abc bc abc

abc bc abc abc

36
34
32
30
28
26
24
22
20

آبیاری شش روز یکبار آبیاری چهار روز یکبار آبیاری دو روز یکبار

یکبار
شکل  -6اثر محلولپاشی کائولین و سالیسیلیک اسید بر دمای برگ در گیاه گوجهفرنگی تحت دورهای مختلف آبیاری

میزان خود در دور آبیاری  2روز یکبار رسید که نسبت به

گوجهفرنگی داشت .در این تحقیق با افزایش دور آبیاری ارتفاع

شاهد افزایش  92درصدی نشان داد (جدول  .)5از طرف دیگر

بوته ،وزن تر و خشک گیاه ،تعداد میوه و همچنین عملکرد کل

نتایج نشان داد که کائولین و سالیسیلیک اسید+کائولین نسبت

بهطور معنیداری کاهش یافت .احتمالاً به این دلیل که در

به شاهد سبب کاهش دیاکسید کربن زیراتاق روزنهای شدند،

شرایط تنش خشکی محتوای کلرفیل کاهش یافته و به تبع آن

درحالیکه سالیسیلیک اسید تأثیر معنیداری بر آن نداشت

فتوسنتز و تولید مواد پرورده محدود شده است .از طرف دیگر

(جدول .)5

در شرایط تنش خشکی تولید بیش از حد رادیکالهای آزاد ،از
جمله پراکسید هیدروژن ،منجر به تنش اکسیداتیو شده و در

بحث

این شرایط غشاهای سلول آسیب دیده و تجمع مالون

نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش دور آبیاری و تنش

دیآلدهید مشاهده میشود ( .)Jaleel et al., 2009استفاده از

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1400.10.44.23.9

کربن زیر اتاق روزنهای روند افزایشی داشت و به بیشترین

خشکی ناشی از آن ،آثار منفی بر رشد و عملکرد گیاه

] [ Downloaded from jispp.iut.ac.ir on 2022-10-01

abc

bc c

a

سالیسیلیک اسید

شاهد
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کائولین و سالیسیلیک اسید سبب بهبود پاسخهای رشدی و

گیاهی بسته شده تا گیاه آب کمتری را از طریق فرآیند تعرق از

عملکرد گیاه گوجهفرنگی در دورهای آبیاری مختلف شد .در

دست دهد .بدون شک اسید آبسزیک نقش اساسی را در باز و

این رابطه گزارش شده است که استفاده از سالیسیلیک و

بسته شدن روزنهها در گیاهان تحت تنش ایفا میکند .در برخی

کائولین آثار تنش بر گیاه را کاهش داده و منجر به افزایش

گیاهان تیمار سالیسیلیک اسید نیز سبب بستهشدن روزنهها شده

عملکرد گیاهان میشود ( .)Brito et al., 2018افزایش تنش

است ( .)Khan et al., 2015در این رابطه گزارش شده است

اکسیداتیو منجر به آسیب کلروپلاست شده و محتوای کلروفیل

که کاربرد سالیسیلیک اسید با افزایش تجمع گونههای واکنش-

را کاهش میدهد ( .)Laxa et al., 2019در تحقیق حاضر نیز

گر اکسیژن و غیر فعالسازی کانال یون پتاسیم سبب بستهشدن

در دورهای آبیاری  2و  2روز یکبار غلظت کلروفیل کل

روزنهها میشوند ( .)Khokon et al., 2011از طرف دیگر

نسبت به دور آبیاری دو روز یکبار بهطور معنیداری کاهش

کاهش هدایت روزنهای و اتلاف آب در گیاه گوجهفرنگی

یافت .مشابه با این نتایج کاهش کلروفیل در گوجهفرنگی تحت

تحت تنش شوری گزارش شده است (.)Cantore et al., 2009

Ghanbari and Sayyari,

بنابراین بهنظر میرسد که استفاده از تیمارهای کائولین و

 .)2018در تحقیق حاضر هر دو ترکیب سالیسیلیک اسید و

سالیسیلیک اسید با تأثیر بر حرکات روزنهای منجر به کاهش

کائولین محتوای کلروفیل کل را نسبت به شاهد افزایش دادند

اتلاف آب و بهبود وضعیت آب گیاه در شرایط تنش خشکی

که نشاندهنده تأثیر مثبت این مواد در کاهش آثار تنش بر گیاه

میشوند.

تنش خشکی گزارش شده است (

شرایط دور آبیاری طولانی ممکن است ناشی از افزایش

به تولید رادیکالهای آزادشده و آسیب اکسیداتیو به پروتئینها،

کلروفیل در این شرایط باشد.

لیپیدها و اسیدهای نوکلئیک را تشدید میکند (

Jaleel et al.,

ارزیابی تعادل آب در گیاه است که بهشدت تحت تأثیر

دیآلدهید نتیجه غیرقابل انکار آسیب اکسیداتیو در سلولهای

تنشهای محیطی قرار میگیرد .در تحقیق حاضر با افزایش دور

گیاهی است که معمولاً بهعنوان یک شاخص ارزیابی به شرایط

آبیاری محتوای رطوبت نسبی در برگهای گوجهفرنگی بهطور

تنش در گیاهان مورد استفاده قرار میگیرد (

معنیداری کاهش یافت .کاهش محتوای رطوبت نسبی در

 .)2015در تحقیق حاضر نیز افزایش پراکسید هیدروژن و مالون

گیاهان تحت تنش ناشی از تنش اسمزی است و گیاهانی که

دیآلدهید در گیاهان گوجهفرنگی تحت آبیاری طولانی

بتوانند در پایان دوره تنش سطح آب بالاتری داشته باشند به

مشاهده شد .احتمالاً به این دلیل که گیاه گوجهفرنگی تحمل

AbdAllah,

کمی به تنش خشکی دارد و با افزایش دور آبیاری آسیب

 .)2019استفاده از تیمارهای سالیسلیک اسید و کائولین سبب

میبیند .همچنین دمای بالای محل انجام آزمایش اثر تشدید

بازیابی محتوای رطوبت نسبی شده و با افزایش دور آبیاری اثر

کننده بر واکنش گیاه به دور آبیاری طولانی خواهد داشت .برای

بخشی این تیمارها افزایش یافت .احتمالاً به این دلیل که شرایط

مقابله

پاککننده

دور آبیاری طولانی اثر منفی بیشتری بر محتوای رطوبت نسبی

رادیکالهای آزاد ضروری است ( Borsani et al., 2001; Alam

گذاشت .بهبود محتوای رطوبت نسبی در گیاهان مختلف تحت

 .)et al., 2013; Bernardo et al., 2017نتایج نشان داد که

تنش با استفاده از تیمارهای سالیسیلیک اسید و کائولین گزارش

استفاده از کائولین و سالیسیلیک اسید سبب افزایش فعالیت

khan et al.,

آنزیم پراکسیداز شده و درنتیجه پراکسید هیدروژن و مالون

 .)2015; Abdallah, 2019در شرایط کمبود آب روزنههای

دیآلدهید را نسبت به شاهد کاهش داد .بهبود فعالیت

شرایط تنش پاسخ بهتری نشان خواهند داد (

شده است که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد (

با

این

شرایط

تولید

Khan et al.,

مولکولهای

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1400.10.44.23.9

محتوای رطوبت نسبی یکی از مهمترین شاخصهای

 .)2009پراکسیداسیون لیپیدهای غشا و درنتیجه تولید مالون

] [ Downloaded from jispp.iut.ac.ir on 2022-10-01

است .بنابراین بهبود رشد و عملکرد گیاه گوجهفرنگی در

تنش خشکی همانند سایر تنشهای محیطی درنهایت منجر
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آنزیمهای آنتیاکسیدان در اثر تیمار کائولین و سالیسیلک در

کربن زیراتاق روزنهای را نسبت به شاهد کاهش داد .بهطور

گیاهان مختلف گزارش شده است که با نتایج تحقیق حاضر

مشابه با این نتایج گزارش شده است که تیمار کائولین در

مطابقت دارد ( .)Alam et al., 2013; Brito et al., 2018در

غلظت مناسب با افزایش هدایت روزنهای و کاهش دمای برگ

این رابطه گزارش شده است که تیمار کائولین با تغییر فعالیت

سبب افزایش فتوسنتز و تنفس گیاهان تحت تنشهای محیطی

آنزیمهای آنتیاکسیدان شرایط بهتری را برای گیاه فراهم میکند

میشود ( .)Boari et al., 2015برخلاف این نتایج برخی از

( Bernardo et al.,

نویسندگان گزارش کردند که تیمار کائولین با افزایش بازتاب

 .)2017از طرف دیگر ،گزارش شده است که تیمار سالیسیلیک

نور و درنتیجه کاهش نور ورودی به سطح برگ ،سبب کاهش

اسید با تنظیم اجزای مهم آنزیمی و غیرآنزیمی شبکه

نرخ تثبیت در گیاهان میشود (.)Cantore et al., 2009

آنتیاکسیدانی گیاه منجر به تحمل تنش اکسیداتیو در گیاهان

همچنین پارامترهای غیرروزنهای مانند تغییر در سنتز کلروفیل،

تحت تنش خشکی میشود ( .)Alam et al., 2013در واقع

تغییرات ساختاری در کلروپلاستها و اختلال در فرآیندهای

بهبود سیستم آنتیاکسیدانی گیاه درنتیجه تیمار کائولین و

حمل و توزیع مواد تثبیتشده بر فرآیند فتوسنتز گیاهان تأثیر

سالیسیلیک اسید نشاندهنده فعالشدن پاسخ دفاعی گیاه به

میگذارد ( .)Chaves et al., 2009علاوه بر این ،تنش خشکی

شرایط تنش است.

باعث اختلال در رنگدانههای فتوسنتزی میشود که صدمات

تا بتواند خسارت اکسیداتیو را کاهش دهد

تابشی نور خورشید است و در اثر جریان تعرق گیاه دمای برگ

کاهش میدهد و منجر به کاهش رشد و بهرهوری گیاه میشود

کاهش مییابد .در شرایط تنش خشکی ،کاهش آب گیاه منجر

( .)Anjum et al., 2011همانطور که در نتایج گفته شد کاربرد

به بستهشدن روزنهها شده و فرآیند تعرق کاهش مییابد.

خارجی سالیسیلیک اسید و کائولین منجر به افزایش کلروفیل،

Boari et al.,

محتوای رطوبت نسبی ،فعالیت آنزیم پراکسیداز و پرولین شد.

 .)2015در تحقیق حاضر نیز افزایش دور آبیاری تا  2روز منجر

بنابراین ممکن است تیمارهای کائولین و سالیسیلیک اسید با

به افزایش دمای برگ گوجهفرنگی تا حدود  5درجه سانتیگراد

تأثیر بر این فرآیندها پارامترهای فتوسنتزی گیاه را نیز

شد .تنش گرمایی بهعنوان عامل اصلی کاهش عملکرد و کیفیت

متأثر کنند.

درنتیجه افزایش دمای برگ اتفاق میافتد (

استفاده از تیمار کائولین در دور آبیاری  2و  2روز یکبار سبب

کائولین نیز مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که استفاده

کاهش دمای برگ نسبت به شاهد شد .کاهش دمای برگ

همزمان از این دو تیمار سبب افزایش پارامترهای رشدی و

درنتیجه تیمار کائولین در مطالعات دیگر گزارش شده است که

عملکرد در گیاه گوجهفرنگی شد .همچنین تیمار همزمان

;Cantore et al., 2009

سالیسیلیک اسید و کائولین محتوای رطوبت نسبی ،فعالیت

 .)Boari et al., 2015در این رابطه گزارش شده است که

آنزیم پراکسیداز ،غلظت کلروفیل ،نرخ تنفس و فتوسنتز را

ذرات سفید کائولین بر روی سطوح گیاهان باعث افزایش

افزایش و میزان مالون دیآلدهید و پراکسید هیدروژن را نسبت

بازتاب اشعه خورشید ،تغییر زاویه تابش ،تعادل حرارت و

به شاهد کاهش داد .در بیشتر صفات مورد ارزیابی استفاده از

کاهش خطر آسیب به برگ و میوه در درجه حرارت بالا

تیمار ترکیبی اثر مشابه با تیمار کائولین برجای گذاشت و اثر

میشوند و درنتیجه آثار تنشهای محیطی بر گیاه را کاهش

همافزایی بین دو تیمار دیده نشد .احتمالاً به این دلیل که

میدهند ( .)Glenn, 2012از طرف دیگر نتایج نشان داد که

کائولین و سالیسیلیک اسید اثرات مشابهی بر پاسخهای گیاه

تیمار کائولین سبب افزایش فتوسنتز و تعرق شده و دیاکسید

نسبت به شرایط تنش دارند و یا اینکه امکان بهبود تحمل به

با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد (

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1400.10.44.23.9

میوه گوجهفرنگی شناخته شده است (.)Sato et al., 2001

در تحقیق حاضر اثر کاربرد ترکیبی سالیسیلیک اسید و

] [ Downloaded from jispp.iut.ac.ir on 2022-10-01

دمای سطح برگ در گیاهان بهشدت تحت تأثیر انرژی

جبرانناپذیری به دستگاه فتوسنتز وارد میکند ،تبادل گاز را

290

... عملکرد و برخی پاسخ¬های،اثر اسید سالیسیلیک و کائولین بر رشد

قنبری و همکاران

 استفاده از این تیمارها با افزایش.بر گیاه را کاهش دهد

تنش در گیاه گوجهفرنگی در شرایط آزمایش محدود بوده و

 نرخ، فعالیت آنزیم پراکسیداز، کلروفیل،محتوای رطوبت نسبی

.تنها با یک تیمار قابل دستیافتن است

تنفس و فتوسنتز سبب کاهش آثار تنش از جمله کاهش مالون
دیآلدهید و پراکسید هیدروژن شده و عملکرد گیاه را در

نتیجهگیری

 استفاده همزمان از دو تیمار اثر.شرایط تنش بهبود بخشید

بهطورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش دور آبیاری در

همافزایی نداشت بنابراین کاربرد کائولین در درجه اول و

گیاه گوجهفرنگی با تغییر فیزیولوژی گیاه منجر به کاهش رشد

سالیسیلیک اسید در درجه دوم برای کاهش آثار تنش خشکی

 کاربرد کائولین و سالیسیلیک اسید تا.و عملکرد میشود

.در گیاه گوجهفرنگی توصیه میشود

حدودی میتواند آثار تنش خشکی ناشی از دور آبیاری طولانی

[ DOR: 20.1001.1.23222727.1400.10.44.23.9 ]
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Abstract
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Due to the dry climate and water shortage in Iran, the use of any substances that can increase the plant's tolerance to
water stress is very important. In this study, the effects of exogenous application of salicylic acid (SA) and kaolin (KL)
on drought stress tolerance of tomato plants was evaluated in field conditions. Experimental factors included foliar
application (including control, 0.5 mM SA, 2.5% KL and simultaneous application of SA + KL) and irrigation intervals
(at four levels of 2, 4, 6 and 8 days). The results showed that increasing the irrigation interval in tomato plant led to a
decrease in growth and yield in this plant. As compared to the controls, irrigation intervals of 4, 6 and 8 days decreased
total yield as much as 9, 11 and 21%, respectively. The relative water content, total chlorophyll, transpiration and
photosynthesis decreased while malondialdehyde, proline, peroxidase as well as hydrogen peroxide increased with the
increase of irrigation intervals. Both SA and KL were effective in reducing the adverse effects of drought stress on plant
growth and productivity. Application of SA and KL improved plant growth and yield by increasing chlorophyll, relative
water content, peroxidase activity, photosynthesis rate and transpiration. The highest effect of foliar spraying was
observed at irrigation intervals of 6 and 8 days. Also, the results showed that the simultaneous application of SA + KL
did not have a synergistic effect on plant growth and productivity in comparison to their separate application.
According to the obtained results, the use of KL or SA is recommended to reduce the effects of prolonged irrigation on
the tomato plant.
Keywords: Drought, Foliar application, Malondialdehyde, Photosynthesis, Transpiration
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