مریم حافظنیا و همكاران

نشریه پژوهشهاي تولید گیاهي
جلد بیست و دوم  ،شماره دوم 4231 ،
http://jopp.gau.ac.ir

بررسی اثر زمان پاشش اسید سالیسیلیک بر برخی از رنگدانهها و خصوصیات
ريختشناسی میوه گوجهفرنگی
3

*مریم حافظنیا ،1کامبیز مشایخی 2و فرشید قادریفر

1کارشناسیارشد علوم باغبانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
2دانشیار گروه باغبانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
3دانشیار گروه زراعت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تاريخ دريافت 33/1/11 :؛ تاريخ پذيرش33/11/11 :

چکیده
سابقه و هدف :گوجهفرنگی بهدلیل نقش مهمی که در تأمین ويتامینها و مواد معدنی در تغذيه انسان دارد ،از
پتانسیل بااليی در صادرات برخوردار است .همچنین يکی از سبزیهای مهمی است که بهعلت داشتن انواع
ويتامینها ،کاروتن ،اسیدهای مفید ،قند و امالح معدنی نقش مهمی را در سالمت انسان ايفا میکند .با توجه به
اينکه گوجهفرنگی يکی از مهمترين محصوالتی است که روز به روز مصرف آن رو به افزايش است ،بنابراين
جهت تولید محصول بیشتر در واحد سطح و افزايش کیفیت خصوصیات میوهی آن ،از قبیل میزان سفتی،
افزايش ماندگاری و افزايش رنگیزههايی که در بهبود کیفیت رنگ و گوشت میوه مؤثرند ،انجام تحقیقات در اين
زمینه از اهمیت زيادی برخوردار است.
مواد و روشها :بهاين منظور آزمايشی روی بوتههای گوجهفرنگی رقم سوپرا 1در مجتمع کشت و صنعت دلند،
واقع در منطقه دلند استان گلستان در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با  4تکرار و  4تیمار انجام شد.
محلولپاشی اسید سالیسیلیک با غلظت  11-4موالر در زمانهای مختلف شامل( :از زمان کاشت نشاء تا زمان
برداشت محصول ،از زمان کاشت نشاء تا شروع گلدهی ،از زمان گلدهی تا زمان میوهدهی و محلولپاشی با آب
بهعنوان شاهد) بیست روز پس از استقرار گیاه به فواصل  15روز انجام شد ،که از زمان شروع محلولپاشی تا
*مسؤل مکاتبهmaryhafeznia@yahoo.com :
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رسیدن کامل میوه جمعا  1بار محلولپاشی شدند .صفات اندازهگیری شده شامل خصوصیات زراعی و
ريختشناسی مانند :تعداد برگ تا اولین خوشه ،تعداد گل و ارتفاع بوته و خصوصیات اجزاء عملکرد شامل
تعداد میوه ،صفات بیوشیمیايی از قبیل کلروفیل  ،b ،aکلروفیل کل ،کارتنوئید ،آنتوسیانین برگ ،آنتوسیانین میوه،
 pHو اسیديته قابل تیتراسیون بود .برای اندازهگیری کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل و همچنین کاروتنوئید در برگ
گوجهفرنگی از روش آرنون ( )1335استفاده شد.
يافتهها :کاربرد اسید سالیسیلیک از زمان کاشت نشاء تا زمان برداشت محصول بهطور معنیداری باعث افزايش
میزان سطح برگ در اين گیاه شد .همچنین استفاده از اين هورمون از زمان کاشت نشاء تا زمان برداشت
محصول باعث افزايش تعداد برگ تا اولین خوشه ،تعداد گل در هر خوشه و تعداد میوه در هر خوشه شد و
بهطور معنیداری ارتفاع بوته گوجهفرنگی را کاهش داد.
نتیجهگیري :با توجه به نتايج اين پژوهش بهطور کلی استفاده از سالیسیلیکاسید با غلظت  11-4موالر در تیمار
محلولپاشی از زمان کاشت نشاء تا زمان برداشت محصول میزان رنگدانهها و کلروفیل کل افزايش يافته که
ناشی از افزايش فتوسنتز در گیاه است.
واژههاي كلیدي :گوجهفرنگی ،اسید سالیسیلیک ،ارتفاع بوته ،کلروفیل ،آنتوسیانین
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مقدمه
گوجهفرنگی ( ،)Lycopersicum esculentumيکی از محصوالتی است که به تازگی به لیست
محصوالت غذايی مهم جهان اضافه شده و همچنین وجود حالت تازه خوری و قابلیت فراوری اين
محصول ،نقش بهسزايی در پذيرش سريع و همگانی آن بهعنوان يک محصول غذايی مهم ،داشته است
( .)22طبق آمار وزارت کشاورزی در سال  ،1331سطح زير کشت گوجهفرنگی  2،331،111هکتار با
تولیدی بهمیزان  232،111تن در سال است که در مقايسه با تولید ساير سبزیها در مقام نخست قرار
دارد .با توجه بهاين که گوجهفرنگی يکی از مهمترين محصوالتی است که روز به روز مصرف آن رو
به افزايش است ،بنابراين به تحقیقات گستردهای جهت افزايش محصول در واحد سطح و بهبود کیفیت
میوه با افزايش میزان سفتی میوه ،افزايش ماندگاری و افزايش رنگیزهها نیاز است .اسید سالیسیلیک يا
اورتی هیدروکسی بنزويیک اسید دارای يک حلقه آروماتیک با يک گروه هیدروکسیل میباشد که به
گروه ترکیبات فنلی تعلق دارد ( .)4اين ماده همچنین باعث گلدهی ،افزايش عمر گل ،به تأخیر
انداختن پیری و افزايش سرعت فعالیتهای سوخت و سازی در درون سلول میشود ( .)13کاربرد
خارجی اسید سالیسیلیک میتواند در دامنهای از فرايندهای مختلف در گیاهان مانند جوانهزنی بذرها
( ،)12بسته شدن روزنهها ( ،)15تبادل و انتقال يونها ( ،)3نفوذپذيری غشاء و سرعت رشد ( )11اثر
داشته باشد .نتايج گزارشهای فريدودين و همکاران ( )2113روی خردل سیاه نشان داد ،تیمار با
غلظت پايین (11-2موالر) اسید سالیسیلیک میزان کلروفیل برگ را افزايش میدهد ( .)5همچنین اسید
سالیسیلیک تولید کارتنوئیدها و گزانتوفیلها را فعال کرده و نسبت کلروفیل  aبه  bرا در گندم و ماش
افزايش میدهد ( .)21تیمار گیاهان با سالیسیلیکاسید در غلظت  11-2موالر در شرايط تنش شوری
باعث افزايش کلروفیل و کارتنوئید میشود .بهاين ترتیب که هر چه گیاه در شرايط تنش قرار گیرد،
غلظت باالتر -اسید سالیسیلیک مؤثرتر است ( .)13بنابراين اين تحقیق با هدف تعیین اثر اسید
سالیسیلیک بر رشد و نمو و اجزای عملکرد و تعیین بهترين زمان استفاده از اين هورمون بر
خصوصیات بیوشیمیايی (رنگیزهها ،اسیديته و  )pHمیوه گوجهفرنگی انجام گرفت.
مواد و روشها
اين پژوهش در بهار سال  1331بر بوتههای گوجهفرنگی رقم سوپرا 1در مجتمع کشت و صنعت
دلند ،واقع در شهر دلند (استان گلستان) انجام شد .اين آزمايش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی
1- Sopera
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با  4تیمار و  4تکرار انجام گرفت .تیمارهای زمان محلولپاشی اسید سالیسیلیک  11-4موالر شامل:
محلولپاشی از زمان کاشت نشاء تا زمان برداشت محصول ،از زمان کاشت تا شروع گلدهی ،از زمان
گلدهی تا میوهدهی و شاهد (محلولپاشی با آب) بودند .بر اساس کار جواهری و همکاران ( )2111که
غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک را روی صفات میوه گوجهفرنگی مورد آزمايش قرار دادند و بهترين
غلظت مورد استفادهی آنها  11-4موالر بود.در اين آزمايش بهترين غلظت که بیشترين نتیجه را بر صفات
کمی و کیفی گوجهفرنگی داشت مورد استفاده قرار گرفت که بهصورت محلولپاشی روی شاخ و برگ
مطابق با تیمارهای ذکر شده در زمانهای مختلف ،اعمال شد .اولین محلولپاشی يک هفته پس از انتقال
نشاء به زمین اصلی ( 11فروردين) انجام شد و سپس اين عمل هر  15روز يکبار تکرار گرديد .در
مرحله گلدهی برخی از خصوصیات اجزای عملکرد مانند :تعداد برگها تا اولین خوشه گل ،تعداد خوشه
گل و تعداد گل در خوشه اندازهگیری شد و در مرحله رسیدگی کامل میوه کلیه خصوصیات
ريختشناسی و اجزای عملکرد از جمله :ارتفاع بوته ،سطح برگ و خصوصیات بیوشیمیايی میوه از
جمله درصد آنتوسیانین ،کلروفیل  ،b ،aکلروفیل کل ،کارتنوئید و آنتوسیانین برگ و میوه مورد بررسی
قرار گرفت .سطح برگ بوتههای موردنظر توسط دستگاه سطح برگ سنج اندازهگیری شد .تعیین مقدار
آنتوسیانین بر طبق روش وانگر )1313( 1صورت گرفت ( .)25برای اندازهگیری کلروفیل  b ،aو کلروفیل
کل و همچنین کارتنوئید در برگ گوجهفرنگی از روش آرنون )1335( 2استفاده شد ( .)2دادههای اين
آزمايش با استفاده از نرمافزار  SASمورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .مقايسه میانگینهای هر صفت نیز با
استفاده از آزمون  LSDو در سطح احتمال  5درصد انجام شد.
نتایج و بحث
تأثیر زمانهاي مختلف محلولپاشی اسید سالیسیلیک روي برخی از خصوصیات ريختشناسی
گیاه گوجهفرنگی :نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول  )1نشان میدهد که کاربرد سالیسیلیکاسید در
سطح احتمال  1درصد اثر معنیداری بر صفات ريختشناسی بوته گوجهفرنگی از قبیل ارتفاع بوته و
سطح برگ داشته است.

1- Wanger
2- Arnon
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جدول  -1نتايج تجزيه واريانس تأثیر تیمارهاي مختلف سالیسیلیکاسید با غلظت  11-4موالر بر برخی از خصوصیات
ريختشناسی گیاه گوجهفرنگی.
-4

Table 1. Results of variance analysis of salicylic acid treatments with 10 m conceritvation on some
morphological traits of tomato.
سطح برگ leaf area
ارتفاع بوته plant height
درجه آزادی df
S.O.V
منابع تغییرات

بلوک

Block

3

تیمار

Treatment

6

21.695

خطا

Error

9

1.897

6.844

5.400

6.876

0.566 ns
**

ضريب تغییرات ()% CV

4.094 ns
**

1890.960

 nsو ** معنیداری در سطح  1درصد و عدم داشتن تفاوت معنیدار.
n.s.**; non-significant and significant in 1% level of probability, respectively

نتايج حاصل از مقايسه میانگینها (جدول  )2نشان داد بیشترين ارتفاع بوته ( 23/415سانتیمتر)
مربوط به تیمار شاهد (محلولپاشی با آب) بوده که تفاوت معنیداری با تیمار محلولپاشی از از زمان
کاشت نشاء تا زمان برداشت محصول داشته است و کمترين ارتفاع بوته ( 23/551سانتیمتر) متعلق به
تیمار محلولپاشی از گلدهی تا میوهدهی میباشد که تفاوت معنیداری با تیمار محلولپاشی از ابتدا
کاشت تا گلدهی نشان نداد .مادی ( )2113گزارش کرد کاهش ارتفاع در گیاه گوجهفرنگی مربوط به
کاهش سطح اسید جیبرلیک است ،چون اسید جیبرلیک تأثیر بهسزايی در طويل شدن میانگرهها دارد،
بنابراين بهنظر میرسد با کاربرد اسید سالیسیلیک که باعث القاء ژنهای مقاومت در برابر طويل شدن
میانگرهها میشود از سنتز اسید جیبرلیک کاسته و ارتفاع گیاه کم میشود که با نتايج اين تحقیق
مطابقت دارد ( .)11از لحاظ سطح برگ بیشترين میزان با ( 11/431سانتیمتر مربع) مربوط به تیمار
محلولپاشی از زمان کاشت نشاء تا زمان برداشت محصول بود که اختالف معنیداری با ساير تیمارها
داشت و کمترين میزان با ( 13/413سانتیمتر مربع) مربوط به تیمار شاهد (محلولپاشی با آب) بود.
گوتیرز و همکاران ( )1333اظهار داشتند کاربرد سالیسیلیک در مراحل رشدی گیاهان چغندر قند و
ذرت باعث افزايش سطح برگ ،وزن تر و خشک ساقه و ريشه میشود ( .)1همچنین ژو و همکاران
( )1333با مطالعه بر تأثیر کاربرد اسید سالیسیلیک در گیاه نیشکر بیان کردند که استفاده از اين ماده
باعث افزايش سطح برگ در اين گیاه میشود ( .)21اين نتايج با نتايج (خوداری2114 ،؛ کومار و
همکاران2111 ،؛ خان و همکاران )2113 ،که گزارش کردند کاربرد اسید سالیسیلیک در سويا ،جو و
ذرت باعث افزايش در سطح برگ و افزايش فتوسنتز کل و در نتیجه باعث تجمع ماده خشک در گیاه
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میشود مطابقت دارد ( .)14( ،)13نتايج تجزيه واريانس مربوط به اجزای عملکرد مانند تعداد برگ،
تعداد خوشه ،تعداد گل در خوشه و تعداد میوه در خوشه در جدول  3آمده است .اين نتايج نشان می-
دهند اختالف معنیداری بین تیمارهای مورد آزمايش وجود دارد .بهاين صورت که تیمارهای زمانی
اعمال شده باعث بروز اختالف معنیداری در سطح احتمال  1درصد بر روی صفاتی مانند تعداد برگ
تا اولین خوشه ،تعداد خوشه و تعداد میوه در خوشه شدهاند ،اما بر روی تعداد گل در بوته تأثیر
محسوسی نداشتند.
جدول  -2نتايج مقايسه میانگین زمانهاي مختلف محلولپاشیی اسیید سالیسییلیک بیا غلظیت  11-4روي برخیی از
خصوصیات ريختشناسی گوجهفرنگی.
Table 2. Results of mean comparison of foliar application time of salicylic with 10-4mcocentration on
morphological properties of tomato.
ارتفاع بوته Plant height

تیمارها

سطح برگ Leaf area
2

(سانتیمترمربع) ( )cm

Treatment

(سانتیمتر) ()cm

محلول پاشی از ابتدا تا انتهای دوره کاشت

25.885b

67.436a

c

b

Foliar from Caltivation to harvesting

محلول پاشی از ابتدا تا گلدهی
Foliar from flowering up to fruiting

محلول پاشی از گلدهی تا میوهدهی

23.622

23.550 c

40.958

25.385c

Foliar from cultivation up to flowering

شاهد

Control

18.408d

28.475a

* حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار بین تیمارهاست.
Means in each column followed by the same letter are not significantly different

جدول  -3نتايج تجزيه واريانس زمانهاي مختلف محلولپاشی اسیدسالیسیلیک بر روي اجزاي عملکرد گیاه گوجهفرنگی.

Table 3. Results of variance analysis of salicylic acid treatments on yield components of tomato.
تعداد برگ تا
تعداد
تعداد گل در
تعداد میوه در
اولین خوشه

خوشه گل

خوشه

خوشه

Number leave
up to first
cluster

Number of
flower cluster

Flower
number in
cluster

Number of
fruit in cluster

بلوک

Block

3

4.889ns

7.067 ns

476.655 ns

0.353 ns

تیمار

Treatment

3

**844.341

**49.922

49.121 ns

**30.807

خطا

Error

9

20.967

0.754

263.953

1.507

-

9.839

3.477

17.654

11.093

منابع تغییرات

درجه آزادی

Treatment

df

ضريبتغییرات ()cv %

** و  nsبهترتیب معنیداری در سطح  1درصد و عدم داشتن تفاوت معنیداری.
n.s.**; non-significant and significant in 1% level of probability, respectively
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جدول مقايسه میانگینها (جدول  )4نشان میدهد که محلولپاشی توسط سالیسیلیکاسید بههطهور
معنیداری تعداد برگ تا اولین خوشه در تیمارهای مختلف را تغییر میدهد .بدين صورت که بیشهترين
تعداد برگ تا اولین خوشه در تیمار محلولپاشی از زمان کاشت نشاء تها زمهان برداشهت محصهول بها
مقدار ( )15/333و کمترين تعداد برگ در تیمار شاهد (محلولپاشی با آب) با مقدار ( )33/125مشاهده
شد .در مورد تعداد خوشه گل ،بیشترين میزان ( )23/511مربوط به تیمار محلولپاشی از زمان کاشهت
نشاء تا زمان برداشت محصول و کمترين تعداد خوشه گل در بوته ( )21/211مربوط بهه تیمهار شهاهد
(محلولپاشی با آب) بود .که اين نتايج با نتايج مادی ( )2113که اظهار داشت کاربرد سالیسیلیکاسهید
با غلظت  11-4موالر در طی مراحل رشدی گیاه گوجهفرنگی بهطور معنیداری باعث افزايش صهفات
رشدی و عملکردی مانند تعداد خوشه در بوته میشود مطابقت دارد ( .)11از لحاظ تعداد گل بیشترين
میزان ( )33/15مربوط به تیمار محلولپاشی از زمان کاشت نشاء تا زمان برداشت محصول و کمتهرين
میزان تعداد گل ( )13/33مربوط به تیمار شاهد (محلولپاشی با آب) بود که با تیمار محلهولپاشهی در
دوران گلدهی تا میوهدهی و محلولپاشی از زمان کاشت نشاء تا گلدهی تفهاوت معنهیداری نداشهتند.
اين نتايج با نتايج مارتین مکس و همکاران ( )2113کهه گهزارش کردنهد محلهولپاشهی برگهی اسهید
سالیسیلیک در دوره کشت گیاه بنفشه آفريقايی باعث افزايش تعداد گل در اين گیاه میشهود مطابقهت
دارد ( .)13اسید سالیسیلیک از طريق افزايش سنتز پروتئین و ظهور باندهای ايزوزايم جديد باعث القاء
و افزايش تعداد جوانه گل میشهود ( .)13همچنهین مرتضهینهژاد و اعتمهادی ( )1333اظههار داشهت
غوطهور نمودن پیازچهها و محلولپاشهی گیهاه گهل مهريم در محلهول بها غلظهت  11-2مهوالر اسهید
سالیسیلیک در طول دوره کاشت باعث افزايش تعداد گل در اين گیاه شد که با نتايج مهارتین مکهس و
همکاران ( )2113و همچنین اين تحقیق مطابقت دارد.
در مورد تعداد میوه در خوشه بیشترين میزان ( )51/151متعلق به تیمار محلولپاشی از زمان کاشت
نشاء تا زمان برداشت محصول و کمترين میزان ( )31/351نیز در تیمار شاهد (محلولپاشی با آب) بود.
گیاهان از راههای متفاوتی به تنش واکنش نشان میدهند .يکی از اين راهبردها بدين گونه است که
گیاهان با تکمیل رشد خود طی دورههايی با شدت تنش کمتر از اثرات تنش فرار نموده که باعث
گلدهی زود هنگام و تشکیل بذر جهت بقای نسل میگردد ( .)3گیاهان در شرايط تنش دوره رشد و
نمو خود را زودتر کامل میکنند و وارد گلدهی میشوند و از آنجايی که اسید سالیسیلیک عمدتا
تحت شرايط تنش تولید میگردد کنترل راهبردهای گیاهان تحت تنش بهاين هورمون وابسته میباشد،
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به همین منظور محلولپاشی با اسید سالیسیلیک در زمانهای مختلف میتواند در کنترل اعمال
فیزيولوژيکی گیاه در شرايط نامساعد مؤثر واقع شود .همچنین بیات و همکاران ( )1331در گزارشی
بیان کردند که اسید سالیسیلیک باعث تحريک و افزايش گلدهی در گیاه آبزی عدسک آبی ،تسريع گل
آغازی در لوبیا میشود (.)3
جدول  -4نتايج مقايسه میانگین زمانهیاي مختلیف محلیولپاشیی سالیسییلیکاسیید روي برخیی از خصوصییات
مورفولوژيکی گوجهفرنگی.
Table 4. Results of mean comparison of salicylic acid treatment on some morphological traits of
tomato.

تیمارها
Treatment

تعداد برگ تا

تعداد

اولین خوشه

خوشه گل

Number leave
up to first
cluster

65.933a

محلول پاشی از ابتدا تا انتهای دوره کاشت

تعداد گل در
خوشه

تعداد میوه در
خوشه

Number of
flower
cluster

Flower number
in cluster

Number of
fruit in
cluster

29.500 a

93.15 a

51.610 a

Foliar from Caltivation to harvesting

محلول پاشی از ابتدا تا گلدهی

48.950 b

25.725 b

90.20 a

50.533 b

c

c

a

c

Foliar from flowering up to fruiting

محلول پاشی از گلدهی تا میوهدهی

38.250

23.507

88.38

37.256

Foliar from cultivation up to flowering

شاهد

33.028 c

Control

21.200 d

69.38 a

36.850 c

*حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار بین تیمارهاست.
Means in each column followed by the same letter are not significantly different

جدول  -5نتايج تجزيه واريانس تیمارهاي مختلف اسید سالیسیلیک روي خصوصیات بیوشیمیايی برگ گوجهفرنگی.
Table 5. Results of variance analysis of salicylic acid tratments on biochemical traits of leaf in
tomato.

منابع تغییرات
Treatment

درجه
آزادی

کلروفیل

a

Chlorophylla

کلروفیل

b

Chlorophyllb

Total
Chlorophyllb

*0.151

0.019ns

df

بلوک

Block

3

**0.068

تیمار

Treatment

3

**

خطا

Error

ضريبتغییرات ()%cv

کلروفیل کل

Carotenoid

anthocyanin

3.304ns
**

0.00003 ns

11.517

22.940

204.174

**

9

0.023

0.025

0.026

0.912

0.00005

-

4.336

1.860

1.335

1.735

4.202

1.995

**

کارتنوئید

آنتوسیانینبرگ

0.002

** معنیداری در سطح  1درصد.
** significant in 1% level of probability
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اثر تیمارهاي مختلف زمانی اسید سالیسیلیک روي خصوصیات بیوشیمیايی برگ گیاه گوجهفرنگی:
تجزيه واريانس خصوصیات بیوشیمیايی برگ گوجهفرنگی شامل( :کلروفیل  ،b ،aکل ،کارتنوئید و
آنتوسیانین) در جدول  5آمده است .اين نتايج نشان داد تیمارهای زمانی مختلف اسیدسالیسیلیک در
سطح  1درصد بهطور معنیداری بر صفات بیوشیمیايی برگ تأثیر داشته است.
مقايسه میانگینها نشان داد میزان کلروفیل  b ،aو کل در تمامی تیمارها اختالف معنیداری با
شاهد دارند .بیشترين میزان کلروفیل  aبا میانگین ( 4/111میلیگرم در گرم وزن تر برگ) ،بیشترين
میزان کلروفیل  bبا میانگین ( 11/433میلیگرم در گرم وزن تر برگ) و بیشترين میزان کلروفیل کل با
میانگین ( 11/133میلیگرم در گرم وزن تر برگ) در تیمار محلولپاشی از زمان کاشت نشاء تا زمان
برداشت محصول با اسید سالیسیلیک مشاهده شد .همچنین کمترين میزان کلروفیل  b ،aو کل بهترتیب
با میانگین ( 3/133میلیگرم در گرم وزن تر برگ) 1/143( ،میلیگرم در گرم وزن تر برگ) و (11/131
میلیگرم در گرم وزن تر برگ) مربوط به تیمار شاهد (محلولپاشی با آب) بود .امین و همکاران
( )2113طی مطالعهای روی تأثیرات اسید سالیسیلیک و اسیدآسکوربیک بر تغییرات ريختشناسی،
فیزيولوژيکی و برخی از صفات عملکردی در گندم اظهار داشتند کلروفیل  aو  bدر اثر کاربرد اسید
سالیسیلیک افزايش يافتند که با نتايج حاصل از اين بررسی مطابقت دارد ( .)1بیات و همکاران ()1331
گزارش کردند اسید سالیسیلیک از طريق افزايش کلروفیل کل و فعالیت آنزيم روبیسکو ،میزان فتوسنتز
کل را افزايش میدهد که با نتايج حاصل از اين تحقیق مطابقت دارد ( .)3همچنین گای و همکاران
( )2112گزارش کردند استفاده از محلولپاشی اسید سالیسیلیک با غلظت  21میلیگرم در لیتر به شاخ
و برگ گیاه کلزا باعث بهبود کلروفیل کل در اين گیاه میشود که با نتايج اين تحقیق مطابقت دارد (.)1
خانداکر و همکاران ( )2111در تحقیقی اظهار داشتند که بیشترين میزان کلروفیل در تیمار محلولپاشی اسید
سالیسیلیک  11-5موالر در کل دوره کشت مشاهده شد اما غلظتهای  11-4و  11-3موالر اسید
سالیسیلیک از نظر میزان کلروفیل نسبت به شاهد (محلولپاشی با آب) اختالف معنیداری نداشتند که
با نتايج حاصل از اين تحقیق مغايرت دارد ( .)11در مورد کارتنوئید ،جدول مقايسه میانگینها (جدول
 )1نشان میدهد که میزان کارتنوئید در تمامی تیمارها اختالف معنیداری با شاهد (محلولپاشی با آب)
داشته است .بدين صورت که بیشترين میزان کارتنوئید ( 13/331میلیگرم در گرم وزن تر برگ) در
تیمار محلولپاشی از زمان کاشت نشاء تا زمان برداشت محصول و کمترين میزان آن در تیمار
( 42/433میلیگرم در گرم وزن تر برگ) در شاهد (محلولپاشی با آب) مشاهده شد .اين نتايج با نتايج
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مظاهری تیرانی ( )1331که اظهار داشتند محلولپاشی اسید سالیسیلیک با غلظتهای  1/5و 1
میلیموالر در گیاهان تحت تیمار  51پیپیام اتیلن کلزا مقدار کارتنوئید را افزايش میدهد ،مطابقت
دارد ( .)13مطالعات انجام شده توسط ژاوو و همکاران ( )1335نشان داد مقدار رنگیزهها در گیاهان
سويای تیمار شده با اسید سالیسیلیک افزايش میيابد (.)21
جدول  - 1نتايج مقايسه میانگین تیمارهای مختلف سالیسیلیکاسید بر روی برخی از خصوصیات بیوشیمیايی برگ گوجهفرنگی.
Table 6.Results of mean comparison of salicylic acid treatments on some biochemical traits of leaf in
tamato.

تیمارها

Treatment

محلول پاشی از ابتدا تا انتهای دوره کاشت

کلروفیل کل

کلروفیل a

کلروفیل b

Chlorophylla

Chlorophyllb

Total
Chlorophyllb

کارتنوئید

آنتوسیانینبرگ

Carotenoid

anthocyanin

4.600 a

11.483 a

16.083 a

63.990 a

0.221 a

Foliar from Caltivation to harvesting

محلول پاشی از ابتدا تا گلدهی

3.351 b

8.540 b

11.891 b

60.756 b

0.170 b

bc

c

c

c

b

Foliar from flowering up to fruiting

محلول پاشی از گلدهی تا میوهدهی

3.150

7.394

10.544

52.865

0.169

Foliar from cultivation up to flowering

شاهد

Control

3.038 c

7.143 c

10.181 d

42.493 d

0.152 c

*حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار بین تیمارهاست.
Means in each column followed by the same letter are not significantly different

نتايج حاصل از جدول مقايسه میانگینها در (جدول  )1نشان میدهد محلولپاشی اسید سالیسیلیک
 11- 4موالر از زمان کاشت نشاء تا زمان برداشت محصول باعث افزايش  51/41درصد در میزان کلروفیل a

و افزايش  11/15درصد در میزان کلروفیل  bشد که در مجموع کلروفیل کل  5/12درصد افزايش يافت.
همچنین میزان کارتنوئید  21/43درصد و میزان آنتوسیانین  45/33درصد در برگ افزايش داشت.
اثر تیمارهاي مختلف زمانی اسید سالیسیلیک روي خصوصیات بیوشیمیايی میوه گیاه گوجهفرنگی
آنتوسیانین :تجزيه واريانس مربوط به میوه گوجهفرنگیهای تیمار شده با اسید سالیسیلیک (شامل
آنتوسیانین میوه و برگ pH ،و اسیديته قابل تیتراسیون) در (جدول  )1آمده است .نتايج تجزيه واريانس
نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی تفاوت معنیداری وجود دارد.
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جدول  -7نتايج تجزيه واريانس تیمارهاي مختلف سالیسیلیکاسید روي خصوصیات بیوشیمیايی میوه گوجهفرنگی.
Table 7. Results of variance analysis of Salicylic acid treatment on biochemical properties of tomato
fruits.

منابع تغییرات

درجه آزادی

آنتوسیانین میوه

df

Fruit anthocyanin

اسیديته قابل تیتراسیون

pH

Titratable acidity

Treatment
Block
بلوک

3

تیمار

Treatment

6

**

0.002

0.020

خطا

Error

9

0.0001

0.004

0.000001

ضريبتغییرات ()%CV

-

13.412

1.277

3.698

ns

ns

0.000009

ns

0.001

*

0.0000008

**

0.00002

** معنیداری در سطح  1درصد.
** significant in 1% level of probability

بیشترين میزان آنتوسیانین با ( 1/112میکرومول در گرم وزن تر میوه) مربوط به تیمار محلهولپاشهی از
زمان کاشت نشاء تا زمان برداشت محصول بود و کمترين میزان آنتوسیانین بها ( 1/111میکرومهول در
گرم وزن تر میوه) در تیمار شاهد (محلولپاشی با آب) مشاهده شد .خاورینهژاد و همکهاران ()1333
طی تحقیقی بیان کردند ،اسید سالیسیلیک روی میزان آنتوسیانین گیاه مینا چمنی تأثیر گذاشته و باعهث
افزايش میزان آنتوسیانین شد که با نتايج حاصل از اين تحقیق مطابقت دارد (.)12
جدول  -8نتايج مقايسه میانگین تیمارهاي مختلف سالیسیلیکاسید بر برخی از خصوصیات بیوشیمیايی میوه گوجهفرنگی.
Table 8. Results of average analysis of Salicylic acid treatment on biochemical properties of tomato
fruits.

آنتوسیانین میوه
تیمارها

Treatment

اسیديته قابل تیتراسیون

(میکرومول بر گرم وزن تر میوه)

pH

Anchocyanin
)(mm/g fruit weight

محلول پاشی از ابتدا تا انتهای دوره کاشت

(میلیگرم در  111گرم)
Titratable acisity
)(cmg in 100g

0.062 a

5.520 a

0.029 b

b

ab

ab

Foliar from Caltivation to harvesting

محلول پاشی از ابتدا تا گلدهی

0.026

5.412

0.031

Foliar from flowering up to fruiting

محلول پاشی از گلدهی تا میوهدهی

0.009 c

5.350 b

0.031 ab

0.007 c

5.333 b

0.022 c

Foliar from cultivation up to flowering

شاهد

Control

*حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار بین تیمارهاست.
Means in each column followed by the same letter are not significantly different
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) مربوط به تیمار محلولپاشی از زمان5/521(  و اسیديته بیشترين میزان بهترتیبpH از لحاظ
 میلیگرم در صد گرم) مربوط به تیمار محلولپاشی از1/131( کاشت نشاء تا زمان برداشت محصول و
 میلیگرم در1/122( ) و5/333( ابتدای کاشت تا گلدهی و گلدهی تا میوهدهی بود و کمترين میزان
صد گرم) در تیمار شاهد (محلولپاشی با آّب) وجود داشت که از لحاظ آماری دارای اختالف
 باE  پیپیام و ويتامین51 ) بیان کرد تیمار اسید سالیسیلیک با غلظت2113(  مادی.معنیداری بودند
 بريکس و اسیديته قابل تیتراسیون در گوجهفرنگی در،C  پیپیام باعث افزايش ويتامین211 غلظت
.)11( طی دو فصل میشود که با نتايج اين تحقیق مطابقت دارد
بهطور کلی نتايج حاصل از اين تحقیق نشان داد استفاده از هورمون اسید سالیسیلیک با غلظت
 باعث افزايش اجزای عملکرد شده و همچنین، از زمان کشت نشاء تا زمان برداشت محصول11-4
 موالر از زمان کاشت نشاء تا زمان برداشت محصول افزايش11-4 استفاده از اين هورمون با غلظت
میزان رنگدانهها و کلروفیل کل که ناشی از افزايش فتوسنتز است را بههمراه داشت که در نهايت
.افزايش کلروفیل باعث افزايش میزان کربوهیدراتها در گیاه میشود
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