
 

 

 

 

 
 

های  اسید سالیسیلیک بر عملكرد و اجزای عملكرد ژنوتیپاثر تنش خشكی و 

 (.Phaseolus vulgaris L)لوبیا قرمز 
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 چكيده

صیورت   های لوبیا قرمز در ارایط تن  خگکی،  زمایگی بیه منظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر  ملکرد و اجزای  ملکرد ژنوتیپبه

انجیام گرفیت. در کیرت     1388فاکتوریل اسکلیت پالت با سه تکرار در مزر   پ وهگی دانگهاه بو لی سینا )همدان(، در سال زرا یی  

و  ’D81083‘، الیین  ‘اختیر ’تن  خگکی )تن  در مرحل  رویگی، تن  در مرحل  زایگی و بدون تن ( و ژنوتیپ )رقم  اصلی، سطوح

-موالر( در کیرت میلی 1و  5/0های صفر، پاای با اسید سالیسیلیک )غلظتصورت فاکتوریل قرار گرفت و محلول ( به’KS31169‘الین 

بررسی اثر معناداری بر تعداد، ارتفا ، ساق  فر ی، تعیداد غیالف در بوتیه، تعیداد دانیه در      نظر گرفته اد. تیمارهای مورد های فر ی در

غالف، وزن صددانه،  ملکرد بیولوژیکی،  ملکرد دانه و ااخ  برداات لوبیا قرمز داات. ا مال تن  رویگی و زایگی س ب کاه  

پاایی  محلول ’D81083‘طوری که در الین  ملکرد لوبیا اد، بهمعنادار  ملکرد دانه اد. مصرف اسید سالیسیلیک موجب به ود راد و  

درصید در تین  زایگیی اید. چنیین رونیدی در  ملکیرد         8/16درصد در تن  رویگیی و   2/17س ب افزای   ملکرد دانه به میزان 

خ  برداایت بیگیتری    ملکیرد دانیه و ایا   ‘ اختیر ’و رقم  ’D81083‘طور کلی، در بین سه واریته الین بیولوژیکی هم مگاهده اد. به

بر به ود راد و  ملکیرد در   افزون پاای اسید سالیسیلیکلدر تیمارهای مختلف تن  خگکی دااتند. محلو ’KS31169‘نس ت به الین 

 اود. خصوص در مراحل رویگی راد گیاه توصیه میمنظور تعدیل تن  خگکی به ارایط بدون تن ، به

 واریته.قرمز،  ایلوب، دانه  ملکرد ک،یولوژی ملکرد ب ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

های در حیال توسیعه از   مسئل  کم ود مواد غرایی در کگور

اهمیت خاصی برخوردار است. در اکثر کگیورهایی کیه بیا    

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

. در بیین مگیکالت مختلیف    [7 مسئل  اساسی تغریه است 

کنندۀ تولید لوبیا در کگورهای در حال ودفیزیولوژیکی محد

درصد  60ای دارد. حدود توسعه، تن  خگکی اهمیت وی ه

. [31 مناطق تولید لوبیا در معرض تن  خگکی قرار دارند 

خصوص در مناطق طور معمول تن  خگکی در مزر ه به به

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

افتید و موجیب بسیته ایدن زودتیر      تفاق میی    هستند، ا

ایود.   ها و کاه  توانایی برای جیر  در گییاه میی   روزنه

دهد و  های گیاه را کاه  میتن  خگکی رادونمو سلول

همچنیین   .[10  ایود سی ب کیاه  بیومیاس گییاهی میی     

هیا،  ، کاه  و مهیار فعالییت  نیزیم   تغییرات متابولیکی گیاه

جمیع ییونی از دیهیر  ثیار      دم تعادل یونی و اختالل در ت

. بییه گییزارش [15،  20 نییامطو  تیین  خگییکی اسییت  

مطلیوبی بیر   پ وهگهران، تن  رطوبتی تیأثیرات بسییار نیا   

. از سوی [5،  25 گرارد  ملکرد و اجزای  ملکرد لوبیا می

ترکی ات زیادی برای به حیداقل رسیاندن  ثیار سیوء     دیهر، 

 است. تن  کم ود    در گیاهان زرا ی استفاده اده 

اند که در کاه   ثار سیوء تین     مواد ضدتعرق موادی

خگکی نق  بسزایی دارنید. یکیی از ایین ترکی یات اسیید      

 هیدروکسیی  اورتیو  سالیسیلیک است. اسید سالیسیلیک ییا 

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

ایوند   هورمونی محسو  می تعلق دارند که مواد ا ه فنولی

اسییید  .[12  انیید همییی در تنظیییم رایید گیییاهیو  امییل م

کنندۀ راد است که در گیاه سالیسیلیک از جمله مواد تنظیم

دن یال کیاربرد    اود. افزای  محتوای کلروفییل بیه  تولید می

خارجی اسید سالیسیلیک در بسییاری از گیاهیان از جملیه    

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

همیراه   خصوص در ارایط تن  به توسنتزی بههای فگیرنده

افییزای  محتییوای قنیید در گیاهییان تیماراییده بییا اسییید    

سالیسیلیک، ممکن است توجیهی بیرای به یود راید گیاهیان     

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

راد گیاه، تحت ارایط تن  و کاه   سیب ناای از اوری 

مجدد پد از رفیع تین  نییز در     و خگکی و تسریع در راد

. افزای  تحمل [24،  26 گیاهان گندم تیماراده مگاهده اد 

به تن  خگکی توسط تیمار با اسیید سالیسییلیک در لوبییا و    

.  میل حفیاظتی اسیید    [27 فرنهی مگاهده اده است  گوجه

هیای  سالیسیلیک در برابیر تین  خگیکی بیا افیزای  پاسیخ      

ای  فتوسنتز همراه بوده و به اکسیدانی، کاه  تعرق و افز ضد

. [27،  30 افییزای  کییارایی مصییرف    منجییر اییده اسییت 

طور کامل از  سییب   تواند بهتیمار با اسید سالیسیلیک نمی پی 

ناای از تن  جلیوگیری کنید، امیا تیا حیدی سی ب کیاه         

 .[26 اود  های وارد به گیاهان می  سیب

ر هدف پ وه  حاضر، بررسی اثر اسید سالیسییلیک بی  

 ملکرد، اجزای  ملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک 

 سه ژنوتیپ لوبیا قرمز تحت تن  خگکی است. 

 

 هامواد و روش .2

منظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر  ملکیرد و اجیزای   به

های لوبیا قرمز در ایرایط تین  خگیکی،     ملکرد ژنوتیپ

در  صورت فاکتوریل اسکلیت پالت با سه تکرار،  زمایگی به

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

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

ول دقیقییه و طیی 52درجییه و  34  ییرض جغرافیییایی ،متییر

دقیقه است. خصوصیات فیزیکی  32درجه و  48ی جغرافیای

 میده اسیت.    1و ایمیایی خاک محل  زمیای  در جیدول   

و  8/36اسیتان   نیی حیرارت هیوا در ا    حداکثر مطلق درج

 گراد یسانت  درج 6/9و متوسط  ن  -6/29حداقل مطلق  ن 

 است. 
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 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش .1جدول 

 رس
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 فسفر
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نیتروژن 
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35 45 20 
 - لوم
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 اسیت.  متیر  یلی یم 320حیدود   یبارنیدگ   سیاالن  مقدار

صورت فاکتوریل اسکلیت پیالت، در سیه تکیرار      زمای  به

اجرا اد. تیمارها اامل تین  در سیه سیط  بیدون تین       

)ااهد(، تن  در مرحل  رویگی و تن  در مرحل  زایگیی  

هیای  ، الیین ‘اختیر ’تیپ لوبیا قرمز اامل ژنوتیپ و سه ژنو

صیورت فاکتورییل   به ’KS31169‘و  ‘’D81083امیدبخ  

پاایی بیا اسیید    های اصلی قیرار گرفتنید. محلیول   در کرت

مییوالر میلییی 1و  5/0سالیسیییلیک در سییه غلظییت صییفر،  

هیای فر یی انجیام      نیوان کیرت   همزمان با ا مال تن ، به

تهاه ملی تحقیقات لوبیا واقیع در  ها از ایس. برر[16 گرفت 

اهرستان خمین تهیه ایدند. ارقیام از لحیاظ مقاومیت بیه      

خگکی تفاوت دااتند، ولی از لحیاظ دورۀ رایدی مگیابه    

مقیاوم بیه خگیکی،     ‘’D81083کیه الیین   طوری بودند، به

حسیاس بیه    ’KS31169‘ مقاوم و الین نیمه‘ راخت’ژنوتیپ 

زمیین در فصیل بهیار    سیازی  منظور  ماده خگکی بودند. به

پگیته   و  ملیات تهی  زمین اامل اخم، دیسک، ایجاد جوی

 32مسیاحت   های اصلی بهبندی انجام گرفت. کرتو کرت

های مجاور ایجاد اید.  متر مربع و با فاصل  دو متر از کرت

هیا روی  متر، فاصل  بوته سانتی 50های کاات فاصل  ردیف

متر  سانتی 5دود متر و  مق کاات بررها ح سانتی 5ردیف 

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

هیای هیرز   بعد از کاات و در طول فصل راد،  لیف 

روز مزر ه چندین بار با دست وجین اد.  بیاری هر هفت 

بیار قطیع   صورت ییک  بار انجام گرفت. ا مال تن  بهیک 

سیه  یا مرحل  ظهور سیومین   V4) بیاری در مرحل  رویگی 

ییا   R7)و یک بار قطع  بییاری در مرحلی  زایگیی     (برگچه

صورت گرفت. همزمیان بیا  غیاز     (دهیمرحل   غاز غالف

هیای  پاای با اسید سالیسیلیک هم بیا غلظیت  تن ، محلول

پیاش دسیتی در   پاای با سممورد نظر انجام گرفت. محلول

ها خید اد. در نحوی بود که سط  کلی  برگص   زود به

دگی از دو خط کگت مرکزی هر کرت فر ی دو زمان رسی

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

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

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

بیولوژیکی،  ملکرد دانه و ااخ  برداات محاسی ه اید.   

براساس طیرح فاکتورییل اسیکلیت     تجزی  واریاند صفات،

افیزار  پالت انجام اد. محاس ات  ماری بیا اسیتفاده از نیرم   

انجیام اید. مقایسی  مییانهین اثیر بیرهمکن         SAS ماری 

 و در سط  احتمال پنج درصید  Lsmeansتیمارها با روش 

 .انجام گرفت

 

 نتایج و بحث .3

 . عملكرد دانه1. 3

، اثرهیای اصیلی،   هیا براساس نتیایج تجزیی  وارییاند داده   

گانه برای  ملکرد دانه معنادار اد. بیا ا میال   دوگانه و سه

تن  در مراحل رویگی و زایگی کاه  معنیادار  ملکیرد   

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

زایگییی سیی ب کییاه  معنییادار  ملکییرد دانییه ایید کییه    

بر  موالر اسید سالیسیلیک افزونمیلی 1و  5/0پاای  محلول
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تیمار  دم تن ، در تن  رویگی و زایگی افزای   ملکرد 

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

های (. با وجود این، در ارایط تن  غلظت1داات )اکل 

مصییرفی از نظییر  مییاری اخییتالف معنییاداری ندااییتند. در  

های دیهر نیز تن  خگیکی موجیب کیاه  معنیادار      الین

 ‘’D81083(. در الیییین 1نیییه اییید )ایییکل  ملکیییرد دا

 2/17پاای س ب افیزای   ملکیرد دانیه بیه مییزان       محلول

درصد در تن  زایگی اد.  8/16درصد در تن  رویگی و 

پاای با اسیید سالیسییلیک   نیز محلول ’KS31169‘در الین 

 17ترتیب س ب افزای   در ارایط تن  رویگی و زایگی به

(. تین  رطیوبتی   1کل درصدی  ملکرد دانه اد )ا 13و 

دهید و سی ب    ادت تحت تأثیر قرار میی   ملکرد دانه را به

روز سی ب   14و  10. دور  بییاری  [5 ایود  کاه   ن میی 

درصید   92و  31ترتییب  کاه   ملکرد دان  لوبیا قرمز بیه 

. [2 روزه( اید   نس ت به تیمار بدون تین  ) بییاری هفیت   

اه  دلییل کی   طور کلی، کاه   ملکرد ممکن اسیت بیه   به

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

پاای با اسید سالیسییلیک سی ب افیزای     . محلول[3 بااد 

 میل  . [10  ملکرد دان  ذرت در ارایط تن  خگکی اد 

حفاظتی اسید سالیسیلیک در برابر تن  خگکی با افیزای   

هیای ضداکسییدانی، کیاه  در تعیرق و افیزای  در      پاسخ

همراه بوده و به افزای  کارایی مصرف    منجیر   فتوسنتز

 . [27،  30 اده است 

  

  
 

 
 

 ‘ D81083 ’های ، الین‘اختر’پاشی برحسب ژنوتیپ برای عملکرد دانه در رقم برهمکنش تنش خشکی، ژنوتیپ و محلول. 1شکل 
 (، الین V1‘ )اختر’(، رقم I3در مرحلۀ زایشی )(، تنش I2(، تنش در مرحلۀ رویشی )I1بدون تنش ) . تیمارها شامل:’KS31169‘و 
’ D81083( ‘V2 الین ،)‘KS31169’ (V3بدون محلول ،)( پاشیS1محلول ،) میلی 5/0پاشی با غلظت( موالرS2و محلول ) پاشی با
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 یهیا می نیز  یهاتیفعال  یس ب افزا کیلیسیسال دیاس

 ایود ی( می NRردوکتیاز )  اتتیر ی( و نCA) درازی ن کیکربن

ها پید  می نز نیتر از مهم یکی درازی ن کیکربن می[.  نز17 

بیه   کربنیات یبی  ونیی  لیاست که واکین  ت ید   سکویاز روب

 یکیاف  ریو مقیاد  کنید  میی  زیلکاتیا را کربن و     دیاکس ید

دهید کیه   یقیرار می   سیکو یکربن در دسیترس روب  دیاکس ید

 ایود  میی  اهیی د گمتعاقب  ن موجب به ود راید و  ملکیر  

همچنین اسید سالیسیلیک موجب به ود انتقیال میواد    [.17 

ایود  سمت مقصدهای فیزیولوژیک )دانه( میی  فتوسنتزی به

 17  ،9]. 

 . تعداد غالف در بوته2. 3

پاایی  ، ژنوتیپ و محلولتن  خگکیتمامی اثرهای اصلی 

گان  تیمارهای میرکور بیرای صیفت    و اثرهای دوگانه و سه

دهیی  ف در بوته معنادار اد. براساس نتایج، برشتعداد غال

‘ اختیر ’تعداد غیالف در بوتیه برحسیب ژنوتییپ در رقیم      

 1و  5/0پاایی بیا دو غلظیت    اود کیه محلیول  مگاهده می

و  8/16موالر در ایرایط بیدون تین  سی ب افیزای       میلی

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

 

 

 
 

 
های ، الین‘اختر’پاشی برحسب ژنوتیپ برای تعداد غالف در بوته در رقم ، ژنوتیپ و محلولشکیبرهمکنش تنش خ. 2شکل 
ʻD81083ʼ  وʻKS31169ʼ:تیمارها شامل . ( بدون تنشI1( تنش در مرحلۀ رویشی ،)I2( تنش در مرحلۀ زایشی ،)I3 رقم ،)’اختر( ‘V1 ،)

پاشی با ( و محلولS2موالر )میلی 5/0پاشی با غلظت (، محلولS1پاشی )(، بدون محلولV3) ʻKS31169ʼ(، الین V2) ʻD81083ʼالین 
 (S3موالر )میلی 1غلظت 
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تعیداد   53/5و  6/5ترتییب  تن  رویگیی و زایگیی بیه   

پاای در محلول‘ اختر’غالف در بوته را کاه  داد. در رقم 

ارایط تین  رویگیی و زایگیی بیا هیر دو غلظیت اسیید        

اد غالف در بوته اد. در الین سالیسیلیک س ب افزای  تعد

D81083’‘  نیز تن  رویگی و زایگی تعداد غالف در بوته

حیال  درصید کیاه  داد؛ بیا ایین     5/30و  26ترتییب   را به

موالر اسید سالیسیلیک در هیر دو  میلی 1و  5/0های غلظت

تن  رویگی و زایگی موجب افزای  معنادار صفت تعداد 

(. در بررسیی الیین   2غالف در بوته این الین اید )ایکل   

‘KS31169’ پاای س ب افزای  تعداد غالف در  نیز محلول

(. 2)ایکل   اید   دم تین  بوته در ارایط تن  رویگی و 

تن  رطوبتی لوبیا در مراحل مختلف راد موجب کیاه   

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

تیرین صیفت در تعییین  ملکیرد لوبییا       ترین و مهم حساس

نسته و بیگترین هم ستهی این صیفت بیا  ملکیرد دانیه     دا

پاای لوبییا بیا اسیید سالیسییلیک     . محلول[14 گزارش اد 

درصدی تعداد غیالف در بوتیه اید     8/48موجب افزای  

. در بین سه ژنوتیپ، کمترین کاه  تعداد غیالف در  [13 

و بیگییترین  ‘’D81083زا را الییین بوتییه در اییرایط تیین 

 نگان داد. ’KS31169‘کاه  را الین 

 

 تعداد دانه در غالف. 3.3

 و ژنوتییپ × اصلی تن  خگکی و بیرهمکن  تین     هایاثر

×  درصد و اثر متقابیل تین    1پاای در سط  محلول× تن  

 5پاای برای تعداد دانه در غالف در سیط   محلول× ژنوتیپ 

تن  رویگی و زایگی تعداد  ‘اختر’در رقم بود. درصد معنادار 

 (. 3 )اکل کاه  دادطور معناداری  بهف را دانه در غال

 

 
و الین  ʻD81083ʼ، الین ‘اختر’پاشی برحسب ژنوتیپ برای تعداد دانه در غالف در رقم . برهمکنش تنش خشکی، ژنوتیپ و محلول3شکل 

ʻKS31169ʼ:تیمارها شامل . ( بدون تنشI1( تنش در مرحلۀ رویشی ،)I2( تنش در مرحلۀ زایشی ،)I3ر ،) اختر’قم( ‘V1 الین ،)ʻD81083ʼ (V2 ،)
 (S3موالر )میلی 1پاشی با غلظت ( و محلولS2موالر )میلی 5/0پاشی با غلظت (، محلولS1پاشی )(، بدون محلولV3) ʻKS31169ʼالین 
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پاای بیا اسیید سالیسییلیک در ایرایط     محلول ،ر این رقمد

ولیی در ایرایط    ،ی بر این صفت نداایت معنادار تن  اثر

 دم تن  موجب افزای  معنادار تعداد دانه در غالف اید.  

نیز تن  رویگی و زایگی در این الین  ‘’D81083در الین 

ولیی در   ،س ب کاه  معنادار تعیداد دانیه در غیالف اید    

(. 3)ایکل  اثری بر این صفت نداایت زایگی ارایط تن  

ایود کیه مصیرف برگیی      مالحظه می ’KS31169‘ در الین

ر ارایط تن  رویگی و زایگی موجیب  اسید سالیسیلیک د

 گیده اسیت )ایکل   نافزای  تعداد دانه در غالف این الین 

های میورد  ا مال تن  خگکی در ژنوتیپ ،کلی طور(. به3

بررسی موجب کاه  تعداد دانیه در غیالف اید. کیاه      

در گییاه لوبییا در   تعداد دانه در غالف در اثر تن  خگیکی  

در  ،سییوی دیهییر . از [3  اییدگییزارش   زمایگییی دیهییر

در  ʻD81083ʼو در ارایط  یدم تین     ‘اختر’های  ژنوتیپ

مصیرف برگیی اسیید    ارایط تن  رویگیی و  یدم تین     

سالیسیلیک در ارایط موجب به ود تعیداد دانیه در غیالف    

( س ب ppm50پاای سویا با اسید سالیسیلیک ) . محلولاد

افزای  تعداد دانه در غالف اد که با نتیج  تحقیق حاضیر  

 .[29  ابقت داردمط

 

 وزن صددانه .4 .3

 اثرهیای  ،هیای  زمیای    میاری داده   نتایج تجزیی  براساس

پااییی بییا اسییید ، ژنوتیییپ و محلییولتیین  خگییکیاصییلی 

 1در سیط   پاایی  و محلیول  تین  سالیسیلیک و برهمکن  

بیگترین  ،های مورد بررسیمعنادار اد. در بین ژنوتیپدرصد 

و داایت   6/43ا مییانهین  بی  ‘اختیر ’وزن صددانه را ژنوتییپ  

کمتیرین مقیدار را    ʻD81083ʼو ʻKS31169ʼ هیای  ژنوتیپ

 ،پاایو محلول تن توجه به برهمکن   (. با4 )اکل ندداات

پاایی بیا   تیمار بدون تن  و محلول بیگترین وزن صددانه در

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

 )اکل پاای حاصل ادمحلولدر تیمار تن  زایگی و بدون 

پاای با هیر دو غلظیت اسیید سالیسییلیک سی ب      (. محلول4

افزای  معنادار این صفت در تن  رویگی و زایگی نس ت به 

تن  در مراحیل مختلیف رایدی     .(4 )اکل تیمار ااهد اد

همچنیین تین    . [8  ایود  لوبیا س ب کاه  وزن صددانه می

ددان  لوبییا  درصدی وزن صی  18و  10رطوبتی موجب کاه  

 خصییوصدر دیهییری نتییایج تحقیییق . همچنییین [3،  5 ایید 

افزای  صفت وزن صددانه با مصیرف اسیید سالیسییلیک بیا     

. تن  خگیکی  [6،  18 ن مطابقت دارد ادیهر محقق های یافته

پاایی بیا اسیید    محلول وس ب کاه  معنادار وزن دانه گندم 

 .[32 اد سالیسیلیک س ب افزای  این صفت 

 
  

 

پاشی برای صفت وزن صددانه )ب(. تیمارها متقابل تنش خشکی و محلول یاثرهااصلی ژنوتیپ )الف( و  هایمیانگِین اثر ۀ. مقایس4کل ش
 ʻKS31169ʼ(، الین V2) ʻD81083ʼ(، الین V1‘ )اختر’(، رقم I3(، تنش در مرحلۀ زایشی )I2(، تنش در مرحلۀ رویشی )I1شامل بدون تنش )

(V3بدون محلول ،)( پاشیS1محلول ،) میلی 5/0پاشی با غلظت( موالرS2و محلول ) میلی 1پاشی با غلظت( موالرS3) 
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 عملكرد بيولو یكی  . 5 .3

اصیلی تین     اثرهای افزون بر ملکرد بیولوژیکی  مورددر 

پاای اثر متقابل تین  و محلیول  ژنوتیپ و محلول خگکی،

 الیین  تیپ، بود. در بین سه ژنو معنادارپاای بر این صفت 

ʻKS31169ʼ بیگییترین  ملکییرد بیولییوژیکی را بییا میییانهین

ترتیب  به ʻD81083ʼ و ʻاخترʼداات و دو ژنوتیپ  6/8109

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

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

پاایی، بیگیترین   درخصیوص اثیر متقابیل تین  و محلیول     

یولوژیکی مربوط به تیمار بیدون تین  و محلیول    ملکرد ب

سالیسیلیک  موالر اسیدمیلی 1و  5/0پاای با هر دو غلظت 

و کمترین میانهین مربوط به تیمار تین  رویگیی و بیدون    

(. مصرف اسید سالیسیلیک س ب 5پاای بود )اکل محلول

  بیی  ملکرد بیولوژیکی در هر سه ایرایط   معنادارافزای  

ر ارایط بدون تن ، تن  رویگی و تین   (. د5اد )اکل 

سالیسیلیک،  ملکرد بیولوژیکی  پاای با اسیدزایگی محلول

درصید افیزای  داد )ایکل     5/7و  8/12، 5/12ترتیب  بهرا 

ها بیا  پاای برگ(. افزای  وزن تر و خگک در اثر محلول5

  سالیسیییلیک در گیییاه بنفگیینییانوموالر اسییید  1/0غلظییت 

 خگیک در گییاه خیردل هنیدی     ۀمیاد   فریقایی و افیزای  
اسید موالر میلی 01/0ها با غلظت پاای برگدن ال محلول به

 ۀ، حاکی از  ن است که این ماده بر افزای  میاد سالیسیلیک

خگک در این گیاه تأثیرگیرار بیوده اسیت و افیزای  وزن     

خگک را به افزای  ایجاداده در میزان فتوسینتز خیال ،   

هییای بیسییکو و فعالیییت  نییزیمبییازده کربوکسیالسیییون رو

خگیک   ۀ. افیزای  میاد  [17 ، 22 اند فتوسنتزی نس ت داده

های گیاهان گندم تحت تن  خگکی احتماالً با ایجاد پاسخ

کند، ارت یاط  ضداکسیدانی که گیاه را از  سیب محافظت می

 هییای بییرنج بییا غلظییت پااییی جوانییه. محلییول[30 دارد 

ppm100    ملکییرد اسییید سالیسیییلیک سیی ب افییزای   

 .[21 بیولوژیکی اد 

 

  
 

پاشی بر عملکرد بیولوژیک )ب(. تیمارها شامل: متقابل تنش خشکی و محلول هایمیانگین اثر اصلی ژنوتیپ )الف( و اثر ۀ. مقایس5شکل 
ʻKS31169ʼ (V3 ،)الین  ʻD81083ʼ (V2،)(، الین V1‘ )اختر’(، رقم I3(، تنش در مرحلۀ زایشی )I2(، تنش در مرحلۀ رویشی )I1بدون تنش )

 (S3موالر )میلی 1پاشی با غلظت ( و محلولS2موالر )میلی 5/0پاشی با غلظت (، محلولS1پاشی )بدون محلول

 

 شاخص برداشت .3.6

پاای و اثر متقابل ، ژنوتیپ و محلولتن  خگکیاثر اصلی 

محلول پاای و اثر ×  تن  خگکیژنوتیپ، ×  تن  خگکی

پاایی بیرای   محلیول  × ژنوتییپ × بییاری  گانی    متقابل سه

درصد معنیادار بیود. در رقیم     1ااخ  برداات در سط  

ا مال هر دو تن  رویگی و زایگیی سی ب کیاه     ‘ اختر’
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پاایی بیا    (. محلیول 6معنادار ااخ  برداات اد )ایکل  

اسید سالیسیلیک در تن  رویگی و زایگیی اثیری بیر ایین     

اایی بیا دو   پصفت نداات. در ارایط بدون تن ، محلیول 

ترتییب   میوالر اسیید سالیسییلیک بیه    میلیی  1و  5/0غلظت 

درصدی ااخ  برداایت را سی ب    8/21و  3/18افزای  

پاای بیا غلظیت   محلول ʻD81083ʼ(. در الین 6اد )اکل 

موالر اسید سالیسیلیک در تن  رویگی و زایگیی  میلی 5/0

درصد ااخ  برداات را به ود بخگیید   14و  5ترتیب  به

پااییی بییا اسییید سالیسیییلیک در الییین . محلییول(6)اییکل 

ʻKS31169ʼ   تنها در ارایط بدون تن  مفید بیود و سی ب ،

درصدی ااخ  برداات در این تیمار اید،   5/24افزای  

پاای اثری بیر  اما در ارایط تن  رویگی و زایگی، محلول

این ااخ  نداات. دربارۀ ااخ  برداات تحیت تیأثیر   

دی وجیود دارد. تین    هیای متضیا   تن  رطیوبتی گیزارش  

، امیا  [6 رطوبتی سویا تأثیری بر ااخ  برداات نداایت  

کاه  ااخ  برداات لوبیا تحیت تیأثیر تین  رطیوبتی     

  . تیأثیر مصیرف اسیید   [6 توسط برخی محققان تأییید اید   

سالیسیییلیک در اییرایط بییدون تیین  بیگییتر از اییرایط    

زاست. از اثر اسید سالیسییلیک بیر ایاخ  برداایت      تن 

مفیییدی در دسییترس نیسییت. مصییرف اسییید     اطال ییات

سالیسیلیک در گیاه ذرت و سویا با افزای  راد و  ملکرد 

خصوص  ملکرد زایگی و  ملکرد دانه موجب افیزای   به

معنادار ااخ  برداات اد که با نتایج تحقیق حاضیر در  

 . [11،  29 تیمار بدون تن  مگابه است 
   

  
 

 
و  ʻD81083ʼ، الین ‘اختر’پاشی برحسب ژنوتیپ برای شاخص برداشت در رقم تیپ و محلول. برهمکنش تنش خشکی، ژنو6شکل 
(، الین V1) ʻاخترʼ(، رقم I3(، تنش در مرحلۀ زایشی )I2(، تنش در مرحلۀ رویشی )I1بدون تنش ) . تیمارها شامل:ʻKS31169ʼالین 

ʻD81083ʼ (V2 الین ،)ʻKS31169ʼ (V3بدون محلول ،)( پاشیS1محل ،)میلی 5/0پاشی با غلظت ول( موالرS2و محلول ) پاشی با غلظت
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 . تعداد ساقۀ فرعی7 .3

پاایی،  ، ژنوتییپ و محلیول  تین  خگیکی  بر تیأثیرات   افزون

گانی   وامیل میورد بررسیی بیر      های دوگانه و سهبرهمکن 

درصیید معنیادار ایید.   1هییای فر یی در سیط    تعیداد سیاقه  

دهیی براسیاس   گانیه بیرش  متقابیل سیه  درخصوص تأثیرات 

ژنوتیپ انجام گرفت. تن  رویگی موجیب کیاه  معنیادار    

های مورد بررسی اد، ولی های فر ی در ژنوتیپتعداد ساقه

(. مصیرف برگیی   7تن  زایگی اثر معناداری نداات )اکل 

و  6/20ترتییب   اسید سالیسیلیک در ارایط تن  رویگیی بیه  

و ‘ اختیر ’هیای  در ژنوتییپ  درصد تعداد ساقه فر ی را 2/10

ʻD81083ʼ     ، افزای  داد؛ درحالی که در ایرایط  یدم تین

(، امیا در  7پاای اثری بر این صفت نداایت )ایکل   محلول

 7/29تن  رویگی و زایگی س ب کاه   ʻKS31169ʼالین 

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

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

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

را بسییاری از محققیان   فر ی با مصیرف اسیید سالیسییلیک    

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

و  Clitoria teranataافییزای  تعییداد انگییعابات در گیاهییان 

Carthamus tinctorius  تیوان  میی  اد که دلیل این به یود را

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

 .[1،  22 مصرف این ترکیب دانست 

   

 

های ، الینʻاخترʼفرعی در رقم در رقم  ۀپاشی برحسب ژنوتیپ برای تعداد ساقبرهمکنش تنش خشکی، ژنوتیپ و محلول. 7شکل 
ʻD81083ʼ  وʻKS31169ʼ:بدون ت . تیمارها شامل( نشI1( تنش در مرحلۀ رویشی ،)I2( تنش در مرحلۀ زایشی ،)I3 رقم ،)ʼاخترʻ (V1 الین ،)

ʻD81083ʼ (V2 الین ،)ʻKS31169ʼ (V3بدون محلول ،)( پاشیS1محلول ،)میلی 5/0 پاشی با غلظت( موالرS2و محلول ) 1پاشی با غلظت 
 (S3موالر )میلی
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 ارتفاع. 8 .3

، تین  خگیکی   تیأثیرات د براساس نتیایج تجزیی  وارییان   

×  تیین  خگییکیپااییی و بییرهمکن  ژنوتیییپ و محلییول

در سط  پاای بر صفت ارتفا  محلول× ژنوتیپ و ژنوتیپ 

بیگیترین ارتفیا  را الیین     .معنیادار بیود  درصید   1احتمال 

ʻKS31169ʼ تین   (8)اکل  در ارایط بدون تن  داات .

کمتیرین  و رویگی ارتفا  هیر سیه ژنوتییپ را کیاه  داد     

(. تین   8 مگاهده اید )ایکل   ʻD81083ʼتفا  در الین ار

 ،اید  ʻKS31169ʼزایگی س ب کاه  معنادار ارتفا  الین 

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

رونیده   ژنوتییپ نیمیه   نیو ی  ʻKS31169ʼکیه الیین    از نجا

توجه بیه   تن  زایگی س ب کاه  ارتفا   ن اد. با ،است

ارتفیا  در   بیگترینپاای،  محلولو بل ژنوتیپ نتایج اثر متقا

موالر اسید میلی 1و  5/0های و با غلظت ʻKS31169ʼالین 

و در  ʻD81083ʼارتفییا  در الییین  کمتییرینو  سالیسیییلیک

مصییرف اسییید حاصییل ایید. پااییی اییرایط  ییدم محلییول

سالیسیلیک س ب افزای  معنادار ارتفیا  هیر سیه ژنوتییپ     

اسیید سالیسییلیک اخیتالف      رفت کارههای بولی غلظت ،اد

دیهیر   با گزارشحاصل معناداری با یکدیهر ندااتند. نتایج 

بیا مصیرف اسیید    گیاهیان  م نی بر افزای  ارتفا   تحقیقات

فرنهی در ارایط و گوجه گندم، لوبیا انگیاهدر سالیسیلیک 

تیوان بیه   . دلیل این به ود را میمگابه استو غیرتن   تن 

یلیک در افیزای  تقسییم سیلولی در    اثر مث ت اسید سالیسی 

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

اسید سالیسیلیک ارتفا  گیاهچ  گنیدم را نسی ت بیه تیمیار     

. اثیر مث یت اسیید    [28 ااهد در تن  اوری افیزای  داد  

سالیسیلیک بر فتوسنتز و راد گیاه، تحت ایرایط تین  و   

خگکی و تسریع در راید  کاه   سیب ناای از اوری و 

مجدد پد از رفع تن  نیز در گیاهان گنیدم تیمارایده بیا    

 .[26 اسید سالیسیلیک گزارش اد 

 

  
 (.I1) . تیمارها شامل بدون تنشلوبیا قرمز پاشی برای ارتفاع گیاهو ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ و محلول تنش خشکی برهمکنش .8شکل 

بدون ʻKS31169ʼ (V3 ،)(، الین V2) ʻD81083ʼ(، الین V1) ʻاخترʼرقم  ،(I3) ر مرحلۀ زایشیتنش د، (I2) تنش در مرحلۀ رویشی
 (S3) موالرمیلی 1پاشی با غلظت محلول و (S2) موالرمیلی 5/0 پاشی با غلظتمحلول، (S1) پاشی محلول

 

 گيرینتيجه .4

براساس نتیایج تحقییق حاضیر، تین  خگیکی در مرحلی        

اه   ملکیرد و اجیزای  ن در   رویگی و زایگی سی ب کی  

خصوص تن  در مرحل  زایگی س ب  اود. بهلوبیا قرمز می

کییاه   ملکییرد بیولییوژیکی،  ملکییرد دانییه و اییاخ   
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برداات اد. در بیین سیه ژنوتییپ میورد  زمیای ، الیین       

ʻD81083ʼ   کمتییرین کییاه   ملکییرد را در اییرایط تیین

 ʻراختʼو  ʻD81083ʼرویگی داات. در بین سه واریته الین 

دارای  ملکرد و ااخ  برداات بیگتری نس ت بیه الیین   

ʻKS31169ʼ   پاایی بیا   بودند. اایان ذکر است کیه محلیول

میوالر اسیید سالیسییلیک سی ب      میلیی  1و  5/0های غلظت

افزای   ملکرد و به ود صفات میورد بررسیی در ایرایط    

مث ت این ترکییب در تین     ریتأثزا اد. بدون تن  و تن 

تیر بیود. بیر همیین     تن  زایگیی مگیهود  رویگی نس ت به 

پاایی اسیید سالیسییلیک در ایرایط تین       اساس، محلیول 

خصیوص در  منظور تعدیل اثرهیای منفیی  ن بیه    خگکی به

 اود. مراحل رویگی راد گیاه توصیه می
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