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چکيده
33  و11 ،122(  یک و دو میلیموالر) و سه سطح آبیاری، نیم،پژوهشی بهمنظور بررسی اثر چهار سطح مختلف اسید سالیسیلیک (صفر
 بهصورت آزمایش فاکتوریل در،درصد تبخیر و تعرق گیاه) بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی زیتون رقم کنسروالیا
 در گلخانه دانشکده1391-1391  در سال،)قالب طرح پایهای بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار (هر تکرار شامل دو گلدان
 نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل اسید سالیسیلیک در آبیاری بر وزن تر.کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید
 همچنین نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد که. درصد مؤثر بود1  در سطح، سطح برگ و ارتفاع گیاه، ساقه و برگ،و خشک ریشه
 ساقه و برگ در گیاهان تیمارشده با اسید، مقدار وزن تر و خشک ریشه،)%33 ETc  و%11 ETc ،%122 ETc( در سه سطح آبیاری
، کمترین مقدار محتوای نسبی آب برگ. از مقادیر باالتری برخوردار بود،سالیسیلیک نسبت به گیاهان تیمارنشده با اسید سالیسیلیک
 درصد تبخیر و تعرق و بیشترین مقدار محتوای نسبی آب33  مربوط به تیمار آبیاری،پتانسیل آب ساقه و بیشترین مقاومت روزنهای
 همچنین مشخص شد. درصد تبخیر و تعرق گیاه بود122  مربوط به تیمار آبیاری، پتانسیل آب ساقه و کمترین مقاومت روزنهای،برگ
 سبب بهبود و افزایش پتانسیل آب، میلیموالر اسید سالیسیلیک2  محلولپاشی با،)%33ETc  و%11ETc( که در شرایط تنش کمآبی
 لذا پیشنهاد میگردد که بهمنظور تعدیل تنش خشکی در. محتوای نسبی آب برگ و سبب کاهش مقاومت روزنهای گردید،ساقه
. میلیموالر استفاده گردد2  از اسید سالیسیلیک با غلظت،نهالهای جوان زیتون
. مقاومت روزنهای، محتوای نسبی آب برگ، تنش خشکی، تبخیر و تعرق، پتانسیل آب ساقه:واژههای کليدی
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ABSTRACT
An experimental was conducted in order to investigate the effect of different levels of salicylic acid (0, 0.5, 1 and 2
mM) and three levels of irrigation [100, 66 and 33 percent evapotranspiration] on some morphological and
physiological characteristics of olive cv. ‘Konsevalia as factorial based on a randomized complete block design with
three replications in greenhouse of Agricultural Faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz in 2015-2016.
Results of ANOVA table showed that interaction of salicylic acid and irrigation had significan effect on fresh and dry
root weight, stem and leaf, leaf area and plant height at P<0.01. So that, in the three levels irrigation (100% ETc, 66%
ETc and 33% ETc), value of fresh and dry weight of root, stem and leaf, leaf area and plant height were higher in
plants treated with salicylic acid compared with plants untreated with salicylic acid. Plants irrigated with 33%ETc
had lowest amount of leaf relative water content, stem water potential and had highest stomatal resistance whiles
highest amount of leaf relative water content, stem water potential and lowest stomatal resistance were in Plants
irrigated with 100% ETc. Also, it was known that spraying with 2 mM salicylic acid increased leaf relative water
content, stem water potential, but stomatal resistance was declined in water deficit stress conditions. Therefore, it is
recommended to apply 2 mM salicylic acid to modify drought stress in young olive saplings.
Keywords: Drought Stress, evapotraspiration, relative water content, stomatal resistance, stem water potential.
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زيتون بانام علمی اولئا اوروپئا 7از خانواده اولئاسه و جزء
گیاهان مقاوم به شرايط خشک و نیمهخشک به شمار
میآيد .اين گیاه در صنعت میوهکاری ايران از جايگاه و
اهمیت خاصی برخوردار است ()Sadeghi, 2010؛
بهطوریکه بیش از  788هزار هکتار از اراضی کشور ،زير
کشت زيتون میباشد .اين آمار نشاندهنده توسعه
روزافزون کشت اين محصول است ( Anonymous,
 .)2011در اين راستا استفاده از روشهايی با هدف
افزايش کارايی مصرف آب و بهینهسازی مصرف آن ،امری
ضروری بهشمار میآيد .يکی از روشهايی که میتواند
سبب تحقق اين مهم گردد ،گزينش و استفاده از ارقام و
ژنوتیپهای مقاوم به تنش خشکی ( ;Arji et al., 2004
 )Rozban, 2009و همچنین استفاده از روشهای
تعديلکننده و کاهنده اثرات سوء تنشهای محیطی،
نظیر استفاده از مواد تنظیمکننده رشد گیاهی مانند
پاکلوبوترازول ( ،)Yazdani et al., 2007اسید سالیسیلیک
( Horvath et al., 2007; Nazari Kia, 2011; Salarpour
 )Ghoraba & Farahbakhsh, 2014و استفاده از مواد
غیرتنظیمکننده رشد مانند اسیدهای آمینه ،ويتامینها
( )Dolatabadian et al., 2009و موادی با ماهیت ضد
تعرقی ( Glenn et al., 2010; Khaleghi, 2012; Kaleghi
 )et al., 2012و همچنین محلولپاشی برخی از مواد
معدنی از قبیل کلسیم و پتاسیم ( & Sadrzadeh
 )Moallemi, 2007میباشد.
اسید سالیسیلیک با نام شـیمیايی 8ـ هیدروکسی
بنزوئیک اسید ،يک ترکیب فنلی طبیعی و از
تنظیمنندههای درونزای رشد است که در بیشتر
گیاهان حضـور دارد و امروزه بهعنوان تعديلکننده
تنش خشکی مورد استفاده قرار میگیرد .اين ترکیب
تنظیمکننده ،در بسیاری از فرايندهای فیزيولوژيک
نظیر باز و بستهشدن روزنهها ،القای گلدهی ،رشد و
نمو ،سنتز اتیلن و تنفس نقش دارد و میتواند سبب
ايجاد تحمل به تنشهای زنده و غیرزنده در گیاهان
گردد (.)Raskin, 1992; Horvath et al., 2007
محققین معتقدند که تحت تنش خشکی ،گیاهان
1. Olea europaea L.
2. Oleaceae

تیمارشده با اسید سالیسیلیک در مقايسه با گیاهان
تیمارنشده ،از سطح برگ و وزن خشک اندامهای
هوايی و مقدار کلروفیل کل باالتری برخوردار بودند
( Mehrabian Moghaddam et al., 2011; Nazari
.Kia, 2011; Salarpour Ghoraba & Farahbakhsh,
 .)2014همچنین اثر اسید سالیسیلیک بر ويژگیهای
فیزيولوژيکی و مورفولوژيکی ارقام کرونايکی و دزفول
زيتون در شرايط تنش خشکی نشان داد که با افزايش
شدت تنش خشکی از تعداد برگ ،وزن خشک
اندامهای هوايی ،محتوای رطوبت نسبی برگ ،میزان
کلروفیل برگ کاسته و بر مقدار پرولین و کربوهیدرات
افزوده شد؛ در حالیکه محلولپاشی با اسید
سالیسیلیک توانست آسیب ناشی از تنش خشکی را تا
حدی جبران نمايد ( .)Nazari Kia, 2011در تحقیق
انجامشده بر روی دانهالهای پسته ،مشخص شد که
اسید سالیسیلیک سبب بهبود و افزايش پارامتری
رشدی در شرايط تنش شد ( .)Bastam, 2011برخی
محققین معتقدند که استفاده از اسید سالیسیلیک در
گیاه گندم ،ذرت ،سويا و خردل ،میزان فتوسنتز را تحت
شرايط تنش خشکی افزايش دهد ( ;Khan et al., 2003
.)Mohamed & Ahmed, 2010; Nazar et al., 2015
نتايج اثر کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات
فیزيولوژيکی گیاه توتفرنگی تحت تنش خشکی،
نشان داد که با افزايش تنش خشکی ،محتوای نسبی
آب برگ و هدايت روزنهای در ارقام کردستان و
کوئینالیزای کاهش يافت .درحالیکه در رقم
کردستان ،محلولپاشی با اسید سالیسیلیک موجب
افزايش محتوای نسبی آب برگ ،میزان
کربوهیدراتهای محلول کل و پرولین برگ شد
( .)Normohamadi et al., 2011اسید سالیسیلیک با
کاهش میزان تنش اکسايشی و افزايش مقدار پرولین،
نقش حفاظتی از غشاها و اندامکهای سلولی ازجمله
ماشین پروتئینسازی سلول و ساختار پروتئینها و
آنزيمها بر عهده داشته و از اکسايش يا تجزيه آنها
میکاهد .مضافاً اينکه محلولپاشی اسید سالیسیلیک
بر روی گیاهان ،با افزايش توان ضد اکسايشی ازجمله
کاروتنوئیدها ،موجب کاهش مقدار پراکسید لیپیدها و
آباکسیژنه و حفاظت بیشتر از غشاهای سلولی و
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فتوسنتزی و رنگیزههای فتوسنتزی شده و از
کاتابولیسم کلروفیل جلوگیری میکند ( Horvath et
 .)al., 2007; Nazar et al., 2015بنابراين با عنايت به
وجود محدوديت آب و شرايط اقلیمی خشک و
نیمهخشک کشور ،اين پژوهش بهمنظور بررسی اثر
سطوح مختلف اسید سالیسیلیک و آبیاری بر برخی
شاخصهای مورفولوژيکی و فیزيولوژيکی زيتون رقم
کنسروالیا به اجرا درآمد.
مواد و روشها
بهمنظور بررسی اثر چهار سطح مختلف اسید
سالیسیلیک (صفر ،نیم ،يک و دو میلیموالر) و سه
سطح آبیاری (( 788شاهد) 66 ،و  99درصد تبخیر و
تعرق گیاه ( ))ETcبر برخی شاخصهای مورفولوژيکی
و فیزيولوژيکی زيتون رقم کنسروالیا ،پژوهشی
بهصورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح پايهای
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار (هر تکرار شامل
دو گلدان) ،در سال  7941-7949در گلخانه دانشکده
کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز با مختصات
جغرافیايی 97 ،درجه و  88دقیقه عرض شمالی از خط
استوا و  90درجه و  98دقیقه طول شمالی از
نصفالنهار گرينويچ و ارتفاع حدود  88متر از سطح
دريا به اجرا درآمد .در اين پژوهش  18نهال دوساله
زيتون رقم کنسروالیا با قطر و ارتفاع تقريباً يکسان از
مرکز تولید و پرورش نهال امام رضا واقع در باغملک
( 791کیلومتری شرق اهواز) تهیه و بهمنظور سازگاری
با محیط به مدت يک ماه تا شروع آزمايش (آبان ماه
 )7949در گلخانه نگهداری گرديد .پس از سازگاری ،با
آمادهسازی مخلوط خاکی به نسبت يکسوم ماسه،
يکسوم خاک زراعی و يکسوم کود حیوانی پوسیده،
نهالهای دوساله رقم کنسروالیا زيتون در  18گلدان
 79لیتری قرار داده شدند .اسید سالیسیلیک مورد
استفاده متعلق به شرکت مرک آلمان بود و عمل
محلولپاشی يکبار با چهار غلظت (صفر ،نیم ،يک و
دو میلیموالر) در آذرماه بر روی آنها صورت گرفت.
سپس با توجه به میزان تبخیر و تعرق روزانه تحت
رژيمهای آبیاری ( 788شاهد) 66 ،و  99درصد تبخیر
و تعرق گیاه قرار داده شدند و هر ده روز يکبار ،عمل
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آبیاری صورت گرفت ( Arji et al., 2002; Khaleghi et

 .)al., 2012بهمنظور اعمال تیمار آبیاری 6 ،گلدان
بهعنوان گیاه مرجع ،در کنار ساير گلدانها قرار گرفت
که با توزين اين گلدانها میزان آب آبیاری مشخص
شد .بدين گونه که ابتدا گلدانهای مرجع آبیاری کامل
شده و سپس وزن اين گلدانها ،در حالت ظرفیت
مزرعهای (بعد از گذشت  89ساعت) محاسبه گرديد.
سپس ،بعد از گذشت  78روز ،دوباره گلدانها وزن
شده و اختالف وزن اولیه و ثانويه بهعنوان میزان آب
آبیاری  788درصد تبخیر و تعرق گیاه در نظر گرفته
شد و برحسب آن تیمارهای آبیاری  66و  99درصد
تبخیر و تعرق محاسبه و اعمال گرديد ( Arji et al.,
 )2002; Khaleghi et al., 2012و پس از گذشت يک
ماه از شروع آزمايش (جهت مؤثر واقعشدن تیمارها)
پارامترهای فیزيولوژيکی (پتانسیل آب برگ ،محتوای
نسبی آب برگ و مقاومت روزنهای) و پارامترهای
مورفولوژيکی نظیر سطح برگ (با استفاده از دستگاه
 Leaf area meterمدل Delta-T Devices LTD
ساخت کشور انگلستان) و ارتفاع گیاه به فواصل هر 98
روز يکبار ( 98روز بعد از اعمال تیمار 68 ،روز بعد از
اعمال تیمار و  48روز بعد از اعمال تیمار) اندازهگیری
شد .همچنین ساير خصوصیات مورفولوژيکی نظیر وزنتر
و خشکريشه ،ساقه و برگ در پايان آزمايش اندازهگیری
شد .بهمنظور اندازهگیری پتانسیل آب ساقه با استفاده از
دستگاه محفظه فشار (مدل  SKPM 1400ساخت کشور
انگلستان) و با روش ( ،)Cameron et al., 1999محتوای
نسبی آب برگ به روش ( )Singh & Usha, 2003و
مقاومت روزنهای با دستگاه پرومتر (مدل  AP4ساخت
کشور انگلستان) و به روش ( )Khaleghi, 2012استفاده
شد .جهت آنالیز دادهها از نرمافزارهای MSTATC
(جهت آنالیز صفاتی که فقط يکبار در پايان آزمايش
اندازهگیری شدند) و ( SASجهت آنالیز صفاتی که به
فواصل هر  98روز يکبار اندازهگیری شدند) و همچنین
جهت مقايسه میانگین دادهها از روش آزمون چند
دامنهای دانکن در سطح پنج و يک درصد استفاده شد.

الزم به ذکر است که جهت آنالیز خصوصیاتی که در
زمانهای مشخص اندازهگیری شده بودند از روش
اندازهگیری تکراری استفاده شد.
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نتايج
خصوصيات مورفولوژیکی
وزنتر و خشکریشه

نتايج جدول  7نشان داد که اثر برهمکنش آبیاری و
اسید سالیسیلیک بر وزنتر و خشکريشه در سطح 7
درصد مؤثر بود و با کاهش مقدار آب ،وزنتر و
خشکريشه کاهش يافت .بهطوریکه در گیاهان فاقد
محلولپاشی با اسید سالیسیلیک و آبیاریشده با ETc
 %66ETc ،%788و  ،%99ETcوزنتر ريشه ،بهترتیب
 8/19 ،9/08و  8/74گرم بود .نتايج حاکی از آن است
که در رژيم آبیاری  %66ETcو  ،%99ETcوزنتر ريشه،
در گیاهان تیمارشده با اسید سالیسیلیک نسبت به
گیاهان تیمارنشده ،از مقادير باالتری برخوردار بود.
وزن خشک ريشه نیز در گیاهان آبیاریشده با ETc
 %66محلولپاشی و دو میلیموالر اسید سالیسیلیک،
سبب افزايش  7/66برابری نسبت به گیاهان
محلولپاشی نشده گرديد و در گیاهان آبیاریشده با
 %99 ETcو محلولپاشی با دو میلیموالر اسید
سالیسیلیک ،سبب افزايش  7/80برابری نسبت به
گیاهان محلولپاشی نشده در همین رژيم آبیاری شد.
وزن تر و خشک ساقه

با عنايت به جدول مقايسه میانگین معلوم گرديد که
اثر برهمکنش آبیاری و اسید سالیسیلیک بر وزنتر و
خشک ساقه در سطح  7درصد مؤثر بود .در واقع

وزنتر و خشک ساقه نیز روندی مشابه وزنتر و
خشکريشه داشت .بهطوریکه در تیمارهای آبیاری
 %66 ETcو  %99 ETcو عدم محلولپاشی با اسید
سالیسیلیک ،مقدار وزنتر ساقه ،کمتر از گیاهان
محلولپاشی شده با اسیدسالیسیلیک بود .همچنین
وزنتر ساقه در گیاهان تیمارشده با  %66ETcو
محلولپاشی شده با دو میلیموالر اسید سالیسیلیک
 89/99گرم و در گیاهان تیمارشده با  %99ETcو
محلولپاشی شده با دو میلی موالر اسید سالیسیلیک،
 88/11گرم بود (جدول  .)7کمترين مقدار وزن خشک
ساقه نیز ( 77/96گرم) مربوط به گیاهان تیمارشده با
رژيم آبیاری  %99ETcو تیمارنشده با اسید سالیسیلیک
بود؛ در حالیکه در همین رژيم آبیاری ،در گیاهان
تیمارشده با  8میلیموالر اسید سالیسیلیک ،مقدار وزن
خشک ساقه  79/18گرم بهدست آمد که از نظر آماری
در سطح  ،%7اختالف معنیدار آماری وجود داشت.
وزن تر و خشک برگ

محلولپاشی با اسید سالیسیلیک ،در گیاهان
آبیاریشده با  %66 ETcو  ،%99 ETcدر سطح 7

درصد ،سبب بهبود و افزايش وزن تر برگ در مقايسه
با گیاهان محلولپاشی نشده شد .کمترين وزن تر برگ
( 1/17گرم) در گیاهان آبیاریشده با  %99 9ETcو
عدم محلولپاشی با اسید سالیسیلیک بود.

جدول  .7مقايسه میانگین اثر متقابل آبیاری و اسید سالیسیلیک بر وزن تر و خشک ريشه ،ساقه و برگ زيتون رقم کنسروالیا
Table 1. Means comparison of interaction between irrigation and salicylic acid on fresh and dry weight of root, stem
and leaf of ‘Konservalia’ olive
Leaf Dry
Weight
)(g
7.51±0.29bc
8.38±0.58a
7.25±0.50a
7.74±0.34b
4.30±0.60dc
5.70±0.47d
5.37±0.21d
5.57±0.32d
3.50±0.26f
4.11±0.45e
4.13±0.38e
4.12±0.39e

Leaf Fresh
Weight
)(g
10.14±0.13a
10.03±0.19a
9.90±0.28a
10.16±0.17a
6.17±0.55e
7.17±0.34d
7.26±0.25d
7.93±0.35c
5.51±0.49a
6.72±0.19e
6.30±0.69e
6.22±0.30e

Stem
Dry Weight
)(g
19.15±0.40ab
18.82±0.92b
18.97±0.53b
19.65±0.65a
13.05±0.20e
13.55±0.24d
15.91±0.60c
15.70±0.43c
11.46±0.40f
13.10±0.17e
13.20±0.23e
13.70±0.39d

Stem Fresh
Weight
)(g
27.36±0.42b
28.33±0.31a
27.6±0.24b
27.58±0.32b
22.21±0.11f
23.47±0.28d
23.38±0.30d
24.33±0.45c
21.38±0.58g
20.82±0.13g
22.41±0.36e
22.57±0.21e

Root Dry
Weight
)(g
3.92±0.40a
3.79±0.30a
3.70±0.50a
3.76±0.13a
1.83±0.26fg
2.85±0.12c
2.60±0.14d
3.05±0.15b
1.72±0.14g
2.01±0.17f
2.31±0.27de
2.21±0.29ef

Root Fresh
Weight
)(g
†4.82±0.53a
4.64±0.12a
4.55±0.26a
4.41±0.28a
2.73±0.17d
3.82±0.13b
3.77±0.16b
3.95±0.18b
2.19±0.13e
2.90±0.21d
3.21±0.15a
3.11±0.12a

Salicylic
Acid
)(mM
0
0.5
1
2
0
0.5
1
2
0
0.5
1
2

Irrigation

100%ETc

66%ETc

33%ETc

† در هر ستون ،میانگینهای دارای حروف يکسان ،بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  %7معنیدار نیستند.
In each column, means followed by the same letter are not significant at P≤0.01, according to Duncan Multiple Test.

†
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اثر برهمکنش آبیاری و اسید سالیسیلیک بر وزن
خشک برگ نیز نشان داد که در گیاهان محلولپاشی
نشده با اسید سالیسیلیک و آبیاریشده با ،%788ETc
 %66ETcو  ،%99ETcوزن خشک برگ بهترتیب ،1/17
 9/9و  9/1گرم بود (جدول  .)7همچنین وزن خشک
برگ در گیاهان تیمارشده با اسید سالیسیلیک نسبت به
گیاهان تیمارنشده با اسید سالیسیلیک ،در سطوح آبیاری
 %66 ETc ،%788 ETcو  ،%99ETcاز مقادير باالتری
برخوردار بود .بیشترين وزن خشک برگ ( 0/90گرم) ،در
گیاهان تیمارشده با  8میلیموالر اسید سالیسیلیک و
کامل آبیاریشده بهدست آمد (جدول .)7
ارتفاع گياه

با عنايت به شکل B ،A( 7و  )Cدر طی  68 ،98و 48
روز بعد از محلولپاشی ،کمترين مقدار ارتفاع گیاه
مربوط به گیاهان آبیاریشده با رژيم آبیاری %99ETc
و محلولپاشی شده با غلظت صفر میلیموالر اسید
سالیسیلیک و بیشترين مقدار ارتفاع گیاه مربوط به
گیاهان کامل آبیاریشده و تیمارشده با  8میلیموالر
اسید سالیسیلیک ( 69/98سانتیمتر) بود .همچنین
ارتفاع گیاه در  68 ،98و  48روز پس از محلولپاشی
در گیاهان محلولپاشی شده با اسید سالیسیلیک ،در
رژيم آبیاری  %66 ETcو  %99ETcنسبت به گیاهان
محلولپاشی نشده در همین رژيم آبیاری ،بیشتر بود.
درواقع ،بیشترين ارتفاع گیاه در شرايط تنش کمآبی
( %66 ETcو  )%99ETcدر  68 ،98و  48روز پس ار
محلولپاشی ،در گیاهان محلولپاشی شده با غلظت 8
میلیموالر اسید سالیسیلیک بدست آمد (شکل  B-7و
 )C-7که اين نتايج حاکی از آن است که در شرايط
تنش کمآبی ،محلولپاشی با اسید سالیسیلیک سبب
افزايش ارتفاع گیاه گرديد.

001

درحالیکه بیشترين سطح برگ مربوط به تیمار آبیاری
کامل و محلولپاشی با  8میلیموالر اسید سالیسیلیک،
پس از گذشت  48روز بعد از محلولپاشی (0986/86
سانتیمتر مربع) بهدست آمد .با توجه به شکل  B-7و C
مشخص گرديد که در شرايط تنش کمآبی ( %66ETcو
 ،)%99ETcبا گذشت زمان ،از  98تا  48روز محلولپاشی
گیاه با اسید سالیسیلیک ،سبب افزايش سطح برگ
گرديد؛ بهگونهای که بیشترين سطح برگ پس از  48روز
از محلولپاشی ،در هر دو رژيم آبیاری  %66ETcو
 ،%99ETcدر گیاهان محلولپاشی شده با  8میلیموالر
اسید سالیسیلیک گزارش گرديد گه اين نتايج حاکی از
آن است که در شرايط تنش کمآبی ،محلولپاشی با اسید
سالیسیلیک میتواند سبب افزايش سطح برگ گیاه شود.
خصوصيات فيزیولوژیکی
محتواي نسبی آب برگ

مقايسه میانگین برهمکنش آبیاری در زمان بر محتوای
نسبی آب برگ نشان داد که کمترين مقدار محتوای
نسبی آب برگ ( 19/78درصد) مربوط به تیمار آبیاری
( %99 ETcدر  48روز بعد از اعمال تیمار) و بیشترين
مقدار محتوای نسبی آب برگ ( 49/11درصد) مربوط
به تیمار آبیاری ( %788 ETcدر  48روز بعد از اعمال
تیمار) بود که اين نتايج بیانگر وجود يک همبستگی
مثبت بین میزان آب و محتوای نسبی آب برگ بود.
بهطوریکه با کاهش مقدار آب آبیاری ،محتوای نسبی
آب برگ نیز کاسته شد .همچنین اين مطالعه نشان
داد که در  48روز بعد از اعمال تیمار ،با کاهش
تقريبی  18درصدی آب ،محتوای نسبی آب برگ در
گیاهان آبیاریشده با  ،%99 ETcدر حدود  18درصد
نسبت به گیاهان شاهد کاهش يافت (جدول .)8
پتانسيل آب ساقه

سطح برگ

با عنايت به شکل  B ،A( 8و  )Cکمترين سطح برگ در
طی  68 ،98و  48روز پس از اعمال تیمار ،مربوط به
گیاهان آبیاریشده با  %99 ETcو محلولپاشی شده با
غلظت صفر میلیموالر اسید سالیسیلیک (بهترتیب
 9180/98 ،9918/68و  9888/98سانتیمتر مربع) بود؛

مقايسه میانگین برهمکنش آبیاری در زمان بر
پتانسیل آب ساقه (جدول  )8نشان داد که کمترين
پتانسیل آب ساقه مربوط به گیاهان آبیاریشده با
 %99 ETcپس از  48روز بعد از اعمال تیمارها
( -8/81مگاپاسکال) بود ،حال آنکه در گیاهان کامل
آبیاریشده و گیاهانی که تحت رژيم آبیاری %66 ETc
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شفیعی و همکاران :تأثیر اسید سالیسیلیک بر برخی از خصوصیات مورفولوژيکی و ...

قرار گرفته بودند ،پتانسیل آب ساقه پس از  48روز از
اعمال تیمار ،بهترتیب  -8/4و  -7/46بود (جدول .)8

B

A
)Plant Height (cm

100%ETc+0 mM SA
100%ETc+0.5 mM SA
100%ETc+1 mM SA
100%ETc+2 mM SA
60
90
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30
60
90
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64
62
60
58
56
54
52
50
48

30

C

شکل  .7اثر متقابل زمان × آبیاری × اسید سالیسیلیک بر ارتفاع گیاه زيتون رقم کنسروالیا

Figure 1. Effect of Time× Irrigation× Salicylic acid interaction on Plant Height of ‘Konservalia’ Olive

B
A

C

شکل  .8اثر زمان × آبیاری × اسید سالیسیلیک بر سطح برگ زيتون رقم کنسروالیا

Figure 2. Effect of Time× Irrigation× Salicylic acid on Leaf Area of ‘Konservalia’ Olive
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نتايج مبین کاهش پتانسیل آب ساقه ،با کاهش مقدار
آب در طی زمانهای آزمايش بود.
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نتايج جدول مقايسه میانگین اثر زمان × اسید
سالیسیلیک (جدول  )9نشان داد که در  98روز پس
از اعمال تیمار در گیاهان تیمارشده با نیم میلیموالر
اسید سالیسیلیک ،پتانسیل آب ساقه نسبت به بقیه
تیمارها بیشتر بود ( -7/96مگاپاسکال) و کمترين
مقدار پتانسیل آب ساقه ،در  48روز بعد از اعمال
تیمار و در گیاهان محلولپاشی شده با يک میلیموالر
اسید سالیسیلیک بود .و در تمامی سطوح اسید
سالیسلیک ،با گذشت زمان از  98روز به  68و 48
روز ،از مقدار پتانسیل آب ساقه کاسته شد؛ اما بهطور
کلی نتايج حاکی از آن بود که فقط غلظت نیم
میلیموالر اسید سالیسیلیک در هر سه زمان توانست
سبب افزايش پتانسیل آب ساقه گردد.
مقاومت روزنهاي

جدول ( 8اثر زمان × آبیاری بر مقاومت روزنهای برگ)

001

نشان داد که پس از گذشت  68روز از اعمال تیمار ،در
گیاهانی که تحت تنش کمآبی بودند ،مقاومت روزنهای
برگ افزايش يافت .کمترين مقاومت روزنهای برگ در
 48روز پس از اعمال تیمار ،مربوط به تیمار آبیاری
 8/87( %788 ETcثانیه بر سانتیمتر) و بیشترين
مقاومت روزنهای برگ در  48روز پس از اعمال تیمار
مربوط به تیمار آبیاری  1/1( %99ETcثانیه بر
سانتیمتر) بود .با توجه به جدول  9مشخص شد که
باگذشت زمان از  98به  48روز پس از محلولپاشی ،در
گیاهان محلولپاشی شده با اسید سالیسیلیک در مقايسه
با گیاهان فاقد محلولپاشی بر مقدار مقاومت روزنهای
کمتر افزوده شد ،بهگونهای که در  48روز پس از اعمال
تیمار ،در گیاهان محلولپاشی شده با  8میلی موالر اسید
سالیسیلیک ،میزان مقاومت روزنهای  9/99ثانیه بر
سانتیمتر گزارش شد ،ولی در گیاهان تیمارنشده اين
شاخص برابر با  6/99ثانیه بر سانتیمتر بود.

جدول  .8مقايسه میانگین اثر متقابل زمان و اّبیاری بر محتوی نسبی آب برگ ،پتانسیل آب ساقه و مقاومت روزنهای زيتون رقم
کنسروالیا
Table 2. Means comparison of interaction between time and irrigation on leaf relative water content, stem water
potential and stomatal resistance of ‘Konservalia’ olive
Stomotal Resistance
) (s/m
2.11±0.15f
2.30±0.30f
2.01±0.10f
2.90±0.10e
4.10±0.30cd
4.26±0.30c
3.9±0.10cd
5.17±0.10bc
5.50±0.30a

Stem Water Potntial
)(MPa
-0.82±0.11d
-0.80±0.11d
-0.90±0.13d
-1.54±0.15c
-1.48±0.13c
-1.96±0.16b
-2.09±0.14b
-2.12±0.12ab
-2.25±0.13a

Leaf Realtive Water
)Content (%
†93.33±0.78a
93.67±0.87a
94.77±1.74a
70.96±1.02b
66.01±1.25c
64.44±1.58c
56.92±0.79d
54.18±1.08e
54.12±1.02e

Time (Days After Spray
)Treatment
30
60
90
30
60
90
30
60
90

Irrigation
100%ETc

66%ETc

33%ETc

† در هر ستون ،میانگینهای دارای حروف يکسان ،بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  %7معنیدار نیستند.

in each column, means followed by the same letter are not significant at P≤0.01, according to Duncan Multiple Test.

†

جدول  .9مقايسه میانگین اثر متقابل زمان و اسید سالیسیلیک بر پتانسیل آب ساقه و مقاومت روزنهای زيتون رقم کنسروالیا
Table 3. Means comparison of interaction between time and salicylic acid on stem water potential and stomatal
resistance of ‘Konservalia’ olive
Stomotal Resistance
) (s/m
2.7±0.28g
5.75±0.11b
6.33±0.26a
2.41±0.22h
4.11±0.49f
5.01±0.20c
2.56±0.15fg
4.53±0.34df
4.94±0.30c
2.46±0.12g
4.87±0.42cd
4.33±0.46f

Stem Water Potntial
)(MPa
†-1.51±0.03bc
-1.54±0.01ccd
-1.55±0.03cd
-1.35±0.02a
-1.46±0.05b
-1.45±0.07b
-1.54±0.03cd
-1.58±0.04cd
-1.69±0.04e
-1.53±0.05c
-1.47±0.07bc
-1.62±0.05d

Time
)(Days After Spray Treatment
30
60
90
30
60
90
30
60
90
30
60
90

† در هر ستون ،میانگینهای دارای حروف يکسان ،بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  %7معنیدار نیستند.

Salycilic Acid
)(mM
0

0.5
1
2

in each column, means followed by the same letter are not significant at P≤0.01, according to Duncan Multiple Test.

†
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بحث
نتايج اين مطالعه نشان داد که تنش خشکی (کمآبی)
سبب کاهش وزنتر و خشک ساقه ،برگ و ريشه،
ارتفاع و سطح برگ شد (جدول  7و شکل  7و .)8
نتايج مشابهی نیز توسط برخی محققین گزارششده
است ،بهطوریکه اين محققین بیان کردند که در ارقام
مختلف زيتون ،تنش خشکی باعث کاهش سطح برگ،
ارتفاع نهال ،وزنتر و خشک شاخه ،برگ و ريشه شد
( Arzani & Arji, 2002; Arji et al., 2004; Yazdani
 .)et al., 2007; Khaleghi, 2012عالوه براين ،نتايج
بهدستآمده از تأثیر مقادير مختلف آبیاری بر
عکسالعملهای فیزيولوژيکی و رشدی نهالهای جوان
زيتون ارقام ماری ،زرد ،بیلدی ،میشن و روغنی،
مشخص کرد که تنش شديد خشکی (-7/1
مگاپاسکال) ،باعث کاهش رشد قطری تنه و وزنتر و
خشک شاخه ،برگ و ريشه شد ()Arji et al., 2002
که اين يافتهها با نتايج اين آزمايش مطابقت داشت.
برخی از مطالعهها علت کاهش رشد گیاهان در شرايط
تنش خشکی را به دلیل محدودشدن فتوسنتز ،آنهم
بهواسطه کاهش نفوذ دیاکسیدکربن به داخل روزنهها
و فضای بینسلولی میدانند ( Ahmadi, 2000; Di
 .)Vaio et al., 2012همچنین گزارشهای ديگری
حاکی از آن است که در شرايط تنش آبی ،کاهش رشد
از مصرف باالی  ATPجهت آبکافت (هیدرولیز)
کربوهیدراتها و از کاهش نرخ فتوسنتز و سطح برگ
نشأت میگیرد ()Di Vaio et al., 2012؛ عالوه بر اين،
علت کاهش رشد ريشه و وزنتر و خشکريشه در
تنش خشکی را میتوان بهواسطه تأثیر مستقیم و
غیرمستقیم کاهش آب بر رشد و وزنتر و خشکريشه
اعالم نمود .درواقع تنش خشکی ،بهواسطه تأثیر بر
تورژسانس سلول ريشه ،بهطور مستقیم منجر به
کاهش رشد ريشه میشود و بهطور غیرمستقیم ،آنهم
بهواسطه کاهش در کارايی فتوسنتز ناشی از عدم
جذب آب کافی توسط ريشه است ،که اين مساله باعث
کاهش در تخصیص کربوهیدارت کافی به ريشه شده
که در نتیجه از میزان رشد ريشه و وزن تر و خشک
ريشه کاسته میشود ( ;Flexas & Medrano, 2002
.)Khaleghi, 2012

يافتههای اين آزمايش نشان داد که با افزايش
غلظت اسید سالیسیلیک بر مقدار وزن تر و خشک
ريشه ،ساقه و برگ ،سطح برگ و ارتفاع گیاه افزوده
شد .نتايج مشابهی نیز در بررسی اثر اسید سالیسیلیک
بر رشد رويشی دانهال پسته بدست آمد که بیانگر
بهبود و افزايش شاخصهای رويشی (طول ساقه ،تعداد
و سطح برگ ،وزنتر و خشک اندام هوايی) در شرايط
تنش بود ( .)Bastam, 2011مطالعات ديگری نیز نشان
داد که اسید سالیسیلیک باعث افزايش سطح برگ و
وزن خشک اندامهای هوايی و مقدار کلروفیل کل،
محتوی نسبی آب برگ ،در مقايسه با عدم مصرف
اسید سالیسیلیک در شرايط تنش خشکی شد
( Mehrabian Moghaddam et al., 2011; Nazari
 .)Kia, 2011; Normohamadi, 2011برخی محققین
علت تأثیر مثبت اسید سالیسیلیک بر شاخصهای
رشدی را بهبود و افزايشيافتن فتوسنتز و باالبودن
میزان محتوی نسبی آب و پتانسیل آب در اثر
استعمال اسید سالیسیلیک میدانند ( Singh & Usha,
 .)2003برخی محققین معتقدند که اسید سالیسیلیک
از طريق جلوگیری از اثر منفی تنش اکسیداتیو در غشا
(پراکسیداسیون لیپیدها) و همچنین افزايش فتوسنتز
و جلوگیری از تخريب اکسین و افزايش پرولین ،سبب
پايداری غشا و باعث ايجاد تحمل به شرايط تنش و
افزايش رشد میشود ( Horvath et al., 2007; Nazar
.)et al., 2015
محتوای نسبی آب برگ ،پتانسیل آب ساقه و
مقاومت روزنهای ،بهعنوان شاخصهايی از وضعیت آبی
گیاه میباشند .نتايج اين آزمايش نشان داد که با
کاهش مقدار آب ،محتوای نسبی آب برگ و پتانسیل
آب ساقه کاهش و مقاومت روزنهای افزايش يافت ولی
محلولپاشی گیاهان با اسید سالیسیلیک ،سبب بهبود
و افزايش محتوای نسبی آب برگ و پتانسیل آب ساقه
و کاهش مقاومت روزنهای برگ شد .نتايج اين
آزمايش ،با آزمايشهای صورتگرفته بر روی
توتفرنگی ،که نشان داد که تنش خشکی سبب
کاهش محتوی نسبی آب برگ ،پتانسیل آب ساقه و
افزايش مقاومت روزنهای برگ و محلولپاشی گیاه با
اسید سالیسیلیک ،سبب افزايش محتوی نسبی آب
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برگ ،پتانسیل آب ساقه و کاهش مقاومت روزنهای
گرديد ،مطابقت داشت ( ;Nazari Kia, 2011
 .)Normohamadi, 2011محققین افزايش در محتوای
نسبی آب برگ و پتانسیل آب ساقه توسط اسید
سالیسیلیک را بهواسطه نقش آن در تنظیم و افزايش
آنزيمهای ضد اکسايشی و ترکیبات دارای گونههای
اکسیژن فعال در گیاه و افزايش مقدار پتاسیم میدانند
( .)Kabiri et al., 2014; Ghaderi et al., 2015در
واقع اسید سالیسیلیک با افزايش آنزيمهای ضد
اکسايشی ،مانع از حمله راديکالهای آزاد به سلول
شده و که اين امر موجب عدم تغییر و تخريب
سیتوپالسم سلولی توسط راديکالهای آزاد میشود؛
درنتیجه نشت الکترولیتی و کاهش محتوای نسبی آب
سلولی رخ نخواهد داد .همچنین بیانشده است که
کاربرد اسید سالیسیلیک سبب افزايش میزان
پلیآمینهای پوترسین ،اسپرمیدين و اسپرمین در
گیاه شده که اين امر میتواند به يکپارچگی و به حفظ
غشا تحت شرايط تنش خشکی کمک کند ( Raskin,
.)1992; Horvath et al., 2007
محتوای نسبی آب برگ ،پتانسیل آب ساقه و
مقاومت روزنهای ،بهعنوان شاخصهايی از وضعیت آبی
گیاه میباشند .بر اساس تحقیقات صورتگرفته،
بیانشده است که در شرايط تنش خشکی ،به دلیل
کاهش فشار تورژسانس و افزايش اسید آبسیزيک،
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انسداد روزنه و افزايش در مقاومت روزنهای حادث
میشود ،که کاربرد اسید سالیسیلیک ،بهواسطه مهار
راديکالهای آزاد اکسیژن و با افزايش ظرفیت سیستم
ضد اکسايشی و با افزايش مقدار پتاسیم ،سبب افزايش
فشار آماس سلولی ،افزايش محتوی نسبی آب و
پتانسیل آب و درنتیجه کاهش مقاومت روزنهای برگ
میگردد ( Raskin, 1992; Delavari Parizi et al.,
.)2012
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نتايج اين آزمايش نشان داد که تحت تنش خشکی،
پارامترهای رويشی گیاه کاهش میيابد؛ در حالیکه
اين پارامترها در گیاهان تیمارشده با اسید سالیسیلیک
نسبت به گیاهان تیمارنشده ،در شرايط تنش کمآبی،
از مقادير باالتری برخوردار بود .همچنین مشخص شد
که در گیاهان تحت تنش آبیاری ،تیمار  8میلیموالر
اسید سالیسیلیک سبب بهبود و افزايش پتانسیل آب
ساقه ،محتوای نسبی آب برگ و سبب کاهش مقاومت
روزنهای نسبت به گیاهان فاقد محلولپاشی با اسید
سالیسیلیک شد؛ همچنین سبب بهبود و افزايش
پارامترهای رشدی ،در طی تنش کمآبی گرديد؛ لذا
پیشنهاد میگردد که بهمنظور تعديل تنش خشکی در
نهالهای جوان زيتون ،از اسید سالیسیلیک با غلظت 8
میلیموالر استفاده گردد.
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