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Abstract
Background and Objectives
Olive (Olea europaea) is one of the most important fruit trees in the pomology industry of Iran.
Statistics shows that this fruit tree is cultivated in more than of 102 thousand hectares of territory
of Iran. Due to severe water shortages, it is necessary to make use of methods with objectives to
reducing the negative effects of drought on plant and to increasing water use efficiency. Previous
studies stated that plant growth regulators such as salicylic acid could apply to reducing the
adverse effects of environmental stresses. Salicylic acid (SA) influences various physiological
and biochemical functions in plants and has diverse effects on the tolerance to biotic and abiotic
stress. The objective of this study was to investigate the effects of exogenous SA application on
biochemical traits of ‘Konservalia' olive leaf under 100 %, 66 % and 33 % ETcrop by analyzing
chlorophyll content, total soluble carbohydrate and proline.

Materials and Methods
The study was conducted in order to investigate the effect of different levels of water deficit
(100, 66 and 33 percent of evapotranspiration (ETcrop)) and four concentrations of salicylic acid
(0, 0.5, 1 and 2 mM) on fresh and dry root weight, stem and leaf and leaf number, leaf area, stem
diameter, leaf proline, total soluble sugars, chlorophyll content as a factorial experiment based on
a randomized complete block design with three replications. Two- year old olive trees (Olea
europaea cv. ‘Konservalia’) were used. Seventy- plants were grown in 11 L pots, containing a
mixture of field soil (73.2 % sand, 13.3 % silt and 13.5 % clay) and manure. Plants were sprayed
with four concentrations of salicylic acid and irrigated every ten days, according to the amount of
evatranspiration of plants (ETcrop). Parameters such as leaf proline and total soluble carbohydrates
content, chlorophyll content were measured three times at intervals of once every 30 days after
treatment. Data analysis was performed using MSTATC and SAS software and mean comparison
was done by Duncan's multiple range test at 5 and 1 % probability

Results
The results showed that leaf proline and total soluble carbohydrates increased while chlorophyll
content (chlorophyll a, b and total) decreased with increasing levels of water deficit. Results also
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showed that the interaction of salicylic acid and irrigation had a significant effect on fresh and
dry root weight, stem and leaf, leaf area and plant height at p<0.01. In the three level irrigation
(100% ETc, 66% ETc and 33% ETc), the 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. In 66 and 33 % ETcrop treatments, amount of leaf proline and total
soluble carbohydrate chlorophyll content (chlorophyll a, b and total) were obtained higher in
plants sprayed with 2 mM SA compared with no-sprayed plants, but in 100 % ETcrop treatment,
these indices were not different between sprays and no-sprayed plants with salicylic acid.

Discussion
In this study, the role of SA in plant tolerance to abiotic stresses such as heat, heavy metal, and
osmotic stress was reported. The results showed that 2 mM SA application alleviated the adverse
effects of drought stress (66 and 33 % ETcrop) in young olive trees through the improvement of
chlorophyll content, enhancing leaf total soluble carbohydrate and proline content which can lead
to osmotic adjustment.

Keywords: Amino acids, Osmatic regulators, Plant growth regulators
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تأثیر اسیدسالیسیلیک بر برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی زیتون رقم "کنسروالیا"
(’ )Olea europaea cv. ‘Konservaliaتحت شرایط تنش خشکی
3
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چکیده
این پژوهش به منظور بررسی اثر چهار سطح مختلف اسیدسالیسیلیک (صفر ،نیم ،یک و دو میلییمیورر) و سیه
سطح آبیاری ( 66 ،011و  33درصد تبخیر و تعرق گیاه) بر برخی خصوصیات رشیدی و بیوشییمیایی نهیال زیتیون
رقم "کنسروالیا" بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سیه تکیرار در سیال
 0331-0331اجرا گردید .نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد که در سه سطح آبیاری ( 011 ETcدرصدETc ،
 66درصد و  33 ETcدرصد) مقدار وزن تر و خشکریشه ،ساقه و برگ در گیاهان تیمارشده بیا اسییدسالیسییلیک
نسبت به گیاهان تیمارنشده با اسیدسالیسیلیک از مقادیر بارتری برخیوردار بیود .همینیین نتیایج مقایسیه مییانگین
برهمکنش آبیاری و اسیدسالیسیلیک بر محتوای کلروفیل ،کربوهیدرات محلول کل و پرولین برگ نشان داد که با
کاهش مقدار آب آبیاری از  011به  66و  33درصد تبخیر و تعرق گیاه ،محتوی کلروفییل (کلروفییل  b ،aو کیل)
کاهش یافت در حالیکه محتوی کلروفیل ،کربوهیدرات محلول کل و پرولین برگ در نهالهای آبیاریشده بیا
 66و  33درصد تبخیر و تعرق گیاه و محلیولپاشییشیده بیا  2میلییمیورر اسییدسالیسییلیک نسیبت بیه گیاهیان
محلولپاشینشده از مقدار بارتری برخوردار بود .همینین نتایج آنیالی تکیراری نشیان داد کیه کمتیرین مقیدار
محتوای کلروفیل پس از  31روز پس از اعمال تیمار مربوط به گیاهان آبیاریشده با  33درصد تبخیر و تعرق گیاه
بود در حالیکه کمترین مقدار پرولین پس از  31روز پس از تیمار ،در هر دو رژیم آبیاری  66و  33درصد تبخیر و
تعرق گیاه در گیاهان محلولپاشی نشده با اسیدسالیسیلیک گ ارش گردید .لذا به نظر میرسد که محلولپاشی بیا
غلظت  2میلیمورر اسیدسالیسیلیک در تیمار آبیاری  66و  33درصد موجب کاهش اثرات منفی تینش خشیکی در
گیاه زیتون شده است.
کلیدواژهها :اسیدهای آمینه ،تنظیمکننده رشد گیاهی ،تنظیمکنندههای اسم ی

مقدمه
زیتون ( )Olea europaeaبهعنووان یکوی از درختوان

و اهمیت خاصی برخوردار است .مطابق با آمار منتشرشده
وزارت جهوواد کشوواورزی ایووران در سووا  ،1391سووط

میوه مهم مناطق نیمه گرمسیری است که محصوو آن در

زیرکشت زیتون در کشور  124هزار هکتوار بووده کوه از

صنعت میوه کاری ایران و جهان بهواسطه تولید روغو و

ای میزان  12هوزار هکتوار آن بوارور و موابقی غیوربوارور

نقش ویژهای که روغ در سالمت انسان دارد از جایگواه

است که ای آمار نشاندهنده توسعه روزافزون کشت ای
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محصو در ایوران بوا هود

تولیود میووه و روغو اسوت

آزمایش های صورت گرفته بر ارقام "بلیدی ( ")Belidiو
"میش (" ،")Missionزرد"" ،فیشمی"" ،نبوالی (،")Nabali

(.)Anonymous, 2016
با توجه بوه شورایط خشوک و نیموهخشوک کشوور و

"گوردا (" ،")Gordalآربکی ( ")Arbequinaو "روغنوی"

کاهش نزوالت آسمانی توأم با افزایش دموای محویط در

زیتون نشان داد که در شرایط تنش خشکی ،میزان کلروفیول

طی سا های  ،92-91مشخصشده است که صنعت میووه

 b ،aو کلروفیل کل در کلیه ارقام کاهش یافت در حالیکوه

کاری کشور بهواسوطه تأثیرپوذیری از ایو عوامول دچوار

بر غلظت کربوهیدراتهای محلو برز و پورولی افوزوده

مشکالت عدیده ای ازجمله تولید کم محصو و کواهش

شد ( ;Arji et al., 2004; Arzani and Yazdani, 2008

کیفیت میوه شوده اسوت .بوهگونوهای کوه مطوابق بوا آموار

 .)Mousavi et al., 2008; Zarabi et al., 2010همچنی

منتشرشده وزارت جهاد کشاورزی ایران میوزان خسوارت

اثوور اسوویدسالیسوویلیک بوور ویژگوویهووای مورفولوووژیکی و

خشکسالی در سا  91در باغات شهرستان کاشمر بالغ بور

فیزیولوژیکی ارقام "کرونوایکی ( ")Koroneikiو "دزفوو "

 812میلیووارد بوووده

زیتون در شرایط تنش خشوکی نشوان داد کوه بوا افوزایش

است ( .)Anonymous, 2016لذا ،اسوتفاده از روشهوایی

شدت تنش خشکی از تعداد برز ،وزن خشوک انودام هوای

آا امووری

هوایی ،محتوای رطوبت نسبی برز ،میوزان کلروفیول بورز

ضووروری و اجتنووااناپووذیر بووه شوومار موویآیوود .یک وی از

کاسته و بور مقودار پورولی و کربوهیودرات افوزوده شود ،در

تحقوق ایو مهوم گوردد

حالیکه محلو پاشی اسیدسالیسیلیک توانست آسی ناشوی

گزینش و استفاده از ارقام و ژنوتیپهای مقواوم بوه تونش

از تونش خشوکی را توا حودی جبوران نمایود ( Nazari Kia,

خشکی ( )Arji et al., 2004; Rozban, 2009در بخوش

 .)2011اثر کاربرد اسیدسالیسیلیک بر برخی خصوصویات

میوهکاری و همچنی استفاده از روش های کاهش دهنوده

فیزیولوژیکی گیاه توتفرنگی تحت تنش خشوکی نشوان

اثوورات سووو توونشهووای محیط وی نظی ور اسووتفاده از مووواد

داد که محتوای نسبی آا برز و هدایت روزنهای تحت

Yazdani

توونش خشووکی در ارقووام "کردسووتان" و "کووونی الیووزا

;Nazari Kia, 2011

( ")Queen Elizaتوتفرنگی کاهش یافت در حوالیکوه

 )Salarpour Ghoraba and Farahbakhsh, 2014است.

محلو پاشی اسیدسالیسیلیک بر رقم کردستان در شورایط

اسیدسالیسویلیک یووک تورکیوو فونووولیکی طوبویوعووی

افزایش محتووای نسوبی آا بورز،

 182میلیووارد ریووا و در اسووتان فووار
بووا هوود

افووزایش رانوودمان کووارایی مصوور

روش هایی کوه مویتوانود سوب

تنظیمکننده رشد گیاهی مانند پاکلوبوترازو (
 ،)et al., 2007اسویدسالیسویلیک (

تنش خشکی موج

است که نقش تنظیمکننودگی در فرآینودهای فیزیولووژیکی

میووزان کربوهیوودراتهووای محلووو کوول و پوورولی شوود

(نظیر باز و بسته شدن روزنهها ،القوای گولدهوی ،رشود و

( .)Normohamadi et al., 2011همچنوی مطالعوات دیگور

نمو ،سنتز اتیل و تونفس) و بیوشویمیایی در گیاهوان دارد

محققی نشان داده است که محلو پاشی درختان بالغ انبه

( .)Horvath et al., 2007; Raskin, 1992محققووی

با اسیدسالیسیلیک موج افزایش رنگدانههای فتوسنتزی و

معتقدند که تحت تنش خشکی و شوری در گیاهان زیتوون،

کارایی فتوسیستم دوشده که ایو امور منجور بوه افوزایش

پرتقووا و زیتووونتلووخ تیمووارشووده بووا اسوویدسالیسوویلیک در

تثبیووت دیاکسوویدکوورب شوود (.)Ahmed et al., 2015

مقایسه با گیاهان تیموار نشوده از سوط بورز ،وزن خشوک

عالوه بر ایو مشوخص شوده اسوت کوه محلوو پاشوی بوا

اندامهای هوایی و مقودار کلروفیول کول بواالتری برخووردار

"سویاه

بودنود (

;Aliniaeifard et al., 2016; AL- Taey, 2009

; .)Kouhifayegh et al., 2013; Nazari Kia, 2011نتوای

غلظت  2پیپیام اسیدسالیسیلیک در گیاه گیال
مشووهد" و سووی
موج

"گرانووی اسوومیت (")Granny Smith

افزایش در آنتوسیانی و مواد جامود محلوو شود
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آذرماه ( 3روز قبل از شروع تیمارهوای آبیواری) بور روی
نها ها صورت گرفت به صوورتی کوه در کلیوه گیاهوان،

اطالعات علمی گستردهای در مورد تأثیر اسیدسالیسیلیک

اندامهای هوایی کوامالً خویس شود .جهوت تهیوه محلوو

بر گیاهوان بواغی وجوود دارد لوذا ایو پوژوهش باهود

اسیدسالیسیلیک ،پودر اسیدسالیسیلیک در  122میلویلیتور

بررسی اثر سطوح مختلف اسیدسالیسویلیک و آبیواری بور

آا دو بار تقطیور بوا غلظوت ده برابور نسوبت بوه بیشوتری

برخی شاخصهای رشدی و بیوشیمیایی رقم "کنسروالیا"

غلظت موردنظر حل شد و سپس برای تهیوه غلظوتهوای

به اجرا درآمد.

موردنظر با آا مقطر رقیقسازی صورت گرفت .سپس با

مواد و روشها

توجه به میوزان تبخیور و تعورق روزانوه تحوت رژیومهوای

بووه منظووور بررسووی اثوور چهووار سووط مختلووف

آبیاری ( 122شاهد) 11 ،و  33درصد تبخیر و تعرق گیواه

اسیدسالیسیلیک (صفر ،نیم ،یوک و دو میلویمووالر) و سوه

قرار داده شدند و هر ده روز یکبار عمل آبیاری صورت

سط آبیاری ( 122شاهد) 11 ،و  33درصد تبخیور و تعورق

گرفت ( .)Khaleghi et al., 2014به منظور اعما تیموار

گیاه بر برخی شاخصهای رشدی و بیوشیمیایی زیتون رقم

آبیواری 1 ،گلوودان بووهعنوووان گیواه مرجووع در کنووار سووایر

"کنسروالیا ( ،")Konservaliaپژوهشی به صورت آزمایش

گلدانها قرار گرفت که با توزی ای گلدانهوا میوزان آا

طرح پایهٔ بلوکهای کامل تصادفی و

آبیاری مشخص شد .بدی گونه که ابتدا گلدانهای مرجوع

به روش اندازهگیری تکراری با سه تکرار (هر تکرار شامل

آبیاری کاملشوده و سوپس وزن ایو گلودانهوا در حالوت

دو گلوودان) در سووا  1391-1394در گلخانووه دانشووکده

ظرفی وت مزرعووهای (بعوود از گذشووت  24سوواعت) محاسووبه

کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به اجرا درآمد.

گردید .سوپس ،بعود از گذشوت  12روز دوبواره گلودانهوا

فاکتوریل در قال

در ای پژوهش  12نها دوسواله تکثیوریافتوه بوا قلموه

وزنشده و اختال

وزن اولیه و ثانویه بهعنووان میوزان آا

ساقه زیتون رقم کنسروالیا با قطور (حودود  8میلویمتور) و

آبیاری  122درصد تبخیر و تعرق گیاه در نظر گرفته شود و

ارتفاع تقریباً یکسان (حدود  92سانتیمتر) از مرکز تولیود

برحس و آن تیمارهووای آبی واری  11و  33درصوود تبخی ور و

و پوورورش نهووا امووام رضووا واقووع در بووا ملووک (131

تعوورق محاسووبه و اعمووا گردی ود (

کیلومتری شورق اهوواز) تهیوه و بوه منظوور سوازگاری بوا

 )Khaleghi et al., 2012و پووس از گذشووت یوک موواه

محیط به مدت یک ماه تا شروع آزمایش (آبانماه )1394

از شووروع آزمووایش توونش خشووکی (جهووت موورثر واقووع

در گلخانه نگهداری گردید و آبیواری نهوا هوا در مودت

شوودن تیمارهوووا) پارامترهووای از قبیووول کلروفیووول  b ،aو

سازگاری با محیط به طور کامل صورت گرفوت .پوس از

کل ،کربوهیدراتهای محلو کل و پورولی بوه فواصول

سازگاری ،با آمادهسازی مخلوط خاکی به نسبت ()1:1:1

هر  32روز یکبار ( 32روز بعد از اعموا تیموار 12 ،روز

یکسوم ماسه ،یکسوم خاک زراعی و یوکسووم کوود

بعوود از اعمووا تیمووار و  92روز بعوود از اعمووا تیمووار)

حیوانی پوسیده ،نها های دوساله رقم "کنسروالیا" زیتون

اندازه گیری شد .همچنی پارامترهای رشدی نظیور سوط

در  12گلدان  11کیلویی (با ابعاد  )11×19 cmقورار داده

بوورز (بووا اسووتفاده از دسووتگاه  Leaf area meterموود

شدند .اسید سالیسیلیک مورد استفاده (با فرموو شویمیایی

 Delta-T Devices LTDساخت کشور انگلستان) ،تعداد

 C7H6O3و وزن مولکولی  138/12گرم بور موو ) متعلوق

برز ،قطر ساقه ،وزن تر و خشک ریشه ،ساقه و برز در

به شرکت مرک آلمان بود و عمل محلو پاشوی یوکبوار

پایان آزمایش اندازهگیری شد.

با چهار غلظوت (صوفر ،نویم ،یوک و دو میلویمووالر) در

;Arji et al., 2002

جهت انودازهگیوری کربوهیودراتهوای محلوو کول و
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پرولی برز ،ابتدا از برز عصاره گیوری صوورت گرفوت.

تعرق گیاه ،محلو پاشی با  2میلی مووالر اسویدسالیسویلیک

Bates et al.

افوزایش سوط بورز در مقایسوه بوا سوایر تیمارهوا

سوپس جهوت انودازهگیوری پورولی از روش

موج

( )1973و جهت اندازه گیری قندهای محلوو کول از روش

شوود .در آبیوواری  11و  33درصوود تبخیوور و تعوورق گیوواه،

( Irigoyen et al. )1992و به منظور استخراج و اندازهگیوری

افزایش

می وزان کلروفی ول از روش

Lichtenthaler and Wellburn

( )1983استفاده شد.

محلو پاشی با  2میلیموالر اسیدسالیسیلیک سب

سووط بوورز در مقایسووه بووا گیاهووان محلووو پاشووی نشووده
گردیووود ،بو وهگونوووهای کوووه سوووط بووورز در گیاهوووان

جهت آنالیز دادهها از نورمافزارهوای  MSTATCو SAS

محلووو پاشوویشووده بووا  2میلوویموووالر اسوویدسالیسوویلیک و

و همچنوی جهوت مقایسووه میوانگی دادههوا از روش آزمووون

آبیاریشده با  11درصد تبخیر و تعرق گیاه در مقایسوه بوا

چنددامنهای دانک در سط پن و یک درصد استفاده شود.

گیاهان محلو پاشی نشده بوا اسوید سالیسویلیک بوه میوزان

شایانذکر است در طی آزمایش ،نها های زیتون در گلخانه

 13/21درصد افزایش داشت.

تحت دمای متوسط روزانه  21-33درجه سانتیگراد و شوبانه

قطر ساقه

 19-21درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  33±1درصد و بوا

اثر متقابل آبیواری × اسویدسالیسویلیک بور قطور سواقه

شدت نور طبیعی قرار داده شده بودند.

نشان داد (جدو  )1که با کواهش مقودار آا آبیواری از

نتایج و بحث

قطر ساقه کاسته شد .کمتری مقدار قطر سواقه مربووط بوه

خصوصیات رشدی

گیاهوان آبیوواریشوده بووا  33درصوود تبخیور و تعوورق گیوواه

تعداد برگ

( 1/81میلیمتور) و عودم محلوو پاشوی بوود در حوالیکوه

با توجه به جدو مقایسه میانگی (جدو  )1مشخص

استعما اسید سالیسیلیک سب

بهبود قطر ساقه در گیاهان

شد که با کاهش مقدار آا از  122به  11و به  33درصد

آبیاریشده با  33و  11درصد تبخیر و تعرق گیاه شد.

تبخیر و تعرق گیاه از تعوداد بورز گیواه کاسوته شود .بوه

وزن تر و خشک ریشه

گونووهای کووه کمتووری تعووداد بوورز ( )88/33مربوووط بووه

بووا عنایووت بووه جوودو مقایسووه میووانگی خصوصوویات

گیاهان آبیاریشده بوا  33درصود تبخیور و تعورق گیواه و

رشدی (جدو  )1مشخص گردید که بوا کواهش مقودار

محلو پاشی نشده با اسیدسالیسیلیک بود .همچنوی تعوداد

آا از وزن تر و خشک ریشه کاسته شد .نتای حاکی از

بوورز در گیاهووان محلووو پاشوویشووده بووا  2میلووی موووالر

آن است که در رژیم آبیواری  11درصود تبخیور و تعورق

اسیدسالیسیلیک و آبیاریشده با  11درصد تبخیور و تعورق

گیاه و  33درصد تبخیر و تعرق گیواه ،وزن تور ریشوه ،در

گیاه در مقایسه با گیاهان محلو پاشی نشده درهمی رژیوم

گیاهان تیمارشده بوا اسویدسالیسویلیک نسوبت بوه گیاهوان

آبیاری  1/19برابر افزایش نشان داد و همی روند نیز بورای

تیمار نشده از مقادیر باالتری برخوردار بود .وزن خشوک

گیاهان آبیواریشوده بوا رژیوم آبیواری  33درصود تبخیور و

ریشه نیز در گیاهوان آبیواریشوده بوا  11درصود تبخیور و

تعرق گیواه و محلوو پاشویشوده بوا غلظوت  2میلوی مووالر

تعرق گیاه ،محلو پاشی با دو میلیموالر اسیدسالیسیلیک

اسیدسالیسیلیک مشاهده شد (جدو .)1

سب افوزایش  1/11برابوری نسوبت بوه گیاهوان محلوو پاشوی

سطح برگ

نشده گردید و در گیاهان آبیاریشده با  33درصد تبخیور

نتای جدو مقایسه میانگی حاکی از آن است کوه بوا

و تعرق گیاه ،محلو پاشی با دو میلیموالر اسویدسالیسویلیک
افزایش  1/28برابری نسبت به گیاهان محلو پاشوی

کاهش مقدار آا ،از میران سط برز کاسته شد (جدو

سب

 .)1همچنی در گیاهان آبیاریشده با  122درصود تبخیور و

نشده در همی رژیم آبیاری شد.
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 مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری و اسیدسالیسیلیک بر برخی شاخصهای مورفولوژیکی زیتون رقم کنسروالیا-0 جدول
Table 1. Mean comparison of interaction between irrigation and salicylic acid on morphological traits of ‘Konservalia’ olive
آبیاری

وزن خشک برگ

وزن تر برگ

وزن خشک ساقه

وزن تر ساقه

وزن خشک ریشه

وزن تر ریشه

)(گرم

)(گرم

)(گرم

)(گرم

)(گرم

)(گرم

Leaf Dry
Weight
(g)

Leaf Fresh
Weight
(g)

Stem Dry
Weight
(g)

Stem Fresh
Weight
(g)

Root Dry
Weight
(g)

Root Fresh
Weight
(g)

7.51bc
8.38a
7.25a
7.74b

10.14a
10.03a
9.90a
10.16a

19.15ab
18.82b
18.97b
19.65a

27.36b
28.33a
27.6b
27.58b

3.92a
3.79a
3.70a
3.76a

4.82a†
4.64a
4.55a
4.41a

8.64a
8.7a
8.93a
8.56a

6190.7b
5815.02c
5716.86c
6760.99a

163.67a†
165.00a
161.78a
162.11a

0
0.5
1
2

100

4.30dc
5.70d
5.37d
5.57d

6.17e
7.17d
7.26d
7.93c

13.05e
13.55d
15.91c
15.70c

22.21f
23.47d
23.38d
24.33c

1.83fg
2.85c
2.60d
3.05b

2.73d
3.82b
3.77b
3.95b

7.38d
7.9b
7.47cd
7.55c

4160.9g
4676.1f
5346.8e
5517.1d

105.22e
116.00c
109.00d
125.83b

0
0.5
1
2

66

3.50f
4.11e
4.13e
4.12e

5.51a
6.7e
6.30e
6.22e

11.46f
13.10e
13.20e
13.70d

21.38g
20.82g
22.41e
22.57e

1.72g
2.01f
2.3de
2.21ef

2.19e
2.90d
3.21c
3.11c

6.81f
7.13e
7.22e
7.13e

3157.1j
3360.2i
3473.3i
3863.1h

83.33h
92.2g
91.16g
97.52f

0
0.5
1
2

33

قطر ساقه

سطح برگ

)(میلیمتر

)(سانتیمتر مربع

Stem Diameter
(mm)

Leaf area
(cm2)

اسیدسالیسیلیک
تعداد برگ

Leaf Number Salicylic Acid
(mM)

 بر اسا،یکسان

(درصد تبخیر
)و تعرق
Irrigation
(%ETc)

 میانگی های دارای حرو،* در هر ستون
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)(میلی مورر
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وزن تر و خشک ساقه
در واقووع وزن توور و خشووک سوواقه نیووز رونوودی مشووابه

در گیاهان تیمارشده با  2میلویمووالر اسویدسالیسویلیک و
کامل آبیاریشده بهدست آمد (جدو .)1

وزن تر و خشک ریشه داشت .بوهطووریکوه در تیمارهوای

نتای ای مطالعه نشان داد که تنش خشکی (کومآبوی)

آبیاری  11درصد تبخیر و تعورق گیواه و  33درصود تبخیور

سب کاهش وزن تر و خشک ساقه ،برز و ریشوه ،تعوداد

و تعرق گیاه و عدم محلو پاشی با اسیدسالیسیلیک ،مقودار

برز ،قطر ساقه و سط برز شد (جدو  .)1نتای مشوابهی

وزن تووور سووواقه ،کمتووور از گیاهوووان محلوووو پاشووویشوووده

نیز توسط برخی محققی گزارششده است ،بوهطووریکوه

بوووا اسیدسالیسووویلیک بوووود .همچنوووی وزن تووور سووواقه در

ای محققی بیان کردند که در ارقام مختلف زیتوون ،تونش

گیاهووان تیمووارشووده بووا  11درصوود تبخیوور و تعوورق گیوواه

خشکی باعث کاهش تعداد برز ،سط برز ،قطر سواقه،

و محلووو پاشوویشووده بووا دو میلوویموووالر اسوویدسالیسوویلیک

ارتفوواع نهووا  ،وزن توور و خشووک شوواخه ،بوورز و ریشووه

 24/33گرم و در گیاهوان تیموارشوده بوا  33درصود تبخیور و

شود (

;Arzani and Arji, 2002; Arji et al., 2004

تعووورق گیووواه و محلوووو پاشووویشوووده بوووا دو میلووویمووووالر

;Gholami and Gholami, 2019; Khaleghi, 2012

اسوویدسالیسوویلیک  22/11گوورم بووود (جوودو  .)1کمتووری

 .) Yazdani et al., 2007برخی از مطالعهها علت کاهش

مقوودار وزن خشووک سوواقه نیووز ( 11/41گوورم) مربوووط بووه

رشد گیاهان در شرایط تنش خشکی را بوه دلیول محودود

گیاهان تیمارشده با رژیم آبیاری  33درصد تبخیور و تعورق

شدن فتوسنتز ،آنهم بهواسطه کاهش نفوذ دیاکسویدکورب

گیاه و تیمارنشده با اسویدسالیسویلیک بوود در حوالیکوه در

بووه داخوول روزنووه هووا و فیووای بووی سوولولی مووی داننوود

همی رژیم آبیاری در گیاهان تیموارشوده بوا  2میلویمووالر

( .)Di Vaio et al., 2012

اسوویدسالیسوویلیک مقوودار وزن خشووک سوواقه  13/12گوورم

یافته های ای آزمایش نشان داد که با افزایش غلظوت

بهدست آمد.

اسیدسالیسیلیک بر مقدار وزن تر و خشک ریشه ،سواقه و

وزن تر و خشک برگ

برز ،سط برز و تعداد برز و قطر ساقه افوزوده شود.

کمتووری وزن توور بوورز ( 1/11گوورم) در گیاهووان

نتای مشابهی نیز در بررسی اثر اسیدسالیسیلیک بور رشود

آبیوواریشووده بووا  33درصوود تبخیوور و تعوورق گیوواه و عوودم

رویشی دانهوا پسوته بوهدسوت آمود کوه بیوانگر بهبوود و

محلووو پاشووی بووا اسوویدسالیسوویلیک ب وهدسووت آموود .اثوور

افووزایش شوواخصهووای رویشووی (طووو سوواقه ،تعووداد و

بوورهمکنش آبیوواری و اسوویدسالیسوویلیک بوور وزن خشووک

سط برز ،وزن تر و خشوک انودام هووایی) در شورایط

برز نیز نشان داد کوه در گیاهوان محلوو پاشوینشوده بوا

توونش بووود ( .)Bastam, 2011مطالعووات دیگووری نیووز

اسیدسالیسویلیک و آبیواریشوده بوا  122درصود تبخیور و

نشان داد که اسیدسالیسیلیک باعث افوزایش سوط بورز

تعرق گیاه 11 ،درصد تبخیور و تعورق گیواه و  33درصود

و وزن خشووک انوودامهووای هوووایی در مقایسووه بووا عوودم

،1/11

اسویدسالیسویلیک در شورایط تونش خشوکی شود

تبخیر و تعرق گیاه ،وزن خشوک بورز بوهترتیو

مصر

 4/3و  3/1گوورم بووود (جوودو  .)1همچنووی وزن خشووک

(;Mehrabian Moghaddam et al., 2011; Nazari kia, 2011

برز در گیاهان تیمارشده با اسویدسالیسویلیک نسوبت بوه

 .)Normohamadi, 2011برخی محققی علت تأثیر مثبت

گیاهان تیمار نشده با اسیدسالیسیلیک در سوطوح آبیواری

اسیدسالیسیلیک بر شاخصهای رشدی را بهبود و افزایش

 122درصد تبخیر و تعرق گیاه 11 ،درصد تبخیر و تعورق

یووافت فتوسوونتز و بوواال بووودن میووزان محتوووی نسووبی آا و

گیاه و  33درصد تبخیر و تعورق گیواه از مقوادیر بواالتری

پتانسیل آا در اثور اسوتعما اسویدسالیسویلیک مویداننود

برخوردار بود .بیشتری وزن خشوک بورز ( 8/38گورم)

(.)Singh and Usha, 2003
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محتوی کلروفیل

آبیاریشده با تیمار آبیاری کامل و کمتری مقدار مربوط بوه

کلروفیل a

تیمار آبیاری با  33درصود تبخیور و تعورق گیواه در  12 ،32و

مطابق با جدو ( )2باگذشت زمان و با کاهش مقدار

 92روز پس از اعما تیمار بود .مقدار کاهش کلروفیل  bدر

آا آبیاری ،مقودار کلروفیول  aکواهش یافوت .کمتوری

 92روز بعوود از اعمووا تیمووار در گیاهووان آبیوواریشووده بووا 33

کلروفیوول  aدر  92روز پووس از اعمووا تیمووار ،مربوووط بووه

درصد و  11درصد تبخیر و تعورق نسوبت بوه گیاهوان کامول

گیاهان تیمارشده با آبیاری  33درصد تبخیر و تعرق گیواه

آبیاریشده بهترتی برابر با  19/12و  41/83درصد بود.

بود ( 2/41میلیگرم بر گرم وزن تر برز) حا آنکه در

اثر متقابل آبیاری و اسیدسالیسیلیک بر کلروفیل  bنیز

مقودار کلروفیول a

 )3که در رژیمهای کمآبی کلروفیول b

ای زموان در گیاهوان شواهد بیشوتری

( 1/29میلیگرم بر گرم وزن تر برز) به دست آمد.

نشان داد (جدو

کاهش یافت .بدی گونه که میزان کلروفیل  bدر گیاهان

با توجه به جدو ( )3مشخص شد که در رژیومهوای

محلو پاشینشده با اسویدسالیسویلیک و تحوت تیمارهوای

کمآبی ( 11و  33درصود تبخیور و تعورق گیواه) ،گیاهوان

آبی  11و  33درصود تبخیور و تعورق گیواه در مقایسوه بوا

محلو پاشی شده بوا غلظوتهوای  1 ،2/1و  2میلویمووالر

گیاهووان شوواهد (آبیوواری کاموول و محلووو پاشووینشووده بووا

اسید سالیسیلیک ،کلروفیل  aبیشتری در مقایسه با گیاهان

اسوویدسالیسوویلیک) اخووتال

معنوویدار داشووت .در واقووع

محلو پاشینشده داشتند .در حالیکه در آبیواری کامول،

کمتری مقدار کلروفیل  2/23( bمیلیگورم بور گورم وزن

مقوودار کلروفیوول  aبووی گیاهووان محلووو پاشوویشووده بووا

تر برز) مربوط به تیمار  33درصد تبخیر و تعرق گیاهی

اسوویدسالیسوویلیک و محلووو پاشووینشووده ،از نظوور آموواری

و محلو پاشی با غلظت صفر میلیموالر اسیدسالیسویلیک

اختالفی وجود نداشت.

بود و بیشوتری مقودار کلروفیول  bمربووط بوه تیموار 122

کلروفیل b

درصد تبخیور و تعورق گیواهی بوا غلظوت دو میلویمووالر

با عنایت به جودو ( ،)2بواالتری مقودار کلروفیول  bدر
 12و  92روز پوووس از اعموووا تیموووار مربووووط بوووه گیاهوووان

اسیدسالیسیلیک که برابر با  2/89میلیگورم بور گورم وزن
تر برز بود.

جدول  -2اثر زمان و آبیاری بر محتوی کلروفیل برگ زیتون رقم کنسروالیا
Table 2. Effect of time and irrigation on leaf chlorophyll content of ‘konservalia’ olive
آبیاری
(درصد تبخیر و تعرق)
Irrigation
)(%ETc

روز بعد از تیمار
Days After
Treatment

کلروفیل a

کلروفیل b

کلروفیل کل

(میلیگرم بر گرم وزن تر)
Chlorophyll a
)(mg/g F.W.

(میلیگرم بر گرم وزن تر)
Chlorophyll b
)(mg/g F.W.

(میلیگرم بر گرم وزن تر)
Total Chlorophyll
)(mg/g F.W.

100

30
60
90

†1.16b
1.17b
1.29a

0.68c
0.93a
0.79b

1.85b
2.10a
2.08a

66

30
60
90

0.78c
0.74d
0.64e

0.36e
0.45d
0.42d

1.15c
1.19c
1.06d

33

30
60
90

0.55f
0.51g
0.45h

0.23f
0.24f
0.24f

0.78f
0.76f
0.69g

6.35

7.58

8.02

ضری تغییرات (درصد)
)C.V. (%
* در هر ستون ،میانگی های دارای حرو

یکسان ،بر اسا

آزمون چند دامنهای دانک در سط یک درصد معنیدار 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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جدول  -3مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری و اسیدسالیسیلیک بر محتوی کلروفیل ،کربوهیدرات محلول کل و پرولین برگ
زیتون رقم کنسروالیا
Table 3. Mean comparison of interaction between irrigation and salicylic acid on chlorophyll content,
total soluble carbohydrate and proline of ‘konservalia’ olive
آبیاری

اسید سالیسیلیک

کلروفیل کل کربوهیدرات محلول کل

کلروفیل a

کلروفیل b

(میلیگرم بر گرم

(میلیگرم بر

(میلیگرم بر

(درصد تبخیر وتعرق) (میلی مورر)
گرم وزن تر)
گرم وزنتر)
وزن تر)
Salicylic Acid
Irrigation
Total
)(mM
)(%ETc
Chlorophyll Chlorophyll b Chlorophyll a
)(mg/g F.W.
)(mg/g F.W.) (mg/g F.W.

(میلیگرم بر گرم

پرولین
(میکرومول بر

وزن تر)
Total Soluble
Carbohydrat
)(mg/g F.W.

گرم وزن تر)
Proline
)(µmol/g F.W.

100

0
0.5
1
2

†1.23a
1.23a
1.18a
1.23a

0.65b
0.82a
0.84a
0.89a

1.89a
2.05a
1.98a
2.12a

36.88h
37.12h
36.57h
37.30h

12.41g
12.42g
12.37g
12.48g

66

0
0.5
1
2

0.64c
0.77b
0.73b
0.75b

0.41d
0.52c
0.48c
0.47c

1.06b
1.19b
1.15b
1.15b

46.32g
50.20f
49.62f
55.23e

14.21f
15.97e
15.57e
17.24d

33

0
0.5
1
2

0.45f
0.54d
0.51d
0.52d

0.23g
0.35e
0.29f
0.37e

0.64d
0.79c
0.73c
0.79c

64.90d
67.74b
67.11b
72.49a

18.95c
20.65b
21.20b
22.68a

8.7

8.82

9.33

6.24

8.41

ضری تغییرات (درصد)
)C.V. (%
* در هر ستون ،میانگی های دارای حرو

یکسان ،بر اسا

آزمون چند دامنهای دانک در سط یک درصد معنیدار نیستند.

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

کلروفیل کل

عدم محلو پاشی سب

افزایش مقدار کلروفیل کل گشته

طبوق جوودو ( ،)2باگذشوت زمووان از  32روز بعوود از

اسووت بووهطوووریکووه در گیاهووان محلووو پاشوویشووده بووا 2

کواهش

میلیموالر اسیدسالیسیلیک در رژیم آبیاری  11درصود و

مقوودار کلروفیوول کوول شوود .در  12 ،32و  92روز پووس از

 33درصد تبخیر و تعرق گیاه بهترتی

 1/28و  1/23برابر

اعما تیمار ،کمتری مقدار کلروفیل کل مربوط به تیمار

نسووبت بووه گیاهووان محلووو پاشووینشووده در ای و دو رژیووم

آبیاری  33درصد تبخیر و تعرق گیاه ( 2/19میلیگرم بور

آبیاری ،میزان کلروفیل کل افزایش یافته است.

تیمار به  92روز بعد از تیمار ،تنش کمآبی سب

گوورم وزن توور بوورز) و بیشووتری مقوودار کلروفیوول کوول،

نتای ای آزمایش با مطالعات انجامشده بر روی ارقام

مربوط به تیمار آبیاری  122درصود تبخیور و تعورق گیواه

بلیدی و میش  ،ماری ،زرد ،روغنی زیتون تحوت شورایط

( 2/12میلیگرم بر گرم وزن تر برز) بود

تنش خشکی که نشان داد ،میزان کلروفیل  b ،aو کل در

اثر متقابل آبیاری و اسیدسالیسیلیک بر کلروفیل کول

ای ارقوام تحوت تونش خشوکی کواهش یافوت ،مطابقوت

نیووز نشووان داد (جوودو  )3کووه محلووو پاشووی یووا عوودم

داشوت (

محلووو پاشووی در گیاهووان کاموول آبیوواریشووده بوور میووزان

 .)Yazdani et al., 2007به نظر میرسد در شرایط تونش

کلروفیل کل تأثیری نداشته در حالیکه در گیاهوانی کوه

آا با بسته شدن روزنههای برز ،غلظت دیاکسیدکرب

در حدود  32و  12درصد از کل آبیواری از آنهوا دریوغ

در بافت مزوفیل برز کاهشیافتوه و در نتیجوه بوا مختول

شده است محلو پاشی با اسویدسالیسویلیک در مقایسوه بوا

شدن واکنش های تاریکی فتوسنتز ،محصوالت حاصل از

;Arji et al., 2004; Arzani and Arji, 2002
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و همچنی جلوگیری از تخری

اکسی و افزایش پورولی ،

و در چنوووی شووورایطی رادیکوووا سووووپراکسوووید (،)O2-

سب

پراکسیدهیودروژن ( )H2O2و رادیکوا هیدروکسویل ()OH-

میشود (.)Horvath et al., 2007; Nazar et al., 2015

تشکیلشده که سب

اکسید شدن لیپیدها ،تغییر سواختمان

پایداری غشا و باعث ایجاد تحمول بوه شورایط تونش

کربوهیدرات محلول کل
اثر متقابل آبیاری و اسیدسالیسیلیک بر کربوهیودرات

پووروتنی هووا و اکسووید شوودن گووروههووای سووولفیدریل،
غیرفعووا شوودن آنووزیمهووا ،بوویرنووگ شوودن و یووا از بووی

محلو کل نیز نشان داد (جودو  )3کوه کمتوری مقودار

رفوت رنوگدانوههوایی ماننود کلروفیول و سوایر ترکیبوات

کربوهیدرات محلو کل برز ،مربوط به گیاهوان شواهد

رنگیزهای در گیاه میشود .همچنی در اثر تونش خشوکی

(محلو پاشی یا عدم محلو پاشی با اسیدسالیسیلیک) بود

بووه دلیوول کوواهش پتانسوویل آا بوورز و افووزایش یووافت

و بیشتری مقودار کربوهیودرات محلوو کول مربووط بوه

موواد تنظوویمکننووده رشوود گیوواهی نظیوور آبسوویزیک اسووید،

گیاهان آبیاریشده با رژیم  33درصد تبخیر و تعرق گیواه

فعالیت آنزیم کلروفیالز بهطور ناگهانی افزایشیافتوه کوه

و محلو پاشیشده با غلظت دو میلیموالر اسویدسالیسویلیک

تجزیووه کلروفیوول بوورز موویگووردد

بود .محلو پاشی گیاهان با اسیدسالیسیلیک در گیاهان در

ایوو آنووزیم سووب

(.)Mittler, 2002; Turkan et al., 2005

معرض تنش کم آبی ،سب

افزایش غلظت کربوهیودرات

همچنی نتای ای آزموایش نشوان داد کوه محتووی

محلووو کوول بوورز گردیوود بوودی معنووا کووه در گیاهووان

کلروفیل (کلروفیل  b ،aو کل) در نها های آبیاریشده

محلو پاشیشده با غلظت دو میلیموالر ،اسیدسالیسیلیک

با  11و  33درصد تبخیر و تعرق گیاه و محلو پاشیشده

و آبیاریشده با  11و  33درصد تبخیر تعرق گیاه ،مقودار

با اسید سالیسیلیک نسبت به گیاهان محلوو پاشوی نشوده

کربوهیوودرات محلووو کوول بوورز ،بووهترتیوو

 11/23و

با اسید سالیسیلیک از مقدار باالتری برخووردار بوود کوه

 12/49میلیگرم بر گرم وزن تر برز شد در حالیکه در

ای نتوای بوا نتوای آزموایش انجوام شوده بور روی گیواه

همی رژیم آبیاری در گیاهان فاقود محلوو پاشوی مقودار

زیتون ،ذرت ،خورد  ،تووت فرنگوی و گنودم کوه نشوان

کربوهیدرات محلو کل برز بهترتی

 41/32و 14/92

داد که اسید سالیسویلیک باعوث افوزایش سوط بورز و

میلیگورم بور گورم وزن تور بورز بوهدسوت آمود .نتوای

وزن خشووک انوودام هووای هوووایی و مقوودار کلروفیوول

مشووابهی سووایر محققووی در خصووو

کل ،محتوی نسبی آ ا برز ،در مقایسه با عدم مصر

کربوهیدرات کل در شورایط تونش آبوی در گیواه زیتوون

اسید سالیسیلیک در شرایط تنش خشکی شود ،مطابقوت

گزارش نمودند که با نتای ای آزمایش مطابقوت داشوت

داشوت (

;Mehrabian Moghaddam et al., 2011

افووزایش میووزان

(.)Khaleghi, 2012; Rozban, 2009
نتای تحقیقات حاکی از آن است کوه خشوکی توأثیر

.)Nazari Kia, 2011; Normohamadi, 2011
ثابتشده که ترکیبات فنولیکی از قبیل اسیدسالیسویلیک

مهمی بر میزان کربوهیدرات هوا و نووع کربوهیودرات در

بوور روی فرآینوودهای بیوشوویمیایی ،فیزیولوووژیکی از قبیوول

گیاهان برجا می گذارد .بهطووریکوه کربوهیودراتهوای

فتوسنتز ،جذا یونها ،نفوذپذیری غشا ،فعالیت آنزیمها،

مرک

نامحلو به کربوهیدراتهای ساده محلو تجزیوه

نقش مهمی دارد .برخی محققی معتقدند که اسویدسالیسویلیک

میشوند .در واقع تحت شرایط تنش ،نسبت سواکاروز بوه

از طریق جلوگیری از اثر منفی تونش اکسویداتیو در غشوا

نشاسووته افووزایش و نشاسووته بیشووتر تجزیووهشووده و ایو اموور

(پراکسیداسوویون لیپیوودها) و همچنووی افووزایش فتوسوونتز و

منجور بوه افووزایش کربوهیودراتهوای محلووو مویگووردد

کمک به ساخت کلروفیل و جلوگیری از تجزیه کلروفیول

( .)Kameli and Losel, 1993همچنی نتوای ایو آزموایش
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افوزایش

نشان داد که اسوتفاده از اسویدسالیسویلیک سوب

در طی  12 ،32و  92روز پس از اعما تیمار ،مربووط بوه

کربوهیدرات های محلو کل در شرایط تنش شد که ای

گیاهان آبیاریشده بوا  33درصود تبخیور و تعورق گیواه و

افزایش می تواند مرتبط بوا تنظویم اسومزی باشود کوه ایو

محلو پاشی شده با غلظت دو میلیموالر اسیدسالیسیلیک

نتای با نتای آزمایش انجوام شوده بور روی گیواه زیتوون،
توتفرنگی مطابقت داشوت (

;Demiralay et al., 2013

(بهترتی

 22/91 ،21/33و  23/11میکورو موو بور گورم

وزن توور بوورز) در حووالیکووه کمتووری مربوووط بووه تیمووار

.)Nazari Kia, 2011; Normohamadi, 2011

آبیاری کامل بوه دسوت آمود .همچنوی در شورایط تونش

پرولین برگ

کمآبوی ( 11درصود تبخیور و تعورق گیواه  11 ETcو 33

اثر متقابل آبیاری و اسویدسالیسویلیک بور پورولی نیوز

درصد تبخیر و تعرق گیواه) باگذشوت زموان از  32توا 92

نشان داد (جدو  )3که با کاهش مقودار آا آبیواری بور

روز ،محلو پاشی گیاه با اسید سالیسیلیک سوب

افوزایش

میزان پرولی برز افزوده شد .همچنی مشوخص گردیود

پرولی گردید بهگونه ای که کمتری مقدار پورولی پوس

که در گیاهان محلو پاشیشده با اسیدسالیسیلیک مقودار

از  92روز از محلوو پاشووی ،در هوور دو رژیووم آبیوواری 11

پرولی از افزایش بیشتری برخوردار بود .بیشوتری مقودار

درصد تبخیر و تعرق گیاه و  33درصد تبخیر و تعرق گیاه

پرولی ( 22/18میکرو مو بر گرم وزن تر برز) مربوط

در گیاهان محلو پاشی نشده با اسیدسالیسیلیک گوزارش

به گیاهان آبیاریشده با  33درصد تبخیر و تعورق گیواه و

گردید گه ای نتوای حواکی از آن اسوت کوه در شورایط

محلو پاشیشده با  2میلیموالر اسیدسالیسیلیک بود.

تنش کمآبی ،محلو پاشی با اسویدسالیسویلیک مویتوانود

با عنایت به جدو ( )4بیشتری مقودار پورولی بورز

سب

افزایش پرولی برز گیاه شود.

جدول  -1اثر زمان و آبیاری و اسیدسالیسیلیک بر پرولین
Table 4. Effect of time and irrigation and salicylic acid on proline
آبیاری
(درصد تبخیر و تعرق)
)Irrigation (%ETc

اسیدسالیسیلیک (میلی مورر)
)Salicylic acid (mM

0
100

66

33

ضری تغییرات (درصد)

30

†12.91i

روز بعد از تیمار
Days After Treatment
60

90
j

i

12.35

12.97

j

i

12.45

i

13.41

j

13.00

12.17

13.24i

0.5

i

12.97

1

k

11.08

2

12.95i

12.44j

0
0.5

17.00f
14.43h

19.48d
13.29

21.24c
14.03h

1

14.00h

14.04h

14.61g

2

13.00i

13.23i

13.31i

0
0.5

21.13c
17.24f

24.25b
18.21e

25.66a
19.49d

1

16.72f

17.55f

18.49e

2

16.53f

17.41f

18.33e

7.33

)C.V. (%
* در هر ستون ،میانگی های دارای حرو

یکسان ،بر اسا

آزمون چند دامنهای دانک در سط یک درصد معنیدار 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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نتای مطالعات ( Rozban )2009در پسته و

Arji and

کول و پوورولی شوود مطابقوت داشووت (
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Normohamadi,

( Arzani )2002در زیتون با نتای ای آزموایش مطابقوت

 .)2011محققی معتقدند اسیدسالیسیلیک با کاهش میزان

داشت که نشان داد که با کاهش مقدار آا میزان پرولی

تنش اکسایشی و افزایش مقدار پرولی نقوش حفواظتی از

برز افوزایش یافوت .همچنوی ( Khaleghi )2012نشوان

غشووواها و انووودامکهوووای سووولولی از جملوووه ماشوووی

داد که بیشتری مقدار پرولی برز گیاه زیتون مربوط بوه

پروتنی سازی سلو و ساختار پوروتنی هوا و آنوزیمهوا بور

تیمار آبیاری  32درصد تبخیر و تعرق گیاه بوود .در واقوع

عهووده داشووته و از اکسووایش یووا تجزیووه آنهووا موویکاهوود

تجمع پرولی در اثر تنش خشکی یوک واکونش عموومی

(.)Horvath et al., 2007; Nazar et al., 2015

اسووت کووه بووه دلیوول سوونتز پوورولی در بافووت ،ممانعووت از

نتیجهگیری

اکسیداسیون پورولی و جلووگیری از شورکت پورولی در

نتای ای آزمایش نشان داد که با کواهش مقودار آا از

سوواخت پووروتنی هووا صووورت موویگیوورد .توونش آبووی از

 122به  12و  32درصد تبخیر و تعورق گیواه ،مقودار محتووی

اکسیداسیون پرولی در میتوکندری جلوگیری مینماید و

کلروفیل بورز (کلروفیول  b ،aو کول) ،وزن تور و خشوک

نفوذپووذیری غشووا های میتوکنوودری را تغییوور موویدهنوود.

ریشه ،ساقه و برز ،تعداد و سط برز و قطر ساقه کواهش

همچنی از شرکت پرولی در سواخت پوروتنی بوهوسویله

در حالیکه بر مقدار کربوهیدراتهای محلو کل و پرولی

تنش آبی جلوگیری میشود .همچنی نتای ای آزموایش

برز افزوده شد .همچنی مشخص گردید که در رژیمهوای

نشان داد که در گیاهان تیمارشده با اسویدسالیسویلیک در

آبیاری  11و  33درصد تبخیر و تعرق ،محلو پاشی با غلظت

سطوح آبی  11و  33درصود تبخیور و تعورق گیواه مقودار

دو میلیموالر اسیدسالیسویلیک سوب افوزایش در وزن تور و

پرولی برز نسبت به گیاهان محلو پاشینشده بیشتر بود.

خشک ریشه ،ساقه و برز ،تعداد و سط برز ،قطر سواقه،

در واقع میتوان چنوی اسوتدال نموود کوه محلوو پاشوی

محتوای کلروفیل ،مقدار پرولی و کربوهیدراتهای محلوو

اسیدسالیسیلیک در هر سوه غلظوت آن منجور بوه افوزایش

کوول بوورز در مقایسووه بووا گیاهووان فاقوود محلووو پاشووی بووا

پرولی در شرایط تونش کوم آبوی شود کوه ایو نتوای بوا

اسیدسالیسیلیک شد؛ که به نظر میرسد که اسیدسالیسویلیک

بررسی اثر کاربرد اسیدسالیسیلیک بر برخی خصوصویات

به دلیل افزایش فعالیت محتوی کلروفیل ،کربوهیودراتهوای

فیزیولوژیکی گیاه توتفرنگی تحوت تونش خشوکی کوه

محلووو کوول و پوورولی و همچنووی کوواهش میووزان توونش

نشووان داد کووه محلووو پاشووی اسوویدسالیسوویلیک بوور رقووم

اکسایشووی (پووراکسیداسوویون چربووی) و افووزایش ظرفیووت

افووزایش

آنتیاکسیدانی سلو موج تعودیل و کواهش اثورات منفوی

کردسووتان در شوورایط توونش خشووکی موجوو

محتوای نسبی آا برز ،میزان کربوهیدراتهای محلو

تنش خشکی در گیاه زیتون شده است.
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