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 چکیده

شکی یکی از عوامل محدود  ست وکنندۀ تنش خ سید به عنوان یک تنظیم مادۀ  تولیدات گیاهی ا سیلیک ا سالی  گیاهی، قادرکنندۀ شیمیایی 
توادد باعث بهعود باروری، اصتت   میگیاهان افزایش دهد. همچنین استتادادا از مواد یعی ی مادند زلولیت دیز  استتت مواومت به خشتتکی را در

این پژوهش اثر تنش خشکی، سالیسیلیک اسید و زلولیت بر برخی  در فیزیکی و شیمیایی خاک و همچنین افزایش دگهداری آب در خاک شود.

های کامل تصادفی با بلوکۀ صورت اسپلیت فاکاوریل در قالب یر  پای به1396 از خصوصیات کمی و کیدی گیاا دارویی آویشن ددایی در سال

شگاامزرعۀ سه تکرار در  س می تربت جا آزاد گیاهان دارویی داد اینکه  از ابادا بذور در ظروف کشت، کشت گردیددد و سپس ب د.  اجرا شد ما

ها در بوتهبرداری از دمودهها اداوال دادا شتدا و ستپس در زمین مورد ملال ه مستاور شتددد. مار رستیددد به گلدانستادای10ها به ارتداع جواده

 درصد،75، درصد100) سلح آبیاری شامل عنوان عامل اصلی در چهار این آزمایش بررسی تنش آبی به از گلدهی صورت گرفت. هدفمرحلۀ 

شش  های اصلی و مصرف موادیر مخالف زلولیت در چهار سلح )عدم کاربرد زلولیت، دو، چهار،کرتدر ( زراعیدرصد ظرفیت  25درصد و  50

سلح ) تن در سید در دو  سیلیک ا سالی صرف  صورت فاکاوریل در ( موالرمیلی 1و  5/0هکاار( و م های فرعی کرتبه عنوان عوامل فرعی به 
 بوته، شاخص سلح برگ، جادعی، وزن ترشاخۀ  ارتداع بوته، ت داد قراردادا شددد. داایج دشان داد که اثر سلو  مخالف تنش آبی بر صداتی مادند

دار شد. مصرف سالیسیلیک اسید م نیدار و صدت وزن خشک بوته در سلح پنج درصد م نییک درصد  گل در گل آذین درسلح آمارید ت دا

تر بوته  وزنصدت حجم بوته و  دار وم نیسلح احامال یک درصد  گل در گل آذین، سلح برگ و وزن خشک در صداتی همچون ت داد دیز بر

صد  در سلو  مخالف مصرف .شد دارم نیسلح پنج در صداتی ازقعیل همچنین   ،بوتهجادعی، وزن تر شاخۀ  ت داد ارتداع بوته،: زلولیت دیز بر

سم نیگل در گل آذین درسلح آماری یک درصد  وزن خشک بوته، شاخص سلح برگ، ت داد سالی سید و دارشد. داایج اثرات ماوابل  یلیک ا

 موالرمیلی1هکاار زلولیت و غلظت  تن در 6آبی گیاا،  درصد دیاز 75آبیاری  که بیشارین عملکرد گیاا درتیمار تنش آبیاری دشان داد زلولیت و
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 مقدمه. 1
گیاهی  (Thymus daenensis celak) آویشتتتن ددایی

 وپایه چوبی  بن و ، دربالشتتاکیبه صتتورت  پایا، پرستتاقه و

باشتتتد.  ۀخادواده بما لق  عاًد ناع می   از گوده 350 توری

دواط  در .شتتودمیجنس آویشتتن در ستتراستتر جهان یافت 

که  14مخالف ایران  ده وجود دارد  یک  4گو ددم ده ا گو

شد،میایران  ست ک 4یکی از این  با شن ددایی ا ه گوده آوی

 های مرکزی،استتاانهای بومی ایران استتت که در گوده از

حال هار م یاری، و چ یه گکه بخا مدان، بویراحمد، ویلو  ه

استتادس  ].20[ فارس پراکنش جغرافیایی دارد اصتتدهان و

ضتتد باکاری،  قارچ،آن ضتتد استتپاستتم، بادشتتکن، ضتتد 

جایگاا  آدای اکسیدان است و ضدعدودی کنندا، خلط آور و

های برگ ها وستترشتتاخه .خاصتتی در تجارت جهادی دارد

ایزومر  دارای مواد شتتیمیایی ما دد استتت که دوآویشتتن 

ی هابرگ از .ها هستتاندترین آنمهم از تیمول وکارواکرول

همچنین از استتادس گیاا  های غذایی وفراورداآویشتتن در 

آرایشتتی  صتتنایع دارویی، بهداشتتای و ها ودوشتتیددیدر 

 اددام رویشتتیاز توجه به اینکه  با]. 28[ شتتودمیاستتادادا 

 مودار زراعی در عوامل محیلی و ،شودمیآویشن اسادادا 

ثیر أتآن  ۀثرؤم ۀماددر دهایت  تولید اددام رویشی آویشن و

سخ گیاهان دارویی .]22[ تسا گذار های تنشبه  درک پا

ید و به  محیلی برای تول یاهان ماحمل  تنش اصتتت   گ

 .]49[ ضروری است کام ً

دواحی  درصتتد مستتاحت ایران در 90که باتوجه به این

تنش خشکی یکی  گرفاه است و خشک قراردیمه خشک و

مل  از به حستتتاب  ثرؤمعوا هان  یا کاهش عملکرد گ در 

های تنشدرک پاستتخ گیاهان دارویی دستتعت به  آید،می

ید و به تنش،اصتتت    محیلی برای تول  گیاهان ماحمل 

ست کام ً شکی از .]3 [ضروری ا های تنشجمله  تنش خ

 ها وروزدهمحیلی مهم استتت که با ایجاد اخا ل در عمل 

    هاآدزیم ها وپروتئینتخریب  ،]47[ستتیستتام فاوستتنازی 

 ،]41[ میوا ریزش گل و ،]47[ کاهش ستتلح برگ ،]17 [

 
1 Stomatal Conductance 

کاهش عملکرد  و ]49[ وزن خشتتک گیاا تر و کاهش وزن

 تنش خشکی برثیر أتهمچنین  .]16[ شودمیگیاا دارویی 

محاوای دستتتعی آب برگ  و (SC1ای )روزدتتههتتدایتتت 

(RWC2) سازی مادند افزایش کارایی  سوخت وت یا اثرا و

کات  مصتتترف آب و دهتنظیم حر با تغییرات روز که  ای 

سی در  سا سعت  های فیزیولوژیکی،یندآفرا تحمل گیاا را د

ستمیبه تنش افزایش  شدا ا در  .]50، 30[ دهند اثعات 

ادجام شتتدا بیان شتتدا استتت که تنش خشتتکی تحویوات 

سط بر شکی  ماو شاه ولی خ روی مودار کلروفیل اثری ددا

 .]36، 19[ شتتتودمیشتتتدید باعث کاهش مودار کلروفیل 

 عملکرد گیاهان و رشتتتد و برثر ؤمامروزا شتتتناخت عوامل 

کیدی محصوالت  های کمی وویژگی ها برآنثیر أتهمچنین 

ستویژازراعی از اهمیت  سالیسیلیک  ].32[ ای برخوردار ا

ست که دوش مهمی در موابله با  شعه هورمون ا سید یک  ا

ستتلح  گیاهان در های محیلی در گیاهان دارد که درتنش

 اسادادا .]44، 38، 12[ های ریشه وجود داردسلول برگ و

 و فرآیند فاوسناز های روزدهسلولبر  تأثیرعث با از این مادا

استتتادادا از  ای مشتتتاهدا گردیدملال هدر . ]14[گردد می

سید موجب افزایش ارتداع گیاا، یول  سیلیک ا ساقۀ سالی

سلح دهنداگل  سادس در  ،برگ،  شک و ا وزن تر، وزن خ

سید ]29[ گیاا بابوده کعیرگردید سیلیک ا سالی سادادا از  . ا

سیاهداده در ستتأثیر  افزایش عملکرد گیاا  شاه ا . ]39[ دا

صیات  صو سعب بهعود خ کاربرد مواد یعی ی مادند زلولیت 

همچنین باعث افزایش  و شتتیمیایی خاک شتتدا فیزیکی و

دایجه گیاا  در ،شتتتودمیظرفیت دگهداری آب داخل خاک 

های محیلی از آب ذخیرا شدا در تنشتوادد در شرایط می

یکی دیگر از  .زلولیت به عنوان ذخیرا گاا استتتادادا دماید

 و های استتادادا از زلولیت کاهش مصتترف کودهاخاصتتیت

، 19[ باشتتتدمیهای زیستتتت محیلی آلودگیجلوگیری از 

 Dracocephalum وهشی که در گیاا بادرشعیژدر پ .]27

moldavica) ادجام گردید مصترف زلولیت ستعب افزایش )

ید عملکرد یاا گرد به  .]15، 1[ کمی و کیدی گ جه  با تو

خشتتتک به دیمهاینکه کشتتتور ایران جزق اقلیم خشتتتک و 

2 Relative water content 
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ساب  یور و همین توجه به کمعود منابع آبی آید و بامیح

و زلولیت در  سالیسیسلیک اسید گزارتأثیر دوش  به دلیل

تأثیر و  این مواد استتتادادا از های محیلی،تنششتتترایط 

گیاهان در شرایط  کیدی و بر خصوصیات کمی هاآنمثعت 

جام این تحویق را ضتتترورت بحرادی، یاا دارویی اد و  بر گ

 .]37 [ سازدمیاددمیک آویشن ددایی دمایان 

 

 شناسیروش .2

 مطالعه مورد منطقۀ معرفی. 1.2
شگاا ۀمزرعمورد ملال ه در  ۀمنلو  گیاهان دارویی داد

خراستتان  آزاد استت می شتتهرستتاان تربت جام در استتاان

ضوی قرار دارد.  ساان تربت جام از دظر جغرافیایی ر شهر

یایی و  27درجه و  60در  درجه و  35دقیوه یول جغراف

دقیوه عرض جغرافیایی واقع در منایق آن از ستتتلح  13

 مار اخا ف ارتداع دارد. 1200الی  899دریا 

 بندی آمعرژا درتوستتیمبه لحاظ  هوایی و لحاظ آب و به

های گرم وخشتتتک بودا و تابستتتااندیمه بیابادی با  ۀمنلو

ش های سرد قرار دارد. بافت اقلیمی شهرساان در بخزمساان

ست که از ساادی ا شاا شمالی کوه  بهارین ارتداعات آن کوا 

مورد ملال ه در  ۀمنلوباشتتتد. میزان بارددگی میدشتتتین 

جام از بت  اان تر ماا  شتتتهرستتت ، 1397تا1396فرودین 

قل و مار ومیلی3/155 یب میادگین حدا به ترت  حداکثر دما 

 ۀستتالیادمیزان بارددگی  وگراد ستتادای ۀدرج3/43 و 10 /21

 .است ماغیر مارمیلی170تا117آن بین 

 روش کار. 2.2
تنش کم آبی به  به منظور بررستتتی ت دیل اثرات ستتتوق

سل صرف زلولیت و ۀوا افزایش تحمل گیاا در برابر تنش  م

 کمعود آب با اسادادا از محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر

صتتورت  این ملال ه 1396عملکرد آویشتتن ددایی در ستتال 

در  آزمایش استتپلیت فاکاوریلاین تحویق براستتاس  .گرفت

تکرار ادجام  3های کامل تصتتتادفی با بلوک ۀپایقالب یر  

سلحکرت شد. صلی به تنش آبی در چهار  ساس  بر های ا ا

صد ظرفیت  100 صد 75 ،زراعیدر  50، زراعیظرفیت  در

یت زراعی یت زراعی 25و  درصتتتد ظرف  و درصتتتد ظرف

 4زلولیت در های فرعی به صورت فاکاوریل به مصرف کرت

 و هکاار تن در 2 ،هکاار تن در 4 تن در هکاار، 6ستتتلح 

صرف زلولیت  شد.میعدم م سید تیمار  با سیلیک ا دیز سالی

بررسی قرار  مورد موالرمیلی 5/0 و موالرمیلی1سلح دو در 

صل مربع و مار 3در  2ها کرت اب اد .گرفاند از  هاکرتچه ۀفا

کدیگر ل مار و 5/0 ی کدیگر  هاتکرار ۀفاصتتت مار 5/1از ی

 ت داد و مارستتادای 20از یکدیگر  هابوته ۀفاصتتل باشتتد.می

ابادا بذرها در ظروف  باشد.میخط  4 خلوط در هر کرتچه

شددد شت  شت با خاک کوکوپیت ک صورت  و ک آبیاری به 

به ارتداع  که بذرها جواده زددد و زمادی، مه پاش ادجام شتتد

داخل  و ماری رستتیددد از ظروف کشتتت خار ستتادای20

های پ سایکی که با خاک مزرعه پرشدا بوددد کشت گلدان

پس از مدت یک ماا که ریشتتته دوادی درخاک  گردیددد و

های مورد ملال ه کرتدر  و ها خار ادجام شتتتد از گلدان

شددد. شت  صلی به تنش آبی درکرت ک سلح  چهار های ا

صد 25) صد 50 ،در صد  75 ،در صد ظرفیت  100 ودر در

یاری از  و بوددد (زراعی های بلوکبرای اعمال تیمارهای آب

 آبیاری با گیری عمق آباددازابرای  .گچی استتادادا گردید

رستتتی استتتت  دوع خاک لومی توجه به خاک منلوه که از

یزان مقFcƟ=  %31 م ع بیتتاری ،  یز از آب آ مول د  فر

Dr(×sdgƟ-FcƟ)=I یاری عمق آب مار میلیحستتتب  بر آب

 sdgƟ ،()ریوبت ظرفیت زراعی FcƟگردید، که  محاستتتعه

)عمق  Dr های مورد ملال ه( و)ریوبت قرالت شدا در کرت

اساس مساحت  است( سپس حجم آب آبیاری برگیاا  ۀریش

 مارمربع محاستتتعه گردید برحستتتب مار 33هر کرت که 

و بر  مدآدستتتت هدر دهایت تعدیل به لیار گردید ب مک ب و

 .حسب تیمارهای آبیاری اعمال گردید

به صتتتورت فاکاوریل به مصتتترف  های فرعی دیزکرت

با  تن در 6 و 4 ،2 )عدم مصتتترف زلولیت، موادیر زلولیت 

سید و هکاار( سیلیک ا سالی صرف   و 5/0) سلح دو در م

روی اددام هوایی گیاا  به صتتورت استتپری بر (موالرمیلی1

وزن  مورد ملال ه وزن تر، صتتتدات محلول پاشتتتی گردید.
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وزن  حجم بوته، بوته، ارتداع گل در گل آذین، ت داد خشک،

 از گیریدموده باشتتند.میشتتاخص ستتلح برگ  گل آذین،

در  شتتتد،تیرماا ادجام  و در خرداد های مورد آزمایشبوته

شت  در دظر گرفان  کرت آزمایشی با بوته از هر 4زمان بردا

  .گردیدددتصتتتادفی اداخاب  ای به یور کام ًحاشتتتیهاثرات 

شت  سلح سادای 5 ای بود که ازگودهها به بوتهبردا ماری 

 ملال اتبرای ادجام  و توزین شتتتددد و ها قلعبوتهزمین 

پس از  به آزمایشتتتگاا اداوال یافاند.ها دمودهآزمایشتتتگاهی 

جام  مایشاد ددازابرای  های الزمآز دات مورد گیری ا صتتت

تحلیل  و مورد تجزیه SASها توستتط درم افزار دادا ،ملال ه

یادگین و قرارگرفاند با آزمون چند م ای دادکن در دامنهها 

 سلح احامال پنج درصد موایسه شددد.

 

 نتایج .3

 ارتفاع. 1.3
قرار مصتترف زلولیت  وتنش آبی ثیر أتارتداع گیاا تحت 

 بر (.1)جدول  ددشد دارم نی %1احامال  سلح در و گرفت

ثیر أتاستتاس داایج تجزیه واریادس ستتالیستتیلیک استتید 

شت. داری برم نی اثرات ماوابل آبیاری  روی ارتداع گیاا ددا

ولی اثرات ماوابل  شتتددد دارم نی %1ستتلح  زلولیت در و

ید و یک استتت یت و ستتتالیستتتیل یاری و  زلول همچنین آب

سالیسیلیک اسید  اثرات ماوابل آبیاری، و سالیسیلیک اسید

 ۀموایستتجدول  در. (2)جدول  دشتتددد دارم نیزلولیت  و

میادگین ستتلو  مخالف آبیاری دشتتان داد که بیشتتارین 

 درصد ظرفیت زراعی 75در سلح آبیاری  گیاا مودار ارتداع

سلح  مارسادای 88/13یادگین م گیاا با شد که با  صل  حا

اخا ف م نادار دداشت. کمارین  درصد ظرفیت زراعی 100

 با درصتتتد ظرفیت زراعی 25در ستتتلح گیاا مودار ارتداع 

 50دستتت آمد که با ستتلح هب مارستتادای 38/10 میادگین

 در .(2دار دداشت )جدولم نااخا ف  درصد ظرفیت زراعی

کمارین ارتداع  و اثر بیشتتارینبین ستتلو  مخالف زلولیت 

با یاا  یادگین  گ به  مارستتتتادای 63/10 و 5/14م مربوط 

 بودعدم مصرف زلولیت  وهکاار  تن در 6تیمارهای مصرف 

ستتلو  مخالف مصتترف ثیر أتارتداع گیاا تحت  (.4جدول )

سید قرا گرفت و سیلیک ا هم  داری را بام نیاخا ف  سالی

سالیسیلیک  موالرمیلی1 مصرف دشان دداددد ولی در تیمار

ستتالیستتیلیک استتید  موالرمیلی5/0استتید دستتعت به تیمار 

اایج  (.3)جدول  بیشتتتار بود گیااارتداع   ۀموایستتتیعق د

شارین ارتداع میادگین اثرات ماوابل  سلح گیاا بی در تیمار 

صد ظرفیت زراعی100 سلح در سالیسیلیک  موالرمیلی1، 

ید و ستتتلح  با  تن در 6استتت یت  اار زلول یادگین هک م

 مارسادای 9کمارین ارتداع با میادگین  و مارسادای67/17

یاری عدم  و درصتتتد ظرفیت زراعی 25 مربوط به تیمار آب

سالیسیلیک اسید به دست  موالرمیلی5/0 مصرف زلولیت و

 (.8)جدول  آمد

 جانبی ۀشاختعداد . 2.3

ست آمدا از جدول   ت دادواریادس  ۀتجزییعق داایج به د

مصتترف  وآبیاری ستتلو  مخالف ثیر أتجادعی تحت  ۀشتتاخ

دار م نی %1در ستتلح احامال  هرکدام و قرار گرفت زلولیت

 زلولیت(، و چنین اثر ماوابل این دو تیمار )آبیاریهم. شتتددد

سالیسیلیک سید )  ماوابل آبیاری، همچنین اثر و زلولیت( و ا

سید و سیلیک ا سلح احامال  سالی  دارم نی %1زلولیت در 

میادگین  ۀموایستتداایج حاصتتل از جدول  (.1)جدول شتتددد 

 جادعی در ۀشتتاخبیشتتارین ت داد د ستتلو  آبیاری دشتتان دا

 29/57میادگین  با درصتتد ظرفیت زراعی 75ستتلح آبیاری 

 درصد زراعی 25جادعی در سلح  ۀشاخکمارین ت داد و عدد

ست آمد 25/39میادگین  با صد 50که با  عدد به د  زراعی در

تنش آبیاری باعث کاهش  (.2)جدولاخا ف م نادار دداشت 

که باوادد در دایجه گیاا برای آن گردد ومیتوسیمات سلولی 

سعت شان دهد رشد رویشی  د به این تنش از خود مواومت د

 یابد.میدر دایجه ارتداع گیاا دیز کاهش  کند وخود را کم می

تنش خشتتتکی داشتتتی از کمعود آب ستتتعب کاهش رشتتتد 

 ستتلح برگ و ،بوتههای مخالف گیاا از جمله ارتداع قستتمت

سالیسیلیک ثیر أتگرچه ا گردد.میدر بوته  جادعی ۀشاخ ت داد

اما رودد  دار دعودم نیجادعی  ۀشتتتاخ روی ت داد استتتید بر

جادعی با افزایش غلظت ستتالیستتیلیک  ۀشتتاخافزایش ت داد 
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شد شاهدا  سید م شان  در(. 3)جدول ا شدا د تحویق ادجام 

شد، شارینمصرف  سلو  مخالف در دادا  ت داد  زلولیت بی

به تیمارجادعی  ۀشتتتاخ یت هکاار تن در 6 مربوط  با  زلول

مربوط  96/28با میادگین  کمارین ت داد و 29/63میادگین 

 بر(. 4)جدول  مشتتاهدا گردید زلولیت به تیمار عدم مصتترف

صله  ساس داایج حا سید و زلولیت اثر ماوابل ا سیلیک ا سالی

میادگین  باجادعی  ۀشتتاخت داد بیشتتارین  مشتتاهدا شتتد که

به تیمار مصتتترف  83/64 یت و تن در 6مربوط   هکاار زلول

 کمارین مودار ت داد و سالیسیلیک اسید موالرمیلی1غلظت 

مربوط به تیمار عدم مصرف  42/26میادگین  جادعی با ۀشاخ

 ستتتالیستتتیلیک استتتید بود موالرمیلی5/0غلظت  زلولیت و

 اثر ماوابل یعق داایج به دستتتت آمداهمچنین  (.5)جدول

 دشان دادجادعی  ۀشاخ سالیسیلیک اسید بر ت داد آبیاری و

شارین میزان ت داد که  75سلح آبیاری  جادعی در ۀشاخ بی

ستتالیستتیلیک  موالرمیلی5/0غلظت  و درصتتد ظرفیت زراعی

یادگین  با استتتید با غلظت  58/58م داوت چندادی   1که ت

شاخه  کمارین ت داد دداشت و اسید سالیسیلیک موالرمیلی

غلظت  با درصتتد ظرفیت زراعی 25جادعی در ستتلح آبیاری 

به دست  17/37میادگین  با سالیسیلیک اسید موالرمیلی5/0

ر ماوابل ثصتتتورت گرفاه ا ۀملال توجه به  با .(6)جدول  آمد

شاخه جادعی زلولیت بر آبیاری و شارین ت داد ،روی ت داد  بی

 6 و درصد ظرفیت زراعی 75سلح آبیاری  جادعی در ۀشاخ

ب هکاار تن در یت  یادگین ا زلول  در کمارین مودار و 5/73م

به  17/23میادگین  با درصد ظرفیت زراعی 25 آبیاریسلح 

 (.7 )جدول دست آمد

 گلدهیمرحلۀ های کامل تصادفی در بلوکواریانس اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح تجزیۀ جدول . 1جدول 

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادی

 میادگین مرب ات

 حجم بوته
 ت داد گل 

 در گل آذین
 وزن تر بوته سلح برگ ارتداع

 وزن

 خشک بوته

 ت داد

 جادعیشاخۀ 

14148/02ns 0/14ns 66/14 2 بلوک ** 1723/81ns 22/264 * 23/6 * 75/32ns 

19/1076 **3248132 3 آبیاری ** 34/82 ** 87/13025 ** 84/341 * 31/26 ** 36/1679 ** 

a 6 32/16609خلا   79/7  03/1  52/389  02/39  17/1  68/35  

7/101946 1 سالیسیلیک اسید * 5/253 ** 1/76ns 57/5095 ** 12/71 * 79/24 ** 70/04ns 

83/1073 **1699897 3 زلولیت ** 87/63 ** 07/49805 ** 99/848 ** 48/46 ** 94/4861 ** 

19812/35ns 11/42 3 زلولیت ×سالیسیلیک اسید ** 0/04ns 84/1266 * 88/55 * 82/9 ** 49/240 ** 

17794/09ns 3/81ns 0/34ns 101/88ns 1/18ns 28/3 3 سالیسیلیک اسید ×آبیاری  ** 60/79ns 

6/216429 9 زلولیت ×آبیاری  ** 62/136 ** 29/4 ** 97/4836 ** 22/81ns 86/2 ** 42/248 ** 

18924/29ns 53/13 9 زلولیت ×سالیسیلیک اسید  ×آبیاری  * 0/62ns 128/92ns 14/77ns 49/4 ** 31/117 ** 

b 56 81/24530خلا   92/5  2/1  27/391  94/14  95/0  17/23  

94/16  ضریب تغییرات )%(  47/21  96/8  12/13  26/26  1/24  99/9  

ns ،*  01/0و  05/0دار سلح ایمینان م نیدار و م نیبه ترتیب غیر  **و 

 گلدهیمرحلۀ میانگین سطوح مختلف آبیاری برای صفات ارزیابی شده در مقایسۀ . 2 جدول

 حجم بوته آبیاری
 ت داد گل

 در گل آذین
 سلح برگ ارتداع

 وزن

 تر بوته

 وزن

 بوته خشک

 ت داد

 جادعیشاخۀ 

25 588/08c 4/83d 10/38b 125/78d 11/34b 2/97b 39/25c 

50 630/65c 6/96c 10/88b 140/22c 12/58b 3/36b 43/21c 

75 1302/74a 19/42a 13/88a 180/02a 19/88a 5/09a 57/29a 

100 1176/34b 14/13b 13/75a 156/84b 15/06b 4/8a 52/92b 
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 گلدهیمرحلۀ میانگین سطوح مختلف سالیسیلیک اسید برای صفات ارزیابی شده در مقایسۀ . 3جدول 

 حجم بوته اسید سالیسیلیک
 گل ت داد

 در گل آذین
 وزن تر بوته سلح برگ ارتداع

 وزن

 خشک بوته
 جادعی شاخۀ ت داد

1 891/87b 9/71b 12/08a 143/43b 13/86b 3/54b 47/31a 

2 957/04a 12/96a 12/35a 158a 15/58a 4/56a 49/02a 

 

 گلدهیمرحلۀ میانگین سطوح مختلف زئولیت برای صفات ارزیابی شده در مقایسۀ . 4جدول 

 حجم بوته زلولیت
در گل  گل ت داد

 آذین
 بوته وزن خشک وزن تر بوته سلح برگ ارتداع

 شاخۀ ت داد

 جادعی

0 598/77c 4/88d 10/63c 93/47d 9/48c 2/9c 28/96c 

2 901/61b 8/88c 11/83b 146/78c 12/35b 3/33c 49/29b 

4 948/45b 10/96b 11/92b 158/26b 13/81b 3/95b 51/13b 

6 1248/99a 20/63a 14/5a 204/34a 23/22a 6/04a 63/29a 

 

 گلدهیمرحلۀ میانگین سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و زئولیت برای صفات ارزیابی شده در مقایسۀ . 5جدول

 بوته حجم زلولیت سالیسیلیک اسید
ت داد گل در 
 گل آذین

 وزن تر بوته سلح برگ ارتداع
وزن خشک 

 بوته
شاخۀ ت داد 

 جادعی

1 

0 545/05c 3/08f 10/5c 87/27e 9/51de 2/88d 26/42e 

2 907/28b 9/17d 11/75b 146/05d 12/91c 3/07d 53/08b 

4 892/83b 8/33de 11/75b 153/68cd 12/67cd 3/64cd 48c 

6 1222/32a 18/25b 14/33a 186/72b 20/33b 4/59b 61/75a 

2 

0 652/5c 6/67e 10/75c 99/66e 9/45e 2/92d 31/5d 

2 895/94b 8/58de 11/92b 147/52cd 11/8cde 3/58cd 45/5c 

4 1004/08b 13/58c 12/08b 162/85c 14/95c 4/26bc 54/25b 

6 1275/65a 23a 14/67a 221/97a 26/11a 7/49a 64/83a 

 

سداایج  شان میادگین ۀموای صدات د های اثرات ماوابل 

در  67/78میادگین  جادعی با ۀشاخت داد  که بیشارین داد

یمتتار  عی 75ت فیتتت زرا ظر لی5/0 ،درصتتتتد  ی  موالرم

 زلولیت با هکاار تن در 4و ستتلح  ستتالیستتیلیک استتید

دیز در ستتتلح جادعی  ۀشتتتاخ کمارین ت داد و میادگین

 موالرمیلی5/0غلظت  و درصتتتد ظرفیت زراعی 25آبیاری 

سید و سیلیک ا صرف زلولیت با میادگین  سالی  21عدم م

 (.8)جدول حاصل شد

 وزن تر بوته. 3.3
حت  وزن تر ته ت یاریثیر أتبو  و ستتتلو  مخالف آب

سید سیلیک ا سیلیک همچنین اثر  و سالی سالی ماوابل )

 دار گردیدم نی %1ستتتلح احامال  در زلولیت( استتتید و

ستتتلح احامال  بوته در اثر زلولیت بر وزن تر (.1)جدول 

یاری و ،(1)جدول  شتتتد دارم نی 5% بل آب وا  ولی اثر ما

اثرات همچنین  زلولیت، ستتتالیستتتیلیک استتتید، آبیاری و

 دارم نیستتتالیستتتیلیک استتتید  زلولیت و آبیاری،ماوابل 

  (.1)جدول  دگردید
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 گلدهیمرحلۀ میانگین سطوح مختلف آبیاری و سالیسیلیک اسید برای صفات ارزیابی شده در مقایسۀ . 6جدول

 حجم بوته سالیسیلیک اسید آبیاری
ت داد گل در 

 گل آذین
 وزن تر بوته سلح برگ ارتداع

وزن خشک 

 بوته

شاخۀ ت داد 

 جادعی

25 
1 531/28d 3/75f 10/42b 117/3e 10/41d 2/72f 37/17e 

2 644/89cd 5/92e 10/33b 134/26d 12/27cd 3/21def 41/33cd 

50 
1 581/1cd 5/25ef 10/67b 134/27d 11/64cd 3/08ef 41/17de 

2 680/2c 8/67d 11/08b 146/17cd 13/53cd 3/63cde 45/25c 

75 
1 1274/9ab 17/75b 13/67a 170/49b 18/85ab 4/05cd 58/58a 

2 1330/59a 21/08a 14/08a 189/56a 20/91a 6/13a 56ab 

100 
1 1180/19b 12/08c 13/58a 151/66c 14/53cd 4/32c 52/33b 

2 1172/49b 16/17b 13/92a 162/01bc 15/6bc 5/27b 53/5b 

 

 گلدهیمرحلۀ میانگین سطوح مختلف آبیاری و زئولیت برای صفات ارزیابی شده در مقایسۀ . 7جدول 

 حجم بوته زلولیت آبیاری
ت داد گل در 

 گل آذین
 وزن تر بوته سلح برگ ارتداع

وزن خشک 

 بوته

ت داد شاخه 

 جادعی

25 

0 283/11h 2j 8/83i 99/74gh 6/93i 1/9f 23/17g 

2 356/47h 1/33j 10hi 107fg 8/74ghi 2/58ef 32/83ef 

4 634/65g 5/83hi 10/5fgh 120/84efg 11/75fgh 3/25cde 45/33d 

6 1078/11cd 10/17fg 12/17cde 175/54d 17/95cde 4/14bc 55/67c 

50 

0 309/67h 2/33j 9/67hi 121/82efg 7/93hi 2/06f 28/83fg 

2 434/1h 5/33i 10/33gh 125/56ef 9/6ghi 2/87def 36e 

4 664/12fg 6/83hi 11/33efg 132/5e 13/12efg 3/93bcd 48/33d 

6 1114/72cd 13/33de 12/17cde 181/01cd 19/68bc 4/57b 59/67bc 

75 

0 834/65ef 6/83hi 11/67def 80/59hi 12/52fgh 3/99bcd 34/5ef 

2 1423/35a 16/33c 14/5b 184/71bcd 18/61bcd 3/9bcd 65/33b 

4 1388/45ab 15/83cd 12/67cd 198/51bc 16/63cdef 4/74b 55/83c 

6 1564/52a 38/67a 16/67a 256/27a 31/76a 7/72a 73/5a 

100 

0 967/67de 8/33gh 12/33cde 71/72i 10/55ghi 3/64bcde 29/33f 

2 1392/51ab 12/5ef 12/5cde 169/86d 12/46fgh 3/95bcd 63b 

4 1106/6cd 15/33cd 13/17c 181/22cd 13/74defg 3/89bcd 55c 

6 1238/6bc 20/33b 17a 204/55b 23/49b 7/72a 64/33b 

 

سداایج  شان دادهای اثرات ماوابل میادگین ۀموای که  د

درصتتد  75در ستتلح آبیاری  بیشتتارین مودار وزن تر بوته
 گرم در مار مربع و88/19بتتا میتتادگین  زراعیظرفیتتت 

درصتتد  25 کمارین مودار وزن تر بوته در ستتلح آبیاری

حاصتل در مار مربع  گرم34/11با میادگین  ظرفیت زراعی

سل صد 50  وشد که با  صد ظرفیت زراعی 100و  در  در
نااخا ف  دداشتتتت )م  اایج  با (.2جدول دار  به د توجه 

بین ستتلو   در گیری شتتددایجهاین تحویق  حاصتتل از
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بیشتتتارین مودار وزن تر بوته در  مخالف مصتتترف زلولیت
 گرم در مار مربع22/23تن در هکاار با میادگین  6ستتلح 

عدم مصرف زلولیت  بوته در سلح وزن تر کمارین مودار و

توجه  با. آمدگرم در مار مربع به دستتت  48/9با میادگین 
مخالف ستتالیستتیلیک ستتلو  میادگین  ۀموایستتبه جدول 

سید، شارین  ا سلح بی  موالرمیلی 1مودار وزن تر بوته در 
 گرم در مارمربع و58/15میادگین  با ستتالیستتیلیک استتید

ستتتالیستتتیلیک  موالرمیلی 5/0کمارین مودار در غلظت 

سید با میادگین  ست آمد86/13ا جدول ) گرم در مار به د
 روی وزن تر زلولیت بر اسید وماوابل سالیسیلیک  اثر .(3

میادگین  بوته با بوته دشتتتان داد، بیشتتتارین مودار وزن تر
 تن در 6مصتترف  ارمربع مربوط به تیمارم گرم در 11/26

سید موالرمیلی 1غلظت  و زلولیت هکاار سیلیک ا  و سالی

ودار وزن تر ته در کمارین م یت بو  و عدم مصتتترف زلول
 ستتالیستتیلیک استتید به دستتت آمد موالرمیلی 5/0غلظت 

س داایج بوته یعق وزن تر (.5)جدول میادگین اثرات  ۀموای
 بابوته  بیشتتتارین میزان وزن تر که ماوابل دشتتتان داد

مربوط به تیمار آبیاری  مار مربع گرم در 91/37میادگین 

صد 75 هکاار  تن در 6 به همراا مصرف ظرفیت زراعی در
سیلیک  موالرمیلی 1زلولیت و سیدسالی  کمارین مودار و ا

مربوط به  مار مربع گرم در 47/6وزن تر بوته با میادگین 
یاری  یت زراعی 25تیمار آب عدم مصتتترف ، درصتتتد ظرف

سیلیک  موالرمیلی 5/0 و زلولیت سیدسالی مد آبه دست  ا

 (.8)جدول 

 وزن خشک بوته. 4.3
تیمار  که اثر واریادس دشتتتان داد ۀتجزیداایج جدول 

 آبیاری، مصتترف زلولیت و مصتترف ستتالیستتیلیک استتید بر
 شددد دارم نی %1 آماری صدت وزن خشک بوته درسلح

 زلولیت، آبیاری ماوابل سالیسیلیک اسید و (. اثر1)جدول

 و زلولیت آبیاری و ستتتالیستتتیلیک استتتید و همچنین و
 استید ستالیستیلیک و آبیاری، زلولیتۀ اثرماوابل سته گاد

سلح افزایش  با (.1)جدول شددد م نی دار %1 احامال در
بیشتتارین  آب آبیاری وزن خشتتک بوته افرایش پیداکرد،

 درصد ظرفیت زراعی 75وزن خشک بوته مربوط به تیمار 

شک  گرم در مار مربع و 09/5 میادگینبا  کمارین وزن خ
 میادگین بادرصتتد ظرفیت زراعی  25 بوته مربوط به تیمار

مد گرم در 9/2 به دستتتت آ (. هرچه 2)جدول مار مربع 

میزان مصتترف زلولیت افزایش پیدا کند وزن خشتتک بوته 
به یوریمیدیز افزایش  بد  ودار وزن یا که بیشتتتارین م

میادگین  هکاار زلولیت با تن در 6خشتتک بوته در ستتلح 
کمارین مودار در عدم مصتتترف  و گرم در مار مربع04/6

 حاصتتتل شتتتد گرم در مار مربع 9/2 زلولیت با میادگین

صدت وزن خشک بوته  سالیسلیک اسید بر اثر (.4)جدول
 1تیمار  که بیشتتتارین وزن خشتتتک بوته در دشتتتان داد

 حاصل شد 56/4با میادگین  سالیسیلیک اسید موالرمیلی
سلح  شار از  سید موالرمیلی 5/0که بی سیلیک ا  با سالی

یادگین حت 3)جدول  بود 54/3 م (. وزن خشتتتک بوته ت

سید وثیر أت سیلیک ا سالی زلولیت قراگرفاه به  اثر ماوابل 
میادگین  وزن خشتتتک بوته با که بیشتتتارین موداریوری

به  مار گرم در 49/7 مارمربع مربوط  اار تن در 6 تی  هک
کمارین  سالیسیلیک اسید و موالرمیلی 1زلولیت و غلظت 

شک  مودار مربع  مار گرم در 88/2بوته با میادگین وزن خ

یت و عدم مصتتترف زلول مار  به تی  موالرمیلی5/0 مربوط 
سید  سیلیک ا شدمیسالی صل 5)جدول با (. یعق داایج حا

 از این تحویق اثر ماوابل آبیاری و ستتالیستتیلیک استتید بر
ته چنین  جهروی وزن خشتتتتک بو یددای که  گیری گرد

درصتتد بیشتتارین مودار وزن خشتتک بوته مربوط به تیمار 

سید با موالرمیلی1و غلظت  ظرفیت زراعی سیلیک ا  سالی
کمارین مودار در تیمار  و گرم در مار مربع 13/6میادگین 

 موالرمیلی 5/0و غلظتتت  درصتتتتد ظرفیتتت زراعی 25
سید با میادگین  سیلیک ا گرم در مار مربع به  72/2سالی

یاری و6)جدول دستتتت آمد  (. همچنین در اثر ماوابل آب

که  زلولیت در تیمار وزن خشتتتک بوته مشتتتاهدا شتتتد
درصتتتد  75بیشتتتارین مودار وزن خشتتتک بوته درتیمار 

یت زراعی با تن در 6و  ظرف یت  اار زلول یادگین  هک م
با تیمار گرم در مار72/7 یاری آ مربع که  درصتتتد  100ب

زلولیت تداوت  هکاار تن در 6 و مصتتترف ظرفیت زراعی

شت وم نی صد  %25کمارین مودار در تیمار  داری ددا در
گرم 9/1و عدم مصتتترف زلولیت با میادگین  ظرفیت زراعی



 ... و اسید سالیسیلیک مخالف سلو  ارزیابی

 

 57 

اایج 7)جدول  در هکاار محاستتتعه گردید  ۀموایستتت(. د
شان دادمیادگین صدات د شارین  های اثرات ماوابل  که بی

، درصد ظرفیت زراعی 75تیمار وزن خشک بوته مربوط به 

سید و  موالرمیلی 1غلظت  سیلیک ا هکاار  تن در 6سالی
یادگین  با م یت  کمارین  گرم در مار مربع و 31/11زلول

درصتتتد ظرفیت  25مودار وزن خشتتتک بوته در آبیاری 
ستالیستیلیک استید و عدم مصترف  موالرمیلی5/0، زراعی

یادگین  با م یت  جهگرم در مار مربع  75/1زلول گیری دای

 (.8)جدول  گردید

 گلدهیمرحلل میانگین سطوح مختلف آبیاری، سالیسیلیک اسید و زئولیت برای صفات ارزیابی شده در مقایسۀ . 8جدول 

 حجم بوته زلولیت سالیسیلیک اسید آبیاری
ت داد گل در 

 گل آذین
 وزن تر بوته سلح برگ ارتداع

وزن خشک 

 بوته

ت داد 

 جادعیشاخۀ

25 

1 

0 257/51p 0/33o 9kl 94/66jklmn 6/47m 1/75k 21o 

2 342/45op 2mno 10ijkl 100/46ijklm 8/25klm 2/17ijk 33/33klm 

4 510/89no 3/33mno 10/33hijkl 112/98hijk 10/36ijklm 3/07efghijk 40/33jk 

6 1014/28hijk 9/33hij 12/33efg 161/08fg 16/55cdefghi 3/9defgh 54gh 

2 

0 308/71op 3/67mno 8/67l 104/82ijkl 7/38lm 2/05jk 25/33no 

2 370/49op 0/67no 10ijkl 113/55hijk 9/23jklm 2/99fghijk 32/33lmn 

4 758/41lmn 8/33ijk 
10/67ghij

k 
128/69hi 13/13fghijkl 3/42efghij 50/33hi 

6 1141/94fghi 11fghij 12efgh 190cdef 19/34bcdef 4/38cdef 57/33fgh 

50 

1 

0 300/76op 2/33mno 9/67jkl 119/12hijk 7/37lm 1/77k 29/33mn 

2 401/09op 3mno 10ijkl 124/61hij 9/43jklm 2/49ghijk 34/67klm 

4 541/74mno 3/67mno 11fghij 127/19hi 11/54hijklm 3/62defghij 44/33ij 

6 1080/81ghij 12fghi 12efgh 166/16efg 18/22cdefg 4/47cdef 56/33fgh 

2 

0 318/58op 2/33mno 9/67jkl 124/53hij 8/5klm 2/35hijk 28/33mno 

2 467/11op 7/67jkl 
10/67ghij

k 
126/51hij 9/77ijklm 3/26efghijk 37/33jkl 

4 786/49klm 10ghij 
11/67efgh

i 
137/8gh 14/7dfghijk 4/23cdef 52/33gh 

6 1148/63fghi 14/67def 12/33efg 195/86cde 21/14bce 4/67cde 63cdef 

75 

1 

0 750/33lmn 4/33lmn 11fghij 71/42mn 
12/83fghijkl

m 
4defg 28mno 

2 1471/62abc 18d 14/67bc 186cdef 21/22bcde 3/73defghi 78/67a 

4 1349/45bcdef 13/67efg 12/33efg 196/3bcde 15/71cdefghij 4/31cdef 51/33hi 

6 1528/18ab 35b 16/67a 228/24b 25/62b 4/13def 76/33a 

2 

0 918/97ijkl 9/33hij 12/33efg 89/77klmn 12/2ghijklm 3/97defgh 41jk 

2 1375/07abcdef 14/67def 14/33cd 183/43def 15/99cdefghij 4/07defg 52hi 

4 1427/45abcd 18d 13cde 200/72bcd 17/55cdefgh 5/17cd 60/33defg 

6 1600/86a 42/33a 16/67a 284/31a 37/91a 11/31a 70/67bc 

100 
1 

0 871/6jkl 5/33klm 12/33efg 63/89n 11/37ghijklm 3/98defg 27/33mno 

2 1413/94abcde 13/67efg 12/33efg 173/12def 
12/73fghijkl

m 
3/9defgh 65/67cde 

4 1169/22efghi 12/67fgh 13/33cde 178/25def 
13/07fghijkl

m 
3/56defghij 56fgh 

6 1266/01cdefg 16/67de 16/33ab 191/39cdef 20/94bcd 5/84c 60/33efg 

2 0 1063/74ghij 11/33fghij 12/33efg 79/54lmn 9/74ijklm 3/3efghijk 31/33lmn 
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2 1371/07abcdef 11/33fghij 12/67def 166/59efg 12/2ghijklm 4defg 60/33efg 

4 1043/99ghij 18d 13cde 184/18def 14/41efghijk 4/21def 54gh 

6 1211/18defgh 24c 17/67a 217/71bc 26/04b 9/59b 68/33bcd 

 

 حجم بوته. 5.3
زلولیت  ستتلو  مخالف آبیاری،ثیر أتحجم بوته تحت 

همچنین  (.1)جدول  شتتد دارم نی %1ستتلح احامال  در

ستتلح  روی حجم بوته در ستتالیستتیلیک استتید برثیر أت

اثر ماوتتابتتل  (.1)جتتدول  گردیتتد دارم نی %5احامتتال 

 و سالیسیلک اسید زلولیت، آبیاری و و سالیسیلیک اسید

سید و سلیک ا سالی روی  زلولیت بر اثرات ماوابل آبیاری، 

داایج  (.1)جدول شتتتددد دارم نی صتتتدت حجم بوته غیر

بیشارین مودار حجم بوته بررسی حجم بوته دشان داد که 

 74/1302با میادگین درصتتتد ظرفیت زراعی  75در تیمار 

درصتتد ظرفیت  25آبیاری  در کمارین مودار و مک بمار 

 درحاصتتتل شتتتد. مارمک ب  08/588میادگین  بازراعی 

سلو  مخالف مصرف زلولیت بیشارین میزان حجم بوته 

 99/1248میادگین  تن در هکاار زلولیت با 6در ستتتلح 

کمارین میزان مربوط به عدم مصرف زلولیت  ومک ب مار 

 .(4)جدول به دستتتت آمدمارمک ب  77/598 میادگین با

سید سلو  ثیر أتحجم بوته تحت  سیلیک ا سالی مخالف 

س با .قرارگرفت سیلیک ا سالی ید حجم بوته افزایش میزان 

شارین مودار دیز افزایش پیداکرد. حجم بوته با میادگین  بی

ستتالیستتیلیک  موالرمیلی 1 غلظت مارمک ب در 04/957

با و استتتید یادگین  کمارین میزان حجم بوته   87/891م

شاهدا گردید موالرمیلی5/0مارمک ب درغلظت  )جدول  م

میادگین  ۀموایستتتوجه به جدول  صتتدت حجم بوته با(. 3

درصتتتد ظرفیت  75 تیمار در بیشتتتارین مودار حجم بوته

با تن در 6 و زراعی یادگین  هکاار   مارمربع و 52/1564م

 و درصتتتد ظرفیت زراعی 25کمارین مودار آن در آبیاری 

حاصتتل مربع  مار 1/283عدم مصتترف زلولیت با میادگین 

 ۀموایستتتصتتتدت حجم بوته یعق داایج  (.7)جدول  شتتتد

درصتتتد  75تیمار آبیاری  های اثرات ماوابل، درمیادگین

 و هکاار زلولیت تن در 6به همراا مصتترف  ظرفیت زراعی

سالیسیلیک اسید بیشارین حجم بوته  موالرمیلی1غلظت 

 اخاصتتتاص دادبه خود  مارمک ب را 86/1600میادگین  با

 (.8 )جدول

 سطح برگ. 6.3
 زلولیت بر سالیسیلیک اسید و تیمارهای آبیاری،ثیر أت

 %1ستتتلح احامال  صتتتدت شتتتاخص ستتتلح برگ در

یاری و (. اثر1)جدول دارگردیدم نی  زلولیت بر ماوابل آب

همچنین  و شد دارم نی %1 سلح احامال سلح برگ در

سید  و زلولیت آبیاری،اثرات ماوابل  سیلیک ا روی  برسالی

توجه به  با (.1)جدول دارگردیدم نیغیر ثیر أتسلح برگ 

سجدول  سلو  مخالف آبیاری ب ۀموای شارین یمیادگین 

درصتتد  75تیمار آبیاری  مودار شتتاخص ستتلح برگ در

یت زراعی یادگین  ظرف  و مربع مارستتتادای 02/180با م

با ودار آن  یادگین  کمارین م مربع  مارستتتادای78/125م

مصتتترف  حاصتتتل از داایج (.2)جدول  گیری شتتتددایجه

که  صتتدت ستتلح برگ دشتتان داد برستتالیستتیلیک استتید 

ر موالمیلی 1مودار شاخص سلح برگ در غلظت  بیشارین

 و مار مربعستتادای 158 ستتالیستتیلیک استتید با میادگین

ودار  ظت  ستتتلح برگکمارین م  موالرمیلی 5/0در غل

 مربع مارستتادای43/143گین میاد ستتالیستتیلیک استتید با

بیشارین مودار شاخص سلح برگ  (.3 )جدول حاصل شد

مار  در یادگین  تن در 6تی با م یت  اار زلول  34/204هک

سادادا از  تیمار در کمارین مودار ومربع  مارسادای عدم ا

 آمدبه دستتت مربع  مارستتادای 47/93میادگین  زلولیت با

به جدول  با (.4 )جدول وایستتتتوجه  یادگین  ۀم ثیر أتم

سید و زلولیت بر سیلیک ا سالی سلح برگ  ماوابل  صدت 

شد شاهدا  سلح برگ در غلظت  م شارین میزان   1که بی

سید موالرمیلی سیلیک ا هکاار زلولیت با  تن در 6 و سالی

سلح  مربع و مارسادای 97/221میادگین  کمارین مودار 

عدم  ستتالیستتیلیک استتید و موالرمیلی 5/0برگ در تیمار 

مربع محاسعه  مارسادای 27/87میادگین  مصرف زلولیت با
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سلو   تغییرات شاخص سلح برگ در (.5 )جدول گردید

که بیشتتارین  زلولیت دشتتان دادمصتترف و  آبیاریمخالف 

 6و آبی گیاا دیاز %75 آبیاری در تیمارشاخص سلح برگ 

مربع  مارستتادای 27/256میادگین  زلولیت با هکاار تن در

سلح برگ با و  مارسادای 74/99میادگین  کمارین مودار 

صتتدت ستتلح برگ  (.7)جدول  گیری گردیددایجهمربع 

 تیمار های اثرات ماوابل، درمیادگین ۀموایستتتیعق داایج 

به همراا مصرف  زراعیدرصد ظرفیت  75اساس  آبیاری بر

سالیسیلیک  موالرمیلی1مصرف  زلولیت و هکاار تن در 6

کمارین مودار  مار مربع وسادای 31/284 میادگین اسید با

مار مربع در تیمار ستتادای 66/94ستتلح برگ با میادگین 

 ، عدم مصتترف زلولیت ودرصتتد ظرفیت زراعی 25آبیاری 

 (.8)جدول  سالیسیلیک اسید مشاهدا شد موالرمیلی5/0

  تعداد گل در گل آذین. 7.3
زلولیت  تیمار آبیاری، ثیرأتاین تحویق مشاهدا شد  در

گل آذین  گل در ستتالیستتیلیک استتید برصتتدت ت داد و

همچنین  (.1)جدول  دارگردیدم نی %1درستتلح احامال 

 )آبیاری و و (زلولیت و اثر ماوابل )ستتالیستتیلیک استتید

 (.1)جدول  دارشتتتدم نی %1ستتتلح احامال  در زلولیت(

ماوابل آبیاری  اثرثیر أتگل آذین تحت  گل درد صدت ت دا

سید غیر  و سیلیک ا شدم نیسالی اثرات  (.1)جدول  دار 

صدت  زلولیت بر و ماوابل تیمار آبیاری، سالیسیلیک اسید

ین  گتتل درد ت تتدا امتتال  درگتتل آذ ح لح ا  %5ستتت

یدم نی جدول دارگرد کاهش  (.1) عث  با افزایش تنش 

بیشتتتارین که گردد به یوریمیگل در گل آذین  ت داد

درصتتتد  75گل در گل آذین مربوط به تیمار  میزان ت داد

کمارین مودار آن  وگل  42/19با میادگین  ظرفیت زراعی

گل  83/4با میادگین  درصتتتد ظرفیت زراعی 25 در تیمار

به داایج به دستتتت  توجه با(. 2)جدول  گیری شتتتددایجه

گل در گل آذین مربوط به  آمدا بیشتتتارین میزان ت داد

 96/12ستتالیستتیلیک استتید با میادگین  موالرمیلی 1تیمار

 موالرمیلی5/0کمارین موتتدار مربوط بتته تیمتتار  وگتتل 

 دستتت آمد بهگل  71/9ستتالیستتیلیک استتید با میادگین 

 گل درد صدت ت دا سالیسیلیک اسید برثیر أت (.3)جدول 

شان داد شارین میزان ت داد گل آذین د گل در گل  که بی

ستتالیستتیلیک استتید با  موالرمیلی 1آذین مربوط به تیمار

یادگین  مار  وگل  96/12م به تی ودار مربوط  کمارین م

سید با میادگین  موالرمیلی5/0 سیلیک ا به گل  71/9سالی

گل آذین تحت  گل در صدت ت داد (.3)جدول  دست آمد

یت قراثیر أت مار زلول فتر تی که بیشتتتارین به یوری ،گر

ودار ت داد مار م گل آذین در تی اار  6 گل در  تن در هک

کمارین مودار مربوط به  گل و 63/20زلولیت با میادگین 

 گل حاصل شد 88/4تیمار عدم مصرف زلولیت با میادگین 

میادگین اثر ماوابل  ۀموایستتتوجه به جدول  با (.4)جدول 

سید و سیلیک ا شد زلولیت سالی شان داا  شارین  د که بی

گل آذین در میزان ت داد مار  گل در  اار  تن در 6تی هک

سید با موالرمیلی 1 زلولیت و سیلیک ا  23میادگین  سالی

 گل و کمارین مودار در تیمار عدم مصرف زلولیت و غلظت

سید موالرمیلی 5/0 سیلیک ا گل  3 /08با میادگین  سالی

 اثر ماوابل آبیاری و ۀبا ملال  (.5)جدول گیری شتتددایجه

گل آذین مشتتتاهدا  گل در روی صتتتدت ت داد زلولیت بر

گل در گل آذین در تیمار  شتتتود که بیشتتتارین ت دادمی

هکاار زلولیت  تن در 6، درصتتد ظرفیت زراعی 75آبیاری 

گل  2میادگین  کمارین مودار با گل و 67/38میادگین  با

عدم مصتترف  ودرصتتد ظرفیت زراعی  25در تیمار آبیاری 

های ادجام بررسیتوجه به  با (.7)جدول زلولیت حاصل شد

ثیر أتگل درگل آذین تحت د شتتدا بیشتتارین میزان ت دا

مصتتترف  و زلولیت اثرات ماوابل ستتتلو  مخالف آبیاری،

سید در آبیاری  سیلیک ا صد ظرفیت  75سالی  6، زراعدر

سید موالرمیلی 1 و هکاار زلولیت تن در سیلیک ا با  سالی

یادگین  ودار ت داد گل و 33/42م گل  کمارین م گل در 

صد ظرفیت  25آذین در آبیاری   موالرمیلی 5/0 ،زراعیدر

 0/ 33 سالیسیلیک اسید و عدم مصرف زلولیت با میادگین

 (.8)جدول گل حاصل گردید
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 گیرینتیجه بحث و .4
صدات عملکرد و شار  شن ددایی  بی اجزای عملکرد آوی

حت  مارثیر أتت یاری قرار تنش تی ند و آب با افزایش  گرفا

کاهش  عملکرد و شتتتدت تنش آبی، اجزای عملکرد دیز 

شدن برگ  ند.یافا سیاری از محووان م اوددد که یویل  ب

 تنش کمعود آب در ترین فرآیند گیاا درحستتاسستتاقه،  و

رویشتی استت. مشتخص شتدا استت که تنش  ۀدوریول 

خشتتکی از یریق کاهش ستترعت رشتتد گیاا باعث کاهش 

صل میارتداع گیاا  شود که هرچه اعمال تنش به اداهای ف

که با  ارتداع گیاا دارد کماری برثیر أتتر باشد دزدیکرشد 

اایج وت دارد. ]40، 33، 21[ د به تحویوات  با ملاب توجه 

 ۀستتاقافزایش شتتدت تنش خشتتکی ت داد  ادجام شتتدا با

یدا گیاا جادعی در اایج ]37، 26[کندمی کاهش پ با د که 

 .حاصل از این تحویق ملابوت دارد

یدا  محاوی آب برگ بر کاهش پ اثر تنش خشتتتکی 

ستتلولی پایداری  ۀدیوارها چروک شتتدا و ستتلول .کندمی

دایجه ستتتلح برگ و ت داد  در ،دهدمیخود را از دستتتت 

کند و می ها کاهش یافاه و فاوستتناز دیز کاهش پیدابرگ

شی گیاا شد روی  یابد.میو در دهایت وزن تر بوته کاهش  ر

شتتود هرچودر میزان تنش بیشتتار باشتتد میگیری دایجه

 رشد رویشی گیاا دیز محدود شدا و دردایجه عملکرد گیاا

 ملابوت دارد. ]7[ که با داایج کندمیکاهش پیدا 

 روی گیاا دارویی همیشه بهار ادجام پژوهشی که بر در

شد که با افزایش آب آبیاری وزن تر بوته شد شان دادا   د

ط که بیشتتارین وزن تر بوته مربویورییابد به میافزایش 

 ظرفیت زراعی به دستتت آمددرصتتد  100به تیمار آبیاری 

]25[. 

برگ  و ت داد در شتتترایط تنش خشتتتکی ارتداع گیاا

 وزن خشتتک اددام هوایی دیز به ددعال .کندمیکاهش پیدا 

شرایط  ها درروزدهیرفی بساه شدن  آن کاهش یافاه و از

ید کربن را برای ستتتیستتتام تنش،  فراهمی دی اکستتت

 دایجه رشد گیاا کاهش پیدا درو  فاوسنازی محدود کردا

 ]48، 25، 24، 11[تحویوات حاصل از که با داایج  کندمی

 .دارد لابوتم

شکی صدات م نیبه کاهش  منجر افزایش تنش خ دار 

شی در گیاهان تحت میمرفولوژیکی  شد روی ثیر أتگردد، ر

مل ما ددی قرار می که از مهمعوا ترین آن آب در گیرد 

های کمعود آب دشتتادهباشتتد. یکی از اولین میدستتارس 

سیم و س  کاهش آماس و در دایجه کاهش تو سلولی  ۀتو

ساقه و ست که برگ به ویژا در  ست و به همین دلیل ا ها ا

روی گیاهان ستتتعب کوچکار شتتتدن  ولین اثر کم آبی برا

هان و در یا داع گ ها و ارت ته  برگ  کاهش حجم بو یت  ها د

ملابوت  ] 42، 1[ که با داایج حاصل از تحویوات گرددمی

 .دارد

تنش خشتتتکی  کاهش ستتتلح برگ به دلیل موابله با

ت رق و ما اقب آن  استتتت که ستتتعب کاهش ات ف آب و

شدن  سلولی  .ستا هاسلول ۀاددازکوچک  سیم  کاهش تو

دایجه کند شدن رشد برگ، تسریع پیری  در مریسامی و

عث ریزش  با جه  اایج  گرددمیها برگو در دای با د که 

 .کندبرابری می ]34، 6[های پژوهشحاصل از 

حدود با م که  های فرآورداشتتتتدن  بدیهی استتتتت 

 به یورکلی اددام هوایی دچار فاوستتنازی، عملکرد برگ و

صان  صل  گرددمیدو ملابوت  ]45، 18[ ازکه با داایج حا

 دارد.

دگهداری  و قابلیت جذب افزایش مصتتترف زلولیت و با

توادد به میشتتترایط تنش ریوبای، زلولیت  آن در آب در

 اخایار گیاا در راتدریج آب و مواد غذایی محلول در آب 

 حاصتتل از )با داایج گیاا افزایش ارتداع ستتعب و دهد قرار

 جادعیشاخۀ ت داد  ،(ملابوت دارد ]46، 35، 1[ تحویوات

وات  اایج تحوی با د وت دارد(، ،]22، 10، 1[) لاب  وزن تر م

، (ملابوت دارد ]25، 22[ )با داایج حاصل از تحویوات بوته

 ]6، 2[ )با داایج حاصتتتل از تحویوات وزن خشتتتک بوته

اایج  ، حجم بوته(ملابوت دارد با د ، (ملابوت دارد ]42[)

 گل ت داد وکند( برابری می ]31، 6[ )با داایجستتلح برگ 

ملابوت  ]9[ دیز با داایج حاصتتل از تحویوات در گل آذین

 .دارد

 از محلول پاشی برگی سالیسیلیک اسید اسادادا اثر در

از یریق افزایش محاوی  که شتتتودمیگیری دایجهچنین 
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حجم برگ شدا  منجر به حدظ تورم و ریوبت دسعی برگ،

جه در و ها دیز حدظ ستتتلول افزایش ت داد و رشتتتد دای

عث افزایش وزن تر دشتتتومی با ته که  با بو اایج )  ]25[ د

 ]8[ و ]25، 8[ داایج ملابوت دارد(، وزن خشتتتک بوته )با

 ،25، 13، 4[شاخص سلح برگ )با داایج  ملابوت دارد( و

 گردد.میملابوت دارد( ، ]38
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