
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


مقاالت پوستري زینتیاهواز          -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی             

١

تاثیر سالسیلیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی گل شاخه بریده رز رقم آنجلینا

1و عبدالحسین ابوطالبی*2، مهدي حسینی فرهی1مهدي حسینی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسالمی، یاسـوج،  -2ایران. دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم، گروه علوم باغبانی، جهرم، -1
ایران.

m.h.farahi@iauyasooj.ac.irنویسنده مسئول: 

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر سطوح مختلف سالسیلیک اسید بر روي خصوصیات کمی و کیفی گل شاخه بریـده  

گـرم در لیتـر   میلـی 3000و 2000، 1000، صـفر هـاي  در سیستم کشت بدون خاك بود. سالسیلیک اسید در غلظترز رقم آنجلینا
استفاده گردید. صفاتی همچون ارتفاع شاخه، قطر شاخه، شاخص سبزینگی برگ، وزن تر شاخه و تعداد گل در بوته اندازه گیـري  

دار بـود.  ي کلیه صفات مورد بررسی  در سطح احتمال یـک درصـد معنـی   گردید. نتایج نشان داد که کاربرد سالسیلیک اسید بر رو
)، وزن تـر  91/39، شـاخص سـبزینگی بـرگ(   متـر) میلـی 63/3(متر)، قطر شاخه گل دهند سانتی74/43بیشترین میزان ارتفاع شاخه(

لیتر سالسـیلیک اسـید بـه دسـت     گرم درمیلی3000پاشی شده با )، در گیاهان محلول64/1گرم) و تعداد گل در بوته(48/24شاخه(
آمد.

سالسیلیک اسید، کشت بدون خاك، آنجلینا.، گل رزکلمات کلیدي: 

مقدمه
باشند. سالیسیلیک اسـید در  تنظیم کننده هاي رشد گیاهی از عوامل مهم در بهبود وضعیت گیاه در راستاي افزایش عملکرد می

جذب عناصـر  بسیاري از گونه ها شناسایی شده و از نقش هاي مهم آن اثر بر بسیاري از روندهاي فیزیولوژیکی سلول، رشد و نمو، 
ها است.  سالیسیلیک اسید باعث افزایش پارامترهاي رشـد در گـل   و افزایش مقاومت به تنشپایداري غشاء،  افزایش رشد غذایی، 

در پژوهشی کاربرد برگی ) گردیده است. 1390) و گیاه جعفري آفریقایی (بیدشکی و همکاران، 1392(جهانبازي و همکاران، رز 
هاي رشدي و فیزیولوژیکی، قطر ساقه، ارتفاع بوتـه،  سالیسیلیک اسید باعث افزایش محتوي کلروفیل برگ و سبب افزایش شاخص

هـدف از  ).  2010و همکـاران،  1هـاي خیـار شـد (مرنـدي    شه و بیوماس دانهـال تعداد برگ، وزن خشک شاخساره، وزن خشک ری
اجراي این پژوهش بررسی اثر اسیدسالسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی گل رز شاخه بریده رقم آنجلینا بود. 

هامواد و روش
به منظور بررسی تاثیر سالسیلیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی گـل رز رقـم آنجلینـا در    1392-1393این پژوهش در سال 

صورت گرفت ابتدا بوته هاي گل رز رقم آنجلینا از شرکت نگین فالت آریا تکثیر کننده و تولید کننده سیستم کشت بدون خاك 
گرم در لیتر پـس از عمـل    میلی3000و 2000، 1000، 0اسید را در غلظت هاي گل رز خریداري شده و کشت گردید. سالیسلیک 

هاي مورد نظر تیمار شـدند. جهـت انجـام    ها به خوبی با محلولپاشی در عصر انجام گرفت و بوته، عملیات محلول2سازي شاخهخم
آلمان) اضافه گردیـد. عملیـات داشـت در    (ساخت شرکت مرك 20قطره توین 5-4بهتر عملیات محلول پاشی در هر تیمار مقدار 
پاشـی نیـز   پاشـی سالیسـلیک اسـید مرحلـه دوم محلـول     روز از اولین مرحله محلول15طول دوره رشد انجام گردید. بعد از گذشت 

روز یادداشت برداري صفات مورد نظـر انجـام گردیـد. صـفاتی از قبیـل ارتفـاع شـاخه،  قطـر         70صورت گرفت و پس از گذشت 
بـا  نـرم افـزار آمـاري     اخص سبزینگی برگ،  تعداد شـاخه گـل دهنـده و  وزن تـر بـرگ انـدازه گیـري گردیـد. داده هـا          شاخه، ش
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MSTAT-C          تجزیه آماري و میانگین ها توسط آزمون دانکن در سـطح یـک و پـنج درصـد مـورد مقایسـه قـرار گرفتنـد و ترسـیم
انجام گردید.EXCELنمودارها با نرم افزار 

نتایج و بحث
ارتفـاع  گـرم در لیتـر بیشـترین    میلـی 3000نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که گیاهان تیمار شده با سالسیلیک اسـید  

63/3(دهنـده  قطر شاخه گل). بیشترین 1متر مقایسه با گیاهان تیمارنشده نشان دادند(نمودارسانتی74/43دهنده را به مقدارشاخه گل
متـر)  میلـی 36/3(دهنـده  قطـر شـاخه گـل   گرم در لیتر و کمترین میلی2000و 3000متر) مربوط به تیمارهاي سالسیلیک اسید میلی

). همچنین کاربرد سالسیلیک اسید تاثیر معنـی داري بـر افـزایش    2بود (نمودارسالسیلیک اسید)مربوط به تیمار شاهد (عدم مصرف 
گرم در گیاهان تیمـار شـده بـا سالسـیلیک     48/24به مقداردهنده وزن تر شاخه گلاد به طوري که بیشترین وزن تر شاخه ها نشان د

تعداد گـل در بوتـه گـل رز    بر سالسیلیک اسید ). 3گرم در لیتر در مقایسه با گیاهان تیمار نشده بدست آمد (نمودارمیلی3000اسید 
گرم در لیتر میلی3000تیمار شده با سالسیلیک اسید تعداد گل در بوته در گیاهان ن طوري که بیشتریداري را نشان داد بهتاثیر معنی

) در گیاهان محلـول پاشـی بـا سالسـیلیک     91/39(شاخص سبزینگی برگ ). بیشترین 4در مقایسه با سایر تیمارها بدست آمد(نمودار
).5اهان تیمار نشده مشاهده گردید (نمودار) در گی00/35(شاخص سبزینگی برگ گرم در لیتر و کمترین میلی3000اسید 

رسد افزایش پارامترهاي رشدي در گل رز رقم آنجلینا در پی کاربرد سالیسیلیک اسـید در پـژوهش حاضـر بـه دلیـل      به نظر می
رز، ) در گـل 1392افزایش میزان کلروفیل و افزایش میزان تقسیمات سلولی در گیاهان باشد کـه بـا نتـایج جهانبـازي و همکـاران (     

)، بر روي گیاه جعفري آفریقایی همخوانی دارد. سالیسـیلیک اسـید از طریـق افـزایش سـنتز پـروتئین و       1390بیدشکی و همکاران (
). گـزارش شـده اسـت کـه     1992ظهور باندهاي ایزوزایم جدید باعث القا و افزایش تعداد جوانه گل می شود (خورامـا و کلالنـد،   

) و افزایش اندازه گل در گیـاه گـل   1391دهی در گیاه زینتی اطلسی ایرانی (بیات و همکاران، سالیسیلیک اسید باعث افزایش گل
) گزارش کردند که محلول پاشی برگی سا لیسـیلیک اسـید   2005و همکاران (4) شده است. مارتین مکس1992، 3استکانی (سرك

)، گزارش کردند که تیمار بذرهاي 1388(همکارانهر و چنین پاك مهمدر گیاه بنفشه آفریقایی باعث افزایش تعداد گل می شود. 
چنـین کمـالی و   موجب افزایش محتواي کلروفیل گیاهان تحـت تـنش خشـکی مـی شـود. هـم      اسیدلوبیا جشم بلبلی با سالیسیلیک 

اسـت. بهبـود   اي مـوثر واقـع شـده    )، نشان دادند که تیمار سالیسیلیک اسید بر رشد و بهبود سبزینه برگ گل تکمـه 1391همکاران (
)، 2007و همکـاران( 5کورکمـاز محتواي کلروفیل در گیاهان تیمارشده بـا سالیسـیلیک اسـید توسـط برخـی پژوهشـگران از جملـه        

) گزارش شده است.2006و همکاران( 6) و عبدالعزیز1392ساعدي و همکاران(

3 Serek
4 Martin-Mex
5 Korkmaz
6 Abd EL-Aziz
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دهنده گل شاخه گلقطر اثر سطوح مختلف سالسیلیک اسید بر-2نمودار 
رز

اثر سطوح مختلف سالسیلیک اسید بر ارتفاع شاخه -1نمودار 
دهنده گل رزگل

دهنده اثر سطوح مختلف سالسیلیک اسید بر تعداد شاخه گل-4نمودار 
گل رز

اثر سطوح مختلف سالسیلیک اسید بر وزن تر شاخه -3نمودار 
دهنده گل رزگل

اسید بر شاخص اثر سطوح مختلف سالسیلیک-5نمودار 
سبزینگی برگ گل رز
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Effect of Salicylic Acid on Qualitative and Quantitative Characteristics of Cut Rose Flower in
Soilless Culture
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Abstract

The aim of this study was to investigation the effect of Salicylic acid (SA) on qualitative and
quantitative of Rose cut flower (Rosa hybrida cv. Angelina) in soilless culture. SA at 0, 1000, 2000
and 3000 mg l-1 was used. Traits such as length of flower stalk, stem diameter, flower bud diameter,
fresh weight of stem, chlorophyll content, were measured. Results showed that effect of SA on all of
traits was significant (P<0.01). The highest flower stalk (43.74 cm), diameter of flower bud (20.68
mm), chlorophyll content (39.91), fresh weight (24.48 gr), noumber of flower per plant (1.64), were
obtained in spared plants with 3000 mg l-1 SA. Therefore, application of 3000 mg l-1 SA in order to
improvement of quality and quantity of rose cut flower in soilless culture is recommended.

Key words: Salicylic acid, Rose, Angelina, Soilless culture.
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