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Abstract
In order to investigate the effect of salinity stress on the
Anthurium leaf characteristics in the presence of salicylic
acid, Anthotowok cultivar, a research in mechanized
greenhouse with a temperature of at least 18 degrees and
a maximum of 25 degrees, 80% humidity and 1,500 feet
of candelas in the city of Pakdasht. The experiment was a
completely randomized design with 6 different treatment
groups including control treatment (without salt stress),
salinity at ds / m2 level, Salicylic acid salicylic acid level
(PPM) 100, salt salicylic acid level (PPM) 200, Salicylic
Acid Level (PPM) 100 and Salicylic Acid Level (PPM)
200. Measurements included leaf area measurements,
leaf number and leaf fresh weight. Based on the results,
salinity stress decreased and salicylic acid increased all
the characteristics of the anthurium leaf measured. The
best result was the salicylic acid (PPM) 100 and the best
result for salicylic acid (PPM) 200, which can be
concluded that salicylic acid can greatly neutralize the
effects of salinity stress on the plant and improve its
growth characteristics.
Keywords: Anthurium, Salicylic acid, Salinity stress.

چکیده
 به منظور بررسی تأثیر تنش شوری بر ویژگ
یهای برگ گیاه آنتوریوم رقم

 پژوهشی در گلخانه مکانیزه با، در حضور اسیدسالیسیلیکAnthotowok
500 1  و روشنایی% 80  رطوبت، درجه25  درجه و حداکثر18 دمای حداقل
 آزمایش به صورت طرح.فوت کندل واقع در شهرستان پاکدشت انجام شد
) گروه تیماری متفاوت شامل تیمار شاهد (بدون تنش6( ًال تصادفی با
کام ًال
 شوری همراه اسیدسالیسیلیک در سطح،2ds/m  شوری در سطح،)شوری

، 200

ppm  شوری همراه اسیدسالیسیلیک در سطح، 00 1 ppm

200 ppm  و اسیدسالیسیلیک در سطح00 1 ppm اسیدسالیسیلیک در سطح

  اندازهگیر.انجام شد
 تعداد برگ و وزن تر،یها شامل اندازهگیری سطح برگ
 تنش شوری موجب کاهش و در، بر اساس نتایج بدست آمده.برگ بود
یهای اندازهگیری شده برگ
 مقابل اسیدسالیسیلیک موجب افزایش تمام ویژگ
ppm  بهترین نتیجه در مورد وزن تر برگ در اسیدسالیسیلیک.آنتوریوم شد
 و بهترین نتیجه مربوط به سطح برگ و تعداد برگ در اسیدسالیسیلیک00 1

یتوان نتیجه گرفت اسیدسالیسیلیک تا حد بسیار زیادی
  بود که م200 ppm
یهای رشدی آنرا
 یتواند اثرات تنش شوری بر گیاه را خنثی نموده و ویژگ
م
.بهبود دهد
 تنش شوری، آنتوریوم، اسید سالیسیلیک:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات
لهای زینتی تجاری
گیاه آنتوریوم یکی از مهمترین گ 
بوده و اهمیت اقتصادی آن در بازارهای گل دنیا به
شهای نوین برای
حدی است که لزوم استفاده از رو 
ًال ً ضروری به نظر
تولید تجاری و انبوه آن کام ًال
یرسد .در امر رسیدن به کیفیت قابل قبول
م
محصوالت تولید شده ،با هدف بهبود خصوصیات
کیفی از جمله طول عمر بعد از برداشت ،رنگ،
اندازه ،طول گل ،استحکام ساقه گل دهنده و مدت
زمان گلدهی اولین قدم بهبود عوامل مختلف تولید و
یباشد (ملکوتی و
ایجاد شرایط مطلوب رشد گیاه م 
ساداتتقوی .) 1376 ،شوری یکی از مهمترین عوامل
کاهش کیفیت آب و محدود کننده رشد گیاهان

یصدقی،
آن در گیاهان است (حجازی و کفاش 
 .)Raskin, 1992. 1379آنتوریوم گلی حساس به
یباشد که تأثیر شوری ،بر آن به طور دقیق
شوری م 
مورد بررسی قرار نگرفته است .از طرف دیگر با
وجود اینکه اثر برخی ترکیبات شیمیایی و
هورمونهای رشد در افزایش مقاومت گیاهان به
شوری تائید گردیده ،ولی تأثیر اسیدسالیسیلیک به
عنوان یکی از هورمونهای مؤثر در رشد ،روی
افزایش مقاومت گیاهان به شوری تاکنون در مورد گل
آنتوریوم مشخص نگردیده است .بنابراین در این
یگردد عالوه بر بررسی تأثیر افزایش
تحقیق تالش م 
شوری آب ،رابطه بین افزایش  ECو مصرف
اسیدسالیسیلیک نیز معین گردد.

یشود .با توجه به محدود بودن آب و
محسوب م 

فرآیند پژوهش

خاک برای فعالّیّیت کشاورزی ،شوری و عوارض آن

به منظور بررسی اثرات تنش شوری و کاربرد اسید

بیش از پیش نظر متخصصین کشاورزی و

سالیسیلیک بر رشد و نمو گیاه آنتوریوم ،تیره

فیزیولوژیست های گیاهی را به خود جلب کرده

 ،Araceaeگونه شاخه بریده به نام  ،Anthotowokنام

است .از طرفی راهکارهای مختلف بیوشیمیایی و

تجاری  Soneraبه رنگ قرمز همراه با رگههای سبز

مولکولی برای مقابله با شوری ارائه گردیده است.

رنگ آزمایشی در شهرستان پاکدشت واقع در

راهبردهای مدیریتی جهت افزایش تحمل به شوری

روستای گلزار در گلخانهای با دمای بین  18تا 25
 % 80صورت

در گیاهان شامل تجمع و خروج انتخابی یونها،

یگراد و رطوبت نسبی
درجه سانت 

گها،
کنترل جذب یونها از ریشه و انتقال آن به بر 

گرفت .نشاهای آنتوریوم داخل گلدانهای شماره 12

جایگزینی ویژه یونها در سلول و در کل گیاه سنتز

در بستر پرلیت کاشته شد و تغذیه آنها از طریق

مواد سازگار ،تغییردر مسیر فتوسنتزی ،تغییر در

محلول غذایی صورت گرفت .این محلول غذایی

ساختار غشایی تولید آنزیمهای آنتی اکسیدانت و

تها بود که از طریق
تها و سولفا 
شامل نیترا 

تولید هورمونهای گیاهی میباشد (کافی. 1388 ،

تها ،هر روز در دو نوبت صبح و بعداز
میکروج 

 .)Munus, 2005یکی از هورمونهای گیاهی مورد

یشد.
ظهر ،به مدت  5دقیقه در اختیار گیاه قرارداده م 

کهای
بحث اسیدسالیسیلیک است که جزو فنولی 

تها یکبار در هفته
آبیاری نشاها از طریق میکروج 

یآید .تأثیر در گلدهی ،تولید گرما
گیاهی به شمار م 

با ترکیب اسیدنیتریک به میزان  0 40 ccو

یها
در گیاهان گرما دوست ،افزایش مقاومت به بیمار 

اسیدفسفریک به میزان  3000 ccدر  5000لیتر آب به

شها بخصوص تنش شوری از عمدهترین اثرات
و تن 

مدت  3دقیقه انجام گرفت .پس از مهیا کردن شرایط

بررسی تاثیراسیدسالیسیلیک بر ویژگیهای11 ...

الزم گلخانهای و گذشت  8ماه از رشد گیاهان اعمال

اندامهاي گياهي باشد (.)Mansour et al., 2005

تیمارها روی گیاهان صورت گرفت .آزمایش به

همچنين با افزايش شوري اتالف آب در گياه به

ًال ً تصادفی با 6
صورت فاکتوریل در قالب طرح کام ًال

واسطه تعرق کاهش يافته ،عالوه بر اين نه تنها کل

تیمار ،هر تیمار در  3تکرار و هر تکرار با دو گلدان

سطح برگ گياه بلکه تثبيت  Co2خالص در واحد

انجام گرفت .تیمارهای آزمایش شامل شوری در دو

سطح برگ نيز کاهش مييابد .شوري موجب افزايش

سطح  2000 ( ds/mو صفر) و اسیدسالیسیلیک در سه

تنفس رشد گياه ميشود ،زياد بودن غلظت Co2

سطح  ppmصفر 00 1،و  200بود .مدت اجرای

اتمسفر باالتر از جو طبيعي ميزان فتوسنتز گياه را

تحقیق  9هفته بود که تیمار شوری هر هفته به طور

افزايش ميدهد بنابراين نياز کربوهيدراتي گياه زياد

مرتب و تیمار اسیدسالیسیلیک هر دو هفته یکبار

ميشود .براي گياهاني که در شرايط شور رشد مي-

اعمال شد .اعمال تیمار شوری ،به صورت آبیاری

کنند با افزايش غلظت  Co2محيط موجب کاهش

گلدانها و اعمال تیمار اسیدسالیسیلیک به صورت

يگردد (.)Nuran &Husnu, 2002
سطح برگ م 

محلولپاشی روی گیاهان انجام شد .پس از کامل

همچنین  Tayyaba et al., 2010نشان دادند که تمام

شدن دوره رشد و اعمال تیمارها برخی صفات

پارامترهاي رشد از جمله درصد جوانهزني ،طول

مورفولوژیک شامل تعداد برگ ،سطح برگ و وزن تر

ريشه کولئوپتيل و وزن تر گياه ذرت با افزايش سطوح

برگ اندازهگیری شد .سپس نتایج با استفاده از نرم

شوري کاهش يافتند .در تحقيقات Mansour et al.,

افزار  SPSSآنالیز شده و با استفاده از جداول و

 2005نتایجی از افزایش ارتفاع گياه ،مساحت سطح

فها با هم مقایسه گردیدند.
گرا 

برگ ،وزن تر و خشک ريشه و اندام هوا يي در گياه

نتایج و بحث

ريحان و مرزنگوش در نتيجه کاربرد اسيدساليسيليک

نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که در اثر تنش
یهای مورد بررسی گياه آنتوريوم کاهش
شوري ویژگ 
ییابند ،همچنين مشخص گرديد که با
معنيداري م 
استعمال اسيدساليسيليک اثرات ناشی از تنش شوری
از بین رفته و رشد آنتوريوم افزايش معنيداري نشان
ميدهد .به طور کلي ميتوان گفت کاهش وزن تر
برگ در نتيجة تنش شوري از طريق اثرات اسمزي و
اثرات يوني خاص ميباشد ،زيرا تنش شوري روي
اسمزيته و محتواي نسبي بافتهای گياهي تأثيرگذار
بوده و اثر منفي شوري در ايجاد پتانسيل آب پا يي ن در
محيط ريشه و عدم توانا يي سلولهاي ريشه در جذب
آب مورد نياز از محيط اطراف ريشه و ايجاد خشکي
يتواند توجيهي براي کاهش وزن تر
فيزيولوژيک م 

برونزا و کاهش وزن تر و خشک ريشه و اندام
هوا يي

در گياهاني چون ذرت ،جو ،گندم ،درنتيجه

تنش شوري گزارش شده است .همچنین بر اساس
مطالعهای که توسط (کرامت ) 1389 ،روی اثر شوری
و اسیدسالیسیلیک روی رشد دو رقم گلرنگ
 Carthamus tinctoriusصورت گرفت ،تأثیر
تهای مختلف اسیدسالیسیلیک (صفر و  0/5و 1
غلظ 
یموالر) بر وزن خشک ،تعداد برگ ،رنگیزههای
میل 
فتو سنتزی در دو رقم گلرنگ در شرایط تنش شوری
 12 (ds/mو صفر) مورد بررسی قرارگرفت .نتایج
بدست آمده نشان داد که اسیدسالیسیلیک در غلظت
یموالر) به عنوان تنظیم
کم مورد استفاده ( 0/5میل 
یتواند موجب افزایش مقاومت گلرنگ
کننده رشد م 
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به تنش شوری گردد Huseyin et al., 2009 .نشان

برگ و ضریب آلومتری کاهش یافته اما در تیمار اثر

دادند که وزن تر و خشک ريشه و اندام هوا يي در

متقابل اسیدسالیسیلیک و شوری موارد فوق افزایش

تفرنگي تحت تنش شوري کاهش
گياهان تو 

یتوان
پیداکرده است .بنابراین نقش تنش شوری را م 

يداري نشان دادند ،ولي کاربرد اسيد ساليسيليک
معن 

مهار رشد گیاه از طریق اثرات اسمزی روی جذب

برونزا اين پارامترها را افزايش داد .اين نتايج با نتايج

آب و تأثیر روی متابولیسم سلولها دانست و نقش

بد ست آمده از اين تحقيق همخواني و مطابقت دارد.

اسیدسالیسیلیک برون زا درگیاهان تحت تنش شوری،

نتایج حاصل از تجزیه واریانس وزن تر برگ نشان

کاهش جذب سدیم و افزایش جذب مواد معدنی

داد ،بیشترین میزان پارامترهای اندازهگیری شده در

یپاریزی .) 1389 ،همچنانکه بر اساس
دانست (دالور 

تیمار شاهد و اسیدسالیسیلیک در سطح  00 1 ppmو

گزارش  )2002( Tariمشخص شد ،اسیدسالیسیلیک

یباشد
کمترین میزان وزن تر برگ در تیمار شوری م 

یتواند سمیت ناشی از تنش شوری درگیاه
م

(شکل  .)1از طرف دیگر بر اساس نتایج بدست آمده،

گوجهفرنگی را بهبود بخشد (.)Tari et al., 2000

شوری موجب کاهش وزن تر برگ در مقایسه باتیمار

اندازهگیری انجام شده روی تعداد برگ نشان داد،

اسیدسالیسیلیک گردیده که این مورد با نتایج بدست

بیشترین تعداد برگ در تیمار اسیدسالیسیلیک در

آمده توسط پاریزی (  ) 1389بر گیاه ریحان مطابقت

سطح  200 ppmو کمترین مقدار در تیمار شوری

دارد .شوری یکی از مهمترین تنشهای محیطی است

مشاهده گردیده است (شکل  .)3از طرف دیگر بر

که منجر به کاهش تولیدات گیاهی میشود و با ایجاد

اساس نتایج بدست آمده ،شوری موجب کاهش

تنش اکسیداتیو میتواند به ماکرومولکولهای سلولی

پارامتر فوق در مقایسه با تیمار شاهد ،گردیده که این

یها ،اسیدهای هستهای و سایر
نها و چرب 
مانند پروتئی 

مورد با نتایج بدست آمده توسط  Josephو همکاران

ترکیبات سلولی حمله کند ،نتایج برخی تحقیقات

( )2010مطابقت دارد ،بر اساس تحقیقات انجام شده

نشان داد بکارگیری اسیدسالیسیلیک موجب کاهش

تعداد برگها در غلظتهای باالی شوری ،کاهش پیدا

یپاریزی،
اثرات منفی شوری شده است (دالور 

کرده که این امر به دلیل محافظت از برگهای جوان

 .) 1389بر اساس اندازهگیریهای انجام شده و نتایج

در برابر سمیت شوری است که با افزایش غلظت

حاصل از تجزیه واریانس سطح برگ مشخص شد،

گهای پیر تجمع یافته و در
نمک ،نمک بیشتری در بر 

بیشترین سطح برگ در تیمار اسیدسالیسیلیک در

ییابد (.)et al., 2010 Joseph
نهایت ریزش افزایش م 

سطحppm

 200و کمترین مقدار در تیمار شوری

مشاهده گردیده است (شکل  .)2از طرف دیگر بر
اساس نتایج بدست آمده ،شوری موجب کاهش
پارامتر فوق در مقایسه با تیمار شاهد گردیده است که
این مورد با نتایج بدست آمده پاریزی ( ) 1389
مطابقت دارد .بررسی توام شوری و اسیدسالیسیلیک
نشان داد در تیمار شوری سطح برگ ،محتوی آب

نتیجهگیری کلی
یتوان نتیجه گرفت ،که شوری تاثیری
به طور کلی م 
یهای مورفولوژیک گیاه
کاهنده بر رشد و ویژگ 
آنتوریوم دارد که این اثرات منفی با کاربرد
اسیدسالیسیلیک تا حد بسیار قابل قبولی از بین
یرود ،بنابراین استفاده از اسیدسالیسیلیک به میزان
م
 200 ppmموجب افزایش سطح برگ و تعداد برگ

بررسی تاثیراسیدسالیسیلیک بر ویژگیهای13 ...

یشود ،که میتوان استعمال آنرا به منظور افزایش
م

رشد رویشی پیشنهاد نمود.

جدول  :1جدول تجزیه واریانس
منبع تغییرات میانگین مربعات
درجه آزادی

سطح برگ

تعداد برگ

وزن تر برگ

**13.297

**9.750

*3.960

3

**63.364

4.000

**47.428

3

*4.325

.250

*5.388

3

تنش شوری به اضافه اسید سالیسیلیک

1.100

4.403

.737

-

اشتباه آزمایش

8.30

7.83

4.80

-

)%(Cv

اسید سالیسیلیک
تنش شوری

** معنی دار در سطح  * ،0/ 01معنی دار در سطح  :ns ،0/50معنی دار نیست
جدول  :2ضریب همبستگی بین صفات مورد مطالعه
گازانیا
تعداد برگ
سطح برگ
وزن تر برگ

تعداد برگ

سطح برگ

1

.033

1

*.238

-.021

شکل  :1وزن تر برگ

شکل  :2سطح برگ

وزن تر برگ

1
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شکل  :3تعداد برگ
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