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چکیده
براساس اطالعات استخراج شده از نقشه منابع و استعداد خاكهای ایران ،حدود  44/5میلیون هکتار از مساحت ایران را اراضی
شور تشکیل میدهند .سالیسیلیک اسید یک تنظیم کننده رشد گیاهی است که تحمل گیاهان را به تنشهای محیطی افزایش داده و
موجب بهبود فعالیتهای متابولیکی گیاه میشود .براین اساس این آزمایش به منظور بررسی اثر تنش شوری در اراضی فاقد سیستم
زهکش و نقش اسید سالیسیلیک در تعدیل اثر آن اجرا شد .این آزمایش بهصورت تجزیه مرکب در قالب طرح بلوكهای کامل
تصادفی در سه تکرار در سال زراعی  1395-96در اراضی کشاورزی شهرستان شادگان اجرا شد .تیمارهای مورد مطالعه شامل اراضی
زیر کشت گندم در دو محیط -1 :کشت در اراضی نرمال (دارای سیستم زهکش) (آزمایش اول)  -2کشت در اراضی شور (فاقد
سیستم زهکش) (آزمایش دوم) و عامل دوم شش روش کاربرد اسید سالیسیلیک شامل عدم کاربرد اسید سالیسیلیک (شاهد)،
تلقیح بذر با اسید سالیسیلیک ،محلولپاشی در ابتدای پنجهدهی ،تلقیح بذر با اسید سالیسیلیک بهعالوه محلولپاشی در ابتدای
پنجهدهی ،محلولپاشی در مرحله انتهای پنجهدهی و تلقیح بذر با اسید سالیسیلیک بهعالوه محلولپاشی در مرحله انتهای
پنجهدهی بود .نتایج نشان داد که اثر نوع اراضی مورد کشت بر ارتفاع گیاه ،شاخص سطح برگ ،ماده خشک کل ،سرعت رشد
محصول وسرعت فتوسنتز خالص در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .اثر اسید سالیسیلیک در تمامی صفات اندازهگیری در
سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .برهمکنش محیط و روش کاربرد سالیسیلیک بر سرعت رشد محصول در سطح احتمال پنج
درصد معنیدار و در مورد سایر صفات اختالف معنیدار نداشت .بیشترین و کمترین مقدار در صفات مورد بررسی به ترتیب در
اراضی نرمال و شور مشاهده شد و از میان روشهای مختلف کاربرد اسید سالیسیلیک ،بیشترین و کمترین مقدار در صفات در روش
تلقیح بذر با اسید سالیسیلیک بهعالوه محلولپاشی در ابتدای پنجهدهی و بدون کاربرد اسید سالیسیلیک (شاهد) حاصل شد.
واژههای کلیدی :صفات فیزیولوژیکی ،صفات مرفولوژیکی و زهکش.

Downloaded from cpj.iauahvaz.ac.ir at 1:25 +0330 on Friday November 22nd 2019

فاقد سیستم زهکش

اثر روشهای مختلف کاربرد اسید سالیسیلیک برکاهش اثرات تنش شوری در اراضی گندم فاقد سیستم زهکش

132

مقدمه
تولید محصوالت کشاورزی با انواع مختلف تنشهای زنده و غیرزنده مواجه است .امروزه از شوری به عنوان تنش

تعریف  )1999( Shannon and Grieveشوری عبارت است از حضور بیش از اندازه نمکهای قابل حل و عناصر معدنی
در محلول خاك که منجر به تجمع نمک در ناحیه ر یشه شده و گیاه در جذب آب کافی از محلول خاك با اشکال روبرو
می شود .براساس اطالعات استخراج شده از نقشه منابع و استعداد خاك های ایران ،حدود  44/5میلیون هکتار از مساحت
ایران را اراضی شور تشکیل میدهند که غالبا در فالت مرکزی ،استان خوزستان و دشتهای جنوبی واقع شدهاند (بنایی و
همکاران .)1384 ،در استان خوزستان با حرکت از شمال به طرف جنوب ،به دلیل شیب کم اراضی ،سنگین بودن بافت
خاك و باال بودن آب زیرزمینی ،شوری اراضی بیشتر میشود .برآوردها نشان داده است حداقل  400هزار هکتار از اراضی
جنوب استان شور و نیاز به زهکش دارند (بخشنده .)1388 ،تنش شوری موجب تغییرات شیمیایی ،فیزیولوژیکی و
مرفولوژیکی متعددی در گیاهان می شود .این تنش رشد ،فتوسنتز ،سنتز پروتئین ،متابولیسم لیپیدها ،تنفس و تولید انرژی
را تحت تاثیر قرار میدهد ( .)Parida and Das, 2005همچنین ،شوری موجب اختالل در جذب مواد معدنی می شود
( .)Parida and Das, 2005تنش شوری باعث تولید گونه های فعال اکسیژن و افزایش نشتپذیری غشای سلولها شده
که عالوه بر آسیب اکسیداتیو وارد شده توسط گونههای فعال اکسیژن ،باعث افزایش برخی پروتئینها مانند پروتئینهای
شوك گرمایی ،چپرونها و سایر پروتئینهای سمزدا میشود ( .)Sudhakar et al., 2001گیاهان سازوکارهای متفاوتی
برای تحمل در برابر تنش شوری دارند که شامل یون سدیم ورودی به اندام هوایی ،ترشح و دفع نمک در سطح برگ ،تغییر
در هورمونهای گیاهی و القای سنتز برخی پروتئینها است ( .)Munns 2002; Mahajan and Tuteja, 2005در حال
حاضر ،از ترکیباتی استفاده میشود که تحمل گیاهان را به تنشهای محیطی افزایش داده و موجب بهبود فعالیتهای
متابولیکی گیاه می شوند .اسید سالیسیلیک یکی از این ترکیباتی که در این زمینه شناسایی شده است .اسید سالیسیلیک
یک تنظیم کننده ر شد گیاهی است که در گیاهان در مقادیر کم وجود دارد ( .)Raskin, 1992این ترکیب هم به فرم آزاد
و هم به فرم گلیکوزیل می باشد ( .)Lee et al., 1995این ترکیب در تنشهای محیطی اثر محافظتی داشته ،موجب بهبود
روند رشد در گیاه میشود (دالوری پاریزی و همکاران )2004( Khodary .)1390 ،گزارش کرد که استفاده از استیل
سالیسیلیک اسید با غلظت های  0/1 -1میلی موالر به صورت خیساندن بذری و اسپری برگی روی ذرت ،میزان وزن تر
شاخساره و ریشه ،وزن خشک شاخساره و ریشه ،قطر ساقه و تعداد برگ را تحت تنش شوری نسبت به شاهد افزایش داد.
طاهری و فتحی ( )1394گزارش دادند اسید سالیسیلیک اثر معنیداری بر ارتفاع بوته ،قطر ساقه ،طول بالل ،قطر بالل،
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عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت داشت .با مصرف یک میلیموالر اسید سالیسیلیک عملکرد دانه به
مقدار  8316کیلوگرم در هکتار بهدست آمد که  24درصد بیشتر از تیمار عدم مصرف بود Hamid .و همکاران ()2010

قوی و بزرگتر شده و میزان کلروفیل ،محتوای قندهای محلول و پروتئینها را در گیاه افزایش میدهد .هاشمی و همکاران
( )1393نشان دادند که بیشترین اثر مثبت اسید سالیسیلیک بر رشد و عملکرد گیاه جو در شرایط تنش شوری در کاربرد
بهصورت پرایمینگ و محلولپاشی در مرحله شروع پنجه زنی مشاهده شد .همچنین روند تغییر ارتفاع بوته ،سطح برگ و
وزن خشک بوتههای جو نیز تحت اثر مثبت و معنی دار کاربرد اسید اسید سالیسیلیک در هر دو نحوه کاربرد به صورت
پرایمینگ و محلولپاشی قرار گرفت .لذا این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه اثر روشهای مختلف کاربرد هورمون اسید
سالیسیلیک بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی گندم در زمینهای نرمال و شور طراحی و اجرا شد.
مواد و روش ها
این پژوهش در سال زراعی  ، 1395-96در اراضی کشاورزی شهرستان شادگان اجرا گردید .مزرعه آزمایشی در عرض
جغرافیایی  30درجه و  30دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  48درجه و  49دقیقه شرقی با ارتفاع ده متر از سطح دریا واقع
شده است .با توجه به اهمیت وضعیت خاك از عمق  0-30سانتیمتری در اراضی نرمال و شور نمونهگیری شد که نتایج آن
در جدولهای  1و  2نشان داده شده است.
جدول  :1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاك در اراضی نرمال
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جدول  :2ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاك در اراضی شور
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در این تحقیق جهت تجزیه آماری دادهها از آزمایش مرکب در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی در سه تکرار استفاده
شد .عامل اول شامل اراضی زیر کشت گندم در دو محیط -1 :کشت در اراضی نرمال(دارای سیستم زهکش) (آزمایش اول)

سالیسیلیک شامل :عدم کاربرد اسید سالیسیلیک (شاهد) ( ،)S0تلقیح بذر با اسید سالیسیلیک ( ،)S1محلولپاشی در
ابتدای پنجهدهی ( ،)S2تلقیح بذر با اسید سالیسیلیک بهعالوه محلولپاشی در ابتدای پنجهدهی ( ،)S3محلولپاشی در
مرحله انتهای پنجهدهی ( )S4و تلقیح بذر با اسید سالیسیلیک بهعالوه محلولپاشی در مرحله انتهای پنجهدهی ( )S5بود.
عمق آب زیرزمینی در اراضی نرمال با توجه به عمق قرارگیری لولههای زهکش بین  1/5 -1/8متر و در اراضی زهکشی
نشده یک متر بود .در این آزمایش ،محلول اسید سالیسیلیک با غلظت یک میلیموالر تهیه و با توجه به نوع تیمار مورد
استفاده قرار گرفت .خیساندن بذر در محلول سالسیلیک اسید به مدت شش ساعت انجام و سپس با آب مقطر شسته و
خشک گردید .همچنین در تیمارهای محلولپاشی با توجه به نوع تیمار در مراحل مختلف رشدی محلولپاشی توسط
سمپاش موتوری انجام شد .هر کرت فرعی دارای هشت خط کاشت به طول پنج متر و فاصله بین خطها  0/2متر بود.
فاصله دو تکرار از هم دو متر و فاصله بین دو کرت در هر آزمایش یک متر و فاصله بین دو مزرعه آزمایشی نرمال و بدون
زهکش  300متر بود .کود نیتروژن به میزان  130کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره ( 46درصد) به صورت 50
درصد قبل از کاشت و  50درصد در مرحله انتهای پنجه دهی و کود فسفر از منبع سوپر فسفات تریپل به میزان 100
کیلوگرم در هکتار فسفر خالص ( 48درصد) به عنوان پایه استفاده گردید .گندم مورد کشت در این تحقیق رقم چمران بود.
در  25آبان ماه بذور گندم به صورت کرتی و در تراکم  400بذر در متر مربع کشت شدند .اولین آبیاری بالفاصله بعد از
کشت انجام گردید .آبیاریهای بعدی بر اساس وضعیت ظاهری گیاه بهطور معمول انجام شد .آفت و یا بیماری قابل
مالحظه ای در طول دوره رشد مشاهده نشد وکنترل علف های هرز به روش دستی و بدون مصرف هرگونه علف کش انجام
شد .ارتفاع گیاه در هر کرت در ده ساقه بهطور تصادفی تا انتهای سنبله اندازهگیری شد .اندازهگیری شاخصهای رشد از
قبیل شاخص سطح برگ ،تجمع ماده خشک در سه مرحله آبستنی ،گرده افشانی و دانه بستن نمونهبرداری از سه بوته در
هر کرت انجام گرفت .برای اندازهگیری ماده خشک گیاه ،نمونهها در داخل آون به مدت  48ساعت در دمای  72درجه
سانتیگراد خشک و وزن خشک آنها با استفاده از ترازوی دیجیتالی با دقت  0/01تعیین شد .سرعت رشد محصول و
سرعت فتوسنتز خالص به ترتیب بر حسب گرم بر مترمربع در روز و گرم بر مترمربع سطح برگ در روز با استفاده از رابطه-
های 1و  2بین دو مرحله آبستنی و گرده افشانی محاسبه گردید (سرمدنیا و کوچکی.)1392 ،
رابطه :1

)CGR = (W2 - W1)/ GA(T2 - T1
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 -2کشت در اراضی شور (فاقد سیستم زهکش) (آزمایش دوم) و عامل دوم شامل شش روش مختلف کاربرد اسید
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NAR = CGR/ LAI

 :W2-W1وزن ماده خشک تولیدی در دو برداشت متوالی

 :GAسطح زمین اشغال شده توسط گیاه در زمان نمونه گیری
 :LAIشاخص سطح برگ
تجزیه واریانس دادهها توسط نرمافزارآماری  Minitabو مقایسه میانگینها به روش دانکن در سطح پنج درصد انجام
شد.
نتایج و بحث
ارتفاع گیاه
نتایج آزمایش نشان داد اثر محیط و اسید سالیسیلیک بر ارتفاع گیاه در سطح یک درصد معنیدار ،ولی برهمکنش
محیط و اسید سالیسیلیک از لحاظ آماری اختالف معنیداری نداشت (جدول  .)3بیشترین ارتفاع در شرایط نرمال با
 69/94سانتیمتر و کمترین آن مربوط به محیط شور با  60/83سانتیمتر بود (جدول  .)4نتایج این آزمایش با یافتههای
برزوئی و همکاران ( )1390که با افزایش تنش شوری از ارتفاع گندم کاسته شد ،نیز مطابقت داشت .میتوان بیان داشت که
تنش شوری در اراضی زهکشی نشده ،از طریق کاهش تکثیر سلولی و کاهش مدت تجمع ماده خشک باعث کوتاه شدن
میانگرهها شده و ارتفاع بوته و در نتیجه اندام هوایی را کاهش داده است .علت این موضوع مربوط به اثر سمی یونهای کلر
و سدیم در متابولیسم گیاهی و عدم توازن عناصر و یا کاهش دسترسی به آب برای رشد متعادل (به علت اثر اسمزی
شوری) میباشد ( .)Naseer, 2001تیمار خیساندن بذر بهعالوه محلولپاشی در ابتدای پنجه زنی با  73/33سانتیمتر
کمترین ارتفاع ساقه معادل  58/33سانتیمتر در تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید (شاهد)
بیشترین ارتفاع گیاه و 

مشاهده شد (جدول  .)4طبق نتایج هاشمی و همکاران ( )1393بیشترین ارتفاع بوته در جو مربوط به تیمارهای اسید
سالیسیلیک در محلول پاشی در زمان پنجه زنی بود که با نتایج این آزمایش مطابقت داشت .پیرسته انوشه و امام ()1393
نیز نشان دادند که محلول پاشی اسید سالیسیلیک روی برگها موجب افزایش ارتفاع بوته در گیاه جو میشود .گزارش شده
است که اسید سالیسیلیک تقسیم سلولی را درون مریستم گیاهچه گندم افزایش داد و رشد گیاه را بهبود بخشید
( .)Shakirova et al., 2003همچنین اسید سالیسیلیک سبب افزایش ارتفاع گیاه سویا در شرایط گلخانه و مزرعه گردید
(.)Gutierrez-Coronado et al., 1998
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مرحله گرده
افشانی
**287400
5508
**64373
1498ns
2316

مرحله
آبستنی
**316579
4976
**69998
321ns
994

مرحله
دانه بستن
**0/6669
0/0044
**0/2229
0/0042ns
0/00311

مرحله گرده
افشانی
**0/7802
0/00611
**0/2262
0/0022ns
0/00278

مرحله
آبستنی
*0/7511
0/04227
**0/1484
0/00044ns
0/00111

ارتفاع

گیاه

**747/11

8/86

**187/58

3/11 ns

1/83

درجه

آزادی

1

4

5

5

20

اشتباه الف

اسید سالیسیلیک

محیط × اسید سالیسیلیک

اشتباه ب

136

2334

منابع تغییرات

مرحله
دانه بستن
**194933
6476
**40853
1267ns

شاخص سطح برگ

سرعت رشد
محصول

0/0753

ماده خشک کل

سرعت فتوسنتز
خالص
**44/8677
1/8053
**14/1477
*0/2919

محیط

**1/13778
0/04694
**0/44978
0/00361

-

مرحله
دانه بستن
2/50a
2/22b
2/08c
2/41b
2/30bc
2/61a
2/25bcd
2/51ab

مرحله
گرده افشانی
4/18a
3/90b
3/83c
4/08b
3/98bc
4/25a
3/93bcd
4/18ab

مرحله
آبستنی
3/68a
3/38b
3/25c
3/60abc
3/50b
3/78a
3/40bc
3/68ab

69/94a
60/83b
58/33d
67/00bc
63/66c
73/33a
60/66cd
69/33b

دارای سیستم زهکش (نرمال)

فاقد سیستم زهکش(شور)

عدم کاربرد اسید سالیسیلیک (شاهد)

خیساندن بذر در اسید سالیسیلیک

محلول پاشی در ابتدای پنجه دهی

خیساندن بعالوه محلول پاشی در ابتدای پنجه دهی

محلول پاشی در مرحله انتهای پنجه دهی

2/5

0/00911ns

ضریب تغییرات (درصد)

2/06

0/95

1/3

2/4

3/9

5/9

 * ،nsو ** :بهترتیب بیانگر تفاوت غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد می باشد.

7/3

2/4

جدول  :4مقایسه میانگین اثر اصلی روشهای مختلف اعمال اسید سالیسیلیک بر ویژگیهای مرفوفیزیولوژیکی گندم در اراضی نرمال و شور

مرحله
آبستنی
728/82a
581/65b
546/82e
677/20c
601/51de
767/76a
614/86d
723/26b

تیمارها

میانگین صفات

896/60b

ارتفاع گیاه
مرحله گرده
افشانی
899/85a
721/15b
672/57e
839/03c
749/85d
950/43a
754/52d

شاخص سطح برگ

سرعت رشد
مرحله
دانه بستن
885/18a
697/63b
658/44e
825/25c
736/95d

883/36b

ماده خشک کل (گرم در مترمربع)

سرعت فتوسنتز

9/30d

936/51a
707/66de

خیساندن بعالوه محلول پاشی در انتهای پنجهدهی

روش کاربرد اسید سالیسیلیک
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محیط

محصول (گرم در
مترمربع در روز)
10/74a
8/68b
7/60f
10/21c
11/63a
8/63e
10/89b

(سانتی متر)

خالص (گرم در
مترمربع در روز)
2/9a
2/55b
2/33d
2/83b
2/65bc
3/06a
2/53c
2/95ab

میانگین تیمارهایی که دارای حروف مشابهی هستند ،بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد از لحاظ آماری اختالف معنیداری با همدیگر ندارند.
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نتایج نشان داد که احتماال کاربرد اسید سالیسیلیک در زمان رشد رویشی گیاه اثر بیشتری بر ارتفاع بوته دارد و با
توجه به اینکه اسید سالیسیلیک به عنوان یک ماده شبه هورمونی شناخته شده است ،بهنظر میرسد این ماده همانند

شاخص سطح برگ ()LAI
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر محیط و روشهای کاربرد اسید سالیسیلیک بر شاخص سطح برگ معنیدار ،ولی
برهمکنش محیط و اسید سالیسیلیک از نظر آماری معنیدار نبود (جدول  .)3بیشترین شاخص سطح برگ در محیط
نرمال مربوط به مرحله گرده افشانی با  4/18و کمترین آن مربوط به مرحله دانه بستن با  2/5بود (جدول  .)3کمترین
شاخص سطح برگ در محیط شور مشاهده شد .در مرحله گرده افشانی  3/9و کمترین آن مربوط به مرحله دانه بستن با
 2/2بود (جدول  .)4کاهش سطح برگ یکی از اولین واکنشهای گیاهان در برابر تنش شوری میباشد .به این دلیل که
تجمع ماده خشک و سطح برگ توسط شوری به طور پیوسته کاهش مییابد ،ممکن است کاهش سطح برگ یکی از دالیل
کاهش رشد در اراضی زهکش نشده باشد .از آنجایی که شوری موجب اختالل در جذب عناصر غذایی و به هم خوردن
تعادل یونی در گیاه می شود ،میتوان کاهش رشد و توسعه برگ ها را در اراضی زهکشی نشده را به کمبود عناصر غذایی و
اختالالت تغذیه ای ناشی از شوری نسبت داد .فالح و همکاران ( )1394اعالم نمودند که بیشترین کاهش سطح برگ پس
از اعمال تنش شوری در مرحله گلدهی مشاهده شد .به نظر میرسد که گیاه برنج قادر است پس از رفع تنش شوری
خسارات وارد شده به اندام های خود خصوصاً برگهای خود را جبران نماید ،درحالیکه این فرصت در مرحله گلدهی
وجود ندارد Koji .و همکاران ( )2008بیان داشتند که تصور می رود کاهش سطح برگ ،واکنش اولیه گلیکوفیتها نسبت
به تنش شوری است که از تلفات زیادی آب از طریق تعرق اجتناب ورزند ،ولی کاهش سطح برگ به نوبه خود منجر به
کاهش فتوسنتز شده و نهایتاً از سرعت رشد گیاهان کاسته خواهد شد .بیشترین شاخص سطح برگ در روش های مختلف
اسید سالیسیلیک در مرحله گرده افشانی مربوط به روش خیساندن بهعالوه محلولپاشی در ابتدای پنجه دهی با  4/25و
کمترین آن مربوط به مرحله دانه بستن با  2/61بود .همچنین بیشترین شاخص سطح برگ در روش های مختلف اسید
سالیسیلیک در مرحله گردهافشانی در شاهد (عدم محلولپاشی) با  3/83و کمترین آن مربوط به مرحله آبستنی با 2/08
بود (جدول  .) 4کاربرد اسید سالیسیلیک موجب افزایش سطح برگ و کاهش اثر مضر شوری در این آزمایش شد .هاشمی و
همکاران ( )1393به این نتیجه رسیدن که بیش ترین افزایش سطح برگ مربوط به تیمار محلول پاشی اسید سالیسیلیک
در مرحله شروع پنجهزنی بود که این روند تا  66روز پس از کاشت بههمین ترتیب ادامه داشت که با نتایج این آزمایش
مطابق است .تنش شوری از طریق کاهش سرعت گسترش برگ و تغییر در شکل برگها ،سطح برگ را کاهش می دهد ،که
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این موضوع به کاهش دریافت تابش منجر می شود ( .)Ashraf and Harris, 2005هاشمی و همکاران ( )1393در تحقیق
خود بیان کردند که در شدیدترین تنش شوری ( 12دسی زیمنس بر متر) تا  44روز پس از کاشت بیشترین سطح برگ

 66روز پس از کاشت بیشترین درصد افزایش سطح برگ در تیمارهای محلولپاشی در مرحله شروع پنجهزنی و برجستگی
دوگانه به دست آمد ،بهطوریکه  66روز پس از کاشت تفاوت معنی داری بین این دو تیمار مشاهده نشد .از این زمان تا 88
روز پس از کاشت نیز سطح برگ در همه تیمارها کاهش یافت.
ماده خشک کل ()TDW
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر محیط و روش های مختلف کاربرد اسید سالیسیلیک بر ماده خشک کل در
مراحل مختلف رشد در سطح احتمال یک درصد معنیدار ،ولی برهمکنش محیط و اسید سالیسیلیک از نظر آماری معنی
دار نبود (جدول  .)3بیشترین ماده خشک کل در محیط نرمال مربوط به مرحله گرده افشانی با  899گرم در متر مربع و
کمترین آن مربوط به مرحله آبستنی با  728گرم در متر مربع بود .کمترین ماده خشک کل در محیط شور مشاهده شد که
در مرحله گرده افشانی  721گرم در متر مربع و کمترین آن مربوط به مرحله آبستنی با  581گرم در متر مربع بود (جدول
 .)4نتایج این آزمایش با یافتههای هاشمی و همکاران ( )1393که اظهار داشتند شوری در همه تیمارهای کاربرد و عدم
کاربرد اسید سالیسیلیک ،وزن خشک جو را کاهش داد و کمترین تغییرات کاهش وزن خشک در اثر شوری مشاهده شد،
مطابقت داشت ،به نحوی که در شدت تنش  6و  12دسیزیمنس بر متر ،به ترتیب  1/85و  13درصد کاهش وزن خشک
مشاهده شد .همچنین فالح و همکاران ( )1394گزارش دادند که تنش شوری بر وزن کل خشک برنج اثر گذاشت و وزن
آن را کاهش داد به گونه ای که میزان کاهش در شوری  12دسی زیمنس بر متر نسبت به شاهد  15درصد بود .با اعمال
شوری در مرحله رویشی میزان کاهش معادل  19/4درصد ،در مرحله ساقهدهی  16/2درصد و در مرحله گلدهی معادل
 20/3درصد بود ) 2002( moradi .بیان داشت که تسهیم ماده خشک در اندام های مختلف گیاه زراعی در شرایط تنش
شوری تغییر می یابد .همچنین بیان شده است که کاهش ارتفاع و ماده خشک کل ناشی از تنش اسمزی و یا بهدلیل
بازدارندگی فتوسنتز بواسطه اثرات مستقیم تنش شوری میباشد .بیشترین ماده خشک کل در روشهای مختلف اسید
سالیسیلیک در مرحله گردهافشانی مربوط به روش خیساندن بهعالوه محلولپاشی در ابتدای پنجهدهی با  950گرم در
مترمربع و کمترین آن مربوط به مرحله آبستنی با  767گرم در مترمربع بود .همچنین کمترین ماده خشک کل در روش
های مختلف اسید سالیسیلیک در مرحله گرده افشانی در شاهد (عدم محلول پاشی) با  672گرم در مترمربع و کمترین آن
مربوط به مرحله آبستنی با  546گرم در مترمربع بود (جدول  .) 4دلیل برتری ماده خشک کل در مرحله پنجهزنی احتماالً
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به دلیل رشد سریع تر برگها و بیشتر شدن رشد عمومی گیاه دانست ،چرا که روند سریع رشد برگها باعث جذب بیشتر
تشعشع و آسیمیالتسازی و افزایش فتوسنتز خواهد شد و بر تجمع ماده خشک کل میافزاید .نتایج این آزمایش با یافته

مراحل شروع پنجهزنی و برجستگی دوگانه بهدست آمد ،نیز مطابقت داشت Shakirova .و همکاران ( )2003مشاهده
کردند که کاربرد اسید سالیسیلیک باعث افزایش وزن خشک بوته های گندم میگردد .نتایج پژوهش )2005( El-Tayeb
نیز نشان دادند که اسید سالیسیلیک موجب ازدیاد وزن خشک بوتههای جو در شرایط تنش شوری میشود .اسید
سالیسیلیک ،طویل شدن و تقسیم سلولی را همراه با هورمون هایی مانند اکسین تنظیم می کند که منجر به افزایش ماده
خشک در شرایط تنش شوری می گردد (.)Hayat and Ahmad, 2007
سرعت رشد محصول ()CGR
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر محیط و روش های مختلف کاربرد سالسیلیک اسید در سطح احتمال یک درصد
و برهمکنش محیط و اسید سالیسیلیک در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود (جدول  .)3بیشترین سرعت رشد
محصول در محیط نرمال با  10/74گرم در مترمربع در روز و کمترین آن مربوط به محیط شور با  8/68گرم در مترمربع در
روز بود (جدول  )1995( Flowers and Yeo .)4و  Godfreyو همکاران ( )2004گزارش دادند که در شرایط تنش
شوری سرعت رشد و میزان تولید ماده خشک گیاه در واحد سطح کاهش مییابد .نشان داده شده است که شوری زیاد رشد
گیاهچه را به دلیل افزایش پتانسیل اسمزی و سمیت بعضی از یونها کاهش می دهد (.)Grieve and Suarez, 1997
سایر محققین اعالم نمودند که در شرایط تنش شوری به دلیل کاهش رشد ریشهها ،جذب آب و عناصر غذایی کمتر شده و
در نتیجه رشد رویشی و عملکرد گیاه کاهش مییابد ( .)Cramer and Bowman, 1991تمدید اعمال تنش بعد از این
باعث تجمع نمک در سلولها و در صورت عدم توانایی آنها در انتقال آنها به واکوئولها باعث کاهش رشد میگردد.
کاهش رشد ریشه ها در اثر شوری باعث کاهش ظرفیت جذب آب و مواد غذایی از خاك نیز میگردد (.)Neuman, 1995
بیش ترین سرعت رشد محصول در اثر استفاده از هورمون اسید سالیسیلیک از مرحله آبستنی تا گرده افشانی با  11/63گرم
در مترمربع مربوط به خیساندن بهعالوه محلولپاشی در ابتدای پنجهدهی و کمترین آن با  7/6گرم در مترمربع در روز
مربوط به عدم مصرف اسید سالیسیلیک (شاهد) بود (جدول  .)4نتایج این آزمایش با یافتههای هاشمی و همکاران ()1393
که کاربرد اسید سالیسیلیک بهصورت محلولپاشی در مرحله پنجهزنی باعث افزایش سرعت رشد گیاه جو شد ،مطابقت
داشت .اسید سالیسیلیک ،طویل شدن و تقسیم سلولی را همراه با هورمون هایی مانند اکسین تنظیم میکند که منجر به
افزایش ماده خشک و سرعت رشد گیاه در شرایط تنش شوری میگردد ( .)Hayat and Ahmad, 2007تنش شوری از
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راه کاهش رشد سلول (کاهش تقسیم سلول و کاهش اندازه سلول) در مرحله رشد رویشی باعث کاهش رشد و کاهش
ارتفاع گیاه میگردد .گزارش شده است که اسید سالیسیلیک ،تقسیم سلولی را در مریستم گیاهچه گندم افزایش داده و

هورمونی را در گیاه تغییر و باعث تحریک تولید اکسین و سیتوکنین می گردد ( .)Shakirova et al., 2003نتایج حاصل
از برهمکنش نشان داد که بیشترین سرعت رشد محصول در محیط نرمال به همراه کاربرد اسید سالیسیلیک به صورت
خیساندن بهعالوه محلول پاشی در ابتدای پنجهدهی با  12/72گرم در مترمربع در روز حاصل شد و کمترین آن در محیط
شور و بدون کاربرد هورمون با  6/75گرم در مترمربع در روز بدست آمد (جدول  .)5میتوان بیان داشت که در شرایط
زهکشی شده ،به علت نبود تنش شوری ،گیاه با مشکل جوانه زنی رو به رو نبوده و در شرایط مختلف کاربرد هورمون ،از
نتایج قابل قبولی برخوردار بوده است و همچنین کاربرد اسید سالیسیلیک بهصورت خیساندن بهعالوه محلولپاشی در
ابتدای پنجهدهی توانست در شرایط سخت (تنش شوری) به نسبت دیگر روش ها قابل قبول باشد.
جدول  :5مقایسه میانگین برهمکنش روشهای مختلف اعمال اسید سالیسیلیک بر سرعت رشد محصول گندم در
اراضی نرمال و شور
سرعت رشد محصول

محیط

اسید سالیسیلیک

دارای سیستم زهکش (نرمال)

S0
S1
S2
S3
S4
S5

8/45de
11/30b
10/41bc
12/72a
9/42 cd
12/13ab

فاقد سیستم زهکش (شور)

S0
S1
S2
S3
S4
S5

6/75f
9/13d
8/19e
10/54bc
7/84ef
9/66c

(گرم در مترمربع در روز)

اعدادی که در هرستون حداقل دارای یک حرف مشترك باشند ،اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
 = S0عدم محلولپاشی با اسید سالیسیلیک (شاهد)
 = S2محلولپاشی در ابتدای پنجهدهی
 = S4محلولپاشی در مرحله انتهای پنجهدهی

 = S1خیساندن بذر با اسید سالیسیلیک
 = S3خیساندن بهعالوه محلولپاشی در ابتدای پنجهدهی
 = S5خیساندن بهعالوه محلولپاشی در انتهای پنجهدهی

بالجانی ( )1389اظهار کرد که بذرهای پرایم شده با اسید سالیسیلیک سرعت جوانهزنی بیشتری نسبت به شاهد
داشتند و جوانه زنی بذرهای پیش تیمار شده نسبت به بذرهای شاهد زودتر آغاز شده در نتیجه این بذرها سریعتر از خاك
خارج شده و زودتر استقرار یافته اند و توانستند از طریق گسترش زودتر شاخص سطح برگ و رسیدن به ماکزیمم شاخص
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سطح برگ ،افزایش تراکم کلروفیل در واحد سطح برگ ،حفظ منبع فتوسنتز کننده در طول دوره رشدی ،دریافت انرژی
تابشی خورشید و انتقال مواد فتوسنتزی به سمت مقصد (دانه) ،از سرعت رشد و عملکرد باالتری برخوردار باشند.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد سرعت فتوسنتز خالص از مرحله آبستنی تا گردهافشانی ،از لحاظ محیط و اسید
سالیسیلیک در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد ،اما برهمکنش محیط و اسید سالیسیلیک از لحاظ آماری معنیدار
نبود (جدول  .)3بیشترین سرعت فتوسنتز خالص در محیط نرمال از مرحله آبستنی تا گرده افشانی با  2/9گرم در متر
مربع در روز و کمترین آن مربوط به محیط شور با  2/55گرم در متر مربع در روز بود (جدول  Hussein .)4و همکاران
( )2007به نتایج مشابه ای رسیدند Jamil .و همکاران ( )2007طی گزارشی اعالم کردند که کاهش فتوسنتز با افزایش
تنش شوری میتواند بهدلیل هدایت روزنهای پایینتر ،کاهش فرایندهای متابولیکی ویژه در جذب کربن ،بازدارندگی
ظرفیت فتوسنتزی و یا آمیزه ای از مواد نامبرده باشند و بازدارندگی ضریب کوئنچینگ فتوکمیکال توسط شوری ممکن
است در اثر بسته شدن روزنهها از طریق القاء تنش شوری و کاهش پتانسیل اسمزی ،ایجاد شده باشد.
گزارش شده است که کاهش فتوسنتز بر روی غالت میتواند بهدلیل واکنشهای متفاوت تجمع کلروفیل و یا تغییرات
ساختمان کلروپالست در شرایط تنش شوری باشد (فالح .)1390 ،بیشترین سرعت فتوسنتز خالص در اثر استفاده از
هورمون اسید سالیسیلیک از مرحله آبستنی تا گرده افشانی با  3/06گرم در متر مربع مربوط به خیساندن بهعالوه
محلولپاشی در ابتدای پنجهدهی و کمترین آن با  2/33گرم در مترمربع در روز مربوط به عدم مصرف اسید سالیسیلیک
(شاهد) بود (جدول  Popova .)4و همکاران ( )1997بیان کردند که اسید سالیسیلیک باعث تاخیر در کاهش مقدار رنگیزه
های فتوسنتزی در شرایط تنش شوری شده است .اسید سالیسیلیک به علت تعدیل در کاهش مقدار رنگیزههای فتوسنتزی
و احتماالً با حفظ ساختار و فعالیت روبیسکو باعث افزایش مقدار قندها می شود (Parida and Das .)Khodary, 2004

( )2005بیان کردند که محتوای کلروفیل گیاهان تحت تنش شوری کاهش پیدا میکند .اثرهای مثبت اسید سالیسیلیک
به افزایش آسیمیالسیون و درصد فتوسنتز و افزایش جذب مواد معدنی توسط گیاهان تنش دیده تحت تیمار اسید
سالیسیلیک نسبت داده شده است ( .)Szepesi et al., 2005علت افزایش فتوسنتز در کاربرد اسید سالیسیلیک به صورت
خیساندن را میتوان به علت جوانهزنی و رشد بهتر در محیطهای مختلف که در نتیجه با یکبار محلولپاشی در زمان
پنجه زنی ،باعث توسعه سطح برگ توسط این هورمون و همچنین جذب بیشتر تشعشع دانست و اثر بهتر و بیشتری بر
روند آسیمالت سازی داشته است.
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