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  چکیده

رآیندهای فیزیولوژیکی نقش دارد و باعث حفاظت اسیدسالیسیلیك یك تنظیم کننده رشد درونی، با ماهیت فنلی است که درتنظیم ف
شود. به منظور بررسی اثر اسیدسالیسیلیك روی خصوصیات مورفولوژیکی گل رز رقم هفت رنگ  در شرایط های محیطی میدرمقابل تنش

تر، وزن خشك، های شوری متفاوت بربرخی صفات رشدی شامل طول شاخه گلدهنده، قطر شاخه گلدهنده، قطر گل، وزنگلدانی و تنش
سطح برگ، سطح ویژه برگ،شاخص کلروفیل، طول عمر شاخه گلدهنده،تعداد شاخه کور، این پژوهش بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب 

گرم میلی 3، 233، 533سالیسیلیك در سه غلظت )های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. فاکتور اول  اسیدطرح بلوک
گلدهنده، قطر گل، سطح  دسی زیمنس بر متر(، بود. بالاترین میزان طول شاخه 3، 3/2، 5، 3/5ر( و فاکتور دوم شوری چهار سطح )بر لیت

دسی زیمنس بر متر  3/2برگ و شاخص کلروفیل مربوط به تیمار شاهد بود. همچنین میزان وزن تر و خشك گیاهان تیمار شده با غلظت 
بیشتر بود.کاربرد اسیدسالیسیلیك تنها بر فاکتورهای طول شاخه گلدهنده و قطر گل تاثیر داشت. نتایج نشان  شوری نسبت به گیاهان شاهد

 دار بود.سالیسیلك و شوری تنها بر قطر گل معنیدادند که برهمکنش اسید

 یکلیدکلمات 
 "گل رز"، "خصوصیات مورفولوژیکی"، "تنش شوری "، "اسید سالیسیلیك  "
 

 مقدمه -1
 103باشد. جنس رز حدود می 2و جنس رز1از خانواده رزاسهگل رز 

رقم آن در نتیجه   دو رگ گیری و  23333 گونه داردکه بیش از
(. منشاء رز را بیشتر 1501های جدید هستند)رشیدی، انتخاب گونه

نواحی معتدله نیمکره شمالی به ویژه جنوب چین، هندوستان، 
دانند مالی و اروپا میبنگلادش، اتیوپی، آمریکای جنوبی تا ش

ها در رز به صورت متناوب است. (. آرایش برگ1511)مستوفی، 
باشند. هر متر میسانتی 13ها دارای پتانسیل رشد تا بیش از برگ

(. 1501برگچه دارد )عظیمی و نصیری،  1تا  5برگ معمولاً 
ها و شوند و دارای شکلهای رز اصطلاحاً هیپ نامیده میمیوه
دانه از  1۶3الی  3در درون هر هیپ،  مختلف هستند. هایرنگ

اسید سالیسیلیك یا  (.1501وجود دارد )رشیدی،  5نوع فندقه
ارتوهیدروکسی بنزوئیك اسید و ترکیبات متعلق به آن از مشتقات 

های قطبی آلی باشند و معمولاً در آب و حلالهای گیاهی میفنل
ین ترکیب در (. اPopova, et al., 1997خیلی محلولند)

های ارتباطی اتمسفر به سرعت جذب گیاهان شده و در سیگنال
کند. ها شرکت میها، گیاهان، حیوانات و میکروارگانیزمبین سلول

                                                           
1 -Rosaceae 
2 - Rosa 
3- Achene 

 مهمی نقش شبه هورمونی ماده عنوان یك به سالیسیلیك اسید

. Kang & Wang, 2003)دارد) گیاه نمو و رشد تنظیم در
 های فرایند تنظیم در محوری نقش سالیسیلیك اسید

،مهار  روزنه شدن ،بسته بذر زنی جوانه مثل فیزیولوژیکی مختلف
 محتوی کلروفیل و فتوسنتز میزان ،افزایش گیاه اتیلن بیوسنتز

 El- Tayeb et)کند می ایفا گلیکولیز و گرما ،تولید میوه، تولید

al., 2005; Popova et al., 2003)چنین باعث. هم 

 کار با این که شودمی سلولی تقسیم و هاسلول شدن طویل

  گرددمی انجام اکسین جمله ها ازتنظیم کننده سایر همکاری
 تنظیم را سلولی مرگ و اسید گسترش، تقسیم سالسیسیلیك

می  ایجاد تعادل و پیری رشد واقع بین کرده، و در
(. طی آزمایشی تاثیر پیش تیمار Popova et al.,1997نماید)

شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و  لیك اسید دربذر توسط سالیسی
 Foeniculum vulgare)) خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه

Mill  مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که
پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیك اسید در مناطق مستعد تنش 

زنی تواند باعث مقاومت بذر گیاه رازیانه در مرحله جوانهشوری می
 (2011) (.1500همکاران،  ده احمدی وشود. )امیری

Kazemi& Shokri سالیسلیك در به بررسی تاثیر اسید
های بریده لیزیانتوس پرداختند و نتایج کاهش پیری غشا در گل
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 3/1درصد ساکارز با  5نشان دادند که محلول نگهدارنده شامل 
ها، جمع باکتریداری تبه طور معنی سالیسیلیكاسید مولارمیلی

اکسیداز را در  ACCها و فعالیت سرعت پراکسیداسیون روغن
های شاهد، کاهش داده و های بریده لیزیانتوس نسبت به گلگل

باعث افزایش عمر گلجایی لیزیانتوس شده است. در تحقیقی دیگر 
تعداد  داری برسالیسلیك تاثیر معنی بیان شده که کاربرد اسید

 و Arun(. Martin-Mex., 2001اشت)های اطلسی دگل
گزارش کردند که سالیسیلیك اسید یك  (2000همکاران)

های های گیاهان در برابر تنشبر مهم در پاسخمولکول پیام
تاثیر اسید سالیسیلیك و شوری در .محیطی محسوب می شود 

آویشن بررسی گردیده و مشاهده شده است که تیمار گیاهان با 
گرم بر لیتر منجر به افزایش وزن خشك میلی 133اسیدسالیسیلیك

شود ؛ همچنین این ماده باعث افزایش فتوسنتز، افزایش ریشه می
تولید مزوفیل و افزایش بازده مصرف آب در طی تنش شوری در 

گردد. اثر مفید اسید سالیسیلیك در حالت شوری گیاهان می
و کمك به  عبارتند از حفظ فتوسنتز، تعرق و فعالیت رشد و توانایی

کاهش یا جلوگیری از نکروز گیاهان. اسید سالیسیلسیك زمانی که 
در غلظت مناسب استفاده شود، باعث کاهش تنش شوری بدون 
به خطر انداختن توانایی گیاه برای رشد طی شرایط مناسب 

 All(. Delavari et al., 2010شود)محیطی می

Minutolo- shenadoah rose society ( (2007 
ای مثل آهار، بریده هایهای رز، گلآزمایشاتی که روی گل طبق

آفتابگردان و کوکب با محلول مسنجر انجان دادند که باعث تولید 
هایی با رنگ تندتر و کاهش شیوع تر، گلبرگقوی هاییساقه

سالیسلیك منجر به افزایش، سفیدک پودری شد. کاربرد اسید
ك ریشـه و سـاقه شده ارتفاع گیاهچه، تعداد بـرگ و وزن خشـ

یکی از شرایط دشوار  .(et al., 2007،Husseinاست )
محیطی که گیاهان با آن روبرو هستند تنش شوری است که اغلب 

 .(Mohammadian., 2001) باشدهمراه با تنش خشکی می
یکی از دلایل کاهش رشد گیاهان کاهش میزان آب بر اثر شوری 

ییراتی در مقدار و نوع گزارش شده است. تنش شوری موجب تغ
کننده رشد گیاه شده و از این طریق سرعت رشد متابولیکی تنظیم

دهد. بر اثر شوری میزان و فعالیت گیاه را تحت تاثیر قرار می
ها و دیگر ها، سیتوکینینها جیبرلینهای رشد مانند اکسنهورمون

مواد تحریك کننده رشد مانند پوترسین کاهش یافته در حالیکه 
یابد و در نهایت واد کاهنده رشد مانند اسید آبسیزیك افزایش میم

 Arshi etشوند)این تغییرات موجب کاهش رشد در گیاهان می

al., 2002 تنش شوری یکی از مهمترین عواملی است که .)
های مناطق خشك و سبب کاهش و گاهی اوقات نابودی رستنی

ش دان( Huang et al., 1998گردد )نیمه خشك می
های مقاومت به شوری در گیاهان مختلف ممکن است در مکانیسم

 از مدیریت مناطق شور و لب شور مورد استفاده قرار گیرد. یکی

 بیرون در را نمك که است این شوری به گیاهان هایسازگاری

 به آب حرکت باعث موضوع این و دارندمی نگه خود هایسلول

 سطح کاهش. شودیم آن سطح کاهش و های برگسلول بیرون

 و شده جدید خشك ماده تولید و نور جذب کاهش سبب برگ
(. Volkmar et al., 1998دهد)می کاهش را گیاه رشد

ها افزایش تنش شوری در گیاه ریحان سبب کاهش سطح برگ
(. در گیاهان تحت تنش Bernstein et al., 2009شود)می

تر ها تیرهآن تر از حالت معمول گشته و رنگها ضخیمشوری برگ
تحقیقات حاکی از آن است که اسیدسالیسیلیك در  .شودمی

(، Uzunova & popva., 2000) برگ ساختار کلروپلاست
(، محتوای کلروفیل Mateo et al., 2006ها)بسته شدن روزنه

تاثیر دارد. اسید  .(Fariduddin et al., 2003) هاو کارتنوئید
دارد که این عمل را از  سالیسیلیك در کاهش تنش شوری نقش

های غیر آنزیمی از جمله آسکوربات و طریق افزایش آنتی اکسیدان
(. گل رز 1501دهد )مومنی و همکاران،ترکیبات فنلی انجام می

گردد و قادر به تحمل  جزء گیاهان حساس به شوری محسوب می
 Bernstein etباشد )دسی زیمنس بر متر می 5شوری تا 

al.,1972ین دلیل مطالعات انجام شده در این زمینه در ( به هم
گل رز نسبت به دیگر گیاهان زینتی کمتر صورت گرفته است و 

باشد. به همین دلیل مستلزم انجام مطالعات بیشتر در این زمینه می
هدف کاربردی این پژوهش  بررسی برخی صفات مورفولوژیکی و 

استفاده از  فیزیولوژیکی گل رز رقم هفت رنگ )رنگین کمان( با
سالیسیلیك تحت تنش شوری در شرایط گلدانی به تیمار اسید

 .باشدجهت معرفی بهترین تیمارهای موجود می

 (BMitra-bold-12)  مواد و روش -2

 مکان و زمان انجام آزمایش 

در شرایط هوای آزاد  13این آزمایش در فصل بهار و تابستان سال 
 ه اجرا درآمد. در تبریزدر تفرجگاه جنگلی عباس میرزا ب

 تهیه مواد شیمیایی 

های رز مورد نظر از اسید در این آزمایش جهت تیمار گل
میلی گرم بر لیتر( و سدیم کلرید  533،233،3سالیسیلیك )

(  استفاده 3/5و  5، 3/2، 3های متفاوت EC )بصورت آب شور با 
 شد. 

 تهیه و آماده سازی بستر کشت 

با مخلوطی از ماسه و خاک  بستر مورد استفاده در این آزمایش
زیمنس بر متر دسی 1کمتر از  ECرس با   5:1رس به نسبت 

 .تهیه شد

 های گیاهیآماده سازی نمونه 

هفت  های گیاهی مورد استفاده در این آزمایش از رز رقمنمونه
-ها به گلدان( تهیه شدند. پس از انتقال گلRainbowرنگ )

 های مورد نظر، تیمارها شروع گردید.

 روش اعمال تیمارهای آزمایشی 

های این پژوهش بصورت آزمایش فاکتوریل، درقالب طرح بلوک
گلدان  12تکرار اجراشد، بطوریکه در هر بلوک 0کامل تصادفی، با 

 533و 233، 3سطح ) 5در SA وجود داشت. فاکتور اول غلظت 
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و   5و  3/2، 3سطح ) 0 گرم بر لیتر( و فاکتور دوم شوری درمیلی
گلدان  00زیمنس بر متر( در نظر گرفته شد. در ابتدا دسی 3/5

-انتخاب گردیده و تیمارها اعمال شدند. نحوه استفاده از اسید

سالیسیلیك بصورت اسپری برگی و یك هفته قبل از تنش شوری 
انجام گردیده و سپس گیاهان مورد نظر با آب شور آبیاری شدند 

هفته تکرار گردید(.  5مدت  ای یکبار و به)آبیاری با آب شور هفته
ای یك بار با آب شهری جهت جلوگیری از تجمع همچنین هفته

ها زهکش لازم را نمك، در خاک  آبیاری گردیدند)تمامی گلدان
 دارا بودند(.

 های کورتعداد شاخه 

های های بدون گل( و تعداد شاخههای کور )شاخهتعداد شاخه
ارشده در بلوک شمارش های تیمدهنده حاصل از رشد جوانهگل

 شده و ثبت گردید.

  شروع تغییرات ظاهریزمان 

این صفت از ابتدای آزمایش تا زمان مشاهده تغییرات ظاهری در 
ها ) زایی نمك، سوختگی و ریزش برگگیاهان یعنی زمان برون

تواند در اثر کمبود مواد غذایی،بیماری و... باشد به همین که می
مل شوری نبودند(. بر حسب روز ثبت دلیل گیاهان قادر به تح

 گردید.

 متر(هنده )سانتیدطول شاخه گل 

گلدهنده از محل  ها، اندازه گیری طول شاخهبعد از برداشت شاخه
 کش صورت گرفت.ی گل توسط خطبرداشت شده تا انتهای غنچه

 متر(هنده )میلیدقطر شاخه گل 

توسط کولیس گیری قطر شاخه بین جوانه اول و جوانه دوم اندازه
 انجام شد.

 متر(قطر گل )میلی 

های برداشت شده از برای اندازه گیری دقیق قطر گل شاخه 
 کولیس استفاده گردید.

 )وزن تر و خشک شاخه )گرم 

های برداشت شده از ترازوی با گیری وزن تر شاخهبرای اندازه 
گیری ها برای اندازهگرم  استفاده شد. سپس شاخه  31/3دقت 
های های کاغذی منتقل گردیدند. پاکتشك به درون پاکتوزن خ

درجه سانتی  12ها در داخل آون تنظیم شده در دمای حاوی شاخه
ها ساعت قرار گرفته و بعد از آن وزن خشك آن 00گراد به مدت 

 گیری شد. توسط ترازو اندازه

 متر مربع(سطح برگ )سانتی 

ت شده )از ابتدای های برداشهای تمامی شاخهطول تك تك برگ
های های میانی شاخهدمبرگ تا انتهای رگبرگ اصلی برگ

گیری شده، سپس از گلدهنده و کور( با کولیس بطور دقیق اندازه
 ها استفاده گردید.رابطه ذیل جهت محاسبه سطح برگ بوته

y= 0.4372 x2 

xمتر= طول برگ )دمبرگ+ طول رگبرگ اصلی( به سانتی 
yمتر مربعی= سطح برگ به سانت 

 )شاخص کلروفیل )میزان کلروفیل برگ 

برای اندازه گیری شاخص کلروفیل برگها از دستگاه کلروفیل متـر 
(Minolta SPAD- 502 دانشگاه تبریز استفاده شـد. بـرای )

های تیمار شده( های گلبرگ بالایی و میانی)شاخه 2این منظور از 
-ته و میانگین آننقطه اندازه گیری صورت گرف 5و در هر برگ از 

 ها یاداشت گردید. 

 متر مربع بر گرم(سطح ویژه برگ )سانتی 

هـای شـاخه گیری وزن خشك برگبا محاسبه سطح برگ و اندازه
ویژه  ی سطح برگخشك شده در آون، از رابطه زیر برای محاسبه

 استفاده شد.
SLA = LA/LDW 

= SLA سطح برگ ویژه 
= LA سطح برگ 

= LDW وزن خشك برگ 

 تجزیه آماری 

ها طبق مدل طرح کامل تصـادفی و به منظور تجزیه واریانس داده
ای دانکـن )بعـد از مقایسه میانگین  به روش آزمـون چنـد دامنـه

 25بـا ورژن  SPSSها( از نرم افـزار بررسی یکنواخت بودن داده
 استفاده گردید.

 نتایج -5

 طول شاخه گلدهنده
های مختلف شوری ین غلظتداری بدر این آزمایش اختلاف معنی

دهنده در سطح احتمال و اسید سالیسیلیك از نظر طول شاخه گل
یك درصد وجود داشت، اما تاثیر متقابلی مشاهده نگردید. حداکثر 
طول شاخه گلدهنده در سطح صفر دسی زیمنس بر متر شوری 

 3/5( و حداقل میزان آن در غلظت aسانتی متر()کلاس  2/1)با 
آمد ( بدستcمتر()کلاس سانتی3/5متر شوری )با  دسی زیمنس بر

براساس نتایج بدست آمده مشاهده گردید که با   (.1-5)نمودار
افزایش سطح شوری، طول شاخه گلدهنده کاهش می یابد، که 

-نشان دهنده تاثیر منفی افزایش سطح شوری بر این صفت می

 باشد.
 

 
 مختلف شوری حسطومیانگین طول شاخه گلدهنده در  -1-5نمودار 

 

-سانتی 30/0همچنین بیشترین طول شاخه گلدهنده )با 

به  (b)کلاس متر(سانتی 01/5و حداقل آن )با  (a)کلاس متر(
گرم بر لیتر اسید میلی533و  233های ترتیب در غلظت

داری با ، که تفاوت معنی(2-5 نمودارسالیسیلیك حاصل گردید)
ید سالیسیلیك و مصرف هم نداشتند بنابراین بین عدم مصرف اس

آن تفاوتی وجود ندارد و لذا از نظر اقتصادی بهتر است که 
 مصرف نگردد.
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 های مختلف اسید سالیسیلیکمیانگین طول شاخه گلدهنده در غلظت -2-5 نمودار

 

 قطر شاخه گلدهنده
، سطوح مختلـف شـوری و اثـرات متقابـل سالیسیلیكغلظت اسید

 .نشان ندادندداری  قطر شاخه معنیها بر آن
 

 قطر گل
، درصد()سطح احتمالی یكبراساس نتایج بدست آمده تاثیر شوری

 (هاو اثر متقابل آندرصد( )سطح احتمال پنجسالیسیلیكاسید

)جدول  داری نشان دادنداختلاف معنی) درصد پنجسطح احتمال 
گرم بر لیتر اسید میلی 233(. حداکثر قطر گل در غلظت 5-1

و حداقل آن در غلظت  (a)کلاس (مترمیلی 2/10)با  سالیسیلیك
 بدست آمد (b)کلاس  متر(میلی 0/3گرم بر لیتر)با میلی 533

های مختلف اسید سالیسیلیك تفاوت ، که بین غلظت(5-5نمودار)
 داری وجود نداشت.معنی

 

 
 های مختلف اسید سالیسیلیکمیانگین قطرگل در غلظت -5-5 نمودار

 
 

با افزایش غلظت اسید سالیسیلیك تا  نتایج نشان داد که
که در یابد، در حالیگرم بر لیتر، قطر گل  افزایش میمیلی233

گرم بر لیتر کاهش یافت، بنابراین میلی 533های بالاتر)غلظت
 233غلظت مناسب اسید سالیسیلیك در جهت افزایش قطر گل 

 11از نظر شوری بیشترین قطر گل )باشد. گرم بر لیتر میمیلی

 (b)کلاسمتر(میلی 0/۶و حداقل قطر گل ) (a)کلاس  متر(میلی
دسی زیمنس بر متر  بدست  3/5و صفربه ترتیب در شوری 

داری با ، که سطوح مختلف شوری تفاوت معنی(0-5 نمودارآمد)
 هم نشان ندادند.

 

 

 

 

 

 

 مختلف شوریسطوح میانگین قطرگل در  -0-5 نمودار
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قطر گل با افزایش سطح شوری، نتایج  بدست آمده  نشان داد که 
یابد، که نشان دهنده تاثیر منفی افزایش سطح شوری کاهش می

باشد؛ بنابراین برای بدست آوردن گیاهان با بر این صفت می
ها از کیفیت مناسب تجاری در گل رز بهتر از که برای کاشت آن

در تاثیر های غیر شور یا با شوری خیلی کم استفاده گردد. خاک
 صفرروی قطر گل در غلظت  بل شوری و اسید سالیسیلیكمتقا

-یلی گرم بر لیتر اسیدم233 بادسی زیمنس بر متر شوری 

 3/5بیشترین و در غلظت  (a)کلاس مترمیلی 23/5۶با  سالیسیلیك
-میلی گرم بر لیتر اسید 533 بادسی زیمنس بر متر شوری 

 کمترین قطر گل بدست (b)کلاس میلی متر 0سالیسیلك با 

های مختلف اسید سالیسیلیك و سطوح که غلظت (3-5نمودارآمد)
داری با هم نداشتند و نسبت به گیاهان مختلف شوری تفاوت معنی

-داری دارا بودند. بنابراین بهتر است برای صرفهشاهد تفاوت معنی

های اسید سالیسیلیك کار برده شده در ها غلظتجویی در هزینه
را اسید سالیسیلیك تاثیر چندانی در اینجا استفاده نگردند، زی

کاهش اثر شوری بر کیفیت گیاهان نداشته است. نتایج نشانگر آن 
است که کاربرد اسید سالیسیلیك در این سطوح شوری 
تاثیرچندانی در افزایش رشد یا جلوگیری از کاهش رشد گیاهان 

 تحت تنش شوری نداشته است.

 

 
 شوری روی قطر گلسطوح مختلف ت اسید سالیسیلیک و میانگین اثر متقابل غلظ -3-5 نمودار

 

 رتوزن
های مختلف شوری داری بین غلظتدر این آزمایش اختلاف معنی

دهنده در سطح احتمال یك درصد وجود از نظر وزن تر شاخه گل
سالیسیلیك و اثر متقابل این فاکتورها داشت. در حالی که اثر اسید

دسی  صفرتر در غلظت ثر وزنحداک. دار نبودبر این صفت معنی
و حداقل میزان آن در  (a)کلاس گرم(11/2زیمنس بر متر شوری )

 (c)کلاس گرم(31/1دسی زیمنس بر متر شوری ) 3/5غلظت 
-دسی 3/5بین گیاهان شاهد و سطح (.۶-5 نموداربدست آمد)

داری وجود نداشت، در حالیکه زیمنس بر متر شوری اختلاف معنی
زیمنس بر متر شوری اختلاف دسی 3/2سطح  بین گیاهان شاهد و

دسی زیمنس بر متر   5و   3/2داربود و نیز بین سطوح معنی
زیمنس بر متر شوری اختلاف دسی 3/5و   5شوری و بین سطوح

زیمنس بر دسی 3/2دار بود لذا حداقل سطح شوری یعنی معنی
 متر قابل توصیه است.

 

 

 مختلف شوری حسطومیانگین وزن تر در  -6-5 نمودار

جا نیز شاهد روند کاهشی وزن تر با افزایش سطح شوری در این
دسی زیمنس بر متر شوری کاهش وزن  3/2بودیم، البته در سطح 

 باشد.تر جزئی می
 

 وزن خشک 
داری های مختلف شوری روی وزن خشك تاثیر معنیغلظت

ر سالیسیلك و تاثیداشتند )سطح احتمال یك درصد(، اما اثر اسید
دسی  صفرگیاهان تیمار شده  با غلظت . دار نبودها معنیمتقابل آن

بیشترین و  (a)کلاس گرم 31/1زیمنس بر متر شوری با میانگین 
 ۶1/3دسی زیمنس بر متر شوری با میانگین  3/5غلظت 

-5 نمودارکمترین میزان وزن خشك را دارا بودند) ( b)کلاس گرم
-تلف شوری اختلاف معنیکه  بین گیاهان شاهد و سطوح مخ (1

داری مشاهده نگردید؛ لذا در این صفت اعمال سطوح مختلف 
 شوری کاربردی نیست.

 

 مختلف شوری سطوحمیانگین وزن خشک در  -7-5نمودار 

گیری شده در اینجا نیز مشاهده گردید همانند دیگر صفات اندازه
که با افزایش سطح شوری وزن خشك گیاهان برداشت شده 
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دسی  3/2یابد، که کاهش وزن خشك گیاهان در سطح کاهش می
 .باشدزیمنس بر متر شوری جزئی می

 سطح برگ
درصد( یك در این صفت تنها تاثیر شوری )در سطح احتمال 

 متر مربع(سانتی 30/1بیشترین میزان سطح برگ  ) دار بود.معنی
  (b)کلاس  متر مربع(سانتی 21/3و حداقل میزان آن ) (a)کلاس 

دسی زیمنس بر متر  بدست  3/5ترتیب در شوری صفر و به 
که  بین گیاهان شاهد و سطوح مختلف شوری  (.0-5نمودار آمد)

 داری وجود نداشت.اختلاف معنی
 

 

 مختلف شوری سطوحمیانگین سطح برگ در  -8-5 نمودار
 

در  این صفت نیز نتایج نشان دهنده کاهش سطح برگ گیاهان با 
باشد. البته در دسی زیمنس بر متر می 3/5افزایش سطح شوری تا 

دسی زیمنس بر متر شوری روند کاهش سطح  3/5تا  3/2سطوح 
برگ بصورت جزئی است، که نشان دهنده تاثیر منفی اما جزئی 

 باشد. افزایش سطح شوری بر صفت سطح برگ می
 

 سطح برگ ویژه 
در این آزمایش فاکتورهای اسیدسالیسیلیك و شوری و همچنین 

 .داری بر سطح برگ ویژه نشان ندادندها تاثیر معنیر متقابل آناث
 

 فیلوشاخص کلر
-اثر شوری بر شاخص کلروفیل در سطح احتمال پنج درصد معنی

دار بود، تاثیر اسیدسالیسیلیك و همچنین اثر متقابل این فاکتورها  
بیشترین میزان شاخص کلروفیل در . نبودند داربر این صفت معنی

 1/5۶یمار شده با غلظت صفر دسی زیمنس بر متر  )گیاهان ت
 3/5بدست آمد. حداقل شاخص کلروفیل در  (a)کلاس  درصد(

 مشاهده شد (b)کلاس  درصد(5/53) دسی زیمنس بر متر
که بین گیاهان شاهد و سطوح مختلف شوری اختلاف ( 1-5نمودار)

 داری وجود نداشت.معنی
 

 

 مختلف شوری سطوحدر  میانگین شاخص کلروفیل -9-5 نمودار

مشابه صفت سطح برگ شاهد کاهش شاخص کلروفیل با افزایش 
دسی زیمنس بر متر بودیم. از آنجایی که  اثر  3/5سطح شوری تا 

افزایش سطح شوری بر صفت سطح برگ بصورت جزیی بود 
باشد، زیرا شاخص بنابراین تاثیر آن بر این صفت نیز جزئی می

باشد که با افزایش ح برگ مرتبط میکلروفیل برگ گیاهان با سط
-یا کاهش سطح برگ شاخص کلروفیل نیز افزایش یا کاهش می

 یابد.
 

 طول عمر شاخه گلدهنده
در این آزمایش فاکتورهای اسیدسالیسیلیك و شوری و همچنین 

داری بر طول عمر شاخه گلدهنده ویژه ها تاثیر معنیاثر متقابل آن
 .نشان ندادند

 شاخه کورتعداد 
های کور در گیاهان رز به عنوان یك صفت وجود تعداد زیاد شاخه

 % 13/3 شود. در این آزمایشنامطلوب کیفی در نظر گرفته می
 ی کور در گیاهان شاهد)شوری صفر دسی زیمنس بر متر(شاخه

)کلاس دسی زیمنس بر متر 3/2در غلظت  % 23/1 ،  (a)کلاس 
a)، 30/1 %  کلاس دسی زیمنس بر متر 5در غلظت(a)   05/0 و 

 .مشاهده شد (a)کلاس دسی زیمنس بر متر  3/5در غلظت  %

 مختلف شوریسطوح های کور در درصد شاخه -14-5 نمودار

 

نمودار مورد نظر  بیان کننده افزایش تعدادشاخه کور با افزایش 
باشد. وجود دسی زیمنس بر مترمی 3/5باشد تا سطح شوری می
های گلدهنده و کور منجر به کاهش تعداد شاخهتعداد زیاد شاخه 

گردد، که از نظرتجاری یك کاهش تولید گل رز در واحد سطح می
صفت نامطلوب بوده و از نظر اقتصادی نیز برای تولیدکنندگان گل 

باشد.؛ از این رو اگر هدف تولید تجاری و رز مقرون به صرفه نمی
وان یك گیاه زینتی اقتصادی گل رز نبوده و تولید آن صرفا بعن

توان گیاهان مورد نظر را فتوسنتز کننده در فضای سبز باشد، می
 همچنیندسی زیمنس بر شوری کشت نمود.  3/5های تا در خاک

)اسید سالیسیلیك صفر  ی کور در گیاهان شاهدشاخه %/ 31/1

گرم بر میلی 233در غلظت  52/1،  (a)کلاس  گرم بر لیتر(میلی
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)کلاس گرم بر لیتر میلی 533در غلظت  % 50/1 ، (a)کلاس لیتر

a) بدست آمد. 
 

 
های مختلف های کور در غلظتدرصد شاخه -11-5 نمودار

 اسیدسالیسیلیک

 
نمودار بالا نشان دهنده عدم تاثیر اسید سالیسیلیك در کاهش تولید 

های بالای اسید باشد، بنابراین استفاده از غلظتهای کور میشاخه
-های کور در گل رز میمنجر به افزایش تعداد شاخهسالیسیلیك 

های کور، از گردد، از اینرو بهتر است برای جلوگیری از ایجاد شاخه
گرم بر لیتر اسید سالیسیلیك میلی 233های پائین تر از غلظت

 استفاده نمود )یعنی عدم مصرف اسید سالیسیلیك(.

 

 بحث

 طول شاخه گلدهنده
محدودیت های رشد گیاهان در  تنش شوری یکی از مهمترین

مناطق خشك و نیمه خشك است که تولید بسیاری از گیاهان 
زراعی را تحت تاثیر قرار می دهد. شوری تأثیر مخربی بر  طول  
شاخه گلدهنده داشته به صورتی که گیاهانی که در شرایط بـدون 
شـوری قـرار داشـتند طول آن ها حدود سه برابر گیاهانی بود که 

های رایط شوری قرار گرفته بودند. تولید و انتقال هورموندر ش
سیتوکینین و جیبرلین که نقش مهمی در تقسیم و طویل شدن 
سلول ها دارند تحت تنش شوری،  کاهش می یابند. در صورتی 
که آبسزیك اسید که سبب بسته شدن روزنه ها و نهایتا کاهش 

دد که گیاهان گر فتوسنتز می شود افزایش می یابد و باعث می
تحت تنش شوری ارتفاع کمتری نسبت به شاهد داشته باشند 

(Lasof& Bernstein 1998)رسد کاهش رشد . به نظر می
شاخساره  در اثر افزایش شوری به دلیل کاهش فتوسنتز و 

های هورمونی ایجاد شده توسط ریشه در شرایط تنش سیگنال
تاثیر (، 2313)و همکاران  Davazdahemamiباشد. می

 شوری آب آبیاری بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه دارویی زنیان
(  (Carum copticum L.   مورد مطالعه قرار دادند و بیان را

نمودند  که شوری سبب  کاهش ارتفاع گیاه، عملکرد بذر و 
های مختلف در غلظت .عملکرد بیولوژیك گردیده است

فت. استفاده از دهنده کاهش یااسیدسالیسیلیك طول شاخه گل
اسید سالیسیلیك سبب افزایش تقسیم سلولی درون مریستم و در 
نتیجه باعث افزایش ارتفاع بوته می شود 

(Shakirova&sahabutdinov., 2003 غلظت .)33 

میلی گرم بـر لیتـر سالیسـیلیك اسـید سبب افزایش طول ساقه 
شتر هـای بیگلدهنده لیلیوم شده اسـت و در حالی که  غلظـت

انـد  میلی گـرم بـر لیتـر( اثـر منفـی داشـته 233 و133)
(SeyedHajizadeh&Aliloo., 2013)   که با نتایج

 پژوهش حاضر مطابقت دارد.
 

 قطر گل
گرم بر لیتر میزان میلی 233سالیسیلیك تا با افزایش غلظت اسید

گرم بر میلی 533قطر گل افزایش یافته در حالی که در  غلظت 
( بیان 1511ین صفت کاهش یافته است. بیـات و همکاران )لیتر ا

نمودند که مصرف اسیدسالیسیلیك بـر اطلسی تحت تنش شوری، 
سالیسیلیك نیز اسید شود. استفاده از باعث  افزایش قطر گل می

 ,.et al)افزایش قطر گل در بنفشه آفریقایی شده است سبب

2009 Jabbarzadeh  .) که محلولنتایج  حاکی از آن است-

پاشـی سالیسـیلیك اسید سبب افزایش چشمگیر سطح برگ، طول 
ی گلدهنـده، وزن تـر و خشـك ی گل، طول ساقهو قطـر غنچـه

شود می هـای شـاخه بریـده رزگیـاه و بهبـود کیفیت گـل
-(. همچنین اسپری برگی سـیتریك و اسید1513.)اعلایی

افـزایش عمـر  سالیسیلیك در مرحله قبل از برداشت، باعث
گلجایی، جذب آب، قطر گل، کیفیت گـل و تـأخیر در کـاهش 

 (. همچنین1512رضا و همکاران، وزن تر گل رز شده است )حاجی

Serek (1113اظهار ) سبب اسید سالیسیلیك کاربرد که داشت 

 سالیسیلیك رسدمی نظر به .شده است استکانی اندازه گل افزایش

 سبب هاسلولی و بزرگ شدن سلول یمتقس طریق افزایش از اسید

سبب بهبود  فتوسنتزی شرایط بهبودشده، همچنین با  افزایش رشد
گل  ذخایر قندی گیاه گردیده و در نتیجه منجر به افزایش قطر

 .شودمی

 وزن تر و خشک 
وزن تر و خشك نیز تحت تأثیر شوری قرار گرفت به طوری  که  

نس بر متر میزان این دسی زیم 3/2با افزایش شوری تا غلظت 
صفات افزایش یافته در حالی که با افزایش غلظت شوری وزن تر 

و همکاران   Khanو خشك نسبت به شاهد کاهش یافت.
( با بررسی  تغییرات  شوری مورفولوژیك دو ژنوتیپ سویا 2331)

تحت تنش اظهار نمودند که فاکتورهای رشد شامل طول ، وزن تر 
قرار گرفته و کاهش یافته است.   و خشك گیاهان تحت تاثیر

تعرق و  همچنین شوری سبب کاهش مقدار هدایت روزنه ای،
اندام هوایی اثر می  میزان آب نسبی می شود  و بر کاهش وزن تر

(. علاوه بر این شوری منجر 150۶گذارد )ثابت تیموری وهمکاران،
 & Wangشود )به کاهش رشد اندام هوایی و ریشه گیاه می

Grieve. 2001 )کاهش رشد گیاهان تحت تنش شوری می
باعث  تواند به علت کاهش ذخایر انرژی گیاه باشد که در نهایت

های زیستی ومتابولیسمی در گیاهان کاهش و اختلال فعالیت
 Foeniculim Nigella مختلف نظیر:

(Safarnejad&Hamidi 2008)  و Sativa vulare 
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(Parida & Das, 2005).تنش شوری همچنین  می شود
 منجر به کاهش توانایی گیاهان در جذب آب و کاهش وزن تر 
گیاهان گردیده و در نتیجه باعث کاهش رشد و تغییرات 

 (.Greenway et al.,1980شود)متابولیسمی می

اسیدسالیسیلیك طویل شدن و تقسیم سلولی را به همراه مواد 
 (Shakirova  نمایددیگری از جمله اکسین تنظیم می

&Sahabutdinova, 2003).   علاوه بر این کاهش وزن
خشك ممکن است به دلیل کـاهش رشد، کاهش سرعت فتوسنتز 

 Suleiman et) و آسیب به پایـداری غشـا توسـط نمك باشـد

al., 2008) یابد، . بنابراین زمانی که سرعت فتوسنتز کاهش
ش های درون گیاه کاهش یافته و منجر به کاهمقدار کربوهیدرات

 گردد.وزن تر و خشك شاخه گلدهنده می
 

 سطح برگ 

نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش شوری میزان سطح  
برگ کاهش یافت. شوری میزان انرژی لازم بـرای حفـظ شـرایط 

دهد و در نتیجه مقدار انرژی کمتـری طبیعـی سلول را افزایش می
یاهان در شرایط تحت ماند. بنابراین گبرای نیازهای رشد باقی می

-هـای کـوچكتـر بـوده و برگتنش شوری به طور عـام ضـعیف

تری نسبت به گیاهان معمـولی دارنـد )حیدری شریف آباد، 
(. با کاهش سطح برگ، گیـاه آب کمتری را از طریق تعرق 1503

دهد، بنابراین محدودشــدن ســطح بــرگ را شــاید از دست می
های دفاعی گیاه برای ن یکــی از مکانیسمبتــوان بــه عنــوا

هـا کاهش تعـداد و سـطح برگ .اجتناب از شـوری در نظر گرفت
 در ریحـان،  (1502در شـرایط شـوری کـه توسط حـسنی )

Ghoulam در چغنـدر قند نیز منتشر شـده  (2332 (و همکاران
موجب کاهش  اسـت. همچنین افزایش سطح شوری آب آبیاری

 سطح برگ در گیاه دارویی ،شاخه وته، تعداد و طولارتفاع ب
 گردیده است  Agastache foeniculumآگاستاکه

(Khorsandi et al., 2010 که نتـایج ایـن پژوهش را )
 شوری به گیاهان هایسازگاری از دهند. یکیمـورد تایید قرار می

و  دارندمی نگه خود هایسلول بیرون در را نمك است که این
 کاهش و های برگسلول بیرون به آب حرکت باعث وضوعم این

 و نور جذب کاهش برگ سبب سطح کاهش شود.می آن سطح
می کاهش را گیاه رشد و جدید شده خشك ماده تولید
-(. در ابتدا تصور میVolkmar& Steppuha. 1998)دهد

ها روی شد کاهش رشد در تنش شوری ناشی از اثر مستقیم یون
. اما نظریه جدید مبنی بر این عقیده است که، باشدفتوسنتز می

تاثیر خاص شوری روی فتوسنتز آنقدر بزرگ نیست که موجب 
کاهش شدید رشد شود. درگزارش دیگری آمده، وزن ترو خشك 
بخش هوایی درتنش شوری با افزایش سطح شوری کاهش یافته 

 ,Ghoulam & Fares)است،که این نتایج با گزارش 

در  .ندرقند  و تحقیق حاضر مطابقت دارددر مورد چغ (2001
شرایط شوری، بـا افزایش فشار اسمزی محیط، رشد رویشی 

یابد. در ابتدا فقط رشد گیـاه بـدون آن کـه گیاهان کـاهش می
-هـیچگونـه علائـم خـارجی در آن مـشاهده شـود متوقـف می

شـود، بنابراین تشخیص اثر نمك در این مرحله دشوار است ولی 
 شـود.هـا ظـاهر مـیتـدریج آثـار تغییـر در سـاختمان برگب
 

 شاخص کلروفیل 
دسی زیمنس بر  5براساس نتایج بدست آمده با افزایش شوری تا 

کاهش میزان کلروفیل بر  متر شاخص کلروفیل کاهش یافته است.
-Khavariاثر شوری در گیاهان متعددی نظیر یونجه )

Nezhad &Chaparzadeh., 1998،)  توت
 Kaya et(، اسفناج )Kaya et al.,2001فرنگی)

al.,2002( ذرت ،)Cha-um &Kirdmanee. 2009 )
تایید شده است. همچنین درتحقیق دیگری آمده که مقدارکلروفیل 

رهویج تحت تاثیرشوری کاهش یافته  و کاروتنوئید د
(. در گیاه زینتی گازانیا نیز Eraslan et al 2007است)

که تنش شوری منجر به کاهش کلروفیل و مشاهده شده است 
در گیاه  (.1500گردد )نوروزی و همکاران،می ECافزایش میزان 

دارویی زینتی همیشه بهار نیز نشان داده شده است که با فزایش 
درصد نسبت به شاهد  53سطوح شوری شاخص کلروفیل به مقدار 

کاهش یافته است. در آزمایش صورت گرفته توسط بیات و 
 Petunia) ( بر روی گیاه زینتی اطلسی ایرانی1511رانش)همکا

hybrid مولار منجر میلی 533( مشخص گردید که تنش شوری
به کاهش شاخص کلروفیل نسبت به گیاهان شاهد گردیده است، 

در این  ها با نتایج بدست آمده نیز مطابقت دارد.که پژوهش
یل با تحقیقات دیگرکاهش کلروف پژوهش نیز مثل بسیاری از

افزایش سطح شوری تناسب داشت، بدین معنی که با افزایش 
سطح شوری میزان کلروفیل کمتر نشد. این کاهش کلروفیل 

باشد. احتمالا ناشی از فعال شدن مسیر کاتابولیسمی کلروفیل می
درطول تنش شوری به گونه گیاهی،  b,aتغییردر کلروفیل 

ها، کمترین درتنش تیمارشوری، نوع نمك و سن گیاه بستگی دارد.
مقدار کلروفیل مربوط به تنش شوری بوده و مقدار کلروفیل 
بستگی به مقاومت گیاه در برابر شوری دارد 

(Sairam&Srivastava., 2002همچنین مصرف اسید .)-

داری بـر میـزان شاخص سالیسیلیك درگل لیلیوم تـأثیر معنـی
کلروفیل نسـبی نداشـته است 

(SeyedHajizadeh&Aliloo., 2013 که با نتایج )
 پژوهش حاضر مطابقت دارد.

 

 شاخه کور
-شود. رشد شاخههای بدون گل اطلاق میهای کور به شاخهشاخه

های کور یابد. شاخههای گل خاتمه میهای کور بدون تولید جوانه
های کمتری داشته و های گلدهنده، معمولا برگنسبت به شاخه

ها مقدار زیادی آب و مواد این شاخه تر هستند.تر و باریكکوتاه
های تولیدی گیاه دچار غذایی دریافت کرده، و بنابراین بخش

های کور ممکن است در نتیجه هرس، شوند. شاخهمشکل می
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های جوان و مقدار کم سـطوح اکسین و سایه اندازی شاخه
های کور در نتیجه دفرمه  ها در شـاخه ایجاد شوند. شاخهجیبرلین
تواند در مراحل یابند، که میی گل نمو عدم تکامل جوانه شدن و

های کور در گیاهان رز، در مختلف نمو گل اتفاق بیافتد. شاخه
شوند که در نتیجه  های گل ایجاد میزمان شروع آغازش جوانه

ی نمو آغازنده پرچم و های گل در اوایل مرحلهعدم تکامل اندام
 ,De Vries et al.,1981; Moe)یابند مادگی نمو نمی

اگر دسترسی به تولیدات متابولیکی افزایش یابد، تولید .  (1971
 & Zieslin یابدهای کور نیز در رز افزایش میشاخه

Halevy, 1976) ). 
 

  یریگجهینت -0
بر اساس نتایج بدست آمده در این آزمایش و با توجه به این که 

تنش شوری با هدف از انجام این آزمایش افزایش مقاومت به 

استفاده از هورمون اسید سالیسیلیك بوده است ، بنابراین دستیابی 
تواند از نظر اقتصادی و تجاری دارای اهمیت به این خصوصیت می

باشد، زیرا منجر به افزایش عملکرد گیاهان در واحد سطح )بویژه 
شود. از های دارای سطوح مختلف شوری( میدر مناطق با خاک

سطح برگ، قطر گل، گلدهنده،  ن میزان طول شاخهبالاتریطرفی 
همچنین میزان  مشاهده گردید.شاهد  در گیاهانشاخص کلروفیل 

دسی زیمنس بر  3/2وزن تر و خشك گیاهان تیمار شده با غلظت 
کاربرد اثر جزیی داشته است و متر شوری نسبت به گیاهان شاهد 

و ر گل و قط شاخهاسیدسالیسیلیك تنها بر فاکتورهای طول 
همچنین بر هم کنش اسید سالسیلیك و شوری تنها بر قطر گل 

 تأثیر داشت.
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Abstract  

Introduction  

Salinity stress is one of the most important limitations of plant growth in arid and semi-arid 

regions that affects the production of many crops.Salicylic acid is an internal growth 

regulator with phenolic nature that plays a role in regulating physiological processes and 

provides protection against environmental stresses. In order to investigate the effect of 

salicylic acid on the morphological characteristics of Haft Rang cultivar under potting 

conditions and different salinity stresses on some growth traits including flowering branch 

length, flowering branch diameter, flower diameter, fresh weight, dry weight, leaf area, 

specific leaf area Chlorophyll index, flowering branch longevity, number of blind branches, 

this study was evaluated as a factorial experiment in a randomized complete block design 

with four replications. The first factor was salicylic acid at three concentrations (300, 200, 0 

mg / l) and the second factor was salinity at four levels (3.5, 3, 2.5, 0 dS / m). The highest 

flowering branch length, flower diameter, leaf area and chlorophyll index were related to the 

control treatment. Also, the fresh and dry weight of plants treated with a concentration of 2.5 

dS / m salinity was higher than control plants. The application of salicylic acid only affected 

the factors of flowering branch length and flower diameter. The results showed that the 

interaction of salicylic acid and salinity was significant only on flower diameter. Rose is one 

of the plants sensitive to salinity and is able to tolerate salinity up to 3 dS / m. Therefore, 

studies in this field have been done less in roses than other ornamental plants and require 

studies. It is more in this field. Therefore, the practical purpose of this study is to investigate 

some morphological and physiological traits of rose cultivar Haft Rang (rainbow) using 

salicylic acid treatment under salinity stress in potted conditions to introduce the best 

available treatments. 

 

Methodology  

This experiment was carried out in the spring and summer of 1995 in the open air conditions 

in Tabriz at the Abbas Mirza Forest Promenade. In this experiment, salicylic acid (300,200,0 

mg / l) and sodium chloride (as saline water with different ECs of 0, 2.5, 3 and 3.5) were used 

to treat the rose flowers. The substrate used in this experiment was prepared with a mixture of 

sand and clay in a ratio of 3: 1 clay with EC less than 1 dS / m. Plant samples used in this 

experiment were obtained from rose cultivar of seven colors (Rainbow). After transferring 

the flowers to the desired pots, treatments were started. This research was performed as a 

factorial experiment in the form of a randomized complete block design with 4 replications, 

so that there were 12 pots in each block. The first factor was SA concentration at 3 levels (0, 

200 and 300 mg / l) and the second factor was salinity at 4 levels (0, 2.5, 3 and 3.5 dS / m). 
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Initially, 48 pots were selected and treatments were applied. How to use salicylic acid as a 

foliar spray and one week before salinity stress and then the plants were irrigated with salt 

water (irrigation with salt water was repeated once a week for 3 weeks). They were also 

irrigated once a week with city water to prevent salt accumulation (all pots had the necessary 

drainage). The number of blind branches (flowerless branches) and the number of flowering 

branches resulting from the growth of treated buds in the block were counted and recorded. 

This trait from the beginning of the experiment until the appearance of changes in the 

appearance of plants, ie the time of salt extraction, burns and leaf fall (which can be due to 

lack of nutrients, disease, etc. Therefore, plants are able to tolerate salinity). Were not). 

Recorded by day After harvesting the branches, the length of the flowering branch was 

measured from the harvested place to the end of the flower bud by a ruler. Branch diameter 

was measured between the first and second buds by caliper. Calipers were used to accurately 

measure the flower diameter of harvested branches. A scale with an accuracy of 0.01 g was 

used to measure the fresh weight of the harvested branches. The branches were then 

transferred to paper bags to measure dry weight. The bags containing the branches were 

placed in an oven set at 72 ° C for 48 hours, after which their dry weight was measured by a 

scale. The length of each leaf of all harvested branches (from the beginning of the petiole to 

the end of the main leaf of the middle leaves of flowering and blind branches) was accurately 

measured with a caliper. By calculating the leaf area and measuring the dry weight of the 

leaves of the dried branches in the oven, the special leaf area was used. The chlorophyll meter 

(Minolta SPAD-502) of Tabriz University was used to measure the chlorophyll index of the 

leaves. For this purpose, 2 upper and middle leaves (branches of treated flowers) and 3 points 

were measured in each leaf and their average was recorded. In order to analyze the variance 

of the data according to the design model and compare the means by Duncan's multiple 

domain test method (after checking the uniformity of the data) SPSS software with version 23 

was used. 

 

Conclusion  

Based on the results obtained in this experiment and considering that the purpose of this 

experiment was to increase salinity stress resistance using salicylic acid hormone, so 

achieving this property can be economically and commercially important, Because it leads to 

increased plant yield per unit area (especially in areas with soils with different salinity 

levels). On the other hand, the highest flowering branch length, flower diameter, leaf area, 

chlorophyll index were observed in control plants. Also, the fresh and dry weight of plants 

treated with a concentration of 2.5 dS / m had a slight effect on salinity compared to control 

plants and the application of salicylic acid only on the factors of branch length and flower 

diameter and also the interaction of salicylic acid and salinity only on the diameter on The 

flower was effective. 
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