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Abstract
The present experiment has been carried out as a split plot based on randomized complete block design with three replications in Safiabad Agricultural
and Natural Resources Research and Education Center of Dezful between 2012 and 2014. The main plots is consisted of 3 sowing dates (November 5,
November 25, and December 15) with the sub plots including 10 levels of foliar application (100, 200, 300 mg.lit-1 ascorbic acid, 100, 200, 300 μmol
ascorbic acid, 10, 20, 30 vol% methanol, and the foliar application of distilled water as control treatment). The effect of sowing date and foliar
application as well as their interaction has had significant effect on proline, soluble sugars, number of siliques per plant, and seed yield (P≤0.01).
Comparing means of sowing date × foliar application shows that the maximum number of siliques per plant (68.96) has been formed in the first
sowing date with the foliar application of ascorbic acid (300 mg.lit-1). There has been a significant difference between different sowing dates: the seed
yield has decreased in the second and third sowing date, compared to the first one by 145% and 30%, respectively. However, foliar application of
experimental treatments has increased the seed yield in all sowing dates, but it is recommended to use ascorbic acid (300 mg.lit-1) in the first and third
sowing dates as well as salicylic acid (200 µmol) and methanol (10%) in the second sowing date.
Keywords: Heat, proline, seed yield, soluble sugars, sowing date.
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 .1مقدمه

اسید آسکوربیک باعث افزایش تجمع پرولین ،رنگدانهها و

در اقلیمهای گرمسیری ،افزایش تشعشع و دما ،مهمترین

افزایش رشد و عملکرد دانه کلزا میشود ( Sakr & Arafa,

فاکتورهایی هستند که در دوره رشد رویشی و زایشی بر

 )2009; Kalantar Ahmadi et al., 2017و همچنین

رشد و عملکرد گیاه تأثیر میگذارند .آسیبهای دمای باال

کاربرد اسید آسکوربیک موجب افزایش میزان پرولین در

شامل سوختگی برگها و جوانهها ،پیرشدن و ریزش

دماهای  35تا  45درجه سلسیوس میشود (

برگها ،جلوگیری از رشد جوانه و ریشه ،رنگپریدگی و

.)al., 2011

آسیبرساندن به میوه و کاهش عملکرد میباشد

Kumar et

نقش اسید آسکوربیک در افزایش تجمع قندهای

(.)Vollenweider & Gunthardt-Goerg, 2005

محلول را میتوان به تأثیر مثبت اسید آسکوربیک در

اگرچه میزان حساسیت به دمای باال در گونههای

افزایش میزان کلروفیلها و تأثیر آن در متابولیسم سلول و

مختلف متفاوت است ولی طی فرایند تولید ،یک دوره

افزایش تقسیم و توسعه سلول نسبت داد (

کوتاهمدت تنش گرما میتواند موجب افزایش میزان سقط

 .)2000تحت شرایط تنش مالیم افزایش غلظت اسید

Young et al.,

سالیسیلیک کاربردی موجب کاهش غلظت قندهای

 .)2004مشخص شده است در صورتیکه کلزای کشتشده

محلول شد .بهنظر میرسد که تحت چنین شرایطی اسید

سراسر دورۀ رشد خود را در دمای  27درجه سلسیوس

سالیسیلیک مصرف متابولیکی قندهای محلول را بهمنظور

روز و  17درجه سلسیوس شب سپری کرده باشد ،تقریب ًا

تشکیل سلولهای جدید بهعنوان مکانیسمی جهت تعدیل

بهطور کامل عقیم میشود (.)Morrison, 1993

رشد بهکار میبرد ( .)Khodary, 2004محلولپاشی متانول

جوانههای گل و گلهای بازشده شود (

کاهش تشکیل بذر در گیاهان تحت تنش گرمایی در

Gadallah,

موجب افزایش میزان قندهای محلول میشود (

Bagheri

مراحل زایشی ناشی از کاهش قابلیت جوانهزنی گرده

 )et al., 2014و گیاهان قادر هستند متانول را به اسیدهای

میباشد ( .)Rotman et al., 2003تاریخ کاشت مناسب و

آمینه ،اسیدهای آلی و قندها تبدیل کنند.

گلدهی زودهنگام موجب میشود که مراحل غنچهدهی و

اسید آسکوربیک از طریق تأثیر بر افزایش رشد

شروع گلدهی با شرایط محیطی مطلوب (دما ،تابش و

رویشی و تقسیم سلولی میتواند افزایش تعداد خورجین

رطوبت) مواجه شده و باعث شود که تعداد زیادی از

در بوته را سبب شود (.)Kalantar Ahmadi et al., 2017

سلولهای مولد خورجین روی شاخههای اصلی و فرعی به

افزایش رشد ناشی از اسید آسکوربیک در شرایط مطلوب

مرحله باروری و تکامل برسند و در مقابل برخورد مراحل

و تنش بهعلت بیشترشدن تقسیم و طویلشدن سلولی

زایشی با گرمای زودهنگام اواخر فصل و بادهای خشک و

میباشد و در نتیجه اثر مثبت اسید آسکوربیک بر رشد

گرم باعث کاهش تولید خورجین و عملکرد دانه میشود

گیاه ،افزایش تعداد خورجین را موجب شده است

(.)Kalantar Ahmadi et al., 2014

(.)Kamal et al., 2017

اسید آسکوربیک یکی از اجزای مهم سیستم دفاعی

اسید سالیسیلیک بهعنوان یک مولکول سیگنالدهنده

آنتیاکسیدانت است و بهعنوان یک عامل در حذف

داخلی که موجب القای تحمل تنشهای غیرزنده در

Kalantar

گیاهان میشود ،عمل میکند و کاربرد خارجی اسید

 .)Ahmadi et al., 2015گزارش شده است که کاربرد

سالیسیلیک برای تنظیم فتوسنتز در گیاهان رشدیافته در

گونههای فعال اکسیژن ( )ROSمیباشد (
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گیاهان است و نقشهای متفاوتی در تحمل تنشهای

شرایط مطلوب و تنش گزارش شده است (

 .)Ahmadi et al., 2017کاربرد اسید سالیسیلیک سبب

غیرزنده بهعهده دارد .پرولین بهعنوان مادهای که در

بهبود رشد گیاه تحت تنش میشود و میزان جذب خالص

گیاهان تحت تنش ،تجمع مییابد شناخته شده است

Martel & Qaderi,

( .)Kavi Kishore et al., 2005سنتز پرولین میتواند

 .)2016اسید سالیسیلیک موجب افزایش میزان قندهای

موجب کاهش پتانسیل احیای سلول تحت تنش حرارتی و

محلول ،پرولین ،عملکرد دانه و اجزای عملکرد در گیاه

سایر تنشهای محیطی شود ،که این امر موجب افزایش

برنج تحت تنش گرما میشود (.)Zhang et al., 2017

تحمل به گرما میگردد ( .)Wahid, 2007ازآنجاکه تنش

دیاکسیدکربن را افزایش میدهد (

اسید سالیسیلیک نیز از طریق نقشهای فیزیولوژیکی

تولید رادیکالهای آزاد را افزایش میدهد و از این طریق

متنوع از جمله رشد ،القای گلدهی ،حرکت روزنهای،

موجب واردآمدن آسیب به غشای سلولی ،عدم فعالیت

فتوسنتز و فعالیتهای آنزیمی بر تعداد خورجین در بوته

آنزیمها ،نشت یونها از سلولهای گیاهی و تخریب تنظیم

نیز تأثیرگذار میباشد (.)Hayat et al., 2005

اسمزی میشود ،بنابراین بهطور طبیعی تجمع پرولین در
سیتوزول برای تنظیم اسمزی سیتوپالسم اتفاق میافتد

بهنظر میرسد که اسید سالیسیلیک در واکنشهای

(.)Ketchum et al., 1991

ایجادشده توسط گیاهان به تنش گرمایی دخالت داشته
باشد .اسید سالیسیلیک بخش مهمی از مسیرهای

یکی از راههای افزایش غلظت دیاکسیدکربن در

سیگنالدهی در واکنش به مقاومت سیستمیک اکتسابی

گیاهان استفاده از ترکیباتی مانند متانول ،اتانول ،پروپانول

محسوب میشود .اسید سالیسیلیک موجب پایداری

و بوتانول میباشد ( )Ramberg et al., 2002که نقش مهم

فاکتورهای نسخهبرداری شوک حرارتی شده و به آنها

این مواد جلوگیری از کاهش اثر تنشهای القاشده به گیاه

کمک میکند تا عناصر شوک حرارتی را به پروموتر ژنهای

در انجام تنفس نوری آنهاست (.)Downie et al., 2004

وابسته به شوک حرارتی متصل نمایند .همچنین امکان القای

اثرات محرک و بازدارنده متانول به شدت ،غلظت و زمان

تحمل حرارتی بلندمدت که بهنظر میرسد هر دو سیستم

استفاده از متانول بستگی دارد (.)Dewez et al., 2003

هوموستازی  Ca2+و آنتیاکسیدانت در آن دخالت دارند،

متانول از طریق بهبود فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانت و

توسط اسید سالیسیلیک وجود دارد و مجموعه این

متابولیتها ( )Kalantar Ahmadi et al., 2015بهبود

واکنشها در بهبود عملکرد دانه سهیم هستند (

عملکرد دانه کلزا را بهدنبال دارد (

Wahid et

 )al., 2007و با نتایج این آزمایش هماهنگی دارد.

Kalantar Ahmadi et

.)al., 2017

تجمع ترکیبات آلی از جمله قندهای محلول یکی از

در شرایط مطلوب کاربرد متانول از طریق افزایش

مکانیسمهای سازگاری گیاهان تحت تنشهای غیرزنده

تعداد خورجین

( Zbiec et al., 2003; Kalantar Ahmadi

میباشد ( )Sairam & Tyagi, 2004و تجمع قندهای

 )et al., 2017و وزن هزاردانه موجب افزایش عملکرد

محلول تحت شرایط تنش گرما در نیشکر گزارش شده

دانه کلزا میشود و تحت شرایط تنش بهدلیل تأثیر مثبت

است که این امر موجب افزایش تحمل به گرما میگردد

در افزایش تجمع پرولین ،کاروتنوئیدها ،تعداد دانه در

(.)Wahid & Close, 2007

خورجین و وزن هزاردانه سبب افزایش عملکرد دانه کلزا
می شود (.)Kalantar Ahmadi et al., 2017

پرولین یکی از مهمترین متابولیتهای ثانویه در
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محلولپاشی اسید آسکوربیک از طریق تأثیر بر

سال زراعی ( 93-1392و  )1393-94در مرکز تحقیقات

فرایندهای فیزیولوژیکی از جمله تحرک فعالیتهای تنفسی،

و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفیآباد با عرض

تقسیم سلولی و فعالیتهای آنزیمی موجب افزایش عملکرد

جغرافیایی  32درجه و  22دقیقه ،طول جغرافیایی 48

دانه میشود (.)El-Hamed et al., 2004; Irfan et al., 2006

درجه و  32دقیقه و ارتفاع  82متر از سطح دریا اجرا شد.

افزایش وزن دانه ناشی از کاربرد اسید آسکوربیک نیز

تیمارهای آزمایشی شامل تاریخ کاشت در سه سطح

میتواند بهدلیل افزایش فتوسنتز و انتقال آسیمیالتها به

( 15آبان 5 ،آذر و  25آذرماه) و مواد مؤثر بر رشد نیز

دانهها باشد (.)Kalantar Ahmadi et al., 2017

در  10سطح شامل (اسید آسکوربیک با غلظت ،100

توجه به تقویم زراعی خوزستان نشان میدهد که

 200و  300میلی گرم در لیتر ،اسید سالیسیلیک با

کشتهای تأخیری محصوالت پاییزه و از جمله کلزا از

غلظت  200 ،100و  300میکرومول ،متانول با غلظت

عملکرد دانه کمتری برخوردار میباشند .با توجه به اینکه

 10درصد 20 ،درصد و  30درصد حجمی ،و شاهد

کشت کلزا در تاریخ مطلوب تقریب ًا در  20درصد از

به صورت محلول پاشی با آب مقطر) در کرتهای فرعی

زمینهای استان خوزستان بهدلیل تأخیر در برداشت

مقایسه شدند .مواد مؤثر بر رشد تولید شرکت مرک

محصوالت تابستانه انجام نمیشود ،بنابراین ارائه توصیه

آلمان بودند .تاریخ کاشت  15آبان ماه به عنوان شرایط

زراعی مناسب در شرایط کشت تأخیری کلزا میتواند به

مطلوب (شاهد) در نظر گرفته شد (

کاهش خسارت ناشی از تأخیر در تاریخ کاشت کمک نماید.

 .)et al., 2014مشخصات تیمارها در جدول ( )1ارائه

بنابراین ،با توجه به وقوع دماهای باال در اواخر زمستان و

شده است.

Kalantar Ahmadi

اوایل بهار در مناطق گرم جنوب کشور و حساسبودن کلزا

محلولپاشی با استفاده از سمپاش پشتی کتابی با نازل

نسبت به آن بهویژه در کشتهای تأخیری ،امکان کاهش

نوع سیالبی انجام شد .حجم پاشش برای هر کرت فرعی

میزان خسارت عملکرد دانه با کاربرد اسید آسکوربیک ،اسید

سه لیتر بود .محلولپاشی در دو مرحله غنچهدهی (کد
 )31و شروع گلدهی (کد  )61انجام شد

سالیسیلیک و متانول بررسی شد.

(Sylvester-

.)Bradley & Makepeace, 1984
رقم کلزای مورد آزمایش ( Hyola401شاهد منطقه،

 .2مواد و روشها
این آزمایش بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح

تیپ بهاره) بود .میزان بارندگی و دما در شکل ( )1آورده

آماری بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بهمدت دو

شده است.

جدول  .1مشخصات تیمارهای آزمایشی
تاریخ کاشت 25

تاریخ کاشت 5

آذر H3:

(تنش شدید گرما)
اسید

آسکوربیک AsA3: 300 mg.lit-1

اسید

سالیسیلیک Sa3: 300μ mol
متانول Me3: 30%

آذر H2:

(تنش مالیم گرما)
اسید

آسکوربیک AsA2: 200 mg.lit-1

اسید

سالیسیلیک Sa2: 200μ mol
متانول Me2: 20%

تاریخ کاشت  15آبان
اسید

آسکوربیک AsA1: 100 mg.lit-1

اسید

سالیسیلیک Sa1: 100μ mol
متانول Me1: 10%

محلولپاشی با آب مقطر
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(شاهد) H1:

(شاهد) Control:
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شکل  .1میانگین دمای هوا و بارندگی محل اجرای آزمایش (1392تا )1394

خاک محل آزمایش دارای بافت لومی -رسی با

از کاشت بذر ،علفکش ترفالن به میزان دو لیتر در هکتار

اسیدیته  7/64و هدایت الکتریکی  0/57دسیزیمنس بر

بهصورت خاک کاربرد مصرف شد و سپس با استفاده از

متر بود .براساس نتایج تجزیه خاک میزان مواد آلی خاک

فاروئر ردیفهای کاشت با عرض  75سانتیمتر ایجاد

 0/72درصد ،فسفر  8/5میلیگرم بر کیلوگرم و پتاسیم

شدند .آرایش کاشت بهصورت دو ردیف روی پشته با

178میلیگرم بر کیلوگرم بود و  200کیلوگرم در هکتار

میزان مصرف بذر  6کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد.

سولفاتپتاسیم و  150کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات

هر کرت فرعی شامل چهار پشته شش متری بود .هر

تریپل بهصورت پایه به خاک داده شد .مقدار نیتروژن

کرت فرعی با یک پشته بهصورت نکاشت از کرت فرعی

مصرفی نیز  180کیلوگرم در هکتار (از منبع اوره) بود.

کناری جدا شد .عملیات داشت در طول فصل رشد

کود نیتروژن در سه مرحله (یک سوم قبل از کاشت ،یک

برحسب نیاز انجام گرفت .میزان بارندگی و دما در طول

سوم در مرحله ساقهرفتن و یک سوم در اوایل گلدهی)

دو سال آزمایش در شکل ( )1ارائه شده است.
وضعیت دما در طول مراحل گلدهی ،خورجیندهی و

بهطور مساوی مصرف شد.
زمین مزرعه آزمایشی در سال اول و قبل از زراعت

پرشدن دانه در جدولهای ( )3و ( )4ارائه شده است و

کلزا ،زیر کشت گندم بود .در پایان سال اول آزمایش ،در

دمای باالتر از  28درجه سلسیوس بهعنوان درجه حرارت

فصل تابستان ،گیاه ماش در مزرعه کشت شده بود و پس

آستانه تنش ( )Ghobadi et al., 2006کلزای بهاره در نظر

از برداشت محصول آن ،سال دوم آزمایش اجرا شد .قبل

گرفته شد.
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اندازهگیری پرولین با استفاده از جوانترین برگها در

در خورجین و وزن هزاردانه ،تعداد  10بوته بهصورت

مرحله گلدهی انجام گرفت .به این صورت که مقدار 0/1

تصادفی از هر کرت انتخاب و صفات مذکور اندازهگیری

گرم بافت برگی در  10میلیلیتر اسید سولفوسالیسیلیک

شدند .برای اندازهگیری تعداد دانه در خورجین 100 ،عدد

 3/3درصد ساییده شده و با سرعت  4000دور در دقیقه

خورجین از  10بوته انتخابی جدا شده و دانههای آنها با

در دمای  4درجه سلسیوس بهمدت  10دقیقه سانتریفیوژ

استفاده از دستگاه بذر شمار الکتریکی (مدل

شد .سپس در لوله جداگانه دیگری ،به  2میلیلیتر از

 ،CONTADORساخت کشور آلمان) شمارش شده و بعد

عصاره حاصل 2 ،میلیلیتر معرف ناینهیدرین و 2

از میانگینگیری ،تعداد دانه در خورجین محاسبه شد .پس

میلیلیتر اسید استیک گالسیال خالص اضافه شد و لولهها

از حذف دو خط کناری هر کرت و یک متر ابتدا و انتهای

بهمدت یک ساعت در بنماری قرار گرفتند.

هرکرت ،محصول  4/8مترمربع از هر کرت برداشت و
عملکرد دانه بر مبنای رطوبت  14درصد محاسبه شد.

پس از اضافهکردن  4میلیلیترتولوئن به هر کدام از
لولهها ،بهمدت  15تا  20ثانیه ورتکس شد .پس از تشکیل

جهت ارزیابی یکنواختی واریانس خطاهای

دو فاز جداگانه ،فاز باالیی رنگی ،با دقت جدا و مقدار

آزمایشی آزمون بارتلت انجام گرفت و نتایج کای

جذب در دستگاه اسپکتروفتومتری با طول موج 520

اسکوئر نشان دهنده یکنواختی واریانس خطاهای

نانومتر قرائت شد (.)Bates et al., 1973

آزمایشی در دو سال آزمایش بود .برای صفاتی که اثر

برای اندازهگیری قندهای محلول ابتدا  0/5گرم از بافت

متقابل سال در تاریخ کاشت در محلول پاشی معنیدار

ال هموژن گردید .سپس  5میلیلیتر
برگی در هاون چینی کام ً

نشد ،میانگین اثر متقابل تاریخ کاشت در محلول پاشی

اتانول  95درصد به آن اضافه و بهمدت  30ثانیه ورتکس شد.

ارائه شد .تجزیه آماری با استفاده از نرم افزار

مایع رویی جدا و به لوله دیگری منتقل شده و سپس دو بار

(نسخه  )9/2و مقایسه میانگینها به روش دانکن در

و در هر بار  5میلیلیتر اتانول  70درصد به بخش جامد

سطح احتمال پنج درصد و رسم نمودارها با استفاده از

باقیمانده اضافه شد و کامالً شستوشو گردید .بخش مایع

نرم افزار  Excelانجام گرفت.

SAS

رویی به لوله آزمایش منتقل شد و  15میلیلیتر عصاره
بهدست آمد (کلیه موارد فوق در حمام یخ و نور کم انجام

 .3نتایج و بحث

شد) .عصاره حاصل ،بهمدت  15دقیقه با سرعت  3500دور

 .1.3پرولین و قندهای محلول

( Super

تجزیه مرکب آزمایش نشان داد که اثر سال و همچنین اثر

 0/1 ،)natantمیلیلیتر از عصاره الکلی انتخاب و داخل

متقابل سال در محلولپاشی و سال در تاریخ کاشت در

لولههای آزمایشی ریخته شد .سپس  3میلیلیتر آنترون تازه

محلولپاشی بر پرولین معنیدار نبود .اثر ساده تاریخ

تهیهشده به آن اضافه و بهمدت  10دقیقه در حمام آب جوش

کاشت ،محلولپاشی و اثر متقابل تاریخ کاشت در

قرار داده شد .در پایان میزان جذب نمونهها در طول موج

محلولپاشی بر پرولین معنیدار شد (جدول .)2

در دقیقه سانتریفیوژ شد .بعد از جداسازی روشناور

پرولین ( 0/86میکروگرم در گرم وزن تر) در تاریخ

 625نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد

کاشت دوم و کاربرد اسید سالیسیلیک ( 200میکرومول)

(.)Irigoyen et al., 1992

مشاهده شد و با تاریخ کاشت سوم در یک گروه آماری

برای اندازهگیری تعداد خورجین در بوته ،تعداد دانه
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قرار گرفت .حداقل میزان پرولین ( 0/22میکروگرم در

اسید سالیسیلیک ( 200میکرومول) بر تجمع پرولین

گرم وزن تر) نیز متعلق به تاریخ کاشت دوم و

بیشتر از سایر تیمارها بود .استفادهنکردن از مواد مؤثر در

استفادهنکردن از مواد مؤثر در رشد بود (شکل .)2

رشد هم در شرایط مطلوب و هم تنش کاهش میزان
پرولین را بههمراه داشت (شکل .)2

در شرایط تنش مالیم و شدید گرما تأثیر محلولپاشی

جدول  .4تجزیه واریانس مرکب صفات مورد مطالعه در دو سال زراعی ()1392-94
قندهای

تعداد شاخه

تعداد خورجین

تعداد دانه

وزن

عملکرد

محلول

فرعی

در بوته

در خورجین

هزاردانه

دانه

سال

1

0/00002ns

0/00002ns

*1/91

121/19ns

0/007ns

0/008ns

59623ns

خطا

4

0/0062

0/0054

0/19

31/77

0/01

0/21

2601895

تنش گرما

2

**

**

منابع تغییرات

درجه

پرولین

آزادی

1/12

**

1/11

**

1/85

6135

**

**

0/33

8/89

**

17174521

تنش گرما× سال

2

*0/0206

0/0014ns

*1/68

3/32ns

0/007ns

0/28ns

338056ns

0/0036

0/0031

0/24

79/05

0/03

1/39

721888

خطا

8

محلولپاشی

9

**

**

0/2119

**

0/0315

1/42

محلولپاشی× سال

9

0/0028ns

0/001ns

0/12ns

تنش گرما× محلولپاشی

18

**

**

**

957/53

19/85ns
**

1/31

0/02

0/001ns

1/42

0/03ns

1949822

63068ns
**

355/59

0/008ns

0/45ns

سال ×تنش گرما× محلولپاشی

18

0/0034ns

0/001ns

0/28ns

11/36ns

0/0005ns

0/01ns

80338ns

خطا

108

0/0066

0/0028

0/36

115/89

0/005

0/28

208530

15/85

18/22

14/17

22/91

12/55

16/79

14/70

ضریب تغییرات

0/0572

0/037

**

**

**

**

613395

* ** ،و  :nsبهترتیب اختالف معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد و نبود اختالف معنیدار.

H3

تاریخ کاشت اول ( 15آبان) H1:

H2

H1

تاریخ کاشت دوم ( 5آذر) H2:

1.00

تاریخ کاشت سوم ( 25آبان) H3:

ab

Sa1: 100 μmol Salicylic
acid
Sa2: 200 μmol Salicylic
acid
Sa3: 300 μmol Salicylic
acid
Me1: 10% Methanol
Me2: 20% Methanol
Me3: 30% Methanol

bc
c-e
d-f

b-d

c-f
g-i
h-j

i-k
kl
lm

c-e
fg
g-i
h-j

f-h
i-k

j-l
l-n

kl

kl

0.80

e-g
f-h

f-h

0.60
0.50

kl

kl

0.70

kl

0.40

0.30

mn
n

0.20
0.10

Control: Distilled water

Control

Me3

Me2

Me1

Sa3

Sa2

Sa1

AsA3

AsA2

AsA1

شکل  .2اثر متقابل تاریخ کاشت و محلولپاشی مواد مؤثر در رشد بر میزان پرولین در دو سال آزمایش
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0.00

پرولین ()g.g-1 FWµ

AsA1: 100mg.lit-1 Ascorbic
acid
AsA2: 200mg.lit-1 Ascorbic
acid
AsA3: 300mg.lit-1 Ascorbic
acid

a

0.90

سید احمد کالنتراحمدی ،جهانفر دانشیان

بهطورکلی ،تأخیر در کاشت سبب افزایش میزان

قندهای محلول معنیدار بود (جدول  .)2مقایسه

پرولین شد .میزان تجمع پرولین در شرایط تنش مالیم و

میانگینهای مربوط به اثر متقابل تاریخ کاشت و

شدید گرما در مقایسه با شرایط مطلوب بهترتیب به میزان

محلولپاشی مواد مؤثر در رشد در دو سال آزمایش نشان

 50و  73درصد افزایش یافت و از یک رابطه خطی

داد که میزان قندهای محلول در تاریخ کاشتهای دوم و

پیروی کرد (شکل .)3

سوم نسبت به تاریخ کاشت اول بیشتر بود .بیشترین

کاربرد اسید سالیسیلیک باعث افزایش غلظت پرولین

میزان قندهای محلول در تاریخ کاشت دوم و محلولپاشی

میشود ( ،)Eraslan et al., 2007که با نتایج این آزمایش

با اسید سالیسیلیک ( 100میکرو مول) و متانول (30

هماهنگی دارد )2012( Hara et al. .نیز گزارش کردند که

درصد وزن حجمی) مشاهده شد .کمترین میزان قندهای

القای تولید پرولین توسط اسید سالیسیلیک ممکن است

محلول در تاریخ کاشت اول و کاربرد اسید سالیسیلیک

در توسعه واکنشهای ضدخسارت تنش نقش داشته باشد.

( 100میکرومول) اختصاص یافت ،که با تیمار شاهد (آب

وقوع تنش گرما در کشتهای تأخیری نه تنها سبب ایجاد

مقطر) در یک گروه آماری قرار گرفت (شکل .)4

خسارت مستقیم تنش گرما در گیاه شد ،بلکه با توسعه

با تأخیر در کاشت میزان تولید قندهای محلول افزایش

شدت تنش ثانویه خشکی ،کاهش بیش از پیش عملکرد

یافت و با تأخیر بیشتر از میزان تولید آن کاسته شد .تغییرات

را بهدنبال داشت .استفاده از راهکارهای مختلف که سبب

قندهای محلول با تاریخ کاشت از یک معادله سهمی پیروی

کاهش خسارت تنشهای اولیه یا ثانویه در گیاه شود،

کرد (شکل  .)3بهنظر میرسد مکانیسم افزایش تولید قندهای

میتواند افزایش عملکرد را در پی داشته باشد .افزایش

محلول برای کاهش خسارت تنش از کارایی کمتری در

غلظت مواد اسمزی مانند پرولین و قندهای محلول در این

تاریخ کاشت سوم نسبت به دوم برخوردار باشد .بهعبارت

شرایط نشاندهنده انطباق گیاه برای کاهش میزان خسارت

دیگر ،با افزایش شدت تنش تأثیر فعالیت این مکانیسم در

میباشد.

کاهش خسارت تنش کاهش یافت .بنابراین در مقایسه با
پرولین بهنظر میرسد که قندهای محلول نقش کمتری در

تجزیه مرکب آزمایش در دو سال نشان داد که اثر

کاهش خسارت تنش داشته باشد.

تاریخ کاشت ،محلولپاشی و همچنین اثر متقابل آنها بر
0.5211x - 0.8767 +2 x0.2016y = -

= 0.2449x + 0.1336y

1 =² R

0.7
0.7

0.9549 =² R

0.6
0.6

پرولین ()µg.g-1 FW

0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
00
44

33

پرولین)( Linear

22

قندهای محلول)( Poly.

11
پرولین

00
قندهای محلول

شکل  .3رابطه رگرسیونی بین تاریخ کاشت و تولید پرولین و قندهای محلول
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00

قندهای محلول ()mg.g-1 FW

0.5
0.5
0.45
0.45
0.4
0.4
0.35
0.35
0.3
0.3
0.25
0.25
0.2
0.2
0.15
0.15
0.1
0.1
0.05
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در این آزمایش الگوی تجمع متابولیتها (قندهای

آسکوربیک ( 300میلیگرم در لیتر) و اسید سالیسیلیک (100

محلول و پرولین) نسبت به تیمارهای اعمالشده متفاوت

میکرومول) باالترین تعداد شاخه فرعی را دارا بودند

میباشد و میتوان گفت که گیاه در شرایط مختلف از

(شکل .)5تاریخ کاشتهای نامناسب باعث کاهش تعداد
شاخه در بوته و تعداد خورجین

مکانیسمهای متفاوتی تبعیت میکند.
افزایش سطح این مواد نشاندهنده آن است که این

در گیاه میشود ( Kalantar

.)Ahmadi et al., 2014

مکانیسم در بازه دمایی محیط آزمایش بهصورت فعال
 .4.3تعداد خورجین در بوته

عمل کرده است.

اثر ساده تاریخ کاشت ،محلولپاشی و همچنین اثر متقابل

 .3.3تعداد شاخه فرعی

تاریخ کاشت در محلولپاشی بر تعداد خورجین در بوته

تجزیه مرکب آزمایش بیانگر معنیداربودن اثر ساده سال،

معنیدار بود (جدول  .)2اثر متقابل تاریخ کاشت در

تاریخ کاشت و محلولپاشی بر شاخه فرعی بود .اثر متقابل

محلولپاشی در دو سال آزمایش نشان داد که بیشترین

سال در تاریخ کاشت و تاریخ کاشت در محلولپاشی نیز

تعداد خورجین در بوته ( )68/96در تاریخ کاشت اول و

معنیدار شد (جدول  .)2میانگینهای مربوط به اثر متقابل

محلولپاشی اسید آسکوربیک ( 300میلیگرم در لیتر)

تاریخ کاشت و محلولپاشی مواد مؤثر بر رشد در دو سال

مشاهده شد .کمترین تعداد خورجین در بوته ( )18/91نیز

آزمایش نشان داد که بیشترین تعداد شاخه فرعی ( )5/41در

به تاریخ کاشت سوم و محلولپاشی با آب مقطر

تاریخ کاشت دوم و محلولپاشی اسید سالیسیلیک (100

اختصاص یافت (شکل .)6

میکرومول) مشاهده شد (شکل  .)5کمترین تعداد شاخه

کاهش تعداد خورجین در بوته در تاریخ کاشتهای

فرعی ( )3/23نیز متعلق به تاریخ کاشت سوم (تنش شدید

دوم و سوم بهدلیل کاهش طول دوره گلدهی (جدول  )3و

گرما) و محلولپاشی با آب مقطر بود (شکل  .)5در تاریخ

طول دوره رشد (جدول  ،)4تعداد روز با دمای باالتر از

کاشت سوم (تنش شدید) تیمارهای محلولپاشی اسید

درجه حرارت آستانه تنش ( 28/3درجه سلسیوس) بود.
0.60

تاریخ کاشت اول ( 15آبان) H1:

a

تاریخ کاشت دوم ( 5آذر) H2:

ab

a-c

Me1: 10% Methanol
Me2: 20% Methanol
Me3: 30% Methanol

d

d

d

c
d

d

d

0.40

de
f-h f-h

g-i

fg
h-k

i-k

ef

fg
g-k

i-k

0.30
g-i

i-k

i-k

k

0.20
jk
0.10

Control: Distilled water

Control

Me3

Me2

Me1
H3

H2

Sa3

Sa2

Sa1

AsA3

AsA2

AsA1

0.00

H1

شکل  .4اثر متقابل تاریخ کاشت و محلولپاشی مواد مؤثر در رشد بر میزان قندهای محلول در دو سال آزمایش
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قندهای محلول ()mg.g-1 FW

Sa1: 100 μmol Salicylic acid
Sa2: 200 μmol Salicylic acid
Sa3: 300 μmol Salicylic acid

a-c
c

bc

تاریخ کاشت سوم ( 25آبان) H3:
AsA1: 100mg.lit-1 Ascorbic acid
AsA2: 200mg.lit-1 Ascorbic acid
AsA3: 300mg.lit-1 Ascorbic acid

a
0.50

سید احمد کالنتراحمدی ،جهانفر دانشیان

H3
تاریخ کاشت اول ( 15آبان) H1:

H1

H2

a
ab

a-c

تاریخ کاشت دوم ( 5آذر) H2:

AsA1: 100mg.lit-1 Ascorbic acid
AsA2: 200mg.lit-1 Ascorbic acid
AsA3: 300mg.lit-1 Ascorbic acid

b-f

b-g

b-g
b-g

a-c
b-f

a-d

a-e

5

b-g
c-g

c-g
e-h

gh

f-h

f-h

4

Sa1: 100 μmol Salicylic acid
Sa2: 200 μmol Salicylic acid
Sa3: 300 μmol Salicylic acid

3

Me1: 10% Methanol
Me2: 20% Methanol
Me3: 30% Methanol

2

تعداد شاخه فرعی

a-e
b-g b-g b-g b-g
d-h
d-h
e-h
f-h
f-h
gh
h

تاریخ کاشت سوم ( 25آبان) H3:

6

1

Me3 Control

Me1

Me2

Sa2

Sa3

AsA3

Sa1

AsA2

0

AsA1

شکل  .5اثر متقابل تاریخ کاشت و محلولپاشی مواد مؤثر در رشد بر تعداد شاخه فرعی در دو سال آزمایش

H3

تاریخ کاشت اول ( 15آبان) H1:
تاریخ کاشت دوم ( 5آذر) H2:

f-l
j-n

b-f
c-h

b-h
c-i

d-i
f-k

a-ea-e
h-l

ab

a-c
b-h
b-h

b-g
b-h

b-h
ab

g-l
i-m

k-n

l-o
m-o

no

o

70
60
50
40
30

تعداد خورجین در بوته

AsA1: 100mg.lit-1 Ascorbic
acid
AsA2: 200mg.lit-1 Ascorbic
acid
AsA3: 300mg.lit-1 Ascorbic
acid

e-j

a

a-c

a-d

تاریخ کاشت سوم ( 25آبان) H3:

Sa1: 100 μmol Salicylic acid
Sa2: 200 μmol Salicylic acid
Sa3: 300 μmol Salicylic acid

H2

H1

80

20
10

Me1: 10% Methanol
Me2: 20% Methanol

Control

Me3

Me1

Me2

Sa2

Sa3

Sa1

AsA3

AsA2

AsA1

0

شکل  .6اثر متقابل تاریخ کاشت و محلولپاشی مواد مؤثر در رشد بر تعداد خورجین در بوته در دو سال آزمایش
جدول  .3وضعیت دما در طول دوره گلدهی و تعداد روز با میزان دمای بیشتر و کمتر از آستانه ( 28درجه سلسیوس) در مرحله
گلدهی تاریخ کاشتهای مختلف در دو سال آزمایش

تاریخ

طول دوره گلدهی

دمای

دمای

میانگین

(روز)

حداقل

حداکثر

دما

با دمای کمتر

با دمای 28-30

با دمای بیشتر

از  28درجه

درجه

از  30درجه

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سال

اول

دوم

اول

دوم

اول

دوم

اول

دوم

اول

دوم

اول

دوم

7/97

22/15

20/5

14/25 15/45

39

50

-

-

-

-

22/4

21/95

15/5

16/45

16

32

16

2

2

-

24/8

26/5

18/5

20/05

17

18

-

3

3

-

سال اول

سال دوم

 15آبان

39

50

8/7

 5آذر

34

34

8/6

11

 25آذر

20

21

12/2

13/6

کاشت

تعداد روز

تعداد روز

تعداد روز
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جدول  .4وضعیت دما در طول دوره خورجیندهی و پرشدن دانه و تعداد روز با میزان دمای حداکثر متفاوت در مراحل خورجین-
دهی و پرشدن دانه تاریخ کاشتهای مختلف در دو سال آزمایش
طول دوره
زمان برداشت

خورجیندهی و
پرشدن دانه ()day

دمای

دمای

میانگین

حداقل

حداکثر

دما

تعداد روز

تعداد روز

تعداد روز

با دمای کمتر با دمای  28-30با دمای بیشتر
از  28درجه

از  30درجه

درجه

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سال

اول

دوم

اول

دوم

اول

دوم

اول

دوم

اول

دوم

اول

دوم

اول

دوم

 15آبان

 16اردیبهشت  11اردیبهشت

80

90

12/87

14

21/34 20/1

45

69

3

9

32

12

 5آذر

 21اردیبهشت  16اردیبهشت

74

70

21/1 22/46 28/86 29/86 13/36 15/06

29

40

3

10

42

20

 25آذر

 25اردیبهشت  19اردیبهشت

69

60

22/23 24/07 30/03 31/85 14/4

19

26

3

9

47

25

تاریخ کاشت

سال اول

سال دوم

16/3

28/2 27/32

افزایش دما تأثیر مثبتی در شروع گلدهی دارد ،گلهای

در شرایط مطلوب (تاریخ کاشت اول) اختالف

اولیه پس از تشکیل و تلقیح خورجینهایی بارور تولید

معنیداری بین غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک وجود

میکنند ،درحالیکه ممکن است گلهایی که بعداً تلقیح

نداشت غلظت  100میکرومول اسید سالیسیلیک از تأثیر

میشوند ،قادر به انجام این کار نباشند .از بینرفتن

بیشتری بر تعداد خورجین در بوته ( 27درصد افزایش

دانههای گرده یا عدم توانایی مادگی در جذب دانه گرده،

نسبت به شاهد) برخوردار بود ،اما در تاریخ کاشتهای

مانع از تشکیل خورجین میشود .نتایج مشابهی توسط

دوم و سوم تعداد خورجین در بوته نسبت به غلظتهای

 )2004( Faratull et al.نیز گزارش شد.

باالی اسید سالیسیلیک واکنش مثبت نشان داد .در تاریخ

وضعیت دما در طول دوره گلدهی و همچنین پایداری

کاشت دوم باالترین تعداد خورجین در بوته به تیمار

دمای باال از جمله عوامل مؤثر در تلقیح گلها و تبدیل آنها

محلولپاشی اسید سالیسیلیک ( 300میکرومول) اختصاص

به خورجین میباشد .شکل ( )1نشان میدهد که افزایش دما

یافت .در گیاه برنج تحت تنش گرما کاربرد اسید

بهصورت مداوم رخ داده است و با توجه به این امر میتوان

سالیسیلیک ( 0/10-1میلیموالر) دانهبندی و قابلیت زنده

اظهار داشت که اگر عدم تولید گل در نتیجه تنش گرمایی

ماندن دانه گرده را بهطور معنیدار افزایش میدهد .غلظت

تنها دلیل کاهش تولید میوه و بذر طی دوره تنش بود ،تولید

 10میلیموالر از تأثیرگذاری باالتری برخوردار میباشد و

میوه و بذر میباید در همان روزی که این تنش برطرف شد،

حتی غلظتهای  50میلیموالر نیز از اثر بازدارندگی

از سر گرفته میشد (.)Young et al., 2004

برخوردار نمیباشند .محلولپاشی اسید سالیسیلیک قبل از
وقوع گرما نیز قابلیت زندهماندن دانههای گرده در گندم را

محلولپاشی با اسید آسکوربیک در هر سه تاریخ کاشت

افزایش میدهد (.)Feng et al., 2018

افزایش تعداد خورجین در بوته را بهدنبال داشت و با افزایش
غلظت به تأثیر آن افزوده شد .اسید آسکوربیک با افزایش

متانول نیز از طریق تأثیر بر مسیرهای مختلف

تقسیم و طویلشدن سلولها توسعه رویشی را در گیاه سبب

متابولیکی مانند رشدونمو و فعالشدن ژنهای درگیر در

میشود ( .)Kamal et al., 2017کاهش خسارتهای تنش

بیوسنتز اسید جاسمونیک ( )Gout et al., 2000و

دمایی با نقش آنتیاکسیدانی این ترکیب نه تنها بهطور مستقیم

مکانیسمهای دفاعی موجب افزایش تعداد خورجین در

سبب بهبود رشد سلولی میشود ،بلکه با تأثیر بر میزان

بوته و در نهایت عملکرد دانه کلزا میشود (

پرولین بهبود نمو زایشی را نیز در گیاه بهدنبال دارد.

.)Ahmadi et al., 2017; Zbieć et al., 2003
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 .5.3تعداد دانه در خورجین

برای جبران کاهش مدت زمان دوره پرشدن دانه کافی نیست

اثر ساده تاریخ کاشت و محلولپاشی بر تعداد دانه در

و در نتیجه وزن دانه کاهش مییابد.

خورجین معنیدار بود (جدول  .)2مقایسه میانگینهای
مربوط به اثر ساده تاریخ کاشت نشان داد که بیشترین

جدول  .5مقایسه میانگینهای اثر ساده تاریخ کاشت (تنش

( )30/16و کمترین ( )28/11تعداد دانه در خورجین

گرما) و محلولپاشی مواد مؤثر در رشد در دو سال آزمایش

بهترتیب به شرایط مطلوب (تاریخ کاشت اول) و تاریخ

تیمارهای آزمایشی

کاشت سوم اختصاص یافت (جدول .)5
هرچند که تغییر تعداد دانه در خورجین بیشتر تحت
تأثیر ویژگیهای ژنتیکی است ،اما در این آزمایش تأخیر
در تاریخ کاشت و تنش گرمای ناشی از آن موجب کاهش
تعداد دانه در خورجین شد .این نتایج با یافتههای

Woods

تعداد دانه

وزن هزاردانه

در خورجین

()gr

تنش گرما
تاریخ کاشت مطلوب ()H1

30/16a

3/54a

تنش مالیم گرما ()H2

28/18b

3/22b

تنش شدید گرما ()H3

28/11b

2/77c

محلولپاشی

 )1991( et al.مطابقت داشت .کمترین تعداد دانه در

AsA1

29/67a

3/28a

خورجین ( )26/39به استفادهنکردن از مواد مؤثر در رشد

AsA2

28/55a

3/40a

AsA3

28/77a

3/25a

Sa1

تعداد دانه در خورجین تحت تأثیر دو عامل تلقیح گل و

29/25a

3/45a

Sa2

28/23ab

3/28a

وجود آسیمیالت کافی برای تشکیل دانه قرار دارد .در

Sa3

28/55a

2/77b

صورت تلقیح موفق ،محدودیت در تولید مواد فتوسنتزی و

Me1

29/28a

3/26a

عرضه آن به سمت خورجینها عامل اصلی در سقط دانه در

Me2

29/41a

3/30a

Me3

29/37a

3/23a

Control

26/39b

2/57b

(محلولپاشی با آب مقطر) اختصاص یافت (جدول .)5

خورجین در تنش گرما میباشد (.)Warner & Erwin, 2005

در هر ستون میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک باشند از نظر آماری

 .6 .3وزن هزاردانه

در سطح  5درصد اختالف معنیداری ندارند (آزمون چنددامنهای دانکن).

اثر تاریخ کاشت و محلولپاشی بر وزن هزاردانه معنیدار بود
(جدول  .)2مقایسه میانگینها نشان داد که با تأخیر در کاشت

وزن هزاردانه بستگی به میزان دمای هوا در موقع پرشدن

وزن هزاردانه نیز کاهش یافت .حداکثر ( 3/54گرم) و حداقل

دانه دارد که اگر دما باال و رطوبت هوا کم باشد ،سرعت و

( 2/77گرم) وزن هزاردانه بهترتیب به تاریخ کاشت اول و

میزان انتقال مواد به دانه کم و در نتیجه وزن هزاردانه کاهش

تاریخ کاشت سوم اختصاص یافت (جدول  .)5دمای باالتر

پیدا میکند ( .)Sinaki et al., 2007بین تیمارهای مختلف

در تاریخ کاشتهای دوم و سوم در مقایسه با تاریخ کاشت

محلولپاشی مواد مؤثر در رشد کاربرد اسید سالیسیلیک

اول (جدول  )4در مراحل خورجیندهی و پرشدن دانه سبب

( 300میکرومول) کاهش وزن هزاردانه را موجب شد و با

کاهش وزن هزاردانه شد .افزایش دما سبب افزایش سرعت

محلولپاشی با آب مقطر (شاهد) در یک گروه آماری قرار

پرشدن دانه میشود ،اما طول دوره پرشدن دانه را کاهش

گرفت (جدول  .)5ازآنجاییکه وزن هزاردانه آخرین بخش

میدهد ،بنابراین در دماهای باال افزایش سرعت پرشدن دانه

عملکرد بوده و روند تغییرات آن به مقدار زیادی تحت
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تأثیر دیگر بخشهای عملکرد قرار میگیرد .بهنظر میرسد

عقیمشدن دانههای گرده یا صدمه دیدن تخمدان و کاهش

که تولید دانه کمتر در خورجین میتواند با افزایش وزن

ظرفیت گیاه جهت نگهداری خورجینها و دانهها پس از

هزاردانه در ارتباط باشد ( .)Faratull et al., 2004اثر مثبت

گردهافشانی باشد .همچنین اثر تنش گرما در اوایل گلدهی

اسید آسکوربیک ( ،)Dolatabadian et al., 2010اسید

با کاهش وزن دانه و کاهش تعداد دانه در خورجین

سالیسیلیک ( )Abo-Hamed et al., 1990و متانول

مشخص میشود (.)Morrison & Stewart, 2002

( )Paknejad et al., 2009از طریق تأثیر آنها در القای

پاسخ گیاه نسبت به تنش از طرق مختلف انجام میشود.

تحمل به تنش و تخصیص مواد پرورده فتوسنتزی به

مقایسه همبستگی بین عملکرد دانه و میزان پرولین در

دانههای در حال رشد موجب افزایش وزن هزاردانه

تاریخهای مختلف کاشت نشان داد که رابطه مثبت و

میشوند (.)Moradi Tochaee et al., 2018

معنیداری بین میزان پرولین و عملکرد دانه بهترتیب در
تاریخهای کشت اول تا سوم وجود داشت (**،r=0/78

 .7.3عملکرد دانه

* r=0/634و * .)r=0/751درحالیکه همبستگی مثبت و

براساس نتایج تجزیه مرکب اثر سال بر عملکرد دانه معنیدار

معنیداری بین میزان قند و عملکرد دانه فقط در تاریخ کاشت

نبود .اثر ساده تاریخ کاشت ،محلولپاشی و اثر متقابل آنها بر

اول دیده شد (*( )r=0/635اعداد ارائه نشدهاند).

عملکرد دانه معنیدار بود (جدول  .)2مقایسه میانگینهای

با توجه به نتایج بهدستآمده در تاریخ کاشت مناسب،

مربوط به اثر متقابل تاریخ کاشت و محلولپاشی مواد مؤثر

استفاده از اسید آسکوربیک ( 300میلیگرم در لیتر) سبب

در رشد بر عملکرد دانه در دو سال آزمایش نیز نشان داد که

بیشترین افزایش عملکرد دانه شده است .عالوه بر این ،کلیه

بیشترین عملکرد دانه ( 4540کیلوگرم در هکتار) در تاریخ

سطوح تیماری عملکردی بیشتر از شاهد داشتند .در تاریخ

کاشت اول به محلولپاشی اسید آسکوربیک ( 300میلیگرم

کاشت  5آذرماه با مصرف اسید سالیسیلیک ( 200میکرومول)

در لیتر) اختصاص یافت (شکل .)7

و متانول ( 10درصد) میتوان حداکثر عملکرد دانه را

در تاریخ کاشت دوم محلولپاشی اسید سالیسیلیک (300

بهدست آورد .در تاریخ کاشت سوم کلیه سطوح مواد مؤثر بر

میکرومول) از تأثیر بهتری بر افزایش عملکرد دانه در مقایسه

رشد بهجز اسید آسکوربیک با غلظتهای  200و 300

با اسید آسکوربیک برخوردار بود .بهطور کلی ،استفادهنکردن

میلیگرم در لیتر بیشترین عملکرد دانه را تولید کردند.

از مواد مؤثر بر رشد در تمام تاریخ کاشتهای مورد آزمایش

بنابراین پاسخ تاریخ کاشت  25آذرماه نسبت به مصرف

کاهش عملکرد دانه را بهدنبال داشت (شکل  .)7افزایش

مواد مؤثر بر رشد متفاوت بود .با توجه به نتایج

عملکرد دانه ناشی از کاربرد اسید آسکوربیک ( 300میلیگرم

بهدستآمده برای تاریخهای کشت مناسب ( 15آبانماه) یا

در لیتر) در تاریخ کاشت اول و کاربرد اسید سالیسیلیک

بسیار تأخیری ( 25آذرماه) کاربرد اسید آسکوربیک (300

( 300میکرومول) در تاریخ کاشت دوم را میتوان به تأثیر

میلیگرم در لیتر) و در تاریخهای کمی تأخیری ( 5آذرماه)

مثبت این مواد در افزایش تعداد خورجین در بوته نسبت داد.

کاربرد اسید سالیسیلیک ( 200میکرومول) و متانول (10

تأخیر در تاریخ کاشت و اثرات تنش گرمای ناشی از

درصد) مناسب میباشد .با توجه به تأثیر مثبت مواد مؤثر

آن در دوره زایشی در گیاه کلزا میتواند بهصورت کاهش

بر رشد بر بهبود عملکرد دانه و افزایش درآمد حاصل

تعداد گل ،تعداد خورجین ،کاهش باروری گلها بهدلیل

استفاده از این مواد مناسب میباشد.
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