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Introduction 

Various methods of stress directly affected the growth and production yield of numerous plants. For example, 

environmental stress reduces the tomato manufacturing by the disrupting its natural metabolism, or, salinity 

stresses affect the it is growth and development from the germination stage to the fruit ripening stage. Salinity in 

tomatoes by stimulating the biosynthesis of growth regulators such as ethylene and abscisic acid leads to the 

acceleration of the aging of the leaves. Therefore, the development of different methods to induce salinity stress 

tolerance in plants is necessary. Some approaches were studied to develop the salinity tolerant plants such as 

genetic breeding, environmental improvements and usage of phytohormones and signal molecules. Salicylic acid 

or orthohydroxybenzoic acid plays an important role in regulating the physiological and biochemical responses 

of plants to stress conditions, which improves the plant's resistance to adverse environmental conditions. For 

instance, salicylic acid is a facile and effective way to increase plant productivity under salt stress conditions.  

Considering the positive effects of salicylic acid in modulating the effects of salinity, this study was conducted 

with the aim of investigating the effects of salicylic acid’s usage in modulating the harmful effects of salinity on 

some vegetative, physiological, quantitative and qualitative characteristics of two tomato cultivars of Baneh local 

mass and Semi Dwarf line. 

Materials and Methods 

To investigate the effect of salicylic acid in modulating the effects of salinity stress in tomato, a factorial 

experiment was conducted in the form of a randomized complete block design, with 12 treatments, in 3 

replications and with a total of 36 experimental units in the hydroponic greenhouse of the Department of 

Horticulture, Faculty of Agriculture, and university of Tabriz. The treatments included two levels of salicylic acid 

(0 and 1 mM) and salinity levels (0, 35 and 70 mM NaCl) on two tomato cultivars of Baneh and Semi Dwarf . 

Results and Discussion  
The results showed that in Baneh and Semi Dwarf cultivars, the increase in salinity levels caused a decrease in 

vegetative indices, meanwhile the treatment of salicylic acid along with salt stress increased same indices. Also, 

salt stress caused yield reduction in both Baneh and Semi Dwarf cultivars. By examining the qualitative indicators, 

it was observed that titratable acidity and vitamin C increased with salt stress and salicylic acid treatment in both 

cultivars. In terms of physiological indicators, the amount of proline increased at different salinity levels with 

salicylic acid treatment, but the amount of leaf chlorophyll index decreased with the increase of same condition. 

Conclusions  
The results of testing the effect of salicylic acid and the effects of salinity stress on vegetative, quantitative, 

qualitative and physiological indicators in Baneh and Semi Dwarf tomatoes showed a remarkable difference in 

terms of significance. In terms of vegetative traits; Plant height, leaf area index, shoot wet in Baneh and Semi 

Dwarf cultivars decreased with increasing salinity levels of vegetative indices, but salicylic acid treatment along 

with salinity stress increased same indices. Indicators such as yield, fresh weight of fruit, and percentage of dry 

matter of fruit showed different responses to different levels of salinity and salicylic acid treatment. The fresh 

weight of fruit increased with the application of salicylic acid. Also, salt stress caused an increase in the percentage 

of dry matter of the fruit. But salt stress caused yield reduction in both Baneh and Semi Dwarf cultivars. In terms 



 

 

of quality indicators; the amount of titratable acidity and vitamin C increased with salt stress and salicylic acid 

treatment in both cultivars. In case of physiological indicators; the amount of proline increased at different salinity 

levels with salicylic acid treatment. But the amount of leaf chlorophyll index decreased with the increase of 

salinity levels along with salicylic acid treatment. In general, salinity stress in Baneh and Semi Dwarf cultivars 

decreased in most of the analyzed traits. But it improved some quality traits and salicylic acid treatment improved 

the mentioned indices in most of the examined indices in both cultivars. Therefore, considering that salicylic acid 

treatment has positive effects in Baneh and Semi Dwarf cultivars under salinity stress conditions, it is 

recommended. 
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 چکیده 

 یهاه تنشب یاهاندر مقاومت گ یشود که نقش مهمیمحسوب م یاهانگ یبرا یدمف یباتاز ترک یکی یداس یسیلیکسال
 رد شوری تنش اثرات تعدیل در اسیدسالیسیلیک بررسی تأثیر جهت منظوربدیندارد.  یاز جمله تنش شور یطیمح

تکرار و با مجموع  3تیمار، در  22های کامل تصادفی، با صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکفرنگی آزمایشی بهگوجه

ال بهار و تابستان سدر  ی هیدروپونیک گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریزواحد آزمایش در گلخانه 33

 00و  33،  0سطح شوری ) سه موالر( ومیلی 2و  0اسید )سالیسیلیک دو سطحصورت گرفت. تیمارها شامل  1331

بود. نتایج نشان  (Semi Dwarf)بانه و الین نیمه پاکوتاه توده محلی فرنگی گوجه بر روی دو رقم (NaClموالر میلی
که درحالیکاهش یافت.  در هر دو رقم های رویشیشاخصموالر، میلی 00تا سطح  شوری نشت افزایش باداد که 

مربوط به  بیشترین عملکردهای رویشی شد. تنش شوری باعث افزایش شاخص دراسید تیمار سالیسیلیک برهمکنش

ه میزان اسیدیتبا اعمال تنش شوری و سالیسیلیک اسید گرم( است.  1313بدون تنش شوری ) Semi Dwarfرقم 

باعث  اسیدسالیسیلیک درسطوح مختلف شوری  مکنشبره. قابل تیتراسیون و ویتامین ث در هر دو رقم افزایش یافت
 نتایج این .اثر متقابل تنش شوری در اسید سالیسیلیک باعث کاهش میزان کلروفیل شداما  ،افزایش میزان پرولین شد

 نتیجه در و پرولین طریق تجمع از شوری تنش برابر در را گیاه تحمل تواندمی اسیدسالیسیلیک تیمار با دهد کهمی نشان

  .دهد افزایش هاسلول تورژسانس فشار حفظ

 ، کلروفیل، ویتامین ث.فرنگیگوجهاسید، سالیسیلیک پرولین، شوری، تنش کلید واژه:

 مقدمه

های محیطی از عوامل محدودکننده تولیدات گیاهان هستند که با مختل ساختن متابولیسم طبیعی گیاه، رشد آن تنش
ترین تنش محیطی است که از طریق کاهش تنش شوری عمده. دهندمحصول را کاهش میرا محدود کرده و در نهایت، 

 Egamberdieva) کندپتانسیل اسمزی و اختالل در جذب برخی عناصرغذایی، رشد و عملکرد محصوالت را محدود می

et al., 2019) .دلیل خواص اسمزی، عالوه بر تنش شوری، با تنش بهکنند، های شور رشد میگیاهانی که در خاک
بر رشد و نمو گیاه در هر دو  شود و اثرات نامطلوبآبی مواجه شده، که این عامل سبب کاهش سرعت رشد گیاه میکم

 ,.Cheng et al) گذاردشیمیایی دارد که مستقیماً بر عملکرد و کیفیت محصوالت تأثیر میوسطح فیزیولوژیک و بی
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ذیری پهای فعال اکسیژن و افزایش نشتتنش شوری باعث تولید گونهجدا از اثرهای سمی و اسمزی و شوری، . (2016
ها نهای فعال اکسیژن، باعث افزایش برخی پروتئیها شده که عالوه بر آسیب اکسیداتیو وارد شده توسط گونهغشا سلول

تحت تنش  .(Ahmad et al., 2019) شودزدا میهای سمها و سایر پروتئینهای شوک گرمایی، چپرونپروتئینمانند 
مزی ها را در برابر تنش اسهایی مانند قندهای محلول، پرولین و سوربیتول سلولشوری، افزایش بیوسنتز اسمولیت

های سدیم و کلر در متعادل کردن غلظت نمک خارج سلولی و خنثی نمودن یونها در این اسمولیت کند.محافظت می
 .(Nounjan et al., 2012)کنند ها نقش بسیار مهمی را ایفا میواکوئل

دومین سبزی مهم در سرتاسر دنیا است  ومتعلق به تیره سوالناسه   .Solanum lycopersicom Millگوجه فرنگی
(Massaretto et al., 2018). زنی تا های مختلف رشد و نمو گوجه فرنگی از مرحله جوانههای شوری بر جنبهتنش

فرنگی منجربه وارد زنی گوجهگذارد. در این ارتباط، اعمال شوری روی بذرهای در حال جوانهمرحله رسیدن میوه تأثیر می
-فرنگی با تحریک بیوسنتز تنظیم کنندهشوری در گوجه. (Pessarakli, 2016)زنی شده است به جوانهشدن این بذرها 

شود هی میدها و در نتیجه کوتاه شدن طول دوره میوههای رشد همانند اتیلن و اسید آبسزیک منجر به تسریع پیری برگ
(Signore et al., 2016) .یوررض یامر یاهانگ ی درتحمل تنش شور یمنظور القامختلف به یهاروش بنابراین توسعه 

شامل  یمقاوم به شور یاهانتوسعه گ برای شده مطالعه یت. رویکردهاسجلب نموده ا خود را به یبوده و توجه زیاد
به  اهانیدر پاسخ گ ی سیگنالهاو مولکول هایتوهورمونف ینقش برخ یان،م این در .است یطیو مح ی ژنتیکیبهبودها
 یلیکسیسال یداستفاده از اس. (Rivas-San Vicente and Plasencia, 2011) شده است یطی مشخصمح یهامحرک

-Farhadi and Ghassemi) است یورشتنش  شرایط تحت یاهگ یوربهبود رشد و افزایش بهره برای آسان و مهم یراه

Golezani, 2020) . 

 گیاهان و بیوشیمیایی فیزیولوژیک هایپاسخ تنظیم در مهمی نقشاسید  بنزوئیک یا ارتوهیدروکسیاسیدسالیسیلیک 

 ماده . این(Ma et al., 2017) بخشدمی محیطی بهبود نامساعد شرایط برابر در را گیاه که مقاومت دارد تنش شرایط به

 جذب روزنه، بسته شدن بذر، زنیجوانه مانند فیزیولوژیک و فرآیندهای گیاه رشد در که است طبیعی فنولی یک ترکیب

 . به کار(Antonic et al., 2016)نقش دارد  لیپید پراکسیداسیون کاهش و متابولیسم کربوهیدرات تعرق، فتوسنتز، یون،

 باعث طریق از این و کندمی فعال را (SAR) سیستماتیک مقاومت اکتسابی و گیاه دفاعی پاسخ اسید بردن سالیسیلیک

. (Jayakannan et al., 2015)شود خشکی می و پایین دمای شوری، تنش مانند های غیرزندهتنش برابر در مقاومت گیاه
دارد  بستگی کاربرد نحوه و مرحله رشد گیاهی، گونه دوز، جمله از مختلفی به عوامل اسید سالیسیلیک اثر زیاد احتمال به

(Horvath et al., 2015; Poor et al., 2019)شرایط تنش  در اسید سالیسیلیک از استفاده است که شده داده . نشان
 Ma)و میخک  (Li et al., 2014)جوز هندی  گیاهان در هاآسیب رنگیزه کاهش باعث مؤثری طوربه تواندمی شوری

)., 2017et al .احمدی نتایج آزمایش شود (Ahmadi, 2017) داد که کاربرد سالیسیلیک اسید تحت تنش شوری  نشان
فرنگی تیمار شده باعث افزایش میانگین سطح تک برگ، افزایش در محتوای نسبی آب برگ، پایداری غشاء در گوجه

طورکلی به های پاداکساینده وهای محلول کل، پرولین، فعالیت آنزیمسلولی، میزان کلروفیل و کاروتنوئیدها، کربوهیدرات
وری های شاهد گردید. بنابراین در شرایط تنش شفرنگیبهبود خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی در مقایسه با گوجه سبب

 گردد.استفاده از پیش تیمار سالیسیلیک اسید جهت افزایش مقاومت گیاه توصیه می

 ساختارهای پایداری و تعدیل اسمزی موجب ممکن است شوری طی تنش گیاهان در سازگار شوندهحل مواد تجمع

 سالیسیلیک اسید، با تیمار که کرد فرض توان چنینمی بنابراین، (Nounjan et al., 2012). تنش شود برابر در سلولی

این پژوهش با هدف  . بنابراینشود شوری تنش برابر در مقاومت القای ها سبباسمولیت غلظت افزایش طریق از احتماالً



 

 

شی، های رویروی برخی ویژگی بر کاهش خسارت در گیاه در برابر تنش شوری براسید بررسی اثرات سالیسیلیک
 انجام گرفت. (Semi Dwarf)توده محلی بانه و الین نیمه پاکوتاه  فرنگیگوجهدو رقم در فیزیولوژیکی، کمی و کیفی 

 هاروش و مواد

 تحقیقاتی ی کشاورزی دانشگاه تبریز )ایستگاهدانشکده باغبانی، علوم گروه تحقیقاتی این آزمایش در گلخانه

جام گردید. ه تبریز انی کشاورزی دانشگاهای گروه باغبانی دانشکدههای آزمایشگاهی در آزمایشگاهبررسیو پوشان( خلعت
واحد  33تکرار و با مجموع  سهتیمار، در  22تصادفی، با های کامل بلوکصورت فاکتوریل در قالب طرح به طرح آزمایش

 00و  33، فرصسطح شوری ) دوموالر( و میلی یکو  صفراسید )سطح سالیسیلیک دواجرا گردید. تیمارها شامل  یآزمایش
در بهار و تابستان سال  (Banehو توده محلی  Semi Dwarfفرنگی )الین بر روی دو رقم گوجه (NaClموالر میلی

 . بود 2330

بود  یکبه  ودزنی بذرها، مخلوط پرالیت با کوکوپیت با نسبت بستر مورد استفاده در مراحل اولیه کشت، برای جوانه
های های کشت ریخته شد. بستر مورد استفاده در مرحله اعمال تیمارها و بعد از انتقال نشاها به گلدانکه به داخل سینی
سازی، بود که پس از آماده یکبه  پنجپرالیت و کوکوپیت به نسبت  داری و رشد گیاهان، مخلوطی ازاصلی جهت نگه

ها آبیاری شدند تا بستر کامالً خیس شده و لیتری ریخته شد. سپس گلدان 22های پالستیکی این بستر به داخل گلدان
های رشدی یبا ویژگSemi Dwarf فرنگی در این آزمایش از یک الین نوترکیب گوجه برای کاشت نشاها آماده گردد.

های کاشت سینی اوایل بهار بذور این ارقام درشهرستان بانه استفاده شد. در فرنگی گوجهکشت شده معین و یک توده 

ها با کوکوپیت پر شده بودند، کشت و دوباره یک سوم قسمت باالیی سینی –انتهایی با بستر پرالیت  که تا دو سوم
ها پس از کشت کامالً آبیاری شده و در گلخانه تحت شرایط نوری مناسب قرار گرفتند. پس سینیمخلوط فوق پر گردید. 

1از سبز شدن کامل و ظاهر شدن اولین برگ حقیقی، نشاها با محلول غذایی پایه 

2
 دو هفتهحدود هوگلند آبیاری شدند.   

 اصلی محل هب نشاها انتقال منظوربه آماده شدند.، گیاهان به اندازه مطلوب جهت انتقال به بستر اصلی بعد از کشت بذور
 بستر اب نیمه تا هاناگلد سپس و شد ریخته( زهکشی انجام جهت) نخودی شن مساوی طوربه هاناگلد کف در ابتدا خود،

سه  تعداد به هاناگلد داخل به ،داشتند قرار برگی چهارتا  سه یمرحله در که یکنواخت نشاهای و شدهپر  پرالیت کشت
نشا  متر از اندام هوایی باالییسانتی چهارتا  سهطوری که به ،شده روی آن با مخلوط بستر پوشانده و شده منتقل بوته

یوه از زمان تولید نشاء و انتقال آن به زمین اصلی تا تولید م .شدند آبیاریو بعد از این مراحل، گیاهان  بیرون از بستر باشد
 بود.بار  چهارتا  سهداد دفعات برداشت براساس تک بوته تعو  کشیدروز طول  00تا  30

 02/0( با استفاده از ترازوی دیجیتالی با دقت 2های مورد نظر )جدول جهت تهیه محلول غذایی، مقدار الزم از نمک
 pHبار، از زمان تهیه محلول غذایی و همچنین هر هفته یکلیتری آماده گردید.  200گرم توزین شده و در مخازن 

برای هر تیمار   2/3تا  8/3در سطوح  pH متر کنترل گردیده و با استفاده از اسید سولفوریک، pHها با استفاده از محلول
 موالرمیلی 00و  NaClموالر میلی 33کلرید استفاده شد و شوری در سطوح گردید. برای اعمال شوری از سدیمتنظیم می

NaCl  روز 30نشاها به بستر اصلی تیمار شوری تا مرحله برداشت میوه به مدت حدود  روز بعد از انتقال 00تنظیم شده و 
هفته  2موالر استفاده شد که میلی 2اسید از غلظت اعمال شد، همچنین برای تیمار سالیسیلیک لیترمیلی 200به میزان 

 روز 20 ره محصول، زمان برداشت ااسید تیمار شده و تقبل از شروع اعمال تیمار شوری، گیاهان مورد نظر با سالیسیلیک
  ادامه داشت. اسیدسالیسیلیک اعمال تیمار هابرگ ها مخصوصاً زیربرگ کردن اسپری صورتهب باریک

 g/100L)) ی محلول غذایی مورد استفادهدهندهتشکیل هاینمک ریمقاد فرمول شیمیایی و -2 جدول

Table 1- Chemical formula and the amount of salts used in the food solution (g/100L) 

 Food solutions)) های غذاییمحلول 



 

 

Hoagland 1 یکودهای نمک ((Fertilizer salts 

50.5 3KNO 

82 2)3Ca(NO 

24 O2.7H4MgSO 

13.6 4PO2KH 

4 Fe-EDDHA 

0.181 O2.4H2MnCl 

0.286 3BO3H 

0.022 O2.7H4ZnSO 

0.008 O2.5H4CuSO 

0.002 O2.H4MoO2H 

 

 

 ها گیري آنهاي اندازهفات مورد بررسي و روشص

برگ  . صفاتی مانند سطحشدندبرداشت  موردنظر گیری صفاتدر این مطالعه گیاهان بعد از پایان آزمایش، جهت اندازه
و میوه،  ییهوا انداموزن تر و خشک ، ، ارتفاع بوتهLI-3100 Area Meterسنج مدل از دستگاه سطح برگبا استفاده 

 عملکرد کل بوته، درصد ماده خشک میوه، SPAD-502سنج مدل با استفاده از دستگاه کلروفیل برگ کلروفیل شاخص
گیری اندازه (Bates et al., 1973) پرولین برگو  (AOAC, 2005) هاویتامین ث میوه ،اسیدیته قابل تیتراسیون و

  شد.

دی کلروفنل ایندوفنل استفاده گردید.  3-2ها از روش تیتراسیون با محلول رنگی گیری ویتامین ث میوهاندازهبرای 
کند و در پایان واکنش، رنگ احیا میدی کلروفنل را به محلول بی 3-2در این روش، اسید اسکوربیک، معرف رنگی 

 .(AOAC, 2005) آیدصورتی در میمحلول احیا شده در محیط اسیدی به رنگ 

 20تر گیاهی را با هاون خرد شده و درون یک تیوب ریخته شد، سپس  یگرم ماده 3/0گیری پرولین، برای اندازه
تیوب را سپس  .شد داده قرار یخ درون نمونه و نموده اضافه آن به را شدهدرصد آماده  3لیتر سولفوسالیسیلیک اسید میلی

. دوژ نموده تا مواد اضافی از محلول جدا گردیگراد سانتریفدرجة سانتی 0دقیقه در دمای  23تا  20دور به مدت  23000در 
لیتر میلی 2قدار م سپس ها استفاده کرد.صاف کردن نمونه یبرا یو کاغذ صاف اییشهش یفاز ق یفیوژسانتر یبه جا توانیم

استیک گالسیال به  لیتر اسیدمیلی 2هیدرین و لیتر اسید ناینمیلی 2درون تیوب جدید ریخته و  صاف شده را یاز عصاره
 گرممیلی 20 و 23 ،22 ،8 ،0 صفر، استاندارد هایلیتر از محلولمیلی 2همزمان مقدار  آن افزوده و سپس خوب مخلوط شد.

 به گالسیال استیک اسید لیترمیلی 2 و هیدرینناین اسید لیترمیلی 2 و ریخته جدید هایتیوب درون را پرولین لیتر در
ساعت حرارت داده و سپس درون حمام  2ها را در حمام آب گرم به مدت مونهن .شد مخلوط خوب سپس و افزوده هاآن

ورتکس هم زده ثانیه با دستگاه  20لیتر تولوئن به محلول اضافه نموده و آن را به مدت میلی 0مقدار  یخ قرار داده شد.
پرولین محلول در فاز تولوئن را به اندازة الزم در کووت دستگاه اسپکتروفتومتر ریخته و مقدار پرولین  استانداردهای شد.

های گیاهی را قرائت نانومتر قرائت کرده و منحنی استاندارد رسم شد. سپس میزان جذب در نمونه 320را در طول موج 
    .(Bates et al., 1973) دست آمدهب mg/kg fwبرحسب  پرولینمعادله خط مقدار  نموده و با قرار دادن آن در

 هاي آماريتجزيه



 

 

صورت فاکتوریل در قالب طرح ها بهدست آمده حاصل از سنجش شاخصی بههاآوری و مرتب کردن دادهپس از جمع
انجام شد. مقایسه میانگین  SPSSافزار ها با استفاده از نرمتحلیل داده، تجزیه و در سه تکرار های کامل تصادفیبلوک
 Excelنرم افزار کامپیوتری  ازنمودارها و برای رسم درصد  3 و 2ها نیز با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال داده

  استفاده شد.

 نتايج و بحث

 يشيهاي رويژگيو

 آورده شده است.  2های رویشی در جدول نتایج تجزیه واریانس ویژگی

 

 

 

 
 هاي مربوط به صفات رويشينتايج تجزيه واريانس داده -2 جدول

Table 2- Results of variance analysis of data related to vegetative traits 

 منابع تغییر
S.O.V 

 درجه آزادی

df 

 میانگین مربعات

Mean squares 

اندام هوایی وزن خشک  

Dry weight of 
aerial parts 

اندام هوایی وزن تر  

Fresh weight of aerial 
parts 

  سطح برگ شاخص

Leaf surface 
index 

 ارتفاع بوته

Plant height 

 **Plant variety)) 1 50.95** 192** 48.8** 8573.1 رقم

 **2 13.35** 347.9** 49.97** 990.84 (Salinityشوری )

 Salicylic acid)) 1 9.3* ns0.86 ns2.5 ns64.02 اسیدسالیسیلیک

 2 ns1.78 ns12.5 ns2.06 ns90 (Plant variety × salinity) شوری× رقم 

 1 11.24* 58.6* ns0.1 ns99.22 (Plant variety × salicylic acid) اسیدسالیسیلیک× رقم 

 2 ns2.98 80.2** 8.78** ns50.96 (Salicylic acid × salt) اسیدسالیسیلیک× شوری 

 *Plant variety × salinity × salicylic acid)) 2 ns3.91 ns17.98 1055** 172.52 اسیدسالیسیلیک× شوری × رقم 

 2.06 7.57 1.7 34.17 - (errorخطا )
ns ،**  درصد. 3و  2به ترتیب عدم معنی داری، معنی داری در سطح احتمال  *و 

, respectivelyp≤0.05and  p≤0.01significant, significant at -: non*and  **, ns 

 ارتفاع بوته -

بر  داریهای مختلف شوری تأثیر معنی( نوع رقم و غلظت2ها )جدول با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
رتفاع بوته اسید بر اسالیسیلیک ×شوری  ×ارتفاع بوته در سططح احتمال یک درصد داشتند، همچنین اثرات متقابل رقم  

 ×اسید و اثرات متقابل رقم داری از اثر سطالیسیلیک طور معنیهدار بود، اما ارتفاع بوته بدرصطد معنی  3در سططح احتمال  
قم و شوری و رمقایسه میانگین ترکیب تیماری اسید متأثر نشد. سالیسیلیک ×اسید و شوری سالیسیلیک ×شوری و رقم 

تیمار شططده با  Banehنشططان داد که به ترتیب بیشططترین و کمترین ارتفاع بوته مربوط به رقم   اسططیدسططالیسططیلیک 
اسید بدون تیمار سالیسیلیک  NaClموالرمیلی 00در سطح شوری  Semi Dwarfاسید بدون تنش شوری و سالیسیلیک

ده از فااسطططت Semi Dwarfالبته در رقم هش یافت. ابود، در هر دو رقم بطا افزایش سططططح شطططوری ارتفطاع بوتطه کط    



 

 

 یطدر شرا یاهانرشد گ .(2باعث افزایش ارتفاع بوته شد )شکل  NaClموالر میلی 33اسید در سطح شوری لیسیلیکاس
 یژهو اتیرتأث یلبه دل یا، یشهرشد ر یطدر مح یل آبرفتن پتانس یینو براثر پا یممکن اسطت از راه اسمز  یتنش شطور 

را  یاهد گرش یرزیستی دیگر،غ یهااز تنش یاریهمانند بس یتنش شطور . یابدکاهش  یسطمی متابول یندهایدر فرآ هایون
. (Khorsandi et al., 2010) تنش است یطزنده ماندن در شرا یبرا ینوع سازگار یک. کاهش رشطد  کندیمحدود م
شطوری بر ارتفاع بوته گیاهان و اثر مثبت سالیسیلیک اسید در بهبود صفات  های زیادی حاکی از اثر منفی تنش گزارش

. در گیاه گوجه  (Gharib et al., 2007; Hossein et al., 2007)باشططد ارتفاع بوته در مواجه با تنش شططوری می
بیات و  ده است.شفرنگی، مقاومت به شوری و خسارت اکسیداتیو ناشی از کلرید سدیم، به اسید سالیسیلیک نسبت داده 

موالر بر گل همیشططه میلی 200و  200های صططفر، با کاربرد کلرید سططدیم در غلظت (Bayat et al., 2012)همکاران 
داری نشان داد که با کاربرد بهار نشطان دادند که طول شطاخسطاره در اثر تیمارهای شوری نسبت به شاهد کاهش معنی   

یاهان داری نسبت به گصورت معنیموالر طول شاخساره بههای یک و دو میلیاسید سالیسیلیک در غلظتای برگسطاره 
 تحت تنش بیشتر شد.

 
 .(mM) اسیدو سالیسیلیک NaCl (mM)و شوری  (Semi Dwarf و Baneh) میانگین ارتفاع بوته در ترکیبات تیماری رقم -2شکل  

 باشد.می (SE±)دهنده خطای استاندارد شاخص باالی هر ستون نشان
 داری با یکدیگر در آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.تیمارهای دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنی

Figure 1- The average plant height in cultivar treatment combinations (Baneh and Semi Dwarf) and NaCl salinity (mM) and 

salicylic acid (mM). 
The index above each column indicates the standard error. 

Treatments with at least one common letter did not differ significantly from each other in Duncan test at the level of 5% 

probability. 
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 شاخص سطح برگ -

داری از اثر رقم و شوری طور معنیه( شاخص سطح برگ ب2ها )جدول با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
د متأثر اسید در سطح احتمال یک درصسالیسیلیک ×شوری  ×اسید و رقم سالیسیلیک ×و همچنین اثرات متقابل شوری 

دار نبود. یاسید بر شاخص سطح برگ معنسالیسیلیک ×شوری و رقم  ×اسید و اثرات متقابل رقم شد، اما اثر سالیسیلیک
ترتیب بیشترین و کمترین مقدار شاخص که به اسید نشان دادرقم و شوری و سالیسیلیکتیماری  میانگین ترکیبمقایسه 

 ریدر سطح شو Semi Dwarfاسید بدون تنش شوری و تیمار شده با سالیسیلیک Banehسطح برگ مربوط به رقم 
اسید بود، همچنین در هر دو رقم با افزایش سطح شوری شاخص سطح بدون تیمار سالیسیلیک  NaClمیلی موالر 00

کاهش (. 2اسید باعث تعدیل اثرات شوری بر شاخص سطح برگ نگردید )شکل برگ کاهش یافت و تیمار سالیسیلیک
ین مکانیسم رسد، گیاه با انظر میباشد و چنین بهمیدر برابر تنش شوری مورفولوژیک های سطح برگ یکی از اولین پاسخ

 اسید باعث افزایش در سطح برگ وکاربرد سالیسیلیککه  گزارش شده است. های خود را داردسعی در حفظ آب در بافت
واند تثرات تحریکی سالیسیلیک اسید بر رشد میا .شودیاه میباعث تجمع ماده خشک در گ یجهنتدرفتوسنتز کل و  افزایش

ردد و دلیل گبه دالیلی مانند افزایش میزان تقسیم در مناطق مریستمی و رشد سلولی باشد که موجب افزایش رشد می
 ,.Piri et al)پیری و همکاران  .باشد های گیاهیتأثیر سالیسیلیک اسید بر سایر هورمون ممکن است دیگر آن نیز

 ,Kiani and Mirlatifi)شوری، کاهش سطح برگ در گیاه است  ترین اثر تنشدر پژوهشی بیان کردند اصلی. (2018

طور معمول با کاهش سطح برگ و بازماندن از رشد ساقه توضیح . کاهش در رشد اندام هوایی در نتیجه شوری به(2012
دلیل اثر مستقیم نمک بر سرعت تقسیم سلولی تواند بهکاهش شاخص سطح برگ در اثر تنش شوری می شود.داده می

رسد که در گیاهان، سرعت انتقال نمک از ریشه به اندام هوایی نظر مییا کاهش مدت زمان توسعه سلولی باشد. چنین به
باشد که باعث کند شدن آهنگ رشد برگ و در نهایت سبب کاهش شاخص ها برای نمک میبیش از ظرفیت ذخیره برگ

اصر غذایی، کمبود آب قابل استفاده در گیاه و سمیت گردد. همچنین تنش شوری از طریق کاهش جذب عنسطح برگ می
 .(Safari Mohamadieh et al., 2014)شود عناصر، قدرت رشد سلولی را کاهش داده و باعث کاهش سطح برگ می

 

 .(mM) اسیدو سالیسیلیک NaCl (mM)( و شوری Semi Dwarf و (Baneh در ترکیبات تیماری رقممیانگین شاخص سطح برگ  -2شکل 
 باشد.می (𝐒𝐄±)دهنده خطای استاندارد شاخص باالی هر ستون نشان
 داری با یکدیگر در آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.تیمارهای دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنی
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Figure 2- The average leaf area index in the treatment combinations of Baneh and Semi Dwarf varieties and NaCl salinity 

(mM) and salicylic acid (mM). 
The index above each column indicates the standard error. 

Treatments with at least one common letter did not differ significantly from each other in Duncan test at the level of 5% 
probability. 

 اندام هوایی و خشک وزن تر -

 ×( اثر رقم و شطططوری و اثرات متقابل شطططوری 2ها )جدول بطا توجطه بطه نتطایج حطاصطططل از تجزیه واریانس داده     
 ×دار بود، همچنین اثرات متقابل رقم اسططید بر وزن تر اندام هوایی در سطططح احتمال یک درصططد معنی سططالیسططیلیک 
اسید و اثرات متقابل دار بود، اما اثر سالیسیلیکدرصد معنی 3اسید بر وزن تر اندام هوایی در سطح احتمال سطالیسطیلیک  

ماری دار نبود. مقایسه میانگین ترکیب تیاسید بر وزن تر اندام هوایی معنیسالیسیلیک ×شوری  ×شطوری و رقم   ×رقم 
اسید بدون تیمار سالیسیلیک Banehن وزن تر اندام هوایی مربوط به رقم اسید نشان داد که بیشتریرقم و سطالیسطیلیک  

اسید بود، اما مقایسه میانگین بدون تیمار سطالیسیلیک  Semi Dwarfبود و کمترین وزن تر اندام هوایی مربوط به رقم 
دون تنش شوری رایط باسید نشان داد که بیشترین وزن تر اندام هوایی مربوط به شترکیب تیماری شوری و سالیسیلیک

اسطططید و کمترین وزن تر اندام هوایی مربوط به باالترین سططططح شطططوری بدون تیمار همراه بطا تیمار سطططالیسطططیلیک 
اسید لیکیابد و استفاده از سالیسیاسید بود، از طرفی با افزایش غلظت شوری وزن تر اندام هوایی کاهش میسالیسیلیک

  (.0و  3یی موثر واقع شود )شکل نتوانست در بهبود وزن تر اندام هوا

 
 .( بر میانگین وزن تر اندام هواییmM) اسید( و سالیسیلیکSemi Dwarf و Baneh) تأثیر استفاده از ترکیبات تیماری رقم -3شکل 

 باشد.می (SE±)دهنده خطای استاندارد شاخص باالی هر ستون نشان
 داری با یکدیگر در آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.تیمارهای دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنی

Figure 3- The effect of using treatment combinations of varieties (Baneh and Semi Dwarf) and salicylic acid (mM) on the 

average fresh weight of aerial parts. 
The index above each column indicates the standard error. 

Treatments with at least one common letter did not differ significantly from each other in Duncan test at the level of 5% 

probability. 
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 (mM)اسید و سالیسیلیک NaCl (mM)میانگین وزن تر اندام هوایی در ترکیب تیماری شوری  -0شکل 

 باشد.می (SE±)دهنده خطای استاندارد باالی هر ستون نشانشاخص 
 داری با یکدیگر در آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.تیمارهای دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنی

Figure 3- The effect of using treatment combinations of varieties (Baneh and Semi Dwarf) and salicylic acid (mM) on the 

average fresh weight of aerial parts 
The index above each column indicates the standard error. 

Treatments with at least one common letter did not differ significantly from each other in Duncan test at the level of 5% 

probability. 
داری بین ارقام و سطططوح شططوری از نظر ( اختالف معنی2ها )جدول با توجه به نتایج حاصططل از تجزیه واریانس داده

داری از طور معنیهوزن خشک اندام هوایی در سطح احتمال یک درصد مشاهده شد، همچنین وزن خشک اندام هوایی ب
 ×درصد متأثر شد، اما اثرات متقابل رقم  3اسید در سطح احتمال سالیسیلیک ×اسید و اثرات متقابل رقم اثر سالیسیلیک

مقایسه  بود.دار ناسید بر وزن خشک اندام هوایی معنیسالیسیلیک ×شوری  ×اسید و رقم سالیسیلیک ×شوری و شوری 
 Banehاسید نشان داد که بیشترین وزن خشک اندام هوایی مربوط به رقم سطالیسیلیک  میانگین ترکیب تیماری رقم و

بدون تیمار  Semi Dwarfاسطططید بود و کمترین وزن خشطططک اندام هوایی مربوط به رقم بدون تیمار سطططالیسطططیلیک
هش یافت ایی کااسید بود، اما مقایسه میانگین نشان داد که با افزایش غلظت شوری وزن خشک اندام هوسطالیسطیلیک  

 (.3و  3)شکل 

 
 .ییوزن خشک اندام هوا یانگینبر م NaCl (mM) یشور یماراثر ت -3شکل 

 باشد.می (SE±)دهنده خطای استاندارد شاخص باالی هر ستون نشان
 ندارند.داری با یکدیگر در آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تیمارهای دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنی

Figure 5- Effect of NaCl (mM) salinity treatment on average dry weight of shoot. 
The index above each column indicates the standard error. 

Treatments with at least one common letter did not differ significantly from each other in Duncan test at the level of 5% 
probability. 
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 .(mM)اسید ( و سالیسیلیکSemi Dwarf و Banehمیانگین وزن خشک اندام هوایی در ترکیب تیماری رقم ) -3شکل 

 باشد.می (SE±)دهنده خطای استاندارد شاخص باالی هر ستون نشان
 دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند. داری با یکدیگر در آزمونتیمارهای دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنی

Figure 6- The average dry weight of aerial parts in the treatment combination of varieties (Baneh and Semi Dwarf) and 

salicylic acid (mM). 
The index above each column indicates the standard error. 

Treatments with at least one common letter did not differ significantly from each other in Duncan test at the level of 5% 

probability. 

گزارش کردند که تیمار بذرها و شاخساره لوبیا با اسید سالیسیلیک  Rady, 2015) and (Mohamed محمد و ردی
ار ددر این بررسی تنش شوری باعث کاهش معنیفزایش پارامترهای مربوط به رشد رویشی شد. تحت تنش شوری باعث ا

وزن تر خشک اندام هوایی و ارتفاع گیاه نسبت به شاهد شد. با توجه به اینکه یکی از آثار تنش شوری جلوگیری از جذب 
یابد و در نتیجه وزن گیاه اهش میها، کآب و ایجاد تنش خشکی است. به همین دلیل پتانسیل آب جهت آماس سلول

ای نشان دادند که شوری کاهش قابل مالحظه (Mohammadzadeh et al., 2013)محمدزاده و همکاران شود. کم می
در  ها بسته شده وشود. این محققین گزارش نمودند که تحت تأثیر تیمار شوری، روزنهرا در وزن اندام هوایی سبب می

شود. از سوی دیگر جذب آب و مواد اکسید کربن و در نهایت از میزان وزن خشک گیاه کاسته مینتیجه از تثبیت دی 
 .یابد که این کاهش بر رشد گیاه تأثیر منفی خواهد گذاشتغذایی نیز تحت تأثیر شوری کاهش می

 هاي کميويژگي

 آورده شده است.  3های کمی در جدول نتایج به دست آمده از ویژگی
 هاي مربوط به صفات کمينتايج تجزيه واريانس داده -3 دولج

Table 3- The results of variance analysis of data related to quantitative traits 

 منابع تغییر
S.O.V 

درجه 
 آزادی

df 

 Mean squares میانگین مربعات

 عملکرد

Yield 

 درصد ماده خشک میوه

Fruit dry matter (%) 

 وزن تر میوه

Fruit fresh weight 

 **Plant variety)) 1 ns183 ns0.813 445.95 رقم

 Salinity 2 15505* **333/22 ns17.83)) شوری

 Salicylic acid)) 1 ns1668 ns0.376 ns15.75 اسیدسالیسیلیک

 2 80869** 3.201* ns6.2 (Plant variety × salinity) شوری× رقم 

 *1 ns562 ns0.169 90.37 (Plant variety × salicylic acid) اسیدسالیسیلیک× رقم 

 2 ns18880 ns0.948 ns11.88 (Salicylic acid × salt) اسیدسالیسیلیک× شوری 

 2 ns20981 ns0.626 ns25.35 (Plant variety × salinity × salicylic acid) اسیدسالیسیلیک× شوری × رقم 

 12329 0.886 24.417 - (errorخطا )
ns ،**  درصد. 3و  2به ترتیب عدم معنی داری، معنی داری در سطح احتمال  *و 

, respectivelyp≤0.05and  p≤0.01significant, significant at -: non*and  **, ns 
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 میوه و درصد ماده خشک وزن تر -

وزن تر میوه در سطططح احتمال یک درصططد ( اثر رقم بر 3ها )جدول با توجه به نتایج حاصططل از تجزیه واریانس داده
درصد  3اسید در سطح احتمال سالیسیلیک ×داری از اثرات متقابل رقم طور معنیهدار بود، همچنین وزن تر میوه بمعنی

 ×شوری  ×م اسید و رقسالیسیلیک ×شوری و شوری  ×اسید و اثرات متقابل رقم متأثر شطد، اما اثر شوری و سالیسیلیک 
اسید نشان داد که دار نبود. مقایسطه میانگین ترکیب تیماری رقم و سالیسیلیک اسطید بر وزن تر میوه معنی سطالیسطیلیک  

تیمار  Semi Dwarfاسید و تیمار شطده با سالسیلیک  Banehترتیب بیشطترین و کمترین وزن تر میوه مربوط به رقم  به
باعث افزایش وزن تر میوه شده  Banehاسید در رقم از سالیسیلیک عبارتی استفادهاسید بود که بهشطده با سطالیسطیلیک   

  (.0تأثیری نداشته بود )شکل  Semi Dwarfاما در رقم  ،بود

 
 .(mM)اسید ( و سالیسیلیکSemi Dwarf و Banehمیانگین وزن تر میوه در ترکیب تیماری رقم ) -0شکل 

 باشد.می (𝐒𝐄±)دهنده خطای استاندارد شاخص باالی هر ستون نشان
 داری با یکدیگر در آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.تیمارهای دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنی

Figure 7- The average fresh weight of the fruit in the treatment combination of varieties (Baneh and Semi Dwarf) and 

salicylic acid (mM). 
The index above each column indicates the standard error. 

Treatments with at least one common letter did not differ significantly from each other in Duncan test at the level of 5% 
probability. 

داری بر درصد ماده ( سططوح مختلف شوری تأثیر معنی 3ها )جدول با توجه به نتایج حاصطل از تجزیه واریانس داده 
شوری بر درصد ماده خشک میوه در  ×خشطک میوه در سططح احتمال یک درصطد داشطت، همچنین اثرات متقابل رقم     

 ×شوری  اسید وسالیسیلیک ×اثرات متقابل رقم  اسید ودار بود، اما اثر رقم و سطالیسیلیک درصطد معنی  3سططح احتمال  
ین ترکیب دار نبود. مقایسه میانگاسید بر درصد ماده خشک میوه معنیسالیسیلیک ×شوری  ×اسطید و رقم  سطالیسطیلیک  

رتیب که به تطوریهب .تیماری رقم و شوری نشان داد که با افزایش غلظت شوری درصد ماده خشک میوه افزایش یافت
 Semi Dwarfدر باالترین سطح شوری و رقم  Banehی خشک میوه مربوط به رقم بیشطترین و کمترین درصد ماده 

 .(8)شکل بدون تنش شوری بود 
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 .NaCl (mM)( و شوری Semi Dwarf و Banehمیانگین درصد ماده خشک میوه در ترکیب تیماری رقم ) -8شکل 

 باشد.می (SE±)دهنده خطای استاندارد شاخص باالی هر ستون نشان
 داری با یکدیگر در آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.تیمارهای دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنی

Figure 8- The average percentage of fruit dry matter in the treatment combination of varieties (Baneh and Semi Dwarf) and 

NaCl salinity (mM). 
The index above each column indicates the standard error. 

Treatments with at least one common letter did not differ significantly from each other in Duncan test at the level of 5% 
probability. 

 کند که دلیل آن جلوگیری ازی گوجه فرنگی تحت تنش شوری کاهش پیدا میوزن میوه گزارش شده است اندازه و
 Hajiaghaei-Kamrani and)شطططود جطذب آب توسطططط ریشطططه و بنابراین کاهش انتقال آب به سطططمت میوه می 

Hosseinniya, 2013).  کاظمی(Kazemi, 2013)  های سططولفوسططالیسططیلیک اسططید در غلظت -3نیز با اعمال تیمار

ه ها با افزایش غلظت اسید سالیسیلیک بمختلف به صطورت محلول پاشطی بر روی توت فرنگی نشان داد که وزن میوه  
داری افزایش یافت. تنش شططوری از طریق افزایش فشططار اسططمزی، عدم باالنس یونی و اختالل در جذب صططورت معنی

 گردد. ها در گیاهان میغذایی و نیز کاهش فتوسنتز موجب کاهش وزن میوهعناصر 

 عملکرد -

شوری بر عملکرد در سطح احتمال  ×( اثرات متقابل رقم 0ها )جدول با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
دار بود، اما اثر رقم و درصطططد معنی 3دار بود، همچنین اثر شطططوری بر عملکرد در سططططح احتمال یطک درصطططد معنی 

اسید سالیسیلیک × شوری ×اسید و رقم سالیسیلیک ×اسید و شوری سالیسیلیک ×اسید و اثرات متقابل رقم سطالیسیلیک 
م شطوری نشطان داد که بیشترین عملکرد مربوط به رق   مقایسطه میانگین ترکیب تیماری رقم و  دار نبود.بر عملکرد معنی
Semi Dwarf  بدون تنش شوری است و کمترین عملکرد مربوط به رقمSemi Dwarf  در باالترین سطح تنش بود و

 فالویرز (.3)شکل همچنین الزم به ذکر اسطت که در هر دو رقم با افزایش سططح شوری میزان عملکرد کاهش یافت   
(Flowers, 2004) فرنگی رقم گیاه گوجهDanilla نتایج حاکی از آن بود . های مختلف قرار دادتأثیر شططوری را تحت

 و اسیدهای آلی و سبب ازدیاد قندها یاز طرفی دیگر افزایش شور .فرنگی را کاهش دادکه شطوری عملکرد میوه گوجه 
فرنگی با گوجهاه گیاین محققان گزارش کردند که تأثیر تیمارهای شوری بر  .فرنگی گردیدنتیجه بهبود کیفیت گوجهدر 

 .ه و کاهش در عملکرد آن همراه بودافزایش در کیفیت میو
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 .NaCl (mM)( و شوری Semi Dwarf و Banehمیانگین عملکرد در ترکیب تیماری رقم ) -3شکل 

 باشد.می (SE±)دهنده خطای استاندارد ستون نشانشاخص باالی هر 
 داری با یکدیگر در آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.تیمارهای دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنی

Figure 9- The average yield in the cultivar treatment combination (Baneh and Semi Dwarf) and NaCl salinity (mM). 
The index above each column indicates the standard error. 

Treatments with at least one common letter did not differ significantly from each other in Duncan test at the level of 5% 
probability. 

 يفیکهاي يژگيو -

 آورده شده است. 0های کیفی در جدول ویژگیدست آمده از نتایج تجزیه واریانس به

 هاي مربوط به صفات کیفينتايج تجزيه واريانس داده -4 جدول

Table 4- The results of variance analysis of data related to qualitative traits 

 منابع تغییر
S.O.V 

 درجه آزادی

df 

 میانگین مربعات

Mean squares 

 ویتامین ث

Vitamin C 

 اسیدیته قابل تیتراسیون

Titratable acidity 

 *Plant variety)) 1 173.7** 50.62 رقم

 **Salinity 2 32.8** 245.8)) شوری

 Salicylic acid)) 1 41.8** ns40.46 اسیدسالیسیلیک

 2 ns7.9 ns23.57 (Plant variety × salinity) شوری× رقم 

 1 ns3.2 ns30.31 (Plant variety × salicylic acid) اسیدسالیسیلیک× رقم 

 2 12.8* ns35.8 (Salicylic acid × salt) اسیدسالیسیلیک× شوری 

 *Plant variety × salinity × salicylic acid)) 2 13.5* 54.6 اسیدسالیسیلیک× شوری × رقم 

 4.8 13.15 - (errorخطا )
ns ،**  درصد. 3و  2به ترتیب عدم معنی داری، معنی داری در سطح احتمال  *و 

, respectivelyp≤0.05and  p≤0.01significant, significant at -: non*and  **, ns 

 (TA) اسیدیته قابل تیتراسیون میوه -

( اثر شطوری بر اسطیدیته قابل تیتراسیون میوه در سطح   0ها )جدول با توجه به نتایج حاصطل از تجزیه واریانس داده 
ابل اسید بر اسیدیته قسططالیسططیلیک ×شطوری   ×دار بود، همچنین اثر رقم و اثرات متقابل رقم احتمال یک درصطد معنی 

 ×شوری و رقم  ×اسید و اثرات متقابل رقم دار بود، اما اثر سالیسیلیکدرصد معنی 3تیتراسطیون میوه در سططح احتمال   
سه میانگین ترکیب دار نبود. مقایاسید بر اسیدیته قابل تیتراسیون میوه معنیسالیسیلیک ×اسطید و شطوری   سطالیسطیلیک  
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در باالترین سطططح شططوری همراه با تیمار   Banehاسططید نشططان داد که رقم  تیماری رقم و شططوری و سططالیسططیلیک  
بدون تنش شوری کمترین  Semi Dwarfون را دارا بود و همچنین رقم اسید بیشترین اسیدیته قابل تیتراسیسالیسیلیک

اسطیدیته قابل تیتراسطیون مشطاهده شطد، همچنین با افزایش سططح شوری اسیدیته قابل تیتراسیون افزایش یافت و در      
 Semi Dwarfرقم  تأثیر مثبت بیشتری نسبت به Banehشطرایط تنش شطوری، اسطتفاده از سطالیسیلیک اسید در رقم     

افزایش اسطیدهای قابل تیتراسطیون در شطرایط شوری برای گیاهان مختلف در تحقیقات متعددی     (.20داشطت )شطکل   
پاشی اسید سالیسیلیک روی طی تحقیقی با محلول (Salehi et al., 2012)صطالحی و همکاران   گزارش شطده اسطت.  

یک نسبت های تیمار شده با اسید سالیسیلاسیدیته قابل تیتراسیون در نمونهن دادند که مقدار اهای توت فرنگی نشط بوته
یکی از علل افزایش اسیدهای آلی در گیاهان تحت  داری در سطح احتمال یک درصد نشان داد.به شاهد افزایش معنی

Cl ،-2-نی )های معد( در مقایسه با آنیونNa ،+K+های معدنی )ی بیشتر کاتیونتیمار شوری، جذب و موازنه
4SO)  است

 های تحت تیمار شوریهای معدنی در میوهتفاوت بین مقادیر کاتیون و آنیون .کندمیوه نیز کمک می pHحفظ  که به

 .شودهای باالتر اسیدهای آلی در این میوه میمنجر به ایجاد غلظت

 
 .(mM) اسیدو سالیسیلیک NaCl (mM)و شوری ( Semi Dwarfو  Baneh) میانگین اسیدیته قابل تیتراسیون در ترکیبات تیماری رقم -20شکل 

 باشد.می (SE±)دهنده خطای استاندارد شاخص باالی هر ستون نشان
 داری با یکدیگر در آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.تیمارهای دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنی

Figure 10- The average titratable acidity in cultivar treatment combinations (Baneh and Semi Dwarf) and NaCl salinity 

(mM) and salicylic acid (mM). 
The index above each column indicates the standard error. 

Treatments with at least one common letter did not differ significantly from each other in Duncan test at the level of 5% 
probability. 

 ویتامین ث میوه -

های مختلف شطططوری و تیمار ( نوع رقم و غلظت0ها )جدول صطططل از تجزیه واریانس دادهابطا توجطه بطه نتطایج حط     
تقابل شوری مداری بر ویتامین ث میوه در سطح احتمال یک درصد داشتند، همچنین اثرات اسید تأثیر معنیسالیسیلیک

دار بود، اما درصد معنی 3اسید بر ویتامین ث میوه در سطح احتمال سالیسیلیک ×شوری  ×اسطید و رقم  سطالیسطیلیک   ×
دار نبود. مقایسططه میانگین ترکیب تیماری رقم و اسططید بر ویتامین ث میوه معنی ×شططوری و رقم  ×اثرات متقابل رقم 

بدون تنش شوری همراه با تیمار  Banehشترین ویتامین ث مربوط به رقم اسید نشان داد که بیشطوری و سطالیسیلیک  
بدون تنش شوری مشاهده شد، همچنین در هر دو  Semi Dwarfاسید بود و کمترین ویتامین ث در رقم سطالیسیلیک 

در  Semi Dwarfنسبت به  Banehرقم با افزایش سطح شوری میزان ویتامین ث افزایش پیدا کرد و از طرفی در رقم 
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و در شرایط  Banehاسید فقط در رقم و تیمار سالیسیلیک تمام سطوح شوری میزان بیشتری ویتامین ث تولید شده بود
افزایش سطططوح  (.22ولی در بقیه تیمارها تأثیری نداشططت )شططکل  ،بدون تنش شططوری باعث افزایش ویتامین ث شططد

از جمله تغییرات مهم در گیاهان برای مقابله با تنش است. اسید  آور وقوع تنشهای مختلف به عنوان پیاماکسیدانآنتی
اد جلوگیری های آزها توسط رادیکالاکسیدانی است که از تخریب بافتآسطکوربیک )ویتامین ث( از جمله ترکیبات آنتی 

محلول افزایش شططوری در  .یابددر جهت کاهش آثار مخرب تنش افزایش می شططوریکند، که میزان آن در شططرایط می
نبال دفرنگی گردد که این امر نتیجه کاهش مقادیر آب بهتوانطد منجربطه افزایش ویتطامین ث در میوه گوجه   غطذایی می 

 .کاهش پتانسیل آب گیاه است

 
 .(mM) اسیدو سالیسیلیک NaCl (mM)( و شوری Semi Dwarfو  Baneh) میانگین ویتامین ث میوه در ترکیبات تیماری رقم -22شکل 

 باشد.می (SE±)دهنده خطای استاندارد باالی هر ستون نشان شاخص
 داری با یکدیگر در آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.تیمارهای دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنی

Figure 11- The average vitamin C of fruit in treatment combinations of varieties (Baneh and Semi Dwarf) and salinity of 

NaCl (mM) and salicylic acid (mM). 
The index above each column indicates the standard error. 

Treatments with at least one common letter did not differ significantly from each other in Duncan test at the level of 5% 

probability. 

 يکيولوژيزیف اتیخصوص

 ×شطططوری و رقم  ×( اثر شطططوری و اثرات متقابل رقم 3ها )جدول با توجه به نتایج حاصطططل از تجزیه واریانس داده
گ دار بود، همچنین شاخص کلروفیل برمعنی درصد اسطید بر شاخص کلروفیل برگ در سطح احتمال یک سطالیسطیلیک  

درصد متأثر شد، اما اثر رقم و  3اسید در سطح احتمال سطالیسطیلیک   ×شطوری   ×داری از اثرات متقابل رقم طور معنیهب
ا توجه به نتایج ب دار نبود.اسید بر شاخص کلروفیل برگ معنیسالیسیلیک ×اسطید و اثرات متقابل شطوری   سطالیسطیلیک  

ن برگ در سطح احتمال داری بر پرولیهای مختلف شوری تأثیر معنی( غلظت3ها )جدول حاصل از تجزیه واریانس داده
 3حتمال اسید در سطح اسالیسیلیک ×داری از اثرات متقابل شوری طور معنیهدرصد داشت، همچنین پرولین برگ ب یک

 ×شوری  ×قم اسید و رسالیسیلیک ×شوری و رقم  ×اسید و اثرات متقابل رقم درصد متأثر شد، اما اثر رقم و سالیسیلیک
 دار نبود.برگ معنیاسید بر پرولین سالیسیلیک
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 هاي مربوط به صفات فیزيولوژيکينتايج تجزيه واريانس داده -5 جدول

Table 5- Results of variance analysis of data related to physiological traits 

 منابع تغییر
S.O.V 

 درجه آزادی

df 

 میانگین مربعات

Mean squares 

 

 

 پرولین

Proline 

 شاخص کلروفیل

Chlorophyll index 

 Plant variety)) 1 ns669 ns0.817 رقم

 **salinity( 2 11650** 170.57) شوری

 Salicylic acid)) 1 ns29.6 ns5.464 اسیدسالیسیلیک

 **2 ns120.8 10.495 (Plant variety × salinity) شوری× رقم 

 **1 ns31.39 17.810 (Plant variety × salicylic acid) اسیدسالیسیلیک× رقم 

 2 88.54* ns2.362 ( × salinitySalicylic acid) اسیدسالیسیلیک× شوری 

 *Plant variety × salinity × salicylic acid)) 2 ns278.8 8.779 اسیدسالیسیلیک× شوری × رقم 

 2005 1.647 - (errorخطا )
ns ،**  درصد. 3و  2به ترتیب عدم معنی داری، معنی داری در سطح احتمال  *و 

, respectivelyp≤0.05and  p≤0.01significant, significant at -: non*and  **, ns 

یل برگ اسید نشان داد که بیشترین میزان شاخص کلروفمقایسه میانگین ترکیب تیماری رقم و شوری و سالیسیلیک
بدون تنش شطوری و کمترین میزان شاخص کلروفیل برگ نیز در همین رقم در باالترین سطح   Banehمربوط به رقم 

شطوری بود، الزم به ذکر اسطت که با افزایش سططح شوری میزان شاخص کلروفیل برگ در هر دو رقم کاهش یافت و    
 (.22 دید )شکلاسید باعث افزایش شاخص کلروفیل برگ گرتیمار سطالیسطیلیک   Semi Dwarfهمچنین فقط در رقم 

وری ش تنشهای پیر تحت های متعددی از کاهش میزان فتوسنتز، محتوای کلروفیل و ریزش و زرد شدن برگگزارش
گر باشد شدلیل فعالیت انواع اکسیژن واکنعلت کاهش بیوسنتز و یا افزایش تجزیه کلروفیل بهتواند بهوجود دارد. این می

(Khan et al., 2003).  اصططغری و خوشططبخت Khoshbakht, 2015) (Asgharei and  گیاهان ذرت تحت تنش
 یراموجود در خاک ب یمواد معدن. دسططت آوردشوری و تیمار شطططده بططا سالیسططیلیک اسططید نتططایج مشططابهی بططه 

شططود.  سیکلروز یل ومنجر به کاهش کلروف تواندیم یمعدن هاییون یدارد و کمبود برخ یادیز یتاهم یلکلروف یدتول
از عوامل  یلکاهش غلظت کلروف(. Flowers et al., 2004کند )یمختلف را دچار اختالل م هاییونباال جذب  یشور

در  هابرگ یفضع ییموجب کارا یدرجه شطور  یشو افزا رودیم شطمار  به یاهگ یفتوسطنتز  یتظرف یزانمهم مؤثر در م
واد م یزانبه کاهش م توانیرا م یشططیرو صططفات کاهش ین. بنابراشططودیصططدمات تنش م یدانجام فتوسططنتز و تشططد

گلوتامات سنتز  امنبهمشترکی  مادهکلروفیل و پرولین هر دو از پیش. نسبت داد ایینهسبز رشطد  ینمأت یبرا یفتوسطنتز 
 گرددیم توان گفت افزایش سطنتز پرولین در شطرایط تنش شوری منجربه کاهش سنتز کلروفیل  بنابراین میشطوند.  می

(Weisany et al., 2011) .و همکاران نظر (Nazar et al., 2011)  گزارش کردند که افزایش در فتوسططنتز لوبیا با
ی اای و غیر روزنهموالر اسططید سططالیسططیلیک تحت تنش شططوری همزمان با افزایش هدایت روزنهمیلی 3/0اعمال تیمار 

ای سدیم، کلر و ههای تحت تنش شوری با اسیدسالیسیلیک باعث کاهش محتوای یونفتوسنتز است. احتماالً تیمار بوته
سطططولفوریالز و نیترات ردوکتاز و در نتیجه افزایش محتوای نیتروژن و گوگرد باهم شطططرکت در -ATPعطالیت  القطای ف 

ش در در متابولیسم سلولی و مقاومت به تنمی ها به سطرعت گلوتاتیون حاصطل نقش مه  متابولیسطم گروه نیول پروتئین 
 .کندهای آزاد بازی میمقابل رادیکال



 

 

 
 .(mM) اسیدو سالیسیلیک NaCl (mM)( و شوری Semi Dwarfو  Baneh) میانگین شاخص کلروفیل برگ در ترکیبات تیماری رقم -22شکل 

 باشد.می (SE±)دهنده خطای استاندارد شاخص باالی هر ستون نشان
 احتمال پنج درصد ندارند.داری با یکدیگر در آزمون دانکن در سطح تیمارهای دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنی

Figure 16- The average leaf chlorophyll index in cultivar treatments (Baneh and Semi Dwarf) and NaCl salinity (mM) and 

salicylic acid (mM). 
The index above each column indicates the standard error. 

Treatments with at least one common letter did not differ significantly from each other in Duncan test at the level of 5% 
probability. 

رین اسید نشان داد که بیشترین میزان پرولین برگ در باالتمقایسطه میانگین ترکیب تیماری شطوری و سطالیسیلیک   
وری بود و با سطح ش ترینین میزان پرولین برگ در پاییناسید بود و کمترسططح شطوری و همراه با تیمار سطالیسیلیک   

رولین برگ اسید نتوانست در میزان پافزایش سطح شوری میزان پرولین برگ افزایش یافت، همچنین تیمار سالیسیلیک
 ن مطالعاتیاهادر گ یتحمل به تنش شور یشو افزا یاسمز یلدر تعد یندر مورد نقش پرول (.23)شکل  تأثیرگذار باشد

نسبت  یاهانتحمل گ یزانبا م یشور یطتحت شرا ینتجمع پرول یزان(. مLi et al., 2014صورت گرفته است ) یادیز
 ییراز تغ یناش تواندیم یدر طول تنش شور ینسطح پرول فزایشا یاز علل اصل ییک. به شرایط تنش متناسب بوده است

در  ینپرول انیزم یرباشد. در مطالعه حاضر، افزایش چشمگ ینو یا تجزیه پرول یوسنتزدر ب یلدخ هایآنزیم هاییتدر فعال
این  یسازگار یاستراتژ یانگرب تواندیم یو رشد یافته در سطوح مختلف شور یداس یسیلیکشطده با سال  یمارت هاینمونه

 یمارو ت یکه برهمکنش شور رسدینظر مبهدسطت آمده،  تنش باشطد. با توجه به نتایج به  یطمقابله با شطرا  یبرا یاهانگ
 یسیلیکسال یمارت گرفت که یجهنت توانیبوده است. بنابراین، م یندر تجمع پرول ییک اثر افزایش ایدار یداس یسیلیکسال
شده و غلظت  اهیدر این گ ینپرول یزانسطبب افزایش م  ینکننده پرولیزهمتابول هایبر آنزیم یراحتماالً از طریق تأث یداسط 

 Haghighi and)حقیقی و منصوری  بوده است. ثرمؤ یداسط  سطالیسطیلیک   توسطط  هااین آنزیم یتفعال یزاننمک بر م

Mansouri, 2019)  فرنگی باعث افزایش های کم شوری در گیاهان گوجهنشطان دادند که اسید سالیسلیک در غلظت 
 .داری نشان ندادلیک اثر معنییاسید سالیسی شوری الهای بااما در غلظت ،شودمیزان پرولین می
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 .( بر میانگین پرولین برگmM) اسیدو سالیسیلیک NaCl (mM) تأثیر استفاده از ترکیب تیماری شوری -23شکل 

 باشد.می (SE±)دهنده خطای استاندارد شاخص باالی هر ستون نشان
 یکدیگر در آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.داری با تیمارهای دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنی

Figure 13- The effect of using the salinity treatment combination of NaCl (mM) and salicylic acid (mM) on average leaf 

proline. 
The index above each column indicates the standard error. 

Treatments with at least one common letter did not differ significantly from each other in Duncan test at the level of 5% 
probability. 

 گیري کلينتیجه

در اکثر صفات مورد بررسی باعث کاهش شد، اما برخی صفات کیفی  Semi Dwarfو  Banehتنش شوری در ارقام 
های مذکور های مورد بررسی در هر دو رقم باعث بهبود شاخصاسید در بیشتر شاخصیلیکرا بهبود بخشید و تیمار سالیس

اثرات  Semi Dwarfو  Banehاسید در شرایط تنش شوری در ارقام گردید. بنابراین با توجه به اینکه تیمار سالیسیلیک
ود که با رعوامل حیاتی در کشاورزی به شمار می نیکی از مهمتریسالیسیلیک اسید  باشد.مثبت داشته، قابل توصیه می

آثار  شدر کاه شحاضر، با تأثیر بر سازوکارهای تنظیمی و عوامل کاهندة آثار تن ششده در پژوه توجه به آثار مفید یاد
های یاست به بررس الزمبسزایی دارند. با توجه به اهمیت کشاورزی ارگانیک در دنیای امروز،  ششوری نق شمنفی تن

 .ای شودزمینه توجه ویژه نبیشتر در ای
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