علوم و تکنولوژی محيط زيست ،دوره بيستم ،شماره چهار ،زمستان 97

اثرات کاربرد برگي ساليسيليک اسيد بر ويژگيهای رشد چمن لوليوم
تحت شرايط تنش شوری
مسعود مقدميار

1

محمد کاظم سوری

*2

mk.souri@modares.ac.ir

الهام

مطلبي3

محمودرضا

روزبان4

تاريخ دريافت94/05/04 :

تاريخ پذيرش95/01/21:

چکيده
زمينه و هدف :افزایش شوري آب و خاک یکی از مهمترین چالشهاي پیش روي بخش کشاورزي محسوب میشود .شوري رشد و تولیدد
گیاهان را به شکلهاي مختلف تحت تأثیر قرار میدهد .از طرف دیگر کاربرد موادي مانند اسید سالیسیلیک با ایفاي نقش در سیستمهداي
انتقال پیام در گیاهان میتواند باعث مقاومت در آنها گردد .در این تحقیق اثرات محلولپاشی غلظتهاي مختلدف اسدید سالیسدیلیک بدر
رشدونمو چمن لولیوم تحت سطوح مختلف شوري مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی :این آزمایش در قالب فاکتوریل برپایه طرح کامالً تصادفی اجرا گردید .بدین منظور اسید سالیسدیلیک در  4غلظدت صدفر،
 300 ،200 ،100میلیگرم بر لیتر) به صورت اسپري برگی و شوري خاک در  3سطح  )dS/m 9-10 ،6-7 ،4-3بکار گرفته شد .عوامدل
رشدونمو گیاه در دو زمان اواسط و اواخر دوره رشد گیاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
يافتهها :نتایج پژوهش حاضر نشدان داد کده شدوري و هدمچندین محلدولپاشدی اسدید سالیسدیلیک بسدیاري از صدفات مورفولدوکیکی و
فیزیولوکیکی گیاه لولیوم را تحت تأثیر قرار میدهد ،بهطوريکه بیشترین وزن تروخشک اندامهاي هوایی در زمان برداشت اول مربدو بده
تیمارهاي باالي شوري بود ،درحالی که در این برداشت شاخص کلروفیل و ارتفاع گیاه با افزایش سطح شوري در گیاهان کاهش نشان داد.

 -1کارشناس ارشد باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 -2استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران * .مسوول مکاتبات)
 -3استادیار گروه باغبانی ،دانشگاه آزاد ،واحد گرمسار ،ایران.
 -4استادیار گروه باغبانی پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

در برداشت دوم ارتفاع گیاه و دیگر صفات مرتبط با رشد به طور مشخصی با افزایش میزان شوري کاهش یافدت .هدمچندین کداربرد اسدید
سالیسیلیک وزن تر و خشک ریشه را در مقایسه با گیاهان شاهد افزایش داد درحالی که تأثیري بر وزن تروخشک اندامهاي هوایی نداشت.
بحث و نتيجهگيری :طبق نتایج به دست آمده میتوان بیان نمود که کاربرد اسید سالیسیلیک احتماالً میتواند در تخفیدف اثدرات تدنش
شوري در چمن لولیوم موثر باشد.
واژههای کليدی :چمن ،لولیوم ،شوري ،پرولین ،اسید سالیسیلیک.
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Abstract
Background and Objective: in agriculture, increase of water and soil salinity represents a main
challenge. Salinity affects plant growth and productivity in various ways. On the other hand,
compounds such as salicylic acid through signaling systems, can result in some resistance in plants. In
this study, the effects of foliar application of salicylic acid with different concentrations on lolium
growth and development were investigated under various salinity levels.
Method: This study was done as a factorial based on completely randomized design. Salicylic acid
was sprayed on plants in 4 concentrations of 0, 100, 200 and 300 mg/L, and soil salinity was applied at
3 levels of 3-4, 6-7 and 9-10 dS/m using NaCl. Different plant growth and development factors were
evaluated at two periods of middle and end of experiment.
Findings: The results of present experiment showed that salinity as well as spray of salicylic acid was
effective on many morphological and physiological traits of lolium plants. At the first harvest, the
highest shoot fresh and dry weight were observed in treatments with high salinity, while chlorophyll
index and plant height decreased by increasing salinity levels. In the second harvest, plant height and
other growth-related traits were distinctly decreased by increasing salinity levels. Spray of salicylic
acid resulted in higher root fresh and dry weight as compared to control plants, while it showed no
effects on shoot fresh and dry weight.
Discussion and Conclusion: It was concluded that application of salicylic acid could reduce salinity
effects on lolium plants.
Keywords: Grass, lolium, proline, salinity, salicylic acid.
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مقدم يار و همکاران

مقدمه
انواع چمن به عنوان گیاهان زینتی فضاي باز ،از قدرنهدا پدیش

بیوسنتز آنزیمها ،رفتار روزنهاي و تنفس در بعضی از گیاهان ایفا

تاکنون مورد استفاده قرار گرفتهاند و هندوز جایگداه ویدژهاي در

میکند .در تنشهاي زیستی و غیر زیستی سالیسیلیک اسید به

طراحی و مناظر فضاي سبز دارند .منشدا پیددایش چمدن ،کدا

عنوان یک مولکول سیگنال در مسیر انتقال پیام عمل مینماید.

هاي پادشاهان ایرانی ،در هزاره اول قبل از میالد بوده است .)1

تولید گرما در گیاهان گرما دوست ،افزایش مقاومت به بیماريها

با گسترش شهرنشینی ،چمنها به عنوان جزء الینفدک محدیط

و گلدهی عمدهترین اثرات اسید سالیسیلیک در گیاهدان مدی-

زندگی انسانها مطرح شدند و از نقطه نظر بهبود شرایط زیست

باشددد  .)4مطالعددات بیددانگددر آن اسددت کدده کدداربرد اسددید

محیطی ،نقش تزیینی ،تفریحی و ورزشی آنها و هدمچندین در

سالیسیلیک اثرات شوري را در گیاهان ریحان  ،)4گوجه فرنگی

برآورده کردن نیازهاي روحی و روانی داراي اهمیت مدیباشدند

 5و  ،)6توت فرنگی ،ذرت ،جو ،گندم ،خیدار  )7کداهش مدی-

 .)2امروزه شوري یکی از مهمترین عوامل محدودکنندده رشدد

دهد .در گیاه زیره سبز نشان داده شده است که تیمدار محلدول

گیاهان محسوب میشود .فعالیدتهداي زراعدی و صدنعتی بشدر

پاشی اسیدسالیسیلیک موثرتر از کاربرد آن از طریق آب آبیاري

اغلب منجر به ورود و افزایش امالح و تشدید این پدیده در آب و

میباشد ،بهطوريکه بیشترین عملکرد دانده در تیمدار محلدول-

خاک میگردد .با توجه به محدود بودن منابع آب و خاک بدراي

پاشی اسید سالیسیلیک با غلظت  0/7میلیموالر بهدسدت آمدد

فعالیددتهدداي کشدداورزي ،شددوري و عددواري آن بددیش از پددیش

 .)8در گیاه سیر نیز نشان داده شدده اسدت کده کداربرد اسدید

مشکالت مربو به مسایل آب را تحدت تدأثیر قدرار داده اسدت.

سالیسیلیک منجر به تحمل بیشتر و بهبود رشدد و نمدو گیداه و

خشکی امروزه به عنوان مهمترین تهدید کشاورزي و زیست بوم

افزایش تولید آنتوسیانینها و کاهش نشت یدونی تحدت شدرایط

کشور ما مطرح میباشدد .از طدرف دیگدر خشدکی و شدوري دو

تنش خشکی میگردد  .)9حبیبی  )10بیان داشت کده تیمدار

پدیده محیطی تقریباً مرتبط با هم بوده بهطوريکه اغلب شوري

غوطهوري میوههاي انگور بعد از برداشت ،به مدت  10دقیقه در

ضریب خشکی خاک را افزایش میدهد و در حقیقت بده عندوان

محلول  1میلیموالر اسید سالیسیلیک باعث افدزایش معندیدار

رقیبی براي ریشه گیاهان جهت جذب آب عمدل مدیکندد .لدذا

محتواي نسبی آب و همچنین فعالیت آندزیمهداي سوپراکسدید

شوري باعث کاهش رشد و عملکرد گیاهان شده و تاثیر منفی بر

دیسموتاز و کاتاالز نسبت به شاهد مدیگدردد .تیمدار کدادمیمی

تولید میگذارد .این به نوبه خود باعث افزایش هزینهها و کاهش

گیاهچددههدداي جددو باعددث افددزایش دو برابددري غلظددت اسددید

بازده تولید میگردد .بنابراین براي افزایش میزان تولید و کاهش

سالیسیلیک در ریشههاي گیاه مدیگدردد  .)11از طدرف دیگدر

هزینههاي مصرفی باید در جهت اصالح و کنترل عوامدل ایجداد

تیمار بذور جو با محلولی حاوي اسید سالیسدیلیک  0/5میلدی

این تنشها گام برداشت .استفاده از گیاهان مقداوم و روشهداي

مول) منجر به حفاظت نسبی نهالهاي جو از سمیت کدادمیمی

مدیریتی اصالح مانندد مصدرف خدارجی ترکیبدات شدیمیایی از

در طول دوره رشد میگردد  .)11اسید سالیسیلیک بده عندوان

جمله گلیسین بتایین ،اسید سالیسیلیک ،پرولین و هورمونهاي

یکی از مهمترین عوامل انگیزش مقاومت سیستمیک در گیاهان

تنظیم کننده رشد در این مورد میتواند موثر باشد .)3

مطرح است ،بهطوريکه باعث انگیزش سیستمیک پروتیینهاي

سالیسیلیک اسید یک متابولیت ثانویه و ترکیب فنلی اسدت کده

مرتبط با پاتوکن در گیاه توتون در هنگدام آلدودگی بده ویدروس

در دامنه وسیعی از موجودات پروکاریوتی و یوکاریوتی از جملده

موزاییک میگردد که در این حالت تا حدود  10برابر افزایش در

گیاهان تولید میشود .این ماده به عنوان یکی از تنظیمکنندده-

سطوح اسید سالیسیلیک ممکن است وجود داشدته باشدد .ایدن

هاي رشد بر فرآیندهداي مختلفدی در گیاهدان اثدر مدیگدذارد.

ویژگی در رقم توتون مقاوم به ایدن ویدروس بده خدوبی نمایدان

سالیسیلیک اسید نقشهاي مهمی در القا گلدهی ،رشد و نمدو،

است ،ولی رقدم حسداس فاقدد تواندایی افدزایش سدطوح اسدید

اثرات کاربرد برگی ساليسيليک اسيد....
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سالیسیلیک میباشدد  .)12از طدرف دیگدر تیمدار گیاهدان یدا

است  .)1با توجه به اثرات سالیسیلیک اسید بر بهبود تحمل بده

نشاءها با غلظتهاي کم اسید سالیسیلیک ممکن اسدت اثراتدی

شوري در برخی گیاهان ،در این پژوهش ،اثر کاربرد برگدی ایدن

شبیه "سازگار کردن" داشته باشد و احتماالً بده سدبب افدزایش

ماده بر پارامترهاي رشدي چمن لولیوم تحدت سدطوح مختلدف

ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاهان به افزایش مقاومت گیاهان منجر

شوري خاک مورد مطالعه قرار گرفت.

میگردد .)13

مواد و روشها

کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک منجر به بهبدود روابدط آبدی و

به منظور بررسی اثر کاربرد برگی اسید سالیسیلیک بر مقاومدت

آلومتري گیاه آفتابگردان تحت شرایط تنش خشدکی مدیگدردد

به تنش شوري در گیداه چمدن لولیدوم (Lolium perenne

 .)14آسپرین که چندین دهه است به عنوان مهمتدرین داروي

) ،L.این تحقیق طدی سدالهداي  1391و  1392در گدلخانده

ضد درد و افزایش دهنده سیستم ایمنی بددن در انسدان ،بددون

فضاي سبز دانشکده کشاورزي دانشدگاه تربیدت مددرس انجدام

هیچگونه عواري ثانویه ،مطرح است خود یک ماده سالیسیلیکی

گردید .این پژوهش در قالب فاکتوریدل و بدر پایده طدرح کدام

یعنی استیل سالیسیلیک اسدید مدیباشدد .خیسداندن بدذور در

تصادفی ،به صورت گلدانی با دوازده تیمار در سه تکدرار صدورت

محلول آبدی  0/1تدا  0/5میلدیمدوالر اسدید سالیسدیلیک و یدا

گرفت که هر تکرار شامل یک گلدان بود .عوامل مورد بررسی در

آسپرین منجر به افزایش تحمل گیاهدان بده تدنشهداي گرمدا،

این تحقیق شامل شوري خاک  )Sدر سده سدطح :شدوري کدم

سرما ،خشکی و شوري میگردد  .)5این ویژگدی ممکدن اسدت

 ،)3-4شدوري متوسدط  )6-7و شددوري زیداد  )9-10دسددی-

اهمیت کداربرد بداالیی در کشداورزي داشدته باشدد ،جدایی کده

زیمنس بدر متدر ) (dS/mبودندد .عامدل دوم در ایدن آزمدایش

سیستمهاي زراعی انواعی از تنشهاي فزآینده را ممکدن اسدت

کدداربرد اسددید سالیسددیلیک  )Aبددود کدده در غلظددتهدداي

تجربه نمایند .گیاهان اصوالً به تنشهاي محیطی با فعال سازي

0،100،200و 300میلیگرم بر لیتر بهصورت محلولپاشی برگی

مکانیسمهاي دفاعیشان و تنظیم متابولیسم سلولی خود پاسد

بهکار رفت .شاهد در ایدن آزمدایش تیمدار شدوري کدم و بددون

میدهند که در این بدین بسدیاري از مدواد و مولکدولهدا مانندد

محلول پاشی اسید سالیسیلیک ) (S1A1بود.

کلسیم ،اسید جاسمونیک ،اتیلن و اسید سالیسیلیک بده عندوان

خاک مورد استفاده در این آزمایش از نوع لومی رسدی بدود کده

مسنجر و یا ناقالن پیام ایفاي نقش مینمایند.

قبل از کشت بذور ،از نظر ویژگدیهداي فیزیکوشدیمیایی مدورد

لولیوم از جمله گونههاي چمن است که به شوري نیمه حسداس

تجزیه قرار گرفت جدول  .)1پس از پر کردن گلدانها با خداک

میباشد و تنها تا شوري  4دسی زیمدنس بدر متدر را مدیتواندد

مورد نظر گلدانهایی با قطر  25و ارتفاع  30سانتیمتر) ،بدذور

تحمل نماید .حال آنکه این مقدار براي ریگراس چند ساله -8

در عمق یک سانتیمتري خاک کشت شدند و آبیداري آنهدا بده

 4دسی زیمنس بر متر) ،پدوا  4-2دسدی زیمدنس بدر متدر) و

طور مرتب صورت گرفت .بعد از جوانه زنی تیمارهاي مورد نظدر

برمددوداگراس  16-8دسددی زیمددنس بددر متددر) گددزارش شددده

براي گلدانها اعمال گردید.

جدول -1نتايج تجزيه خاک مورد استفاده در اين پژوهش
Table 1- The results of soil analysis used in the experiment

پتاسيم

فسفر
رس شن نيتروژن
EC
بافت
آهک %
PH
)(dS/m
))mg/kg( (mg/kg
%
% %
251
8/8
 7/59لومیرسی 0/09 21 32
9/14
12/5
پنج هفته پس از کشت بدذور و اسدتقرار گیاهدان در گلددانهدا،

روز یکبار تا پایان آزمایش انجام شد .هفت هفته بعدد از کشدت

اعمال تیمار محلول پاشی اسید سالیسیلیک بده فاصدله هدر 20

بذور و یا دو هقته بعد از محلولپاشی اسید سالیسیلیک ،با توجه
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به میزان شوري اولیده خداک ،مقدادیر شدوري تیمارهدا در ایدن

نمونههاي خشک شدده بدا اسدتفاده از تدرازوي حسداس تدوزین

پژوهش با استفاده از محلول نمک طعام صنعتی  1موالر اعمدال

گردیدند .دادههاي بهدست آمده با استفاده از ندرم افدزار SPSS

گردید.

تجزیه شده و مقایسده میدانگین تیمارهدا در سدطح  %5آزمدون

در این مطالعه گیاهان در  2نوبت  12و  24هفته بعد از کاشدت

دانکن انجام گردید .نمودارها نیز با استفاده از نرم افدزار آمداري

بذور ،جهت تعیین پارامترهداي فیزیولدوکیکی نمونده بدرداري و

 EXCELتهیه و رسم شدند.

برداشت گردیدند .در هر نوبت برداشت صفاتی مانند ارتفاع گیاه،

نتايج و بحث

طول و عري برگ ،شاخص کلروفیدل بدرگ ،وزن تدر و خشدک

در این آزمایش نتایج مقایسه میانگین تیمارها از نظدر ارتفداع و

اندام هوایی و وزن تر و خشدک ریشده تنهدا در پایدان آزمدایش

شاخص کلروفیل گیاهان نشدان داد کده تفداوت معندی داري در

اندازه گیري شدند .شاخص کلروفیدل بدا دسدتگاه  SPADمتدر

سطح  %5آزمون دانکن بین تیمارها وجود دارد .در برداشت اول

اندازه گیري شد.

و برداشت دوم به ترتیب بیشترین ارتفاع گیاه یا طدول بدرگ در

در برداشددت و سددربرداري گیاهددان ،بددرگهدداي برداشددت شددده

تیمدار  S2A2و  S1A1و کمتدرین ارتفداع نیدز بده ترتیدب در

بالفاصله به آزمایشگاه منتقل و بدا اسدتفاده از تدرازوي حسداس

تیمارهاي  S1A1و  S3A1بهدست آمد جدول  2و  .)3از نظر

وزن شدند .بدین ترتیب وزن تر نمونههاي بدرگ در هدر یدک از

شاخص کلروفیدل در برداشدت اول و دوم بیشدترین مقدادیر در

تیمارها یادداشت گردید .به منظدور انددازه گیدري وزن خشدک،

تیمددار  S1A2و  S3A4و کمتددرین مقددادیر بدده ترتیددب در

نمونهها را در آون و در دماي  75درجده سدانتیگدراد در مددت

تیمارهاي  S3A4و  S3A2حاصل شد جدول  2و .)3

زمان  48ساعت قرار داده تا به طور کامل خشک شوند ،سدپس
جدول  -2نتايج مقايسه ميانگين تيمارها برای برخی صفات مورد ارزيابی در برداشت اول
Table 2-Comparison of means for some traits in first harvest

صفات

ارتفاع گياه

شاخصکلروفيل

وزنتربرگها برداشت اول

وزنخشک برگها برداشتاول

برداشت اول

()g/pot

()g/pot

S1A1

18b

30/4ab

30/7b

4/5bc

S1A2

21/3a

35/8a

26/4c

4/1c

S1A3

18/5b

31/9a

29/6bc

4/2c

S1A4

21/6a

33/9a

33/3b

4/8b

S2A1

18/3b

33/2a

32/5b

4/8b

S2A2

22/4a

32/3a

34/2ab

5/0ab

S2A3

21/6a

32/6a

29/3bc

4/7b

S2A4

20/3ab

27/5b

38/4ab

5/3ab

S3A1

18/6b

30/3ab

38/3ab

5/1ab

S3A2

21a

32/6a

45/1a

6/3a

S3A3

22/3a

29/4ab

45/0a

6/5a

S3A4

20ab

24/5b

39/8ab

5/2ab

تيمار

برداشتاول
()cm

*تیمارهاي داراي حداقل یک حرف مشابه در هر ستون فاقد تفاوت معنیدار در سطح  5درصد آزمون دانکن میباشند.
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جدول  -3نتايج مقايسه ميانگين تيمارها برای برخی صفات مورد ارزيابی در برداشت دوم
Table 3- Comparison of means for some traits in second harvest

وزن خشک برگها

صفات

ارتفاع گياه برداشتدوم

شاخصکلروفيل

وزنتربرگها برداشتدوم

تيمار

()cm

برداشت دوم

()g/pot

S1A1

24/5a

28a

42/5ab

6/6ab

S1A2

24a

25/7b

46/9a

7/1a

S1A3

23/5a

29/7a

47/6a

7/2a

S1A4

24a

28/6a

51/1a

7/4a

S2A1

19/2b

27/1ab

39/6b

6/5ab

S2A2

24a

26/1b

44/8ab

6/9a

S2A3

23a

30/8a

43/7ab

6/9a

S2A4

22ab

29/2a

42/7ab

6/6ab

S3A1

14c

27/9ab

36/1b

5/8ab

S3A2

15c

24/8b

34/7bc

5/6b

S3A3

16c

27/4ab

29/2c

5/3b

S3A4

15c

31/2a

31/0c

5/3b

برداشت دوم
()g/pot

*تیمارهاي داراي حداقل یک حرف مشابه در هر ستون فاقد تفاوت معنیدار در سطح  5درصد آزمون دانکن میباشند.
نتایج مقایسه میانگین تیمارها از نظر وزن تر و خشک بدرگهدا

خشک برگها نیز در برداشت اول و دوم به ترتیب در تیمارهاي

نشان داد که در هدر دو برداشدت اول و دوم تفداوت معندیداري

 S1A2و  S3A3مشاهده گردید جددول  2و  .)3از نظدر وزن

بین تیمارها در سطح  % 5آزمون دانکن از نظدر ایدن دو صدفت

تر و خشک ریشه شکل  1و شدکل  )2نیدز تفداوت معندیداري

وجود دارد .در برداشت اول و دوم بیشترین وزن تر بده ترتیدب

بین تیمارها مشاهده گردید ،بهطوري که بیشترین مقدار وزن تر

در تیمارهاي  S3A2و  S1A4بهدست آمد و کمتدرین میدزان

ریشه در گلدان در تیمارهاي  S2A3 ،S2A4و  S2A2حاصل

وزن تددر بددرگ نیددز بدده ترتیددب در برداشددتهدداي اول و دوم در

شد که تفاوت معنیداري بدا تیمدار  S2A1نداشدتند .کمتدرین

تیمارهدداي  S1A2و  S3A3حاصددل شددد جدددول  2و  .)3از

میزان وزن تر ریشه نیدز در تیمدار  S3A2و  S3A3بدهدسدت

طرف دیگر بیشترین وزن خشک برگها در برداشدت اول و دوم

آمد.

به ترتیب در تیمارهاي  S3A3و  S1A4و کمترین میزان وزن
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شکل  -1اثرمتقابل شوری و ساليسيليک اسيد بر وزن تر ريشه چمن لوليوم .مقايسه ميانگين تيمارها در سطح  5درصد
آزمون دانکن میباشد.
Figure 1- Interaction of salinity and salicylic acid on root fresh weight in lolium. Comparison of means
was done at 5% level of Duncan test.

شکل  -2اثرمتقابل شوری و ساليسيليک اسيد بر وزن خشک ريشه چمن لوليوم .مقايسه ميانگين تيمارها در سطح  5درصد
آزمون دانکن میباشد.
Figure 2- Interaction of salinity and salicylic acid on root dry weight in lolium. Comparison of means was
done at 5% level of Duncan test.

غلظت پرولین و کربوهیدراتهاي محلول برگ تنهدا در انتهداي

غلظددت پددرولین در تیمددار  S2A4و  S2A3بددهدسددت آمددد و

آزمایش برداشت دوم) اندازهگیري شدد .انددازه گیدري غلظدت

کمترین مقدار آن نیز در تیمار گیاهان شاهد  )S1A1مشاهده

پرولین برگ نشان داد که تفاوت معنیداري بین تیمارها از نظدر

گردید شکل  .) 3از نظر اثدر سدطوح سداده شدوري بدر غلظدت

این صدفت در سدطح  %5آزمدون دانکدن وجدود دارد .بیشدترین

پرولین برگ نتدایج شدکل  )4نشدان داد کده بیشدترین مقددار

اثرات کاربرد برگی ساليسيليک اسيد....
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پرولین در تیمار میزان شوري برابر هدایت الکتریکدی  6-7بده-

گیاهان تحت تیمار هددایت الکتریکدی  3-4تفداوت معندیداري

دست آمد که با مقدار پرولین در تیمار هدایت الکتریکدی 9-10

نشان داد شکل .)4

تفاوت معنیداري در سطح  %5آزمون دانکن نشان نداد ولدی بدا

شکل  -3اثر متقابل شوری و ساليسيليک اسيد بر غلظت پرولين برگ چمن لوليوم .مقايسه ميانگين تيمارها در سطح 5
درصد آزمون دانکن میباشد.
Figure 3- Interaction of salinity and salicylic acid on concentration of proline in lolium leaves.
Comparison of means was done at 5% level of Duncan test.

شکل  -4اثرات ساده سطوح شوری بر غلظت پرولين برگ چمن لوليوم .مقايسه ميانگين تيمارها در سطح  5درصد آزمون
دانکن میباشد.
Figure 4- Changes in proline concentration in lolium leaves under different levels of salinity. Comparison
of means was done at 5% level of Duncan test.

همچنین اندازهگیري غلظت کربوهیدراتهاي محلول برگ نشان

 S2A4و کمترین غلظت در تیمار گیاهان شاهد  )S1A1بده-

داد که بین تیمارها تفاوت معنیداري از نظر ایدن صدفت وجدود

دست آمدد شدکل  .)5از نظدر اثدر سدطوح شدوري بدر غلظدت

دارد .بیشترین غلظت کربوهیدراتهاي محلدول بدرگ در تیمدار

کربوهیدراتهاي محلول بدرگ شدکل  )6نتدایج نشدان داد کده
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گیاهان با هدایت الکتریکدی برابدر  6-7بیشدترین مقددار را دارا

محلول نیز در این پدژوهش در تیمدار هددایت الکتریکدی 9-10

بودند که تفاوت معنیداري در سدطح  %5آزمدون دانکدن بدا دو

مشاهده شد که تفاوت معنیداري با تیمار هدایت الکتریکدی -4

سطح دیگر شوري نشان داد .کمترین غلظت کربوهیددراتهداي

 3نشان ندادند شکل .)6

شکل  -5اثرات متقابل شوری و ساليسيليک اسيد بر غلظت کربوهيدراتهای محلول برگ چمن لوليوم .مقايسه ميانگين
تيمارها در سطح  5درصد آزمون دانکن میباشد.
Figure 5- Interaction of salinity and salicylic acid on concentrations of soluble carbohydrates in lolium
leaves. Comparison of means was done at 5% level of Duncan test.

شکل  -6اثرات ساده شوری بر غلظت کربوهيدراتهای محلول برگ چمن لوليوم .مقايسه ميانگين تيمارها در سطح  5درصد
آزمون دانکن میباشد.
Figure 6- Salinity effects on soluble carbohydrates in lolium leaves. Comparison of means was done at 5%
level of Duncan test.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شدوري و هدمچندین محلدول

مرتبط با رشد در برداشت اول نشان داد که بیشترین وزن تر و

پ اشی اسدید سالیسدیلیک بدر بسدیاري صدفات مورفولدوکیکی و

خشک برگها مربو به تیمارهاي باالي شوري بود درحالی که

فیزیولوکیکی چمن لولیوم موثر میباشدند .انددازهگیدري صدفات

شاخص کلروفیل و طول برگها یا ارتفاع گیاه با افدزایش سدطح
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شوري در گیاهان به میزان جزیدی کداهش نشدان داد) .ایدن تدا

سالیکورنیا در آب خالص انجام مدیشدود  .)18از طدرف دیگدر

حدودي ممکن است به سبب آزاد سازي عناصر مفید بدهدنبدال

مهمترین اثر شوري کاهش رشد گیاه و کاهش عملکرد محصول

کاربرد سطوح نمک باشد .مشخص شده اسدت کده در مدواردي

میباشد .حساسیت رشد گیاهدان بده تدنش شدوري وابسدته بده

شوري سبب افزایش غلظت عناصري مانند منگنز ،آهدن و روي

کنوتیپ ،سن و میزان مقاومت گونه گیاهی به شوري است .)15

در گیاه میگردد  )15و این ممکن است سبب بهبود رشد گیاه

گزارش شده است که تحت شرایط شوري مقدار اتدیلن افدزایش

و حتی گاهاً عدم تعادل در عناصر غدذایی گیداه شدود .افدزایش

یافته در نتیجه کلروفیل گیاه به دلیل فعالیدت آندزیم کلدروفیالز

پتانسیل اسمزي و بهدنبال آن جذب آب و امالح نیز میتواند در

کاهش مییابد  .)18کاهش ارتفاع ،اندازه گیاه ،میزان کلروفیل،

این بین دخیل باشد .)16

وزن تر و خشک اندامهاي هوایی و ریشه ،سطح برگ و به طدور

در برداشت دوم نیز ارتفاع گیاه و وزن تر و خشک برگها و هم-

کلی کاهش رشد و نمو و تولیدد گیداه در اثدر تدنش شدوري در

چنین ریشه به طور مشخصدی در سدطح سدوم شدوري کداهش

مطالعات زیادي نشان داده شدهاند  21 ،20 ،19 ،15و  .)22به

یافت .از طرف دیگر شوري به میزان  6-7دسی زیمنس بر متدر

هر حال گزارش شده است که در توت فرنگی و تمشک ،شدوري

باعث بیشترین وزن تر و خشک ریشه گردید .چندین واکنشدی

تأثیري بر تعداد برگها ندارد  )23و یا باعدث افدزایش مقدادیر

یک پاس طبیعی گیاهان به غلظت باالي امالح در خداک مدی-

آنتوسیانینها که نقش محافظتی دارند  )15و انواع آندزیمهداي

باشد  .)17با توجه به نتایج ،به نظر میرسد تنظیم اسدمزي در

آنتددی اکسددیدان  22و  )24و پددرولین  6و  )21مددیگددردد .از

مقادیر امالح نسبتاً باال در این پدژوهش  ECبرابدر  )7-6بدراي

طرفی کاهش مقادیر کارتنوییدها و کاهش سنتز پدروتيینهدا و

رشد بهتر گیاه لولیوم مناسب به نظدر مدیرسدد .معمدوالً تدنش

اسیدهاي آمینه در اثر تدنش شدوري در گیاهدان گدزارش شدده

شوري از طریق صدمات اسمزي و اثر سمی عناصر خاص مانندد

است .)1

سدیم و کلر و اختالل در جذب عناصري مانند کلسیم و پتاسیم

بیشترین وزن تر و خشدک ریشده ،غلظدت پدرولین و قنددهاي

اثرات سوء خود را بر رشد گیاه اعمدال مدیکندد  .)16از طدرف

محلول در این پژوهش در سطوح متوسط شدوري سدطح دوم)

دیگر به نظر میرسد چمن لولیوم به راحتی میتواند غلظتهاي

بهدست آمد ،همچنین در هر سطح شدوري بدا افدزایش کداربرد

نسبتاً باالي نمک را تحمل کند ،گرچه حد آستانه شوري بدراي

سالیسیلیک اسید وزن تدر و خشدک ریشده افدزایش نشدان داد.

این گیاه  4دسی زیمنس بر متر گزارش شده است  .)1احتماالً

مشخص شده است کده وزن تدر و خشدک ریشده ،و هدمچندین

مکانیسم دفع یونهاي مضر سدیم و کلدر) در ایدن بدین نقدش

نسبت ریشه به ساقه در گیاه بدا افدزایش شدوري ممکدن اسدت

اساسی را بازي میکنند.

افزایش یابد  )20و این شاید یک سدازش مورفولدوکیکی بدراي

در آزمایش حاضر با افزایش میزان شدوري بده  10-9 ECو بدا

افزایش پتانسیل آب و همچنین به عنوان یدک فیلتدر در مقابدل

گذشت زمان در حدود  5-4ماه) اثرات میدزان شدوري بداال بدر

جذب یونهاي مضر باشد.

رشد گیاه نمایان گردید .سدیم در سلولهاي گیداهی در داخدل

امروزه استفاده از مواد شیمیایی جهت افزایش تحمل گیاهان به

واکوئل نیز تجمع مییابد و سبب مسمومیت میگدردد .سدمیت

تنشها از جمله تنش شوري میتواندد بسدیار مفیدد باشدد .)3

متابولیکی سدیم عمدتا در اثر رقابت آن با پتاسدیم در فرآیندد-

یکی از مواد مدوثر در ایدن بدین اسدید سالیسدیلیک اسدت کده

هاي ضروري داخل سلولی مدیباشدد  .)17گیاهدان زراعدی بدا

تحقیقددات زیددادي را بدده خددود اختصدداص داده اسددت .اسددید

مکانیسمهاي مختلفی تحت تأثیر شوري قرار میگیرند .گدزارش

سالیسیلیک در تنظیم رشد و همچنین القاء گلدهی در گیاهدان

شده است که بسیاري از گیاهان در شرایط غیر شور جوانه زندی

نقش دارد  .)25گزارش شده است که سالیسیلیک اسدید مدی-

بهتري دارند ،حتی بیشترین جوانه زندی هالوفیدتهدایی ملدل

تواند سمیت ناشی از تدنش شدوري را کداهش دهدد  27 ،26و
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 .)28از طرف دیگر اسید سالیسیلیک و دیگر ترکیبات فنولیدک
ممکن است جذب یونهایی مانند فسدفات و پتاسدیم را توسدط
گیاه تحت تأثیر قرار دهند  .)29از سویی تعرق برگهاي لوبیدا
بعد از تیمار  1یا  10میلیمول اسید سالیسیلیک ممکدن اسدت
شدددیداً کدداهش یابددد  .)30نشددان داده شددده اسددت کدده اسددید
سالی سیلیک و ترکیبدات اسدید آبسدزیک ،تواندایی جلدوگیري از
بسته شدن روزنه اي القاء شده توسط اسدید آبسدزیک را دارندد.
غلظتهداي کدم اسدید سالیسدیلیک  0/05میلدیمدول) باعدث
تحریک فتوسنتز میشود ،ولی غلظتهداي بیشدتر از 0/5 -1/0
میلیمول میتواند از فعالیت فتوسنتز جلدوگیري کندد  .)31از
طرف دیگر اسدید سالیسدیلیک باعدث مقاومدت سیسدتمیک در
گیاهان میشود و مشخص شده است کده کداربرد برگدی اسدید
سالیسیلیک در گیاه سویا بهطدور چشدمگیدري انددازه ریشده را
تحت تأثیر قرار میدهد  .)30از طرفی کاربرد سالیسیلیک اسید
منجر به بهبود رشد گیاه لوبیا تحت تنش خشدکی  )5افدزایش
مقاومت گیاه نخود به گرما  ،)32افزایش مقاومت خیار به سرما
 ،)33کاهش اثرات سمیت ازن  )34و اثرات مضدر اشدعه UV
در گیاه توتون  )35میگردد.
این ماده بهعنوان یکی از تنظیم کنندههداي رشدد بدوده و روي
فرآیندهاي مختلفی در گیاهان از جمله مقاومت بده تدنشهدا و
بیماريها  ،)27گلدهی  ،)4کداهش سدمیت عناصدر سدنگین
 11و  )19و همچنین کداهش سدمیت آلومینیدوم  )36نقدش
دارد.
بهطور خالصه از آنجا که امروزه شوري به عنوان یکی از مهدم-
ترین تهدیدهاي بخش کشاورزي و نیدز عوامدل محددود کنندده
رشد گیاهان محسوب میشود  ،)37نتایج پژوهش حاضر نشان
داد که کاربرد اسید سالیسیلیک باعث افزایش وزن تر و خشدک
ریشه میگردد .گیاه لولیوم با محلولپاشدی اسدید سالیسدیلیک
تحمل بهتري نسبت به سطوح باالتر شوري خاک از خود نشدان
داد .لذا کاربرد اسید سالیسیلیک احتماالً مدیتواندد در تخفیدف
اثرات تنش شوري در چمن لولیوم موثر باشد و بدر اسداس ایدن
پژوهش غلظت  300میلیگرم بر لیتر آن مناسبتدر از غلظدت-
هاي کمتر است.
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