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چکیده
) میلیگرم در لیتر150  و100(  میلیگرم در لیتر) و تیامین200  و150 ،100 ،50 این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک (غلظتهای
 نمو و گلدهی، خاکبرگ و خاک باغچه) بر رشد، ماسه، پرلیت) و کشت در خاک (کود دامی+ در دو نظام آبکشتی یا هیدروپونیک (کوکوپیت
گل شاخه بریدۀ مریم در قالب طرح کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل و با سه تکرار در گلخانۀ تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
 تیمارها بهصورت محلولپاشی و در دو. درصد انجام شد75±5  درجۀ سلسیوس و رطوبت16  و28 طبیعی گرگان در دمای شب و روز
 قطر گلچه و شمار برگ، شمار گلچه، بیشترین وزن تر، نتایج نشان داد. روز پس از کاشت) بر اندام هوایی گیاه اعمال شد47  و40( مرحله
 میلیگرم در100(  بیشترین قطر ساقه و سطح برگ در گیاهان تیمارشده با اسید سالیسیلیک. میلیگرم در لیتر) بود150( مربوط به تیمار تیامین
 بیشترین. میلیگرم در لیتر به ترتیب بیشترین طول گلآذین و ساقه را ایجاد کرد50  و200  اسید سالیسیلیک در غلظتهای.لیتر) به دست آمد
 همچنین کمترین شمار روز تا ظهور ساقۀ گلدهنده و گل به ترتیب. میلیگرم در لیتر به دست آمد100 عمق توسعۀ ریشه در تیمار تیامین
 کشت آبکشتی در همۀ صفات ریختشناختی. میلیگرم در لیتر) بود50(  میلیگرم در لیتر) و اسید سالیسیلیک100( مربوط به تیمار تیامین
 بیشترین تأثیر را داشت و کمترین شمار روز تا ظهور ساقۀ گلدهنده و گل در کشت خاک،(موروفولوژیکی) اندازهگیری شده بهجز طول ساقه
 بهطورکلی مشخص شد که اسید سالیسیلیک و تیامین بر صفات اندازهگیریشده تأثیر مثبتی داشتند و برای بهبود رشد و نمو گل.به دست آمد
 کاربرد این نظام برای کشت گل مریم موضوعی قابل، همچنین با توجه به افزایش روزافزون استفاده از نظام آبکشتی.مریم قابل توصیه هستند
.توجیه خواهد بود که البته به پژوهشهای بیشتر نیاز دارد
. محلولپاشی، گل شاخه بریدنی، تیامین، تنظیمکنندۀ رشد، بستر:واژههای کلیدی
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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
گل مریم ( )Polianthes tuberosa L.یکی از گیاهان
سوخوار است و جز گلهای شاخه بریدة مهم در
مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیری به شمار میآید
( .)Hung & Kao, 2005این گل در هند و فرانسه
بهمنظور تهیۀ اسانس کشت میشود تا در صنایع
عطرسازی استفاده شود ( & Mortezaei Nejad
 .)Etemadi, 2010منشأ اصلی این گیاه ،مکزیک و
دوازده گونه دارد (.)Naz et al., 2012
با گسترش روزافزون جمعیت و محدودتر شدن
تدریجی منابع طبیعی در نتیجۀ گسترش شهرها و
محدودیت در تولید ،با چالشهایی در منابع مانند آب،
خاك ،انرژی و همچنین استفادة بیرویه از علفکشها،
حشرهکشها و دیگر مواد شیمیایی که آسیبهای
جبرانناپذیری را به محیطزیست وارد میکند ،روبهرو
هستیم که این چالشها ،تالش محققان را به راهی برای
افزایش تولید از راه افزایش عملکرد در واحد سطح
معطوف داشته است (.)Daliri Moghaddam, 2011
امروزه استفاده از نظام آبکشتی (هیدروپونیک) در پرورش
گیاهان گلخانهای نسبت به کشت در خاك ،به دالیل
مختلفی مانند کنترل دقیقتر تغذیۀ گیاه ،امکان استفاده
از زمینهای غیرقابل استفاده و صرفهجویی در مصرف آب
رو به افزایش است ( .)Malakouti et al., 2006در
پژوهشی مقایسۀ تولید رز شاخه بریده با نظام آبکشتی و
کشت در خاك انجام شد .نتایج نشان داد ،میزان وزن تر
و شمار گل در نظام آبکشتی بیشتر بود ( Banijamali,
.)2009
افزون بر ویژگیهای ژنتیکی ،هورمونهای گیاهی نیز
بر ویژگیهای رویشی گیاه مانند شمار برگ ،سطح برگ و
شمار گیاهان دختری تأثیر میگذارد ( Momenpoor et
 .)al., 2009اسـید سالیسیلیک یـا اورتوهیدروکسـی
بنزوئیـک اسـید از ترکیبهای فنلی در گیاهان است که
بهعنوان مادة شبه هورمـونی نقش مهمی در تنظیم رشد
و نمو گیاهان دارد ( .)Wang & Chen, 1999از جمله
فرآیندهای فیزیولوژیکی که اسید سالیسیلیک در آن
نقش دارد ،تحریک گلدهی است (.)Hayat et al., 2010
در پژوهشی بر گل شاخه بریدة رز مشخص شد که
محلولپاشی اسید سالیسیلیک پیش از برداشت در

غلظت  200میلیگرم در لیتر منجر به افزایش طول ساقۀ
گلدهنده ،طول و قطر غنچۀ گل ،سطح برگ و وزن تر
گیاه شده است (Jabbarzadeh et al. .)Alaey, 2011
) (2009در نتایج بررسیهای خود گزارش کردند ،گلدهی
گیاه بنفشه آفریقایی با تیمار با اسید سالیسیلیک در
غلظت  7میلیموالر در محیط درونشیشهای بهطور
معنیداری تسریع یافت .محلولپاشی اسید سالیسیلیک،
صفات مورفولوژی گیاه جعفری را بهبود بخشید
(.)Claudia Pacheco et al., 2013
ویتامینها در مقادیر کم نیز برای رشد و نمو عادی
بافتها در گیاه ضرورت دارند (.)Salehi et al., 2016
تیامین (ویتامین  )B1بهعنوان یک عامل کمکی
(کوفاکتور) آنزیمی در سوختوساز (متابولیسم) عمومی
مسیرهای گلیکولیز ،مسیر پنتوز فسـفات و چرخۀ تری
کربوکسیلیک اسید نقش اساسی دارد (.)Goyer, 2010
همچنین این ویتامین بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و
رشدی گیاه مؤثر است ( .)Nahed et al., 2007در
پژوهشی روی گل داوودی مشخص شد ،محلولپاشی
تیامین بر برگهای گیاه در غلظت  150میلیگرم در لیتر
شمار گلها را افزایش داد (.)El-Fawakhry et al., 2003
نتایج مربوط به پژوهش  (2011) Bedour & Eidنشان
داد ،سبزینه (کلروفیل)ها ،کارتنوئیدها ،شمار گلچه و
طول ساقۀ گلدهندة گل شاخه بریدة گالیول در کاربرد
با تیامین بر اندامهای هوایی گیاه در غلظتهای  100و
 150میلیگرم در لیتر افزایش یافت .تأثیر تیامین بر
افزایش شمار شاخه ،ارتفاع گیاه و وزن تر و خشک ساقۀ
گل کوکب گزارش شده است (.)Mahgoub et al., 2011
ازآنجاییکه برخی ویژگیها همچون زمان گلدهی
و ویژگیهای ظاهری گل مریم از نظر اقتصادی برای
تولیدکنندگان بسیار مهم است ،لذا هدف از این
پژوهش ،تأثیر اسید سالیسیلیک و تیامین بر تسریع
گلدهی و بهبود ویژگیهای ریختشناختی
(مورفولوژیکی) گل شاخه بریدة مریم در دو نظام
آبکشتی و کشت در خاك است.
مواد و روشها
این پژوهش در گلخانۀ تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان در سال  1395انجام شد.
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سوخهای یکسان گل مریم با قطر  2سانتیمتر و با وزن

تقریبی  45گرم ،از مرکز کشت و پرورش گل مریم در
شهرستان دزفول تهیه شد .سوخها پیش از کشت درون
قارچکش مانکوزب ( 2در هزار) به مدت  20دقیقه
غوطهور شدند ( .)Singh, 2006بستر برای کشت آبکشتی

شامل کوکوپیت و پرلیت (نسبت یکبهیک بهصورت
حجمی) و برای کشت در خاك شامل کود دامی ،ماسه،
خاكبرگ و خاك باغچه بهصورت حجمی و با نسبتهای
یکسان بود .درون هر گلدان با دهانۀ  30سانتیمتر ،دو
عدد سوخ کشت شد .شرایط محیطی دورة رشد شامل
دمای میانگین روز و شب به ترتیب  28و  16درجۀ
سلسیوس و رطوبت  75±5درصد بود .گیاهان در نظام
آبکشتی با استفاده از محلول هوگلند با نشان تجاری
 General Hydroponics Floraهر چهار روز یکبار
آبیاری شدند .تیمارها شامل اسید سالیسیلیک (،50
 150 ،100و  200میلیگرم در لیتر) و تیامین ( 100و
 150میلیگرم در لیتر) بودند .اعمال تیمارها در دو
مرحله ( 40و  47روز پس از کاشت) و بهصورت
محلولپاشی و همزمان صورت پذیرفت ( Anwar et al.,
 .)2014پسازآن گیاهان بهصورت مرتب بررسی شدند تا
زمان ظهور ساقۀ گلدهنده مشخص شود .صفات
اندازهگیریشده شامل زمان ظهور ساقۀ گلدهنده ،زمان
ظهور گلآذین ،وزن تر ،طول ساقۀ گلدهنده ،طول
گلآذین ،شمار گلچه ،قطر ساقه ،قطر دو گلچۀ پایینی،

شمار برگ ،سطح برگ و عمق توسعۀ ریشه بود.
زمان ظهور ساقۀ گلدهنده و گلآذین با بررسی
روزانه ثبت شد .وزن تر گل با استفاده از ترازوی
دیجیتال اندازهگیری شد .طول ساقۀ گلدهنده ،طول
گلآذین و عمق توسعۀ ریشه با استفاده از خطکش
مشخص شد .قطر ساقه و دو گلچۀ پایینی با کولیس
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اندازهگیری شد .سطح برگ با دستگاه سطحسنج
دیجیتال (مدل  (AT-Delta0-Tتعیین شد
(.)Dastyaran & Hosseini Farahi, 2014
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SASو
مقایسۀ میانگینها با آزمون  LSDانجام شد.
نتایج و بحث
نتایج بهدستآمده از تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد،
تأثیر مواد بهکاررفته بر وزن تر و طول گلآذین در سطح
احتمال  5درصد و بر طول ساقه ،شمار گلچه ،قطر
گلچهها ،شمار برگها ،عمق توسعۀ ریشه و ظهور ساقۀ
گلدهنده در سطح احتمال  1درصد معنیدار بود .اما بر
قطر ساقه ،سطح برگ و ظهور گل معنیدار نبود.
همچنین تأثیر نظام کشت بر وزن تر ،طول گلآذین ،قطر
گلچهها ،شمار برگها ،سطح برگ و عمق توسعۀ ریشه
در سطح احتمال  1درصد معنیدار بود؛ اما بر دیگر
صفات اندازهگیریشده معنیدار نبود .همچنین نتایج
نشان داد ،اثر متقابل تیمار و نظام کشت بر شمار گلچهها
و عمق توسعۀ ریشه در سطح احتمال  1درصد و بر قطر
گلچه در سطح احتمال  5درصد معنیدار بود؛ اما بر دیگر
صفات اندازهگیریشده معنیدار نبود (جدول .)1
وزن تر گل

نتایج مربوط به مقایسۀ میانگین دادهها نشان داد،
بیشترین و کمترین وزن تر به ترتیب در تیمار تیامین
( 150میلیگرم در لیتر) و شاهد به دست آمد.
همچنین در بین غلظتهای اسید سالیسیلیک
بیشترین تأثیر مربوط به غلظت  200میلیگرم در لیتر
بود و گیاهان تولیدشده به روش آبکشتی بیشترین
وزن تر را داشتند (جدولهای  2و .)3

جدول  .1تجزیۀ واریانس تأثیر تیمار و نظام کشت بر صفات اندازهگیریشدة گل شاخه بریدة مریم.
Table 1. Analysis of variance of the effect of treatment and culture system on traits measured of tuberose cut flowers
Flower
emergence
30.65ns
21.42ns
40.65ns
16.95
4.57

Emergence of
flowering stems
**129.81
44.02ns
22.57ns
14.07
4.81

Root
development
**21.64
**1326.65
**19.04
0.91
5

Leaves
surface
3675.82ns
**28534.65
1650.91ns
1750.1
26.26

Number
of leaves
**2.38
**3.42
*0.87
0.3
8.05

df
6
1
6
28

S.O.V
Treatment
Culture System
Treatment
Error
)Cv (%

* ** ،و  :nsبه ترتیب وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  5و 1درصد و نبود اختالف معنیدار.
*, **, ns: Significantly difference in the level of 5 and 1% at probability levels, and no significant difference, respectively.
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ادامه جدول  .1تجزیۀ واریانس تأثیر تیمار و نظام کشت بر صفات اندازهگیریشدة گل شاخه بریدة مریم
Continued table1. Analysis of variance the of effect of treatment and culture system on traits measured of tuberose cut flowers
Stem
diameter
3.01ns
1.12ns
1.77ns
1.49
14.02

Floret
diameter
**433.19
**676.56
*195.32
61.27
15.4

Floret
number
**19.20
4.02ns
**19.19
3.5
4.74

Stem
length
**129.10
1.33ns
62.93ns
18.2
5.76

Spike
length
*53.67
**363.14
35.28ns
19.54
12.81

Fresh
weight
*1180.15
**10371.42
426.98ns
346.42
13.93

df
6
1
6
28

S.O.V
Treatment
Culture System
Treatment
Error
)Cv (%

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

ویتامینها مانند اسید آسکوربیک و تیامین باعث
افزایش وزن تر اندامهای گیاهان میشوند ( Nahed et
 .)al., 2007بهاحتمال دلیل افزایش وزن تر گیاه در
نتیجۀ تیمار با تیامین به دلیل تحریک تقسیم
یاختهای و افزایش جذب آب بوده است .نتایج
تحقیقات  (2007) Abdel-Aziz et al.نشان داد ،تیامین
در غلظتهای  50و  100میلیگرم در لیتر باعث
افزایش وزن تر اندامهای هوایی گیاه سینگونیوم
میشود که با نتایج این پژوهش همخوانی داردAlaey .

 (2011) et al.در نتایج بررسیهای خود گزارش
کردند ،کاربرد اسید سالیسیلیک ( 200میلیگرم در
لیتر) باعث افزایش وزن تر گل شاخه بریدة رز شد.
نتایج تحقیقات  (2000) Castello et al.نشان داد،
تولید گل شاخه بریدة رز در نظام آبکشتی سبب
افزایش وزن تر گیاه شد که با نتایج این پژوهش
همخوانی دارد .با توجه به اینکه بسترهای کوکوپیت و
پرلیت ظرفیت نگهداشت رطوبت باالیی دارند و pH
مناسبی برای جذب بیشتر عنصرهای غذایی دارند
( ،)Rezaei et al., 2013لذا به دست آمدن وزن تر
بیشتر در نظام آبکشتی ،دور از انتظار نیست.

مریستم انتهایی گیاه را افزایش میدهد و باعث افزایش
ارتفاع گیاه میشود ( .)Mandhanis et al., 2006در
پژوهشی دیگر مشخص شد ،غلظت  50میلیگرم اسید
سالیسیلیک طول ساقۀ گل شاخه بریدة لیلیوم را
افزایش میدهد و با افزایش غلظت ،این میزان روند
کاهشی خواهد داشت ( Seyed Hajizadeh & Aliloo,
 .)2013همچنین نتایج تحقیقاتMansoori et al.
) (2015نشان داد ،تیامین طول ساقۀ گل شاخه بریدة
ژربرا را افزایش داد.
طول ساقه در نظامهای کشت در خاك و آبکشتی
اختالف معنیدار نداشت (جدول  .)3همچنین نظام
آبکشتی سبب ایجاد بیشترین طول گلآذین شد.
ظرفیت نگهداری باالی آب در نظام آبکشتی ،گیاه را
وادار به رشد رویشی و ارتفاع بیشتر میکند که گل
شاخه بریدة لیلیوم نمونهای از آن است ( Ryota et al.,
 (2004) Sanchez-Garciaz et al. .)2008در نتایج
بررسیهای خود بیان کردند ،ارتفاع در گل شاخه
بریدة آلسترومریا در نظام آبکشتی نسبت به کشت
خاکی بیشتر بود که بر همسو بودن با نتایج این
پژوهش داللت دارد.

طول گلآذین و ساقه

شمار گلچه

بنابر نتایج ،بیشترین و کمترین طول گلآذین به
ترتیب مربوط به اسید سالیسیلیک ( 200میلیگرم در
لیتر) و شاهد بود و بیشترین و کمترین طول ساقه به
ترتیب در تیمار اسید سالیسیلیک ( 50میلیگرم در
لیتر) و شاهد به دست آمد (جدول .)2
طول ساقۀ گلدهنده و گلآذین از عاملهای مهم
در تعیین کیفیت و بازارپسندی گلها است ( Kheiri et
 .)al., 2011اسید سالیسیلیک تقسیم یاختهای درون

بر پایۀ جدولهای  2و  ،3بیشترین و کمترین شمار
گلچه مربوط به تیمار تیامین ( 150میلیگرم در لیتر)
و شاهد بود .در بین سطوح مختلف اسید سالیسیلیک،
غلظت  100میلیگرم در لیتر بیشترین شمار گلچه را
ایجاد کرد و اختالف معنیدار نسبت به تیامین نداشت.
همچنین بین سامانههای کشت اختالف معنیداری
درزمینۀ شمار گلچه وجود نداشت.
اسید سالیسیلیک از راه افزایش ساخت (سنتز)
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پروتئینها و ظهور باندهای ایزوزایمهای جدید باعث
القا و افزایش شمار جوانۀ گل میشود ( Martin-Mex
 )et al., 2005و بهاحتمال شمار گلچهها در گل مریم
به این دلیل افزایش یافته است .افزایش شمار گل در
گیاه تکمهای در نتیجۀ محلولپاشی با اسید
سالیسیلیک ( 200میلیگرم در لیتر) گزارش شده
است ( )Kamali et al., 2012همچنین Seyed
 (2013) Hajizadeh & Alilooدر نتایج بررسیهای
خود بیان کردند ،شمار گلچه در گل شاخه بریدة
لیلیوم در اثر کاربرد اسید سالیسیلیک ( 100و 200
میلیگرم در لیتر) کاهش یافت که با نتایج این
آزمایش همخوانی ندارد.
اسید آسکوربیک یکی از ویتامینهایی است که
تأثیر آن نیز بر گلدهی و میزان آن در گیاهان گزارش
شده است ( EL-Quesn et al., 2009, Hosseini et
 .)al., 2014و یکی از دالیل مؤثر بودن اسید
آسکوربیک در گلدهی را به نقش آن در فرایند
عالمتدهی هورمونهای گیاهی در طول انتقال از
مرحلۀ رویشی و زایشی بیان کردهاند ( Amin et al.,
 .)2008بنابراین میتوان گفت شاید نقش تیامین نیز
بهعنوان یک ویتامین در افزایش شمار گل در این
راستا باشد .نتایج تحقیقات (2015) Mansoori et al.
نشان داد ،تیامین در غلظتهای  75و  150میلیگرم
در لیتر شمار گل در گیاه ژربرا را افزایش میدهد.

سالیسیلیک ( 600میلیگرم در لیتر) قطر گلچههای
گیاه لیلیوم را افزایش داد که با نتایج این پژوهش
همخوانی دارد .آنان دلیل افزایش این صفت را فعالیت
شبه هورمونی اسید سالیسیلیک بیان کردند .بنا بر
نتایج تحقیقات  (2015) Baniasadi & Saffariتیامین
( 100میلیگرم در لیتر) بهصورت جداگانه و در
ترکیب با اسید آسوربیک و اسید جیبرلیک قطر
گلهای گیاه پروانش را افزایش داد .ویتامینها در
بیشتر فرآیندهای گیاه مانند تنفس و نورساخت
(فتوسنتز) دخالت دارند ( )Salehi et al., 2016و
احتمال دارد تیامین از این راه باعث افزایش قطر گل
شده باشد (2016) Nabigol et al. .در نتایج بررسیهای
خود گزارش کردند ،غلظت  200میلیگرم در لیتر اسید
سالیسیلیک قطر ساقۀ گیاه کوکب را افزایش داد.
احتمال دارد افزایش قطر ساقه با اسید سالیسیلیک به
دلیل افزایش جذب دیاکسید کربن و افزایش نسبت
نورساخت باشد (.)Karlidag et al., 2009
با توجه به جدول  ،3بیشترین قطر گلچه در نظام
آبکشتی به دست آمد .اگرچه برای صفت قطر ساقه
بین سامانههای کشت ،اختالف معنیداری وجود
نداشت .در پژوهشی دیگر بر گل شاخه بریدة لیلیوم
مشخص شد که قطر گل و ساقه در بستر کوکوپیت و
پرلیت در شرایط آبکشتی ،افزایش یافت که با نتایج
این پژوهش همخوانی دارد ).)Nikrazm et al., 2011

قطر گلچه و قطر ساقه

شمار برگ و سطح برگ

نتایج مربوط به مقایسۀ میانگین دادهها نشان داد،
بیشترین و کمترین قطر گلچه به ترتیب در تیمار
تیامین ( 150میلیگرم در لیتر) و شاهد به دست آمد
و در بین غلظتهای اسید سالیسیلیک ،غلظت 100
میلیگرم در لیتر بیشترین قطر گلچه را ایجاد کرد که
با تیامین اختالف معنیدار نداشت .همچنین بیشترین
قطر ساقه در گیاهان تیمارشده با اسید سالیسیلیک
( 100میلیگرم در لیتر) به دست آمد که با تیامین
اختالف معنیدار نداشت (جدول .)2
قطر گل نقش مهمی در بازاریابی گلهای شاخه
بریده دارد (Mortazavi et .)Hajireza et al., 2013
 (2015) al.در نتایج بررسیهای خود گزارش کردند ،اسید

بنابر نتایج مقایسۀ میانگین دادهها ،بیشترین و
کمترین شمار برگها به ترتیب در تیمار تیامین (150
میلیگرم در لیتر) و شاهد به دست آمد .در بین
سطوح مختلف اسید سالیسیلیک ،غلظت 100
میلیگرم در لیتر بیشترین شمار برگ را ایجاد کرد.
بیشترین و کمترین سطح برگ به ترتیب مربوط به
اسید سالیسیلیک ( 100میلیگرم در لیتر) و شاهد
بود .اگرچه اسید سالیسیلیک اختالف معنیداری با
تیامین نداشت (جدول .)2
 (2011) Khandaker et al.در نتایج بررسیهای
خود گزارش کردند ،اسید سالیسیلیک ( 150و 250
میلیگرم در لیتر) باعث افزایش شمار و سطح برگ

238

باباربیع و همکاران :تأثیر اسید سالیسیلیک و تیامین بر گلدهی و صفات ریختشناختی ...

گیاه آمارانتوس شد .همچنین در پژوهشی دیگر
مشخص شد که اسید سالیسیلیک سطح برگ گیاه
سیکالمن را افزایش داد ( .)Farjadi et al., 2012تأثیر
اسید سالیسیلیک ( 250میلیگرم در لیتر) در افزایش
شمار و سطح برگ را میتوان به زیستساخت
(بیوسنتز) مواد آلی در برگ و فعال کردن تقسیم
یاختهای نسبت داد ( .)Moazzam et al., 2016اثر
افزایشی اسید سالیسیلیک در دسترسی و حرکت مواد
مغذی میتواند به دلیل تحرك مواد مغذی مختلف در
برگ باشد ((2011) Mahgoub et al. .)Raskin, 1992
در نتایج بررسیهای خود بیان کردند ،تیامین ( 50و
 100میلیگرم در لیتر) شمار برگ گیاه کوکب را
افزایش میدهد که با نتایج این پژوهش همخوانی
دارد .بنا بر نتایج ،بیشترین شمار و سطح برگ در نظام
آبکشتی به دست آمد (جدول  .)3شمار برگ در
گیاهان بسته به نسبت کربن به نیتـروژن در بسـتر
کشت میتواند تغییر کند؛ به این صورت که هرچه این
نسبت بیشتر باشد رشد رویشی و به دنبال آن شمار
برگ کمتـر اسـت ( .)Salehi et al., 2014بنابراین،
ازآنجاییکه کوکوپیت و پرلیت توانایی باالیی در
نگهداری و جذب مواد غذایی دارند ( Roosta et al.,
 ،)2015شمار و سطح برگ در این بستر و در شرایط
آبکشتی افزایش یافته است .محققان جذب بیشتر
عنصرهای غذایی همچون کلسیم ،فسفر ،منیزیم در
گیاهان کشتشده در بستر کوکوپیت و پرلیت را گزارش
کردهاند (.)Roost et al., 2015; Zeini et al., 2009
عمق توسعۀ ریشه

با توجه به جدول  ،2بیشترین و کمترین عمق توسعۀ
ریشه به ترتیب مربوط به غلظتهای  100و 150
میلیگرم در لیتر تیامین بود .در گیاهان تیمارشده با
اسید سالیسیلیک ،غلظت  150میلیگرم در لیتر
بیشترین عمق توسعۀ ریشه را ایجاد کرد .سازوکاری
که اسید سالیسیلیک ،رشد ریشه و اندامهای هوایی را
در برخی گیاهان افزایش میدهد ،بهخوبی
شناختهنشده است ،اما احتمال داده میشود که اسید
سالیسیلیک طویل شدن و تقسـیم یاختهای را بـه
همـراه مواد دیگری ،مانند اکسینها تنظیم میکند

( .)Hashemi et al., 2010شواهدی از تقابل اسید
سالیسیلیک و مسیر سیگنال اکسینها در مدت رشد
رویشی گیاه وجود دارد (.)Plascencia, 2011
 (2014) Zarghami et al.در نتایج بررسیهای خود
گزارش کردند ،ریشهها و شاخههای گیاه پتونیا در اثر
تیمار با اسید سالیسیلیک ( 150و  300میلیگرم در
لیتر) افزایش یافت .همچنین در پژوهشی دیگر
مشخص شد که اسید سالیسیلیک طول ریشه در گیاه
بنتالقنسول را کاهش داد که با نتایج این پژوهش
مغایرت دارد (.)Salehi Sardoei et al., 2014
تیامین در ساخت کربوهیدراتها نقش بسزایی
دارد ( .)Sadeghi & Rajabnejad, 2010از سویی نقش
کربوهیدراتها در ریشهزایی قلمهها مشخص شده
است ( .)Khoshkhoi, 1997بنابراین میتوان بیان کرد،
بهاحتمال تیامین با چنین عملکردی ،طول ریشۀ
سوخکهای گل مریم را افزایش داده است .نتایج
تحقیقات  (2012) Radfar et al.نشان داد ،تیامین
طول ریشۀ قلمههای درختچۀ زینتی پیراکانتا را
افزایش داد .گرچه غلظت  150میلیگرم در لیتر
تیامین طول ریشه را نسبت به شاهد کاهش داده
است ،بنابراین میتوان به اهمیت تفاوت غلظت این
ماده بر گل مریم پی برد.
نتایج نشان داد ،در نظام آبکشتی عمق توسعۀ
ریشه بیشتری ایجاد شد (جدول  )3که تأثیر آن بسیار
قابل توجه بود .وجود مـواد آلـی پیرامون ریشه ،تأثیر
مثبتی در افزایش طول ریشه دارد ( Nikrazm et al.,
 .)2011تأثیر مثبت مواد آلی ریزوسفر در کمک به
رشد گیاه ،توسط (2001)  Bohme & Luaگزارش
شده است .دلیل باالترین عمق توسعۀ ریشه در گیاهان
تولیدشده در نظام آبکشتی را میتوان تخلخل باال و
نفوذ راحتتر ریشه در بستری همچون کوکوپیت و
پرلیت بیان کرد Rahimi-Davin & Ganji-
 (2011) Moghaaamدر نتایج بررسیهای خود
گزارش کردند ،طول ریشۀ گل رز کشتشده در
کوکوپیت و در شرایط آبکشتی افزایش یافت.
ظهور ساقۀ گلدهنده و ظهور گل

بنابر نتایج مقایسۀ میانگین دادهها ،کاربرد تیامین و
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اسید سالیسیلیک سبب کاهش زمان ظهور ساقۀ
گلدهنده و ظهور گل در مقایسه با شاهد شد .اگرچه
بین سطوح مختلف اسید سالیسیلیک و تیامین
اختالف معنیداری برای این صفات وجود نداشت
(جدول  .)2همچنین بین گیاهان تولیدشده در نظام
آبکشتی و کشت در خاك اختالف معنیدار وجود
نداشت (جدول .)3
تأثیر اسید سالیسیلیک بهعنوان یک تنظیمکنندة
درونی گلدهی ،در شماری از گونههای مختلف گیاهی
به اثبات رسیده است ( .)Hayath et al., 2007ممکن
است اسید سالیسیلیک گلدهی را با القای جذب بیشتر
مواد مغذی تحریک کند (.)Martin-Mex et al., 2015
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همچنین  (2009) Vlot et al.در نتایج بررسیهای
خود بیان کردند ،تأثیر تقویت گلدهی پس از کاربرد
اسید سالیسیلیک میتواند ناشی از تأثیر غیرمستقیم
در ساخت یا مسیر سیگنالهای دیگر هورمونهای
گیاهی شامل اتیلن ،اکسینها و اسید جاسمونیک
باشد .در پژوهشی کاربرد اسید سالیسیلیک منجر به
تسریع زمان گلدهی در گیاه بنفشه آفریقایی شد
( .)Jabbarzadeh et al., 2009تأثیر تیامین بر تسریع
گلدهی نیز بر گل ژربرا گزارش شده است ( Mansoori,
 )et al., 2015که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد.
احتمال دارد تأثیر تیامین بر تسریع گلدهی ،به نقش
آن در سوختوساز کربوهیدراتها باشد.

جدول  .2تأثیر اسید سالیسیلیک و تیامین بر صفات اندازهگیریشدة گل شاخه بریدة مریم
Table 3. The effect of salicylic acid and thiamine on measured traits of tuberose cut flowers
Flower emergence
)(Number of days

Emergence of flowering
)stems (Number of days

Depth of development
)(cm

)leaves surface (cm2

Number of leaves

)Stem diameter (mm

)Floret diameter (mm

Floret number

)Stem length (cm

)Spike length (cm

)Fresh weight (g

Treatment

89.16b
88.83b
88.66b
89.33b
90.50ab
88.33b
94.83a

76.83b
75.83b
75.5b
78.16b
75.33b
75.33b
88.16a

18.28b
20.08a
20.78a
20.10a
21.14a
15.95c
17.65b

176.01ab
191.41a
175.67bc
127.41b
162.22ab
155.52ab
126.78b

31.58bc 78.41a 39.66ab 43.65cd 8.09bc 6.33d
35.25abc 77.83a 41.66a 58.06ab 9.70a 7.16b
36.58ab 77.41ab 39bc 52.47bc 9.23ab 7bc
38.91a 74.25abc 38.50bc 46.19cd 8.49abc 6.50cd
32.25bc 72.16c 38.66bc 49.24bcd 8.55abc 7.16b
36abc 72.66bc 41.83a 64.74a 9.07abc
8a
30.83c
65.16d 36.83c 40.38d
7.71c 6.16d

120.83bc
131.67bc
137.50bc
142.50ab
126.67bc
158.33a
117.50c

SA50
SA100
SA150
SA200
Th100
Th150
C

SA: Salisylic Acid. Th: Thiamin

در هر ستون ،میانگینهای با حرفهای همسان با استفاده از آزمون  LSDدر سطح اختالف  5و  1درصد معنیدار نیستند.
In each column, means with the similar letters are not significantly different at 5% and 1% level of probability using LSD test.

جدول  .3تأثیر نظام کشت بر صفات اندازهگیریشدة گل شاخه بریدة مریم
Table 4. Effect of culture systems on the measured characteristics of tuberose cut flowers
Flower emergence
)(Numer of days

Emergence of flowering
)stems (Numer of days

Depth of root
)development (cm

)leaves surface (cm2

Number of leaves

)Stem diameter (mm

)Floret diameter (mm

Floret number

)Stem length (cm

)Spike length (cm

)Fresh weight (g

Culture system

149.28a 37.42a 73.81a 39.76a 54.69a 8.87a 7.19a 185.35a 24.76a 78.90a
90.66a
117.85b 31.54b 74.16a 39.14a 46.66b 8.54a 6.61b 133.22b 13.52b 76.85a
89.23a
در هر ستون ،میانگینهای با حرفهای همسان با استفاده از آزمون  LSDدر سطح اختالف  5و  1درصد معنیدار نیستند.

Hydroponic
Soil

In each column, means with the similar letters are not significantly different at 5% and 1% level of probability using LSD test.

نتیجهگیری کلی

بهطورکلی نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان داد،
اسید سالیسیلیک و تیامین بر رشد و نمو گل شاخه بریدة

مریم تأثیرگذار هستند .بهطوریکه بر صفات مهمی
همچون طول ساقه و گلآذین ،شمار و قطر گلچهها تأثیر
شایان توجهی داشتند و از سوی دیگر نیز باعث تسریع
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درزمینۀ تأثیر دیگر بسترها در نظام آبکشتی گل مریم
، با توجه به نتایج تیمارها بر زمان گلدهی.انجام گیرد
 طول گلآذین و شمار گلچه و اهمیت این،طول ساقه
 پیشنهاد میشود که تأثیر،صفات در بازار گل مریم
100  میلیگرم در لیتر تیامین و50 غلظتهای کمتر از
میلیگرم در لیتر اسید سالیسیلیک بررسی و همچنین در
آزمایشها از دیگر تنظیمکنندههای رشد و ویتامینها
.استفاده شود
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 اگرچه تأثیر این دو ماده در برخی.فرآیند گلدهی شدند
 همچنین مشخص.صفات نسبت به همدیگر متفاوت بود
شد که کشت گل مریم در نظام آبکشتی نسبت به نظام
، در برخی صفات همچون سطح برگ،کشت در خاك
 قطر گلچه و وزن تر گل اختالف قابل توجهی،طول ریشه
 اما درزمینۀ دیگر صفات تأثیر کمتری نسبت به.داشت
 با توجه به استفاده از بسترها با.کشت در خاك داشت
نسبتهای مختلف میتوان پیشنهاد کرد پژوهشهایی
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