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چكيده
بهمنظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر ملکرد و اجزای ملکرد ژنوتیپهای لوبیا قرمز در ارایط تن
فاکتوریل اسکلیت پالت با سه تکرار در مزر
اصلی ،سطوح تن

خگکی (تن

خگکی ،زمایگی بیهصیورت

پ وهگی دانگهاه بو لی سینا (همدان) ،در سال زرا یی  1388انجیام گرفیت .در کیرت

در مرحل رویگی ،تن

در مرحل زایگی و بدون تن ) و ژنوتیپ (رقم ’اختیر‘ ،الیین ’ ‘D81083و

الین ’ )‘KS31169بهصورت فاکتوریل قرار گرفت و محلولپاای با اسید سالیسیلیک (غلظتهای صفر 0/5 ،و  1میلیموالر) در کیرت-
های فر ی درنظر گرفته اد .تیمارهای مورد بررسی اثر معناداری بر تعداد ،ارتفا  ،ساق فر ی ،تعیداد غیالف در بوتیه ،تعیداد دانیه در
غالف ،وزن صددانه ،ملکرد بیولوژیکی ،ملکرد دانه و ااخ

برداات لوبیا قرمز داات .ا مال تن

رویگی و زایگی س ب کاه

معنادار ملکرد دانه اد .مصرف اسید سالیسیلیک موجب به ود راد و ملکرد لوبیا اد ،بهطوری که در الین ’ ‘D81083محلولپاایی
س ب افزای

ملکرد دانه به میزان  17/2درصد در تن

رویگیی و  16/8درصید در تین

زایگیی اید .چنیین رونیدی در ملکیرد

بیولوژیکی هم مگاهده اد .بهطور کلی ،در بین سه واریته الین ’ ‘D81083و رقم ’اختیر‘ ملکیرد دانیه و ایاخ
نس ت به الین ’ ‘KS31169در تیمارهای مختلف تن
ارایط بدون تن  ،بهمنظور تعدیل تن

برداایت بیگیتری

خگکی دااتند .محلولپاای اسید سالیسیلیک افزونبر به ود راد و ملکیرد در

خگکی بهخصوص در مراحل رویگی راد گیاه توصیه میاود.

كلیدواژهها :ملکرد بیولوژیک ،ملکرد دانه ،لوبیا قرمز ،واریته.

* نویسنده مسئول

Email: Sepehri110@yahoo.com

علی سپهری و همکاران

 .1مقدمه

بههمیراه

گیرندههای فتوسنتزی به خصوص در ارایط تن

مسئل کم ود مواد غرایی در کگورهای در حیال توسیعه از

افییزای

اهمیت خاصی برخوردار است .در اکثر کگیورهایی کیه بیا

سالیسیلیک ،ممکن است توجیهی بیرای به یود راید گیاهیان

کم ود مواد غرایی روبه رو هستند ،کمیت و کیفیت پروتئین

مرکور بااد  .]16اثر مث ت اسید سالیسییلیک بیر فتوسینتز و

مسئل اساسی تغریه است  .]7در بیین مگیکالت مختلیف

راد گیاه ،تحت ارایط تن

سیب ناای از اوری

فیزیولوژیکی محدودکنندۀ تولید لوبیا در کگورهای در حال

و خگکی و تسریع در راد مجدد پد از رفیع تین

نییز در

خگکی اهمیت وی های دارد .حدود  60درصد

گیاهان گندم تیماراده مگاهده اد  .]24 ، 26افزای

تحمل

توسعه ،تن

مناطق تولید لوبیا در معرض تن
بهطور معمول تن

خگکی قرار دارند .]31

به تن

محتییوای قنیید در گیاهییان تیماراییده بییا اسییید

و کاه

خگکی توسط تیمار با اسیید سالیسییلیک در لوبییا و

خگکی در مزر ه بهخصوص در مناطق

گوجهفرنهی مگاهده اده است  .]27میل حفیاظتی اسیید

تولید لوبیا ،همراه با دما و نور زیاد که تگیدیدکنندۀ کم یود

پاسیخهیای

سالیسیلیک در برابیر تین

هستند ،اتفاق مییافتید و موجیب بسیته ایدن زودتیر
روزنهها و کاه
تن

توانایی برای جیر

در گییاه میی ایود.

خگکی رادونمو سلولهای گیاه را کاه

سی ب کیاه

ضداکسیدانی ،کاه
افییزای

میدهد و

نییامطو

منجییر اییده اسییت .]27 ، 30

و مهیار فعالییت نیزیمهیا،

جلیوگیری کنید ،امیا تیا حیدی سی ب کیاه

سیبهای وارد به گیاهان میاود .]26
هدف پ وه

خگییکی اسییت  .]15 ، 20بییه گییزارش

پ وهگهران ،تن

کییارایی مصییرف

ناای از تن

دم تعادل یونی و اختالل در تجمیع ییونی از دیهیر ثیار
تیین

تعرق و افزای

فتوسنتز همراه بوده و به

پی تیمار با اسید سالیسیلیک نمیتواند بهطور کامل از سییب

بیومیاس گییاهی مییایود  .]10همچنیین

تغییرات متابولیکی گیاه ،کاه

خگیکی بیا افیزای

حاضر ،بررسی اثر اسید سالیسییلیک بیر

ملکرد ،اجزای ملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک

رطوبتی تیأثیرات بسییار نیامطلیوبی بیر

سه ژنوتیپ لوبیا قرمز تحت تن

خگکی است.

ملکرد و اجزای ملکرد لوبیا میگرارد  .]5 ، 25از سوی
 .2مواد و روشها

دیهر ،ترکی ات زیادی برای به حیداقل رسیاندن ثیار سیوء
تن

کم ود

در گیاهان زرا ی استفاده اده است.

مواد ضدتعرق موادیاند که در کاه
خگکی نق

بهمنظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر ملکیرد و اجیزای
ملکرد ژنوتیپهای لوبیا قرمز در ایرایط تین

ثار سیوء تین

خگیکی،

بسزایی دارنید .یکیی از ایین ترکی یات اسیید

زمایگی بهصورت فاکتوریل اسکلیت پالت با سه تکرار ،در

سالیسیلیک است .اسید سالیسیلیک ییا اورتیو هیدروکسیی

مزر

پ وهگی دانگهاه بیو لی سیینا (همیدان) ،در سیال

بنزو یک اسید و ترکی ات مگیابه ،بیه گروهیی از ترکی یات

زرا ی  1388انجام گرفت .ارتفیا از سیط درییا 1741/5

میایوند

متییر ،ییرض جغرافیییایی  34درجییه و  52دقیقییه و ط یول

و امییل مهمییی در تنظیییم رایید گیییاهیانیید  .]12اسییید

جغرافیایی  48درجه و  32دقیقه است .خصوصیات فیزیکی

سالیسیلیک از جمله مواد تنظیمکنندۀ راد است که در گیاه

در جیدول  1میده اسیت.

فنولی تعلق دارند که مواد ا ههورمونی محسو

تولید میاود .افزای

و ایمیایی خاک محل زمیای

محتوای کلروفییل بیه دن یال کیاربرد

حداکثر مطلق درج حیرارت هیوا در ایین اسیتان  36/8و

خارجی اسید سالیسیلیک در بسییاری از گیاهیان از جملیه

حداقل مطلق ن  -29/6و متوسط ن  9/6درج سانتیگراد

ذرت ،کلزا ،گندم و جو گزارش اد  .]16 ، 18افزای

است.

در
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جدول  .1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
رس

سیلت

ان

بافت

فسفر

پتاسیم

نیتروژن

روی

اسیدی

هدایت الکتریکی

کربن لی

()%

()%

()%

خاک

()ppm

()ppm

کل ()%

()ppm

ته

)(ds/m

()%

35

45

20

8/2

220/0

0/10

0/88

7/7

0/409

0/72

لوم -
رسی

مقدار سیاالن بارنیدگی حیدود  320میلییمتیر اسیت.

بیاری در مرحل رویگی ( V4یا مرحل ظهور سیومین سیه

بهصورت فاکتوریل اسکلیت پیالت ،در سیه تکیرار

برگچه) و یک بار قطع بییاری در مرحلی زایگیی ( R7ییا

زمای

اجرا اد .تیمارها اامل تین
(ااهد) ،تن

در سیه سیط بیدون تین
در مرحل زایگیی

تن  ،محلولپاای با اسید سالیسیلیک هم بیا غلظیتهیای

و سه ژنوتیپ لوبیا قرمز اامل ژنوتیپ ’اختیر‘ ،الیینهیای

مورد نظر انجام گرفت .محلولپاای با سمپیاش دسیتی در

’ ‘D81083و ’ ‘KS31169بهصیورت فاکتورییل

زود بهنحوی بود که سط کلی برگها خید اد .در

امیدبخ

در مرحل رویگی و تن

مرحل غاز غالفدهی) صورت گرفت .همزمیان بیا غیاز

ص

در کرتهای اصلی قیرار گرفتنید .محلیولپاایی بیا اسیید

زمان رسیدگی از دو خط کگت مرکزی هر کرت فر ی دو

سالیسیییلیک در سییه غلظییت صییفر 0/5 ،و  1میلیییمییوالر

متر مربع با توجه به ر ایت اثیر حااییه ،برداایت و کلیی

همزمان با ا مال تن  ،به نیوان کیرتهیای فر یی انجیام

صفات گیاهی اامل ارتفا  ،تعداد ساقه فر ی ،تعداد غالف

گرفت  .]16بررها از ایستهاه ملی تحقیقات لوبیا واقیع در

در بوتییه ،تعییداد دانییه در غییالف ،وزن صییددانه ،ملکییرد

اهرستان خمین تهیه ایدند .ارقیام از لحیاظ مقاومیت بیه

بیولوژیکی ،ملکرد دانه و ااخ

برداات محاسی ه اید.

خگکی تفاوت دااتند ،ولی از لحیاظ دورۀ رایدی مگیابه

تجزی واریاند صفات ،براساس طیرح فاکتورییل اسیکلیت

بودند ،بهطوری کیه الیین ’ ‘D81083مقیاوم بیه خگیکی،

پالت انجام اد .محاس ات ماری بیا اسیتفاده از نیرمافیزار

ژنوتیپ ’اختر‘ نیمهمقاوم و الین’ ‘KS31169حسیاس بیه

ماری  SASانجیام اید .مقایسی مییانهین اثیر بیرهمکن

خگکی بودند .به منظور مادهسیازی زمیین در فصیل بهیار

تیمارها با روش  Lsmeansو در سط احتمال پنج درصید
انجام گرفت.

ملیات تهی زمین اامل اخم ،دیسک ،ایجاد جویوپگیته
و کرتبندی انجام گرفت .کرتهای اصلی به مسیاحت 32

 .3نتایج و بحث

متر مربع و با فاصل دو متر از کرتهای مجاور ایجاد اید.

 .1. 3عملكرد دانه

فاصل ردیفهای کاات  50سانتیمتر ،فاصل بوتههیا روی

براساس نتیایج تجزیی وارییاند دادههیا ،اثرهیای اصیلی،

ردیف  5سانتی متر و مق کاات بررها حدود  5سانتیمتر

دوگانه و سهگانه برای ملکرد دانه معنادار اد .بیا ا میال

درنظر گرفته اد .تراکم  40بوته در متر مربع بود .]2

تن

بعد از کاات و در طول فصل راد ،لیفهیای هیرز

دانه مگاهده اد .در رقیم ’اختیر‘ ا میال تین

مزر ه چندین بار با دست وجین اد .بیاری هر هفت روز
یک بار انجام گرفت .ا مال تن

در مراحل رویگی و زایگی کاه

معنیادار ملکیرد

زایگییی سیی ب کییاه

بهصورت ییک بیار قطیع

رویگیی و

معنییادار ملکییرد دانییه ایید کییه

محلولپاای  0/5و  1میلیموالر اسید سالیسیلیک افزون بر
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ملکرد

کاه

ن مییایود  .]5دور بییاری  10و  14روز سی ب

تیمار دم تن  ،در تن

رویگی و زایگی افزای

دانه را نس ت به تیمار دم مصرف اسید سالیسیلیک در پی

کاه

ملکرد دان لوبیا قرمز بیهترتییب  31و  92درصید

داات (اکل  .)1با وجود این ،در ارایط تن

غلظتهای

نس ت به تیمار بدون تین

مصییرفی از نظییر مییاری اخییتالف معنییاداری ندااییتند .در
خگیکی موجیب کیاه

الینهای دیهر نیز تن

بهطور کلی ،کاه

معنیادار

درصد در تن

بااد  .]3محلولپاای با اسید سالیسییلیک سی ب افیزای

ملکیرد دانیه بیه مییزان 17/2

رویگی و  16/8درصد در تن

ملکرد دان ذرت در ارایط تن

زایگی اد.

در ارایط تن

و  13درصدی ملکرد دانه اد (اکل  .)1تین

خگکی اد  .]10میل

حفاظتی اسید سالیسیلیک در برابر تن

در الین ’ ‘KS31169نیز محلولپاای با اسیید سالیسییلیک
رویگی و زایگی بهترتیب س ب افزای

ملکرد ممکن اسیت بیهدلییل کیاه

تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غیالف و وزن صیددانه

ملکیییرد دانیییه اییید (ایییکل  .)1در الیییین ’‘D81083
محلولپاای س ب افیزای

( بییاری هفیتروزه) اید .]2

پاسخهیای ضداکسییدانی ،کیاه

17

در تعیرق و افیزای

فتوسنتز همراه بوده و به افزای

رطیوبتی

خگکی با افیزای

کارایی مصرف

در
منجیر

اده است .]27 ، 30

ملکرد دانه را بهادت تحت تأثیر قرار مییدهید و سی ب
a
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شکل  .1برهمکنش تنش خشکی ،ژنوتیپ و محلولپاشی برحسب ژنوتیپ برای عملکرد دانه در رقم ’اختر‘ ،الینهای ’‘ D81083
و ’ .‘KS31169تیمارها شامل :بدون تنش ( ،)I1تنش در مرحلۀ رویشی ( ،)I2تنش در مرحلۀ زایشی ( ،)I3رقم ’اختر‘ ( ،)V1الین
’ ،)V2( ‘ D81083الین ’ ،)V3( ‘KS31169بدون محلولپاشی ( ،)S1محلولپاشی با غلظت  0/5میلیموالر ( )S2و محلولپاشی با
غلظت  1میلیموالر ()S3
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اسید سالیسیلیک س ب افزای

)(Phaseolus vulgaris L.

 .2. 3تعداد غالف در بوته

فعالیتهای نیزیمهیای

کربنیک نیدراز ( )CAو نیتیرات ردوکتیاز ( )NRمییایود

تمامی اثرهای اصلی تن

 .]17نزیم کربنیک نیدراز یکی از مهمترین نزیمها پید

و اثرهای دوگانه و سهگان تیمارهای میرکور بیرای صیفت

ت یدیل ییون بییکربنیات بیه

تعداد غالف در بوته معنادار اد .براساس نتایج ،برشدهیی

را کاتیالیز مییکنید و مقیادیر کیافی

تعداد غیالف در بوتیه برحسیب ژنوتییپ در رقیم ’اختیر‘

دیاکسید کربن در دسیترس روبیسیکو قیرار مییدهید کیه

مگاهده میاود کیه محلیولپاایی بیا دو غلظیت  0/5و 1

متعاقب ن موجب به ود راید و ملکیرد گییاه مییایود

میلیموالر در ایرایط بیدون تین

 16/8و

 .]17همچنین اسید سالیسیلیک موجب به ود انتقیال میواد

 29/5درصدی تعداد غالف در بوته اد (اکل .)2

از روبیسکو است که واکین
دیاکسید کربن و

خگکی ،ژنوتیپ و محلولپاایی

سی ب افیزای

فتوسنتزی به سمت مقصدهای فیزیولوژیک (دانه) مییایود
.]9 ، 17
a

ab
e

d

e

12

b

c

a
b

10
تعداد غالف در بوته

d

۸

g

c

d

۶

c

cd

10
۸

e

f

۶
۴

۴

2

2

تعداد غالف در بوته

f

12

0

0

I1S1 I1S2 I1S3 I2S1 I2S2 I2S3 I3S1 I3S2 I3S3
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D81083الین

رقم اختر

a

10

a

d

۶

d
d

d

d
e

۴
2

تعداد غالف در بوته

b

۸

0
I1S1 I1S2 I1S3 I2S1 I2S2 I2S3 I3S1 I3S2 I3S3

KS31169الین

شکل  .2برهمکنش تنش خشکی ،ژنوتیپ و محلولپاشی برحسب ژنوتیپ برای تعداد غالف در بوته در رقم ’اختر‘ ،الینهای
 ʻD81083ʼو  .ʻKS31169ʼتیمارها شامل :بدون تنش ( ،)I1تنش در مرحلۀ رویشی ( ،)I2تنش در مرحلۀ زایشی ( ،)I3رقم ’اختر‘ (،)V1
الین  ،)V2( ʻD81083ʼالین  ،)V3( ʻKS31169ʼبدون محلولپاشی ( ،)S1محلولپاشی با غلظت  0/5میلیموالر ( )S2و محلولپاشی با
غلظت  1میلیموالر ()S3
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تن

رویگیی و زایگیی بیهترتییب  5/6و  5/53تعیداد

دانسته و بیگترین هم ستهی این صیفت بیا ملکیرد دانیه

داد .در رقم ’اختر‘ محلولپاای در

گزارش اد  .]14محلولپاای لوبییا بیا اسیید سالیسییلیک

رویگیی و زایگیی بیا هیر دو غلظیت اسیید

 48/8درصدی تعداد غیالف در بوتیه اید

غالف در بوته را کاه
ارایط تین

سالیسیلیک س ب افزای
’ ‘D81083نیز تن

موجب افزای

تعداد غالف در بوته اد .در الین

 .]13در بین سه ژنوتیپ ،کمترین کاه

بوتییه در اییرایط تیین زا را الییین ’ ‘D81083و بیگییترین

رویگی و زایگی تعداد غالف در بوته

را به ترتییب  26و  30/5درصید کیاه

تعداد غیالف در

کاه

داد؛ بیا ایینحیال

را الین ’ ‘KS31169نگان داد.

غلظتهای  0/5و  1میلیموالر اسید سالیسیلیک در هیر دو
تن

رویگی و زایگی موجب افزای

 .3.3تعداد دانه در غالف

معنادار صفت تعداد

غالف در بوته این الین اید (ایکل  .)2در بررسیی الیین
’ ‘KS31169نیز محلولپاای س ب افزای
بوته در ارایط تن
تن

اثرهای اصلی تن

تعداد غالف در

رویگی و دم تین

تن

اید (ایکل .)2

خگکی و بیرهمکن

تین

× ژنوتییپ و

× محلولپاای در سط  1درصد و اثر متقابیل تین

×

ژنوتیپ × محلولپاای برای تعداد دانه در غالف در سیط 5

رطوبتی لوبیا در مراحل مختلف راد موجب کیاه

درصد معنادار بود .در رقم ’اختر‘ تن

تعییداد غییالف در بوتییه ایید  .]5تعییداد غییالف در بوتییه،

رویگی و زایگی تعداد
داد (اکل .)3

دانه در غالف را بهطور معناداری کاه

حساسترین و مهمتیرین صیفت در تعییین ملکیرد لوبییا
2.5

a
b

2.0

a
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رقم اختر
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شکل  .3برهمکنش تنش خشکی ،ژنوتیپ و محلولپاشی برحسب ژنوتیپ برای تعداد دانه در غالف در رقم ’اختر‘ ،الین  ʻD81083ʼو الین
 .ʻKS31169ʼتیمارها شامل :بدون تنش ( ،)I1تنش در مرحلۀ رویشی ( ،)I2تنش در مرحلۀ زایشی ( ،)I3رقم ’اختر‘ ( ،)V1الین ،)V2( ʻD81083ʼ
الین  ،)V3( ʻKS31169ʼبدون محلولپاشی ( ،)S1محلولپاشی با غلظت  0/5میلیموالر ( )S2و محلولپاشی با غلظت  1میلیموالر ()S3
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)(Phaseolus vulgaris L.

در این رقم ،محلولپاای بیا اسیید سالیسییلیک در ایرایط

 .4 .3وزن صددانه
براساس نتایج تجزیی میاری دادههیای زمیای  ،اثرهیای

معنادار تعداد دانه در غالف اید.

خگییکی ،ژنوتیییپ و محلییولپااییی بییا اسییید

اثر معناداری بر این صفت نداایت ،ولیی در ایرایط

تن

موجب افزای

دم تن

در الین ’ ‘D81083نیز تن

اصییلی تیین

سالیسیلیک و برهمکن

رویگی و زایگی در این الین

س ب کاه

معنادار تعیداد دانیه در غیالف اید ،ولیی در

ارایط تن

زایگی اثری بر این صفت نداایت (ایکل.)3

درصد معنادار اد .در بین ژنوتیپهای مورد بررسی ،بیگترین
وزن صددانه را ژنوتییپ ’اختیر‘ بیا مییانهین  43/6داایت و

ژنوتیپهیای  ʻKS31169ʼو  ʻD81083ʼکمتیرین مقیدار را

در الین ’ ‘KS31169مالحظه میایود کیه مصیرف برگیی
اسید سالیسیلیک در ارایط تن
افزای

دااتند (اکل  .)4با توجه به برهمکن

رویگی و زایگی موجیب

بررسی موجب کاه

در تیمار تن

تعداد دانیه در غیالف اید .کیاه

افزای

زمایگییی دیهییر گییزارش ایید  .]3از سییوی دیهییر ،در
رویگیی و یدم تین

ارایط تن

زایگی و بدون محلولپاای حاصل اد (اکل

معنادار این صفت در تن

تیمار ااهد اد (اکل  .)4تن

و  ʻD81083ʼدر

لوبیا س ب کاه

مصیرف برگیی اسیید

افزای

تعداد دانه در غالف اد که با نتیج تحقیق حاضیر

 10و  18درصدی وزن صیددان لوبییا

صفت وزن صددانه با مصیرف اسیید سالیسییلیک بیا

یافتههای دیهر محققان مطابقت دارد  .]6 ، 18تن

مطابقت دارد .]29

گندم س ب کاه

a
d
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)گرم(وزن صدانه
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c

c

c

c

a

این صفت اد .]32
الف

50
۴5
۴0
۳5
۳0
25
20
15
10
5
0

خگیکی

معنادار وزن دانه و محلولپاایی بیا اسیید

سالیسیلیک س ب افزای

b

در مراحیل مختلیف رایدی

ایید  .]3 ، 5همچنییین نتییایج تحقیییق دیهییری در خصییوص

اد .محلولپاای سویا با اسید سالیسیلیک ( )50ppmس ب

ب

رویگی و زایگی نس ت به

وزن صددانه میایود  .]8همچنیین تین

رطوبتی موجب کاه

سالیسیلیک در ارایط موجب به ود تعیداد دانیه در غیالف
افزای

و محلولپاایی بیا

 .)4محلولپاای با هیر دو غلظیت اسیید سالیسییلیک سی ب

خگیکی در گییاه لوبییا در

ژنوتیپهای ’اختر‘ در ارایط یدم تین

و محلولپاای،

هر دو غلظت  0/5و  1میلیموالر و کمترین وزن صددانه نییز

خگکی در ژنوتیپهای میورد

تعداد دانه در غالف در اثر تن

تن

بیگترین وزن صددانه در تیمار بدون تن

تعداد دانه در غالف این الین نگیده اسیت (ایکل

 .)3بهطور کلی ،ا مال تن

تین

و محلیولپاایی در سیط 1

V1

شکل  .4مقایسۀ میانگِین اثرهای اصلی ژنوتیپ (الف) و اثرهای متقابل تنش خشکی و محلولپاشی برای صفت وزن صددانه (ب) .تیمارها
شامل بدون تنش ( ،)I1تنش در مرحلۀ رویشی ( ،)I2تنش در مرحلۀ زایشی ( ،)I3رقم ’اختر‘ ( ،)V1الین  ،)V2( ʻD81083ʼالین ʻKS31169ʼ

( ،)V3بدون محلولپاشی ( ،)S1محلولپاشی با غلظت  0/5میلیموالر ( )S2و محلولپاشی با غلظت  1میلیموالر ()S3
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 .5 .3عملكرد بيولو یكی

را بهترتیب  12/8 ،12/5و  7/5درصید افیزای

در مورد ملکرد بیولوژیکی افزون بر اثرهای اصیلی تین
خگکی ،ژنوتیپ و محلولپاای اثر متقابل تین

 .)5افزای

و محلیول

داد (ایکل

وزن تر و خگک در اثر محلولپاای برگها بیا

غلظییت  0/1نییانوموالر اسییید سالیسیییلیک در گیییاه بنفگ ی

پاای بر این صفت معنادار بود .در بین سه ژنوتیپ ،الیین

فریقایی و افیزای

ʻKS31169ʼبیگییترین ملکییرد بیولییوژیکی را بییا میییانهین

بهدن ال محلولپاای برگها با غلظت  0/01میلیموالر اسید

 8109/6داات و دو ژنوتیپ ʼاختر ʻو  ʻD81083ʼبهترتیب

سالیسیلیک ،حاکی از ن است که این ماده بر افزای

میادۀ

با ملکیرد  6771/1و  6742کیلیوگرم در هکتیار در ییک

خگک در این گیاه تأثیرگیرار بیوده اسیت و افیزای

وزن

گییروه مییاری و در مرت ی دوم قییرار گرفتنیید (اییکل .)5

درخصیوص اثیر متقابیل تین

ایجاداده در میزان فتوسینتز خیال

خگک را به افزای

،

و محلیولپاایی ،بیگیترین

بییازده کربوکسیالسیییون روبیسییکو و فعالیییت نییزیمهییای

و محلیول

میادۀ خگیک

ملکرد بیولوژیکی مربوط به تیمار بیدون تین

فتوسنتزی نس ت دادهاند  .]17 ، 22افیزای

پاای با هر دو غلظت  0/5و  1میلیموالر اسید سالیسیلیک
و کمترین میانهین مربوط به تیمار تین

گیاهان گندم تحت تن

رویگیی و بیدون

دارد  .]30محلییولپااییی جوانییههییای بییرنج بییا غلظییت

معنادار ملکرد بیولوژیکی در هر سه ایرایط بیی

اد (اکل  .)5در ارایط بدون تن  ،تن

خگکی احتماالً با ایجاد پاسخهای

ضداکسیدانی که گیاه را از سیب محافظت میکند ،ارت یاط

محلولپاای بود (اکل  .)5مصرف اسید سالیسیلیک س ب
افزای

میادۀ خگیک در گییاه خیردل هنیدی

 100ppmاسییید سالیسیییلیک سیی ب افییزای

رویگی و تین

ملکییرد

بیولوژیکی اد .]21

زایگی محلولپاای با اسید سالیسیلیک ،ملکرد بیولوژیکی
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6000
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شکل  .5مقایسۀ میانگین اثر اصلی ژنوتیپ (الف) و اثرهای متقابل تنش خشکی و محلولپاشی بر عملکرد بیولوژیک (ب) .تیمارها شامل:
بدون تنش ( ،)I1تنش در مرحلۀ رویشی ( ،)I2تنش در مرحلۀ زایشی ( ،)I3رقم ’اختر‘ ( ،)V1الین  ،)V2( ʻD81083ʼالین ،)V3( ʻKS31169ʼ
بدون محلولپاشی ( ،)S1محلولپاشی با غلظت  0/5میلیموالر ( )S2و محلولپاشی با غلظت  1میلیموالر ()S3

 .6.3شاخص برداشت
اثر اصلی تن
تن

متقابل سهگانی بییاری × ژنوتییپ × محلیولپاایی بیرای

خگکی ،ژنوتیپ و محلولپاای و اثر متقابل

خگکی × ژنوتیپ ،تن

ااخ

خگکی × محلول پاای و اثر

برداات در سط  1درصد معنیادار بیود .در رقیم

’اختر‘ ا مال هر دو تن
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معنادار ااخ

برداات اد (ایکل  .)6محلیولپاایی بیا

اسید سالیسیلیک در تن

این ااخ
تن

رویگی و زایگیی اثیری بیر ایین

صفت نداات .در ارایط بدون تن  ،محلیولپاایی بیا دو
افزای

نداات .دربارۀ ااخ

برداات تحیت تیأثیر

رطیوبتی گیزارش هیای متضیادی وجیود دارد .تین

رطوبتی سویا تأثیری بر ااخ

غلظت  0/5و  1میلییمیوالر اسیید سالیسییلیک بیهترتییب
 18/3و  21/8درصدی ااخ

)(Phaseolus vulgaris L.

ااخ

کاه

برداات نداایت  ،]6امیا

برداات لوبیا تحیت تیأثیر تین

رطیوبتی

برداایت را سی ب

توسط برخی محققان تأییید اید  .]6تیأثیر مصیرف اسیید

اد (اکل  .)6در الین  ʻD81083ʼمحلولپاای بیا غلظیت

بیگییتر از اییرایط

 0/5میلیموالر اسید سالیسیلیک در تن
به ترتیب  5و  14درصد ااخ

سالیسیییلیک در اییرایط بییدون تیین

رویگی و زایگیی

برداایت

تن زاست .از اثر اسید سالیسییلیک بیر ایاخ

برداات را به ود بخگیید

اطال ییات مفیییدی در دسییترس نیسییت .مصییرف اسییید

(اییکل  .)6محلییولپااییی بییا اسییید سالیسیییلیک در الییین

راد و ملکرد

 ،ʻKS31169ʼتنها در ارایط بدون تن
 24/5درصدی ااخ

افزای

اما در ارایط تن

مفید بیود و سی ب

رویگی و زایگی ،محلولپاای اثری بیر
a

تیمار بدون تن

مگابه است .]11 ، 29
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شکل  .6برهمکنش تنش خشکی ،ژنوتیپ و محلولپاشی برحسب ژنوتیپ برای شاخص برداشت در رقم ’اختر‘ ،الین  ʻD81083ʼو
الین  .ʻKS31169ʼتیمارها شامل :بدون تنش ( ،)I1تنش در مرحلۀ رویشی ( ،)I2تنش در مرحلۀ زایشی ( ،)I3رقم ʼاختر ،)V1( ʻالین
 ،)V2( ʻD81083ʼالین  ،)V3( ʻKS31169ʼبدون محلولپاشی ( ،)S1محلولپاشی با غلظت  0/5میلیموالر ( )S2و محلولپاشی با غلظت
 1میلیموالر ()S3
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الین  ʻKS31169ʼتن

 .7 .3تعداد ساقۀ فرعی
افزونبر تیأثیرات تین

29/7

رویگی و زایگی س ب کاه

خگیکی ،ژنوتییپ و محلیولپاایی،

و  8/73درصدی تعداد ساقه اد .مصرف اسیید سالیسییلیک

وامیل میورد بررسیی بیر

در تن های مرکور تعداد ساق فر یی را بیهترتییب  15/1و

برهمکن های دوگانه و سهگانی

تعیداد سیاقههییای فر یی در سیط  1درصیید معنیادار ایید.

 7/8درصد به ود بخگیید (ایکل  .)7افیزای

درخصوص تأثیرات متقابیل سیهگانیه بیرشدهیی براسیاس

فر ی با مصیرف اسیید سالیسییلیک را بسییاری از محققیان

معنیادار

گزارش کردند  .]6 ، 22مصرف اثر اسید سالیسیلیک موجب

تعداد ساقههای فر ی در ژنوتیپهای مورد بررسی اد ،ولی

تعییداد انگییعابات در گیاهییان  Clitoria teranataو

ژنوتیپ انجام گرفت .تن
تن

رویگی موجیب کیاه

افییزای

تعیداد سیاق

زایگی اثر معناداری نداات (اکل  .)7مصیرف برگیی

 Carthamus tinctoriusاد که دلیل این به یود را مییتیوان

رویگیی بیهترتییب  20/6و

به ود ارایط و بازده فتوسنتزی و به ود تقسیم سلولی در اثیر

اسید سالیسیلیک در ارایط تن

 10/2درصد تعداد ساقه فر ی را در ژنوتییپهیای ’اختیر‘ و
 ʻD81083ʼافزای

مصرف این ترکیب دانست .]1 ، 22

داد؛ درحالی که در ایرایط یدم تین ،

محلولپاای اثری بر این صفت نداایت (ایکل  ،)7امیا در
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شکل  .7برهمکنش تنش خشکی ،ژنوتیپ و محلولپاشی برحسب ژنوتیپ برای تعداد ساقۀ فرعی در رقم در رقم ʼاختر ،ʻالینهای
 ʻD81083ʼو  .ʻKS31169ʼتیمارها شامل :بدون تنش ( ،)I1تنش در مرحلۀ رویشی ( ،)I2تنش در مرحلۀ زایشی ( ،)I3رقم ʼاختر ،)V1( ʻالین
 ،)V2( ʻD81083ʼالین  ،)V3( ʻKS31169ʼبدون محلولپاشی ( ،)S1محلولپاشی با غلظت  0/5میلیموالر ( )S2و محلولپاشی با غلظت 1
میلیموالر ()S3
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 .8 .3ارتفاع

)(Phaseolus vulgaris L.

سالیسیلیک س ب افزای

براساس نتیایج تجزیی وارییاند تیأثیرات تین
تیین

ژنوتیییپ و محلییولپااییی و بییرهمکن

معنادار ارتفیا هیر سیه ژنوتییپ

خگیکی،

اد ،ولی غلظتهای بهکاررفت اسیید سالیسییلیک اخیتالف

خگییکی ×

معناداری با یکدیهر ندااتند .نتایج حاصل با گزارش دیهیر

ژنوتیپ و ژنوتیپ × محلولپاای بر صفت ارتفا در سط

تحقیقات م نی بر افزای

احتمال  1درصید معنیادار بیود .بیگیترین ارتفیا را الیین

سالیسیلیک در گیاهان لوبیا ،گندم و گوجهفرنهی در ارایط

 ʻKS31169ʼدر ارایط بدون تن

داات (اکل  .)8تین

رویگی ارتفا هیر سیه ژنوتییپ را کیاه

تن

داد و کمتیرین

و غیرتن

ارتفا گیاهیان بیا مصیرف اسیید

مگابه است .دلیل این به ود را میتیوان بیه

اثر مث ت اسید سالیسییلیک در افیزای

ارتفا در الین  ʻD81083ʼمگاهده اید (ایکل  .)8تین

تقسییم سیلولی در

مریستم انتهایی ساقه و ریگه نس ت داد  .]13 ، 32مصرف

معنادار ارتفا الین  ʻKS31169ʼاید،

اسید سالیسیلیک ارتفا گیاهچ گنیدم را نسی ت بیه تیمیار

ولی بر دو ژنوتیپ دیهر اثر معنیاداری نداایت (ایکل .)8

ااهد در تن

داد  .]28اثیر مث یت اسیید

از نجا کیه الیین  ʻKS31169ʼنیو ی ژنوتییپ نیمیهرونیده

سالیسیلیک بر فتوسنتز و راد گیاه ،تحت ایرایط تین

زایگی س ب کاه

است ،تن

ارتفا ن اد .با توجه بیه

زایگی س ب کاه

کاه

اوری افیزای

و

سیب ناای از اوری و خگکی و تسریع در راید

نتایج اثر متقابل ژنوتیپ و محلولپاای ،بیگترین ارتفیا در

مجدد پد از رفع تن

الین  ʻKS31169ʼو با غلظتهای  0/5و  1میلیموالر اسید

اسید سالیسیلیک گزارش اد .]26

نیز در گیاهان گنیدم تیمارایده بیا

سالیسیییلیک و کمتییرین ارتفییا در الییین  ʻD81083ʼو در
اییرایط ییدم محلییولپااییی حاصییل ایید .مصییرف اسییید
بر همکنش تنش خشکی و ژنوتیپ

a

d
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e
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شکل  .8برهمکنش تنش خشکی و ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ و محلولپاشی برای ارتفاع گیاه لوبیا قرمز .تیمارها شامل بدون تنش (.)I1
تنش در مرحلۀ رویشی ( ،)I2تنش در مرحلۀ زایشی ( ،)I3رقم ʼاختر ،)V1( ʻالین  ،)V2( ʻD81083ʼالین  ،)V3( ʻKS31169ʼبدون
محلولپاشی ( ،)S1محلولپاشی با غلظت  0/5میلیموالر ( )S2و محلولپاشی با غلظت  1میلیموالر ()S3

 .4نتيجهگيری

لوبیا قرمز میاود .بهخصوص تن

براساس نتیایج تحقییق حاضیر ،تین
رویگی و زایگی سی ب کیاه

خگیکی در مرحلی

کییاه

ملکییرد بیولییوژیکی ،ملکییرد دانییه و اییاخ

ملکیرد و اجیزای ن در
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برداات اد .در بیین سیه ژنوتییپ میورد زمیای  ،الیین
 ʻD81083ʼکمتییرین کییاه

 .4بهتری

ملکییرد را در اییرایط تیین

 ،دباغ محمدی نسب  ،قاسمی گلعرانی ک،
سلماسیی س و تیورچی م ( )1385اثیر تین

زهتا

رویگی داات .در بین سه واریته الین  ʻD81083ʼو ʼاخترʻ

خگکی بر روی راد و وی گیهای مورفولوژیکی گیاه

برداات بیگتری نس ت بیه الیین

سویا .چکیدۀ مقاالت نهمیین کنهیرۀ لیوم زرا یت و

 ʻKS31169ʼبودند .اایان ذکر است کیه محلیولپاایی بیا

اصالح ن اتات ایران .دانگهاه تهران .پردید ابوریحان.

غلظتهای  0/5و  1میلییمیوالر اسیید سالیسییلیک سی ب

 310ص.

دارای ملکرد و ااخ

ملکرد و به ود صفات میورد بررسیی در ایرایط

افزای
بدون تن

 .5بیییات ا ( )1387بررسییی اثییرات تیین

و تن زا اد .تأثیر مث ت این ترکییب در تین

رویگی نس ت به تن

ملکرد و اجزای ملکرد ارقام جدید لوبییا چیتیی در

زایگیی مگیهودتیر بیود .بیر همیین

اهرستان خمین .دانگکدۀ کگاورزی دانگیهاه بیو لی

اساس ،محلیولپاایی اسیید سالیسییلیک در ایرایط تین

سینا همدان .پایاننام کاراناسی اراد.

خگکی بهمنظور تعدیل اثرهیای منفیی ن بیهخصیوص در

 .6صییفاری غ ( )1388اثییر دو تنظیییمکننییدۀ رایید اسییید

مراحل رویگی راد گیاه توصیه میاود.

سالیسیلیک و اسید ژاسمونیک بیر ملکیرد و اجیزای
ملکرد کلیزای دانیهای .پیردید ابوریحیان دانگیهاه

منابع

تهران .پایاننام کاراناسی اراد.

 .1ابراهیمزاده سروستانی ل ( )1385بررسیی اثیر برخیی
تنظیییمکننییدههییای رایید گیییاهی بییر اییاخ

هییای

 .7کوچکی و بناییان اول م ( )1373زرا یت ح وبیات.

فیزیولوژیک راد ،اجیزای ملکیرد ،ملکیرد دانیه و

چا

روغن و پیروتئین در گلرنیر .دانگیهاه ایهید بیاهنر

رطوبتی و تاریخ کاات بر ملکرد و اجزای ملکیرد

قا لیخانی م ،طهماس ی سروستانی ز و غفاری خلییق
حسین ( )1381تأثیر تن

لوبیا چیتی .لوم و فنون کگیاورزی و منیابع ط یعیی.

کم بی بر ملکرد و اجیزای

.57-67 :)1(4

ملکرد سه ژنوتیپ لوبیا قرمز .چکیدۀ مقاالت هفتمین

 .9مظاهری تیرانی م ( )1385بررسی اثر متقابیل اتییلن و

کنهرۀ لوم زرا ت و اصیالح ن اتیات اییران  -کیرج.

اسییید سالیسیییلیک بییر برخییی پارامترهییای رایید و

مؤسس تحقیقات اصالح و تهی نهال و بیرر .ایهریور

بیوایمایی گیاه کلیزا ( )Brassica napusتحیت تین

.541 :1381

خگییکی .دانگییهاه اییهید بییاهنر کرمییان ،پایییاننامیی

 .3امیر مردفر ر ،قاسمی گلعرانی ک ،رحییم زاده خیویی
ف و لیییزاده

( )1385تییأثیر محییدودیت

اول .انتگارات جهاد دانگهاهی مگهد 236 .ص.

 .8محلوجی م ،موسوی س و کریمی م ( )1379اثر تین

کرمان ،پایاننام کاراناسی اراد.
.2

رطییوبتی بییر

کاراناسی اراد.

بییر

 .10مهرابییان مقیدم ن ،رویین م ج ،خواجیویینی اد غ و

ملکرد و اجزای ملکرد سه ژنوتییپ لوبییا .نهمیین

مقصودی ک ( )1390اثر اسید سالیسیلیک بیر راید و

کنهرۀ زرا ت و اصالح ن اتات ایران .دانگیهاه تهیران.

ملکرد لوفه و دان ذرت در ارایط تن

پردید ابوریحان 289 .ص.

خگکی در

مزر ه .بهزرا ی نهال و برر.41-55 :)1(27-2 .
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