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 چکیدُ

رًگی ٍ گاّی اسپات بیطتز بِ دلیل ای دارد ٍآرایی جایگاُ ٍیژُبسیار سیباست کِ در گلبزیدُ ّای ضاخِآًتَریَم جشٍ یکی اس گل

-بزخی صفات پس اس بزداضت گل ضاخِ سالیسیک بز رٍیبِ هٌظَر بزرسی تاثیز اسید .ضَدهی بزای بزگْای سیبای آى، پزٍرش دادُ

الستیکی ّای آًتَریَم در ظزٍف پگل .تکزار بِ اجزا درآهد 3بزیدُ آًتَریَم رقن ساًگلَ، آسهایطی در قالب طزح کاهال تصادفی در 

% 4ارس قزار گزفتٌد ٍ در تواهی تیوارّا اس ساک( هَالر . ،0.0.، 0..0.، 0...0.، 0....0.)سالیسیلیک حاٍی هحلَل ضیویایی اسید

ّا تَسط ٍ آًالیش دادُ ضدگیزی ّفتِ اًداسُ 5 هیشاى آًتَسیاًیي، هیشاى هَاد جاهد هحلَل، ٍسى تز در خصَصیاتی اس قبیل. استفادُ ضد

کِ ابتدا افشایص ٍ سپس کاّص بِ طَریگزفت؛  سیاًیي تحت تاثیز سهاى قزارآًتًَتایج ًطاى داد کِ هیشاى . ًجام ضدا SAS ًزم افشار

بِ طَری کِ با گذضت سهاى  ،ّای اعوال ضدُ قزار گزفت، تحت تاثیز غلظتتز گلٌیي هقدار هَاد جاهد هحلَل ٍ ٍسىّوچ .یافتِ است

هَالر بَدُ  0.0.ظت سالیسیلیک با غلبْتزیي کیفیت گل هزبَط بِ اسید .هیشاى هَاد جاهد هحلَل افشایص ٍ ٍسى تز گل کاّص یافت

 . است کِ بیطتزیي هَاد جاهد هحلَل را در طی سهاى داضتِ است

  اسیدسالیسیلیک بزیدُ،اخِض ّایگل آًتَسیاًیي، آًتَریَم،: کلوات کلیدی

 

 هقدهِ

ت داسصی دس ی آى اغلت ثِ صَسّبّبی ضخین است کِ گًَِای ثب سیطِگیبّی دائوی گلخبًِ Anthurium spp آًتَسیَم ثب ًبم ؾلوی

کِ ّوضهبى ثب تغییش سًگ پبئیي آى ٍ  ضَد، ثشداضت هیگل آًتَسیَم صهبًی کِ اسپبدیکس کبهل ضذ. ضًَذتَایی یبفت هیّبی اسجٌگل

ّبی ثشیذًی تشیي گلفتِ است ٍ دس ٍاقؽ یکی اص ثبدٍامّ 4تب  2طَل ؾوش گلجبیی آى  .ّبی ایي قسوت استجستِ ضذى گلچِثش

گشاد هَجت سیبُ ضذى اًتْبی ایي گیبُ دسجِ سبًتی 7تش اص ضت، چَى دهبّبی پبئیيسشدخبًِ ًگِ دا تَاى دسًوی آًتَسیَم سا .است

 ثِ ؾٌَاى ،ّب پس اص جذا ضذى اص گیبُ هبدسیثشیذًی ٍ افضایص ؾوش ًگْذاسی آى ّبیحفع ضبداثی گل. (1389قبسوی قْسبسُ،)ضَدهی

سبکبسص هَجَد دس . ضَدثبغجبًی، دس ًػش گشفتِ هی اسصشٍ صبدسات ایي هحصَالت پشپسٌذی یک ؾبهل هْن ٍ کبسثشدی دس ثبصاس

ّب ٍ کبّص دس هیضاى ثیش قٌذّب ثش سٍی ثستِ ضذى سٍصًِضَد کِ ایي فشایٌذ اص طشیق تبّب هیآثی دس ایي گل لتیوبسّب ثبؾث ثْجَد تؿبد

کٌٌذگی دس بّی قَی است کِ دس گیبّبى ثِ ؾلت ًقص تٌػینگیسبلیسیلیک یک َّسهَى اسیذ. ی آة صَست پزیشفتِ استدّاص دست
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 ،دس گیبُ ضذُ( یستن هقبٍهتس)SAR  هَجت تحشیک (AS)سبلیسیلیکاسیذ. هَسد تَجِ قشاس گشفتِ است هتبثَلیسن گیبّی ثسیبس

یبُ دس ثشاثش حوالت ػت اص گؾالٍُ ثش هحبف. کٌذّبی صیستی هختلف دس گیبُ ایجبد هیتی قبثل تَجْی سا دس تٌصثٌبثشایي اثش حفبغ

ف ٍ سجت تقَیت سیستن ّبی هحیطی هختلسبلیسیلیک ّوچٌیي هَجت حفبغت گیبُ دس ثشاثش تٌصّب، اسیذصا ٍ آلَدگیؾَاهل ثیوبسی

 ٍ ثْجَد افضایص هبًذگبسی ّذف اص اًجبم ایي آصهبیص هؿشفی غلػت هٌبست اسیذسبلیسیلیک ثشای .ضَداکسیذاًی هیآًضیوی آًتی

 .ثَدُ استگلَ ًی خصَصیبت پس اص ثشداضت گل ثشیذُ آًتَسیَم سقن سبثشخ

 

 ّاهَاد ٍ رٍش

ستبى گشگبى تْیِ ٍ ّبی ضْشاص یکی اص گلخبًِ 99هْشهبُ سبل  ضبخِ، دس اٍاخش 99ثشیذُ آًتَسیَم سقن سبًگلَ ثِ تؿذاد ّبی ضبخِگل

ّب ثالفبصلِ اص ثستِ خبسج ٍ سپس گل. گشگبى هٌتقل گشدیذ بغجبًیثؾلَم  سشد گشٍُ جْت اًجبم آصهبیص ثِ گلخبًِ ثٌذیپس اص ثستِ

سبلیسیلیک ستفبدُ ضبهل سطَح هختلفی اص اسیذّبی هَسد اهحلَل. ّب ثشیذُ ضذهتش اص تِ سبقِسبًتی 5ثب استفبدُ اص یک چبقَی تیض، 

سبلیسیلیک دس تیکی حبٍی سطَح هختلف اسیذف پالسغشٍ. ثَدًذ% 4دس تشکیت ثب سبکبسص ( هَالس 909991،9099991،90991،9091،9)

تکشاس اجشا گشدیذ کِ دس ّش  3ایي آصهبیص دس قبلت طشح کبهال تصبدفی دس . گشاد دس گلخبًِ قشاس گشفتٌذدسجِ سبًتی 9 هیبًگیي دهبی

یبًیي، هَاد جبهذ اى آًتَسصفبت هْن هَسد ثشسسی دس طی اًجبم ایي آصهبیص ضبهل هیض .ضبخِ گل قشاس دادُ ضذ 6 ،ٍاحذ آصهبیص

گیشی ثشای اًذاصُ. گیشی اًجبم ضذّفتِ اًذاصُ 5 دس طی ثشسسی گشدیذًذ ٍ دس هجوَؼ تش گل ثَدُ کِ ایي هَاسد ّش ّفتِهحلَل ٍ ٍصى

ّب اص صُ گیشی هیضاى آًتَسیبًیي ثشاکتٍِ ثشای اًذا SBBA ّب اص دستگبُ سفشکتَهتش دیجیتبلی هذلثشاکتِ (SAA)هیضاى هَاد جبهذ هحلَل

-FXضبخِ گل ًیض ثِ طَس ّفتگی ثب تشاصٍی دیجیتبل هذل  99تش توبم ٍصى .استفبدُ گشدیذ UV/VISA 2000دستگبُ اسپکتشٍفتَهتشهذل 

ٍ هقبیسِ  گشدیذ آًبلیضSAS  افضاسآٍسی ثب ًشمّب پس اص جوؽدادُ .ضذ ذاصُ گیشیثش حست گشم دس ّش ضبخِ گل اً 90991ثب دقت  300

 .طشیق داًکي صَست گشفت ّب اصهیبًگیي

 

 ًتیجِ ٍ بحث

طَس کِ ّوبى. آهذُ است 1ٍ2ّبی کلیِ فبکتَسّبی هَسد اًذاصُ گیشی دسجذٍلٍ هقبیسِ هیبًگیي حبصل اص تجضیِ ٍاسیبًس  ًتبیج

اى هیض .داسد داسیسبلیسیلیک اختالف هؿٌیش گل تحت تبثیش صهبى ٍ غلػت اسیذهطخص است هَاد جبهذ هحلَل گلجشگ ٍ ٍصى ت

ثب  .استدسصذ داضتِ 5داس دس سطح ، اختالف هؿٌیداس ٍ اص لحبظ صهبىسبلیسیلیک اختالف غیشهؿٌیآًتَسیبًیي اص لحبظ غلػت اسیذ

دس ّفتِ  11078%دس ّفتِ اٍل ثِ  7086%کِ هقذاس هَاد جبهذ هحلَل اص هَاد جبهذ هحلَل افضایص یبفت، ثِ طَسی گزضت صهبى هقذاس

 آى هَالس ٍ ثیطتشیي هیضاى9099991یسیلیک ثب غلػت سبلکوتشیي هیضاى هَاد جبهذ هحلَل، هشثَط ثِ اسیذ .ستاپٌجن تغییش ًوَدُ

سبلیسیلیک قشاس گشفت ًیض تحت تبثیش صهبى ٍ غلػت اسیذ تش گلهقذاس ٍصى. استهَالس ثَدُ 9091لیسیلیک ثب غلػت سبهشثَط ثِ اسیذ

 30294گشم دس ّفتِ اٍل ثِ  4075کِ هقذاس ٍصى تش گل اص تش گل کبّص یبفت ثِ طَسیصَست کِ ثب گزضت صهبى هقذاس ٍصى ثِ ایي

ٍ ثیطتشیي ٍصى تش هشثَط ثِ  هَالس 9091سبلیسیلیک ثب غلػت تشیي هقذاس ٍصى تش هشثَط ثِ اسیذکو .گشم دس ّفتِ پٌجن کبّص یبفت
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 9099991هتفبٍت ثَد ثِ ًحَی کِ دس غلػت  ،تبثیش صهبىض تحتهیضاى آًتَسیبًیي ًی .استهَالس ثَدُ 90991سبلیسیلیک ثب غلػت اسیذ

اص طشفی هیضاى آًتَسیبًیي دس طَل  .ي هقذاسآًتَسیبًیي هطبّذُ ضذهَالس ثیطتشی 90991ٍ دس غلػت  وتشیي هقذاس آًتَسیبًیيهَالس ک

چْبسم کبّص ٍ سپس اص ّفتِ چْبسم تب  َم تبکِ اص ّفتِ اٍل تب سَم سًٍذ افضایطی ٍ اص ّفتِ سدٍسُ آصهبیص تغییشاتی داضتِ ثِ طَسی

 .ضَد، آًتَسیبًیي ثیطتشی تطکیل هیتشاست کِ دس دهبّبی خٌکِ ثَدُؾلت ایي اهش ثبثت ًجَدى دهبی گلخبً .پٌجن افضایص داضت

قن سبًگلَ ثشیذُ آًتَسیَم س، هَجت افضایص کیفیت ٍ طَل ؾوش گلسبلیسییکّبی ثبالی اسیذ، غلػتّوچٌیي ثشطجق ایي آصهبیص

است کِ ایي یبفتِ ثب ًتبیج ثذست کٌٌذُ سضذ هَسد ًیبص ّبی ثبال اص ایي تٌػین، غلػتثٌبثشایي ثشای ثذست آٍسدى ًتیجِ هطلَة. گشدیذ

 .سبلیسیلیک ثش سضذ ٍ گلذّی جؿفشی هطبثقت داضتثش سٍی اثش غلػت ّبی اسیذ( 1387 ؾجذی،)آهذُ قجلی

 

 ستَى ّشهطبثِ دسغیش حشٍف ٍجَد. duncanسٍش  هقبیسِ هیبًگیي ثِ)سبلیسیلیکثشسسی تحت تیوبسّبی هختلف اسیذ دهیبًگیي صفبت هَس هقبیسِ -1جذٍل

 (.ثبضذهی دسصذ% 5 سطح دس داسهؿٌی اختالف دٌّذًُطبى
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 ّش هطبثِ دسغیش حشٍف ٍجَد. duncanسٍش  هقبیسِ هیبًگیي ثِ)ّبی هختلف طی دٍسُ آصهبیصیبًگیي صفبت هَسد ثشسسی تحت صهبىهقبیسِ ه -2جذٍل
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 ی کلیگیزًتیجِ

تَاًذ تحت تبثیش تیوبس بى ًگْذاسی گل ثشیذُ آًتَسیَم هیگیشی کشد کِ هذت صهتَاى ًتیجِتَجِ ثِ ًتبیج حبصل اص ایي پژٍّص، هیثب 

لزا تؿییي  .سٍص ضذًذ 28 افضایص هبًذگبسی گلْب تب هَالس هَجت 90991ٍ  9091ثذیي صَست کِ تیوبسّبی سبلیسیلیک قشاس گیشد اسیذ

ضذُ هفیذ خَاّذ ثَد ٍ غلػت ثْیٌِ تحت تبثیش تیوبس رکش صهبى ثْیٌِ
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Abstract  

  

Anthurium spp is very nice flower among the cut flowers.it has special place in layout. more for 

color, and sometimes for its beautiful leaves, are grown. To purpose salicylic acid on the effect on 

some traits post harvest cut flower anthurium var.sanglow, completely randomized experimental 

design carried out in three replicates. Anthurium flowers in plastic containers containing a solution 

of salicylic acid chemical(0, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001) were and 4% sucrose was used in all 

treatments. measure include the amount anthocyanins, the amount of Total soluble solids(Tss), wet 

weight measured at 5 weeks and by SAS software were analyzed. Results indicated that time was so 

impressed amount of anthocyanins initially increased and then decreased. The amount of soluble 

solids concentration and wet weight of flowers was applied so that over time the amount of Total 

soluble solids and increased  weight was reduced the best quality flowers related to the salicylic 

acid concentration was 0.01M most of the dissolved solids over time. Also, for optimum result low 

concentration of SA is need.  
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