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تاریخ پذیرش0316/20/02 :
چکیده
بهمنظور بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک و گالیسین بر تولید علوفه یونجه تحت شرایط تنش کمآبی ،آزمایش حاضر بهصورت اسپلیت
پالت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار در سال زراعی  1311-19اجرا شد .در این آزمایش عامل اول
کمآبیاری در سه سطح آبیاری کامل ،قطع آبیاری از شروع گلدهی تا پایان فصل و قطع آبیاری از  95درصد گلدهی تا پایان فصل
بود و عامل دوم محلولپاشی مواد تخفیفدهنده تنش در پنج سطح بدون محلولپاشی 5/9 ،و  1میلیموالر اسید سالیسیلیک و  15و
 95میلیموالر گالیسین در نظر گرفته شد .صفات مورد بررسی شامل عملکرد علوفه تر ،تعداد ساقه در بوته ،فاصله میانگره و وزن
خشک برگ بود .نتایج حاکی از اثر نامطلوب تنش خشکی بر روی تمامی صفات تحت مطالعه و کاهش اثرات مخرب آن توسط مواد
تخفیفدهنده تنش بود .در بین تیمارهای مختلف آبیاری ،اثر قطع آبیاری در شروع مرحله گلدهی تأثیر منفی بیشتری بر روی
بیشتر صفات تحت مطالعه داشت و از تیمارهای تخفیفدهنده تنش ،گالیسین نقش مهمتری را نسبت به اسید سالیسیلیک در کم
کردن اثرات نامطلوب ایفا نمود .آبیاری بهصورت کامل و محلولپاشی اسید آسکوربیک و گالیسین در سطح  1و 95میلیموالر با
بیشترین عملکرد علوفه تر (به ترتیب  94/41و  61/16تن در هکتار) در گروه برتر آماری و قطع آبیاری در زمان شروع گلدهی و
عدم محلولپاشی مواد تخفیفدهنده تنش با کمترین عملکرد علوفه تر ( 24/14تن در هکتار) در ضعیفترین گروه آماری قرار
گرفتند .نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که ،تیمار آبیاری کامل با تعداد  32/25ساقه در بوته در بیشترین حد خود و تیمار قطع
آبیاری از مرحله شروع گلدهی با تعداد  21/52ساقه در بوته در کمترین حد خود بود .بهعالوه محلولپاشی گالیسین در سطح 95
میلیموالر باعث افزایش تعداد ساقه در بوته ( )31/22نسبت به شرایط عدم محلولپاشی ( )22/51شد.
کلمات کلیدی :اسیدسالیسیلیک ،کمآبیاری ،محلولپاشی ،یونجه.

 -0دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرج ،البرز ،ایران
 -0عضو هیأت علمی ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرج ،البرز ،ایران
 -3مدرس گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرج ،البرز ،ایران  ،ایران
٭ -مکاتبه کننده E- mail: msarajuoghi@gmail.com
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مقدمه

پتانسیل اسمزی شده و در نتیجه شاخص تنش خشکی با تأثیر

یونجه از قدیمیترین محصوالتی میباشد که برای تهیه

مستقیم ،باعث کاهش شاخص کلروفیل سطح برگ میشود.

علوفه دام مورد کشت و زرع قرار گرفته است .این گیاه

در شرایط تنش آب ،انتقال الکترون در فتوسیستم  IIمختل

بومی نواحی جنوب شرقی آسیا در مناطق کوهستانی شرق

شده و الکترون اضافی خارج شده از آب ،باعث تولید

مدیترانه است و گسترش گونههای وحشی آن در منطقه

اکسیژن فعال و در نتیجه خسارت به غشاءسلولی ،بهدلیل پر

قفقاز ،در جنوب شوروی و نواحی کوهستانی ایران و

اکسید شدن چربیها پروتئینها و کاهش میزان کلروفیل

افغانستان مشاهده شده است (درویشی زیدآبادی.)0311 ،

گیاه میگردد (حقیقی و همکاران .)0313 ،محققان ،متوسط

یونجه از نظر مواد معدنی و همچنین ویتامینها بهویژه

کاهش عملکرد ساالنه در اثر تنش خشکی را در جهان در

ویتامین  Aبسیار غنی بوده و بهطور متوسط حدود 00- 05

حدود  %01ذکر کردهاند که تا بیش از  %12در سال نیز

درصد و گاهی 02درصد پروتئین دارد ،بهطوری که منجر به

میتواند افزایش یابد (کافی و همکاران .)0311 ،از

افزایش قابل توجهی در تولیدات دامی میگردد ( Hart et

راهکارهایی که برای حفظ و گسترش تولید محصوالت

 .)al., 1988ارزش یونجه صرفاً در ارزش غذایی آن نبوده

کشاورزی در مناطقی که دارای مشکل کمبود آب

بلکه با جلوگیری از فرسایش خاک و هدر نرفتن آب و

میباشند ،استفاده می شود ،کاربرد خارجـی مواد

افزودن مقادیر قابل توجهی ازت به خاک ،نقش مهمی را در

تخفیفدهنده تنش است .از جمله این مواد میتوان به

حفظ و تقویت خاکهای زراعی ایفا میکند (بحرائی،

سالیسیلیک اسید و گالیسین اشاره کرد که یکی از

 .)0361کشور ایران با متوسط بارندگی  052میلیمتر در سال

مولکولهای پیام رسان مهم بوده و باعث عکسالعمل گیاه

در زمره مناطق خشک جهان طبقهبندی میشود و اقلیم

در برابر تنشهای محیطی میشوند و همانند یک

مدیترانهای بر آن حکم فرما است .کمبود آب مهمترین

آنتیاکسیدان غیر آنزیمی نقش مهمی را در تنظیم

عامل محدودکننده محصوالت کشاورزی ،بهویژه در مناطق

فرآیندهای فیزیولوژیک در گیاه ایفا میکنند .کاربرد

خشک و نیمه خشک محسوب میشود .از آنجایی که

خارجی اسید سالیسیلیک میتواند در فرآیندهای

بیشتر مساحت ایران را اینگونه مناطق تشکیل میدهند ،در

فیزیولوژیک گیاه مانند بسته شدن روزنهها ،جذب و انتقال

صورتی که حداقل نیاز آبی گیاه بنا به دالیلی نتواند فراهم

یونها ،یکپارچگی غشا و رشد و فتوسنتز نقش داشته باشد.

شود ،گیاه با تنش خشکی مواجه شده و میتواند صدمات

اسید سالیسیلیک بر روی پارامترهای مورفولوژیکی،

جبران ناپذیری به محصول وارد آید .تنش کمبود آب به

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه اثر دارد .افزایش غلظت

شرایطی اطالق میگردد که در آن سلولها و بافتها در

اسید سالیسیلیک باعث افزایش در ارتفاع گیاه ،سطح برگ،

وضعیتی قرار گرفتهاند که آماس آنها کامل نیست .به

وزن تر ،وزن خشک و محتوای پرولین میگردد .اسید

عبارت سادهتر ،کمبود آب یا تنش آب زمانی اتفاق میافتد

سالیسیلیک مادهای شبه هورمونی است که بر رشد و نمو

که میزان تعرق بیش از مقدار جذب آب باشد (علیزاده،

گیاهان اثر میگذارد .همچنین مادهای طبیعی است که بهطور

 .)0316تنش شدید کمبود آب باعث افزایش دمای برگ و

معمول در عکسالعمل گیاه در تنشهای زیستی و فیزیکی

در نتیجه ،پژمردگی ،پیچیدگی و پیری زودرس برگها

بهکار میرود .کاربرد اسید سالیسیلیک خارجی میتواند

میشود که این امر نیز کاهش جذب پرتو فعال فتوسنتزی را

باعث افزایش اسید سالیسیلیک درونزا که یک عالمت

در پی خواهد داشت و منجر به کاهش تولید ماده خشک

القایی در برابر پاسخهای دفاعی ویژه گیاهان است ،گردد

میشود .با افزایش تنش کمبود آب اسمولیتها با صرف

(مرادی مرجانه و گلدانی .)0312 ،گالیسین در دوره تنش

انرژی زیاد در گیاه تجمع یافته و در نتیجه انرژی که میتواند

کمبود آب از طریق تأثیر بر سیستم آنتیاکسیدان باعث

برای رشد و توسعه برگها استفاده شود ،صرف کاهش

تأخیر در لولهای شدن برگ گیاهان میشود .همچنین باعث
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محافظت رنگدانههای گیاهی ،آنتیاکسیدانها و آنزیمها

اسالمی واحد کرج واقع در ماهدشت با مختصات جغرافیائی

میشود .با توجه به اینکه کشورمان جزء مناطق خشک و

َ 35° 01عرض شمالی و َ 52° 51طول شرقی ،با ارتفاع 0300

نیمه خشک میباشد ،استفاده بهینه از منابع آبی و تقویت ساز

متر از سطح دریا ،میانگین بارش ساالنه  031/5میلیمتر و

و کارهای تحمل به تنش کمبود آب میتواند نقش مهمی

میانگین حداقل و حداکثر دمای ساالنه آن به ترتیب  1/1و

در بهبود تولید محصوالت کشاورزی ایفا نماید (عقبای،

 00/0درجه سانتیگراد به اجرا در آمد .آزمایش بهصورت

 .)0312هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر مواد

طرح کرتهای یک بار خرد شده در قالب طرح پایه

تخفیفدهنده تنش بر روی برخی صفات زراعی یونجه در

بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار صورت پذیرفت.

شرایط تنش رطوبتی بود.

تجزیه و تحلیل دادهها حاصل از مطالعه حاضر توسط
نرمافزار  SASو رسم نمودارها با استفاده از  Excelانجام

مواد و روشها

شد.

آزمایش حاضر در اردیبهشت سال  0310در مزرعه
تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد

جدول  -0ترکیب تیماری مورد استفاده در بررسی اثر اسید سالیسیلیک و گالیسین تحت شرایط کم آبیاری
Table 1. Effect of combination treatments use salicylic acid and glycine under deficit irrigation
تیمار
عالمت اختصاری
Treatment
Symbol
بدون محلول پاشی
Control
Without spraying
اسید سالیسیلیک  2/5میلیموالر
Co Ir+As0.5
Salicylic acid 0.5mM
آبیاری کامل
اسید سالیسیلیک  0میلیموالر
Co Ir+As1
Complete irrigation
Salicylic acid 1 mM
گالیسین  02میلیموالر
Co Ir+Gl10
Glycine 10 mM
گالیسین  52میلی موالر
Co Ir+Gl50
Glycine 50 mM
بدون محلول پاشی
Cu Ir Fl0%+No Sp
Without spraying
اسید سالیسیلیک  2/5میلیموالر
Cu Ir Fl0% +As0.5
قطع آبیاری از شروع گل دهی تا پایان
Salicylic acid 0.5mM
فصل
اسید سالیسیلیک  0میلیموالر
Cu Ir Fl0%+As1
Irrigation cancellation from
Salicylic acid 1 mM
the beginning of flowering
گالیسین  02میلیموالر
to the end of the season
Cu Ir Fl0%+Gl10
Glycine 10 mM
گالیسین  52میلی موالر
Cu Ir Fl0%+Gl50
Glycine 50 mM
بدون محلول پاشی
Cu Ir Fl50%+ No Sp
Without spraying
اسید سالیسیلیک  2/5میلیموالر
Cu Ir Fl50%+As0.5
قطع آبیاری از  50درصد گل دهی تا
Salicylic acid 0.5mM
پایان فصل
اسید سالیسیلیک  0میلیموالر
Cu Ir Fl50%+As1
Irrigation cancellation from
Salicylic acid 1 mM
50% flowering to the end of
گالیسین  02میلیموالر
the season
Cu Ir Fl50%+Gl10
Glycine 10 mM
گالیسین  52میلی موالر
Cu Ir Fl50%+Gl50
Glycine 50 mM
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اجراییسازی طرح

وسط با حذف  0متر از ابتدا و انتهای خط (اثر حاشیه)

مساحت کل قطعه زمین مورد استفاده حدود  0022متر مربع

علوفه برداشت و بالفاصله توزین و عملکرد علوفه تر در هر

بود .ابتدا در پاییز  0313به ازای هر متر مربع حدود 0

متر مربع مشخص شد و سپس این مقدار بهصورت عملکرد

کیلوگرم کود دامی پوسیده در زمین پخش شد و با خاک

علوفه تر در هکتار محاسبه شد .برای محاسبه وزن خشک

مخلوط گردید .سپس زمین مورد نظر برای پیاده کردن

برگ هر بوته ،برگها از بوته جدا شده و برای مدت 01

آزمایش شخم عمیق زده شد .در بهار  0310برای ایجاد بستر

ساعت در آون  15درجه سانتیگراد قرار داده شدند و سپس

مناسب و نرم کردن کلوخهها و آمادهسازی تکمیلی ،دیسک

وزن خشک برگ محاسبه گردید .برای اندازهگیری تعداد

و ماله زده شد .عملیات کاشت یونجه رقم همدانی که از

ساقه در بوته ،تعداد  02نمونه انتخاب و متوسط صفت

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج تهیه شده

اندازهگیری شد .برای اندازهگیری میانگره 02 ،بوته انتخاب

بود ،در شهریور  0310صورت گرفت .کرتهای اصلی

و طول سه میانگره متوالی اندازهگیری و متوسطفاصله

شامل سطوح مختلف آبیاری و کرتهای فرعی شامل

میانگره محاسبه گردید.

محلولپاشی مواد تخفیفدهنده تنش بود .هر کرت فرعی

نتایج و بحث

شامل  05خط کاشت ( 5سطح ماده تخفیفدهنده تنش و هر

نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در جدول  0ارائه

سطح  5خط کاشت) به طول  6متر با فواصل ردیف 52

شده است.

سانتیمتر که خطوط اول و چهارم هر تیمار بهعنوان حاشیه

عملکرد علوفه تر

در نظرگرفته شدند.

بر اساس نتایج بهدست آمده ،اثرات اصلی و همچنین اثرات

اسید سالیسیلیک و گالیسین از شرکت  MERCKآلمان

متقابل آنها برای صفت مذکور بسیار معنیدار ()P<0.01

تهیه و بر اساس غلظتهای در نظر گرفته شده در این

بود (جدول  .)0مهرابیانمقدم و همکاران ( )0312در

آزمایش آماده گردید (جدول  .)0محلولپاشی بوتهها از

تحقیقی بر روی ذرت علوفهای ،اثر سطوح مختلف تنش

زمان گلدهی شروع و بهصورت هر دو هفته یکبار انجام

خشکی و اسید سالیسیلیک را بر صفت عملکرد علوفه تر

شد .محلولپاشی بوتهها تا زمانی که تمامی سطح برگها

بررسی کردند و اثرات اصلی محلولپاشی و تنش را معنیدار

خیس شوند ادامه یافت و با پوشاندن سطح خاک ،از ریختن

و اثر متقابل آنها را غیرمعنیدار گزارش کردند .معنیداری

محلول اسید سالیسیلیک و گالیسین در سطح خاک

اثرات اصلی همسو با این تحقیق ولیکن عدم معنیداری اثر

جلوگیری شد .آبیاری مزرعه با توجه به رطوبت خاک و

متقابل ،مغایر با تحقیق حاضر بود .پایگذار و همکاران

وضعیت بارندگی پس از کشت شروع و پس از آن معموالً

( )0311نیز اثرات اصلی تنش ،محلولپاشی و اثرات متقابل

هر  1روز یکبار به میزان کافی و بهصورت کرتی انجام

آنها را معنیدار بدست آورده بودند که این یافته هم راستا

گرفت .آبیاری پس از تکمیل دوره رشد و در مرحلهی

با نتیجه بهدست آمده در این تحقیق بود.

شروع گلدهی بر اساس تیمارهای آزمایش انجام گردید

اثر متقابل تیمارهای آبیاری و مواد تخفیفدهنده تنش بر

(جدول  .)0عملیات برداشت بهصورت دستی در اواخر

صفت عملکرد علوفه تر (نمودار  )0نشان داد که ،تیمارهای

اردیبهشت  0315صورت گرفت.

 Co Ir+As1و  Co Ir+Gl50با بیشترین عملکرد علوفه تر

صفات مورد اندازهگیری

(به ترتیب  51/10و  60/06تن در هکتار) در گروه برتر

صفات عملکرد علوفه تر ،تعداد ساقه در بوته ،فاصله

آماری و تیمار  Cu Ir Fl0%+No Spبا کمترین عملکرد

میانگره و وزن خشک برگ مورد بررسی قرار گرفتند.

علوفه تر ( 01/01تن در هکتار) در ضعیفترین گروه آماری

جهت تعیین عملکرد علوفه تر (مجموع سه چین) از سه خط

قرار گرفتند .به عبارت دیگر بین آبیاری بصورت کامل و
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محلولپاشی اسید آسکوربیک و گالیسین در سطح  0و52

آب) در تحقیقات خود اشاره کرده بودند .رضا و همکاران

میلیموالر سینرژیسم (همافزایی) در افزایش عملکرد علوفه

( )Reza et al., 2006هم بیان نمودند که گالیسین بتائین

تر مشاهده شد که با قطع آبیاری در زمان شروع گلدهی و

در افزایش ظرفیت فتوسنتزی نقش دارد .با توجه به نقش

عدم محلولپاشی مواد تخفیفدهنده تنش به یک فرآیند

فتوسنتز در حد بهینه ،در جذب بهتر آب و مواد غذایی

آنتاگونیسم (کاهنده) تبدیل شد (نمودار  .)0اثر سالیسیلیک

( )Sing et al., 2005حصول به باالترین میزان عملکرد

اسید بر افزایش عملکرد علوفه قبالً توسط مهرابیانمقدم و

علوفه تر در شرایط آبیاری کامل و تحت تأثیر گالیسین

همکاران ( )0312گزارش شده بود .محققین یاد شده هم-

بتائین قابل انتظار و مطابق با نتجه حاصل از این تحقیق می-

چنین به کاهش عملکرد علوفه تحت تأثیر تنش خشکی هم

باشد .در ارتباط با دستیابی به کمترین میزان علوفه در

اشاره کرده بودند .افشارمنش و همکاران ( )0311نیز در

تیمار قطع آبیاری در شروع مرحله گلدهی قابل ذکر است

تحقیقی بر روی یونجه ،کاهش عملکرد علوفه تر تحت تأثیر

که در منابع مختلف حساسترین مرحله رشدی گیاه به تنش

تنش خشکی را گزارش کرده بودند .این یافتهها با نتیجه

خشکی ،زمان گلدهی ذکر شده است ( Gholinejad et

حاصل از این تحقیق مطابقت داشت .یودانف و همکاران

 .)al., 2009بنابراین حصول به کمترین میزان عملکرد

( )Yordanov et al., 2001قبالً به پتانسیل باالی

علوفه تر در شرایط تنش یاد شده فوق و بدون استفاده از

فتوسنتزی در شرایط مهیا بودن کامل ( RWCمحتوای نسبی

مواد تخفیفدهنده تنش ،دور از انتظار نیست.

جدول  -0نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه
Table 2. Analysis of variance of studied traits
میانگین مربعات ()MS
وزن خشک برگ

فاصله میانگره

تعداد ساقه در بوته

عملکرد علوفه تر

درجه آزادی

منابع تغییرات

Leaf dry
weight

Internode
distance

No. stem per
plant

Wet forage
yield

Df

S.O.V

32.25 ns

0.52 ns

14.14 ns

57.99 ns

2

تکرار

**1621.64

**25.91

**476.88

**1171.88

2

183.08

0.20

0.90

63.17

4

**839.13

**12.76

*111.99

**274.58

4

**327.56

**2.61

42.69 ns

**136.48

8

169.18

2.30

39.11

94.07

24

20.71

22.75

23.14

22.03

Block
آبیاری ()A
)Irrigation (A
خطای a
Error a
مواد تخفیف دهنده تنش ()B
)Stress reducing material (B
اثر متقابل ()A*B
)Interaction (A * B
خطای b
Error b
ضریب تغییرات ()%
)Cv (%

* ** ،و  :nsمعنیدار در سطح احتمال  5و  0درصد و غیر معنیدار.
ns, *, **: Non-significant Significant at 5% and 1% probability levels, respectively
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 نتایج مقایسه میانگین اثر آبیاری بر برخی صفات زراعی یونجه-3 جدول
Table 3. Results of mean comparison of effect of irrigation on some agronomy traits in alfalfa
صفات مورد بررسی
آبیاری

Traits

Irrigation
آبیاری کامل
Complete irrigation

عملکرد علوفه تر

تعداد ساقه در بوته

فاصله میانگره

وزن خشک برگ

Wet forage yield

No. stem per plant

Internode distance

Leaf dry weight

51.74a

32.20a

7.88a

72.68a

34.37a

21.02c

5.27b

21.95b

45.92b

27.85b

6.85a

63.72a

قطع آبیاری از شروع گل دهی
Irrigation cancellation from the
beginning of flowering
 درصد گل دهی50 قطع آبیاری از
Irrigation cancellation from
50% flowering

.حروف مشترک در هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف معنیدار در آزمون دانکن میباشد
Common alphabets in each column indicate that there is no significant difference in the Duncan test

 نتایج مقایسه میانگین اثر مواد تخفیف دهنده تنش بر برخی صفات زراعی یونجه-0 جدول
Table 4. Results of mean comparison of effect of extenuating stress on some agronomy traits in alfalfa
صفات مورد بررسی
مواد تخفیف دهنده تنش
Stress reducing material

بدون محلول پاشی
Without spraying
 میلیموالر2/5 اسید سالیسیلیک
Salicylic acid 0.5mM
 میلیموالر0 اسید سالیسیلیک
Salicylic acid 1 mM
 میلیموالر02 گالیسین
Glycine 10 mM
 میلی موالر52 گالیسین
Glycine 50 mM

Traits
عملکرد علوفه تر

تعداد ساقه در بوته

فاصله میانگره

وزن خشک برگ

Wet forage yield

No. stem per plant

Internode distance

Leaf dry weight

34.54b

22.01b

4.71b

47.29b

44.41a

25.93ab

6.45a

59.74ab

45.50a

27.36ab

7.66a

69.65a

47.03a

28.1ab

7.03a

65.55a

48.58a

31.72a

7.49a

70.68a

.حروف مشترک در هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف معنیدار در آزمون دانکن میباشد
Common alphabets in each column indicate that there is no significant difference in the Duncan test
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شکل  -0نمودار مقایسه میانگین اثر آبیاری و محلولپاشی مواد تخفیفدهنده تنش بر صفت عملکرد علوفه تر با استفاده از آزمون دانکن
Figure 1. Mean comparison of the average effect of irrigation and spraying of stress reducing
materials on the Wet forage yield by using Duncan test.

شکل  -0نمودار اثرات سینرژیسمی و آنتاگونیسمی آبیاری و محلولپاشی مواد تخفیفدهنده تنش بر صفت عملکرد علوفه تر
Figure 2- Synergistic and antagonistic effects of irrigation and spraying of stress relieving materials on the
Wet forage yield

تعداد ساقه در بوته

اثر متقابل آنها بر این صفت معنیدار نبود .امیریدهآبادی و

نتایج حاصل از این تحقیق (جدول  )0نشان داد که ،اثرات

همکاران ( )0311در تحقیقی بر روی نخود اثر تنش خشکی

اصلی آبیاری و مواد تخفیفدهنده تنش بر صفت تعداد ساقه

را بر صفت تعداد ساقه معنیدار ارزیابی کردند که با نتیجه

در بوته معنیدار (به ترتیب  P<0.01و  )P<0.05بود ،اما

این تحقیق مطابقت داشت .میرانصاری و همکاران ()0313

7

مجله زراعت و اصالح نباتات جلد  ،13شماره  ،2تابستان 1316
نیز به معنیدار شدن اثرات اصلی و اثر متقابل محلولپاشی بر

هیچگونه ماده کاهشدهنده تنش نیز موجب تشدید اثر تنش

صفت تعداد ساقه اشاره کرده بودند که معنیدار شدن اثرات

در این مرحله گردیده است.

اصلی همسو با تحقیق حاضر بود .میرزاحسین و همکاران

فاصله میانگره

( )0310در تحقیقی بر روی یونجه اثر متقابل تنش خشکی و

نتایج بدست آمده (جدول  )0نشان داد که اثرات اصلی

محلولپاشی را معنیدار بهدست آوردند که این یافته مغایر با

آبیاری و مواد تخفیفدهنده تنش و همچنین اثرات متقابل

نتیجه این تحقیق بود.

آنها بر صفت فاصله میانگره بسیار معنیدار ()P<0.01

نتایج مقایسات میانگین (جدول  )3نشان داد که ،تیمار

بود.

آبیاری کامل با تعداد  30/02ساقه در بوته در بیشترین حد

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای آبیاری و مواد

خود بوده و به تنهایی در گروه آماری ( )aو تیمار قطع

تخفیفدهنده تنش بر صفت مذکور در نمودار  3نشان

آبیاری از مرحله شروع گلدهی با تعداد  00/20ساقه در بوته

میدهد که تیمار  Co Ir+Gl50باعث افزایش فاصله میانگره

در کمترین حد خود بوده و در گروه آماری ( )cقرار

( 1/10سانتیمتر) نسبت به تیمار Cu Ir Fl0%+No Sp

گرفت .به عبارت دیگر آبیاری کامل موجب افزایش 53/01

( 3/11سانتی متر) شد ،که این اختالف بسیار معنیدار بود .به

درصدی تعداد ساقه در بوته نسبت به تیمار قطع آبیاری از

عبارت دیگر بین آبیاری بهصورت کامل و محلولپاشی

مرحله شروع گلدهی گردید .آخوندیان و صفرنژاد

گالیسین در سطح  52میلیموالر سینرژیسم (همافزایی) در

( )Akhondi and Safaarnejad, 2004در تحقیقات

افزایش فاصله میانگره مشاهده شد که با قطع آبیاری در

خود بر روی یونجه به کاهش تعداد ساقه در گیاه تحت تأثیر

زمان شروع گلدهی و عدم محلولپاشی مواد تخفیفدهنده

تنش کمآبی اشاره کردند که با نتیجه این تحقیق همخوانی

تنش به یک فرآیند آنتاگونیسم (کاهنده) تبدیل شد (نمودار

داشت.

 .)0موسویفرد و همکاران ( )0311در تحقیقات خود به

نتایج مقایسه میانگین تیمار مواد تخفیفدهنده تنش (جدول

کاهش طول میانگره تحت تأثیر تنش خشکی اشاره کردند

 )0حاکی از آن بود که تیمار  Gl50باعث افزابش تعداد ساقه

که منطبق بر تحقیق حاضر بود .ضابط و همکاران ( Zabet

در بوته ( )30/10نسبت به شرایط عدم محلولپاشی ()00/20

 )et al., 2003علت کاهش طول میانگره در ساقه ماش را

میشود ،که این اختالف بسیار معنیدار بود .به عبارت دیگر

بهدلیل اثر تنش خشکی بر کاهش تقسیم سلولی بیان کرده

تیمار  Gl50موجب افزایش  00/00درصدی تعداد ساقه در

بودند .کایرناک و همکاران ( )Kirnak, 2001کاهش طول

بوته نسبت به تیمار عدم محلولپاشی گردید .با توجه به

میانگره در اثر تنش خشکی را بهدلیل کاهش جذب آب و

اینکه تعداد ساقه در یونجه از اجزای مهم عملکرد علوفه

عناصر غدایی دانستند .میری و ضمانیمقدم ( )0313نیز علت

محسوب میگردد (میرزاحسین و همکاران )0310 ،و از

موضوع فوق را کاهش فتوسنتز در اثر تنش و بسته شدن

آنجائیکه گالیسین بتائین موجب افزایش عملکرد علوفه

روزنهها عنوان کردند .گالیسین بتائین هم بهدلیل افزایش

(تر و خشک) شده بود ،قابل انتظار است که در صفت تعداد

هدایت روزنهای ،افزایش فتوسنتز ،تورژسانس سلولی و به

ساقه در بوته نیز این ماده اثر افزایشی برای این صفت داشته

دنبال آن افزایش طویل شدن سلول باعث افزایش فاصله

باشد .دلیل افزایش تعداد ساقه در اینجا نیز بهبود ظرفیت

میانگرهها و درنهایت افزایش ارتفاع گیاه میشود ( Ma et

فتوسنتزی گیاه و جذب بهتر آب و مواد غذایی میباشد.

 .)al., 2007در ارتباط با این موضوع که غلظت 52

در این قسمت نیز همچون عملکرد علوفه ،حداقل صفت

میلیموالر آن تأثیر بیشتری بر فاصله میانگرهها نسبت به

یادشده ،از تیمار قطع آبیاری در شروع گلدهی بهدست آمد.

غلظت  02میلیموالر داشته است ،نیز میتوان گفت که

حساسیت زیاد گیاه در مرحله شروع گلدهی ( Chapaman

احتماالً افزایش غلظت این ماده اثرات مثبت آنرا با افزایش

 )et al., 1997دلیل این امر بوده که البته عدم مصرف
8
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غلظت داخلی این ماده تشدید نموده است .با توجه به آنچه

کافی و همچنین گالیسین بتائین که در باال به آنها اشاره

ذکر گردید ،حصول به باالترین میزان فاصله میانگره تحت

شد ،دستیابی به حداکثر ماده خشک در تیمار Co

تأثیر برهمکنش  Co Ir+Gl50قابل توجیه میباشد.

 Ir+Gl50منطقی وقابل توجیه است.

وزن خشک برگ

نتیجهگیری کلی

نتایج حاصل از تجزیه واریانس این صفت در جدول  0نشان

نتیجهگیری کلی آزمایش حاکی از اثر نامطلوب تنش

میدهد که اثرات اصلی آبیاری و مواد تخفیفدهنده تنش و

خشکی بر روی تمامی صفات تحت مطالعه و کاهش اثرات

همچنین اثرات متقابل آنها بر صفت وزن خشک برگ

مخرب آن توسط مواد تخفیفدهنده تنش بود .در بین

بسیار معنیدار ( )P<0.01است.

تیمارهای مختلف آبیاری ،اثر قطع آبیاری در شروع مرحله

نتایج مقایسه میانگین اثر آبیاری و مواد تخفیفدهنده تنش

گلدهی تأثیر منفی بیشتری بر روی اکثر صفات تحت

بر صفت وزن خشک برگ (نمودار  )5حاکی از آن بود که

مطالعه داشت و از تیمارهای تخفیفدهنده تنش ،گالیسین

تیمار  Co Ir+Gl50بیشترین ( 16/60گرم) و تیمار Cu Ir

نقش مهمتری را نسبت به اسید سالیسیلیک در کم کردن

 Fl0%+No Spکمترین ( 31/35گرم) وزن خشک برگ

اثرات نامطلوب ایفا نمود .تیمارهای  Co Ir+As1و Co

را داشتند .به عبارت دیگر بین آبیاری بهصورت کامل و

 Ir+Gl50با بیشترین عملکرد علوفه تر (به ترتیب  51/10و

محلولپاشی گالیسین در سطح  52میلیموالر سینرژیسم

 60/06تن در هکتار) در گروه برتر آماری و تیمار Cu Ir

(همافزایی) در افزایش وزن خشک برگ مشاهده شد که با

 Fl0%+No Spبا کمترین عملکرد علوفه تر ( 01/01تن

قطع آبیاری در زمان شروع گلدهی و عدم محلولپاشی

در هکتار) در ضعیفترین گروه آماری قرار گرفت.

مواد تخفیفدهنده تنش به یک فرآیند آنتاگونیسم

همچنین تیمار آبیاری کامل با تعداد  30/02ساقه در بوته در

(کاهنده) تبدیل شد (نمودار  .)6امیریدهآبادی و همکاران

بیشترین میزان بوده و به تنهایی در گروه آماری ( )aو تیمار

( )0311در تحقیقات خود به کاهش وزن خشک برگ در

قطع آبیاری از مرحله شروع گلدهی با تعداد  00/20ساقه در

اثر تنش خشکی اشاره کرده بودند که منطبق با نتیجه حاصل

بوته در کمترین حد خود بوده و در گروه آماری ( )cقرار

از تحقیق حاضر بود .در این ارتباط ساب و همکاران ( Saab

گرفت .بهعالوه تیمار  Gl50باعث افزابش تعداد ساقه در بوته

 )et al., 1990اظهار نمودند ،تنش خشکی و بهخصوص در

( )30/10نسبت به شرایط عدم محلول پاشی ( )00/20شد .در

مرحله گلدهی با جلوگیری از توسعه برگ و ریزش برگها

ادامه مشخص شد که ،تیمار  Co Ir+Gl50باعث افزابش

و کاهش اندام هوایی ،میزان مصرف کربن و انرژی را در

فاصله میانگره ( 1/10سانتیمتر) نسبت به تیمار Cu Ir

اندام هوایی کاهش داده و با توزیع سهم بیشتری از مواد

 3/11( Fl0%+No Spسانتیمتر) شد ،که این اختالف

فتوسنتزی به سایر اندامها ،سبب کاهش میزان ماده خشک

بسیار معنیدار بود .در نهایت نتایج حاکی از آن بود که

در برگ میشود .از طرفی با توجه به نقش گالیسین بتائین

تیمار  Co Ir+Gl50بیشترین ( 16/60گرم) و تیمار Cu Ir

در افزایش فتوسنتز و جذب بهتر آب و مواد غذایی ( Sing

 Fl0%+No Spکمترین ( 31/35گرم) وزن خشک برگ

 ،)et al., 2005افزایش وزن خشک برگ تحت تأثیر این

را داشتند.

ماده قابل انتظار است .با توجه به اثرات مطلوب وجود آب
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 نمودار مقایسه میانگین اثر آبیاری و محلولپاشی مواد تخفیفدهنده تنش بر صفت فاصله میان گره با استفاده از آزمون دانکن-3 شکل
Figure 3. Mean comparison effect of irrigation and spraying of stress-reducing materials on the
distance between the nodes using the Duncan test.

(cm)

12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

No Sp

As 0.5

As 1

Gl 10

Gl 50

Co Ir

5.02

7.75

8.87

7.943

9.867

Cu Ir Fl0%

3.97
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5.82

5.26

6.37

Cu Ir Fl50%

5.16

6.65

8.31

5.97

8.17

 نمودار اثرات سینرژیسمی و آنتاگونیسمی آبیاری و محلولپاشی مواد تخفیفدهنده تنش بر صفت فاصله میانگره-0 شکل
Figure 4. Synergistic and antagonistic effects of irrigation and spraying of stress-reducing materials on the
distance between the nodes trait.
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 از آزمون دانکن0 نمودار مقایسه میانگین اثر آبیاری و محلولپاشی مواد تخفیفدهنده تنش بر صفت وزن خشک برگ با استفاده-5 شکل
Figure 5. Mean comparison of effect of irrigation and spraying of stress relieving materials on leaf
dry weight trait using Duncan test

 نمودار اثرات سینرژیسمی و آنتاگونیسمی آبیاری و محلولپاشی مواد تخفیفدهنده تنش بر صفت وزن خشک برگ-6 شکل
Figure 6- Synergistic and antagonistic effects of irrigation and spraying of stress-reducing materials on the leaf
dry weight trait.
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Abstract
In order to investigate the application of salicylic acid and glycine acid on alfalfa forage production
under drought stress conditions, the present experiment was conducted as split plot based on
randomized complete block design with three replications in 2015-2016. In this experiment, the first
factor was irrigation at three levels of complete irrigation, irrigation interruption from flowering to the
end of the season, and irrigation cancellation from 50% flowering to the end of the season. The second
factor was the solubilization of Stress reducing material at five levels without spraying, 0.5 And 1 mM
salicylic acid and 10 and 50 mM glycine were considered. The studied traits included fresh forage
yield, number of stems per plant, internode length and leaf dry weight. Among different irrigation
treatments, the effect of irrigation cut off at the onset of the flowering stage had a more negative effect
on most of the studied traits. Glycine plays a more important role in reducing glycine and salicylic
acid in reducing undesirable effects. Full irrigation and spraying of ascorbic acid and glycine at levels
of 1 and 50 mM with the highest forage yield (58.84 and 61.46 ton. ha-1 respectively) in the highest
statistical group and irrigation at the onset of flowering and non-irrigation The stress reliever with the
least forage yield (28.48 ton. Ha-1) was placed in the weakest group. The results of mean comparison
showed that total irrigation with 32.20 stems per plant and maximum irrigation cut from the beginning
of flowering with 21.02 stems per plant were at their lowest. In addition, glycine spraying at 50 mM
resulted in an increase in the number of stems per plant (31.72) compared to non-spraying conditions
(22.01).
Keywords: Alfalfa, Glycine, low irrigation, Spraying, Salicylic Acid.
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