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 خالصه

و  یفیزیولوژیک خصوصیات بر برخی اسید سالیسیلیك مقادیر مختلف  تاثیر بررسی منظور به

تکرار انجام  3تصادفی در کامال  به صورت فاکتوریل در قالب طرحاي گلخانه آزمایش رطوبت نسبیمحتواي 

سطح  3شامل  دومظرفیت زراعی( و عامل  %58و  %58، %58) آبیشد. عامل اول شامل سه سطح تنش کم

هاي هاي سویا با ناممول( و عامل سوم ژنوتیپمیلی 5/0و  5/0پاشی سالیسیلیك اسید )صفر ، محلول

Williams ،L17 وD42X19   .آبی میزان  غلظت مالون نتایج نشان داد با افزایش شدت تنش کم بود

نسبی رطوبت برگ کاهش  محتواياي و هدایت روزنهافزایش یافت و و پرولین گالیسین بتائین  ،دآلدئید

یب بیشترین و به ترت L17 آبی متفاوت بود. ویلیامز وهاي سویا نسبت به تنش کمیافت. واکنش ژنوتیپ

و افزایش د سالیسیلیك اسید موجب کاهش میزان مالون دآلدئی کمترین محتواي نسبی رطوبت را داشتند.

دار شد. اثر متقابل سالیسیلیك اسید و ژنوتیپ بر صفات مورد بررسی معنی پرولینغلظت گالیسین بتائین و 

برگ و  رطوبتمحتواي نسبی اي و وزنههدایت رش یمول سالیسیلیك اسید با افزامیلی 5/0بود. کاربرد 

هاي سویا به خصوص در رقم ویلیامز کاهش نش کم آبی را در ژنوتیپتتاثیر  دآلدئید کاهش تولید مالون

  داد.
 

، هدایت گالیسین بتائین، مالون دآلدئید، محتواي نسبی رطوبت برگپرولین، : کلمات کلیدی

  ايروزنه
 

 

 دمهقم .1

آبی فعال کرده و موجب حفظ ي پاسخ را جهت کاهش خسارت ناشی از تنش کمهااسیدسالیسیلیك مکانیزم

میلی مول  8/0تا 1/0محلول پاشی با اسید سالسیلیك در غلظت هاي پایین (. Khan et al., 2003گردد )هایی میمتابولیسم

ي اسید سالیسیلیك نه تنها االسطوح ب می تواند اثرات مخرب انواع تنش هاي زنده و غیر زنده را در گیاهان کاهش دهد اما

بلکه میزان فعالیت آسکوربات پراکسیداز و کاتاالز را نیز کاهش  شودمی تنش اکسیداتیو در انواع گونه هاي گباهی موجب

و  حیاتباشد. پراکسیداسیون لیپیدها یکی از مهمترین آثار تنش خشکی می (.Sadeghipour and Aghaei 2012) داد

دهد. در شرایط تنش ن کردند که کاربرد اسید سالیسیلیك میزان مالون دي آلدئیدها را کاهش میبیا 2010))همکاران 

هاي آنتی اکسیدان و افزایش میزان آنها در مقایسه با شاهد شده و خشکی، اسید سالیسیلیك موجب القاي فعالیت آنزیم
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کند و از طریق کاهش اتالف آب و القاي کاربرد اگزوژن اسید سالیسیلیك به تعدیل آثار مخرب تنش خشکی کمك می

 محلول پاشی سالیسیلیك تأثیر بررسی آزمایش این از هدفدهند. سیستم آنتی اکسیدانی تحمل به تنش را افزایش می

آبی در شرایط در شرایط تنش کم هاي ارقام سویاتجمع عناصر معدنی در برگ برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بر اسید

 اي بودگلخانه

 

 

 مواد و روش ها .2

در ي علوم کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی و آزمایشگاه دانشکدهآزمایش به صورت گلدانی و در گلخانه تحقیقاتی 

هاي مورد مطالعه سویا در این تکرار انجام شد. ژنوتیپ 3به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با  1333تابستان 

ها در مرحله توسعه کامل اولین برگ اصلی، پس از استقرار کامل گیاهچه .بودند  D42X19وL17 بررسی ویلیامز، 

سطح  3با اسید سالیسیلیك در  محلول پاشیشد. تیمار  اعمال (زراعیدرصد ظرفیت  58و  58، 58) آبیتیمارهاي تنش کم

قبل از اعمال تنش  ،در دو مرحله ها در گلخانهبر روي برگ محلول پاشیبه صورت مول( میلی5/0و  5/0یا آب مقطر،  صفر)

 .(Khan et al., 2003) انجام شد و مرحله شروع گلدهیاي بر روي دومین گره( توسعه برگ سه برگچهV2 (در مرحله 

 اندازه گیري غلظت مالون دآلدئید(، 2002)همکاران  وGalmes   رابطهمحتواي نسبی رطوبت برگ با استفاده از 

(MDAبه روش )  Valentovic  با استفاده از روش  بتائین گالیسینگیري اندازه  ،(2005)و همکارانGreive و 

Grattans (1353)  و پرولین به روشBates ( 1323و همکاران)  .انجام شد 

 

 

 نتایج و بحث .3

این در حالی بود که کاربرد اسید  ها گردید.اي در همه ژنوتیپتشدید تنش موجب کاهش شدید هدایت روزنه

و کاربرد اسید  تاثیر خشکی اي گردید.موالر موجب افزایش هدایت روزنهمیلی 5/0ك بخصوص در غلظت سالیسلی

در  Williamsاي ژنوتیپ با وجود این که هدایت روزنه .(1ها بود. )شکلبیشتر از سایر ژنوتیپL17 بر ژنوتیپ  سالیسلیك

-دارد. با توجه به این که ژنوتیپهاي خود را باز نگهنهشرایط نرمال در حد متوسط بود، اما تحت شرایط تنش توانست روز

تر هستند هاي خود توانایی حفظ آب بیشتري دارند، براي مناطق خشك مناسبهایی که بدون بستن روزنه

(Sadeghipour and Aghaei 2012 )رسد ژنوتیپ ، به نظر میWilliams تواند در شرایط تنش خشکی تحمل می

  باالیی داشته باشد.
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 های سویاژنوتیپ در هدایت روزنه ای میزان بر اسیدسالیسیلیک پاشی محلول و خشکی تنش اثر -1 شکل

 

با کاهش محتواي نسبی رطوبت باالتر گیاه، به معنی توانایی برگ در حفظ مقادیر بیشتر آب در شرایط تنش است. 

 %58کاهش پیدا کرد، هر چند که در تیمار آبیاري سویا  هايژنوتیپ ها دربرگ رطوبتمیزان رطوبت خاک محتواي نسبی 

آبی در تیمار مورد مطالعه در یك گروه آماري قرار داشتند ولی با افزایش شدت تنش کم ژنوتیپظرفیت زراعی هر سه 

د دیگر کاهش بیشتري نشان دا ژنوتیپنسبت به دو   L17 ژنوتیپ در رطوبتظرفیت زراعی محتواي نسبی  %58آبیاري 

 به خصوص در رقم ویلیامز شد  رطوبت نسبی همچنین کاربرد سالسیلیك اسید موجب افزایش محتواي (.2A)شکل 

  (.2B شکل)
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 سویا هایژنوتیپ در محتوی آب نسبی بر اسیدسالیسیلیک پاشی محلول و خشکی تنش اثر -2 شکل

 

 و خان هاي بررسی. .داد افزایش ريدا معنی طور به سویا هايژنوتیپ در را دآلدئید مالون غلظت آبیکم تنش

 پیدا افزایش دآلدئید مالون آب، غلظت میزان کاهش با آزمایش مورد لوبیاي رقم سه هر در که داد نشان( 2003) همکاران

 5/0 کاربرد دآلدئید مالون غلظت میزان کاهش بود. در بیشتر دیگر رقم دو به نسبت ناز رقم در افزایش این میزان و کرده

 ) .3شکل) داد نشان بیشتري تاثیر اسید سالیسیلیك مولمیلی 5/0 غلظت به نسبت ولممیلی

 

 
 سویا هایژنوتیپ در مالون دی آلدئید میزان بر اسیدسالیسیلیک پاشی محلول و خشکی تنش اثر -3 شکل

 

داري افزایش یافت. مطابق گزارشات سویا در گروه آبی غلظت گالیسین بتائین به طور معنیبا افزایش شدت تنش کم

این ترکیب به عنوان  ..بندي شده استطبقه میکروگرم در وزن تر( گالیسین بتائین 50تا 5) گیاهان با تجمع غلظت پایین

حفظ یکپارچگی و فشار تورژسانس  ،هاي پایین در حفظ رطوبت نسبیبك اسمولیت با وزن مولکولی پایین حتی در غلظت

مول میلی 5/0کاربرد سالسیلیك اسید و به خصوص کاربرد  (.Chen and Murata, 2008) نقش اساسی داردشاي غ

 (. 5داري در میزان غلظت گالیسین بتائین در رقم ویلیامز شد، )شکلموجب افزایش معنی
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ویاس هایژنوتیپ در بتائین گالیسین میزان بر اسیدسالیسیلیک پاشی محلول و خشکی تنش اثر -4 شکل  

 

دهد در شرایط رطوبتی مطلوب نشان می 8با تشدید تنش خشکی میزان پرولین تولید شده افزایش یافت. بررسی شکل 

درصد ظرفیت  58افزایش غلظت اسیدسالیسیلیك موجب افزایش تولید پرولین گردید و این روند در تنش خشکی مالیم )

-مشاهده گردید فعالیت محافظتی اسید سالیسیلیك در طی تنش کمدرصد ظرفیت زراعی( نیز  58زراعی( و تنش شدید )

، هاي مختلف از جمله قندها، قندهاي الکلی و پرولین ثابت شده استآبی در بسیاري از گیاهان به وسیله افزایش اسمولیت

 ((Farooq et al., 2010ها مسئول تنظیم اسمزي هستنداین اسمولیت که

 

 
 سویا هایژنوتیپ در پرولین میزان بر اسیدسالیسیلیک پاشی ولمحل و خشکی تنش اثر -5شکل 

 

 نتیجه گیری .4

گالیسین بتائین  و ظرفیت زراعی ، غلظت مالون دآلدئید %58و  %58به  %58آبی از با افزایش شدت تنش کم

اي سویا نسبت هکاهش یافت. واکنش ژنوتیپ رگدر ب هدایت روزنه ايبرگ و  رطوبتافزایش یافته و میزان محتواي نسبی 

هدایت به ترتیب بیشترین و کمترین میزان کاهش محتواي نسبی رطوبت و  L17آبی متفاوت بود. ویلیامز وبه تنش کم
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-میلی 5/0بین این دو ژنوتیپ قرار داشت. کاربرد سالسیلیك اسید به خصوص در غلظت   D42X19را داشتند،  روزنه اي

  کاهش داد. ايروزنه هدایت برگ و رطوبت نسبی محتوايیش آبی را با افزامول تا حدي تاثیر تنش کم
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Abstract: 
In order to evaluate the effect of different concentrations of salicylic acid on some physiological traits of 

soybean genotypes (Glycine max L.) a greenhouse experiment was conducted as factorial based on 

completely randomized design with three replications. The first factor consisted of three levels of water 

deficit (85%, 65% and 45% field capacity), the second factor consisted of three concentration of salicylic 

acid (0 or distilled water, 0.4 and 0.8 mM) and the third included soybean genotypes (Williams, L17 and 

D42X19). The results showed that water deficit increased the amount of malondialdehyde and glycine 

betaine and decreased stomatal conductance and leaf relative water content. Application of 0.4 mM salicylic 

acid exhibited a favorable effects on the accumulation of glycine betaine and prolin and increasing the 

relative water content and ameliorated the inhibitory effects of water deficit in soybean genotypes especially 

in Williams. Foliar application with 0.4 mM salicylic acid reduced adverse impact of water deficit stress in 

Williams cultivar. 
 

Key words: Glycine betaine, Malondialdehyde, Prolin, Relative water content, Stomatal conductance  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


