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Abstract. Rose is one of the world's most beautiful cut flowers. This study aimed to investigate the effect of salicylic acid 

on quantitative and qualitative characteristics of cut rose flower cultivar Dolce vita based on completely randomized 

design with four replications. Salicylic acid treatments at three levels 0, 0.75 and 1.5 mM. The results showed that salicylic 

acid was significantly increased all traits so that the highest levels of concentration of 1.5 mM was it. Salicylic acid as a 

concentration of 1.5 mM increased the number of flowers on the rose from 59/4 to 19/6. Flower diameter also increased 

with increasing concentrations of salicylic acid in a concentration of 1.5 mM and flower diameter increased by 25% 

compared to control plants. In the end, it can be stated that the use of salicylic acid on improving the quality and quantity 

of plant traits rose Dolce vita is effective and is recommended. 
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 چکیده
 دیاس ریتاث یگردد. پژوهش حاضر با هدف بررس یگل رز در جهان محسوب م یبایو ز یدنیاز ارقام بر یکی Rosa hybrida cv. Dolce vitaگل رز رقم       

سه سطح  تیمارهای سالیسیلیک اسید درتکرار اجرا شد.  4با  یطرح کاملا تصادف هیو بر پا Dolce vitaرز رقم  دهیگل شاخه بر یو کم یفیک اتیخصوص یبر رو

 نیشتریکه ب هکیشد بطور یدار همه صفات مورد بررس یمعن شیباعث افزا دیاس کیلیسینشان داد که کاربرد سالاین آزمایش  جیمولار بودند. نتا یلیم 7/1و  57/0، 0

مولار آن تعداد  یلیم 7/1با کاربرد غلظت  کهیبوته رز شد بطور یتعداد گل بر رو شیباعث افزا دیاس کیلیسیسالمولار آن بدست آمد.  یلیم 7/1از غلظت  ریمقاد

رد غلظت کارب کهیکرد بطور دایپ شیافزا یبه طور صعود دیاس کیلیسیغلظت سال شیرز با افزا اهیقطر گل گ. همچنین دیعدد رس 15/6به  75/4بوته از  یگل بر رو

و  یفیدر بهبود صفات ک دیاس کیلیسیتوان اظهار کرد که کاربرد سال یم انیدر پا .داد شیشاهد افزا اهانینسبت به گ %27 زانیمولار آن قطر گل را به م یلیم 7/1

   است. هیموثر بوده و قابل توص Dolce vitaرز رقم  اهیگ یکم

     ، بدون خاکییعمر گلجا قطر گل، د،یاس کیلیسیسال :کلیدي واژه هاي

 
 

  مقدمه -1

 Rosaceaeمتعلق به خانواده  .Rosa spp یگلل رز با نام علم   

 یباشد که از مناطق سرد شمال یگونه م 120 یاست. جنس رز دارا

پراکنده است و از لحاظ نحوه رشد و شکل  یریگرمس مهیتا مناطق ن

بوته و تولید گل به انواع رزهای مینیاتوری، پاسللیویی، هیبرید يای، 

رونده تقسیم می شوند. در تولید رزهای  بالافلورینبدا، درختچه ای و 

بریلدنی از ارقلام هیبریلد يای و فلورینبدا که تولید گل انتهایی می 

 (.1شود ) یکنند، استفاده م

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

 

 

 

اسید یکی از مولکول های سیگنال دهنده مهم است که  سیلیکیسال

می شلللود. این  یطیمح یبلاعث عکس العمل گیاه در برابر تنش ها

ملاده هملاننلد یک آنتی اکسلللیدانت غیر آنزیمی نقش مهمی را در 

(. گزارش 2ژیکی در گیاه ایفا می کند )تنظیم فرآینلد هلای فیزیولو

گل  اهیاندازه گل در گ شیافزاباعث  دیاس کیلیسیشده است که سال

( گزارش کردند 4شود. مارتین مکس و همکاران ) ی( م3) یاسلتکان

که اسلليری برگی سللالیسللیلیک اسللید در گیاه بنفشلله آفریقایی 

(Saintpaulia ionantha Wendl باعث افزایش تعداد گل می )

 یگزارش کردند که محلول پاشللل زی( ن7و همکاران ) اتیلشلللود. ب

ارتفاع، وزن تر و خشک شاخساره،  شیباعث افزا دیاس کیلیسلیسلال

 شود. یم یتوده، تعداد گل و قطر گل اطلس ستیز

 مواد و روش ها -2

 رشد طیو شرا یاهیمواد گ
جاده  یمشهد مقدس )ابتدادر آبکشت  ای در گلخانه شیآزما نیا

 3 اهانیاز گ شیآزما نیاجرا شد. در ا 1353مشهد به کلات( در سال 

 در جعبه اهانیاستفاده شد. گ Dolce vita ساله رز رقم

سانتیمتر و به طول  60و به عرض  تیونولیکشت از جنس  های

 اهانیگ کشت ی. بستر مورد استفاده برادندیکشت گرد متریسانت120

 زدیشده از استان  هیمتوسط ته بندی با دانه تیپرلا شیآزما نیدر ا

 20و  27 بیترتبه  فیرد یو رو نیدر ب اهانیبود. فواصل کشت گ

 زین نیدر نظر گرفته شد. ارتفاع بستر کشت از سطح زم متریسانت

 یاریآب ستمیاز س اهانیگ هیتغذ و یاریآب یبود. برا متریسانت 120

کامل )محلول  یبا کودها اهانیگ کهیاستفاده شد. بطور یقطره ا

شدند. تعداد  یم هیدر روز تغذ تریل یلیم 200 زانیهوگلند( و به م

 ییآبشو کباریروز  5نوبت انجام گرفت و هر  2روز  یدر ط هیدفعات تغذ

 یکیترالک تیو هدا تهیدیکشت انجام شد. اس یبسترها یبسترها بر رو

ه نگ رییدوره رشد و پرورش محصول ثابت و بدون تغ یبستر در ط

  دداشته ش

 شیآزما يمارهایت
قرائت در هر تکرار  3تکرار و با  4با  یطرح کاملا تصادف هیبر پا شیآزما

ا ب دیاس کیلیسیشامل سه سطح سال شیآزما یمارهایاجرا شد. ت

بصورت  دیاس کیلیسیسال  .مولار بود یلیم 7/1و  57/0، 0غلظت 

هفته  2صورت که هر  نیبه کار گرفته شد. بد ییبا محلول غذا بیترک

با  ماریت ییغذامورد نظر به محلول  یبا اضافه کردن غلظتها کباری

 .انجام گرفت دیاس کیسلیسال

 يرگی مورد اندازه صفات
ع بوته، قطر گل، ارتفا یشامل تعداد گل بر رو یریگ مورد اندازه صفات

 نیپژوهش همچن نیساقه گلدهنده، طول گل، تعداد گلبرگها بود. در ا

قرار  یریگ مورد اندازه یعمر گلجا نییتع یوزن تر شاخه گل برا

  ت.گرف

 دادهها زیآماري آنال تجزیه
 یبا استفاده از نرم افزار آمار شیآزما نیبدست آمده از ا یها داده

JMP 8 نهایانگیم سهیگرفتند. مقا قرار یآمار لیو تحل هیمورد تجز 

انجام  %7در سطح احتمال  LSDبر اساس آزمون  زین شیآزما نیدر ا

 شد.

 نتایج و بحث
بر  دیسا کیلیسینشان داد که اثر سال انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

دار  یدرصد معن 1در سطح احتمال  یهمه صفات مورد بررس ریمقاد

 (.7-4بود )جدول 

 بوته يتعداد گل رو

بوته رز شللد  یتعداد گل بر رو شیباعث افزا دیاسلل کیلیسللیسللال

بوته  یمولار آن تعداد گل بر رو یلیم 7/1با کاربرد غلظت  کلهیبطور

    (.1)شکل  دیعدد رس 15/6به  75/4از 

  

 
 یبر تعداد گل رو دیاس کیلیسیسطوح مختلف سال ریتاث -1شکل 

 بوته رز
 

 قطر و طول گل
 یعودبه طور ص دیاس کیلیسیغلظت سال شیرز با افزا اهیقطر گل گ

مولار آن قطر گل  یلیم 7/1کاربرد غلظت  کهیکرد بطور دایپ شیافزا

(. طول 2داد )شکل  شیشاهد افزا اهانینسبت به گ %27 زانیرا به م

آن با کاربرد غلظت  زانیمشلابه با قطر گل داشت و م یروند زیگل ن

 شیشاهد افزا اهینسبت به گ %20 دیاس کیلیسیسالمولار  یلیم 7/1

 (.   1کرد )جدول  دایپ
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 رز اهیبر قطر گل گ دیاس کیلیسیسطوح مختلف سال ریتاث -2شکل 

 گلبرگتعداد 
با  گل رز تیفیمهم در ک یاز فاکتورها یکیتعلداد گلبر  به عنوان 

کرد  ادیپ شیافزا یبه طور صعود دیاس کیلیسلیغلظت سلال شیافزا

مولار( تعدا  یلیم 7/1) دیاس کیلیسیغلظت سلال نیشلتریب کهیبطور

 (. 1داد )جدول  شیدرصد نسبت شاهد افزا 32 زانیگلبر  را به م

 

 بر صفات مورد دیاس کیلیسیسطوح مختلف سال ریتاث -1جدول 

 رز اهیگ یبررس

سالیسیلیک 

 اسید

 )میلی مولار(

طول 

 گل

تعداد 

 گلبر 

عمر 

 گلجایی

0 c00/3 c57/12 b06/5 

57/0 b24/4 b66/17 a77/5 

7/1 a70/4 a21/15 a50/5 

حرف مشلللترک  کی یکه در هر سللتون حداقل دارا ییها نیانگیم

با هم تفاوت  %7در سللطح احتمال  LSDهسللتند بر اسللاس آزمون 

 ندارند. یدار یمعن

 ارتفاع ساقه گل دهنده
باعث کاهش اندک طول ساقه گل دهنده  دیاس کیلیسیکاربرد سال

 دیاس کیلیسیمولار سال یلیم 7/1کاربرد غلظت  کهیشد بطور اهیگ

شاهد کاهش داد  اهیمتر نسبت به گ یسانت 12/2صفت را  نیمقدار ا

  (.3)شکل 

 
 رز اهیبر قطر گل گ دیاس کیلیسیسطوح مختلف سال ریتاث -3 شکل

 ییعمر گلجا

تحت  زیرز در پس از برداشت ن دهیشاخه بر یگل ها ییگلجا عمر

 یارد یقرار گرفت و مقدار آن به طور معن دیاس کیلیسیسال ریتاث

مولار  یلیم 7/1 ماریدر ت شیافزا نیکرد. مقدار ا دایپ شیافزا

 (. 1شاهد بود )جدول اهانیاز گ شتریروز ب 2حدود  دیاس کیلیسیسال

( گزارش کردند که اسللليری برگی 2007ملارتینمکس و همکاران )

 Saintpauliaسلللالیسلللیلیک اسلللید در گیاه بنفشللله آفریقایی )

ionantha Wendlو  اتبی. شلللود ( بلاعلث افزایش تعداد گل می

 کیلیسیسللال یگزارش کردند که محلول پاشلل زی( ن1352همکاران )

توده،  ستیز ،ارتفاع، وزن تر و خشک شاخساره شیباعث افزا دیاسل

 .شود یم یتعداد گل و قطر گل اطلس

 يریجه گینت
 در دیاسلل کیلیسللیتوان اظهار کرد که کاربرد سللال یم انیدر پا    

موثر بوده و  Dolce vitaرز رقم  اهیگ یکمو  یفیبهبود صلللفات ک

 باشند.    یم هیقابل توص
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