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اثر محلولپاشی برگی اسید سالیسیلیک بر ویژگیهای ریختشناسی-فیزیولوژیکی و زیست-شیمیایی
گیاه عروسک پشت پرده ( )Physalis peruviana L.در شرایط تنش شوری
سارا سیاهمنصور* ،1عبداله احتشامنیا 2و عبدالحسین رضایینژاد

۳

1دانشجوی کارشناسیارشد گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران،
2استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران،
3دانشیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
تاریخ دریافت1397/10/29 :؛ تاریخ پذیرش1398/03/04 :

چکیده

1

سابقه و هدف :تنش شوری از طریق برهم زدن توازن عناصر موجود در خاک ،موجب استقرار ضعیف گیاه میشود ،که میزان این
تأثیر بستگی بهمیزان حساسیت گیاه دارد .عروسک پشت پرده ( )Physalis peruviana L.متعلق به خانواده سوالناسه میباشد.
این گیاه در دامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی رشد میکند ،اما سطوح باالی شوری را تحمل نمیکند و در واقع یک گیاه
گلیکوفیت محسوب میشود .با توجه به حساسیت گیاه به تنش شوری ،این پژوهش با هدف بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر
برخی صفات ریختشناسی و زیست-شیمیایی گیاه عروسک پشت پرده در شرایط تنش شوری انجام شد.
مواد و روشها :این آزمایش در سال  1397در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان بهصورت فاکتوریل ،در
قالب طرح کامالً تصادفی ،با سه تکرار انجام شد .ترکیب تیماری آزمایش ،شامل چهارسطح شوری ( 70 ،35 ،0و  105میلیموالر
کلرید سدیم) و چهار سطح اسید سالیسیلیک ( 1 ،0/5 ،0و  2میلیموالر) بودند .نشاهای عروسک پشتپرده در گلدان حاوی
خاک ،کود دامی و ماسه کشت شدند .صفات اندازهگیریشده در این آزمایش شامل ارتفاع بوته ،قطر ساقه ،تعداد و سطح برگ،
وزن تر و خشک ریشه ،برگ ،ساقه و کل شاخساره ،کلروفیل ،آنتوسیانین ،کاروتنوئید ،پرولین ،نشت یونی ،مالون دیآلدئید و
محتوای نسبی آب برگ بودند.
یافتهها :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد ،اثرات اصلی و اثرات متقابل تنش شوری و اسید سالسیلیک برای بیشتر صفات
اندازهگیریشده معنیدار شد .با افزایش غلظت کلریدسدیم ،ارتفاع گیاه ،قطر ساقه ،تعداد برگ ،وزن تر و خشک شاخساره و
ریشه ،میزان کلروفیل و کاروتنوئید ،آنتوسیانین برگ ،محتوای نسبی و سطح برگ ،کاهش و میزان مالون دیآلدئید ،نشت
الکترولیت و پرولین افزایش یافت و کاربرد اسید سالیسیلیک موجب کاهش اثرات منفی ناشی از تنش شوری شد ،بهطوریکه
غلظت  2میلیموالر اسید سالیسیلیک بیشترین اثر را بر صفات مورد بررسی داشت ،در بین تیمارها ،بیشترین میانگین برای
بیشتر صفات در تیمار شاهد (بدون تنش شوری) و غلظت  2میلیموالر اسید سالیسیلیک مشاهده شد .بیشترین و کمترین
میزان محتوای نسبی بهترتیب در تیمار بدون تنش شوری (با کاربرد غلظت  2میلیموالر اسید سالیسیلیک) و تیمار شوری 105
* مسئول مکاتبهab.ehteshamnia@gmail.com :
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میلیموالر کلریدسدیم (با غلظت صفر میلیموالر اسید سالیسیلیک) مشاهده شد .بیشترین میزان مالوندیآلدئید در تیمار تنش
شوری  105میلیموالر و غلظت صفر میلیموالر اسید سالیسیلیک مشاهده شد.
نتیجهگیری :با توجه نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضر ،با افزایش غلظت کلرید سدیم شاخصهای ریختشناسی-
فیزیولوژیکی مانند ارتفاع بوته ،قطر ساقه ،تعداد و سطح برگ ،وزن تر و خشک بوته ،میزان کلروفیل و کاروتنوئید ،آنتوسیانین
برگ و محتوای نسبی آب برگ ،کاهش و شاخصهای زیست-شیمیایی مانند میزان مالوندیآلدئید ،نشت الکترولیت و پرولین
افزایش یافت .نتایج این مطالعه مشخص نمود که گونه مورد بررسی ( )peruvianaدر این پژوهش نسبت به مقادیر کم شوری
( 35میلیموالر) حساس و قادر به میوهدهی در شرایط شوری کم نیست و نباید در مناطق دارای خاک یا آب شور کشت گردد.
این گونه راهبردها مانند افزایش پرولین در شرایط تنش متوسط ( 70میلیموالر) و شدید ( 105میلیموالر) کلرید سدیم را جهت
بقای گیاه در این شرایط از خود نشان داد و با کاربرد اسید سالیسیلیک  2میلیموالر ،شاخصهای مهم مورد بررسی مانند ارتفاع
گیاه ،تعداد برگ ،سطح برگ ،وزن تر و خشک شاخساره و میوه ،کلروفیل ،کاروتنوئید ،محتوی نسبی آب و پرولین نسبت به عدم
کاربرد اسید سالیسیلیک یا سطوح کمتر آن (نیم و یک میلیموالر) بهبود یافت.
واژههای کلیدی :ارتفاع گیاه ،تنش ،عروسک پشت پرده ،کلروفیل ،محتوای نسبی آب

مقدمه

میشوند و اغلب برای افزایش مقاومت گیاهان به

شوری آب و خاک ،از موانع مهم گسترش

تنشها استفاده میشوند ( )19از جمله مواد

کشاورزی در بیشتر نقاط جهان بوده ،بهطوریکه

تنظیمکننده رشد ،اسید سالیسیلیک یا اورتوهیدروکسی
اسید،1

پس از خشکی ،شوری مهمترین و متداولترین

بنزوئیک

تنش محیطی در سطح جهان میباشد ( .)27تنش

فیزیولوژیکی گیاه ،القای گلدهی ،رشد و نمو ،سنتز

شوری موجب تغییرات شیمیایی ،فیزیولوژیک و

اتیلن ،تأثیر در باز و بسته شدن روزنهها و تنفس از

ریختشناسی متعدد در گیاهان شده و رشد ،فتوسنتز

نقشهای مهم اسید سالیسیلیک بهشمار میرود.

و تولید انرژی را تحتتأثیر قرار میدهد (.)38

عروسک پشت پرده 2متعلق به خانواده سوالناسه،3

همچنین ،شوری موجب اختالل در جذب مواد معدنی

دارای بیش از  80گونه در دنیا میباشد .گیاهی علفی،

میشود و با دخالت در فعالیت ناقلها و کانالهای

یکساله یا چندساله به ارتفاع  30تا  60سانتیمتر،

یونی در ریشه مانند کانالهای انتخابی  ( k+رقابت

بوتهای و منشعب با عادت رشد نامحدود و ( )15منشأ

سدیم با پتاسـیم) ،مهار رشد ریشه توسط اثرات

آن مناطق معتدله و گرمسیری آمریکا ،شرق آسیا و

اسمزی  Na+و یا با تأثیر  Na+بر ساختار خاک

استرالیا میباشد .از بین گونههای این جنس ،سه گونه

موجب کاهش جذب آب و مواد معدنی میشود (38

پروویانا ،4پابسنز 5و ایگزوکارپا 6دارای ارزش غذایی

و  .)50راهبردهای مختلفی برای کاهش اثرات منفی

فراوان بوده و گونه  peruvianaبهعلت طعم بینظیر

میباشد.

تنظیم

فرایندهای

تنش وجود دارد ( .)33یکی از روشهای افزایش
مقاومت در گیاهان ،استفاده از مواد تنظیمکننده رشد

1- Orto- hydroxy benzoic acid
2- Physalis spp.
3- Solanaceae
4- Physalis peruviana L.
5- Ph. Pubescens L.
6- Ph. Ixocarpa L.

گیاهی میباشد .تنظیمکنندههای رشد گیاهی بهعنوان
عاملی برای بهبود عملکرد محصوالت بهکار برده
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و عملکرد باال مطرح میباشد ( 2و  .)10این میوه در

افزایش تعداد برگ تا اولین خوشه گل ،تعداد گل در

چند سال اخیر بهدلیل مقادیر باالی ویتامین (آ ،ب،

هر خوشه و تعداد میوه در هر خوشه شد و بهطور

ث) و مواد معدنی (فسفر ،آهن) ،آنتیاکسیدانها

معناداری میزان کلروفیل کل و سایر رنگدانهها را

(بتاکاروتن) ،آلکالوئید ،فالونوئید و کاروتنوئید مورد

افزایش داد که ناشی از افزایش فتوسنتز در گیاه است

توجه قرار گرفته است ( 51 ،39و  )56سطح زیرکشت

( .)20در پژوهشی اثر تنش شوری بر میزان جوانهزنی

آن حدود  162/390تن در  30/622هکتار از اراضی

بذر و رشد دانهال دو گونه عروسک پشت پرده

جهان میباشد .عالوهبر میوه ،ریشه و برگهای آن نیز

( Ph. ixocarpaو  )Ph. peruvianaبررسی شد،

قرار میگیرد .اهمیت اقتصادی این

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با افزایش

جنس نه تنها بهعنوان منبع غذایی ،بلکه بهدلیل

سطح شوری درصد جوانهزنی و رشد دانهال در هر

ترکیبات شیمیایی مهم آن از جمله :آلکالوئیدهای

دو گونه کاهش یافت و گونه  peruvianaدرصد

تروپان( 1عمدتاً تروپین 2و تیگویدین )3و فیسالین

جوانهزنی بیشتری نسبت به گونه  ixocarpaنشان

(ترکیبات استروییدی) میباشد ( .)10عروسک پشت

داد ،همچنین تنش شوری بهطور معنیداری ،وزن تر و

پرده ،مانند بسیاری از گیاهان باغبانی ،بهعنوان یک

خشک را در هر دو گونه کاهش داد ( .)23نتایج

گلیکوفیت محسوب میشود ،یعنی گیاهی است که

محلولپاشی اسید سالیسیلیک روی گیاه گوجهفرنگی

سطح باالی شوری را تحمل نمیکند و تنش نمک

باعث کاهش اثرات منفی شوری ،افزایش رشد و

بهعنوان یک تهدید زیستمحیطی برای آن محسوب

عملکرد گیاه ،افزایش فتوسنتز و سایر خصوصیات

میشود ،زیرا بر بسیاری از جنبههای فیزیولوژی گیاه

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه شده ،همچنین این

مورد استفاده

4

تأثیر میگذارد ( .)23در پژوهشی اثر اسید سالیسیلیک

ماده موجب بیان ژن آمینوترانسفر شده که این

بر صفات فیزیولوژیکی و ریختشناسی گیاه بادمجان

آنزیم نقش مهمی در مقابله با تنشهای محیطی دارد

( )Solanum melongena var. Takiدر شرایط

( .)1در پژوهشی دیگر اثر پنج غلظت ،60 ،30 ،0

تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت ،نتایج این

 90و  120میلیموالر سدیم کلرید بر میزان تجمع

پژوهش نشان داد که اثر متقابل تنش شوری و

پرولین و فعالیت آنتیاکسیدانی عروسک پشت پرده

سالیسیلیک معنیدار شد و با افزایش سطح شوری،

( )Ph. peruviana L.بررسی شد ،نتایج این آزمایش

ارتفاع ،تعداد برگ ،سطح برگ ،وزن تر و خشک

نشان داد که با افزایش سطح شوری ،تعداد و سطح

شاخساره و ریشه و میزان کلروفیل ،کاهش یافت و

برگ ،وزن تر و خشک گیاه ،کاهش و میزان پرولین و

کاربرد اسید سالیسیلیک ،موجب بهبود شاخصهای

فعالیت آنتیاکسیدانی آن افزایش یافت ( .)31با توجه

فوق شد ( .)41نتایج اثر زمان پاشش اسید سالیسیلیک

به مطالعات انجام شده در خصوص حساسیت گیاه

بر برخی رنگدانهها و خصوصیات ریختشناسی میوه

عروسک پشت پرده نسبت به تنش شوری ،پژوهش

گوجه فرنگی ( )Lycopersicon esculentumنشان

حاضر با هدف بررسی اثر تنش شوری بر ویژگیهای

داد که بهترین تیمار محلولپاشی از زمان کاشت نشا تا

ریختشناختی-فیزیولوژیک و زیست-شیمیایی گیاه

زمان برداشت محصول بوده بهطوریکه موجب

عروسک پشت پرده و نقش اسید سالیسیلیک در
تعدیل اثرات تنش صورت گرفت.

1- Tropane
2- Tropine
3- Tigoidine

4- Aminotransferase
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مواد و روشها

( )TWآن اندازهگیری و جهت اندازهگیری وزن

این پژوهش در سال  1397در گلخانه تحقیقاتی

خشک ( ،)DWنمونه بهمدت  48ساعت در آون و در

دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان با میانگین دمای

دمای  80درجه قرار داده شد ،در نهایت درصد

روزانه  28-32درجه سانتیگراد ،میانگین دمای شبانه

محتوای نسبی آب برگ از طریق رابطه  1محاسبه

 20-22درجه سانتیگراد و رطوبت  60-90درصد،

گردید (:)40

واقع در شهرستان خرمآباد انجام شد .نشاهای

()1

عروسک پشت پرده از شرکت ایران بهلیمو تهیه و در
اردیبهشتماه در محیط کشت شامل خاک ،ماسه و

)RWC (%) = (FW- DW/ TW- DW

اندازهگیری صفات زیﺴتشیﻤیایی

کود دامی به نسبت  2:1:1در گلدان پالستیکی 35×35

کلروفیﻞ و کاروﺗنوئید :بهمنظور اندازهگیری کلروفیل

کشت شد .این آزمایش بهصورت فاکتوریل ،بر پایه

و کاروتنوئید  0/1گرم برگ تازه در هاون چینی با

طرح کامالً تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد .ترکیب

ازت مایع خرد و با  10میلیلیتر استون خالص،

تیماری شامل شوری شامل چهار سطح  70 ،35 ،0و

مخلوط گردید و پس از سانتریفیوژ ،با استفاده از

 105میلیموالر کلرید سدیم و تیمار اسید سالیسیلیک

اسپکتروفتومتری ،جذب محلول در طول موجهای

در چهار سطح  1 ،0/5 ،0و  2میلیموالر بود .تیمار

 662 ،645و  470اندازهگیری شد .میزان کلروفیل ،a

شوری دو هفته بعد از نشاکاری اعمال شد .اسپری

کلروفیل  ،bکلروفیل کل و کاروتنوئید بر حسب

برگی سالیسیلیک یک هفته قبل از اعمال تنش شوری

میلیگرم در گرم وزن تر برگ ،بهدست آمد (.)28

انجام و به فاصله ده روز یک بار تکرار شد .در

ماﻟون دیآﻟدئید :برای سنجش پراکسیداسیون لیپیدهای

مجموع ،هفت مرتبه محلولپاشی صورت گرفت.

غشا 0/5 ،گرم از بافت تازه برگ در هاون چینی

اندازهگیری صفات ریختشناختی :در پایان مرحله

حاوی  5میلیلیتر تری اسید کلرواستیک  20درصد و

رشد ،صفات زیر اندازهگیری شد:

تیوباربیوتیک  0/5درصد آسیاب شده و عصاره بهدست

ارتفاع گیاه ،قطر ساقه ،تعداد و سطح برگ ،وزن

آمده بهمدت  15دقیقه دور  6000سانتریفیوژ شد و

تر و خشک اندامهای هوایی (برگ ،ساقه و شاخساره)

محلول رویی بهمدت  25دقیقه در حمام آب گرم با

و ریشه بود .ارتفاع گیاه با استفاده از خطکش و قطر

دمای  80درجه قرار گرفت و پس از کاهش فوری

ساقه با استفاده کولیس دیجیتال اندازهگیری شد .جهت

دمای آن در حمام یخ ،بهمدت پنج دقیقه سانتریفیوژ

اندازهگیری سطح برگ ،یک برگ از گره سوم هر بوته

شد .ماده قرمز زنگ مالون دیآلدئید -تیوباربیوتیک

جدا و سپس سطح برگ با استفاده از دستگاه سطح

تولید شده در طول موج  532نانومتر با استفاده از

برگسنج (مدل  )A30325اندازه گیری شد.

دستگاه اسپکتروفتومتری اندازهگیری شد و جذب
سایر رنگیزههای اختصاصی نیز ،در طول موج 600

اندازهگیری صفات فیﺰیوﻟوژیﮑی

نانومتر قرائت شد و غلظت مالون دیآلدئید بر حسب

مﺤتوای نﺴﺒی آب :جهت اندازهگیری محتوای نسبی

میکرومول بر گرم وزن تازه برگ ،با استفاده از رابطه 2

آب برگ ،یک برگ از گره پنجم جدا و بعد از

محاسبه شد (:)8

اندازهگیری وزن تر ( ،)FWنمونه به مدت  24ساعت

()2

در آب مقطر غوطهور شد ،سپس وزن تورژسانس
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نشت اﻟﮑتروﻟیت :جهت تعیین میزان نشت الکترولیت،

حسب میکرومول بر گرم وزن تازه برگ از رابطه 4

ابتدا برگهای گیاه را با آب مقطر شسته ،سپس

محاسبه شد (:)52

دیسکهایی با اندازه مساوی ( 2سانتیمتر) از برگها

()4

جدا شد .دیسکهای تهیه شده را در لولههای حاوی

که در آن ،اپسیلون ( )Ɛضریب خاموشی

 10میلیلیتر آب مقطر قرار داده و بهمدت  24ساعت

( A ،)33000µmol/ cmمقدار جذب b ،عرض

در دمای اتاق قرار گرفتند .پس از گذشت  24ساعت،

کوات و  cمقدار آنتوسیانین بر حسب میکرومول بر

هدایت الکتریکی محلول توسط دستگاه سنجش هدایت

گرم وزن تر برگ میباشد.

الکتریکی تعیین شد ( .)EC1پس از آن لولههای حاوی

ﺗجﺰیه و ﺗﺤلیﻞ آماری :تجزیه و تحلیل دادهها با

محلول ،بهمدت  20دقیقه در دستگاه اتوکالو در دمای

استفاده از نرمافزار  Excelو  Minitabو مقایسات

 120درجه سانتیگراد قرار گرفت و پس از سرد

میانگین با استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمال

شدن ،هدایت الکتریکی آن تعیین شد ( .)EC2درصد

پنج درصد محاسبه شد.

نشت الکترولیت از طریق رابطه  3محاسبه شد (:)29
()3

A=Ɛbc

نتايج و بحث
ویژگیهای مورفوﻟوژیﮑی

EC (%)= (EC1/ EC2) ×100

پروﻟین :جهت اندازهگیری میزان پرولین 0/1 ،گرم

ارﺗفاع گیاه ،قطر ساقه ،ﺗعداد برگ ،سطح برگ:

بافت تازه برگ در هاون چینی حاوی  10میلیلیتر

نتایج تجزیه واریانس ارتفاع گیاه نشان داد که اثرات

اسید سولفوسالیسیلیک آسیاب و پس از سانتریفیوژ،

ساده تنش شوری و محلولپاشی اسید سالیسیلیک،

قسمت باالی محلول جدا شد .سپس محلول معرف

تأثیر معنیداری ( )P>0/01بر ویژگی ارتفاع گیاه

ناین هیدرین به آنها اضافه شد و بهمدت یک ساعت

داشت اما اثرات متقابل این عوامل بر ارتفاع گیاه

در دمای  100درجه در حمام آب گرم قرار گرفتند.

معنیدار نشد .مقایسه میانگین اثرات اصلی (جدول )1

پس از سرد شدن سریع نمونهها در حمام آب یخ و

نشان داد که بیشترین ارتفاع گیاه ( 70/2سانتیمتر)

اضافهکردن تولوئن ،نمونهها بهمدت  15دقیقه ورتکس

مربوط به تیمار شاهد (صفر میلیموالر کلرید سدیم)

شدند .سپس میزان جذب با استفاده از دستگاه

بود و از بین غلظتهای اسید سالیسیلیک ،غلظت 2

اسپکتروفتومتری با طول موج  520نانومتر بهدست

میلیموالر بیشترین اثر را بر ارتفاع گیاه داشت .نتایج

آمد .در نهایت میزان پرولین بر اساس نمودار

تجزیه واریانس برای قطر ساقه نشان داد که اثر عوامل

استاندارد پرولین بر حسب میکرومول بر گرم وزن

اصلی شوری و اسید سالیسیلیک و اثرات متقابل این

تازه برگ بهدست آمد (.)6

عوامل معنیدار بود .بیشترین قطر ساقه ( 8/81میلیمتر)

آنتوسیانین برگ :بهمنظور اندازهگیری آنتوسیانین برگ،

مربوط به غلظت  2میلیموالر اسید سالیسیلیک در تنش

نمونههای برگی در هاون چینی حاوی محلول متانول

 35میلیموالر کلرید سدیم بود .نتایج تجزیه واریانس

اسیدی کامالً ساییده شد و عصاره بهدست آمده

تعداد برگ و سطح برگ نشان داد که اثر عوامل اصلی

بهمدت  24ساعت در تاریکی قرار گرفت .پس از

تنش شوری و اسید سالیسیلیک و اثرات متقابل این

گذشت  24ساعت نمونهها سانتریفیوژ شد و جذب

عوامل ،تأثیر معنیداری ( )P>0/01بر ویژگی تعداد و

محلول رویی با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول

سطح برگ داشت .بیشترین تعداد برگ ( 148عدد) و

موج  550نانومتر قرائت شد و میزان آنتوسیانین بر

بیشترین میزان سطح برگ ( 47/3سانتیمترمربع)
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مربوط به تیمار بدون تنش با کاربرد اسید سالیسیلیک

تنش مشاهده شد .نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضر

 2میلیموالر بود .کاهش رشد ،یک نوع سازگاری

با مشاهدات در گیاه بادمجان ( ،)41فلفل شیرین ()17

برای زنده ماندن در شرایط تنش شوری است (.)55

و ذرت ( )25مبنی بر این که اسید سالیسیلیک سبب

گیاه برای کاهش اثرات ناشی از تنش شوری ،انرژی

افزایش وزن تر و خشک ریشه و ساقه و شاخساره در

متابولیک خود را حفظ میکند تا با کاهش رشد،

شرایط تنش شوری شده است مطابقت دارد.

انرژی الزم برای تنظیم اسمزی و یونی را فراهم نماید

وزن ﺗر و خشک میوه :در این مطالعه که با هدف

( .)24گزارشهای زیادی بیانگر اثرات منفی شوری بر

بررسی واکنش ریختشناسی-فیزیولوژیکی و زیست-

صفات رویشی گیاهان وجود دارد ،که علت این

شیمیایی گونه  peruvianaدر شرایط شوری و کاربرد

کاهش رشد ممکن است بهخاطر اثرات منفی پتانسیل

اسید سالیسیلیک انجام شد .نتایج نشان داد پاسخ

اسمزی باالی محلول خاک بوده ،که جذب آب و

عملکردی این گونه به شوری ،عدم میوهدهی در تمام

امالح را کاهش داده و در نهایت رشد اندام هوایی

سطوح شوری کم ( 35میلیموالر) ،متوسط (70

کاهش مییابد .همچنین گیاه در شرایط تنش،

میلیموالر) و زیاد ( 105میلیموالر) کلرید سدیم

پروتئینهایی تولید میکند که تولید این پروتئینها

است .این در حالی است که تیمار شاهد (بدون کاربرد

توسط فیتوهورمونهایی مانند اسید آبسیزیک و اسید

کلرید سدیم) فاز رویشی ،گلدهی و سپس میوهدهی را

سالیسیلیک تحریک میشود ( .)37اسید سالیسیلیک

تکمیل نمود .در سطوح  35و  70میلیموالر شوری

بهعنوان مولکول پیام رسان ،در پاسخ به تنشهای

گیاه ضمن تکمیل فاز رویشی ،وارد مرحله گلدهی شد

محیطی در گیاهان دخالت مینماید و در بافتهای

ولی گلدهی منجر به تشکیل میوه نشد .همچنین ،در

گیاه تحت تنش ،تجمعیافته و موجب افزایش مقاومت

سطح  105میلیموالر شوری گیاه فاز رویشی را تکمیل

گیاه به تنش شوری میشود ( .)48گزارش شده که

نمود ولی گونه مورد بررسی نتوانست وارد فاز گلدهی

اسید سالیسیلیک سبب مقاومت به تنش شوری و

و میوهدهی در این سطح از شوری شود (جدول  .)1در

خسارت اکسیداتیو ناشی از کلرید سدیم در گیاه

نتیجه ،نتایج مقایسه میانگین اثر سالیسیلیک بر صفت

گوجهفرنگی شده است ( .)32کاربرد اسید سالیسیلیک

وزن تر و خشک میوه در تیمار شاهد ،مورد بحث قرار

موجب افزایش ارتفاع میانگرهها شده که به دنبال آن،

میگیرد .نتایج مقایسه میانگین اثرات اصلی اسید

ارتفاع گیاه افزایش مییابد ( .)22نتایج پژوهش حاضر

سالیسیلیک نشان داد که بیشترین میزان وزن تر و

با نتایج پژوهشهای انجام شده روی گیاه بادمجان

خشک میوه بهترتیب در سطح  1و  2میلیموالر

( )41و گیاه فلفل شیرین ( )17مطابقت دارد.

سالیسیلیک مشاهده شد (جدول  .)1کاهش وزن تر و

وزن ﺗر و خشک برگ ،ساقه ،شاخﺴاره و ریشه:

خشک گیاه در شرایط تنش شوری ممکن است بهدلیل

نتایج تجزیه واریانس برای صفت وزن تر و خشک

اثرات منفی پتانسیل اسمزی شدید محلول خاک باشد

برگ ،ساقه ،شاخساره و ریشه نشان داد که اثر عوامل

که جذب آب و عناصر غذایی را کاهش میدهد و در

اصلی شوری و اسید سالیسیلیک برای تمامی صفات و

نهایت باعث کاهش رشد ریشه و بخش هوایی میشود

اثر متقابل این عوامل نیز برای تمامی صفات ذکرشده

( .)20افزایش وزن تر و خشک در اثر کاربرد اسید

غیر از وزن تر ساقه معنیدار شد (جدول  .)1نتایج

سالیسیلیک ،بهدلیل افزایش میزان هورمون اکسین و

مقایسات میانگین اثرات متقابل نشان داد که بیشترین

سایتوکینین است که این دو هورمون باعث طویل

وزن تر و خشک برگ ،ساقه ،شاخساره و ریشه در

شدن و تقسیم سلولی و به دنبال آن رشد و افزایش

تیمار  2میلیموالر اسید سالیسیلیک تحت شرایط بدون

وزن گیاه میشود (.)33
170

سارا سیاهمنصور و همکاران
.شیﻤیایی عروسک پشت پرده-فیﺰیوﻟوژیک و زیﺴت- مقایﺴه میانگین اثرات اصلی شوری و اسید ساﻟیﺴیلیک بر صفات ریختشناسی-1 جدول
Table 1. Mean comparison of salinity and salicylic acid on morpho-physiological and biochemical characteristics
of Physalis.
)مقایسه میانگین تنش شوری (میلیموالر
Mean comparison of salinity stress (mM)
0

35

70

105

70.2a

55.0b

48.0c

39.7d

ویژگیها
Traits

)ارتفاع گیاه (سانتیمتر

)مقایسه میانگین اسید سالیسیلیک (میلیموالر
Mean comparison of salicylic acid (mM)
0

0.5

1

2

47.2d

51.6c

55.0b

59.1a

7.35d

7.75c

8.02b

8.97a

Plant height (cm)
8.48b

8.81a

7.93c

6.85d

)قطر ساقه (میلیمتر
Stem diameter (mm)

39.6a

21.6b

10.6c

9.6c

)سطح برگ (سانتیمترمربع

15.9d

17.6c

20.2b

27.6a

108.1a

78.7b

47.0c

16.6d

تعداد برگ

45.0d

51.9c

66.7b

86.9a

30.2d

36.0c

44.9b

61.9a

4.99d

5.89c

7.16b

9.31a

46.1d

54.0c

65.0b

79.2a

5.56d

7.53c

9.04b

10.7a

74.6c

97.9b

111.8b

143.1a

10.5d

13.3c

16.2b

20.03a

9.26d

12.2c

14.3b

22.9a

2.34c

2.60c

3.10b

3.84a

30.2b

21.5d

31.1a

22.2c

4.13b

5.30a

4.17b

5.49a

69.5c

71.6b

74.0a

75.3a

Leaf area (cm2)

Leaf number (per plant)
77.7a

57.2b

27.7c

10.4d

)وزن تر برگ (گرم در بوته
Leaf fresh weight (g/plant)

13.3a

8.93b

3.26c

1.82d

)وزن خشک برگ (گرم در بوته
Leaf dry weight (g/plant)

78.2a

68.7b

56.4c

41.9d

)وزن تر ساقه (گرم در بوته
Stem fresh weight (g/plant)

12.4a

8.72b

6.20c

5.48c

)وزن خشک ساقه (گرم در بوته
Stem dry weight (g/plant)

154.7a

135.1b

85.1c

52.4d

)وزن تر شاخساره (گرم در بوته
Shoot fresh weight (g/plant)

25.7a

17.6b

9.46c

7.27d

)وزن خشک شاخساره (گرم در بوته
Shoot dry weight (g/plant)

29.3a

19.3b

7.65c

2.52d

)وزن تر ریشه (گرم در بوته
Root fresh weight (g/plant)

6.08a

3.45b

1.47c

0.88d

)وزن خشک ریشه (گرم در بوته
Root dry weight (g/plant)

105.1a

-

-

-

)وزن تر میوه (گرم در بوته
Fruit fresh weight (g/plant)

19.1a

-

-

-

)وزن خشک میوه (گرم در بوته
Fruit dry weight (g/plant)

77.0a

75.1b

70.9c

67.4d

)محتوای نسبی (درصد
RWC (%)

8.96a

7.60b

4.93c

3.71d

)کلروفیل آ (میلیگرم در گرم وزن تر

4.72c

6.13b

6.89a

7.46a

10.5a

3.96b

1.99c

1.68c

)کلروفیل بی (میلیگرم در گرم وزن تر

3.04d

4.02c

5.22b

5.86a

20.7a

11.7b

6.98c

5.57d

)کلروفیل کل (میلیگرم در گرم وزن تر

7.88d

11.04c

12.51b

13.62a

3.17a

2.36b

1.39c

1.16c

)کاروتنوئید (میلیگرم در گرم وزن تر

1.45c

2.03b

2.24ab

2.36a

0.46d

2.01c

3.08b

4.50a

)مالون دیآلدئید (میکرومول در گرم وزن تر

3.18a

2.86b

2.34c

1.66d

29.6d

47.1c

62.7b

85.4a

)نشت الکترولیت (درصد

62.2a

58.8b

55.1c

48.7d

Chl a (mg g-1FW)

Chl b (mg g-1FW)

Total Chl (mg g-1 FW)

Carotenoid (mg g-1FW)
MDA (µmol g-1 FW)

Electrolyte Leakage (%)
4.56c

4.63c

7.00b

8.20a

)پرولین (میکرومول در گرم وزن تر

6.42a

6.59a

6.16b

5.23c

7.37a

5.77b

5.70b

3.63c

)آنتوسیانین برگ (میکرومول در گرم وزن تر

4.77d

5.45c

6.37b

6.88a

Proline (µmol g-1 FW)

Leaf Anthocyanin (µmol g-1 FW)

. درصد دارای اختالف معنیدار نمیباشند5  در سطح احتمالLSD * میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ردیف بر اساس آزمون

* Means with same letters in each row are not significantly different at 5% of probability level –using LSD test.
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صفات فیﺰیوﻟوژیﮑی و زیﺴت-شیﻤیایی

شد اما اثر متقابل این عوامل معنیدار نشد .نتایج

مﺤتوای نﺴﺒی آب :نتایج تجزیه واریانس اثرات ساده

مقایسات میانگین اثرات اصلی نشان داد که اختالف

تنش شوری و اسید سالیسیلیک و اثرات متقابل این دو

معنیداری بین سطوح تنش شوری از نظر میزان

عامل در سطح احتمال  0/01درصد معنیدار شد.

کلروفیل  aوجود داشت و بیشترین میزان کلروفیل a

بیشترین میزان محتوای نسبی آب ( 79/1درصد) در

( 8/5میلیگرم در گرم بافت برگ) در تیمار شاهد

غلظت  2میلیموالر اسید سالیسیلیک در شرایط بدون

مشاهده شد .همچنین غلظت  2میلیموالر اسید

تنش و کمترین میزان ( 59/6درصد) در تیمار تنش

سالیسیلیک بیشترین اثر را بر میزان کلروفیل a

شوری  105میلیموالر بدون کاربرد اسید سالیسیلیک

داشت .نتایج مقایسات میانگین اثرات متقابل کلروفیل

مشاهده شد (شکل  .)b -1محتوای نسبی آب برگ،

 bنشان داد که بیشترین میزان کلروفیل 13/4( b

نشاندهنده وضعیت آبی گیاه بوده و کاهش میزان

میلیگرم بر گرم بافت برگ) در غلظت  2میلیموالر

محتوای نسبی آب برگ ،بهعلت کاهش میزان جذب

اسید سالیسیلیک در شرایط بدون تنش وجود داشت.

آب توسط گیاه است .نمک موجب ایجاد پتانسیل

مقایسات میانگین اثرات متقابل برای کلروفیل کل

منفی در خاک میشود ،که در نتیجه آن ،جذب آب

نشان داد که بیشترین میزان کلروفیل کل (23/4

توسط گیاه کاهش مییابد و در نهایت خشکی

میلیگرم بر گرم بافت برگ) در تیمار شاهد با کاربرد

فیزیولوژیکی بهوجود میآید ( .)45سالیسیلیک موجب

غلظت  2میلیموالر اسید سالیسیلیک وجود داشت
(شکل  .)c -1نتایج مقایسات میانگین اثرات اصلی

افزایش قدرت سیستم دفاع آنتیاکسیدانی ،کاهش

شوری و اسید سالیسیلیک (جدول  )1نشان داد که با

اثرات تنش ،افزایش پایداری غشا و تعدیل سیستم

افزایش سطح شوری ،میزان کاروتنوئید کاهش یافت و

اسمزی (ازطریق افزایش یون پتاسیم) و حفظ

بیشترین میزان کاروتنوئید ( 3/17میلیگرم بر گرم

تورژسانس سلول شده و در نهایت سبب افزایش

بافت برگ) در تیمار شاهد مشاهده شد .کاهش

محتوای نسبی آب برگ میشود ( 4و  .)26این نتایج،

رنگدانههای فتوسنتزی تحت شرایط شوری ،بهعلت

با نتایج بررسی گیاه ریحان ( )49مطابقت دارد.

کاهش میزان کلروفیل ،افزایش بسته شدن روزنهها

کلروفیﻞ و کاروﺗنوئید :نتایج تجزیه واریانس اثرات

( ،)3کاهش فعالیت آنزیم کربوکسیالز و افزایش

اصلی شوری و اسید سالیسیلیک برای کلروفیل a

فعالیت کلروفیالز ،تجزیه کلروفیل و یا کاهش سنتز

معنیدار ( )P>0/01شد ،اما اثرات متقابل این عوامل

کلروفیل میباشد ( .)42کاروتنوئید یکی از رنگیزههای

معنیدار نشد .نتایج تجزیه واریانس کلروفیل  bنشان

کلیدی و مهم سیستم آنتیاکسیدانی در گیاه است که

داد که اثر عوامل اصلی تنش شوری و اسید

بسیار به تخریب اکسیداتیو ایجاد شده در اثر تنش

سالیسیلیک و اثر متقابل این عومل معنیدار ()P>0/01

شوری حساس میباشد .کاربرد اسید سالیسیلیک در

شد .تجزیه واریانس کلروفیل کل نشان داد که اثرات

این پژوهش ،محتوای رنگدانههای فتوسنتزی گیاه

ساده تنش شوری و اسید سالیسیلیک در سطح احتمال

عروسک پشت پرده را در شرایط تنش شوری بهبود

 0/01درصد و اثرات متقابل این عوامل در سطح

بخشید .گزارشهای زیادی در خصوص اثر مثبت

احتمال  0/05درصد معنیدار شد .نتایج تجزیه

سالیسیلیک بر رنگدانههای فتوسنتزی تحت شرایط

واریانس کاروتنوئید نشان داد که اثر عوامل اصلی

تنش شوری وجود دارد .افزایش رنگیزههای فتوسنتزی

تنش شوری و اسید سالیسیلیک معنیدار ()P>0/01
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در اثر سالیسیلیک را میتوان به تحریک مسیر تولید

سالیسیلیک موجب مهار گونههای فعال اکسیژن شده و

این رنگدانهها نسبت داده شده ( )16که در واقع

در نهایت باعث کاهش آسیب به غشای سلولی و

نشاندهنده اثر محافظتی سالیسیلیک بر فتوسنتز و

کاهش میزان مالوندی آلدئید میشوند ( .)3اسید

رنگدانه فتوسنتزی گیاهان تحت تنش شوری میباشد

سالیسیلیک موجب جلوگیری از آسیب به اسیدهای

( .)12نتایج این پژوهش در خصوص اثر اسید

چرب و کاهش نفوذپذیری غشا و حفاظت از غشا

سالیسیلک بر افزایش میزان رنگدانههای فتوسنتزی در

تیالکوییدی در اثر تنش شوری شده ،و به این طریق

شرایط تنش شوری ،با نتایج پژوهش در بررسی گیاه

نقش مثبت خود را ایفا میکند (.)7

بادمجان ( ،)41فلفل شیرین ( )17و ریحان ()49

نشت اﻟﮑتروﻟیت :نتایج تجزیه واریانس برای نشت

مطابقت دارد.

الکترولیت نشان داد که اثر عوامل اصلی و اثر متقابل

ماﻟوندیآﻟدئید :نتایج تجزیه واریانس مالوندیآلدئید

شوری و اسید سالیسیلیک در سطح یک درصد

نشان داد که اثر متقابل شوری و اسید سالیسیلیک

معنیدار شد .مقایسه میانگینها اثرات متقابل نشت

معنیدار ( )P>0/01شد .مقایسه میانگینها اثرات

الکترولیت نشان داد که بیشترین میزان نشت (97/9

متقابل برای مالوندیآلدئید نشان داد که بیشترین

درصد) در غلظت صفر سالیسیلیک در تیمار 105

( 5/79میکرومول بر گرم بافت برگ) و کمترین

میلی موالر و کمترین میزان ( 26/8درصد) در غلظت

( 0/12میکرومول بر گرم بافت برگ) میزان مالون

صفر میلیموالر سالیسیلیک در شرایط بدون تنش

دیآلدئید بهترتیب در غلظت صفر اسید سالیسیلیک

مشاهده شد (شکل  .)e -1در تنش شوری ،میزان

در تیمار شوری  105میلیموالر و غلظت  2میلیموالر

رادیکالهای آزاد و پراکسید هیدروژن افزایش مییابد،

اسید سالیسیلیک در شرایط بدون تنش مشاهده شد

که در نتیجه پراکسیده شدن چربیهای غشا افزایش

(شکل  .)a -1بهنظر میرسد که پایداری غشای

یافته و موجب کاهش پایداری غشا و در نهایت

سلولی در شرایط تنش شوری با تولید پروتئینهای

افزایش نشت الکترولیت میشود ( .)36کاربرد

ویژه و آنزیمهای کلیدی فتوسنتز گیاه و غشاهای

سالیسیلیک موجب کاهش نشت یونی میشود .این

تیالکوئیدی مرتبط است ( .)43پایداری سلولی ،حتی

ماده با اثر بر روی پلیآمینهای پوترسین ،اسپرمیدین

در مراحل ابتدایی تنش شوری ،معیار مناسبی از میزان

و اسپرمین و ایجاد کمپلکس پایدار با غشای سلول،

تحمل به تنش است و غشاهای سلولی ،اولین محل

موجب افزایش مقاومت غشای سلولی و در نتیجه

آسیب به سلولها در شرایط تنش توسط گونههای

کاهش نشت الکترولیت در گیاه میشود ( .)35در این

فعال اکسیژن میباشد .افزایش مالوندیآلدئید که یکی

پژوهش ،با افزایش سطح شوری ،میزان نشت

از محصوالت پراکسیداسیون لیپیدهاست در اثر کاهش

سلولهای گیاه افزایش یافت ،که با نتایج بررسی گیاه

شاخص پایداری غشا در مقابل تنش میباشد (.)9
رادیکالهای سوپراکسید ایجاد شده در شرایط تنش

ریحان ( 37و  )49مطابقت دارد.

شوری باعث پراکسیداسیون لیپیدهای غشا و در نتیجه

پروﻟین :نتایج تجزیه واریانس برای پرولین نشان داد

آسیب به غشای سلولها و افزایش مالوندیآلدئید

که اثر عوامل اصلی و اثر متقابل شوری و اسید
سالیسیلیک معنیدار ( )P>0/01شد .اثرات متقابل

میشود ( 7و  .)43تنظیمکنندههای رشدی مانند اسید
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برای پرولین نشان داد که با افزایش تنش شوری،

آنتوسیانین برگ :نتایج تجزیه واریانس برای

میزان پرولین افزایش یافت ،بهطوریکه بیشترین

آنتوسیانین برگ نشان داد که اثرات اصلی و متقابل

میزان پرولین ( 9/40میکرومول بر گرم بافت برگ) در

تنش شوری و اسید سالیسیلیک در سطح یک درصد

غلظت صفر اسید سالیسیلیک در تنش  105میلیموالر

معنیدار شد .اثرات متقابل برای آنتوسیانین نشان داد

مشاهده شد (شکل  .)d -1کاربرد سالیسیلیک در این

که با افزایش غلظت شوری ،میزان آنتوسیانین روند

پژوهش موجب کاهش میزان پرولین در گیاه عروسک

کاهشی داشته و اسید سالیسیلیک اثر منفی شوری را

پشت پرده شد .بررسیهای بیوشیمیایی نشان داده ،که

کاهش داده و موجب افزایش آنتوسیانین شد.

در گیاهان تحت تنش شوری ،موادی با وزن مولکولی

بیشترین ( 8/75میکرومول بر گرم بافت برگ) میزان
آنتوسیانین در غلظتهای  1و  2میلیموالر اسید

کم به نام اسمولیت ،تجمع مییابد .پرولین یکی از این

سالیسیلیک در شرایط بدون تنش و کمترین میزان

اسمولیتهاست .در شرایط تنش ،پرولین جهت تنظیم

( 2/73میکرومول بر گرم بافت برگ) در تنش 105

اسمزی در گیاه افزایش مییابد .این ماده موجب تنظیم

میلیموالر (بدون کاربرد سالیسیلیک) مشاهده شد

پتانسیل اکسیداسیونی سلول ،حفظ تورژسانس و

(شکل  .)f -1سیستم دفاعی غیرآنزیمی در گیاهان

حجم سلول میشود که در نهایت موجب تحمل به

شامل آنتیاکسیدانهایی از جمله آنتوسیانین ،کاروتنوئید

تنش میشود .تنش شوری موجب تحریک ژنهای

و غیره میباشند .آنتوسیانین بهعنوان یک ترکیب

سنتزکننده آنزیمهای مسیر گلوتامات شده که این

فالونوئیدی ،نه تنها موجب از بین رفتن رادیکالهای

آنزیمها موجب افزایش سنتز پرولین میشوند (.)49

آزاد در گیاه میشود ،بلکه مانعی برای تولید

کاهش پرولین در اثر کاربرد سالیسیلیک ،میتواند در

رادیکالهای آزاد در گیاه میباشد .آنتوسیانین ،ورود

رابطه با کاهش و یا تنظیم آنزیمهای کاهش دهنده

نمک به واکوئل سلولها را تسهیل کرده و موجب

پرولین باشد ( .)44کاهش سطح پرولین در اثر کاربرد

جمعآوری

میشود.

اسید سالیسیلیک نشاندهنده بهبود وضعیت گیاه تحت

آنتوسیانینها با سایر مولکولهای حفاظت کننده

شرایط تنش میباشد که موجب حفظ رشد گیاه در

سلولهای گیاهی ،همکاری داشته و کاهش غلظت این

این شرایط میشود ( .)5کاربرد سالیسیلیک میزان

مولکولها را در شرایط تنش جبران میکنند .تجمع

هورمون اسید آبسیزیک را در گیاه افزایش میدهد .که

آتنوسیانین در گیاه ،توسط تنظیمکنندههای رشدی از

این هورمون نقش کلیدی در انگیزش برخی پروتئینها

جمله اسید سالیسیلیک ( ،)30اتیلن ( )35و غیره و

دارد .بنابراین نقش اسید سالیسیلیک کنترل تغییر مقدار

همچنین عومل محیطی مانند دمای پایین تحریک

پرولین از طریق هورمون اسید آبسیزیک است که این

میشود .این نتایج ،با نتایج بررسی گیاه سیاهدانه ()14

امر منجر به آمادهسازی گیاه ،برای مقابله با تنش

و همچنین گیاه اسفناج ( ،)13مبنی بر اینکه تنش

نمک

از

سایر

بخشها

شوری موجب کاهش میزان آنتوسیانین و اسید

میشود ( .)47نتایج این پژوهش با نتایج بررسی گیاه

سالیسیلیک موجب افزایش این ترکیب میشود،

فیسالیس ( ،)31گیاه خرفه ( )11و مریم گلی ()18

مطابقت دارد.

مطابقت دارد.
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شﮑﻞ  -1اثر متقابﻞ شوری و اسید ساﻟیﺴیلیک بر صفات فیﺰیوﻟوژیک و زیﺴت-شیﻤیایی گیاه عروسک پشت پرده* .میانگینهای با
حداقﻞ یک حرف مشترک ،دارای اختالف معنیداری در سطح احتﻤال پنج درصد بر اساس آزمون  LSDنیﺴتند.
Fig. 1. Interaction effects of salinity stress and salicylic acid on physiological and biochemical traits
of Physalis. *Means with the same letter in each treatment are not significantly different at 5% of probability
level-using LSD test.

نتیجهگیري
با توجه نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضر،

در پاسخ به افزایش نشت الکترولیت و پراکسیداسیون

با افزایش غلظت کلرید سدیم شاخصهای

لیپیدهای غشا در شرایط تنش شوری متوسط و شدید

ریختشناسی-فیزیولوژیکی مانند ارتفاع بوته ،قطر

با افزایش محتوی پرولین سبب القای مقاومت

ساقه ،تعداد و سطح برگ ،وزن تر و خشک بوته،

غیرآنزیمی گیاه در شرایط تنش گردید .نتایج این

میزان کلروفیل و کاروتنوئید ،آنتوسیانین برگ و

مطالعه مشخص نمود که گونه مورد بررسی

محتوای نسبی آب برگ ،کاهش و شاخصهای

( )peruvianaدر این پژوهش نسبت به مقادیر کم

بیوشیمیایی مانند میزان مالوندیآلدئید ،نشت

شوری ( 35میلیموالر) حساس و قادر به میوهدهی در

الکترولیت و پرولین افزایش یافت .گونه مورد بررسی
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