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چکیده
باتوجه به افزایش دمای کره زمین ،ارائه راهکارهایی جهت بهبود تحمل گیاهان به تنش گرما ضروری به نظر میرسد .بهمنظور بررسی
اثر اسید سالیسیلیک ( )SAبر صفات رویشی و زینتی گیاه همیشهبهار ( )Calendula officinalisتحت تنش دمای باال ،آزمایشی
بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  4تکرار تحت شرایط گلخانهای در سال  1394انجام گردید .تیمارهای
آزمایشی شامل رقم بهعنوان فاکتور اول در دو سطح ( Candymanو  )Zenو کاربرد غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک بهعنوان
فاکتور دوم در چهار سطح ( ،0/5 ،0/25یک میلیموالر و شاهد) بودند .نتایج نشان داد که در شرایط تنش دمای باال ،محلولپاشی برگی
 SAموجب بهبود صفات مورفولوژیکی اندازهگیری شده ،به استثنای ارتفاع و تعداد برگ تا اولین گل ،تعداد روز تا گلدهی و وزن
خشک گل گیاه همیشه بهار گردید .براساس نتایج ،بیشترین میانگین اکثر صفات ،در سطح اسید سالیسیلیک  0/25میلیموالر حاصل
شد ،بهطوریکه این غلظت باعث بهبود میزان سطح برگ ( ،)21%وزن تر و خشک اندام هوایی (بهترتیب  15و  16درصد) ،تعداد گل
( 42درصد) ،ماندگاری گل ( 19درصد) و وزنتر گل ( 43درصد) نسبت به شاهد گردید .تفاوت معنیداری بین اثر متقابل رقم و تیمار
اسید سالیسیلیک روی ویژگیهای اندازهگیری شده وجود نداشت.
واژههای کلیدی :رقم ،زینتی ،گرما ،محلولپاشی برگی ،مورفولوژی
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خشکی مورد توجه قرار گرفته است (سناراتنا 10و همکاران،
2000؛ سناراتنا و همکاران .)2003 ،در این رابطه اسید
سالیسیلیک بهعنوان یک ملکول پیامرسان در نظر گرفته
میشود (راسکین1992 ،؛ سناراتنا و همکاران2000 ،؛ حیات و
احمد )2007 ،11و مانند یک آنتیاکسیدان غیرآنزیمی نقش
مهمی را در تنظیم فرایندهای فیزیولوژیک در گیاه ایفا میکند
(حیات و احمد .)2007 ،نتایج بررسیها نیز نشان داده است که
اسید سالیسیلیک در گیاهانی که تحت تنشهای محیطی قرار
دارند نقش حفاظتی ایفاء مینماید و تیمار با آن باعث افزایش
مقاومت گیاهان نسبت به تنشهای محیطی میگردد (هی 12و
همکاران .)2005 ،بهعنوان مثال تیمار بذور و گیاهچههای
گوجهفرنگی و لوبیا چیتی با اسید سالیسیلیک ،سبب افزایش
مقاومت به تنش خشکی و درجه حرارتهای پائین و باال شده
است (سناراتنا 13و همکاران2000 ،؛ سناراتنا و همکاران.)2003 ،
مشاهدات انجام شده توسط بیات 14و همکاران ( )2012نشان
داد که ارتفاع ،سطح برگ ،تعداد جوانه گل ،وزن خشک شاخه،
ریشه و وزن خشک کل گیاه همیشه بهار تحت تنش شوری،
تحت تأثیر اسید سالیسیلیک قرار گرفته و افزایش یافته است.
همچنین در بررسی تاسگین 15و همکاران ( )2003نشان داده
شد که کاربرد اسید سالیسیلیک ،گندم زمستانه ( Triticum
 )aestivumرا در مقابل تنشهای سرما ،گرما و یخبندان
محافظت مینماید .تأثیر مثبت اسید سالیسیلیک بر افزایش
میزان تحمل به تنش دمای باال توسط محققین دیگری نیز
گزارش شده است (دت 16و همکاران1998 ،؛ لوپزدلگادو 17و
همکاران1998 ،؛ سناراتنا و همکاران2000 ،؛ الرکیندل و
نایت2002 ،18؛ کالرک 19و همکاران2004 ،؛ سینجوز و گورل،20
.)2016
علی رغم اهمیت تولید گیاهان بستر مورداستفاده در فضای
سبز و توجه به این موضوع که یکی از بزرگترین موانع مؤثر بر
رشدونمو این گیاهان دمای باال میباشد (هال ،)2001 ،21بیشتر
تحقیقات انجام شده در مورد اثرات تنش گرمایی بر روی
محصوالت زراعی و گونههای چمنی بوده و مکانیسم سازگاری و
امکان افزایش تحمل گرمایی یکسالههای زینتی که بیشترین

مقدمه
همیشه بهار با نام علمی  Calendula officinalis L.یکی از
گیاهان بستر با اهمیت از تیره کاسنی ( )Asteraceaاست که
عالوهبر کاربرد زینتی ،جهت مصارف دارویی نیز سابقه دیرینه
داشته و خواص درمانی زیادی برای آن ذکر گردیده است
(کرومک و اسمیت .)1998 ،1این گیاه مقاوم به سرما میباشد و
در هوای سرد بهترین رشد را دارد (قاسمی قهساره و کافی،
 .)1389دمای مناسب در انواع پاکوتاه گلدانی این گیاه21 ،
درجه سانتیگراد در روز و  16-17درجه سانتیگراد در شب
است (دال و ویلکینز.)2004 ،2
تنش دمای باال یکی از پراهمیتترین تنشهای غیرزیستی
در گیاهان است که رشد ،نمو و عملکرد گونههای فصل سرد را
در بسیاری از مناطق جهان محدود میکند (ژاو 3و همکاران،
 .)2014براساس مدلهای پیشبینیکننده آب و هوای جهانی،
میانگین دمای کره زمین در هر دهه 0/3 ،درجه سانتیگراد
افزایش مییابد (وحید 4و همکاران )2007 ،و پیشبینی میشود
که میانگین دمای کره زمین تا سال  2100میالدی 1/7 ،تا 4/9
درجه سانتیگراد گرمتر شود (ویگلی و ریپر.)2001 ،5
گیاهان مختلف راهکارهای متعددی را برای مقابله با تنش
گرما بهکار میبرند .کاربرد خارجی بعضی ترکیبات ازجمله
تنظیمکنندههای رشد یکی از راهکارهای عملی برای به حداقل
رساندن اثرات سوء تنش است .یک نوع از این ترکیبات ،اسید
سالیسیلیک ) (SAیا اورتوهیدروکسی بنزوئیک اسید با فرمول
شیمیایی  C7H6O3است که یک تنظیمکنندهی رشد درونی از
گروه ترکیبات فنلی طبیعی و دارای یک حلقه آروماتیک متصل
به یک گروه هیدروکسیل میباشد .القای گلدهی ،رشد و نمو،
بازدارندگی سنتز اتیلن ،تأثیر در جذب عناصر غذائی ،پایداری
غشاء ،روابط آبی ،تأثیر در باز و بسته شدن روزنهها و تنفس و
نیز القاء سنتز آنتیاکسیدانها از نقشهای مهم اسید
سالیسیلیک بهشمار میرود (راسکین1992 ،6؛ حیات 7و
همکاران2009 ،؛ سینگ 8و همکاران2010 ،؛ قاسمزاده و جعفر،9
.)2013
اسید سالیسیلیک بهعنوان یک ماده تنظیمکننده رشد در
القای تحمل به بسیاری از تنشهای زیستی و غیرزیستی
همچون مقاومت در برابر پاتوژنها ،تنش سرمازدگی ،گرما و
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شرایط دمای باال ،جهت جلوگیری از وقوع تنش خشکی،
آبیاری بهطور مرتب و در صورت نیاز صورت گرفت .همچنین
برای کاهش خطای آزمایش و یکنواخت نمودن شرایط رویش
برای تمام گیاهان داخل خزانه پالستیکی ،گلدانهای هر تیمار
بهطور تصادفی جابهجا میشدند.
صفات مورفولوژیکی موردارزیابی در این آزمایش شامل
ارتفاع و تعداد برگ تا زیر اولین گل ،سطح برگ ،تعداد روز تا
گلدهی (از زمان جوانهزنی) ،تعداد گل ،قطر گل ،دوام گل ،وزن
تر و خشک گل ،وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه بود .جهت
اندازهگیری قطر گل از کولیس دیجیتال و برای اندازهگیری
سطح برگ کل در انتهای آزمایش ،از دستگاه اندازهگیری سطح
برگ ( )Leaf Area Meterساخت شرکت  Delta-Tاستفاده شد.
برای اندازهگیری وزنتر ،در انتهای آزمایش ( 100روز پس از
آغاز اعمال تنش گرما) ،گیاهان بهدقت از خاک بیرون آورده
شده و ریشهها و اندام هوایی هر گلدان از یکدیگر جدا شدند.
سپس ریشهها کامالا با آب شسته شده و بعد از شستشو روی
ال گرفته شود
کاغذ روزنامه قرار گرفته تا رطوبت سطحی آنها کام ا
و در نهایت وزنتر ریشه و بخش هوایی بهطور جداگانه
اندازهگیری شد .جهت تعیین وزن خشک اندامها ،تمام قطعات
ریشه ،شاخساره و گل در پاکتهای کاغذی جداگانه قرار داده
شده و در آون با درجه حرارت  75درجه سانتیگراد بهمدت 72
ساعت خشک شدند .سپس وزن آنها با ترازوی Shimudzu
مدل  AEU-210با دقت  0/001اندازهگیری شد.
تجزیه واریانس دادهها با استفاده از نرمافزار  JMP 8.0انجام
شد و مقایسه میانگینها با کمک آزمون حداقل تفاوت معنیدار
( )LSDو در سطوح احتمال  5درصد و  1درصد انجام گرفت.

سهم گیاهان بستر را به خود اختصاص میدهند ،بهندرت
موردتوجه محققین قرار گرفته است .لذا پژوهش حاضر با هدف
بررسی امکان افزایش تحمل و بهبود خصوصیات گیاه
همیشهبهار تحت تنش گرما با استفاده از محلولپاشی با اسید
سالیسیلیک انجام گردیده است.
مواد و روشها
بهمنظور بررسی اثر محلولپاشی اسید سالیسیلیک بر
ویژگیهای مورفولوژیکی (رویشی و زینتی) گیاه همیشهبهار
تحت تنش گرما ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل ( )2×4در قالب
طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1394
انجام گردید .فاکتورهای آزمایش شامل دو رقم همیشه بهار
( Candymanو  )Zenو چهار غلظت اسید سالیسیلیک (،0/25
 ،0/5یک میلیموالر و شاهد) بود .کشت بذور پس از ضدعفونی
سطحی با محلول هیپوکلریت سدیم  5درصد بهمدت  5دقیقه،
در سینیهای کشت 105تایی حاوی کوکوپیت انجام شد و
نشاءهای حاصل 45 ،روز پس از کاشت به گلدانهای پالستیکی
با قطر دهانه  14سانتیمتر شامل مخلوطی از  %60خاک لوم،
 %30ماسه و  %10ورمیکمپوست انتقال یافتند .سپس گلدانها
در شرایط گلخانهای بدون تنش با دمای حدود  27درجه
سانتیگراد در روز و  17درجه سانتیگراد در شب و شرایط نور
طبیعی مورد پرورش قرار گرفتند .محلولپاشی برگی گیاهان با
تیمارهای اسید سالیسیلیک پس از استقرار نشاءها (مرحله -8
 12برگی) و  2هفته قبل از اعمال تنش گرما ،بهطور هفتگی
آغاز و بهمدت  5هفته متوالی ادامه یافت .محلولپاشی به
ال
اندازهای صورت گرفت که تمام سطوح اندامهای هوایی کام ا
خیس گردیده و محلول از انتهای برگها جاری شد .همچنین
گیاهان شاهد به همین روش و تنها با آب مقطر تیمار شدند .دو
هفته پس از پایان کاربرد اسید سالیسیلیک ،گیاهان جهت
اعمال تنش گرما به خزانه پالستیکی تنظیم شده در دمای 35
تا  42درجه سانتیگراد با استفاده از هیتر برقی ترموستاتدار و
تحت  12ساعت فتوپریود تاریکی منتقل و بهمدت  10روز
نگهداری شدند .رطوبت نسبی در خزانه پالستیکی ،در حد 75
تا  80درصد حفظ گردید و حداقل شدت نور برابر  200تا 400
میکرومول بر مترمربع در ثانیه تنظیم شد (با استفاده از نور
خورشید و نور مصنوعی حاصل از المپهای فلورسانس و نور
زرد) .پس از اتمام طول دوره تنش ،تمامی گیاهان مجدد اا به
شرایط بدون تنش گلخانه اولیه برگردانده شده و تا زمان
برداشت گیاهان باقی ماندند.
الزم بهذکر است که قبل از اعمال تنش ،گلدانها بهطور
کامل آبیاری و در زمان اعمال تنش به علت نیاز آبی باال در

نتایج
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که برای صفات موردبررسی در
این پژوهش ،تفاوت معنیداری بین اثر متقابل رقم و تیمار
اسید سالیسیلیک وجود نداشت (جدول  .)1بنابراین برای کلیه
صفات از جداول اثرهای ساده جهت بیان نتایج استفاده گردیده
است.
ارتفاع تا اولین گل ،تعداد برگ تا اولین گل و سطح برگ
براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس مربوط به صفات ارتفاع
تا اولین گل و تعداد برگ تا اولین گل ،اثرات ساده رقم و تیمار
اسید سالیسیلیک و برهمکنش بین آنها معنیدار نبود ،اما
برای صفت سطح برگ ،اثر ساده رقم در سطح یک درصد و اثر
ساده تیمار اسید سالیسیلیک در سطح  5درصد معنیدار بود
(جدول  .)1بر این اساس رقم  Zenبا میانگین 223/14
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سانتیمترمربع نسبت به رقم  Candymanبا میانگین 169/59
سانتیمترمربع ،سطح برگ بیشتری داشت (جدول .)2
طبق نتایج اثر ساده تیمار اسید سالیسیلیک ،سطح برگ در
تیمار  0/25میلیموالر نسبت به شاهد ،به میزان حدود 21
درصد افزایش نشان داد که این افزایش معنیدار بود .پس از آن
با افزایش غلظت تا  0/5میلیموالر ،میانگین سطح برگ نسبت
به غلظت  0/25میلیموالر کاهش پیدا کرد ،اگرچه تفاوت آن
نسبت به شاهد و تیمار  0/25میلیموالر معنیدار نبود .با
افزایش بیشتر غلظت ،یعنی در سطح  1میلیموالر اسید
سالیسیلیک ،سطح برگ کاهش بیشتری یافته و میانگین آن با
تفاوت معنیدار به اندازه 20درصد کمتر از سطح 0/25
میلیموالر رسید (جدول .)2

تعداد روز تا گلدهی
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد اثر رقم ،اسید سالیسیلیک
و برهمکنش این عوامل ،بر صفت تعداد روز تا گلدهی معنیدار
نبود (جدول .)1
تعداد گل
براساس نتایج جدول  ،1اثر ساده رقم بر میانگین تعداد گل،
معنیدار بود ( ،)P≤0.01به گونهایکه رقم  Zenبا میانگین
 10/41عدد گل در بوته نسبت به رقم  Candymanبا میانگین
 7/44عدد گل در بوته برتری نشان داد .همچنین تعداد گل در
بوته ،تحت تأثیر تیمار اسید سالیسیلیک در سطح  5درصد
معنیدار شد (جدول  )1و همانطورکه در جدول  2مشاهده
میشود این ترکیب در تمام سطوح ،باعث افزایش تعداد گل
نسبت به شاهد گردید .در بین غلظتهای مختلف اسید
سالیسیلیک ،تیمار  0/25میلیموالر اسید سالیسیلیک ،بدون
تفاوت معنیداری با غلظتهای باالتر آن و با میانگین 10/31
عدد ،بیشترین تعداد گل در بوته را داشت و تعداد گل در بوته
را در حدود  42درصد نسبت به شاهد افزایش داد (جدول .)2

وزنتر و خشک اندام هوایی و ریشه
از نظر صفات وزنتر و خشک اندام هوایی و ریشه اختالف
معنیداری بین ارقام در سطح  1درصد و بین سطوح اسید
سالیسیلیک در سطح  5درصد وجود داشت (جدول .)1
همانطورکه مشاهده میشود در بین دو رقم موردمطالعه ،از
نظر صفات فوق ،رقم  Zenنسبت به رقم  Candymanبرتری
داشته است (جدول .)2
از نظر اثر ساده اسید سالیسیلیک ،تغییرات صفات وزنتر و
خشک اندام هوایی ،روندی مشابه سطح برگ گیاه داشت و
کاربرد اسید سالیسیلیک با غلظت  0/25میلیموالر ،باعث
افزایش معنیدار میانگین این صفات در مقایسه با شاهد گردید.
در سطح  0/5میلیموالر اسید سالیسیلیک ،اگرچه اختالف
معنیداری با شاهد مشاهده نشد ،اما نتایج حاکی از افزایش
جزئی میانگین این صفات نسبت به شاهد میباشد .افزایش
بیشتر اسید سالیسیلیک تا سطح  1میلیموالر باعث کاهش
صفات مزبور نسبت به سایر سطوح گردیده است ،هرچند که
این کاهش در مقایسه با شاهد و سطح  0/5میلیموالر اسید
سالیسیلیک ،معنیدار نبوده است (جدول .)2
براساس نتایج صفات وزنتر و خشک ریشه (جدول ،)2
غلظتهای  0/5و  1میلیموالر اسید سالیسیلیک با تفاوت
معنیدار با یکدیگر و بدون داشتن تفاوت معنیدار با تیمار
شاهد ،بهترتیب بیشترین و کمترین میانگینها را دارا بودند.
کاربرد اسید سالیسیلیک با غلظت  0/5میلیموالر ،نسبت به
عدم استفاده از این ترکیب ،میزان وزنتر و خشک ریشه را
بهترتیب حدود  23و  14درصد افزایش داد .الزم به ذکر است
بین سطوح  0/25و  0/5میلیموالر اسید سالیسیلیک ،اختالف
معنیداری در میانگین صفات فوق مشاهده نشد.

قطر گل
نتایج مقایسه میانگین جدول  1نشان داد که نوع رقم بر
میانگین قطر گل تأثیر معنیداری داشت ( )P≤0.01و رقم
 Candymanبا میانگین  62/64میلیمتر ،نسبت به رقم  Zenبا
میانگین  55/44میلیمتر دارای گل بزرگتری بود (جدول .)2
هم چنین قطر گل ،تحت تأثیر تیمار اسید سالیسیلیک در سطح
 5درصد معنیدار شد و بیشترین میانگین آن (60/57
میلیمتر) در تیمار  0/5میلیموالر این ترکیب مشاهده شد که
تفاوت آن با شاهد معنیدار بود ،اما با سایر سطوح اسید
سالیسیلیک ،تفاوت معنیداری نداشت .کمترین میانگین قطر
گل ( 56/95میلیمتر) مربوط به تیمار شاهد بود که تفاوت آن
با سایر سطوح اسید سالیسیلیک به جز باالترین غلظت آن (یک
میلیموالر) ،معنیدار بود (جدول .)2
ماندگاری گل روی بوته
براساس نتایج ،نوع رقم بر میانگین ماندگاری گل تأثیر
معنیداری داشت (( )P≤0.01جدول  )1و رقم ،Candyman
نسبت به رقم  Zenماندگاری گل باالتری داشت (جدول .)2
تیمار اسید سالیسیلیک ماندگاری گل را نیز افزایش داد،
بهطوریکه این افزایش در سطح  5درصد معنیدار شد .بین
غلظتهای اسید سالیسیلیک ،تیمار  0/25میلیموالر ،بیشترین
تأثیر را در افزایش ماندگاری گل داشته است ،بهگونهایکه
4
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است .سطح برگ گیاه همیشهبهار تحت تنش شوری تیمار شده
با اسید سالیسیلیک نیز در آزمایش بیات و همکاران (،)2012
نسبت به شاهد  1/2برابر افزایش یافته است .همچنین
خوداری )2004( 1و محمدزاده 2و همکاران ( ،)2013بهترتیب
گیاهان ذرت و ریحان در معرض تنش شوری را مطالعه نموده و
گزارش کردند که کاربرد اسید سالیسیلیک باعث افزایش سطح
برگ گیاهچهها میگردد .آزمایشهای خان 3و همکاران ()2003
روی سویا ،قریب )2007( 4روی ریحان و مرزنجوش ،عرفان 5و
همکاران ( )2007روی گندم ،ازوز )2009( 6روی باقال،
فرجادیشکیب 7و همکاران ( )2012روی سیکالمن ،پیچکو 8و
همکاران ( )2013روی همیشهبهار ،قاسمزاده و جعفر ()2013
روی زنجبیل و مارتینمکس 9و همکاران ( )2015روی
گلوکسینیا ،همگی تأییدکننده اثر مثبت اسید سالیسیلیک در
افزایش سطح برگ میباشند .گزارش شده است که اسید اسید
سالیسیلیک از طریق تقسیم و طویل شدن سلولی باعث افزایش
سطح برگ گیاهان تیمار شده میگردد (حیات و احمد.)2007 ،
عدم تفاوت معنیدار ارتفاع یا تعداد برگ تا اولین گل در اثر
کاربرد اسید سالیسیلیک در پژوهش حاضر ،با نتایج سناراتنا و
همکاران ( )2000در گیاهان لوبیا و گوجهفرنگی ،خان و
همکاران ( )2003در گیاهان ذرت و سویا ،قاسمزاده و جعفر
( )2013در زنجبیل و سلطانی 10و همکاران ( )2014در گیاه
همیشهبهار مطابقت داشت .همچنین در تحقیقی که مرادی
مرجانه و گلدانی ( )1390بر روی پاسخ گیاه همیشهبهار تحت
شرایط کم آبیاری انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که کاربرد
اسید سالیسیلیک بر طول ساقه اصلی یا ارتفاع بوته تأثیر
معنیداری نداشت .اما قریب ( )2007و نوفال 11و همکاران
( ،)2015افرایش ارتفاع و تعداد برگ و بیات و همکاران (،)2012
افرایش ارتفاع در اثر کاربرد اسید سالیسیلیک را گزارش
نمودهاند .بهنظر میرسد علت نتایج متناقض ،غلظتهای
متفاوت استفاده شده در آزمایشات مختلف باشد .بهعنوان مثال
بر طبق اظهارات قریب ( ،)2007افزایش ارتفاع و تعداد برگ
گیاهان ریحان و مرزنجوش ،در غلظتهای پایینتر اسید
سالیسیلیک ( 5-10موالر) مشاهده شده است ،درصورتیکه

نسبت به شاهد ،به میزان حدود  %19افزایش ایجاد نموده است.
همانطورکه مشاهده میشود تنها تفاوت میانگین ماندگاری گل
سطح  0/25میلیموالر ( 7/53روز) ،نسبت به میانگین شاهد
( 6/35روز) معنیدار بود .اگرچه با کاربرد غلظتهای باالتر
اسید سالیسیلیک ،میانگین ماندگاری گل در مقایسه با سطح
 0/25میلیموالر ،کاهش مختصری یافت ،اما تفاوت آنها با این
سطح ( 0/25میلیموالر) معنیدار نبود (جدول .)2
وزنتر و خشک گل
تفاوت ارقام و غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک ،از نظر وزن
تر گل به ترتیب در سطح  1درصد و  5درصد معنیدار بود
(جدول  .)1میانگین وزن تر گل رقم  2/998( Candymanگرم)
نسبت به رقم  1/200( Zenگرم) در حدود  2/5برابر بود .در
مطالعه اثر اسید سالیسیلیک مشخص شد که این ماده سبب
افزایش میزان وزن تر گیاهان شد و همانند ماندگاری گل ،این
افزایش تنها در تیمار  0/25میلیموالر ،معنیدار بود .این سطح
( 0/25میلیموالر) ،بیشترین وزن تر گل ( 2/419گرم) را به
خود اختصاص داد که نسبت به شاهد ،حدود  43درصد افزایش
نشان داد .با افزایش میزان غلظت اسید سالیسیلیک (سطوح
 0/5و یک میلیموالر) ،میزان وزن تر گل نسبت به سطح 0/25
میلیموالر ،به تدریج کاهش یافت ،اما این کاهش معنیدار نبود
(جدول .)2
در مورد صفت وزن خشک گل فقط تفاوت بین ارقام
معنیدار شد و کاربرد اسید سالیسیلیک با وجود افزایش
میانگین این صفت نسبت به شاهد ،تأثیر معنیداری ایجاد نکرد
(جداول  1و  .)2همانطورکه مشاهده میشود همانند وزنتر
گل ،در بین دو رقم موردمطالعه ،رقم  Candymanنسبت به
 Zenاز میانگین وزن خشک گل باالتری برخوردار بود (جدول
.)2
بحث
در مطالعه حاضر ،محلولپاشی با اسید سالیسیلیک منجر به
بهبود بیشتر ویژگیهای اندازهگیری شده شامل سطح برگ،
وزنتر و خشک اندام هوایی و ریشه ،تعداد گل ،قطرگل ،وزنتر
و ماندگاری گل گیاه همیشهبهار تحت شرایط دمای باال شد.
آزمایشات زیادی افزایش سطح برگ گیاهان مختلف را در
شرایط تیمار با اسید سالیسیلیک گزارش کردهاند .بهطور مثال،
حیات و احمد ( )2007بیان کردند که در گیاهان زینتی مانند
بنفشه آفریقایی و گلوکسینیا ،تیمار اسید سالیسیلیک ،تعداد
برگهای تشکیل شده را افزایش داده است ،بهطوریکه سطح
برگ گیاهان تیمار شده 10 ،درصد بیشتر از گیاهان شاهد بوده

1. Khodary
2. Mohammadzadeh
3. Khan
4. Gharib
5. Arfan
6. Azoz
7. Farjadi-Shakib
8. Pacheco
9. Martin-Mex
10. Soltani
11. Nofal
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(ریواسسان و پالسنسیا .)2011 ،10براساس گزارش حمید 11و
همکاران ( )2008کاربرد اسید سالیسیلیک از کاهش
هورمونهای اکسین و سیتوکینین جلوگیری و به این ترتیب از
کاهش رشد گیاهان تحت تنش جلوگیری میکند.
اثر مثبت اسید سالیسیلیک در بهبود وزنتر و خشک گیاه را
میتوان با افزایش آسیمیالسیون  ،CO2میزان فتوسنتز و جذب
مواد معدنی گیاهان تحت تنش و تیمار شده با اسید
سالیسیلیک ،مرتبط دانست (عرفان و همکاران2007 ،؛
کارلیداگ و همکاران .)2009 ،در این رابطه گزارش شده است
که اسید سالیسیلیک ،جذب آب و انتقال قند در گیاهان را
بهبود بخشیده و در نتیجهی تجمع بیشتر منابع برای تقسیم
سلولی و اعمال فشار تورژسانس برای طویل شدن سلولی ،منجر
به سطح برگ بیشتر و افزایش رشد گیاه میگردد (سعید 12و
همکاران .)2016 ،همچنین حمادا و الحکیمی،)2001( 13
افزایش مشاهده شده در وزن خشک شاخساره ،ریشه و زیست
توده را به بهبود فتوسنتز در اثر کاربرد اسید سالیسیلیک نسبت
دادهاند .در تحقیقی دیگر نیز بهدلیل همبستگی مثبت مشاهده
شده بین افزایش فتوسنتز و سطح برگ گندم تیمار شده با
اسید سالیسیلیک در شرایط نرمال و تنشزا ،تحریک رشد گندم
در پاسخ به کاربرد اسید سالیسیلیک ،به افزایش بافت
فتوسنتزکننده نسبت داده شده است (عرفان و همکاران،
.)2007

و  10-3موالر) ،اثر بازدارنده

غلظتهای باالتر آن
داشتهاند.
در پژوهش حاضر ،محلولپاشی با اسید سالیسیلیک باعث
افزایش در ویژگیهای رشدی مانند وزنتر و خشک اندام هوایی
و ریشه شد که این نتایج با مشاهدات دیگر ازجمله خوداری
()2004؛ قریب ()2007؛ حیات و احمد ()2007؛ عرفان و
همکاران ()2007؛ ییلیدیریم 1و همکاران ()2008؛ کارلیداگ 2و
همکاران ()2009؛ نجفیان 3و همکاران ()2009؛ کیم 4و
همکاران ()2009؛ بیات و همکاران ( )2012و محمدزاده و
همکاران ( )2013مشابهت دارد .همچنین گزارش شده است
تحت تنش شوری ،کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک ،میزان
رشد در گل آفتابگردان (نورین و اشرف )2008 ،5و صفات
رشدی از قبیل ارتفاع ،طول ریشه و وزنتر و خشک در گیاه
بنفشه (حوسین 6و همکاران )2011 ،را بهبود بخشیده است.
بهطورکلی اسید سالیسیلیک در تنشهای محیطی اثر
محافظتی داشته و موجب بهبود روند رشد گیاه گردیده است.
بهعبارت بهتر نقش حفاظتی اسید سالیسیلیک ،بهبود
برنامههای ضدتنش و تسریع در به حالت طبیعی برگشتن
فرایندهای رشد ،پس از حذف عوامل تنشزاست .صادقیپور و
آقایی )2012( 7بیان کردند که اسید سالیسیلیک از طریق بهبود
تثبیت کربن ،افزایش سنتز متابولیتها و حفظ آب بافت منتج
به افزایش رشد گیاه میگردد .افزایش بیومس گیاهی به اثر
مثبت اسید سالیسیلیک بر طول و تراکم ریشه نیز نسبت داده
شده است (حیات و احمد .)2007 ،درواقع این ترکیب با افزایش
میزان تقسیم سلولی مریستم انتهایی ریشهها ،باعث افزایش
رشد ریشه میگردد .افزایش رشد سیستم ریشهای و حفظ
سالمت آن توسط اسید سالیسیلیک باعث بهبود جذب آب و
مواد غذایی در شرایط تنشزا شده که در نهایت میتواند منجر
به افزایش رشد گیاه شود .همچنین تنظیم رشد و تقسیم
سلولی توسط اسید سالیسیلیک از طریق تأثیر بر هورمونهای
دیگر نظیر سیتوکینین و آبسیزیک اسید صورت میگیرد
(شکیروا 8و همکاران2003 ،؛ اراسلن 9و همکاران.)2007 ،
شواهدی مبنی بر تداخل مسیرهای پیامرسان اکسین و اسید
سالیسیلیک در طول مرحله رشد رویشی گیاه وجود دارد

1. Yildirim
2. Karlidage
3. Najafian
4. Kim
5. Noreen and Ashraf
6. Hussain
7. Sadeghipour and Aghaei
8. Shakirova
9. Eraslan

10. Rivas-San and Plasencia
11. Hamid
12. Saeed
13. Hamada and Al-Hakimi
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 تجزیه واریانس صفات مورفولوژیکی دو رقم همیشهبهار تحت تأثیر تنش گرما و محلولپاشی برگی با اسید سالیسیلیک:1 جدول
Table 1: Analysis of variance (mean square) of morphological traits of two calendula cultivars under heat stress and
foliar application of salycilic acid
وزن خشک
وزن خشک
وزنتر اندام
تعداد برگ تا
ارتفاع تا
درجه
وزنتر ریشه
برگ
سطح
منابع تغییر
ریشه
هوایی
اندام
هوایی
گل
اولین
گل
اولین
آزادی
Root fresh
Root dry
weight

weight

Aerial part
dry weight

Aerial part
fresh weight

Leaf area

0.053ns

6.47ns

0.19ns

3.87ns

786.09ns

S.O.V.

Leaf number
to first flower

Height to
first flower

df

0.93ns

2.72ns

3

بلوک
Block

8.171**

387.05**

9.63**

386.36**

22945.37**

2.00ns

2.73ns

ns

ns

1

رقم

3

اسید سالیسیلیک

3

رقم × اسید سالیسیلیک

C
0.373

*

15.05

*

0.58

*

14.83

*

3154.29

*

3.80

0.26

SA
0.162ns

6.42ns

0.02ns

3.62ns

943.34ns

0.98ns

0.22ns

C × SA
0.098

4.84

0.17

3.09

943.60

1.31

3.21

خطا

21

Error

 اسید سالیسیلیک:SA ، رقم:C . غیرمعنیدار:ns ،%5  معنیدار در سطح احتمال:* ،%1  معنیدار در سطح احتمال:**
** and *: Significant at 1% and 5% level of probability, respectively, ns: not significant, SA: Salicylic acid, C: Cultivar

 تجزیه واریانس صفات مورفولوژیکی دو رقم همیشهبهار تحت تأثیر تنش گرما و محلولپاشی برگی با اسید سالیسیلیک:1 ادامه جدول
Table 1 continued: Analysis of variance (mean square) of morphological traits of two calendula cultivars under heat
stress and foliar application of salycilic acid
تعداد روز تا
درجه
وزن خشک گل
وزنتر گل
قطر گل
تعداد گل
ماندگاری گل
منابع تغییر
دهی
گل
آزادی
Flower dry
Flower fresh
Flower
Flower
weight

weight

0.005ns

0.08ns

Flower longevity

0.37ns

S.O.V.

diameter

number

Days to
flowering

df

8.54ns

0.57ns

34.05*

3

بلوک
Block

0.516**

25.87**

57.32**

414.11**

70.51**

26.28ns

*

ns

1

رقم

3

اسید سالیسیلیک

3

رقم ×اسید سالیسیلیک

C
ns

0.017

0.72

*

1.91

*

20.14

*

15.24

14.13

SA
ns

0.004

ns

0.24

ns

0.32

ns

ns

9.03

ns

12.01

20.05

C × SA
0.006

0.23

0.52

5.80

4.36

9.25

خطا

21

Error

 اسید سالیسیلیک:SA ، رقم:C . غیرمعنیدار:ns ،%5  معنیدار در سطح احتمال:* ،%1  معنیدار در سطح احتمال:**
** and *: Significant at 1% and 5% level of probability, respectively, ns: not significant SA: Salicylic acid, C: Cultivar

 مقایسه میانگین اثرات ساده رقم و تیمار اسید سالیسیلیک بر صفات مورفولوژیکی همیشهبهار تحت تنش گرما:2 جدول
Table 2: Mean comparison of the effects of salicylic acid and cultivar on morphological traits of calendula under heat
stress
وزن خشک
وزنتر اندام هوایی وزن خشک اندام وزنتر ریشه
تعداد برگ تا
ارتفاع تا اولین
سطح برگ
تیمار
)ریشه (گرم
)(گرم
)هوایی (گرم
)(گرم
اولین گل
)گل (سانتیمتر
)(سانتیمترمربع

Root dry
weight (gr)

Root fresh
weight (gr)

Aerial part dry
weight (gr)

Aerial part fresh
weight (gr)

Leaf area (cm2)

Leaf number
to first flower

Height to first
flower (cm)

Treatment

14.66a
15.16a

7.02a
6.43a

Candyman
Zen

)C( رقم
1.703b
2.714a

7.398b
14.354a

2.947b
4.044a

15.299b
22.248a

169.59b
223.14a

SA (mmol) )(میلیموالر

اسید سالیسیلیک

2.163ab

9.787ab

3.360b

17.846b

184.09b

14.94a

6.94a

)Control() (شاهد0

2.246ab
2.473a
1.951b

12.059a
12.065a
9.594b

3.898a
3.374b
3.349b

20.558a
19.102ab
17.587b

222.11a
201.44ab
177.82b

15.75a
14.87a
14.06a

6.84a
6.89a
6.68a

0.25
0.5
1

 دارای تفاوت معنیدار نمیباشند%5  در سطح احتمالLSD میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون
Means with similar letters in each column show non-significant differences according to LSD test at 5% level of probability

7

نازدار و همکاران :اثرات اسید سالیسیلیک بر رشد و گلدهی همیشهبهار..

ادامه جدول  :2مقایسه میانگین اثرات ساده رقم و تیمار اسید سالیسیلیک بر صفات مورفولوژیکی همیشه بهار تحت تنش گرما
Table 2 continued: Mean comparison of the effects of salicylic acid and cultivar on morphological traits of calendula
under heat stress
وزن خشک گل (گرم)
وزنتر گل (گرم)
ماندگاری گل (روز)
تعداد گل قطر گل (میلیمتر)
تعداد روز تا گلدهی
تیمار
Treatment

Days to flowering

Flower
number

Flower diameter
)(mm

Flower longevity
)(day

Flower fresh
)weight (gr

Flower dry weight
)(gr

8.27a
5.60b

2.998a
1.200b

0.441a
0.187b

رقم ()C
Candyman
Zen

141.44a
143.25a

7.44b
10.41a

62.64a
55.44b

اسید سالیسیلیک
( 0شاهد) ()Control
0.25
0.5
1

140.87a
144.00a
142.69a
141.81a

7.25b
10.31a
8.37ab
9.75a

(میلیموالر) )SA (mmol

56.95b
59.91a
60.57a
58.72ab

6.35b
7.53a
7.04ab
6.83ab

1.694b
2.419a
2.163ab
2.119ab

0.256a
0.369a
0.313a
0.317a

میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  %5دارای تفاوت معنیداری نمیباشند
Means with similar letters in each column show non-significant differences according to LSD test at 5% level of probability

مشاهده شد اما در مورد صفات ماندگاری و وزن تر گل ،تنها
استفاده از غلظت  0/25میلیموالر اثر معنیداری در افزایش این
صفات داشت .بیشترین میانگین تعداد گل نیز مربوط به سطح
 0/25میلیموالر و بیشترین میانگین قطر گل مربوط به غلظت
 0/5میلیموالر بود ،با این وجود ،تفاوت معنیداری از نظر این
صفات بین این دو سطح مشاهده نگردید .همچنین اگرچه
هیچیک از غلظتهای اسید سالیسیلیک نتوانستند در صفت
وزن خشک گل اختالف معنیداری با تیمار بدون اسید
سالیسیلیک ایجاد کنند ،ولی غلظت  0/25میلیموالر آن ،باعث
بیشترین افزایش وزن خشک گل گردیده است .بنابراین به نظر
میرسد بهطورکلی از نظر ویژگیهای مربوط به گلدهی ،سطح
 0/25میلیموالر ،بهترین غلظت در بین سطوح موردمطالعه
اسید سالیسیلیک در شرایط تنش گرما باشد.
ولوت 6و همکاران ( ،)2009اثر تحریککنندگی گلدهی را از
اثرات غیرمستقیم اسید سالیسیلیک دانسته و اظهار داشتهاند
که این ترکیب از طریق تغییر سنتز و یا مسیرهای سیگنال
سایر هورمونهای گیاهی ازجمله جاسمونیک اسید ،اتیلن و
اکسین باعث افزایش گلدهی میگردد .عالوه بر این ،کاربرد
خارجی اسید سالیسیلیک ،میتواند باعث افزایش میزان GA
درون زا و متابولیسم آن شده و در نتیجه از طریق تغییر وضعیت
هورمونی گیاه ،رشد و نمو گیاه را تنظیم کند .افزایش مقدار
اسید سالیسیلیک درونزا در پاسخ به کاربرد خارجی آن،
همبستگی مثبتی با رشد و گلدهی گیاه دارد (کیم و همکاران،
 )2009و بهبود گلدهی را میتوان به علت نقش اسید
سالیسیلیک بهعنوان یک تنظیمکننده رشد درونزا که نقش
مهمی در افزایش مقدار آنتیاکسیدان دارد در نظر گرفت
(محمدی 7و همکاران .)2015 ،جبارزاده و همکاران ( )2009اثر
مثبت اسید سالیسیلیک بر گلدهی را به افزایش آسیمیالسیون

گزارشات مختلف مربوط به گلدهی نشان داده است که
تیمار اسید سالیسیلیک باعث افزایش اندازه گل در استکانی
(سرک ،)1992 ،1افزایش تعداد گل و کاهش تعداد روز تا
گلدهی در گیاه بنفشه آفریقایی (مارتینمکس و همکاران،
2005؛ جبارزاده 2و همکاران ،)2009 ،افزایش تعداد و قطر گل و
تسریع گلدهی در گیاه همیشهبهار (بیات و همکاران،)2012 ،
افزایش وزنتر و خشک در گل بابونه (قاسمی 3و همکاران،
 ،)2013افزایش تعداد ،قطر ،وزنتر و خشک گل در گیاه همیشه
بهار (سلطانی و همکاران2014 ،؛ هشیش 4و همکاران2015 ،؛
نوفال و همکاران2015 ،؛ محمود ،)2016 ،5تسریع گلدهی (6
روز) و افزایش تعداد ( 25تا  )%37و قطر گل ( )%11در
گیاهچههای گلوکسینیا (مارتینمکس و همکاران)2015 ،
میشود .همچنین فرجادیشکیب و همکاران ( )2012افزایش
دوام ،وزنتر گل و تعداد گل سیکالمن را در اثر کاربرد اسید
سالیسیلیک گزارش کردند ،اما مشابه نتایج ما ،تغییرات وزن
خشک گل در آزمایش این محققین معنیدار نبود .پیچکو و
همکاران ( )2013نیز افزایش معنیدار تعداد گل همیشهبهار در
غلظت یک میلی موالر را گزارش نموده ،اما تغییری در وزنتر و
خشک گل مشاهده ننمودند.
گل دهی یک فرایند پیچیده است که توسط عوامل ژنتیکی
و محیطی تنظیم میگردد (مارتینمکس و همکاران.)2015 ،
ازآنجاکه مهمترین صفت زینتی گیاهان بستر ،میزان گلدهی
گیاه میباشد ،گل دهی در طول یک دوره طوالنی اهمیت زیادی
دارد .همانطورکه در جدول  2مشخص است استفاده از اسید
سالیسیلیک باعث افزایش تعداد ،قطر ،ماندگاری و وزنتر گل
شده است .این روند افزایشی در تمام سطوح اسید سالیسیلیک
1. Serek
2. Jabbarzadeh
3. Ghasemi
4. Hashish
5. Mahmoud

6. Vlot
7. Mohammadi
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دارد که اسید سالیسیلیک بهعنوان یک تنظیمکننده زمان
گلدهی است که با مسیرهای فتوپریود و اتوناموس برهمکنش
دارد .این محققین با بررسی مکانیسم ملکولی القاء گلدهی
توسط اسید سالیسیلیک ،دریافتند که این ترکیب میتواند
بهعنوان تنظیمکننده ژنهای بازدارنده گلدهی مانند  FLCو
فعالکننده ژنهای تحریککننده گلدهی مانند  FTعمل
نماید.

 ،CO2غلظت کلروفیل ،میزان فتوسنتز و افزایش جذب مواد معدنی
نسبت دادهاند.
بعضی از مطالعات نشان دادهاند که اسید سالیسیلیک از
طریق کاهش میزان تنفس ،باعث افزایش عمر گل میگردد
(اراسلن و همکاران .)2007 ،سرک ( ،)1992افزایش دوام گل در
اثر کاربرد اسید سالیسیلیک را به جلوگیری از بیوسنتز اتیلن و
افزایش اندازه گل را به میزان اتیلن کمتر ،تغییر وضعیت اکسین
و نیز افزایش مقدار پروتئین و در نتیجه بزرگ شدن بیشتر
سلولها نسبت داد .همچنین این ترکیب با تنظیم هدایت
روزنه ای و تعرق و در نتیجه جذب آب بیشتر و یا کاهش از
دست دادن آب گلها ،باعث بهبود وضعیت آبی گیاه و حفظ
وزنتر گلها میگردد .مکانیسم مسئول پاسخ فیزیولوژیکی
بسته شدن روزنه توسط اسید سالیسیلیک بهطور کامل درک
نشده است ،اما به نظر میرسد از طریق تأثیر بر میزان  CO2بین
سلولی این کار را انجام میدهد (سعید و همکاران .)2016 ،یک
فرضیه پیشنهاد کرده که اسید سالیسیلیک به دلیل داشتن
گروه هیدروکسیل آزاد بر روی حلقه بنزوئیک اسید ،با کالته
کردن آهن موجود در  ACCاکسیداز ،موجب مهار فعالیت آنزیم
و در نهایت مهار بیوسنتز اتیلن و القاء گلدهی و افزایش دوام
گل می گردد ،چرا که آهن یک کوفاکتور الزم برای تبدیل -1
آمینوسیکلوپروپان-1-کربوکسیلیک اسید به اتیلن است .این
فرضیه با مشاهده اثر عوامل کالتکننده در القاء گلدهی
المناسه و مقایسه آن با عمل اسید سالیسیلیک ،تقویت گردیده
است (راسکین .)1992 ،اما بهعلت فعالیت فلوریژنیک بنزوئیک
اسید و دیگر ترکیبات فنلی غیرکالتکننده ،اظهار شده که
ممکن است مکانیسمهای دیگری در القاء گلدهی توسط اسید
سالیسیلیک دخالت داشته باشند که هنوز کشف نشده است
(حیات و احمد.)2007 ،
1
مطالعات ژنتیکی مارتینز و همکاران ( )2004داللت بر این

نتیجهگیری کلی
بهطورکلی ،کاربرد اسید سالیسیلیک توانست میانگین بیشتر
صفات موردمطالعه را در هر دو رقم به طرز معنیداری تغییر
دهد .در بین غلظتهای اسید سالیسیلیک مورداستفاده ،سطح
 0/25میلیموالر آن اکثر صفات مورد بررسی و در نهایت تحمل
گیاه را در مقایسه با شاهد بهبود بخشیده و دارای بهترین اثر در
کاهش اثرات زیان بار تنش گرما برای هر دو رقم مورد مطالعه
محسوب میگردد .عدم معنیدار بودن برهمکنش بین عوامل
رقم و تیمار اسید سالیسیلیک ،بیانگر این مطلب است که
تغییرات ایجاد شده در اثر محلولپاشی اسید سالیسیلیک در هر
دو رقم یکسان بوده و لذا میتوان برای هر دو رقم غلظت
یکسان آن را پیشنهاد نمود .لذا بر اساس یافتههای این پژوهش
محلولپاشی  SAدر شرایط تنش گرما ،بر رشد و گلدهی گیاه
هر دو رقم همیشه بهار مثبت بوده است و در نتیجه میتواند
مقاومت به تنش را افزایش دهد .با اینحال مطالعات بیشتری
جهت کارآیی و توصیه این ماده تحت شرایط فضای باز و درک
مکانیسمهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی که منجر به تحمل از
طریق کاربرد این ماده میشود الزم است.
سپاسگزاری
این پژوهش در قالب طرح پژوهشی شمارة  31677با استفاده از
اعتبارات پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت که
بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی اعالم میگردد.

1. Martinez
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The Effect of Salicylic Acid on Growth and Flowering of Marigold
(Calendula officinalis) Plant under High Temperature Stress
Nazdar1, T., Tehranifar2*, A., Nemati3, S. H., Nezami4, A. and Samiei5, L.
Abstract
The need for improving heat tolerance in plants is increasing because of global warming. In order to investigate the
effect of salicylic acid (SA) on the growth and ornamental traits of marigold (Calendula officinalis L.) under heat
stress, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with four replications in 2015.
Experimental treatments included two cultivars of marigold (‘Candyman’ and ‘Zen’) and four concentrations of SA
(0.25, 0.5 and 1 mM, and control). The results showed that foliar application of SA under heat stress, improved almost
all studied morphological characteristics with the exception of plant height, leaf number, days to first flower and flower
dry weight. According to the results, among all concentrations, the highest mean in most of traits was obtained from
foliar application of 0.25 mM SA. Compared to the control conditions, application of 0.25 mM solution of salicylic acid
increased leaf area (21%), fresh and dry shoot weight (15% and 16%, respectively), flower number (42%), flower
longevity (19%) and flower fresh weight (43%). The interaction effect between cultivar and SA treatment was not
significant for all measured traits.
Keywords: Cultivar, Ornamental, Heat, Foliar application, Morphology
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