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ABSTRACT
Background and Objectives: The greenhouse crops recently attract
enormous interest in Iran. The extensive greenhouse tomatoes cultivation,
established for local and export markets. The salinity of irrigation water is
one of limitation factors of greenhouse crops cultivation in arid and
semi-arid regions. In this research, survey impact of melatonin and
salicylic acid in reducing the destructive aspects of water salinity stress in
the early stages of greenhouse tomato growth.
Materials and Methods: In a factorial split-plot experiment, tomato
plants, Goldi cultivar, were exposed to salinity at 0, 50 and 100 mM NaCl
as a main factor in hydroponic culture medium. Two sub-factors,
Melatonin at 0, 10 μM and salicylic acid 0, 1.5 and 2.5 mM, were foliar
sprayed in three time. Before flowerings, one month after transfer to the
pot, shoot height and leaf length, leaf number and stem diameter were
measured. Two months after planting, fruit weight, number of flowers per
inflorescence and chlorophyll fluorescence parameters including minimum
fluorescence (Fo), maximum fluorescence (Fm), variable fluorescence
(Fv) and photochemical quantum yield (YII) were measured.
Results: The results showed that salinity significantly reduced the vegetative
and reproductive growth of tomatoes in greenhouse conditions but salicylic
acid did not show a significant effect on vegetative and reproductive
characteristics in the early stages of growth. Melatonin significantly
increased the growth characteristics of tomato plants such as leaf length and
number, plant height and stem diameter in the first month of growth
(P<0.01). The results also showed that melatonin had a significant effect on
increasing the number of flowers in the inflorescence and the number of
fruits per plant in the two months after planting. Also, fluorescence
parameters including Fm, Fo, Fv and YII showed a significant decreasing
with increasing sodium chloride concentration (P<0.01). The average
effective photochemical quantum efficiency of photosystem II decreased
from 0.84 in non-stress conditions to 0.76 in salinity. Melatonin caused a
significant increase (P<0.01) in the effective photochemical quantum
efficiency of photosystem II and maximum and minimum fluorescence of
tomato plants, but the application of salicylic acid had no effect on this
parameters. The most effective photochemical of photosystem II was 0.84 in
non-stress conditions and application of 10 μM melatonin.
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Conclusion: The results of this study showed that salinity reduces the
initial growth of tomato plants under greenhouse conditions. Salicylic acid
did not show a significant effects on vegetative and reproductive
characteristics in the early stages of tomato plant growth. Use of melatonin
reduces the destructive effects of salinity and increases tomato tolerance to
salinity in the early stages of growth.
Cite this article: Niazi Khoje, Mostafa, Rezaei, Mehdi, Ghasimi Hagh, Ziba. 2022. Effect of salicylic
acid and melatonin on chlorophyll fluorescence and initial growth of greenhouse tomatoes in
salinity stress. Journal of Plant Production, 29 (2), 265-282.
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :امروزه صنعت کشت و کار گیاهان گلخانهای در ایران بسیار مورد توجه قرار

مقاله کامل علمی -پژوهشی

گرفته است و کشت وسیع گوجهفرنگی گلخانهای برای تامین نیاز بازار داخلی و صادراتی
انجام میگیرد .میزان شوری آب آبیاری ،یکی از عوامل محدودکننده کشت و کار محصوالت

تاریخ دریافت1400/08/18 :
تاریخ ویرایش1400/09/15 :
تاریخ پذیرش1400/10/08 :

گلخانهای در مناطق خشک و نیمه خشک است .در این پژوهش اثر مالتونین و اسید سالیسلیک
در کاهش اثرات مخرب تنش شوری ناشی از آب آبیاری در مراحل اولیه رشد گوجهفرنگی
گلخانهای مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روشها :در یک آزمایش اسپلیت پالت فاکتوریل بوتههای گوجهفرنگی رقم گلدی در

واژههای کلیدی:
رشد زایشی،
عملکرد کوانتومی فتوشیمیایی،
کلرید سدیم،
مواد تنظیمکننده رشدی

محیط کشت هیدروپونیک تحت شوری ناشی از کلرید سدیم در غلظتهای صفر100 ،50 ،
میلیموالر به عنوان عامل اصلی قرار گرفتند و محلولپاشی برگسارهای با تنظیمکنندههای رشد
مالتونین ( 0و  10میکروموالر) و اسید سالیسلیک ( 1/5 ،0و  2/5میلیموالر) به صورت دو
فاکتور فرعی و سه تکرار انجام گردید .در مراحل قبل از گلدهی (یک ماه بعد از انتقال به
گلدان) ارتفاع اندام هوایی ،قطر ساقه بوتهها و طول و تعداد برگها اندازهگیری شد .دو ماه بعد
از کشت ،میانگین وزن میوه ،تعداد گل در گلآذین و تعداد میوه در بوته مورد ارزیابی قرار
گرفت .همچنین پارامترهای فلورسانس شامل فلورسانس کمینه ( ،)Foفلورسانس بیشینه (،)Fm
فلورسانس متغیر ( )Fvو عملکرد کوانتومی فتوشیمیایی ( )YIIاندازهگیری شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که شوری باعث کاهش معنیدار رشد رویشی و زایشی گوجهفرنگی در
شرایط گلخانهای گردید ولی اسید سالیسلیک اثر معنیداری روی ویژگیهای رویشی و زایشی
در مراحل اولیه رشد نشان نداد .مالتونین بهطور معنیداری ویژگیهای رشد بوتههای
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گوجهفرنگی مانند طول و تعداد برگ ،ارتفاع گیاه و قطر ساقه را در یک ماه اولیه رشدی
افزایش داد ( .)P<0/01نتایج همچنین نشان داد که مالتونین تأثیر معنیداری بر افزایش تعداد
گل در گلآذین و تعداد میوه در بوته در دو ماه بعد کشت داشت .همچنین پارامترهای
فلورسانس شامل فلورسانس کمینه ،فلورسانس بیشینه ،فلورسانس متغیر و عملکرد کوانتومی
فتوشیمیایی در تیمار شوری ناشی از کلرید سدیم کاهش معنیداری را نشان دادند (.)P<0/01
میانگین کارایی کوانتومی فتوشیمیایی موثر فتوسیستم  IIاز  0/84در شرایط بدون تنش به حدود
 0/76در شرایط تنش کاهش یافت .مالتونین باعث افزایش معنیدار ( )P<0/01در کارایی
کوانتومی فتوشیمیایی مؤثر فتوسیستم  IIو فلورسانس بیشینه و کمینه گیاه گوجهفرنگی شد اما
کاربرد اسید سالیسلیک تأثیری روی دو پارامتر نداشت .بیشترین کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم
 IIبه میزان  0/84در شرایط بدون تنش و کاربرد  10میکرموالر مالتونین مشاهده شد.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشان داد که شوری سبب کاهش در رشد اولیه گیاه گوجهفرنگی
تحت شرایط گلخانهای میشود اسید سالیسلیک اثر معنیداری روی ویژگیهای رویشی و
زایشی در مراحل اولیه رشد بوتههای گوجهفرنگی نشان نداد ولی کاربرد مالتونین میتواند
اثرات مخرب شوری را کاهش دهد و سبب افزایش تحمل گیاه به شوری در مراحل اولیه
رشدی گردید.
استناد :نیازی خوجه ،مصطفی ،رضائی ،مهدی ،قسیمی حق ،زیبا ( .)1401اثر اسید سالیسلیک و مالتونین بر کلروفیل فلورسانس و رشدد
اولیه گوجهفرنگی گلخانهای در تنش شوری .نشریه پژوهشهای تولید گیاهی.265-282 ،)2( 29 ،
DOI: 10.22069/JOPP.2022.19658.2889

© نویسندگان.
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مقدمه

( .)4 ،2از جمله روشهای مقابله با تنش شوری

گوجهفرنگی ()Solanum lycopersicum L.

میتوان به آبشویی و تولید ارقام مقاوم اشاره کرد.

بهعنوان یک محصول مهم باغبانی در سراسر جهان

عالوه بر روشهای یاد شده ،برای افزایش مقاومت

کشت میشود و نقش اساسی در تغذیه انسان به عهده

گیاهان به تنشهای محیطی ،استفاده از ترکیبات

دارد .میوههای گوجهفرنگی غنی از آنتیاکسیدان،

بهبوددهنده فعالیتهای متابولیکی گیاه توصیه میشود.

بهویژه کاروتنوئیدها و ویتامینهای  Aو  Cهستند و

از این ترکیبات به اسید سالیسلیک و مالتونین میتوان

از اینرو به عنوان یکی از منابع غذایی مهم از لحاظ

اشاره کرد که نقش بسیار مهمی در تنظیم فرآیندهای

ترکیبات فعال زیستی محسوب میشود ( .)1کشت

فیزیولوژیکی گیاه به عهده دارند ( .)5این ترکیبات از

وسیع گلخانهای گوجهفرنگی در ایران برای تامین نیاز

تنظیمکنندههای رشد و ترکیبات فنلی در گیاهان

بازار داخلی و صادراتی انجام میشود طوری که این

محسوب میشوند .در تنشهای محیطی اثر محافظتی

محصول رتبه دوم کشت را در بین محصوالت

داشته و موجب بهبود روند رشد در گیاه میشوند (.)5

گلخانهای دارد .ایران به لحاظ آب و هوایی در

اسید سالیسلیک در درون گیاهان به صورت طبیعی

منطقهای خشک و نیمه خشک قرار گرفته است و از

سنتز میشود و در سیگنالدهی بسیاری از فرایندهای

این روز تامین آب با کیفیت همیشه یک مسأله مهم در

فیزیولوژیکی گیاه نقش دارد ( .)4کاربرد خارجی اسید

تولید محصوالت گیاهی مختلف بوده است .گیاهان

سالیسلیک بر طیف وسیعی از فرآیندهای فیزیولوژیکی

گلخانهای نیاز به آبی با کیفیت باال دارند و شوری آب

گیاهی از جمله رشد ،بسته شدن روزنههای هوایی،

آبیاری برای کشت آنها باید کمتر از  2دسیزیمنس

جذب و انتقال یون ،سنتز اتیلن ،جوانهزنی بذر و

بر متر باشد از اینرو کیفیت آب آبیاری یکی از مسائل

عملکرد تأثیر میگذارد ( .)6با استفاده از اسید

مهم برای گلخانهداران و توسعه سطح زیر کشت

سالیسلیک القای تحمل در برابر تنشهای غیر زنده

گیاهان گلخانهای است (.)2

مانند افزایش تحمل گرما و سرما در خردل ( ،)7ذرت

در کشت هیدروپونیک ،کاربرد آبهایی با کیفیت

( )8و گندم ( )9گزارش شده است .هر چند مالتونین

نامطلوب تا حدی امکانپذیر است چرا که در این

بیشتر به عنوان یک هورمون جانوری مطرح است

روش تجمع امالح را میتوان در حد مشخصی نگه

ولی در سال  ،1995وجود مالتونین در گیاهان عالی

داشت و تغییرات شوری با خشک شدن بستر افزایش

به اثبات رسید ( .)6اکنون مالتونین به عنوان یک

چندانی نمییابد .بررسی اثر سطح شوری آب آبیاری

تنظیمکننده رشدی گیاهی و یک آنتیاکسیدان قوی

تا  12دسیزیمنس بر متر بر عملکرد و راندمان آبیاری

شناخته میشود که در فرآیندهایی مانند جوانهزنی،

کشت هیدروپونیک گوجهفرنگی گلخانهای در زابل

نمو و توسعه ریشه و اندام هوایی ( ،)10القای رشد،

نشان داد که عملکرد این گیاه تا  4دسیزیمنس بر متر

افزایش سطح برگ و بیوماس ،به تعویق انداختن پیری

کاهش معنیداری نداشت و حتی در شوری 12

برگ و در نتیجه افزایش فتوسنتز و کربوکسیالسیون،

دسیزیمنس بر متر حدود  80تن در هکتار محصول

محتوای کلروفیل و کارتنوئیدها ،افزایش کیفیت و

برداشت شد ( .)3هر چند گوجهفرنگی در میان

کمیت محصوالت دخالت دارد ( .)10مالتونین در

گیاهان کشت گلخانهای ،به عنوان گیاه مقاوم محسوب

تنظیم بیان ژنهای که باعث افزایش تحمل گیاه در

میشود ولی افزایش شوری آب به طور معنیداری

تنشهای زنده و غیر زنده میشود دخیل است (،5

باعث کاهش رشد رویشی و عملکرد آن میشود

 .)10بررسیها نشان داده است که میزان مالتونین
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درونی در پاسخ به تنش شوری  NaClافزایش مییابد

آزمایش اسپلیت پالت فاکتوریل در سه تکرار مورد

و بنابراین نقش مهمی در تحمل تنش شوری دارد

بررسی قرار گرفت .عامل اصلی شوری ناشی از

( .)11از اینرو ،استفاده از مالتونین به عنوان یک

کلریدسدیم در سه سطح ( 100 ،50 ،0میلیموالر) و

محرک زیستی برای تولید محصوالت پایدار مورد

عاملهای فرعی شامل اسید سالیسلیک در سه سطح

توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است.

( 1/5 ،0و  2/5میلی موالر) و مالتونین در دو سطح

استفاده از تنظیمکنندههای رشد به صورت محلول

( 0و  10میکروموالر) بودند .این آزمایش با  18تیمار

پاشی در بسیاری از موارد در کاهش تنشهای محیطی

در سه تکرار اجرا شد .هر کرت آزمایشی شامل یک

مؤثر است ( .)5نقش اسید سالیسلیک و مالتونین در

بوته گوجهفرنگی گلخانهای بود .جهت جلوگیری از

بسیاری از تنشهای محیطی ثابت شده است اما در

ایجاد تنش ناگهانی در تیمار شوری ،غلظتهای کلرید

تنش شوری گزارشهای متفاوتی در مورد نقش این

سدیم به تدریج طی دو هفته تا رسیدن به غلظت

دو ماده در افزایش و کاهش مقاومت گیاه به تنش

مدنظر افزایش یافت .گیاهان بر حسب نیاز آبی هر دو

وجود دارد ( .)5هدف از این پژوهش بررسی اثر

روز یک بار با  250سیسی محلول غذایی هوگلند در

مالتونین و اسید سالیسلیک در کاهش اثرات تنش

غلظتهای کلرید سدیم در هر سطح تیمار شوری

شوری و اثر آن در رشد رویشی و زایشی

بهمدت  2ماه آبیاری شدند .اولین محلولپاشی برگی

گوجهفرنگی گلخانهای است.

اسید سالیسلیک و مالتونین در زمان ظهور چهارمین
برگ حقیقی یعنی بعد از  20روز پس از کاشت بذر

مواد و روشها
مواد گیاهی و مکان آزمایش :این پژوهش در سال

یکبار و در مجموع سه بار انجام شد .گیاهان شاهد با

 1399-1398در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی

آب مقطر محلولپاشی شدند.

انجام شد .محلولپاشی بعدی به فاصله هر  15روز

دانشگاه صنعتی شاهرود با متوسط دمایی شبانه/روز
 18و  25درجه سانتیگراد و متوسط رطوبتی 60

صفات مورد اندازهگیری

درصد انجام گردید .نشاء گوجهفرنگی گلخانهای رقم

اندازهگیری صفات مورفولوژیکی :در مراحل پیش از

گلدی در بستر کشت کوکوپیت تهیه و در مرحله دو

ظهور گل (یک ماه بعد از انتقال به گلدان) ارتفاع اندام

برگ حقیقی در گلدانهای پالستیکی  10لیتری در

هوایی و طول برگهای باالیی با خط کش اندازهگیری

بستر کشت حاوی پرلیت و ماسه ( )1:1کشت گردید

و قطر ساقه بوتههای گوجهفرنگی با کولیس دیجیتال

و با محلول غذایی هوگلند تغذیه شدند .رقم گلدی

اندازهگیری شد .دو ماه بعد از کشت ،بوتهها از محل

یکی از ارقام قدیمی گوجه گلخانهای محسوب

طوقه قطع شده و اندامهای هوایی آنها با ترازوی با

میشود که مقاومت خوبی به بیماریهای مهم

دقت  0/01وزن شدند .سپس ریشهها با دقت از

گوجهفرنگی دارد .این رقم به صورت هیبرید بوده و

گلدانها بیرون آورده شد و خاک اطراف آنها شسته

دارای رشد نسبتاً نامحدود میباشد .میوه آن گرد،

شده و رطوبت اضافی با دستمال خشک شد .وزن

درشت با بافت گوشتی و ماندگاری نسبتاً خوب است.

آنها اندازه گیری شد .در طول این مدت تعداد کل

تیمارها و طرح آزمایش :در این مطالعه اثر

میوه (رسیده و نرسیده) هر بوته شمارش گردید و

محلولپاشی اسید سالیسلیک و مالتونین در گیاهان

وزن هر میوه رسیده با ترازو (با دقت )0/01

گوجهفرنگی رقم گلدی تحت تنش شوری در یک

اندازهگیری شد.
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فلورسانس کلروفیل :دو ماه بعد از کشت ،اندازهگیری

میلیموالر کلرید سدیم کاهش معنیداری را نشان داد

کلروفیل فلورسانس در برگهای کامالً توسعهیافته از

(شکل  .)B1شوری ناشی از کلرید سدیم در مراحل

قسمت فوقانی هر بوته انجام شد .پارامترهای فلورسانس

اولیه رشدی باعث کاهش معنیدار ارتفاع گیاه گردید.

کلروفیل با استفاده از فلورومتر MINI-PAM-II

میانگین ارتفاع بوتهها در شرایط بدون تنش یک ماه

( )Welz-Germanyاندازهگیری شد .اندازهگیری

بعد از کشت حدود  36/7سانتیمتر بود در حالیکه

تحت آدابتاسیون در تاریکی صورت گرفت .بدین

گیاهان تحت تنش  100میلی موالر ارتفاع 29/8

صورت که قسمتی از برگ مورد نظر به مدت 30

سانتیمتری داشتند (شکل  .)C1قطر ساقه نیز کاهش

دقیقه توسط گیره مخصوص 1پوشیده شد و به تاریکی

معنیداری در تنش شوری نشان داد (شکل .)D1

عادت داده شد .سپس لوله فیبر نوری 2دستگاه

میانگین وزن تر قسمتهای هوایی بوته (دو ماه بعد از

 PAM-IIبه گیره متصل و درپوش گیره برداشته شد

کشت) از  162گرم در شرایط بدون تنش به حدود

و با تنظیم دستگاه نوری با طول موج  695نانومتر

 116گرم در شوری کاهش یافت .نتایج گویای این

( )light actاز طریق فیبر نوری به برگ تابیده و

است که شوری ،رشد رویشی بوتههای گوجهفرنگی

پارامترهای فلورسانس شامل فلورسانس کمینه (،)Fo

را کاهش داده است و قطر ساقه و تعداد برگ با شدت

فلورسانس بیشینه ( ،)Fmفلورسانس تغییر ( )Fvو

بیشتری تحتتأثیر تنش شوری قرار گرفتند (شکل

عملکرد کوانتومی فتوشیمیایی ( )YIIاندازهگیری

 .)A&D1پژوهشگران مختلفی نشان دادهاند که تنش

شدند .در هر کرت اندازهگیری  2بار انجام گرفت و

شوری با اثرات مخربی که دارد باعث خسارات

میانگین آن برای تجزیه استفاده شد.

جبرانناپذیری در گیاهان میشود .پیری و همکاران

تجزیه آماری :تجزیه آماری با نرمافزار SAS 9.1

( )2018در پژوهشی بیان کردند اصلیترین اثر تنش

انجام گرفت .مقایسه میانگین بر اساس آزمون LSD

شوری ،کاهش اندازه برگ در گیاه است بر همین

در سطح احتمال پنج درصد انجام شد .نمودارها با

اساس این پژوهشگران بیان کردند تنش شوری

نرمافزار  Excel 2013رسم گردید.

عملکرد علوفه ذرت را تا  62درصد کاهش داد که
عمده آن به دلیل کاهش در سطح برگ گیاه بود (.)12
کیانی و میرلطفی ( )2012نیز بیان کردند تنش شوری

نتايج و بحث
ویژگیهای رشدی :نتایج تجزیه واریانس اثر

در وهله اول توسعه اندازه برگ را کاهش داده و با

مالتونین و اسید سالیسلیک بر ویژگیهای رشدی

کاهش مواد فتوسنتزی تولید شده ،وزن خشک نهایی

گوجهفرنگی در شرایط تنش شوری نشان داد که

گیاه را نیز کاهش میدهد ( .)13با کم شدن آماس

صفات رویشی تحتتأثیر شوری ناشی از کلرید سدیم

سلولی ،کاهش سرعت رشد سلولها یا سرعت تقسیم

قرار گرفتند (جدول  .)1میانگین تعداد برگ در مرحله

سلولی ،سطح برگ کاهش مییابد که از پیامدهای

پیش از ظهور گل از  10عدد در شرایط بدون تنش به

سریع تنش شوری است ( .)14کاهش در رشد اندام

حدود  8/8عدد برگ در شوری کاهش یافت (شکل

هوایی در نتیجه شوری به طور معمول با کاهش سطح

 .)A1میانگین طول برگ از  23/5سانتیمتر در شرایط

برگ و بازماندن از رشد ساقه توضیح داده میشود

بدون تنش به حدود  19/1سانتیمتر در شوری 50

( .)12بوتههای گوجهفرنگی در مراحل اولیه رشدی به
شوری حساس هستند.

1- Dark Leaf Clip DLC-8
2- Fiberoptics
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.در شرایط تنش شوری
Table 1. Analysis of variance results of the effect of salicylic acid and melatonin on vegetative and
reproductive growth of greenhouse tomato 'Goldi' under salinity stress.
Mean square میانگین مربعات
میانگین وزن

تعداد

تعداد گل

میوه

میوه

در هر گلآذین

نسبت وزن
قسمتهای
هوایی به ریشه

وزن

وزن

ارتفاع

قطر

تعداد

طول

ریشه

شاخساره

گیاه

ساقه

برگ

برگ

Average
Fruit No. flower per
Root
Shoot
Fruit weight number inflorescence Shoot/Root weight weight
ratio

Plant
Stem
Leaf
leaf
height diameter number length

درجه
آزادی

منابع تغییرات
S.O.V

df

2

)Na( شوری

2

)Sa( اسید سالیسلیک

3.63* 65.19**

1

)Me(مالتونین

0.07

0.17

4.74

4

Na*Sa

2.8

1.49

0.13

4.59

2

Na*Me

611.6*

31.6**

31.63**

0.36

1649.1* 8285.0** 242** 2.63** 6.17** 97.08**

49.3

5.4

5.41

0.13

44.5

974.7

474.5

35.9*

35.85*

0.00

832.3

2004.5 262.2** 0.40*

154.2

8.0

7.96

0.20

651.4

58.6

10.2

107.9

10.3

10.30

0.27

457.5

83.6

50.1

0.11

0.17

17.13

8.2

12.5

12.52

0.97**

295.7 2678.7*

25.0

0.09

0.46

21.24*

2

Sa*Me

228.9

6.6

6.63

0.10

116.9

5.5

0.34

0.80

0.82

4

Na*Sa*Me

3018

0.98

1.88

4.47

526.37 532.37

15.74

0.19

0.94

6.06

36

)Error( خطا

25.74

25.03

22.55

21.06

25.80

12.19

8.02

10.28

11.7

561.3

16.41

)ضریب تغییرات (درصد
CV%

* و ** به ترتیب سطوح معنیدار در سطح پنج و یک درصد میباشند
*, ** Statistical significant levels at 1 and 5 percent in LSD, respectively

 در گوجهفرنگی رقم گلدیD  و قطر ساقهC  ارتفاع گیاه،B  طول برگ،A  اثر شوری ناشی از کلرید سدیم بر تعداد برگ-1 شکل
.) خطای استاندارد± یک ماه پس از کشت (میانگین
Fig. 1. Effect of salinity of sodium chloride on number of leaves A, leaf length B, plant height C
and stem diameter D in tomato ‘Goldi’ one month after planting (mean ± standard error).

272

اثر اسید سالیسلیک و مالتونین بر کلروفیل فلورسانس  / ...مصطفی نیازی خوجه و همکاران

اسید سالیسلیک اثر معنیداری روی ویژگیهای

محلولپاشی اسید سالیسلیک میتواند تحمل در

رویشی در مراحل اولیه رشد نشان نداد (جدول .)1

برابر انواع مختلف تنش ها از جمله شوری را القا کند

با این وجود مالتونین بهطور معنیداری ویژگیهای

( .)15 ،5 ،8ولی در نتایج این پژوهش اثرات مثبت

رشد بوتههای گوجهفرنگی مانند طول و تعداد

اسید سالیسلیک بر مراحل اولیه رشد رویشی و

برگ ،ارتفاع گیاه و قطر ساقه را در یک ماه اولیه

زایشی گوجهفرنگی در تنش شوری مشاهده نشد.

رشدی افزایش داد (جدول  1و شکل  .)A-D2اثرات

اثرات اسید سالیسلیک در ژنوتیپهای مختلف در

متقابل مالتونین و اسید سالیسلیک در صفات

گیاهان ،متفاوت گزارش شده است .تیمار بذرهای

طول برگ و وزن قسمت هوایی بوته ( )P<0 /05و

چهار ژنوتیپ گیاه لوبیا چشمبلبلی با اسید سالیسلیک

نسبت وزن قسمت های هوایی بوته به ریشه

 2/5میلی موالر نشان داد که به جز ژنوتیپ UPC

( )P<0/01معنیدار گردید (جدولهای  1و .)2

 ،4200هیچ گونه اثری در ژنوتیپهای دیگر نداشت.

بیشترین طول برگ در محلول پاشی مالتونین 10

حتی در بعضی از آنها جوانهزنی بذر و رشد

میکروموالر به میزان  23 /96سانتیمتر مشاهده شد

گیاهچه به طور منفی تحتتأثیر قرار گرفت ( .)16از

(شکل  .)B 2در غلظتهای باالی کاربرد اسید

اینرو عدم تأثیر اسید سالیسلیک در این پژوهش

سالیسیلیک ،محلولپاشی مالتونین تأثیر معنیداری بر

ممکن است ناشی از رقم گوجه فرنگی استفاده شده

افزایش طول برگ نشان نداد (جدول  .)2بیشترین

باشد .نکته دیگر غلظت کاربردی است که امکان

میزان وزن تر قسمت هوایی بوته در ترکیب تیمار

دارد غلظتهای باالتر اسید سالیسلیک در این رقم

اسید سالیسلیک در غلظت  2میلی موالر و مالتونین

تأثیرگذار باشد .در محلولپاشی اسید سالیسلیک

 10میکروموالر مشاهده شد .هر چند در زمانی که

روی گیاهان مرزنگوش و ریحان ،رشد و عملکرد

مالتونین به تنهایی استف اده شد ،این افزایش اختالف

مناسب برای ریحان در غلظت  10میلیموالر و برای

آماری معنی داری را نشان نداد (جدول  .)2در نسبت

مرزنگوش در غلظت  1میلیموالر بهدست آمد (.)17

وزن تر قسمت هوایی بوته به ریشه نیز همین روند

اسید سالیس یلیک بسته به غلظت ،زمان و گیاه

مشاهده شد و بیشترین نسبت در غلظت 2 /5

مورد استف اده ،دارای آثار دوگانه است .پاپاوا و

میلیموالر اسید سالیسلیک و  10میکروموالر

همکاران ( )2003بیان کردند که اسید سالیسیلیک در

مالتونین به میزان  2/03مشاهده شد ولی به لحاظ

بذور جوانه زده جو باعث تأخیر در کاهش مقدار

آماری با تیمارهای مالتونین ( 10میکروموالر) به

رنگیزههای فتوسنتزی در شرایط تنش شوری شده

تنهایی و همراه با  1/5میلی موالر اسید سالیسلیک

است (  .)18حقیقی و منصوری ( )2019نشان دادند

اختالفی نشان نداد (جدول  .)2از آنجاییکه

که اسید سالیسلیک در غلظتهای کم شوری در

تغییرات وزن ریشه در تیمارهای اسید سالیسلیک و

گیاهان

فعالیت

مالتونین معنی دار نشد ،تغییرات این نسبت ارتباط

آنتی اکسیدانتی و میزان پرولین می شود اما در

مستقیمی با تغییرات وزن شاخساره دارد .به نظر

غلظتهای باالی شوری اسید سالیسلیک اثر

میرسد مالتونین در رشد قسمتهای هوایی مؤثرتر

معنیداری نشان نداد (.)19

بوده است .پژوهشهای متعددی نشان می دهد که
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باعث

افزایش
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همانگونه که در نتایج مشاهده میشود مالتونین

گوجهفرنگی ( )21و سویا ( )22مشاهده شده است.

در غلظت  10میکروموالر نقش مؤثری در رشد و

مهمترین سازوکارهای دفاعی مالتونین در حفاظت از

کاهش اثر ناشی از تنش شوری در مراحل اولیه

دستگاه فتوسنتزی از طریق بهبود میزان مهار گونههای

رشدی گیاهان گوجهفرنگی نشان داد (شکل .)2

اکسیژن فعال ( )ROSو کاهش آسیبهای اکسیداتیو

گزارش شده است که مالتونین درون زا در تنظیم

ناشی از تنش است ( .)23تحت تنش خشکی،

صفات رشد گیاهان در گونههای مختلف نقش مهمی

مالتونین در تنظیم مجدد پتانسیل اسمزی سلول و

دارد ( .)19مالتونین برای کاهش تنش غیرزنده در

تجمع اسمولیتها مانند پرولین و قندهای محلول

چندین گونه گیاهی ،از جمله سیب (،)20

شرکت میکند (.)23 ،5

شکل  -2اثر مالتونین بر تعداد برگ  ،Aطول برگ  ،Bارتفاع گیاه  Cو قطر ساقه  Dدر گوجهفرنگی رقم گلدی
یک ماه پس از کشت در شرایط تنش شوری (میانگین ±خطای استاندارد).
Fig. 2. Effect of melatonin on leaf number A, leaf length B, plant height C and stem diameter D
in tomato ‘Goldi’ one month after planting under salinity stress (mean ± standard error).
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جدول  -2اثر متقابل مالتونین و اسید سالیسلیک بر طول برگ ،وزن تر شاخساره و نسبت وزن قسمت های هوایی به ریشه
در گوجهفرنگی رقم گلدی (میانگین ±خطای استاندارد).
Table 2. Effect of melatonin and salicylic acid on leaf length, shoot fresh weight and shoot to root weight ratio
in Goldi tomato (mean ± standard error).
نسبت وزن تر

اسید سالیسیلیک (میلیموالر)

مالتونین (میکروموالر)

طول برگ (سانتیمتر)

وزن تر قسمت هوایی بوته (گرم)

)salicylic acid (mM

)Melatonin (µM

)Leaf length (cm

)Shoot weight(g

0

18.69±0.7b

125.1±5.5b

1.45±0.11b

a

ab

a

قسمتهای هوایی به ریشه
Shoot/Root ratio

0
10
0
1.5
10
0
2.5
10

23.96±1.5

133.2±9.9

1.74±0.18

19.68±0.6b

127.3±10.7b

1.53±0.10b

ab

a

148.2±10.8

a

144.0±7.3a

1.50±0.11b

21.52±0.9

20.67±1.0b
b

20.45±1.2

a

165.3±12.3

a

1.80±0.10

2.03±0.15

میانگینهای هر ستون که حداقل در یک حرف مشترک هستند از نظر آزمون  LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال پنج ندارند
Means with same letters are not significant at 5% probability in LSD test

ویژگیهای زایشی :نتایج تجزیه واریانس اثر مالتونین

رشد ریشه و جذب عناصر غذایی شده است .دلامار

و اسید سالیسلیک بر ویژگیهای زایشی گوجهفرنگی

و همکاران ( )2001اعالم کردند که شوری آب آبیاری

در شرایط تنش شوری نشان داد که شوری باعث

اثر معنیدار در کاهش قطر و تعداد میوه گوجهفرنگی

کاهش معنیدار تعداد گل در هر گل آذین ،تعداد میوه

دارد که با نتایج این مطالعه مطابقت دارد ( .)14جذب

تشکیل شده و میانگین وزن میوههای رسیده گردید

نمک علیرغم تسریع در سازش اسمزی ،امکان

(جدول  1و شکل  .)A-D 3بوتههای گوجهفرنگی در

مسمومیت یونی و نبود توازن غذایی بین عناصر در

حدود  60روز بعد از انتقال به گلدان در شرایط بدون

گیاه را نیز موجب میشود ( .)4از آنجا که بیش از

تنش بطور میانگین  15میوه تشکیل شده در روی

 92درصد از وزن میوه گوجهفرنگی را آب تشکیل

بوته داشتند در حالیکه در غلظت  100میلی موالر

میدهد بنابراین وزن میوهها درگوجهفرنگی تابعی از

کلرید سدیم بوتهها بهطور میانگین  12/5میوه تشکیل

مقدار آب موجود در آن است ،بنابراین با محدود

شده در روی بوته نشان دادند (شکل  .)D3نتایج

شدن جریان آب بهسمت میوه ،اندازه و وزن آن

همچنین نشان داد که مالتونین تأثیر معنیداری در

کاهش خواهد یافت ( .)24بهطورکلی نتایج آزمایش

افزایش تعداد گل در گلآذین و تعداد میوه در بوته در

حاضر نشان داد تنش شوری باعث کاهش عملکرد در

دو ماه بعد کشت داشت (شکل  .)A&B4اسید

گیاه گوجهفرنگی میشود که با افزایش سطح شوری

سالیسیلیک تأثیر معنیداری بر ویژگیهای زایشی

این اثر تشدید مییابد که کاربرد مالتونین میتواند این

بوتههای گوجهفرنگی در مراحل اولیه رشدی نشان

اثرات را کاهش دهد .بیان شده که با کاربرد خارجی

نداد (جدول .)1

مالتونین در گیاهان تحت تنش شوری ،اثرات مضر

در شرایط تنش شوری به احتمال زیاد کاهش رشد

تنش کاهش مییابد طوریکه پیش تیمار بذر خیار با

اندام هوایی و تولید مواد فتوسنتزی در زمان

مالتونین توانست آسیب اکسیداتیو ناشی از تنش

شکلگیری میوه سبب کاهش قطر ساقه و نیز کاهش

شوری را کاهش دهد (.)10
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D  و تعداد میوه در بوتهC  تعداد گل در گلآذین،B  وزن میوه،A  اثر شوری ناشی از کلرید سدیم بر وزن ریشه-3 شکل

.) خطای استاندارد±در گوجهفرنگی رقم گلدی دو ماه پس از کشت (میانگین
Fig. 3. Effect of salinity of sodium chloride on root weight A, fruit weight B, number of flowers
per inflorescence C and number of fruits per plant D in tomato 'Goldi', two months after planting
(mean ± standard error).

 در گوجهفرنگی رقم گلدی دو ماه پس از کشتB  و تعداد میوه در بوتهA  تعداد گل در گلآذین، اثر مالتونین بر طول برگ-4 شکل
.) خطای استاندارد±در شرایط شوری ناشی از کلرید سدیم (میانگین
Fig. 4. Effect of melatonin on number of flowers per inflorescence A and number of fruits per plant B
in tomato 'Goldi', two months after planting under salinity stress (mean ± standard error).
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کلروفیل فلورسانس :کارایی کوانتومی فتوشیمیایی

شوری و اسید سالیسلیک و مالتونین تأثیر معنیداری

موثر فتوسیستم  )YII( IIبعد از کشت مورد ارزیابی

( )P<0/01بر کارایی کوانتومی فتوشیمیایی مؤثر

قرار گرفت .این شاخص میتواند اندازهگیری سرعت

فتوسیستم  IIگوجهفرنگی دارد (جدول  .)3همچنین

انتقال الکترون خطی را نشان دهد و بنابراین فتوسنتز

اثر متقابل شوری در مالتونین معنیدار شد ()P<0/05

کلی را نشان میدهد .نتایج آزمایش نشان داد که

(جدول .)3

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس اثر اسید سالیسلیک و مالتونین بر فلورسانس کلروفیل گوجهفرنگی گلخانهای رقم گلدی
در شرایط تنش شوری.
Table 3. Analysis of variance results of the effect of salicylic acid and melatonin on chlorophyll fluorescence
of greenhouse tomato 'Goldi' under salinity stress.
میانگین مربعات Mean square
درجه
منابع تغییرات
عملکرد کوانتومی فتوشیمیایی
آزادی
فلورسانس متغیر
فلورسانس کمینه
فلورسانس بیشینه
S.O.V
قبل از رشد زایشی
df
Fm

Fo

Fv

Y II

شوری ()Na

2

**0.057

**1174848

**177542

**50706

اسید سالسیلیک ()Sa

2

**0.028

8293

**1956

2562

مالتونین ()Me

1

**0.015

**243742

**30520

**19864

Na*Sa

4

0.003

39378

**1532

1260

Na*Me

2

*0.013

**2966652

**307198

3663

Sa*Me

2

0.015

52464

**2162

2561

Na*Sa*Me

4

0.043

45893

**2086

2789

خطا ()Error

36

0.02

22899

21.44

2281

1.79

4.7

0.81

7.9

ضریب تغییرات (درصد)
CV%

* و ** به ترتیب سطوح معنیدار در سطح پنج و یک درصد میباشند
*, ** Statistical significant levels at 1 and 5 percent in LSD, respectively

میانگین کارایی کوانتومی فتوشیمیایی مؤثر

تنش بودن گیاه است ( .)25بر اساس نتایج مقایسه

فتوسیستم  IIدر سطوح شوری  50و  100میلی موالر

میانگین ،کاربرد مالتونین باعث افزایش معنیدار

کلرید سدیم کاهش معنیداری را نشان داد (شکل

( )P<0/01در کارایی کوانتومی گیاه  -شیمی مؤثر

 . )A5میانگین کارایی کوانتومی فتوشیمیایی موثر

فتوسیستم  IIگیاه گوجهفرنگی شده است (شکل

فتوسیستم  IIاز  0/84در شرایط بدون تنش به حدود

 .)A6نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل شوری و

 0/76در شوری کاهش یافت .مقدار میانگین کارایی

مالتونین نشان داد مالتونین باعث افزایش معنیدار در

کوانتومی گیاه -شیمی مؤثر فتوسیستم  IIدر برگهای

کارایی کوانتومی گیاه -شیمی مؤثر فتوسیستم  IIدر

گیاهانی که در شرایط بدون تنش قرار دارند حدود

غلظتهای مختلف شوری شد (( )P<0/05شکل 7

 0/83است و مقادیر کمتر از آن نشاندهنده تحت

 .)Aبیشترین کارایی کوانتومی به میزان  0/84در
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شرایط بدون تنش و کاربرد  10میکرموالر مالتونین

فلورسانس کمینه بهطور معنیداری افزایش پیدا کرد و

مشاهده شد .در سطوح شوری  100میلیموالر

از  540به  593افزایش پیدا کرد (شکل  .)C6نتایج

کلرید سدیم کمترین کارایی کوانتومی به میزان 0/74

مقایسه میانگین اثر متقابل شوری و اسید سالیسلیک

مشاهده میشود .این نسبت در واقع قسمتی از نور

نشان داد که کاربرد اسید سالیسلیک در هر سه سطح

جذب شده است که در قسمت فتوسیستم PSII

شوری ( 50 ،0و  100میلیموالر) باعث کاهش مقدار

استفاده شده است ( .)26شاخص فلورسانس بیشینه

فلورسانس کمینه شد (نتایج آورده نشده است).

نشاندهنده حداکثر فلورسانس توسط نبض نور بیش

براساس نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل مالتونین و

از حد اشباع نوری در طول تابش اکتینیک است (.)26

شوری با کاربرد مالتونین ،میزان فلورسانس کمینه

این مقدار مراکز واکنش را نشان میدهد که هنوز هم

بهخصوص در شوری  50و  100میلیموالر افزایش

میتوانند در نور بسته شوند .نتایج آزمایش نشان داد

پیدا کرد (شکل  .)C7نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل

که شوری ،مالتونین و اثر متقابل شوری و مالتونین

اسید سالیسلیک و شوری نشان داد در تمام سطوح

تاثیر معنیداری ( )P<0/01بر فلورسانس بیشینه

اسید سالیسلیک با افزایش شوری میزان فلورسانس

گوجهفرنگی دارد (جدول  .)3میانگین فلورسانس

کمینه کاهش پیدا کرد ،اما این کاهش در 100

بیشینه در سطوح شوری  50و  100میلیموالر کلرید

میلیموالر اسید سالیسلیک کمتر از سایر سطوح در

سدیم کاهش معنیداری را در برگ نشان داد.

 50میلیموالر شوری بود (نتایج آورده نشده است).

فلورسانس کمینه بیانگر سطحی از فلورسانس در

میزان فلورسانس کمینه در اثرات متقابل مالتونین در

زمانی است که پذیرنده کوئینون آ 1در باالترین مقدار

شوری نشان داد که تنها در سطح متوسط شوری یعنی

شرایط اکسیداسیونی قرار دارد (مرکز فتوسیستم  IIباز

 50میلیموالر این شاخص افزایش نشان داد و در

هستند) ( .)26میانگین فلورسانس بیشینه در برگ از

سطوح  100میلیموالر میزان فلورسانس کمینه چه در

 3572در شرایط بدون تنش به  2824در شوری 100

کاربرد مالتونین و چه در عدم کاربرد آن بسیار کمتر

میلیموالر کاهش یافت (شکل  .)B5نتایج آزمایش

از سایر شاخصها بود (شکل  .)C7فلورسانس متغیر

نشان داد که شوری و مالتونین و اسید سالیسلیک و

( )Fvنشانگر احیای کامل پذیرندههای الکترون است

اثر متقابل شوری با اسید سالیسلیک و مالتونین و

( .)26بدین صورت که وقتی پذیرندههای الکترون در

همچنین اثر متقابل اسید سالیسلیک و مالتونین تأثیر

حالت احیای کامل باشند ،فلورسانس کلروفیل زیاد

معنیداری ( )P<0/01در فلورسانس کمینه گیاه

است ،بنابراین  Fvنیز زیاد است ،اما وقتی پذیرندههای

گوجهفرنگی داشت (جدول  .)3میانگین فلورسانس

الکترون در حالت اکسید هستند ،مقدار فلورسانس

کمینه در سطوح شوری  50و  100میلیموالر کلرید

حداقل است و مقدار  Fvنیز کاهش مییابد ،درنتیجه

سدیم کاهش معنیداری را نشان داد (.)P<0/01

در شرایط تنش شوری پذیرنده های الکترون در حال

میانگین فلورسانس کمینه از  673در شرایط بدون

اکسید شدن است ( .)26نتایج آزمایش نشان داد که

تنش به حدود  474در شوری  100میلیموالر کاهش

شوری تأثیر معنیداری ( )P<0/01بر فلورسانس متغیر

یافت (شکل  .)C5بر اساس نتایج ،با کاربرد مالتونین

گوجهفرنگی دارد (جدول  .)3میانگین فلورسانس
متغیر در سطوح شوری  50و  100میلیموالر کلرید

1- Quinone A
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سدیم کاهش معنیداری را در برگ نشان داد (شکل

فلورسانس کلروفیل میتواند بیشتر انواع تنشهای

 .)D5میانگین فلورسانس متغیر از  2811در شرایط

گیاهی را اندازهگیری کند ( .)27 ،26فلورسانس

بدون تنش به حدود  2410در شوری  100میلیموالر

کلروفیل میتواند به عنوان شاخص تنش گیاه مورد

کاهش یافت (شکل  .)D5مالتونین باعث کاهش

استفاده قرار گیرد زیرا تنشهای محیطی غیرزنده

معنیدار میزان کلروفیل فلورسانس متغیر گردید (شکل

میتواند توانایی متابولیسم طبیعی گیاه را کاهش دهد

 .)D 6همانگونه که در شکل  D 7مشاهده میشود

( .)27این میتواند به معنی عدم تعادل بین جذب

شدت این کاهش در سطوح باالی شوری بسیار

انرژی نور توسط کلروفیل و استفاده از انرژی در

مشهودتر از تیمار بدون شوری است .باالترین میزان

فتوسنتز باشد .با اینحال ،از آنجا که مقادیر کارایی

فلورسانس متغیر در سطح شوری  100میلیموالر

فتوسنتز نیز با شدت نور تغییر میکند ،باید نمونهها را

بدون مالتونین و کمترین آن در تیمار مالتونین

با شدت نور یکسان مقایسه کرد ( .)28کلروفیل

 10میکروموالر بدون اعمال شوری مشاهده شد

فلورسنت ابزاری مناسب برای بررسی کارایی فتوسنتز

(شکل .)D 7

در شرایط تنش و بررسی قابلیتهای تیمارهای
مختلف در بهبود فرایند فتوسنتز است (.)29

شکل  -5اثر شوری ناشی از کلرید سدیم بر صفات شاخصهای زیست -فیزیکی کلروفیل فلورسانس در گوجهفرنگی رقم گلدی.
Fig. 5. The effect of sodium chloride salt on the biophysical characteristics of chlorophyll fluorescence
in greenhouse tomatoes 'Goldi'.
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. فیزیکی کلروفیل فلورسانس در گوجهفرنگی گلخانهای گلدی تحت تنش شوری- اثر مالتونین بر صفات شاخصهای زیست-6 شکل
Fig. 6. Effect of melatonin on biophysical characters of chlorophyll fluorescence in greenhouse tomatoes
'Goldi' under salinity stress.

. فیزیکی کلروفیل فلورسانس گوجهفرنگی گلخانهای گلدی- اثر شوری و مالتونین بر صفات شاخصهای زیست-7 شکل
Fig. 7. Effect of salinity and melatonin on biophysical characteristics of chlorophyll fluorescence of greenhouse
tomatoes 'Goldi'.
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 اسید سالیسلیک اثر.تنش شوری نیز کاهش داشتند

نتیجهگیری
نتایج این آزمایش نشان داد شوری باعث کاهش

معنیداری روی ویژگیهای رویشی و زایشی در

رشد رویشی و زایشی بوتههای گوجهفرنگی در مراحل

 با.مراحل اولیه رشد بوتههای گوجهفرنگی نشان نداد

 با افزایش شوری کاهش معنیدار.اولیه رشدی می شود

این وجود مالتونین به طور معنیداری ویژگیهای رشد

 ارتفاع و قطر بوته های،اندازه و تعداد برگ

 ارتفاع،بوتههای گوجهفرنگی مانند طول و تعداد برگ

 بعد از شروع رشد زایشی.گوجهفرنگی مشهود است

.گیاه و قطر ساقه را در یک ماه اولیه رشدی افزایش داد

 تعداد،نیز کاهش معنیدار در تعداد گل در گلآذین

مالتونین همچنین باعث افزایش معنیدار تعداد گل

 میلیموالر کلرید100  و50 میوه و وزن میوه در شوری

در گلآذین و تعداد میوه در بوته در دو ماه بعد

 بوتههای گوجه با افزایش وزن.سدیم مشاهده شد

 کاربرد مالتونین باعث افزایش معنیدار.کشت گردید

ریشه و کاهش وزن قسمتهای هوایی سعی در جذب

 گیاهII ) در کارایی کوانتومی مؤثر فتوسیستمP<0/01(

 براساس نتایج.آب بیشتر در شرایط تنش شوری دارند

 بر اساس نتایج این آزمایش کاربرد.گوجهفرنگی شد

 کارایی فتوسنتز در،پارامترهای کلروفیل فلورسنت

مالتونین باعث کاهش اثرات مخرب تنش شوری در

شرایط تنش شوری کاهش معنیداری را نشان میدهد

.گوجهفرنگی گردید

و پارامترهای فلورسانس کلروفیل مانند فلورسانس

) با افزایشYII( ) و عملکرد کوانتومیFv( متغیر

 فلورسانس،)Fm(  فلورسانس بیشینه،)Fo( کمینه
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