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 چکیده

گرم در لیتر( میلی 150و  100گرم در لیتر( و تیامین )میلی 200و  150، 100، 50های اسید سالیسیلیک )غلظت یرتأثبررسی منظور  این پژوهش به
نمو و گلدهی  ،بر رشد (برگ و خاک باغچه کود دامی، ماسه، خاک) خاککشت در و  )کوکوپیت + پرلیت( هیدروپونیک نظام آبکشتی یادر دو 

در گلخانۀ تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  مریم در قالب طرح کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل و با سه تکرار ۀگل شاخه برید
و پاشی و در دمحلول صورت بهها تیمارانجام شد. درصد  75±5درجۀ سلسیوس و رطوبت  16و  28طبیعی گرگان در دمای شب و روز  

شمار برگ  و بیشترین وزن تر، شمار گلچه، قطر گلچه ،نتایج نشان دادروز پس از کاشت( بر اندام هوایی گیاه اعمال شد.  47و  40مرحله )
 گرم درمیلی 100گرم در لیتر( بود. بیشترین قطر ساقه و سطح برگ در گیاهان تیمارشده با اسید سالیسیلیک )میلی 150مربوط به تیمار تیامین )

آذین و ساقه را ایجاد کرد. بیشترین گرم در لیتر به ترتیب بیشترین طول گلمیلی 50و  200های لیتر( به دست آمد. اسید سالیسیلیک در غلظت
دهنده و گل به ترتیب گل ۀگرم در لیتر به دست آمد. همچنین کمترین شمار روز تا ظهور ساقمیلی 100ریشه در تیمار تیامین  عمق توسعۀ

 شناختی ریخت گرم در لیتر( بود. کشت آبکشتی در همۀ صفاتمیلی 50گرم در لیتر( و اسید سالیسیلیک )میلی 100وط به تیمار تیامین )مرب
دهنده و گل در کشت خاک گل ۀرا داشت و کمترین شمار روز تا ظهور ساق یرجز طول ساقه، بیشترین تأث گیری شده بهاندازه (موروفولوژیکی)

مثبتی داشتند و برای بهبود رشد و نمو گل  یرشده تأث گیریمشخص شد که اسید سالیسیلیک و تیامین بر صفات اندازه یطورکل . بهبه دست آمد
قابل  موضوعیبرای کشت گل مریم نظام مریم قابل توصیه هستند. همچنین با توجه به افزایش روزافزون استفاده از نظام آبکشتی، کاربرد این 

 های بیشتر نیاز دارد.د که البته به پژوهشتوجیه خواهد بو
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ABSTRACT 

This study was conducted to evaluate the effect of salicylic acid at concentrations of 50, 100, 150 and 200 mg l-1 and 
thiamine of 100 and 150 mg l-1 in both soil (Cattle manure, sand, leaf mold and garden soil) and hydroponic (coco 
peat and perlite) systems on growth, development and flowering of tuberose in a completely randomized design with 
factorial arrangement with three replications in Research greenhouses of Gorgan University of Agricultural Sciences 
and Natural Resources at day/night temperature of 28/16 degrees Celsius and relative humidity of 75±5%. Treatments 
as foliar application in two stages (40 and 47 days after planting) was applied on the aerial parts of the plant. Results 
showed that the highest fresh weight, number of florets, flower diameter, number of leaves belonged to the thiamine 
treatment of 150 mg l-1. The highest stem diameter and leaf area was obtained in plants treated with salicylic acid of 
100 mg l-1. Salicylic acid in concentrations of 200 and 50 mg l-1 created the highest spike and stem height, 
respectively. The most depth of root development was obtained in thiamine treatment (100 mg l-1). The lowest 
number of days to head emergence of flowering stems and flowers were related to thiamine treatment (100 and 150 
mg l-1) and salicylic acid (50 mg l-1). Comparison of culture bed, showed that hydroponic culture in all measured 
morphological traits except stem length had the most effect, and the lowest number of days to emerge flowering head 
stems and flowers were obtained in soil culture. Overall, it was determined that salicylic acid and thiamine had 
positive effects on measured traits and are recommended to improve the growth and development of tuberose. Also, 
considering to the ever increasing use of hydroponic system, it would be justified for the cultivation of tuberose, of 
course needs more research.  
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 مقدمه

( یکی از گیاهان .Polianthes tuberosa Lگل مریم )

مهم در  ةهای شاخه بریدسوخوار است و جز گل

 آید به شمار میگرمسیری مناطق گرمسیری و نیمه

(Hung & Kao, 2005 این گل در هند و فرانسه .)

شود تا در صنایع اسانس کشت می ۀتهی منظور به

 & Mortezaei Nejadد )شوعطرسازی استفاده 

Etemadi, 2010 .)اصلی این گیاه، مکزیک و  منشأ

 (.Naz et al., 2012) داردگونه  وازدهد

با گسترش روزافزون جمعیت و محدودتر شدن 

 گسترش شهرها و نتیجۀتدریجی منابع طبیعی در 

مانند آب، در منابع  هایی چالشمحدودیت در تولید، با 

ها،  کش از علف رویه یب ةخاك، انرژی و همچنین استفاد

های  آسیبها و دیگر مواد شیمیایی که  کش حشره

رو  هکند، روب می وارد زیست یطرا به مح یریناپذ جبران

ن را به راهی برای ا، تالش محققها چالشهستیم که این 

عملکرد در واحد سطح  افزایش راهافزایش تولید از 

(. Daliri Moghaddam, 2011داشته است )معطوف 

در پرورش  (هیدروپونیک) نظام آبکشتیامروزه استفاده از 

خاك، به دالیل در ای نسبت به کشت گلخانه گیاهان

گیاه، امکان استفاده  ۀتر تغذی مختلفی مانند کنترل دقیق

جویی در مصرف آب استفاده و صرفه یرقابلهای غاز زمین

(. در Malakouti et al., 2006رو به افزایش است )

آبکشتی و  نظامتولید رز شاخه بریده با  ۀپژوهشی مقایس

میزان وزن تر  ،خاك انجام شد. نتایج نشان داددر کشت 

 ,Banijamaliآبکشتی بیشتر بود ) نظامو شمار گل در 

2009 .) 

های گیاهی نیز های ژنتیکی، هورمون افزون بر ویژگی

مانند شمار برگ، سطح برگ و  های رویشی گیاه بر ویژگی

 Momenpoor etگذارد )می یرشمار گیاهان دختری تأث

al., 2009 اسـید سالیسیلیک یـا اورتوهیدروکسـی .)

های فنلی در گیاهان است که  بنزوئیـک اسـید از ترکیب

شبه هورمـونی نقش مهمی در تنظیم رشد  ةعنوان ماد به

(. از جمله Wang & Chen, 1999و نمو گیاهان دارد )

های فیزیولوژیکی که اسید سالیسیلیک در آن فرآیند

(. Hayat et al., 2010نقش دارد، تحریک گلدهی است )

رز مشخص شد که  ةدر پژوهشی بر گل شاخه برید

پیش از برداشت در  پاشی اسید سالیسیلیکمحلول

 ۀمنجر به افزایش طول ساقگرم در لیتر میلی 200غلظت 

گل، سطح برگ و وزن تر  ۀقطر غنچدهنده، طول و گل

 .Jabbarzadeh et al(. Alaey, 2011گیاه شده است )

گلدهی  ،گزارش کردندهای خود  در نتایج بررسی (2009)

در  تیمار با اسید سالیسیلیک اگیاه بنفشه آفریقایی ب

طور  به ایشیشهموالر در محیط درون میلی 7 غلظت

اسید سالیسیلیک، پاشی داری تسریع یافت. محلولمعنی

صفات مورفولوژی گیاه جعفری را بهبود بخشید 

(Claudia Pacheco et al., 2013 .) 

ها در مقادیر کم نیز برای رشد و نمو عادی ویتامین  

(. Salehi et al., 2016ها در گیاه ضرورت دارند )بافت

عامل کمکی عنوان یک  ( بهB1تیامین )ویتامین 

عمومی  (متابولیسموساز ) ختسو آنزیمی در (اکتورکوف)

تری  ۀچرخ مسیرهای گلیکولیز، مسیر پنتوز فسـفات و

(. Goyer, 2010کربوکسیلیک اسید نقش اساسی دارد )

های فیزیولوژیکی و همچنین این ویتامین بر ویژگی

(. در Nahed et al., 2007رشدی گیاه مؤثر است )

 پاشی، محلولودی مشخص شدوگل دا رویپژوهشی 

گرم در لیتر میلی 150های گیاه در غلظت بر برگتیامین 

(. El-Fawakhry et al., 2003ها را افزایش داد )شمار گل

نشان  Bedour & Eid (2011) نتایج مربوط به پژوهش

، شمار گلچه و ها، کارتنوئید(هاکلروفیل) ، سبزینهداد

 کاربردگالیول در  ةگل شاخه برید ةدهندگل ۀطول ساق

و  100های های هوایی گیاه در غلظت بر اندام یامینبا ت

تیامین بر  یرافزایش یافت. تأث گرم در لیترمیلی 150

 ۀافزایش شمار شاخه، ارتفاع گیاه و وزن تر و خشک ساق

 (. Mahgoub et al., 2011گل کوکب گزارش شده است )

ها همچون زمان گلدهی برخی ویژگی که ییازآنجا

گل مریم از نظر اقتصادی برای های ظاهری و ویژگی

 اینهدف از تولیدکنندگان بسیار مهم است، لذا 

تسریع اسید سالیسیلیک و تیامین بر  یرتأثپژوهش، 

 شناختی ریخت هایویژگیبهبود گلدهی و 

 نظاممریم در دو  ةگل شاخه برید (مورفولوژیکی)

 است.  در خاكو کشت  آبکشتی

 

 هامواد و روش

تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی  ۀاین پژوهش در گلخان

انجام شد.  1395و منابع طبیعی گرگان در سال 
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متر و با وزن سانتی 2مریم با قطر گل های یکسان سوخ

گرم، از مرکز کشت و پرورش گل مریم در  45تقریبی 

 ونها پیش از کشت درفول تهیه شد. سوخزشهرستان د

یقه دق 20در هزار( به مدت  2کش مانکوزب )قارچ

(. بستر برای کشت آبکشتی Singh, 2006ور شدند )غوطه

 صورت بهیک  به یکشامل کوکوپیت و پرلیت )نسبت 

خاك شامل کود دامی، ماسه، در ( و برای کشت حجمی

های با نسبتحجمی و  صورت برگ و خاك باغچه به خاك

متر، دو سانتی 30 ۀهر گلدان با دهان ونبود. در یکسان

شرایط محیطی دورة رشد شامل عدد سوخ کشت شد. 

درجۀ  16و  28دمای میانگین روز و شب به ترتیب 

 در نظامگیاهان درصد بود.  75±5سلسیوس و رطوبت 

تجاری با نشان  آبکشتی با استفاده از محلول هوگلند

General Hydroponics Flora  بار یکهر چهار روز 

، 50) ها شامل اسید سالیسیلیکآبیاری شدند. تیمار

و  100گرم در لیتر( و تیامین )میلی 200و  150، 100

در دو  هاگرم در لیتر( بودند. اعمال تیمارمیلی 150

صورت  روز پس از کاشت( و به 47و  40مرحله )

 ,.Anwar et alصورت پذیرفت )و همزمان  پاشی محلول

صورت مرتب بررسی شدند تا  ازآن گیاهان به (. پس2014

صفات دهنده مشخص شود. گل ۀزمان ظهور ساق

دهنده، زمان گل ۀشده شامل زمان ظهور ساق گیریاندازه

دهنده، طول گل ۀآذین، وزن تر، طول ساقظهور گل

پایینی،  ۀآذین، شمار گلچه، قطر ساقه، قطر دو گلچگل

  ریشه بود. عمق توسعۀشمار برگ، سطح برگ و 

آذین با بررسی دهنده و گلگل ۀزمان ظهور ساق

. وزن تر گل با استفاده از ترازوی شدروزانه ثبت 

دهنده، طول گل ۀگیری شد. طول ساقدیجیتال اندازه

کش ریشه با استفاده از خط ۀعمق توسعآذین و گل

پایینی با کولیس  ۀ. قطر ساقه و دو گلچشدمشخص 

سنج دستگاه سطح اگیری شد. سطح برگ باندازه

 شدتعیین  AT-Delta0-T) دیجیتال )مدل

(Dastyaran & Hosseini Farahi, 2014 .) 

و  SASافزار ها با استفاده از نرمداده وتحلیل یهتجز

 انجام شد.  LSDها با آزمون میانگین ۀمقایس

 

 نتایج و بحث

 ،ها نشان دادواریانس داده ۀآمده از تجزی دست نتایج به

ذین در سطح آکاررفته بر وزن تر و طول گل تأثیر مواد به

درصد و بر طول ساقه، شمار گلچه، قطر  5احتمال 

 ۀریشه و ظهور ساق عمق توسعۀ، ها، شمار برگهاگلچه

دار بود. اما بر درصد معنی 1دهنده در سطح احتمال گل

دار نبود. قطر ساقه، سطح برگ و ظهور گل معنی

آذین، قطر  نظام کشت بر وزن تر، طول گل یرهمچنین تأث

ریشه  عمق توسعۀ، سطح برگ و هاشمار برگ ،هاگلچه

دار بود؛ اما بر دیگر درصد معنی 1در سطح احتمال 

دار نبود. همچنین نتایج شده معنی گیریصفات اندازه

 هااثر متقابل تیمار و نظام کشت بر شمار گلچه ،نشان داد

درصد و بر قطر  1ریشه در سطح احتمال  عمق توسعۀو 

دار بود؛ اما بر دیگر درصد معنی 5گلچه در سطح احتمال 

 (. 1دار نبود )جدول شده معنی گیریصفات اندازه
 

 وزن تر گل

 ،ها نشان دادمیانگین داده ۀنتایج مربوط به مقایس

بیشترین و کمترین وزن تر به ترتیب در تیمار تیامین 

آمد.  به دستگرم در لیتر( و شاهد میلی 150)

سالیسیلیک های اسید همچنین در بین غلظت

گرم در لیتر میلی 200مربوط به غلظت  یرتأثبیشترین 

بیشترین  آبکشتیبه روش  یدشدهتولبود و گیاهان 

 (.  3و  2 هایوزن تر را داشتند )جدول
 

 بریدة مریم.شدة گل شاخه  گیرییر تیمار و نظام کشت بر صفات اندازهتأث. تجزیۀ واریانس 1جدول 
Table 1. Analysis of variance of the effect of treatment and culture system on traits measured of tuberose cut flowers 

S.O.V df 
Number  

of leaves 

Leaves 

surface 

Root 

development 
Emergence of 

flowering stems 

Flower 

emergence 

Treatment 6 2.38** 3675.82ns 21.64** 129.81** 30.65ns 

Culture System 1 3.42** 28534.65** 1326.65** 44.02ns 21.42ns 

Treatment 6 0.87* 1650.91ns 19.04** 22.57ns 40.65ns 

Error 28 0.3 1750.1 0.91 14.07 16.95 

Cv (%)  8.05 26.26 5 4.81 4.57 

 دار.درصد و نبود اختالف معنی1و  5دار در سطح احتمال معنی: به ترتیب وجود اختالف ns*، ** و 
*, **, ns: Significantly difference in the level of 5 and 1% at probability levels, and no significant difference, respectively. 
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 مریم شدة گل شاخه بریدة گیرییر تیمار و نظام کشت بر صفات اندازهتأث. تجزیۀ واریانس 1جدول ادامه 

Continued table1. Analysis of variance the of effect of treatment and culture system on traits measured of tuberose cut flowers 
S.O.V df 

Fresh  

weight 

Spike  

length 

Stem  

length 

Floret  

number 

Floret  

diameter 

Stem  

diameter 

Treatment 6 1180.15* 53.67* 129.10** 19.20** 433.19** 3.01ns 
Culture System 1 10371.42** 363.14** 1.33ns 4.02ns 676.56** 1.12ns 

Treatment 6 426.98ns 35.28ns 62.93ns 19.19** 195.32* 1.77ns 

Error 28 346.42 19.54 18.2 3.5 61.27 1.49 
Cv (%) 

 
13.93 12.81 5.76 4.74 15.4 14.02 

 دار.درصد و نبود اختالف معنی1و  5دار در سطح احتمال : به ترتیب وجود اختالف معنیns*، ** و 
*, **, ns: Significantly difference in the level of 5 and 1% at probability levels, and no significant difference, respectively. 

 

ها مانند اسید آسکوربیک و تیامین باعث ویتامین

 Nahed etوند )شگیاهان می های افزایش وزن تر اندام

al., 2007 .)احتمال دلیل افزایش وزن تر گیاه در  به

تیمار با تیامین به دلیل تحریک تقسیم  نتیجۀ

ایج و افزایش جذب آب بوده است. نت ای یاخته

تیامین  ،نشان داد Abdel-Aziz et al. (2007)تحقیقات 

باعث گرم در لیتر میلی 100و  50های در غلظت

هوایی گیاه سینگونیوم  های افزایش وزن تر اندام

 Alaey دارد. همخوانیپژوهش این که با نتایج  شودمی

et al. (2011) گزارش های خود در نتایج بررسی

گرم در میلی 200) کاربرد اسید سالیسیلیک ،کردند

. شدرز  ةباعث افزایش وزن تر گل شاخه برید لیتر(

 ،نشان داد  Castello et al. (2000)نتایج تحقیقات 

سبب  آبکشتی نظامرز در  ةتولید گل شاخه برید

پژوهش  این افزایش وزن تر گیاه شد که با نتایج

های کوکوپیت و دارد. با توجه به اینکه بستر همخوانی

 pHند و دار پرلیت ظرفیت نگهداشت رطوبت باالیی

غذایی دارند  عنصرهای بیشترمناسبی برای جذب 

(Rezaei et al., 2013 لذا ،)آمدن وزن تر  به دست

 ، دور از انتظار نیست. آبکشتی نظامبیشتر در 

 

 آذین و ساقهطول گل

آذین به بر نتایج، بیشترین و کمترین طول گلبنا

گرم در میلی 200ترتیب مربوط به اسید سالیسیلیک )

لیتر( و شاهد بود و بیشترین و کمترین طول ساقه به 

گرم در میلی 50ترتیب در تیمار اسید سالیسیلیک )

 .(2)جدول  آمد به دستلیتر( و شاهد 

مهم  های عاملآذین از دهنده و گلگل ۀطول ساق

 Kheiri et) ها استدر تعیین کیفیت و بازارپسندی گل

al., 2011.)  درون  ای یاختهاسید سالیسیلیک تقسیم

دهد و باعث افزایش مریستم انتهایی گیاه را افزایش می

(. در Mandhanis et al., 2006) شودارتفاع گیاه می

گرم اسید میلی 50غلظت  ،مشخص شد دیگر پژوهشی

لیلیوم را  ةگل شاخه برید ۀسالیسیلیک طول ساق

روند  میزاندهد و با افزایش غلظت، این افزایش می

 ,Seyed Hajizadeh & Alilooی خواهد داشت )کاهش

 .Mansoori et al(. همچنین نتایج تحقیقات2013

 ةگل شاخه برید ۀتیامین طول ساق ،نشان داد (2015)

 ژربرا را افزایش داد. 

 آبکشتیو خاك در کشت  های نظامدر  طول ساقه

 نظامهمچنین  .(3)جدول دار نداشت اختالف معنی

. شدآذین سبب ایجاد بیشترین طول گل آبکشتی

، گیاه را آبکشتی نظامظرفیت نگهداری باالی آب در 

د که گل کنوادار به رشد رویشی و ارتفاع بیشتر می

 ,.Ryota et al) استای از آن لیلیوم نمونه ةشاخه برید

2008 .)Sanchez-Garciaz et al. (2004)  در نتایج

ارتفاع در گل شاخه  ،بیان کردندهای خود بررسی

نسبت به کشت  آبکشتی نظامآلسترومریا در  ةبرید

این خاکی بیشتر بود که بر همسو بودن با نتایج 

 پژوهش داللت دارد. 

 

 گلچه شمار

 شمار، بیشترین و کمترین 3و  2 هایجدول پایۀبر 

رم در لیتر( گمیلی 150گلچه مربوط به تیمار تیامین )

و شاهد بود. در بین سطوح مختلف اسید سالیسیلیک، 

گلچه را  شمارگرم در لیتر بیشترین میلی 100غلظت 

دار نسبت به تیامین نداشت. ایجاد کرد و اختالف معنی

داری کشت اختالف معنی یها سامانههمچنین بین 

 گلچه وجود نداشت.  شمار زمینۀدر

 (سنتزساخت )افزایش  راهاسید سالیسیلیک از 
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جدید باعث  هایهای ایزوزایمو ظهور باند هاپروتئین

 Martin-Mex) شودگل می ۀجوان شمارالقا و افزایش 

et al., 2005 ها در گل مریم گلچه شماراحتمال  به( و

گل در  شماربه این دلیل افزایش یافته است. افزایش 

پاشی با اسید محلول نتیجۀای در گیاه تکمه

ه شدگزارش گرم در لیتر( میلی 200)سالیسیلیک 

 Seyed ( همچنینKamali et al., 2012است )

Hajizadeh & Aliloo (2013) های در نتایج بررسی

 ةگلچه در گل شاخه برید شمار ،بیان کردندخود 

 200و  100) لیلیوم در اثر کاربرد اسید سالیسیلیک

 این کاهش یافت که با نتایج گرم در لیتر(میلی

 ندارد.  همخوانیآزمایش 

هایی است که اسید آسکوربیک یکی از ویتامین

آن در گیاهان گزارش  میزانآن نیز بر گلدهی و  یرتأث

 EL-Quesn et al., 2009, Hosseini etشده است )

al., 2014 بودن اسید  مؤثر(. و یکی از دالیل

دهی را به نقش آن در فرایند گل درآسکوربیک 

ای گیاهی در طول انتقال از ههورموندهی عالمت

 ,.Amin et alاند )رویشی و زایشی بیان کرده ۀمرحل

توان گفت شاید نقش تیامین نیز (. بنابراین می2008

گل در این  شماریک ویتامین در افزایش  عنوان به

 Mansoori et al. (2015) راستا باشد. نتایج تحقیقات

گرم میلی 150و  75های در غلظتتیامین  ،نشان داد

 دهد. گل در گیاه ژربرا را افزایش می شماردر لیتر 

 

 قطر گلچه و قطر ساقه

 ،ها نشان دادمیانگین داده ۀنتایج مربوط به مقایس

بیشترین و کمترین قطر گلچه به ترتیب در تیمار 

 به دست آمدگرم در لیتر( و شاهد میلی 150تیامین )

 100ک، غلظت های اسید سالیسیلیو در بین غلظت

گرم در لیتر بیشترین قطر گلچه را ایجاد کرد که میلی

دار نداشت. همچنین بیشترین با تیامین اختالف معنی

قطر ساقه در گیاهان تیمارشده با اسید سالیسیلیک 

آمد که  با تیامین  به دستگرم در لیتر( میلی 100)

 (. 2دار نداشت )جدول اختالف معنی

های شاخه بازاریابی گلقطر گل نقش مهمی در 

 Mortazavi et(. Hajireza et al., 2013بریده دارد )

al. (2015) اسید  ،گزارش کردندهای خود  در نتایج بررسی

های قطر گلچهگرم در لیتر( میلی 600)سالیسیلیک 

پژوهش  این گیاه لیلیوم را افزایش داد که با نتایج

دلیل افزایش این صفت را فعالیت  ندارد. آنا همخوانی

 بنا برهورمونی اسید سالیسیلیک بیان کردند. شبه 

تیامین  Baniasadi & Saffari (2015) نتایج تحقیقات

صورت جداگانه و در  بهگرم در لیتر( میلی 100)

ترکیب با اسید آسوربیک و اسید جیبرلیک قطر 

در ها های گیاه پروانش را افزایش داد. ویتامین گل

نورساخت های گیاه مانند تنفس و بیشتر فرآیند

( و Salehi et al., 2016دخالت دارند ) (فتوسنتز)

باعث افزایش قطر گل  راهتیامین از این  دارد احتمال

های  در نتایج بررسی Nabigol et al. (2016). باشدشده 

اسید گرم در لیتر میلی 200غلظت  ،گزارش کردندخود 

گیاه کوکب را افزایش داد.  ۀقسالیسیلیک قطر سا

اسید سالیسیلیک به  باافزایش قطر ساقه  دارد احتمال

کربن و افزایش نسبت  اکسید یددلیل افزایش جذب 

 (.Karlidag et al., 2009باشد ) نورساخت

 نظام، بیشترین قطر گلچه در 3با توجه به جدول 

چه برای صفت قطر ساقه آمد. اگر به دست آبکشتی

داری وجود کشت، اختالف معنی یها سامانهبین 

لیلیوم  ةبر گل شاخه برید دیگر نداشت. در پژوهشی

که قطر گل و ساقه در بستر کوکوپیت و  شدمشخص 

 ، افزایش یافت که با نتایجآبکشتیپرلیت در شرایط 

 (.(Nikrazm et al., 2011همخوانی دارد پژوهش  این

 

 برگ و سطح برگ شمار

ها، بیشترین و میانگین داده ۀیسنتایج مقا بنابر

 150به ترتیب در تیمار تیامین ) هابرگ شمارکمترین 

. در بین به دست آمدگرم در لیتر( و شاهد میلی

 100سطوح مختلف اسید سالیسیلیک، غلظت 

برگ را ایجاد کرد.  شماردر لیتر بیشترین  گرم میلی

بیشترین و کمترین سطح برگ به ترتیب مربوط به 

گرم در لیتر( و شاهد میلی 100اسید سالیسیلیک )

داری با بود. اگرچه اسید سالیسیلیک اختالف معنی

 (. 2تیامین نداشت )جدول 

Khandaker et al. (2011) های در نتایج بررسی

 250و  150) اسید سالیسیلیک ،گزارش کردندخود 

و سطح برگ  شمارباعث افزایش  گرم در لیتر(میلی



 ... شناختی  ریخت صفات و گلدهی بر تیامین و سالیسیلیک اسید تأثیرباباربیع و همکاران:  236

 

 دیگر گیاه آمارانتوس شد. همچنین در پژوهشی

که اسید سالیسیلیک سطح برگ گیاه  شدمشخص 

 یرتأث(. Farjadi et al., 2012سیکالمن را افزایش داد )

در افزایش  گرم در لیتر(میلی 250) اسید سالیسیلیک

 ساخت زیست ن بهتواو سطح برگ را می شمار

مواد آلی در برگ و فعال کردن تقسیم  (بیوسنتز)

(. اثر Moazzam et al., 2016نسبت داد ) ای یاخته

افزایشی اسید سالیسیلیک در دسترسی و حرکت مواد 

تواند به دلیل تحرك مواد مغذی مختلف در مغذی می

 Mahgoub et al. (2011) (.Raskin, 1992برگ باشد )

و  50)تیامین  ،بیان کردندهای خود نتایج بررسی در 

برگ گیاه کوکب را  شمارگرم در لیتر( میلی 100

پژوهش همخوانی این دهد که با نتایج افزایش می

 نظامو سطح برگ در  شمارنتایج، بیشترین  بنا بردارد. 

برگ در  شمار(. 3آمد )جدول  به دست آبکشتی

ـروژن در بسـتر گیاهان بسته به نسبت کربن به نیت

تواند تغییر کند؛ به این صورت که هرچه این کشت می

 شمارنسبت بیشتر باشد رشد رویشی و به دنبال آن 

 ،بنابراین .(Salehi et al., 2014برگ کمتـر اسـت )

کوکوپیت و پرلیت توانایی باالیی در  که ییازآنجا

 ,.Roosta et alنگهداری و جذب مواد غذایی دارند )

شمار و سطح برگ در این بستر و در شرایط (، 2015

محققان جذب بیشتر آبکشتی افزایش یافته است. 

عنصرهای غذایی همچون کلسیم، فسفر، منیزیم در 

در بستر کوکوپیت و پرلیت را گزارش  شده کشتگیاهان 

  (.Roost et al., 2015; Zeini et al., 2009اند )کرده

 

 ریشه ۀعمق توسع

 ۀعمق توسع، بیشترین و کمترین 2با توجه به جدول 
 150و  100های ریشه به ترتیب مربوط به غلظت

گرم در لیتر تیامین بود. در گیاهان تیمارشده با میلی

گرم در لیتر میلی 150اسید سالیسیلیک، غلظت 

 یسازوکارریشه را ایجاد کرد.  ۀعمق توسعبیشترین 

را هوایی  های اندامد ریشه و که اسید سالیسیلیک، رش

 یخوب بهد، دهیدر برخی گیاهان افزایش م

شود که اسید است، اما احتمال داده می نشده شناخته

را بـه  ای یاختهسالیسیلیک طویل شدن و تقسـیم 

کند تنظیم می هااکسین مانندهمـراه مواد دیگری، 

(Hashemi et al., 2010 شواهدی از تقابل اسید .)

رشد  مدتدر  هاسالیسیلیک و مسیر سیگنال اکسین

 (.Plascencia, 2011رویشی گیاه وجود دارد )

Zarghami et al. (2014) های خود در نتایج بررسی

های گیاه پتونیا در اثر ها و شاخهریشه ،گزارش کردند

گرم در میلی 300و  150)تیمار با اسید سالیسیلیک 

 دیگر افزایش یافت. همچنین در پژوهشیلیتر( 

سالیسیلیک طول ریشه در گیاه که اسید  شدمشخص 

پژوهش این القنسول را کاهش داد که با نتایج بنت

 (. Salehi Sardoei et al., 2014مغایرت دارد )

ها نقش بسزایی کربوهیدرات ساختتیامین در 

(. از سویی نقش Sadeghi & Rajabnejad, 2010دارد )

ه شدها مشخص زایی قلمهها در ریشهکربوهیدرات

 ،توان بیان کرد(. بنابراین میKhoshkhoi, 1997است )

 ۀاحتمال تیامین با چنین عملکردی، طول ریش به

های گل مریم را افزایش داده است. نتایج سوخک

تیامین  ،نشان داد  Radfar et al. (2012) تحقیقات

زینتی پیراکانتا را  ۀهای درختچقلمه ۀطول ریش

لیتر  گرم درمیلی 150گرچه غلظت افزایش داد. 

تیامین طول ریشه را نسبت به شاهد کاهش داده 

توان به اهمیت تفاوت غلظت این است، بنابراین می

 ماده بر گل مریم پی برد.

 ۀعمق توسع آبکشتی نظامدر  ،نتایج نشان داد
آن بسیار  یرتأث( که 3ریشه بیشتری ایجاد شد )جدول 

ر ریشه، تأثی پیرامونقابل توجه بود. وجود مـواد آلـی 

 ,.Nikrazm et alمثبتی در افزایش طول ریشه دارد )

(. تأثیر مثبت مواد آلی ریزوسفر در کمک به 2011

گزارش  Bohme & Lua(2001) رشد گیاه، توسط

ریشه در گیاهان  ۀعمق توسعشده است. دلیل باالترین 

توان تخلخل باال و را می آبکشتی نظامشده در تولید

بستری همچون کوکوپیت و تر ریشه در نفوذ راحت

-Rahimi-Davin & Ganji پرلیت بیان کرد

Moghaaam (2011) های خود در نتایج بررسی

شده در  گل رز کشت ۀطول ریش ،گزارش کردند

 . کوکوپیت و در شرایط آبکشتی افزایش یافت

 

 دهنده و ظهور گل گل ۀظهور ساق

کاربرد تیامین و ها، میانگین داده ۀنتایج مقایس بنابر
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 ۀاسید سالیسیلیک سبب کاهش زمان ظهور ساق

 اگرچهو ظهور گل در مقایسه با شاهد شد.  دهنده گل

بین سطوح مختلف اسید سالیسیلیک و تیامین 

داری برای این صفات وجود نداشت اختالف معنی

 نظام(. همچنین بین گیاهان تولیدشده در 2 )جدول

دار وجود عنیخاك اختالف مدر و کشت  آبکشتی

 (. 3نداشت )جدول 

 ةکنندیک تنظیم عنوان بهاسید سالیسیلیک  یرتأث

های مختلف گیاهی ی از گونهشماردرونی گلدهی، در 

(. ممکن Hayath et al., 2007به اثبات رسیده است )

القای جذب بیشتر  بااست اسید سالیسیلیک گلدهی را 

(. Martin-Mex et al., 2015د )کنمواد مغذی تحریک 

های در نتایج بررسی Vlot et al. (2009) همچنین

تقویت گلدهی پس از کاربرد  یرتأث ،بیان کردندخود 

 یرمستقیمغ یرتأثتواند ناشی از اسید سالیسیلیک می

های های دیگر هورمونیا مسیر سیگنال ساختدر 

و اسید جاسمونیک  هاگیاهی شامل اتیلن، اکسین

در پژوهشی کاربرد اسید سالیسیلیک منجر به  باشد.

تسریع زمان گلدهی در گیاه بنفشه آفریقایی شد 

(Jabbarzadeh et al., 2009 .)تیامین بر تسریع  یرتأث

 ,Mansooriگلدهی نیز بر گل ژربرا گزارش شده است )

et al., 2015 دارد.  همخوانیپژوهش این ( که با نتایج

بر تسریع گلدهی، به نقش تیامین  یرتأث دارد احتمال

 .باشد هاکربوهیدرات وساز سوختآن در 

 
 مریم شدة گل شاخه بریدة گیرییر اسید سالیسیلیک و تیامین بر صفات اندازهتأث. 2جدول 

Table 3. The effect of salicylic acid and thiamine on measured traits of tuberose cut flowers 
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SA50 120.83bc 31.58bc 78.41a 39.66ab 43.65cd 8.09bc 6.33d 176.01ab 18.28b 76.83b 89.16b 

SA100 131.67bc 35.25abc 77.83a 41.66a 58.06ab 9.70a 7.16b 191.41a 20.08a 75.83b 88.83b 
SA150 137.50bc 36.58ab 77.41ab 39bc 52.47bc 9.23ab 7bc 175.67bc 20.78a 75.5b 88.66b 

SA200 142.50ab 38.91a 74.25abc 38.50bc 46.19cd 8.49abc 6.50cd 127.41b 20.10a 78.16b 89.33b 

Th100 126.67bc 32.25bc 72.16c 38.66bc 49.24bcd 8.55abc 7.16b 162.22ab 21.14a 75.33b 90.50ab 
Th150 158.33a 36abc 72.66bc 41.83a 64.74a 9.07abc 8a 155.52ab 15.95c 75.33b 88.33b 

C 117.50c 30.83c 65.16d 36.83c 40.38d 7.71c 6.16d 126.78b 17.65b 88.16a 94.83a 
SA: Salisylic Acid.  Th: Thiamin 

 دار نیستند.درصد معنی 1و  5در سطح اختالف  LSDهای همسان با استفاده از آزمون  های با حرفدر هر ستون، میانگین
In each column, means with the similar letters are not significantly different at 5% and 1% level of probability using LSD test. 

 
 مریم شدة گل شاخه بریدة گیرییر نظام کشت بر صفات اندازهتأث. 3جدول 

Table 4. Effect of culture systems on the measured characteristics of tuberose cut flowers 
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Hydroponic 149.28a 37.42a 73.81a 39.76a 54.69a 8.87a 7.19a 185.35a 24.76a 78.90a 90.66a 

Soil 117.85b 31.54b 74.16a 39.14a 46.66b 8.54a 6.61b 133.22b 13.52b 76.85a 89.23a 

 دار نیستند.درصد معنی 1و  5در سطح اختالف  LSDهای همسان با استفاده از آزمون  های با حرفدر هر ستون، میانگین
In each column, means with the similar letters are not significantly different at 5% and 1% level of probability using LSD test. 

 

 گیری کلینتیجه

 ،پژوهش نشان داداین آمده از  دست نتایج به یطورکل به

 ةاسید سالیسیلیک و تیامین بر رشد و نمو گل شاخه برید

بر صفات مهمی  که یطور هستند. به یرگذارمریم تأث

 یرتأث هاو قطر گلچه آذین، شمارهمچون طول ساقه و گل

شایان توجهی داشتند و از سوی دیگر نیز باعث تسریع 
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این دو ماده در برخی  یرفرآیند گلدهی شدند. اگرچه تأث

صفات نسبت به همدیگر متفاوت بود. همچنین مشخص 

شد که کشت گل مریم در نظام آبکشتی نسبت به نظام 

خاك، در برخی صفات همچون سطح برگ، در کشت 

شه، قطر گلچه و وزن تر گل اختالف قابل توجهی طول ری

کمتری نسبت به  یردیگر صفات تأث زمینۀداشت. اما در

ها با خاك داشت. با توجه به استفاده از بستردر کشت 

هایی توان پیشنهاد کرد پژوهشهای مختلف مینسبت

ها در نظام آبکشتی گل مریم دیگر بستر یرتأث زمینۀدر

به نتایج تیمارها بر زمان گلدهی،  با توجه انجام گیرد.

آذین و شمار گلچه و اهمیت این طول ساقه، طول گل

یر تأثشود که صفات در بازار گل مریم، پیشنهاد می

 100تیامین و  گرم در لیترمیلی 50های کمتر از  غلظت

اسید سالیسیلیک بررسی و همچنین در  گرم در لیترمیلی

ها های رشد و ویتامینکنندهها از دیگر تنظیمآزمایش

 استفاده شود. 
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