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چکیده
. از این شودهایی نظیر خشکی استفاده میهایی است که اخیرا از آن در افزایش مقاومت به تنشیکی از هورموناسید سالیسیلیک 

ید بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه نعناع فلفلی تحت شرایط تنش خشکی بود. رو هدف از این آزمایش بررسی تاثیر سالیسیلیک اس
و 200(شاهد)، 0هاي تصادفی شامل سه سطح سالیسیلیک اسید با غلظتطرح کاملبدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه 

درصد ظرفیت 50صد ظرفیت زراعی و در75درصد ظرفیت زراعی (شاهد)، 100گرم بر لیتر و سه سطح تنش خشکی، میلی400
محتواي ،زراعی با سه تکرار که در شرایط گلخانه دانشگاه زنجان انجام گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که سالیسیلیک اسید

ه توان گفت کنسبت به شاهد افزایش داد، بنابراین میدر شرایط تنش خشکیرطوبت نسبی برگ و میزان کاروتن و گزانتوفیل را
هبود بخشد.بتحت تنش خشکییات فیزولوژیکی نعناع فلفلی راسالیسیلیک اسید توانست خصوص

.کاروتن و گزانتوفیل نعناع فلفلیسالیسیلیک اسید، تنش خشکی، کلمات کلیدي:

مقدمه
زیان آوري وارد هاي گیاهی آثار مخرب و هاي مهم محیطی بوده که روي اکثر مراحل رشد، ساختار و فعالیتخشکی یکی از تنش

متر، یک سوم متوسط بارندگی جهان را دارد. بر میلی250دگی حدود نایران با متوسط بار).1385سازد (آخوندي و همکاران، می
). که این خود نشان دهنده FAO, (2010درصد از کشور ایران در نواحی خشک و نیمه خشک قرار دارد 90اساس گزارش فائو حدود 

یکی از گیاهان مهم و حساس به )(Mentha piperitaبهینه سازي مصرف آب در بخش کشاورزي است. نعناع فلفلیضرورت توجه به 
د، لذا نسبت به یرپذهاي سطحی صورت میباشد. از آنجایی که جذب آب در نعناع  فلفلی به وسیله ریشهمیLamiaceaeخشکی تیره 

بهمربوطهترکیباتواسیدبنزوئیکاورتوهیدروکسیاسید سالیسیلیک یااست.ترسایر گیاهان خانواده نعناعیان به خشکی حساس
بردفاعیهايمکانیزمدرواستتوجهموردهورمونیشبهکنندهتنظیمیکعنوانبهکههستندمتعلقگیاهیهايفنلیکمتنوعگروه
Shakirova and).داردنقشنیزمحیطیوزیستیهايتنشعلیه Bezrukova, 1997)

هامواد و روش
درصد به همراه تیمار شاهد 50و 75هاي تنش آبی بر اساس این آزمایش در گلخانه دانشکده کشاورزي زنجان انجام شد. تیمار

هاي در گلدان،هاي گیاه نعناع فلفلیریزومدرصد رطوبت مورد نیاز براي رسیدن به ظرفیت زراعی انتخاب شدند. پس از تهیه 100
خاك 3/1کود حیوانی و 3/1ماسه و3/1با بستر کاشت مخلوط کیلوگرم مخلوط خاکی، 5متر و گنجایش سانتی8با ارتفاع یپالستیک
4ماه (1,5به مدت 94فروردین ماه سال 20هاي تنش خشکی از سانتی متر کشت گشته، تیمار4گرم و عمق کیلو4به وزن باغچه 

میلی لیتر و همچنین تیمار 500درصد 50میلی لیتر، 750درصد 75خشکیجهت اعمال تنشاردیبهشت) اعمال گردید  به طوري که 
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بوته به صورت تصادفی لیتر محاسبه گردید. پس از پایان دوره اعمال تیمار تنش خشکی گیاهان، از هر گلدان سه میلی1000شاهد 
نیز بر برگآبو محتواي نسبیصورت گرفت اسپکتروفتومتر توسط دستگاه میزان کاروتن و گزانتوفیل گیرياندازهانتخاب شد،

میانگین نهایت از اعداد به دست آمده در .به دست آمدگیري وزن تر و وزن تورژسانس و وزن خشک حسب درصد از طریق اندازه
ها با کمک نرم افزار هتکرار انجام شد. داد3صورت فاکتوریل در قالب طرح فاکتوریل کامل تصادفی با آزمایش بهگرفته شد.

SAS9.0اي دانکن انجام گرفت. رسم نمودار به کمک نرم افزار تجزیه و تحلیل شدند و مقایسات میانگین با کمک آزمون چند دامنه
Excel2010انجام شد.

نتایج و بحث
شده بر گیاه نعناع فلفلیتجزیه واریانس اثر تنش خشکی و اسید سالسیلیک بر صفات فیزیولوژیکی اندازه گیري -1جدول 

منابع تغییر
درجه 

آزادي

تجزیه واریانس

گزانتوفیلکاروتنمحتواي نسبی آب برگ

000342/0**000973/0**85/16**2سالسیلیک اسیداسید 

000546/0**00248/0**03/48** 2خشکی

× سالسیلیک اسید
خشکی

4**73/6**000901/0**000243/0

1828/20000523/0000070/0آزمایشیخطا 

10/710/1334/12- ضریب تغییرات%

ns5دار در سطح احتمال * معنی٪1دار در سطح احتمال ** معنیدار غیرمعنی٪

کاروتن و گزانتوفیل 
دار بود. بر توفیل معنیاندرصد بر میزان کاروتن و گز1) اثر متقابل تنش خشکی و اسید سالیسیلیک در سطح احتمال 1(مصابق جدول 

-میزان گزانتوفیل و کاروتن در شرایط تنش مالیم افزایش یافته تا اثرات تنش را خنثی کند ولی وقتی تنش افزایش می)2(اساس شکل

200اسید سالیسیلیک از طرفی.یابدهاي آزاد نبوده و کاهش مییابد گزانتوفیل و کاروتن دیگر قادر به خنثی کردن اثرات رادیکال
ها،کاروتنوئیدسنتزاسیدسالیسیلیکاستشدهگزارشرابطهایندر.گرم بر لیتر نیز سبب افزایش کاروتن و گزانتوفیل شدمیلی

Moharekar).دهد افزایش میگیاهاندررادپوکسیداسیونازنسبتیوهاگزانتوفیل et al., 2003)
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75، 50گرم بر لیتر)، استرس خشکی شدید، استرس خشکی مالیم و شاهد (میلی400و 200، 0سالیسیلیک اسید (مختلفارهايتیم:اثر2و1شکل 
)SAد: یسالیسیلیک اس(ها.ها برمیزان کارتنوئیددرصد ظرفیت زراعی) و اثر توام آن100و

است.p≤0.05سطح  دردارمعنیاختالفعدمنشانهمشابهحروف

نسبی آب برگمحتواي
دار بود. بر درصد بر محتواي نسبی آب برگ معنی1) اثر متقابل تنش خشکی و اسید سالیسیلیک در سطح احتمال 1ابق جدول (مط

با افزایش تنش خشکی محتواي نسبی آب برگ کاهش یافت، بطوري که بیشترین میزان محتواي نسبی آب برگ )3اساس شکل (
درصد 75بیشترین میزان محتواي نسبی آب برگ مربوط به تنش خشکی .رصد ظرفیت زراعی) بودد100شاهد ( تیمارمربوط به 

تنش خشکی موجب کاهش پتانسیل آب برگ و محتواي رطوبت .میلی گرم بر لیتر اسید سالیسیلیک بود400ظرفیت زراعی  با کاربرد 
PorMousavi and)شود. در سویانسبی برگ می et al., 2005)یادر لوبو(Costa-Franca and et al., 2009 ) نیز کاهش محتواي

نسبی برگ را در تحت تاثیر خشکی گزارش کردند. 

75، 50و شاهد (مالیماسترس خشکی شدید،گرم بر لیتر)، استرس خشکیمیلی400و 200، 0اسید (سالیسیلیکمختلفتیمارهاي: اثر3شکل 
)SA: اسیدسالیسیلیک(ها برمحتواي نسبی آب.توام آندرصد ظرفیت زراعی) و اثر100و .استp≤0.05سطح  دردارمعنیاختالفعدمنشانهمشابهحروف*

منابع

هاي یزدسنیکشهري، . اثر تنش خشکی بر تجمع پرولین و تغییرات عناصر در یونجه1385آخوندي، م. صفرنژاد، ع. الهونی، م. .1
.165-175: 4. جلد 1387علوم و فنون باغبانی ایران ) مجله.Medicago sativa Lرنجر (
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The effect of salicylic acid spraying on some physiological characteristics of peppermint under
drought stress
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Abstract

Salicylic acid is one of Hormones recently used to increase the strength to stress such as drought. The
aim of this experiment was to evaluate the effect of salicylic acid on physiological characteristics
peppermint plant under drought conditions. For this purpose a factorial experiment based on completely
randomized factorial with three levels of salicylic acid concentrations of 0 (control), 200 and 400 mg per
liter and three levels of drought stress, 100% field capacity (control), 75% FC and 50% FC with three
replications was conducted in greenhouse conditions Zanjan University. The results showed that salicylic
acid, carotene and xanthophyll RWC and increased compared to control, so it can be said that salicylic
acid could improve the properties of peppermint physiological.

Key word: salicylic acid, Drought, peppermint, physiological traits.
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