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 چکيده
آزمايشی به  رايزسانعملکرد لوبیا رقم  اجزایهای رشد بر عملکرد و کنندهتنظیمو  آبیکمبه منظور بررسی اثر تنش 

های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعهه تقیییهات هنرسه ان کشهاورزی     در قالب طرح بلوک خردشدههای صورت کرت
میلهی 120ری بعد از در سه سطح )تنش شديد: آبیا آبیکمبه اجرا درآمد. تیمارهای آزمايش شامل  1394ارومیه در سال 

، و شهاهد:  Aم ر تبخیر از تش ک تبخیهر کهالس   میلی90، تنش ماليم: آبیاری بعد از Aم ر تبخیر از تش ک تبخیر کالس 
( به عنوان فاک ور اصلی و تیمهار مقهرک رشهد در پهنح سهطح      Aم ر تبخیر از تش ک تبخیر کالس میلی60آبیاری بعد از 

پاشی با پاشی با سالسیلیک اسید، پرايمینگ و مقلولرايمینگ با سالسیلیک اسید، مقلول)شاهد، پرايمینگ با آب میطر، پ
 تهثثیر و مقرک رشد  آبیکمسالسیلیک اسید( به عنوان فاک ور فرعی بودند. ن ايح تجزيه واريانس بین صفات نشان داد که 

الف در بوتهه، تعهداد دانهه در  هالف،     داری بر صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژيهک، شهاخب برداشهت، تعهداد  ه     معنی
در هک هار( و کم هرين    کیلهورر  3362میايسه میانگین تیمارها نشان داد که بیش رين ) داشت. ارتفاع بوته و دانه100وزن

آمد. تنش خشکی  دستبهدر هک ار( عملکرد دانه به ترتیب از تیمار آبیاری مطلوب و تنش خشکی شديد  کیلورر 1864)
کهاهش داد.   درصهد 34و  25را به ترتیب بهه میهزان    دانه100وزنسه با آبیاری مطلوب عملکرد بیولوژيک و شديد در میاي

را به  دانه100وزنپاشی و پرايمینگ با اسید سالسیلیک در میايسه با تیمار شاهد )بدون پرايمینگ( عملکرد دانه و مقلول
بوته نیز در شرايط آبیاری مطلوب در میايسه با تنش خشهکی  افزايش داد. تعداد  الف در  درصد70و  50ترتیب به میزان 

پاشهی و پرايمینهگ بها اسهید سالسهیلیک در میايسهه بها تیمهار شهاهد )بهدون           و در شرايط مقلول درصد25شديد حدود 
تبخیر  م رمیلی60آمده در اين تقییق، آبیاری بر اساس دستبهبا توجه به ن ايح . افزايش يافت درصد35پرايمینگ( حدود 

پاشی و پرايمینگ با اسید سالسیلیک از طريهق افهزايش اجهزای عملکهرد دانهه باعه        و مقلول Aاز تش ک تبخیر کالس 
 افزايش عملکرد دانه لوبیا ررديد.

 
 پاشیمقلوللوبیا،  ،آبیکم: پرايمینگ، سالسیلیک اسید، کلمات کليدی

 

 1  مقدمه
يی حبوبات از جملهه مقصهویتی هسه ند کهه ارزش  هذا     

ترين منابع  نی از پهروتیین ریهاهی   زيادی داش ه و يکی از مهم
رشد جمعیت در دو دههه اخیهر باعه  شهده اسهت تها        .هس ند

مصرف مواد پروتیینی به ويژه روشت قرمز افزايش چشهمگیری  
يابد. بر اين اساس افزايش تولید حبوبات به عنوان مکمل منهابع  

مهورد توجهه قهرار    پروتیینی در برنامه توسهعه اق صهادی کشهور    
پهروتیین،   درصهد 32تها   18ررف ه است. دانه حبوبات با داش ن 

 ,Majnoon Hoseiniنیش مهمی در رژيم  ذايی مرد  دارد )

                                                           
 gholinezhad1358@yahoo.com نویسنده مسئول:*

 ةتهرين تولیهد کننهد   (. بر اساس آمهار فها،و، آسهیا بهزر     2009
حبوبههات در جهههان اسههت و سههطح زيرکشههت، میههزان تولیههد و  

ون هک ههار، میلیهه61/30عملکههرد لوبیهها در جهههان بههه ترتیههب  
در هک ار و سهطح زيرکشهت،    کیلورر 866ون تن و میلی52/26

هک هار،  109249میزان تولید و عملکرد لوبیا در ايران به ترتیب 
 ,FAOباشههد )در هک ههار مههی کیلههورر 1869تههن و 204192

لوبیا و به طور کلهی حبوبهات بعهد از رنهد  و بهرنح از       .(2014
ی هسه ند کهه بهه مصهرف     ترين مقصویت کشهاورز جمله مهم

 ,Kocheki & Banayan Avalرسهند ) انسهان مهی   تغذيهه 

مؤثرترين عامل در افزايش تولید باتوجه بهه مقهدوديت    (.1995
ریهاه  نهژادی ايهن   زراعی و بهزمینه به اراضی، انجا  تقیییات در
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تا با ان خاب و معرفی ارقا  با عملکرد بای و خواص کمهی و   است
 لیههد را در واحههد سههطح افههزايش داد کیفههی مطلههوب ب ههوان تو

(Kocheki & Banayan Aval, 1995).  بهههه رهههزارش
ات بسیار نامطلوبی بر عملکرد و اجزای تثثیر آبیکمپژوهشگران، 

et alSerena -Rosales ,.رههذارد )عملکهرد دانههه لوبیهها مههی 

اعمال تنش خشکی در مرحله رويشی و زايشهی باعه     (.2002
در حالی که مصرف اسهید   ،لوبیا شدکاهش معنادار عملکرد دانه 

سالیسیلیک موجب بهبهود رشهد و عملکهرد دانهه لوبیها ررديهد       
(, 2016et al.Sepehri  دور آبیههاری .)روز سههبب 14و  10

نسهبت   درصهد 92و  31به ترتیب  لوبیاقرمزکاهش عملکرد دانه 
 et Agha Alikhaniروزه( شد ) 7به تیمار بدون تنش )آبیاری 

., 2002alاد میاومت به تنش خشکی در ریاه بهه عنهوان   (. ايج
ترين روش بهرای  ترين و اق صادیبخشی از راهکار تلفییی، عمده

باشهد. يکهی از ترکیبهاتی کهه در ايجهاد      کاهش اثرات تنش مهی 
اسهت،   مهؤثر تقمل و میاومت در برابر تنش خشکی در ریاهان 

( مهی Salicylic acidاسهید ) هورمونی سالیسیلیکترکیب شبه
اسید يک ترکیب فنلی ریهاهی اسهت کهه بهه     د. سالیسیلیکباش

رشد ریاهی شهناخ ه   کنندهتنظیمعنوان يک هورمون ریاهی و 
های دفاعی در برابهر  شده است و نیش آن در ارتباط با مکانیسم

زای زيس ی و  یرزيس ی، به خوبی مشخب شده عوامل اس رس
تنش در های اکسايشی ناشی از است. اين ماده در کاهش آسیب

ههای ضداکسايشهی و ضدتنشهی در    ریاهان و توسهعه مکانسهیم  
اسهید  بهه صهورتی کهه سالیسهیلیک     ،ی داردمؤثرریاهان، نیش 

ههای ناشهی از تهنش    باع  افزايش میاومت ریاه در برابرآسهیب 
شود و رشد و توسعه ریاه را در ايهن شهرايط بهبهود    خشکی می

ههای  (. يکهی از تکنیهک  Hayat & Ahmad, 2007بخشد )می
ها و در ن یجه کارآيی ریهاه  ای که قدرت و اس یرار ریاهچهساده

باشههد بخشههد پرايمینههگ بههذر مههی  را در مههزارع بهبههود مههی 
(Mohammadi & Amiri, 2010ب .)شده پس از ذور پرايم

قرارررف ن در بس ر خود زودتر جوانه زده و در طی زمان کوتهاه 
تر جذب مطلوب ای خود را رس رش داده و باتری سیس م ريشه

کننهده بهه   ههای سهبز ف وسهن ز   آب و مواد  ذايی و تولید بخش
رسهند. تقیهق چنهین شهرايطی بهه لقها        می مرحله اتوتروفی

بهه ریاههان حاصهل از     را ایزيس ی و اکولوژيکی موقعیت ويهژه 
وجهود  ههايی  (. رزارشDuman, 2006د )دهشده میبذور پرايم

ر با سالسیلیک اسهید ممکهن   بذ کردنپرايمکه دارد مبنی بر اين
-ای از فرآيندهای مخ لف در ریاهان نظیر جوانهه است در دامنه

Tayeb, 2005; Pakmehr, 2009; -Elزنهههی بهههذرها )

Shakirova & Sahabutdinova, 2003( سبزکردن ،)Miar 

., 2011et alSadegi  هها ) (، تبادل و ان یال يهونHarper & 

Balke, 1981ف وسههن ز و سههرعت رشههد ،) (., et alKhan 

( اثر داش ه باشد. مقییان در بررسی اثر پرايمینگ بذر بها  2003
بلبلی تقت تنش یک اسید روی برخی صفات لوبیا چشمسالسیل

اعال  کردند کهه بیشه رين افهزايش در اکصهر صهفات در       آبیکم
میکرومهویر  2700با  لظت  شدهپرايمریاهان حاصل از بذرهای 

(.  2014et alPakmehr ,.د )آمه  دسهت بهه سالسهیلیک اسهید   
هزينه پريمینگ بها اوره  ن ايح آزمايشی نشان داد که تکنیک کم

رهردد  در شرايط مزرعه سبب افهزايش عملکهرد دانهه بهاقال مهی     
(., 2015al etZarshin Zenosh     مقییهان ديگهری نیهز در .)

پرايمینگ بذر در مزرعه و آبیهاری تکمیلهی بهر عملکهرد و      تثثیر
 کهردن پهرايم انه دو رقم نخود اظهار داش ند که اجزای عملکرد د

شهد.   درصهد 5/13بذر سبب افهزايش عملکهرد دانهه بهه میهزان      
های رشد ریهاهی بهه   های بهینه هورمونپرايمینگ بذر با  لظت

زنی، رشد و عملکهرد مقصهول   ی موجب افزايش جوانهمؤثرطور 
های ریاهی در ههر دو شهرايط تهنش و نرمهال ررديهده      در رونه
(. ن ايح نشهان داده اسهت کهه اعمهال     Lee et al., 1998)است 

 درصهد 50تنش کمبود آب )اعمال تهنش از شهروع رلهدهی تها     
رلدهی و اعمال تنش در مرحله شروع تشکیل نیها  تها تشهکیل    

ها( باع  کاهش عملکهرد در میايسهه بها ریاههان     نیا  درصد50
 بلبلهی چشهم شرايط  یهرتنش )آبیهاری مهنظم( در ریهاه لوبیها      

(Vigna unguiculata L.ررديد و کا )  ربرد اسید سالیسهیلیک
میکرومویر باع  افزايش عملکرد دانهه، شهاخب   450در سطوح 

برداشههت، تعههداد  ههالف در بوتههه، تعههداد دانههه در  ههالف و      
 Azhdar Afshariنسبت به تیمار شاهد ررديد ) دانه100وزن

et al., 2016ت تهنش  های آزاد تقه (. با توجه به تولید راديکال
هها توسهط بع هی مهواد شهبه     و توانهايی اکسايشهی آن   خشکی

هورمونی مانند سالسیلیک اسید، بررسی مکانسیم و اثهرات ايهن   
خصوص در لوبیا امهری  همواد تقت تنش خشکی در حبوبات و ب

 تههثثیرضههروری اسههت. لههذا ايههن پههژوهش بهها هههدف بررسههی    
ر اسهید به   و پرايمینهگ بهذر لوبیها بها سالیسهیلیک      پاشیمقلول

 آبهی کهم عملکرد لوبیا معمولی در شرايط تنش  اجزایعملکرد و 
 انجا  ررفت.

 

 هامواد و روش
-پرايمینگ بذر بها سالسیسهیلیک   تثثیربه منظور بررسی  

ریاه بها سالیسهیلیک اسهید بهر      پاشیمقلولاسید و آب میطر و 
آزمايشهی   آبهی کمعملکرد، اجزای عملکرد لوبیا در شرايط تنش 

مزرعههه پژوهشههی هنرسهه ان کشههاورزی، بههه در  1394در سههال
ههای کامهل   در قالب طرح پايه بلوک خردشدههای صورت کرت
شرايط جدارانهه )تهنش خشهکی     سهتکرار و در  سهتصادفی در 

طهول  شديد، تنش خشکی خفیف و آبیاری نرمهال( اجهرا شهد.    
دقییه و عرض جغرافیهايی  2درجه و45جغرافیايی مقل آزمايش 
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م هر مهی  1332و ارتفاع از سطح دريها  دقییه 32درجه و 37آن 
روز 180تا  150شناسی منطیه با داش ن مار هواآبراساس . باشد

ههای رهر  و   ههای سهرد و مرطهوب و تابسه ان    زمس ان خشک،
خشهک مقسهوب مهی   یمهه نرطوب ی خشک و م رژي ءخشک جز

شود. میانگین ماهانه تبخیر و رطوبهت نسهبی منطیهه در طهول     
بوده اسهت.   درصد47م ر و میلی240ه ترتیب حدود ب رشد لوبیا

های فیزيکهی و شهیمیايی خهاک مقهل     به منظور تعیین ويژری
م هری خهاک مزرعهه توسهط     سان ی 30تقییق، از عمق صفر تا 
چند نمونهه برداشهت و پهس از مخلهوط     اورر به صورت تصادفی

کردن مورد تجزيه قرار ررفت. ن ايح حاصل از تجزيه فیزيکهی و  
تهنش بهدين    نشان داده شده است. 1ول شیمیايی خاک در جد

صورت اعمال شد که آزمايش اول در حالت نرمال آبیهاری پهس   
، در آزمايش دو  Aم ر تبخیر از تش ک تبخیر کالسمیلی60از 

م ر تبخیر از تش ک تبخیهر  میلی90تنش م وسط آبیاری بعد از 
و در آزمايش سو  حالت تهنش شهديد آبیهاری بعهد از      Aکالس
ررفت. ههر   انجا  Aم ر تبخیر از تش ک تبخیر کالسمیلی120

به صورتی که در داخل ههر   ،کرت آزمايشی بود پنحتکرار شامل 
تیمهار دو   (؛ شت بهذور معمهولی  )ک تکرار تیمار اول تیمار شاهد

لوبیها بها آب میطهر، بهه صهورتی کهه بهذور         شهده پرايمبذرهای 
-Elساعت در داخل آب میطر در دمای اتها  پهرايم شهدند )   12

Tayeb, 2005) با سالیسهیلیک  شدهپرايمتیمار سو  بذرهای ؛-

سهاعت در مقلهول   12ید، بهه صهورتی کهه بهذرها بهه مهدت       اس
-El) اسید در دمای اتا  قرار ررف ندمول سالیسیلیکمیکرو5/0

Tayeb, 2005)ریاههان بها مقلهول     پاشیمقلولتیمار چهار   ؛
نی کههه اسههید در سههطح مزرعههه زمههامههول سالیسههیلیکمیکههرو1

تیمهار ترکیبهی    ید  الف کرده بودند و تیمار پنجمتول درصد50
سهاعت در  12رها قبل ازکاشت )بهذرها بهه مهدت    بذ کردنپرايم

درجهه  25اسهید در دمهای   مهول سالیسهیلیک  میکرو5/0مقلول 
ریاههان ايهن    پاشهی مقلهول رراد قرار ررف ند( به همهراه  سان ی

در مرحلههه  اسههیدمههول سالیسههیلیکمیکههرو1کههرت بهها مقلههول 
 ,.Azhdar Afshari et al) دههی بهود   هالف  درصهد 50

 دو خط کاشت به طهول  شِش(. هر کرت آزمايشی شامل 2016
م هر و فاصهله بوتهه روی رديهف      یسهان 50م ر و با فاصله رديف 

م ر بود. بعد از کاشهت آبیهاری کهل تیمارهها يکسهان      سان ی15
ها )مرحلهه  تهصورت ررفت و تیمارهای آبیاری بعد از اس یرار بو

 برری به بعد( اعمال شد.   2-4

 
 آزمایش محل خاک شيميایی و فيزیکی خصوصيات -1 جدول

Table 1. Physical and chemical properties of site soil 

 پتاسيم
 گرم در)ميلی

 کيلوگرم(
Potassium 

)1-(mg kg 

 فسفر
گرم در )ميلی

 کيلوگرم(
Phosphorus 

)1-(mg kg 

 نيتروژن
Nitrogen 

(%) 

 کربن

 آلی
Organic 

Carbon 

(%) 

 شن
Sand 

(%) 

 سيلت
Silt 

(%) 

 رس
Clay 

(%) 

 آهک
Lime 

(%) 

 رطوبت

 اشباع
Saturation 

moisture 

(%) 

 درصد

 مواد

 خنثی

 شونده
C.C.E 

 اسيدیته
pH 

هدایت 

 الکتریکی
EC 

(dS/m) 

 خاک بافت
Soil 

texture 

 عمق

 خاک
 متر()سانتی

Sampling 

depth 
(cm) 

226 5.18 0.10 1.08 26 28 36 - 28 21.6 7.38 0.70 
Loam- clay 

loam 
0-30 

 
بعد از حذف  ریری صفات موردنظر از هر کرتبرای اندازه

بوته به طور تصادفی ان خاب و صفاتی 10اثر حاشیه، تعداد 
مانند تعداد  الف در بوته، تعداد دانه در  الف، و ارتفاع بوته 

و عملکرد  دانه عملکرد ریریاندازه منظور بهریری شدند. اندازه
 میانی هایبوته برداشت به اقدا  رسیدری مرحله در بیولوژيک

 تعداد دانه100وزن ریریاندازه منظور به. شد هرکرت از خطوط

 و شمارش تصادفی صورت به دانه تايی100 نمونه چهار

ریری شاخب برداشت از جهت اندازه .شد تعیین دانه100وزن
 س فاده شد.( ا1رابطه )

  1رابطه 

 صههورت کسههرشههاخب برداشههت،  HIکههه در رابطههه بههای 
 باشد.  عملکرد بیولوژيک می مخرج آنعملکرد دانه و 

 بودنهد  آمهده  دستبه شمارش طريق از که هايیداده برای
 تبهديل ( بوتهه  ههر  در  هالف  تعداد  الف و در دانه تعداد مانند)

 از اسه فاده  بها  هها داده آماری یلتقل و تجزيه. اعمال شد جذری
 از اسهه فاده بهها نمودارههها رسههم و SAS، MSTATC افههزارنههر 

Excel  در تهوکی  آزمهون  توسهط  نیز هامیانگین میايسه و انجا 
 . ررفت صورت درصد5 سطح

 

 نتایج و بحث
 ارتفاع بوته

با توجه به ن هايح تجزيهه واريهانس صهفات مهورد مطالعهه       
ه اثر تیمارهای مخ لهف خشهکی و   ( مشاهده ررديد ک2)جدول 
دار بهود. میايسهه   های رشد بر ارتفهاع بوتهه لوبیها معنهی    مقرک

 5/47میانگین تیمارهها نشهان داد کهه بیشه رين ارتفهاع بوتهه )      
م ر( مربوط به تیمار بدون تنش خشهکی بهود و کم هرين    سان ی
م ر( را تیمار تنش شديد به خود اخ صهاص  سان ی 2/32میدار )

(. از لقا  تیمارهای مقهرک رشهد نیهز مشهاهده     3داد )جدول 
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م هر( مربهوط بهه    سهان ی  8/51ررديد که بیش رين ارتفاع بوته )
پاشی و پرايمینهگ بها اسهید سالسهیلیک بهود کهه       تیمار مقلول

پاشهی بها سالسهیلیک    داری با تیمار مقلولاخ الف آماری معنی
اسههید نداشههت و هههردو در يههک رههروه آمههاری قههرار ررف نههد و  

م هر( نیهز مربهوط بهه     سان ی 24ن کم رين ارتفاع بوته )همچنی
(. اثهر مصبهت سالیسهیلیک اسهید بهر      4تیمار شاهد بود )جدول 

ف وسن ز و رشد ریاه، تقهت شهرايط تهنش و کهاهش خسهارات      
های شوری و خشکی و تسريع در رشد مجدد پس ناشی از تنش

از رفع تنش نیز در ریاهان رنهد  تیمهار شهده بها سالیسهیلیک      
 ,Shakirova & Sahabutdinovaد رههزارش ررديههد )اسههی

(. اصویً تنش خشکی باع  کاهش ارتفهاع ریهاه، کهاهش    2003
سطح بر ، میزان کلروفیل و در مجموع رشهد کلهی ریهاه مهی    

(. مقییهان ديگهری نیهز نشهان دادنهد کهه       Zhu, 2002رهردد ) 
 Sabzi etکمبود آب باع  کاهش ارتفاع ریاه در لوبیا ررديهد ) 

al., 2017 که با ن ايح اين تقییق مطابیت دارد. افزايش ارتفاع )
مصبهت   تهثثیر تهوان بهه   بوته با کاربرد سالیسهیلک اسهید را مهی   

سالیسیلک اسید در افزايش تیسیم سلولی در مريسه م ان ههايی   
 ,Amira et al., 2007; Washemساقه و ريشه نسهبت داد ) 

2006.) 

 
 های رشد بر برخی صفات لوبياکنندهتنظيمو  آبیکمهای نتایج تجزیه واریانس اثر تيمار -2جدول 

Table 2. Results of variance analysis of drought stress and growth regulators effect on some traits of bean 
 

 (Mean Squares)  ميانگين مربعات
 درجه

 آزادی
df 

 منابع تغييرات

(S.O.V) 

شاخص 

 برداشت

Harvest 

index 

عملکرد 

 بيولوژیک

Biological 

yield 

 عملکرد دانه

Grain yield 

 دانه100وزن

100 seeds 

weight 

تعداد دانه در 

 غالف

Seed per 

pod 

 تعداد غالف در

 بوته
Pod per 

plant 

 ارتفاع بوته

Plant 

height 

 ( Blockبلوک ) 2 90.02 0.19 0.19 24.34 142632.04 604560.14 18.90

 (Water deficitآبی )کم 2 882.30**  6.41** 1.91** 514.89** 8604479.60** 17602570.38** 412.37**

 (Error aخطای اصلی ) 4 15.34 0.03 0.39 8.93 57562.38 81382.29 12.88

**114.08 **19408347.90 **5075706.12 **1303.23 **1.66 **4.74  **1247.64 4 
 کننده رشد تنظیم

(Growth regulators) 

ns2.83  ns125610.43  ns36452.36  ns17.11  ns 0.26 ns0.15  ns53.12  8 
 کننده رشدتنظیم× آبی تنش کم

Drought stress × Growth 

regulators 
 (Error bخطای فرعی ) 24 31.89 0.07 0.07 11.70 77199.84 178777.3 18.56

 (CV)%ضريب تغییرات  - 14.19 5.96 10.04 11.50 10.37 5.69 12.21

 دار یرمعنی و %5 ، %1 اح مال سطح در دارمعنی اخ الف ترتیب به :ns و * ،**

**, * and ns: significant at 1%, 5% and non-significant probability levels, respectively. 
 
 

 مطالعه مورد صفات بر آبیکم اثر هایميانگين مقایسه -3 جدول

Table 3. Means comparisons of water deficit effect on studied traits  

 بر طبق آزمون توکی است. درصد5دار در سطح اح مال حروف مشابه بیانگر عد  اخ الف معنی

The common letters indicate non-significant at 5% level of probability based on Tukey’s test. 
 

 تيمار

treatment 

 ارتفاع بوته

Plant height 
(cm) 

تعداد غالف در 

 بوته
Pod per plant 

تعداد دانه در 

 غالف

Seed per pod 

 دانه100وزن

100 seeds weight 

(g) 

 عملکرد دانه

Grain yield 
(kg/ha) 

عملکرد 

 بيولوژیک

Biological yield 
(kg/ha) 

 شاخص برداشت

Harvest index 
(%) 

 آبیکم
Irrigation  

       

 آبیاری مطلوب

Optimum irrigation  
47.5 a 5.22 a 2.97 a 35.24 a 3362 a 8401 a 39.6 a 

 تنش ماليم خشکی

Moderate drought 
stress 

39.6 b 4.33 b 2.71 ab 30.36 b 2807 b 7599 b 36.6 a 

 تنش شديد خشکی

Severe drought stress 
32.22 c 3.94 c 2.47 b 23.57 c 1864 c 6257 c 29.4 b 
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 اد غالف در بوتهتعد
با توجه به ن هايح تجزيهه واريهانس صهفات مهورد مطالعهه       

( مشاهده ررديد که اثر تیمارهای مخ لهف خشهکی و   2)جدول 
دار بهود.  های رشد بر تعهداد  هالف در بوتهه لوبیها معنهی     مقرک

میايسه میانگین تیمارها نشان داد که بیش رين تعداد  هالف در  
ر بهدون تهنش خشهکی بهود و     عدد( مربوط به تیمها  22/5بوته )

عهدد( را تیمههار تههنش شهديد بههه خههود    94/3کم هرين میههدار ) 
(. به هنگا  کمبود آب، تعهداد زيهادی از   3اخ صاص داد )جدول 

از بین رف ه  ،شدن به  الف را داش ندهايی که توانايی تبديلرل
و تعداد  الف در بوته کاهش ياف هه اسهت. سهاير مقییهان نیهز      

ر بوته تقت شرايط تنش خشکی را ناشهی  کاهش تعداد  الف د
هها دانسهه ند  هها و نیها   ههای زايشهی مصهل رهل    از ريهزش انهدا   

(Boutraa & Sanders, 2001; Mohammadzadeh et al., 

شهده بهر ریهاه لوبیها در مراحهل      اعمهال (. تنش رطهوب ی  2013
 ,Bayatمخ لف رشد موجب کاهش تعداد  الف در بوته شهد ) 

ای مقرک رشد نیز مشاهده ررديد کهه  (. از لقا  تیماره2008

عهدد( مربهوط بهه تیمهار      53/5بیش رين تعداد  الف در بوتهه ) 
پاشی و پرايمینگ بها اسهید سالسهیلیک بهود و کم هرين      مقلول

عدد( نیز مربوط به تیمار شاهد بهود   64/3تعداد  الف در بوته )
اسهید موجهب   لوبیها بها سالیسهیلیک    پاشهی مقلهول  (.4)جدول 
 ,.Amira et alی تعداد  الف در بوته شد )درصد8/48افزايش 

(. ساير مقییان نیز افهزايش تعهداد  هالف در بوتهه را بها      2007
 Sepehri etپاشی سالیسیلیک در لوبیها اعهال  کردنهد )   مقلول

al., 2015; Azhdar Afshari et al., 2016رسد (. به نظر می
يشهه و  کاربرد سالیسیلیک اسید زمینه یز  بهرای رشهد به هر ر   

ههای  جذب آب با کارآيی بیشه ر را فهراهم کهرده اسهت و انهدا      
هوايی در مرحله رشد رويشی به نقو مطلهوب افهزايش ياف هه و    
ریاه توانس ه است تعهداد واحهدهای زايشهی بیشه ری را تولیهد      

 Rajabiنمايد. اين ن ايح با ن ايح ساير مقییان مطابیت داشت )

et al., 2013.)  

 
 مطالعه مورد صفات های رشد برمحرک اثر هایميانگين مقایسه -4 جدول

Table 4. Means comparisons of growth regulators effect on studied traits  
 

 تيمار

treatment 

 ارتفاع بوته

Plant 

height 
(cm) 

 تعداد غالف

 در بوته
Pod per 

plant 

تعداد دانه 

 در غالف

Seed per 

pod 

 دانه100وزن

100 seeds 

weight 

(g) 

 عملکرد

 دانه

Grain 

yield 
(kg/ha) 

عملکرد 

 بيولوژیک

Biological 

yield 
kg/ha) 

شاخص 

 برداشت

Harvest 

index 
(%) 

 شدهای رمقرک
Growth regulator  

       

 شاهد
Control  

24 c 3.64 d 2.37 b 13 e 1835 d 5313 d 33.99 b 

 پرايمینگ با آب
Priming with water 

32 bc 4.13 c 2.75 ab 23 d 2165 cd 6678 c 32.08 b 

 پرايمینگ با سالیسیلیک اسید

Priming with Salicylic acid  
39 b 4.31 c 2.95 a 30 c 2522 c 7625 b 32.57 b 

 با سالیسیلیک اسید پاشیمقلول

Spraying with Salicylic acid  
51 a 4.87 b 2.71 ab 43 a 3192 b 8504 a 37.12 ab 

 پاشی با سالیسیلیک اسیدپرايمینگ و مقلول

Priming and spraying with 

Salicylic acid 
51.8 a 5.53 a 2.8 a 37 b 3675 a 8976 a 40.57 a 

 بر طبق آزمون توکی است. درصد5دار در سطح اح مال حروف مشابه بیانگر عد  اخ الف معنی

The common letters indicate non-significant at 5% level of probability based on Tukey’s test. 
 

 تعداد دانه در غالف
با توجه به ن هايح تجزيهه واريهانس صهفات مهورد مطالعهه       

( مشاهده ررديد که اثر تیمارهای مخ لهف خشهکی و   2)جدول 
دار بهود.  های رشد بر تعهداد دانهه در  هالف لوبیها معنهی     مقرک

بیشه رين تعهداد دانهه در    میايسه میانگین تیمارها نشان داد که 
عدد( مربوط به تیمار بهدون تهنش خشهکی بهود و      97/2 الف )

عهدد( را تیمههار تههنش شهديد بههه خههود    47/2کم هرين میههدار ) 

(. ساير مقییان نیز نشهان دادنهد تهنش    3اخ صاص داد )جدول 
، دانهه 100وزنتعداد دانه در  الف، تعداد  الف در بوته،  آبیکم

لوژيک و شهاخب برداشهت را در لوبیها    عملکرد دانه، عملکرد بیو
(. از لقهها  Soheili Movahed et al., 2017کههاهش داد )

تیمارهای مقرک رشد نیز مشاهده ررديد کهه بیشه رين تعهداد    
عههدد( مربههوط بههه تیمههار پرايمینههگ بهها  80/2دانههه در  ههالف )

داری بهها سالسههیلیک اسههید بههود کههه اخهه الف آمههاری معنههی  
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گ بها اسهید سالسهیلیک نداشهت و     پاشی و پرايمینه تیمارمقلول
عدد( نیز مربهوط بهه تیمهار     37/2کم رين تعداد دانه در  الف )

مقییان رزارش کردند که افزايش  لظت  (.4شاهد بود )جدول 
سالیسیلیک اسید باع  افزايش تعداد دانه در ریهاه عهدس شهد    

(Mohammadi et al., 2010   وزن و تعداد دانهه در ریاههان .)
مویر سالیسیلیک اسید بهه   میلی7/0با  لظت  شدهنخود اسپری

 (.Madah et al., 2007ای افهزايش يافهت )  طور قابل مالحظه

باعه    آبهی کهم ساير مقییان نیز نشان دادند کهه اعمهال تهنش    
در حهالی کهه    ،شد لوبیاقرمزکاهش تعداد دانه در  الف در ریاه 

با کاربرد مقلول پاشی سالیسیلیک اسهید ايهن صهفت افهزايش     
(. سههاير Sepehri et al., 2016داری پیههدا کههرد ) عنههیم

باعه  کهاهش    آبهی کهم پژوهشگران نیز بیان داش ند کهه تهنش   
و  43تعداد  الف و تعداد دانه در  هالف بهه ترتیهب بهه میهزان      

ی عملکهرد دانهه شهد    درصهد 43و همچنهین کهاهش    درصد44
(Sio-Se Mardeh et al., 2014      کهه بها ن هايح ايهن تقییهق )

اسید موجب بهبهود ان یهال   دارد. همچنین سالیسیلیکمطابیت 
شود مواد ف وسن زی به سمت میصدهای فیزيولوژيک )دانه( می

(Fariduddin et al., 2003     مقییهان رهزارش کردنهد کهه .)
هها شهد   مقدوديت آب در ریاه نخود، باع  افزايش سهیط دانهه  

(Behboudian, 2001  حبوبات از نظر تولید رل، میوه و بهذر .)
دارای ظرفیت بایيی هس ند که فیط بخش کوچکی از آنهها بهه   

شوند و يکی از دیيل اصلی عملکرد کم حبوبهات  دانه تبديل می
دتاً به ريزش رل و میوه مربهوط مهی  کمبود مخزن است که عم

(. افزايش تعداد دانه در  الف Parsa & Bagheri, 2008شود )
د  هالف بیشه ر و   توان بهه تعهدا  در شرايط آبیاری مطلوب را می

لهذا هرچهه تعهداد دانهه در  هالف       ،ها نسهبت داد رشد به ر بوته
تر و بیش ری برای دريافهت  بیش ر باشد ریاه دارای مخزن بزر 

مواد ف وسن زی بوده و افزايش اين صفت باع  افزايش عملکهرد  
(. Rezaei Chiyaneh & Pirzad, 2014دانهه خواههد شهد )   

از طريهق افهزايش ف وسهن ز در     پاشی با اسید سالسیلیکمقلول
ها و در ن یجه ذخیره مواد ف وسهن زی در دانهه، از کهاهش    بر 

کند که با ن هايح ايهن تقییهق    ها جلوریری میتعداد و وزن دانه
 (.Eraslan et al., 2007مطابیت دارد )

 
 دانه100وزن

با توجه به ن هايح تجزيهه واريهانس صهفات مهورد مطالعهه       
که اثر تیمارهای مخ لهف خشهکی و    ( مشاهده ررديد2)جدول 
دار بهود. میايسهه   لوبیها معنهی   دانه100وزنهای رشد بر مقرک

 24/35) دانهه 100وزنمیانگین تیمارها نشان داد که بیشه رين  
رر ( مربوط به تیمار بدون تنش خشکی بود و کم هرين میهدار   

رههر ( را تیمههار تههنش شههديد بههه خههود اخ صههاص داد  57/23)

تیمارهای مقرک رشد نیز مشاهده ررديهد   (. از لقا 3)جدول 
رر ( مربهوط بهه تیمهار مقلهول     43) دانه100وزنکه بیش رين 

رر (  13) دانه100وزنپاشی با اسید سالسیلیک بود و کم رين 
(. ساير مقییان نیز بیان 4نیز مربوط به تیمار شاهد بود )جدول 

-لوبیا مهی  دانه100وزنتنش خشکی موجب کاهش  داش ند که

(. در رند  تنش رطهوب ی موجهب   Emadi et al., 2012شود )
با سالیسهیلیک   پاشیمقلولولی  ،دار وزن دانه شدکاهش معنی

 ,.Sepehri et alاسید سبب افزايش وزن اين صهفت ررديهد )  

(. افههزايش مههاده خشههک تولیههدی تقههت تههنش خشههکی 2016
های ضداکسهیدانی کهه ریهاه را از آسهیب     با ايجاد پاسخ اح مایً
(. Singh & Usha, 2003کنهد، ارتبهاط دارد )  ت مهی مقافظه 
يکی از معیارههای افهزايش عملکهرد و بهه      دانه100وزنافزايش 

-دنبال آن افزايش شاخب برداشت است. مصهرف سالیسهیلیک  

اسید در ریاه ذرت و سويا با افزايش رشد و عملکرد به خصهوص  
دار عملکهرد  عملکرد زايشی و عملکرد دانه موجب افزايش معنی

به تبع آن شاخب برداشت هم شد که با ن ايح تقییق حاضهر   و
(. کههاهش Abdel-Wahed et al., 2006مطابیههت دارد )

دانه با افزايش تنش خشهکی بهه دلیهل کم هر بهودن      1000وزن
-افشانی در انهدا  ای قبل از مرحله رردههای ذخیرهکربوهیدرات

ههای رويشهی، کهاهش دوا  سهطح بهر  و کهاهش طههول دوره       
دانه در تیمار تهنش  1000انه بود که باع  کاهش وزنپرشدن د

دانه با 1000. همچنین از ديگر دیيل کاهش وزنخشکی ررديد
افزايش شدت تنش خشکی، کاهش جذب آب و امالح و کاهش 

هها بهود   ساخت و ان یال مواد ف وسن زی و شیره پرورده به دانهه 
(Gholinezhad et al., 2009مصههرف سالیسههیلیک .) اسههید

مین ثافزايش ف وسن ز بر  و جريان مواد پرورده ریاه و ته سبب 
رهردد کهه م عاقهب آن    هها مهی  مواد پرورده برای پرکهردن دانهه  

 (. Hayat & Ahmad, 2007يابد )افزايش می دانه100وزن
 

 عملکرد دانه
با توجه به ن هايح تجزيهه واريهانس صهفات مهورد مطالعهه       

خشهکی و   ( مشاهده شد کهه اثهر تیمارههای مخ لهف    2)جدول 
(. 2دار بهود )جهدول   های رشد بر عملکرد دانه لوبیا معنیمقرک

میايسه میانگین تیمارها نشان داد کهه بیشه رين عملکهرد دانهه     
در هک ار( مربوط به تیمار بدون تهنش خشهکی    کیلورر 3362)

در هک ار( را تیمهار تهنش    کیلورر 1864بود و کم رين میدار )
(. از لقها  تیمارههای   3ل شديد به خهود اخ صهاص داد )جهدو   

مقرک رشد نیز مشهاهده ررديهد کهه بیشه رين عملکهرد دانهه       
پاشهی و  در هک هار( مربهوط بهه تیمهار مقلهول      کیلورر 3675)

پرايمینگ بها اسهید سالسهیلیک بهود و کم هرين عملکهرد دانهه        
در هک ار( نیز مربوط بهه تیمهار شهاهد )بهدون      کیلورر 1835)
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اری بر آبیکم تثثیریان با بررسی (. مقی4پرايمینگ( بود )جدول 
خصوصیات کمی و کیفی بذر دو توده بومی ریهاه کوشهیا بیهان    

 داری بهر ارتفهاع بوتهه و عملکهرد    معنی تثثیرداش ند که خشکی 
 Soleimani etرهردد ) ریاه دارد و باع  کاهش ارتفاع بوته می

al., 2009  کههه بهها ن ههايح ايههن تقییههق مطابیههت دارد. سههاير )
نیز اظهار داش ند کهه سهرعت ف وسهن ز، مق هوای      پژوهشگران

بهها اسههید  شههدهپههرايمکلروفیههل و عملکههرد دانههه در بههذور لوبیهها 
 نشهده افهزايش يافهت   سالیسهیلیک در میايسهه بها بهذور پهرايم     

(Shekari et al., 2011 بهههذور .)بههها دز  شهههدهپهههرايم
مویر اسید سالیسیلیک مق وای آب نسبی بیش ری میکرو2700

ص دادند که اين امر مقافظت علیه تنش خشکی به خود اخ صا
را بهبود مهی بخشهد و بها افهزايش مق هوای کلروفیهل، سهرعت        

بهها دز  شههدهپههرايمف وسههن ز افههزايش يافههت. بنههابراين بههذور   
میکرومویر اسید سالیسیلیک بیشه رين عملکهرد دانهه را    2700

بهها  پاشههیمقلههول(. Pakmehr et al., 2014داشهه ند )
اسید موجب افزايش عملکرد و تولیهد دانهه ذرت در   سالیسیلیک

 Mehrabian Moghaddam etشرايط تهنش خشهکی شهد )   

al., 2012      تیمار بذور و ریهاه بها سالیسهیلیک اسهید موجهب .)
های آن هی پاسخ حفاظ ی در برابر تنش خشکی با افزايش پاسخ

شود و ضمناً کاهش در تعر  و افزايش ف وسن ز را اکسیدانی می
يی مصهرف آب  آال دارد و در نهايت موجهب افهزايش کهار   به دنب
سهاير   (.Senaratna et al., 2003; Singh, 2003شهود ) مهی 

مقییان نیز اظهار داش ند با افزايش تنش خشکی عملکرد دانهه  
تنش خشکی اح مهایً بها کهاهش     .داری يافتلوبیا کاهش معنی

بهه   ف وسن ز و تولید مواد ف وسن زی باع  کاهش ان یهال مهواد  
 Zadehدانهه و در نهايهت کهاهش عملکهرد دانهه شهده اسهت )       

Bagheri et al., 2015; Sadat Rasti Sani et al., 2014 .)
به دلیل کاهش  آبیکمعلت کاهش عملکرد دانه با افزايش تنش 

ف وسن ز، تولید مواد ف وسن زی و کاهش ان یهال مهواد بهه دانهه     
بنهی بهر اينکهه    ی وجهود دارد م ههاي رزارشبوده است. همچنین 

ای از بذر با سالسیلیک اسید ممکن اسهت در دامنهه   کردنپرايم
El-زنهی بهذرها )  فرآيندهای مخ لهف در ریاههان نظیهر جوانهه    

Tayeb, 2005; Pakmehr, 2009; Shakirova & 

Sahabutdinova, 2003( سبزکردن ،)., et alMiar Sadegi 

(، ,Harper & Balke 1981هها ) (، تبادل و ان یهال يهون  2011
( اثر داش ه باشهد   2003et alKhan ,.ف وسن ز و سرعت رشد )

شهود. از طرفهی   که برآيند آنها باع  افزايش عملکهرد دانهه مهی   
ههای کربنیهک   سالسیلیک اسید سهبب افهزايش فعالیهت آنهزيم    

آنهزيم کربونیهک آنیهدراز     .شهود آنیدراز و نی هرات ردوک هاز مهی   
ربن و آب را کاتهالیز  کربنات به دی اکسهید که  واکنش تبديل بی

کند و میادير کافی دی اکسید کربن در اخ یار روبیسکو قرار می

شهود  دههد و باعه  بهبهود رشهد و عملکهرد دانهه ریهاه مهی        می
(., 2003et alFariduddin .) 

 
 عملکرد بيولوژیک

با توجه به ن هايح تجزيهه واريهانس صهفات مهورد مطالعهه       
خ لهف خشهکی و   ( مشاهده شد کهه اثهر تیمارههای م   2)جدول 
دار بهود.  های رشهد بهر عملکهرد بیولوژيهک لوبیها معنهی      مقرک

نشهان داد کهه بیشه رين عملکهرد      آبهی کمهای میايسه میانگین
در هک هار( مربهوط بهه تیمهار بهدون       کیلورر 8401بیولوژيک )

در هک ار( را  کیلورر 6257تنش خشکی بود و کم رين میدار )
(. از لقها   3د )جهدول  تیمار تنش شديد به خهود اخ صهاص دا  

تیمارهای مقرک رشد نیز مشاهده شد کهه بیشه رين عملکهرد    
در هک ار( مربهوط بهه تیمهار مقلهول     کیلورر 8976بیولوژيک )

-پاشی و پرايمینگ با اسید سالسیلیک بود کهه اخه الف معنهی   

پاشی با سالسیلیک اسید نداشهت و ههر دو   داری با تیمار مقلول
ف ند و همچنهین کم هرين عملکهرد    در يک رروه آماری قرار رر

در هک ار( نیز مربوط به تیمار شهاهد   کیلورر 5313بیولوژيک )
ههای مها در ايهن تقییهق بها ن هايح سهاير        ياف ه (.4بود )جدول 
( مطابیت دارد کهه  Zabet & Hoseinzadeh, 2011مقییان )

کهه تهنش   رزارش کردند کاهش ارتفاع ریاه دلیلی است بر ايهن 
هش تیسیمات سلولی ررديهده و رشهد رويشهی    باع  کا آبیکم

لذا عملکرد بیولوژيکی ریاه کهاهش پیهدا    ،ریاه کاهش داده شده
نموده است. ساير مقییان نیز نشان دادند که بها افهزايش تهنش    

داری يافههت ، عملکههرد بیولوژيههک لوبیهها کههاهش معنههیآبههیکههم
(Soheili Movahed et al., 2017    اسهید سالیسهیلیک بهر .)

 Mehrabian Moghaddam etات ساير مقییان )طبق تقییی

al., 2012 ات مصب ی روی عملکرد بیولوژيک، عملکرد تثثیر( هم
دانه، شاخب برداشت ریاهان زراعی داش ه است. همچنین ايهن  

شود که اين ها و تیسیم سلولی میشدن سلولاسید باع  طويل
-مهی  ها از جمله اکسین انجا کنندهتنظیمکار با همکاری ساير 

يعنهی   ،کندشود و رس رش، تیسیم و مر  سلولی را تنظیم می
 Noreen etنمايهد ) در واقع بین رشد و پیری تعادل ايجاد مهی 

al., 2010  مقییههان ديگههری نیههز بههه اثههر مقههافظ ی اسههید .)
انهد  سالسیلیک در برابر تنش خشکی در ریاه لوبیا اشهاره کهرده  

(., 2014et alPakmehr .)   ههای  ش آسهیب اين مهاده در کهاه
ههای  اکسايشی ناشهی از تهنش در ریاههان و توسهعه مکانسهیم     

ی دارد. بهه  مهؤثر ضداکسايشهی و ضدتنشهی در ریاههان، نیهش     
اسهید باعه  افهزايش میاومهت ریهاه در      صورتی که سالیسیلیک

شود و رشهد و توسهعه   های ناشی از تنش خشکی میبرابرآسیب
& Ahmad,  Hayatبخشهد ) ریاه را در اين شرايط بهبود مهی 

(. ساير مقییان افزايش عملکرد بیولوژيک در اثر مقلهول  2007
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پاشهی سالیسهیلیک اسهید را بهه افهزايش ايجادشهده در میهزان        
ف وسهن ز خهالب، بههازده کربوکسیالسهیون روبیسهکو و فعالیههت     

 et alFariduddin ,.انهد ) ههای ف وسهن زی نسهبت داده   آنهزيم 

2003.) 
 

 شاخص برداشت
جزيهه واريهانس صهفات مهورد مطالعهه      با توجه به ن هايح ت 

( مشاهده ررديد که اثر تیمارهای مخ لهف خشهکی و   2)جدول 
دار بود. میايسهه  های رشد بر شاخب برداشت لوبیا معنیمقرک

میههانگین تیمارههها نشههان داد کههه بیشهه رين شههاخب برداشههت 
( مربوط به تیمار بدون تنش خشکی بود و کم رين درصد6/39)

را تیمار تنش شديد به خهود اخ صهاص داد   ( درصد4/29میدار )
(. از لقا  تیمارهای مقرک رشد نیز مشاهده ررديهد  3)جدول 

( مربهوط بهه تیمهار    درصد57/40که بیش رين شاخب برداشت )
پاشی و پرايمینگ بها اسهید سالسهیلیک بهود و کم هرين      مقلول

( نیز مربوط به تیمار پرايمینهگ  درصد08/32شاخب برداشت )
 تهثثیر ساير پژوهشگران در بررسهی   (.4بود )جدول با آب میطر 

 اجهزای سطوح مخ لف تنش خشکی و نی هروژن بهر عملکهرد و    
قرمز نشان دادند که تهنش خشهکی بهه    عملکرد دو ژنوتیپ لوبیا

داری سبب کاهش تعداد  الف در بوته، تعداد دانه در طور معنی
، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژيهک، شهاخب   دانه100وزن الف، 

 ,.Mohammadzadeh et alرداشت و ارتفهاع بوتهه ررديهد )   ب

باشهد. بهه نظهر    ( که با ن ايح اين تقییق در يک راس ا می2013

مصبهت بیشه ری بهر بهبهود      تهثثیر می رسد سالیسهیلیک اسهید   
عملکرد دانه نسبت به عملکهرد بیولوژيهک داشه ه اسهت و ايهن      
. عامل باع  شده شاخب برداشت در اين تقییهق افهزايش يابهد   

های ما با رزارش ساير مقییان در مهورد افهزايش شهاخب    ياف ه
باشههد سالیسههیلیک اسههید هههم سههو مههی تههثثیربرداشههت تقههت 

(Kumar, 2000; Sepehri et al., 2016 .) 
 

 گيرینتيجه
رايهز باعه    در ریهاه لوبیها رقهم سهان     آبهی کماعمال تنش 

دار عملکهرد و اجهزای عملکهرد دانهه شهد. کهاربرد       کاهش معنی
ک رشد هورمون سالیسیلیک اسید هم به صورت پرايمینگ مقر

پاشهی بررهی بها ايجهاد شهرايط مناسهب از طريهق        بذر و مقلول
افزايش ارتفاع بوته، و افزايش اجزای عملکرد مانند تعداد  هالف  

باعه  افههزايش   دانههه100وزندر بوتهه، تعهداد دانههه در  هالف و    
کامهل، تهنش   عملکرد دانه ریاه لوبیا در هر سه شهرايط آبیهاری   

رسد ریهاه لوبیها بهه    ماليم و تنش شديد خشکی شد. به نظر می
م هر تبخیهر از تشه ک تبخیهر     میلهی 60از آبیاری با تاخیر بیش 

. واکنش منفی نشان داده و افت عملکرد داشه ه باشهد   Aکالس
پاشههی بررههی بهها همچنههین کههاربرد پرايمینههگ بههذر و مقلههول 

نش و بهدون تهنش   تواند هم در شهرايط ته  سالیسیلیک اسید می
 آبی موجب افزايش عملکرد دانه رردد.  
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Introduction 
Legumes have great nutritional value and are an important source of vegetable protein. Population 

growth in recent decades has led to increased consumption of protein, especially red meat. The increase in 
cereal production as supplemental protein sources is considered the country's economic development 
program. Legumes grain have 18 to 32 percent protein and plays an important role in people's diet. Drought 
stress is among the main limiting factors for legumes production, and is able to reduce significantly the 
production of grains, in rainfed areas. Stress inhibits the full expression of the genetic potential of crops and 
thereby reducing the production. Salicylic acid (SA), a plant phenolic compound is known as a plant 
hormone and its role in relation to defense mechanisms against biotic and abiotic stresses, is well known. 
Priming seed is a technique which the seeds before dealing with the ecological condition, will gain ability for 
better germination in terms of physiological and biochemical functioning. The aim of this study was to 
investigate the effect of spraying and priming of beans with salicylic acid on common bean yield and its 
components. It was also tried to determine whether priming or spraying with salicylic acid or both of them 
can induce tolerance drought stress to or not. 

 

Materials & Methods 
This experiment was performed at Research Station of Agricultural School, Urmia, Iran, during 2015-

2016 growing season. The experiment was conducted as split-plot arrangement based on randomized 
complete block design with three replications. Treatments consisted of three levels of drought stress 
including severe drought stress (irrigation after 120 mm evaporation by class A pan), moderate drought 
stress (irrigation after 90 mm evaporation by class A pan), and control (irrigation after 60 mm evaporation by 
class A pan) as the main factor and treatments in five levels (control, priming with distilled water, priming 
with salicylic acid, spraying with salicylic acid, spraying and priming with salicylic acid) as subplots. Each 
experiment consisted of three replication with 5 plots. The first treatment control: conventional planting 
seeds. Second treatment was primed seeds of beans with distilled water. The seeds were primed for 12 hours 
in distilled water at room temperature. The third treatment: was seed priming with salicylic acid, so that the 
seeds for 12 hours in a solution of 0.5 micromoles salicylic acid was used at room temperature. The fourth 
plot: spraying the plants with a solution of 1 micromoles of salicylic acid on the field when the plants 
produced about 50 percent pod. Fifth treatment (v) was a combined treatment, priming the seeds before 
planting (seed for 12 hours in a solution of 0.5 micromoles of salicylic acid at 250C temperature) and 
spraying the plants of the plot with a solution of 1 micromoles of salicylic acid on the field at 50 percent 
poding. After physiological maturity of beans, the crop was harvested and biomass, grain yield, 100 grain 
weight, the number of pods per plant, the number of grains per pods and plant height were measured. The 
data were analyzed with Tukey’s test at 95 percent probability (P≤0.05) using SAS and MSTATC statistical 
software.  
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Results & Discussion 
Analysis of variance showed that grain yield, biological yield, index harvest, the number of pods per 

plant, the number of grains per pod, pod and seed weight, 100 grain weight and plant height were 
significantly affected by drought stress and growth regulators. Mean comparison showed that the maximum 
and minimum of traits were obtained under control (without stress) and severe drought stress, respectively. 
The highest and lowest values of studied traits were obtained by spraying and priming with salicylic acid and 
control (without priming). The highest (3362 kg ha-1) and lowest (1864 kg ha-1) grain yield were obtained 
under control (without stress) and severe drought stress, respectively. Drought stress in comparison with 
optimum irrigation (control) reduced grain yield by 45 percent. Treatment spraying and priming with 
salicylic acid in comparison with control (without priming) increased grain yield about 50 percent. 

 

Conclusion 
According to this research, under Urmia climate conditions, for producing high grain yield of common 

bean, using spraying and priming with salicylic acid can be recommended. 
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