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اثر سالسیلیک اسید  بر فتوسنتز، وزن خشک و دمای کانوپی لوبیا چشم بلبلی  

 (Vigna unguiculata  )در مرحله رشد رویشی 

 

 4، محمد حسین فتوکیان3، فرید شکاری2، حسن حبیبی *1مالک اژدر افشاری

 

گاه پیام نور سلطانیه دانشگاه شاهد و مدرس دانش دانشکده کشاورزی ،زراعت دانش آموخته کارشناسی ارشد -1

 دانشگاه شاهد دانشکده کشاورزیاستادیار،  -2

 دانشگاه زنجان دانشکده کشاورزی، استادیار -3

 دانشکده کشاورزی دانشگاه دانشگاه شاهد، دانشیار -4

 22/8/1381:تاریخ وصول

 22/1/19:تاریخ پذیرش

 چکیده 

ک و بدست آوردن مناسبترین غلظت این ماده در گیااه لوبیاا   ای از خصوصیات فیزیولوژی روی پاره  SAجهت بررسی اثرات 

شاهد و چهار تیمار محلاول  : در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان با پنج تیمار شامل 1381چشم بلبلی رقم پرستو،آزمایشی در بهار 

در قالب طار  بلاوه هاای     برگی گیاه لوبیا چشم بلبلی 19در مرحله (  میکرو موالر 299-459-399-159)پاشی سالسیلیک اسید 

نتایج مشخص نمود که در پارامترهای فتوسنتزی مانند صفات سرعت فتوسانتز و سارعت   . کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید

بیشاترین اثار را داشاته و     SAمیکرو ماوالر   159اتاقک زیر روزنه ای و شاخص محتوی کلروفیل  در تیمار  CO2تعرق و غلظت

وزن خشاک کال، وزن خشاک    )در صفات مربوط به وزن خشک . ر سطح پنج درصد با تیمار شاهد نشان دادتفاوت معنی داری د

میکرو موالر میانگین بیشتری نسبت به سایر تیمارها داشته و تفاوت معنی داری را در  159نیز تیمار سطح ( ساقه، وزن خشک برگ

همچناین  . دمای کاانوپی افازایش معنای داری را نشاان داد     SAبا افزایش سطو  . درصد نسبت به تیمار شاهد نشان داد 5سطح 

همبستگی مثبتی بین وزن خشک بوته با صفات سرعت فتوسنتز، سرعت تعرق، کلروفیل، وزن خشاک بارگ و وزن خشاک سااقه     

 .مشاهده گردید

 ، فتوسنتز، سرعت تعرق، دمای کانوپی، لوبیا چشم بلبلی(SA)سالسیلیک اسید :کلیدی ه هایاژو
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 مقدمه
 Vigna)با نام علمی  (Cowpea)لوبیا چشم بلبلی  

unguiculata)  گیاهی یكساله، روز کوتاه و گرما دوست

است و به علت داشتن پروتئین مناسب از اهمیت باالیی از 

همچنین یک منبع غنی از . نظر تغذیه برخوردار می باشد

سالسیلیک اسید یک تنظیم  (.9)کلسیم و آهن می باشد 

کننده رشد گیاهی است که دربرخی گیاهان در مقادیر با 

وجود دارد که هم به فرم ( 91)و( 2)و ( 0)غلظت  پائین 

گزارش شده (.  22)آزاد و هم به فرم گلیكوزیل می باشد 

منفذ های روزنه ای ( فرم استیله سالسیلیک اسید)آسپرین 

را  جهت بسته ( Commelina)گیاهان لوبیا و کاملینا 

کاربرد خارجی (. 20)شدن تحت تاثیر قرار می دهد 

در دامنه ای از فرایند های  سالسیلیک اسید ممكن است

 ،(8)مختلف در گیاهان اثر داشته باشد مانند جوانه زنی بذور

نفوذ ( 01)ها  ، تبادل و انتقال یون(20)بسته شدن روزنه ها 

خوداری  به (. 08)فتوسنتز و سرعت رشد ( 7)پذیری غشا 

این نتیجه رسید که تیمار ذرت به وسیله سالسیلیک اسید 

(. 03)کاروتنوئیدها را افزایش می دهد محتوای کلروفیل و

مطالعات بر روی کاربرد های  سالسیلیک اسید اثر مثبت آن 

را بر روی فتوسنتز و رشد گیاهان تحت تنش خشكی نشان 

کاربرد سالسیالت ها روی گیاهان، رشد (.  23)داده است 

قسمت های هوایی را در گونه های مختلف گیاهی، نظیر 

که تولید علوفه را که برای تغذیه  (Clitoria)کلیتوریا 

سالسیلیک اسید (. 21)حیوانات مهم است، افزایش می دهد 

، چغندر قند (درصد 61)ریشه های بزرگتری را در هویج 

افشانه (. 5)القاء کرد ( درصد 21)و تربچه ( درصد06)

برگی سالسیلیک اسید روی قسمت های هوایی  کردن

ر چشمگیری تحت تاثیر گیاهان سویا، اندازه ریشه را بطو

نتایج (.  09)قرار داد و باعث افزایش رشد ریشه گردید 

حاصل از تیمارهای سالسیلیک اسید باعث تحریک دستگاه 

(. 96)و ( 29)فتوسنتزی و افزایش فتوسنتز در سویا گردید 

سالسیلیک اسید به تنهایی یا در ترکیب با سایر هورمون 

تز و تعرق در سویا های گیاهی باعث افزایش سرعت فتوسن

 12همچنین افزایش در سرعت فتوسنتز (. 21)گردید 

ساعت پس از کاربرد سالسیلیک اسید یا استیل سالسیلیک 

مول بر لیتر در گیاهان ذرت  01-5یا  01-9اسید با غلظت    

و سویا مشاهده گردید که معموال با افزایش یا عدم تغییر در 

بود اگر چه تعرق  سطوح هدایت روزنه ای و سرعت

اتاقک درون روزنه ای معموال پایین تر از  Co2غلظت 

سالسلیک اسید باعث افزایش (. 08)گیاهان شاهد بود 

آن ها (. 96)و ( 29)محتوی کلروفیل در سویا گردید 

همچنین گزارش نمودند که محتوی کلروفیل در پاسخ به 

ی ها برگمیلی گرم در لیتر سالسیلیک اسید در 21کاربرد  

باالترین ( 2112)کالرانی و همكاران. ا افزایش یافتسوی

 سالسیلیک اسید نمودن اسپریمحتوی کلروفیل را در 

(SA)  میلی گرم در لیتر در گیاه گوجه فرنگی 011با غلظت

به طور مشابهی افزایش در محتوی . مشاهده نمودند

در پاسخ گیاه (  2111)کلروفیل به وسیله شهاتا و همكاران 

. با سالسیلیک اسید مشاهده گردید ها برگشی به محلول پا

بنابراین مطالعه حاضر جهت بررسی سطوح مختلف 

سالسیلیک اسید بر روی برخی خصوصیات فتوسنتزی ، 

وزن خشک و دمای کانوپی در لوبیا چشم بلبلی  در زمان 

  .رشد رویشی و تعیین بهترین سطح اجرا گردید

 
 ها مواد و روش

در مزرعهه پووهشهی    0987ار آزمایش مزرعه ای در به

در عرر ج را یایرر    دانشههكده کشههاورزی دانشههگاه زنجههان

 72دررر      14دقیقر    ور ش شر قي     14دررر      63شم لي 

و متر از سطح دریا  0575اجرا گردید که در آن ارتفاع  دقیق 

میلیمتهر در سهال    281میانگین بارندگی منطقه در حهدود   با

رح بلهو  ههای کامهل    این آزمهایش در قالهب طه   . می باشد

رقم مورد استفاده رقم . تصادفی در سه تكرار به اجرا در آمد

پرستو بود که بذور از مرکز تحقیقات کشاورزی دزفول تهیه 

تیمهار   -: از بودنهد  تیمارههای آزمایشهی عبهارت   .  شده بود

تیمهار محلهول پاشهی بهه      -، (محلول پاشی بها آ   )شاهد 

میكرو مهوالر،   051ت با غلظ (SA)وسیله سالسیلیک اسید 

بها   (SA)محلول پاشی به وسهیله سالسهیلیک اسهید     تیمار-

تیمار محلول پاشهی بهه وسهیله     -میكرو موالر،  911غلظت 
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 -میكهرو مهوالر، و    151بها غلظهت    (SA)سالسیلیک اسید 

بها   (SA)تیمار محلول پاشی بهه وسهیله سالسهیلیک اسهید     

انهه بهر   بذور در کرت ههای جداگ . میكرو موالر 611غلظت 

سانتی متهر   51متر و فاصله کشت  1روی خطوطی به طول 

خط کاشت پس از آماده سهازی زمهین و ضهد عفهونی      5و 

کهود دههی نیهز بهر     . بذور به صورت دستی کشت گردیدند

کیلو گهرم   51اساس آزمون خا  انجام گرفت که در مزرعه 

کیلههو گههرم در هكتههار کههود سههوپر  51در هكتهار کههود اوره  

 01مزرعه با دور آبیهاری ههر   . استفاده گردیدفسفات تریپل 

پس از آماده سازی محلول ها با . روز یک بار آبیاری گردید

برگهی محلهول ههای ذکهر     01غلظت های مشخص در زمان

در زمهان  . شده فوق بر روی گیاهان  محلهول پاشهی شهدند   

های مشخص صفات متفاوت بر روی ارقام شاهد و نمونهه  

 .گردید ها اندازه گیری و یادداشت

به منظور اندازه گیری صفات فتوسنتزی از جملهه   

µmol co2 m)میزان فتوسنتز در واحد سطح برگ  
-2

 s
-1 )

m)و میهزان تعهرق    
-2

 s
-1  mmol )  و میهزانCo2   درون

 ,LCA)اتاقک روزنهه ای از دسهتگاه فتوسهنتز متهر مهدل      

ADC.UK )بهار انجهام    2این اندازه گیری . استفاده گردید

ساعت پهس از محلهول پاشهی و بهار دوم      21بارگرفت یک 

یک هفته پس از محلول پاشهی، کهه بهرای انهدازه گیهری از      

برگ میانی باالترین برگ تشكیل یافته در باالی گیاه استفاده 

به این منظور قسمت میانی بهرگ در داخهل محفظهه    . گردید

تكهرار   9ثانیهه بها    61شیشه ای قرار گرفت و داده هها ههر   

صهبح   3-00زمان انجام آزمهایش سهاعت   . دیادداشت گردی

یی که در نوبهت اول عمهل   ها برگالزم به ذکر است که . بود

یاداشت برداری از آنها انجام شده بود با عالمت گهذاری در  

 .استفاده شد ها برگنوبت دوم نیز از همان 

شاخص محتوای کلروفیل نیز با دستگاه کلروفیل متر 

لول پاشی اندازه یک هفته پس از مح( CCM200)مدل 

 .گیری گردید

مدش )دمای کانوپی با استفاده از دماسنج مادون قرمز

(Minitemp-Laser Radiation  یک هفته پس از

که در هر  .صبح اندازه گیری شد 01ساعت  محلول پاشی

نمونه، میانگین دمای نمونه ها  5پالت با اندازه گیری دمای 

 .به عنوان دمای پالت یادداشت گردید

ن خشک بوته پس از نمونه برداری در پایان مرحله وز

رویشی و جدا نمودن ساقه و برگ نمونه ها درون آون قرار 

 .ساعت بطور جداگانه وزن شدند 21گرفتند و پس از 

برای انجام محاسبات آماری از نرم افزار  

MSTAT-C 2.0 نمودارها با استفاده از . استفاده گردید

همبستگی بین صفات با . دیدرسم گر Excell افزار  نرم

آزمون مقایسه .محاسبه گردید SPSSاستفاده از نرم افزار 

درصد  5ها به روش دانكن و در سطح احتمال  میانگین

 .  انجام شد

 
 بحث و نتیجه گیری

نشان داد ( 0جدول )نتایج حاصل از تجزیه واریانس 

بر روی صفات فتوسنتزی در مرحله  SAکه اثر سطوح 

پس از مقایسه . دار گردید درصد معنی 5ح رویشی در سط

ساعت  21میانگین در اندازه گیری فتوسنتز، میانگین تیمار 

 µMol  051  =SAپس از محلول پاشی فتوسنتز در سطح 

تفاوت معنی دار را نسبت به نمونه شاهد از خود نشان داد 

و باالترین فتوسنتز مربوط به سطح ( 2و جدول  0شكل)

µMol  051  =SA  داری بین سایر  تفاوت معنی. می باشد

در اندازه گیری فتو . سطوح و تیمار شاهد مشاهده نگردید

سنتز پس از یک هفته باز هم باالترین میانگین مربوط به 

µMol 051  =SA  بود و اختالف معنی داری را با تیمار

شاهد داشت و مانند اندازه گیری قبلی تفاوتی بین سطوح 

 SAده نگردید و اولین سطح تیمار باالتر و شاهد مشاه

. باعث افزایش فتوسنتز در هر دو اندازه گیری گردیده است

بر روی  (2119)در آزمایشاتی که فریدودین و همكاران 

گیاه خردل  انجام دادند مشاهده کردند که سرعت 

آنها . افزایش یافت  SAفتوسنتزی در این گیاهان تحت تاثیر

 SAش فتوسنتز در سطوح پایین نیز مشاهده کردند که افزای

کاهش فتوسنتز را  SAصورت می گیرد و در سطوح باالی 

میزان سرعت فتو   SAهمچنین . .به همراه داشته است

(. 27و08،03،21) سنتز را در سویا، جو و ذرت تحریک کرد
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درصدی در  12افزایش ( 0333)همچنین ژائو و همكاران

الحكیمی و . دندسرعت فتوسنتزی گیاه ذرت را مشاهده نمو

نتیجه گرفتندکه تیمار گندم با سدیم ( 2110)همكاران

سالسیالت باعث  تحریک رشد و افزایش سرعت فتوسنتز 

 . و سرعت تعرق گردید

نشان داد که ( 0جدول )نتایج حاصل از تجزیه واریانس

بر روی صفات  تعرق در اندازه گیری اول  SAاثر سطوح 

درصد  5ی دوم در سطح درصد و در اندازه گیر 0در سطح 

ساعت پس از  21در مقایسه میانگین تعرق . دار گردید معنی

محلول پاشی مشاهده شد که باالترین سطح تعرق مربوط 

و جدول   0شكل)می باشد  µMol  051  =SAبه سطح 

در اندازه . که می تواند حاکی از باز بودن روزنه ها باشد( 2

ترین سطح تعرق گیری تعرق پس از یک هفته باز هم باال

ی سویا  ها برگ. بود µMol  051  =SAمربوط به سطح

افزایش در راندمان مصرف آ  و میزان تعرق و غلظت 

Co2  داخلی را با مصرفSA   (.21)از خود نشان دادند 

در مرحله Co  2بر روی صفت غلظت  SAاثر سطوح 

دار نگردید  معنی( ساعت پس از محلول پاشی 21)اول 

یک هفته پس از محلول )ی در مرحله دوم ول( 0جدول )

گیری  در اندازه. دار گردید درصد معنی 0در سطح ( پاشی

دوم که مربوط به یک هفته پس از محلول پاشی بود سطح 

µMol  051 = SA  باالترین میانگین را  داشت و اختالف

معنی داری را نسبت به شاهد و سایر سطوح نشان داد 

افزایش در راندمان مصرف آ  ی سویا  ها برگ(. 2جدول)

از  SAداخلی را با مصرف  Co2  و میزان تعرق و غلظت

 5/1در غلظت  SAپیش تیمار با (. 21)خود نشان دادند 

میلی موالر باعث کاهش فتوسنتز خالص، هدایت روزنه ای 

سطوح مختلف استیل (. 06)و سرعت تعرق گردید 

ی ها برگسالسیلیک اسید به عنوان یک عامل ضد تعرق در 

لوبیا ظاهر شد و در گیاه کاملنیا به عنوان یک بازدارنده از 

همچنین (. .20)باز شدن روزنه ها در الیه اپیدرم عمل کرد 

از طریق آبسیسیک اسید روزنه ها را  SAگزارش شده که 

با غلظت  SAدر جوانه های گیاه فلفل کاربرد . می بندد

نه ای را افزایش میلی گرم در لیتر مقاومت روز 811تا  111

استفاده گردید  01-1با غلظت  SAداد و زمانی که  از 

 (.28)شاخص روزنه ای افزایش یافت 

بر روی صفت شاخص کلروفیل در  SAاثر سطوح 

جدول )دار گردید  درصد معنی 5مرحله رویشی در سطح 

میكرو 051بیشترین محتوای کلروفیل مربوط به تیمار(. 0

نی داری را با تیمار شاهد نشان بود که اختالف مع SAمول 

میلی گرم  211در غلظت  SAکاربرد (. 2جدول)می دهد 

در میلی لیتر به قسمت های برگی گیاه کلزا میزان کلروفیل 

روزه   91عالوه بر این در گیاهان (. 00)را افزایش داد  

موالر اسپری شده بودند  01-5خردل هندی که  با غلظت 

از گیاهانی که فقط با آ  درصد کلروفیل بیشتری  21

همچنین خیساندن بذر (. .01)اسپری شده بودند داشتند 

منجر به گیاهانی  SAموالر از  01-5های گندم در محلول

شد که دارای مقدار رنگدانه های بیشتری بودند و با افزایش 

 (.05)غلظت خیلی باال مقدار رنگدانه ها کاهش یافتند 

ن مختلف انجام شد با آزمایشاتی که بر روی گیاها

مشاهده گردید که محتوی کلروفیل هنگامی که گیاهان با 

SA سیوا کومار و (. 3و  99 ،91) تیمار شدند افزایش یافت

مشاهده نمودند که گیاهانی که با ( 2112و 2110)همكاران 

SA 011  میلی گرم در لیتر تیمار شده بودند باالترین مقدار

یلیک باعث تحریک و اسید سالیس. کلروفیل را داشتند

ژائو و (. 29)افزایش محتوی کلروفیل در سویا گردید 

گزارش نمودند که محتوی کلروفیل در ( 0333)همكاران 

ی ها برگدر  SAمیلی گرم در لیتر  21پاسخ به کاربرد 

تا  01در یک آزمایش مزرعه ای کاربرد . سویا افزایش یافت

یاه کلزا باعث ی گها برگدر  SAمیكروگرم در میلی لیتر  21

کاالرانی و (. 00)گردید  ها برگافزایش محتوی کلروفیل در 

باالترین محتوی کلروفیل را در اسپری ( 2112)همكاران

میلی گرم در لیتر در گیاه گوجه  011با غلظت  SAنمودن 

مشاهده ( 2110)سینگ و همكاران . فرنگی مشاهده نمودند

اسید با غلظت یا استیل سالسیلیک  SAنمودند که کاربرد 

میلی گرم در لیتر باعث افزایش محتوی کلروفیل نهایی  025

 .در گیاه شاه توت گردید
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بر روی دمای کانوپی در مرحله  SAاثر سطوح 

جدول )دار گردید  درصد معنی 5رویشی در سطح احتمال 

 SAمیكرو موالر  611بیشترین دما مربوط به سطح (.  0

ه سطح شاهد می باشد که می باشد و کمترین دما مربوط ب

باعث افزایش دمای  SAنشان می دهد افزایش سطوح 

 SAثابت کرد که ( 0332)راسكین . گیاه گردیده است

و یک تنظیم کننده برای ( تولید کننده گرما)یک سلرژین 

میلی  09/1در  SAکاربرد برونزاد . تولید گرما می باشد

منجر  گرم بر گرم وزن تر قسمت های نارس از سوسن ها

  SAمكانیسم عمل. به افزایش درجه حرارت آنها گردید

ی توتون به دلیل عمل آنها ها برگهای ترموژنیک  در گونه

در تنفس می باشد که میزان دمای افزایش یافته درجه 

تجزیه واریانس در وزن . حرارت سطحی را باال می برد

دار گردید در هر سه صفت وزن  معنی% 0خشک در سطح 

وزن خشک برگ و وزن خشک ساقه باالترین خشک کل، 

.  بود   µMol  051  =SAمیانگین مربوط به سطح 

باعث افزایش سطح برگ  و محصول  SAگزارش شده 

خشک آن شد ولی ارتفاع گیاه و طول ریشه بدون اثر 

بدون در نظر گرفتن غلظت های مختلف (. 08)باقی ماند

SA افزایش ( 2119)فریدودین و همكاران استفاده شده

موالر   01-5بیشینه ای در تجمع ماده خشک در غلظت 

ی گیاهان استقرار یافته ها برگمشاهده کردند که در 

براسیكا جونسیكا به کار رفته بود اما غلظت باال اثر 

 .بازدارندگی داشتند

همبستگی بین صفات از روش پیرسون محاسبه 

ن خشک کل بوته همبستگی صفت وز(.  1جدول)گردید

مثبتی با صفات فتوسنتز یک هفته پس از محلول پاشی، 

تعرق یک هفته پس از محلول پاشی، شاخص محتوی 

کلروفیل، وزن خشک برگ و وزن خشک ساقه در سطح 

دمای کانوپی  همبستگی . درصد  از خود نشان داد 0

ساعت  21درصد با سرعت تعرق در  5مثبت در سطح 

درصد با  0پاشی و همچنین در سطح پس از محلول 

CO2 صفت فتوسنتز . درون روزنه ای از خود نشان داد

ساعت پس از محلول پاشی همبستگی  21در اندازه گیری 

درصد  با صفات وزن خشک برگ ،  5مثبتی در سطح 

اندازه گیری دوم  و سرعت تعرق اندازه   CO2غلظت 

 گیری اول   نشان داد

.
 

  صفات مورد مطالعه تحت تاثیر تیمارهای محلول پاشییانس میانگین مربعات تجزیه وار -1جدول 
 

ns دار   غیر معنی 

 95/9دار در سطح احتمال  معنی* 

 91/9دار در سطح احتمال  معنی** 
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 20106 90720 0.01. 0271. 990911 760277 0200. 90191 97.0171 0..0. 99918 2 تکرار

 **9990702ns 7060** 90.0.* 101091** 269019** 9.0917** 70011** 60027** 970076 **2000 **91001 1 تیمار
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 مورد مطالعه بر صفات  SAنتایج مقایسه میانگین سطوح مختلف  _2جدول 
 وفیلکلرشاخص   (2)غلظتCO2  (2)تعرق سرعت (2)فتوسنتز   (1)غلظتCO2 (1)تعرق سرعت (1)فتوسنتز  (SA)میکروموالر

 b 2/96d 116       a 7/1bc 1       b 929/1        c 89/57     b      7/75 (9)شاهد

051 31/50a 4/13a 454/1ab 9/24a 0/34a 169/0        a 90/59a 

011 6/452c 3/251     e 192/4     ab 2/26ab 4/64ab 115/3bc 353/9    a 

051 2/542b 4/292     c 196/4ab 2/69b 1/2b 116/1bc 24/52b 

011 2/052b 1/042b 129/9b 0/96c 1/22    b 141/2b 21/06b 

 .دار ندارند باشند اختالف معنی که دارای حرف مشتره میهایی  در هر ستون میانگین
 

 صفات مورد مطالعهبر  SAنتایج مقایسه میانگین سطو  مختلف  -3جدول 

SA(رمیکروموال) دمای کانوپی وزن خشک بوته وزن خشک ساقه وزن خشک برگ 

  c   9/6 b 44/52 c 41/32 d 34/42 (1) شاهد

051 41/61 a    31/01a 12/32 a 46/4 b  

011 36 b 30/4a 13/4 b 44/41c  

051 31/2 c  2/4 b 44/3 c 40/21 b 

011 35/91 d    6/9 b 32/21 d 42/51 a 

 (دار ندارند باشند اختالف معنی یکه دارای حرف مشتره مهایی  در هر ستون میانگین)
 

 نتایج همبستگی فنوتیپی پیرسون بین صفات مورد مطالعه -4جدول

سرعت 
(1)تعرق  

 
(1) CO2

 غلظت

  سرعت
 فتوسنتز

(2)  

 

سرعت 
(2)تعرق  

(2) CO

2غلظت  
لیکلروف  

وزن خشک 
 برگ

وزن خشک 
 ساقه

وزن خشک 
 بوته

دمای 
   کانوپی

1/698*
* 

1/140
 ns

 1/074
 ns

 1/406
 ns

 1/617** 1/08
 ns

 1/741** 1/77
 ns

 1/467
 ns

 1/079
ns

 

سرعت 
(1)فتوسنتز  

 

 -1/178
 ns

 1/080
 ns

 1/100
 ns

 1/ .606 ** -1/09
 ns

 1/441
 ns

 -1/101
 ns

 1/087
 ns

 1/867** 
سرعت 
(1)تعرق  

  1/077
 ns

 1/197
 ns

 -1/047
 ns

 -1/117
 ns

 1/087
 ns

 1/064
 ns

 1/197
 ns

 -1/700* 
CO2 

( 1)غلظت  

   1/678** 1/067
 ns

 1/496
 ns

 1/747** 1/841** 1/781** -1/110
 ns

 

سرعت 
(2)زفتوسنت  

 

    1/094
 ns

 1/497
 ns

 1/868** 1/797* 1/714** -1/191
 ns

 
سرعت 
(2)تعرق  

     1/118
 ns

 1/816* 1/069
 ns

 1/470
 ns

 1/719* 
(2) CO

2غلظت  

      1/787* 1/904** 1/790** -1/077
 ns

لیکلروف   

       1/876** 1/907** -1/018
 ns

 
وزن خشک 

 برگ

        1/694** -1/061
 ns

 
وزن خشک 

 ساقه

         -1/181
 ns

 
وزن خشک 

 بوته

 10/1دار در سطح احتمال  معنی**          15/1دار در سطح احتمال  معنی*         

 از یک هفته اندازه گیری پس( 2)ساعت                    21اندازه گیری پس از ( 0)
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 SAس عت   يك هفت  پس یز محل ش پ شي  71مق يس  می نگین س عت ات سنتز   س عت تع ق در م یحل . 4 شکل
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Abstract 

Salcylic acid (SA) as a plant growth regulator. It has major effects on some of plant traits. 

The cowpea (Vigna unguiculata) also as one of the source of protein supplies is 

consequential. To study effect of SA on some physiological traits and to obtain the best 

concentration of this substance in the cowpea plant, an experiment was carried out in the field 

research of University of Zanjan. There were five treatments including: control, four 

treatment of spray application of SA (150, 300, 450 and 600 µM). The experiment was laid 

out in randomized complete block (RCB) design having three replications. Results showed 

that in photosynthetic parameters such as photosynthesis speed rate, transpiration rate, 

intercellular CO2 concentration, Chlorophyll Content Indexin the treatment with 150 µM SA, 

had the highest effect and significant difference was observed at 5% level.Total dry weight, 

stem dry weight, leaf dry weight in also treatment with level 150µM SA more average have 

shown ratio control treatments and were significant difference in level 5% in compare with 

control. Also with increasing levels of SA, canopy temperature also was significantly 

increased. In addition positive correlation was observed between dry weight of plant with 

photosynthetic rate, rate of transpiration, chlorophyll, leaf dry weight and stem dry weight.  

Key words: Salcylic acid, photosynthesis, rate of transpiration, canopy temperature, cowpea         
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