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چکیده

خمیدگی گل رز در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محالت بر روی دو رقم رز بلک مجیک و ماروسیا انجام شد .تیمارهای
آزمایشی شامل غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک در چهار سطح ( 1/51 ، 1/1 ،1/21 ،1میلیموالر) انجام شد .نشت یونی،
رطوبت نسبی بافت ،شاخص کیفی گل ،طول عمر ،میزان جذب محلول ،تعداد کلونی باکتری ،فعالیت آنزیم پال ،تشکیل لیگنین و
میزان پروتئین اندازهگیری گردید .نتایج نشان داد صفات نشت یونی ،میزان محلول جذب شده ،شاخص کیفی گل در روز
چهاردهم و شانزدهم آزمایش در سطح  1درصد معنی دار گردیدند و صفات شاخص کیفی گل در روز دهم آزمایش ،تعداد کلونی
باکتری ،فعالیت آنزیم پال ،تشکیل لیگنین و میزان پروتئین معنیدار شدند .کمترین میزان نشت یونی و بیشترین فعالیت آنزیم پال
در غلظت  1/21میلیموالر ،بیشترین میزان محلول جذب شده در غلظت  1/51میلیموالر  ،کمترین تعداد کلونی تشکیل شده در
غلظت صفر میلیموالر و بیشترین مقدار لیگنین در غلظت  1/1میلیموالر اسید سالیسیلیک بدست آمد .بیشترین میزان پروتئین در
رقم ماروسیا و بیشترین طول عمر و بهترین شاخص کیفی گل مربوط به رقم بلک مجیک بود .اسید سالیسیلیک در غلظت پایین
باعث تأخیر در پیری گل رز گردید و طول عمر گل بسیار تحت تأثیر نوع رقم
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گل رز ) (Rosa hybridaاز مهمترین گلهای بریده در سطح جهان است .پژوهشی با هدف افزایش طول عمر و کاهش عارضه

بود.

کلمات کلیدی :آنزیم پال ،باکتری ،رز ،طول عمر ،لیگنین

گل رز بیش از یک سوم تولید گلهای شاخه بریده را شامل

همکاران  .)1930رز از تیره  ،Rosaceaeمتشکل از 111

میشود و بدین ترتیب در مقام نخست تولید گلهای شاخه

جنس و حدود  9211گونه میباشد ( Zielinski et al.

بریده جهان قرار دارد و بیشترین تجارت گلهای شاخه

 .)2004گلهای شاخه بریده با وجود این که دارای ارزش

بریده را به خود اختصاص داده است (خندان میرکوهی و

اقتصادی زیادی هستند ولی قابلیت فساد پذیری باالیی نیز
22
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مقدمه
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باشند ( .)Kader 2002پایان عمر و پیری گلها با تغییرات

طول عمر با کاربرد  111میلی گرم بر لیتر اسید سالیسیلیک

مرفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی متعددی همراه

بدست آمد (گرایلو و همکاران  .)1933در آزمایشی دیگر

است .معمولترین نشانههای پیری ،پژمردگی گلبرگهاست.

تأثیر تیمار پس از برداشت اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم

البته عدم باز شدن کامل گلها و خم شدن گردن گل نیز از

فنیل آالنین آمونیالیاز ،تشکیل لیگنین و کنترل عارضه

جمله نشانههایی است که معموال ًدر زمان پیری گلهای رز

خمیدگی ساقه گل دهنده ژربرا بررسی شد و نتایج آزمایش

رخ میدهد (.)Sood et al. 2006

بیانگر تأثیر مثبت اسید سالیسیلیک به ویژه در غلظتهای

تنظیم کنندههای رشد نقش حیاتی در طی مراحل رشد و

پایین ،بر میزان لیگنین ساقه گلدهنده و عارضه خمیدگی

نمو گیاهان ایفا میکنند و کاربرد آنها میتواند باعث بهبود

ساقه ارقام ژربرا بود (نظری دلجو و همکاران  .)2111در

و افزایش عملکرد گیاهان شود .اختالف در طول عمر گل-

سال  2119گزارش شد اسید سالیسیلیک مانع از خمیدگی

های بریده ارقام مختلف ،با قطر و استحکام ساقه همبستگی

ناشی از زمینگرایی در شاخههای گل دهنده ،بسته به غلظت

دارد ،به گونهای که ساقههای ضخیمتر کمتر دچار خم

استفاده شده و نوع گل دارد (.)Friedman et al. 2003

شدگی و شکستن میشوند ،حاوی مواد تنفسی بیشتری

در بررسی تاثیر تیمار اسید سالیسیلیک قبل و پس از

برای گلها میباشند و بنابراین طول عمر بیشتری دارند.

برداشت ،روی خواص فیزیکو شیمیایی در رابطه با طول

اتیلن باعث خمیدگی گلبرگها به طرف پایین و قهوهای

عمر گل شاخه بریده رز مشاهده شد که تیمار اسید

شدن آنها شده و به شدت از کیفیت و بازارپسندی گلها

سالیسیلیک سبب بهبود دوام عمر گل رز شد که مرتبط با

میکاهد .برای کاهش اثرهای زیان آور اتیلن ،از ترکیبات

افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی آنزیمی و در نتیجه کاهش

بازدارنده تولید اتیلن یا از ترکیبات باز دارنده فعالیت اتیلن،

رادیکالهای آزاد و نیز بهبود روابط آبی و افزایش جذب

مثل اسید سالیسیلیک ،استفاده میشود ( Nowak et al.

تجمعی آب تحت تأثیر اسید سالیسیلیک میباشد ( Alaey

 .)1990اسید سالیسیلیک به عنوان یک تنظیم کننده رشد

 .)et al. 2012تیمار گلهای رز با اسید سالیسیلیک ،باعث

گیاهی باعث اثرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی متعدد در

کاهش بیماریها و افزایش عمر پس از برداشت گلهای

گیاهان میشود ( .)Ranwala et al. 2000به طور معمول

شاخه بریده رز گردیده است (سبزی Capdeville et 1931

سالیسیالتها با افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی و

; .)al. 2003در گزارشی بیان گردید که محلول نگهدارنده

تقویت سیستم آنتی اکسیدانی سلولی پیری را در گلها به

گل شاخه بریده ژربرا که حاوی اسید سالیسیلیک  1/1میلی

تأخیر میاندازند ( .)Armitage et al. 2003اسید

موالر بود ،جذب محلول را از طریق کاهش جمعیت

سالیسیلیک با کاهش فعالیت  ACCاکسیداز و ممانعت از

میکروارگانیسمها در محلول نگهدارنده ،افزایش داد

تبدیل  ACCبه اتیلن از پیری جلوگیری میکند ( Leslie

( .)Kazemi et al. 2011غلظت  1/1میلی موالر اسید

 .)1988در آزمایشی مشاهده شد تیمارهای اسید سالیسیلیک

سالیسیلیک روی گل شاخه بریده گالیول ،طول عمر گل را

و گلوتامین تاثیر معنیداری روی کیفیت و طول عمر گل

از 13روز برای شاهد به 21روز افزایش داد ( Jalili

شاخه بریده رز داشته است ( .)Zamani et al. 2011در

 .)Marandi et al. 2011اسید سالیسیلیک به دلیل داشتن

بررسی تاثیر تیمار کوتاه مدت اسید سالیسیلیک در به تاخیر

نقش آنتی اکسیدانی در خنثی سازی رادیکالهای آزاد
29
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گردیده که نیاز بیشتری به مراقبت پس از برداشت داشته

مشاهده شد که بیشترین تاخیر در پیری گلبرگها و افزایش
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دارند .تنفس باال و حساسیت به آسیب دیدگی ،باعث

انداختن پیری گلهای شاخه بریده رز رقم Yellow island
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اکسیژن ،پیری گل را به تاخیر میاندازد و طول عمر گلهای

لیگنین در بافت ساقه و یا حفظ مقدار آب و تورژسانس

شاخه بریده گالیول را افزایش میدهد (حاتمی  .)1933در

بافت بود.

آزمایشی تحت عنوان بررسی تاثیر تیمارهای اسید

مواد و روشها

سالیسیلیک و اسید سیتریک بر میزان آب مصرفی ،کیفیت و
پایداری عمر گلجایی در سه رقم رز نتایج نشان داد که

این تحقیق در سال  ،1932-31در آزمایشگاه پس از

کاربرد اسید سالیسیلیک و اسید سیتریک بر طول عمر و

برداشت پژوهشکده گل و گیاهان زینتی اجرا شد .گلهای

صفات کیفی هر سه رقم رز تاثیر معنیداری داشت و

شاخه بریده رز ،رقم بلک مجیک ( )Black magicو

بیشترین میزان آب مصرفی روزانه در غلظت ppm 1111

ماروسیا ( )Maroussiaاز گلخانه تولید کننده گل شاخه

اسید سالیسیلیک و  ppm 21اسید سیتریک مشاهده شد

بریده رز با سیستم کشت هیدروپونیک برداشت شده و به

(دژگام  .)1933در سال  1333گزارش شد که اسید

آزمایشگاه منتقل گردید (شکل .)1میانگین دمای آزمایشگاه

سالیسیلیک با کاهش فعالیت  ACCاکسیداز و ممانعت از

 21±2oCو میزان رطوبت نسبی 51درصد و شدت

تبدیل  ACCبه اتیلن ،از پیری جلوگیری میکند ( Leslie

روشنایی 1311لوکس بود .محلول اسید سالیسیلیک با

 .)1988به نظر میرسد که استفاده از اسید سالیسیلیک باعث

غلظتهای  1/1 ،1/21 ،1و  1/51میلیموالر و ساکارز در

نقش مواد قندی برون زا برای افزایش عمر گل ،به خوبی

 011میلی لیتر در نظر گرفته شد .هر تیمار شامل پنج شاخه

شناخته شده است .قند جذب شده از محلول در بافت

گل از هر رقم به صورت جداگانه با سه تکرار بود .این

گلبرگ جذب میشود ،پتانسیل اسمزی را بهبود بخشیده و

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی

مقدار کربوهیدراتهای الزم را برای رشد و تنفس افزایش

اجرا گردید .تجزیه آماری دادهها با نرم افزار  SASو مقایسه

میدهد .این امر ،باز شدن گلبرگها را تسهیل و پیری را به

میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن انجام شد .صفات

تاخیر میاندازد ( .)Sarkka 2004ساکارز مهم ترین ترکیبی

مورد اندازهگیری شامل نشت یونی ،رطوبت نسبی بافت،

است که در نگهداری گلهای شاخه بریده استفاده میشود.

شاخص کیفی گل ،طول عمر ،میزان محلول جذب شده،

تیمار با ساکارز از ادامه فعالیتهای مرتبط با پیری گیاه

تعداد کلونی تشکیل شده باکتری ،فعالیت آنزیم پال ،تشکیل

جلوگیری کرده و پیری را به تاخیر میاندازد ( Pun et al.

لیگنین و میزان پروتئین بود.

 .)2005ساکارز سبب بقای ساختمان و حفظ حالت نیمه
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کاهش تولید اتیلن در گیاهان میشود (.)Raskin 1992

غلظت  9درصد تهیه شد و حجم محلول برای هر ظرف گل

اندازهگیری نشت یونی بر اساس روش  Poovaiahو

تراوایی غشای سلول ،افزایش جذب آب و کاهش سرعت

همکاران ( )1359انجام شد .در روز ششم آزمایش  1/1گرم

ماندگاری گلهای شاخه بریده و حفظ کیفیت آنها میگردد

تهیه شد و بعد از شست و شو با آب مقطر روی شیکر با

(ابراهیم زاده و همکاران .)1953

سرعت  111دور به مدت  91دقیقه قرار داده شد هدایت

هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر غلظتهای مختلف

الکتریکی محلول  EC1بعد از شیک کردن یادداشت گردید.

اسید سالیسیلیک بر افزایش طول عمر گل از طریق افزایش
جذب محلول و کاهش جمعیت باکتریها و همچنین اصالح
عارضه خمیدگی گل شاخه بریده رز از طریق تأثیر بر سنتز
22
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تنفس میشود .لذا از این طریق ،موجب افزایش عمر

نمونه از گلبرگهای هر تیمار گل رز در اندازههای 1cm2
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از شروع آزمایش و بار دیگر روز هشتم اقدام شد .ابتدا سه
گلبرگ از هر تیمار را وزن و سپس به مدت  22ساعت در
آب مقطر در دمای اتاق قرار داده شدند و مجددا وزن آنها
تعیین گردید و به عنوان وزن آماسیده گلبرگها یادداشت
شدند .وزن خشک بعد از  23ساعت در دمای  52oCدر آون
اندازهگیری شد .در نهایت محتوای نسبی آب از طریق رابطه
زیر محاسبه و گزارش گردید:
در این رابطه  RWCمحتوای آب نسبی FW ،وزن ترDW ،

وزن خشک و  TWوزن آماسیده میباشد.
پایان ارزش زینتی گل بر اساس پژمرده شدن و لوله شدن

الف) بلک مجیک

دو سوم از گلبرگها و یا خم شدن گردن گل بود و برای
ارزیابی شاخص کیفی با استفاده از مقیاس عددی  1تا 1
گلبرگها ،خم شدن گردن و شادابی گلها تعیین و سپس
جمع مقیاس عددی داده شده به پنج شاخه در روزهای
دهم ،چهاردهم و شانزدهم آزمایش برای هر تیمار و هر
تکرار بررسی شد .اعداد  =1عالی = 2 ،بسیار خوب= 9 ،
خوب = 2،متوسط و  = 1بد بر اساس وضعیت گلها ثبت
شد.
اندازه گیری مقدار محلول جذب شده در روز یازدهم بعد از
شروع آزمایش انجام شد .میزان محلول اولیه در هر بطری

ب) ماروسیا

 011میلی لیتر بوده و به عنوان مبنا قرار گرفت .سپس در

شکل  -9ارقام گل رز شاخه بریده

تاریخ فوق با استفاده از استوانه مدرج اقدام به سنجش
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میزان پژمردگی ،باز شدن ،تغییر رنگ ،خم شدن تعداد

محلول باقیمانده شد .مقدار محلول جذب شده با استفاده از

سپس نمونهها در بن ماری با دمای  111درجه سانتیگراد
به مدت  11دقیقه منتقل و  EC2یادداشت شد در آخر نشت
یونی طبق فرمول زیر محاسبه و گزارش گردید:

در این رابطه  V1حجم محلول (میلی لیتر) در روز شروع
محتوای نسبی آب به صورت درصد با اقتباس از روش

آزمایش V2 ،حجم محلول (میلی لیتر) در روز یازدهم

الیزی و همکاران اندازهگیری شد (.)Lise et al. 2004

آزمایش میباشد .برای به دست آوردن میزان جذب محلول

برای اندازهگیری محتوای نسبی آب ،یک بار چهار روز پس

واقعی ،مقدار تبخیر طبیعی انجام شده در یک ظرف بدون
گل نیز محاسبه شد.
21
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فرمول زیر محاسبه گردید:
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شمار کلونی میکروبی محلول گلجای طبق روش (2000

 )Kneeاندازه گیری شد .جهت این امر ،از محلولهای

در این فرمول  Aوزن لیگنین به گرم ،و  Wوزن خشک

گلجایی به میزان یک میلی لیتر توسط میکرو پیپت نمونه

نمونه آزمایشی در آون به گرم بود.

گیری شد .نمونههای حاصله با استفاده از روش سری رقت

برای سنجش غلظت پروتئین ،به لولههای آزمایش حاوی 1

به میزان  11-2رقیق شدند .از هر نمونه ،یک دهم میلی لیتر

میلی لیتر معرف بیوره( 111 ،میکرو لیتر) عصاره پروتئینی

روی محیط کشت آگار مغذی درون پتری دیشهای سایز 3

افزوده شد و به سرعت با همزن آزمایشگاهی مخلوط

پخش گردید .محیط های کشت گردیده به مدت  23ساعت

گردید .پس از  1دقیقه ،جذب آن با دستگاه اسپکترو فتومتر

درون انکوباتور در دمای  95±2oCقرار داده شدند و پس از

در طول موج  131نانومتر خوانده شد.

آن تعداد کلونی های تشکیل شده در هر پتری دیش انجام

نتایج و بحث

شمارش گردید.
اندازهگیری آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز ،طبق روش

نتایج تجزیه واریانس دادهها مشخص کرد که اثر غلظتهای

 D’cunhaو همکاران ( )1330انجام شد .برای اندازهگیری

مختلف تیمار اسید سالیسیلیک بر میزان نشت یونی به عنوان

فعالیت آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز 1 ،میلی لیتر بافر پتاسیم

یکی از شاخصهای پیری در سطح  1درصد معنیدار بود.

 11میلی موالر 1/2 ،میلی لیتر آب دو بار تقطیر و  1/1میلی

 92/00درصد در غلظت  1/51میلی موالر و  23/99درصد

لیتر عصاره آنزیمی مخلوط شدند و به مدت یک ساعت در

در غلظت  1/21میلیموالر اسید سالیسیلیک مشاهده شد

دمای  95درجه سانتیگراد نگهداری شدند .واکنش با اضافه

(شکل .)2

کردن  1/1میلی لیتر اسید کلریدریک  0موالر متوقف شد و
جذب نمونهها درطول موج  201نانو متر اندازهگیری گردید.
مقدار لیگنین ،طبق دستورالعمل ()1301

et al.

 Schoeningاندازهگیری شد .ابتدا  11میلی لیتر اسید
سولفوریک  51درصد به بشرهای حاوی نمونههای آزمایشی
سرد ( 11تا  11درجه سانتیگراد) اضافه شد .سپس نمونهها
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فسفات  11میلی موالر ( 1/1 ،)pH=7میلی لیتر فنیل آالنین

بیشترین و کمترین میزان نشت یونی به ترتیب با میانگین

در حمام  21±1درجه سانتیگراد به مدت دو ساعت
نگهداری گردید .سپس شستشو و رقیقسازی با افزودن آب

شکل  -2اثر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک بر میزان نشت

 3درصد انجام شد .محلول را به مدت چهار ساعت
جوشانده و سپس مواد غیرمحلول (لیگنین) تهنشین شد،

کاهش نشت یونی به معنی توانایی بیشتر بافت جهت

لیگنین تهنشین شده جدا و در آون با دمای  119±9درجه

جلوگیری از خروج یونها از غشا میباشد به این معنی که

سانتیگراد خشک و سپس در یک دسیکاتور خنک گردید.

غشای سلول پایداری بیشتری دارد و یونهای درون سلول

برای هر اندازهگیری محاسبه مقدار لیگنین در نمونه

دیر تر به فضای بین سلولی انتشار مییابند .طبق نتایج نظری

آزمایشی به شرح زیر بود.

دلجو و همکاران ( )1932کاهش نشت یونی می تواند به
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به حجم حدود  151میلی لیتر به اسید سولفوریک با غلظت

یونی در رز
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پتانسیل و ظرفیت آنتی اکسیدانی اسید سالیسیلیک در ارتباط

شانزدهم آزمایش مربوط به رقم بلک مجیک بود .روند

با کنترل رادیکالهای آزاد و کاهش تخریب اکسیداسیونی

تغییرات شاخص کیفی در طول دوره نگهداری گل ،در

غشای سلولی و در نتیجه کنترل نشت یونی سلول مرتبط

شکل شماره چهار نشان داده شده است (شکل  .)4در رزها،

باشد .حاتم زاده و همکاران گزارش کردند که اسید

ضخیم شدن بافت آوندی در مراحل آخر نمو گل اتفاق می

سالیسیلیک از طریق افزایش توان آنتی اکسیدانهای سلول و

افتد و از این نظر بین رقمها تنوع دیده میشود .همچنین

با کاهش پراکسیده شدن لیپید باعث حفظ کیفیت گل شاخه

برای جلوگیری از بروز خمیدگی دمگل بدلیل نارس چیدن

بریده گالیول شده است (.)Hatamzadeh et al. 2012

گلها ،مرحله برداشت باید با توجه به رقم گل تعیین گردد

اثر غلظتهای مختلف تیمار اسید سالیسیلیک ،ارقام و اثر

(ادریسی .)1933

متقابل آنها بر شاخص کیفی در روز دهم معنیدار بود.
شاخص کیفی گلها در روز چهاردهم و شانزدهم در دو
رقم مورد آزمایش در سطح  1درصد معنی دار بود .تفاوت
ارقام از نظر طول عمر گلها در سطح  1/1درصد معنی دار
بود .بیشترین شاخص کیفی در روز دهم آزمایش با میانگین
رقم بلک مجیک و غلظت  1/51میلیموالر اسید سالیسیلیک
در رقم ماروسیا بود که با شاهد در هر دو رقم بلک مجیک
و ماروسیا و غلظت  1/21میلی موالر اسید سالیسیلیک در
هر دو رقم بلک مجیک و ماروسیا در سطح  1درصد دارای

الف) بلک مجیک

اختالف معنیدار بود ولی با سایر غلظتها اختالف معنی-
داری مشاهده نشد .کمترین شاخص کیفی گل نیز با میانگین
 11/99مربوط به شاهد در رقم ماروسیا بود (شکل .)3

شاخص کیفی در دو رقم رز بلک مجیک و ماروسیا

شکل  -4تغییرات کیفیت گل در طول دوره پس از برداشت الف)

بهترین شاخص کیفی در روزهای دهم ،چهاردهم و

رقم بلک مجیک و ب) رقم ماروسیا
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شکل  -3مقایسه اثر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک بر

ب) ماروسیا
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 13/99مربوط به غلظت  1/1میلی موالر اسید سالیسیلیک در
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مقایسه اثر  22ترکیب فنولی نشان داد که در بین آنها اسید

های  1/21و  1/1میلی موالر اسید سالیسیلیک تفاوت معنی-

سالیسیلیک و  ASAبر تولید اتیلن اثر بازدارندگی دارند .اثر

داری نداشت .کمترین میزان محلول جذب شده نیز با

بازدارندگی تولید اتیلن در چند محصول دیگر مثل توت

میانگین  201/05میلی لیتر در غلظت صفر میلیموالر اسید

فرنگی ( )Aghaeifard et al. 2015کیوی ( Zhang et al.

سالیسیلیک مشاهده شد که با تمامی غلظتهای اسید

 )2002و گل کانسولیدا نیز ( )Finger et al. 2004گزارش

سالیسیلیک در سطح  1درصد اختالف معنیداری داشت

شده است به هر حال اسید سالیسیلیک بازدارنده تبدیل

(شکل .)5

 ACCبه اتیلن بوده و این عمل از طریق کاهش تولید و
فعالیت  ACCاکسیداز صورت میگیرد ( & Leslie

.)Romani 1998
اثر غلظتهای اسید سالیسیلیک بر میزان محلول جذب شده
در سطح  1درصد معنیدار میباشد و با افزایش غلظت اسید
سالیسیلیک جذب محلول افزایش پیدا کرد .بین اثر غلظت
های مختلف تیمار اسید سالیسیلیک بر محتوای رطوبت
اندازهگیری در روزهای چهارم و هشتم آزمایش ،اختالف

شکل  -5اثر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر میزان

معنی داری وجود نداشت .اثر غلظتهای اسید سالیسیلیک

محلول جذب شده در رز

بر تعداد کلونی تشکیل شده باکتری در سطح  1/1درصد

در رزها ،ناحیه سوا کننده گل ،در نقطه اتصال ساقه به دمگل

معنی دار میباشد .با افزایش غلظت اسید سالیسیلیک تعداد

قرار دارد و در این ناحیه هیچ آوند چوبی مستقیما از ساقه

کلونی کاهش یافت و باعث بهبود جذب محلول گردید.

به دمگل امتداد نیافته ،در نتیجه مقاومت زیادی در مقابل

گزارش شده است که وزنتر گلهای شاخه بریده در طول

جریان آب در این قسمت وجود دارد .بعد از این ناحیه و

دوره نگهداری کاهش مییابد و گلهای تیمار شده با اسید

در دمگلها نیز هدایت هیدرولیکی به دلیل ضعف سیستم

سالیسیلیک وزنتر باالتری نسبت به شاهد دارند .وزن گلها

آوندی آن کمتر شده و در پایه تخمدان به حداقل میرسد.

یک شاخص بسیار مهم پژمردگی محسوب میگردد که از

الیه سوا کننده و دمگل رز که هدایت هیدرولیکی کمتری

دالیل عمده کاهش وزن تر ،گرفتگی آوندهای ساقه در اثر
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نسبی بافت و نیز بین دو رقم مورد بررسی در هر دو نوبت

دارند ،ممکن است در کنترل رشد و نمو غنچهها نقش

رشد میکروارگانیسمها میباشد .همچنین پیری گل با از

مهمی داشته باشند .از سوی دیگر غنچه گل نیز میتواند با

جذب آب و تعرق گلهای بریده در زمان پیری برهم

در بروز خمیدگی گردن رز اثر گذار باشد (ادریسی .)1933

خورده ،تورژسانس سلولی از بین میرود و گلها دچار

طبق نتایج بدست آمده غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک

پژمردگی میشوند (.)Reid 2002

بر میزان جذب محلول تفاوت معنیداری نداشتند هر چند

بیشترین میزان محلول جذب شده با میانگین  952/99میلی

که غلظت  1/51میلی موالر اسید سالیسیلیک از نظر جذب

لیتر ،مربوط به غلظت  1/51میلی موالر اسید سالیسیلیک بود

محلول نسبت به سایر غلظتها اثر بیشتری داشته است و با

که با شاهد در سطح  1درصد معنی دار شد ولی با غلظت-
23
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دست دادن آب همراه میباشد .به طوری که تعادل بین میزان

جذب آب باعث کمبود بیشتر آب در ناحیه دمگل گردیده و
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از بین بردن میکروارگانیسمهای موجود در قسمت بریده

در محلول نگهدارنده کاهش و باعث افزایش جذب محلول

شده ساقه گل رز از انسداد آوندی توسط میکروارگانیسمها

شد ( .)Kazemi et al. 2011افزایش تعداد باکتریها در

جلوگیری کرده و جذب محلول گل شاخه بریده نسبت به

محلول نگهدارنده باعث ایجاد انسداد آوندی در ساقه،

سایر غلظتهای تیمار اسید سالیسیلیک افزایش یافت و با

کاهش جذب آب توسط ساقه ،مواجه گیاه با کمبود آب و

افزایش میزان جذب محلول سبب افزایش عمر گلجایی گل

درنتیجه زود تر پژمرده شدن گیاه میشود که در این آزمایش

شاخه بریده گردید .به نظر میرسد در تیمار شاهد با توجه

در تیمار  1/21میلیموالر اسید سالیسیلیک بیشترین کلونی

به هدایت آوندی کمتر و بسته شدن سریعتر آوندها ،رشد

باکتری تشکیل شده است.

باکتریها و تشکیل کلونی در داخل بافت ساقه صورت

بیشترین طول عمر گل با میانگین  11روز مربوط به رقم

گرفته و کلونیهای تشکیل شده کمتر وارد محلول نگهداری

بلک مجیک بود (شکل  )8و با طول عمر گل رقم ماروسیا

گل شدهاند .کاپدوایل و همکاران با بکار بردن اسید

با میانگین  11روز اختالف معنیداری مشاهده شد.

سالیسیلیک در محلول نگهدارنده گل شاخه بریده رز
مشاهده کردند که به شدت رشد کپک خاکستری کاهش و
به دنبال آن بسته شدن آوند چوب کاهش و جذب محلول
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نگهدارنده به طور قابل مالحظهای افزایش یافت
(.)Capdeville et al. 2003

بیشترین تعداد کلونی تشکیل شده باکتری در روز ششم
آزمایش با میانگین  221/05مربوط به غلظت  1/21میلی
موالر اسید سالیسیلیک بود که با همه غلظتهای تیمار اسید
سالیسیلیک در سطح  1درصد دارای اختالف معنیدار شد.
کمترین تعداد کلونی تشکیل شده باکتری نیز مربوط غلظت
 1/51میلیموالر اسید سالیسیلیک (شکل  )0و شاهد بود که
با غلظتهای  1/21و  1/1میلی موالر اسید در سطح 1
درصد دارای اختالف معنیداری بود (شکل  .)5طبق نتایج
این آزمایش غلظت  1/51میلی موالر اسید سالیسیلیک باعث
کاهش جمعیت میکروارگانیسمها در محلول گلجایی شده
سالیسیلیک در کاهش جمعیت میکروارگانیسمها بوده است.
نتایج کاظمی و همکاران نشان داد که محلول نگهدارنده گل

شکل  -6محیط کشت باکتری (باال) و تعداد کلونی باکتری در

بریده ژربرا حاوی اسید سالیسیلیک  1/1میلیموالر ،عمر

تیمار  1/51میلی موالر اسید سالیسیلیک (پایین)

گلجایی و کیفیت گل را توسعه داد .آنها بیان کردند که اسید
سالیسیلیک با اثر ضد میکروبی جمعیت میکروارگانیزمها را
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که احتماال نشان دهنده تاثیر غلظتهای باالتر اسید
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میانگین ( 1/91واحد بر میلی گرم پروتئین) مربوط به غلظت
 1/51میلیموالر اسید سالیسیلیک در رقم بلک مجیک بود.
از لحاظ رقمها بیشترین فعالیت آنزیم پال با میانگین 2/99
(واحد بر میلی گرم پروتئین) مربوط به رقم بلک مجیک بود
که با رقم ماروسیا با میانگین ( 1/03واحد بر میلی گرم
پروتئین) در سطح  1درصد اختالف معنیداری داشت
(شکل .)3
شکل  -7اثر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک بر تعداد کلونی
تشکیل شده باکتری در محلول نگهدارنده رز

فعالیت آنزیم پال در دو رقم بلک مجیک و ماروسیا

نتایج حاصل از آزمایشات نظری دلجو و همکاران (،)1932

شکل  -8تفاوت طول عمر گلها در دو رقم بلک مجیک و

بیانگر تأثیر معنیدار رقم و هورمون در فعالیت پس از

ماروسیا

برداشت و اثر متقابل بین آنها ،بر میزان آنزیم پال در یکی از

معموال طول عمر گلها از یک رقم به رقم دیگر متفاوت

ارقام ژربرا میباشد .بهطوریکه بیشترین فعالیت آنزیمی در

میباشد ( .)Ezhilmathi et al. 2007بر اساس نتایج

مقایسه با شاهد مربوط به تیمار  1/1میلی موالر اسید

کاظمی و همکاران اسید سالیسیلیک با جلوگیری از

سالیسیلیک حاصل شد .آنزیم  PALبه منزله کلیدی ترین

نشر ACCاکسیداز در مسیر اتیلن و اثر بازدارندگی بر سنتز
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شکل  -1مقایسه اثر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک بر

آنزیم دخیل در مسیر بیوسنتز لیگنین و لیگنینی شدن ساقه

اتیلن ،باعث تاخیر در پیری میشود ( Kazemi et al.

ژربراست.

اثر غلظتهای مختلف تیمار اسید سالیسیلیک ،ارقام و اثر

 4CL, CADو  PODبا بیوسنتز لیگنین وجود داردLuo .

متقابل آنها بر فعالیت آنزیم پال ،میزان تشکیل لیگنین و

و همکاران ( )2115گزارش دادند ،تجمع لیگنین رابطه مثبت

میزان پروتئین در سطح  1/1درصد معنیدار بود .بیشترین

با فعالیت  PAL, 4CL, CADو  PODرا در بافت ساقه

فعالیت آنزیم پال با میانگین ( 2/99واحد بر میلی گرم

بامبو نشان داد Cai .و همکاران ( )2006نیز در یافتند که

پروتئین) مربوط به غلظت  1/21میلی موالر اسید

رابطه مثبت و معنیداری بین مقدار لیگنین با فعالیت CAD,

سالیسیلیک در رقم بلک مجیک بود .کمترین فعالیت نیز با
91
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.)2011

شواهد نشان میدهد که رابطه نزدیکی بین فعالیت PAL,
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 guaiacol-PODو  syringaldazine-PODدر بافت

میلی موالر اسید سالیسیلیک که بیشترین فعالیت آنزیم پال را

ازگیل ژاپنی وجود دارد .همچنین  Wangو همکاران

داشت ،بوده است.

( )2110دریافتند که تیمارهای اسید سالیسیلیک میتواند از
فعالیت  PAL, 4CL, CADو  PODجلوگیری کند ،که
نتیجه آن تشکیل لیگنین کمتر در گیاه زرنیا التیفولیا بود.
نتایج آنها نشان داد ،اسید سالیسیلیک میتواند به طور موتر
و معنی داری تشکیل لیگنین را از طریق جلوگیری از
فعالیت آنزیمهای مربوط به لیگنین سازی ،تحت تاثیر قرار
دهد .تیمار  SAتشکیل لیگنین و سلولز را کاهش داد،
میزان فنول کل و فعالیت سلولزی را در حد باال نگهداشت
و از فعالیت  PAL, 4CL, CADو  PODجلوگیری کرد.

شکل  -90مقایسه اثر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک بر

همچنین فعالیت  SOD, CATو  APXرا افزایش داد و از

میزان تشکیل لیگنین در دو رقم بلک مجیک و ماروسیا

تجمع  O2و  H2O2در طول دوره انبارداری جلوگیری کرد.
آنها نتیجهگیری کردند که تیمار  SAبه طور معنی داری از

محرک هورمون اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم پال و در

تشکیل لیگنین جلوگیری میکند .کاهش تشکیل لیگنین به

نتیجه تشکیل لیگنین در ساقۀ گل دهنده مرتبط دانست که

طور مستقیم مربوط به اثر بازدارنده  SAبر روی فعالیت

با نتایج حاصل مطابق است.

آنزیمهای مربوط مربوط به لیگنین سازی و به طور غیر

بیشترین میزان پروتئین با میانگین  )ppm( 211/92مربوط

مستقیم مربوط به کاهش آسیب اکسیداتیو است که عامل آن

به غلظت  1/51میلی موالر تیمار اسید سالیسیلیک در رقم

کاهش تجمع  O2و  H2O2میباشد.

ماروسیا بود .بیشترین میزان پروتئین مربوط به رقم ماروسیا

از لحاظ اثر متقابل غلظتهای اسید سالیسیلیک و رقمها

با میانگین  )ppm( 101بود که با رقم بلک مجیک با

بیشترین تشکیل لیگنین با میانگین  23/21درصد مربوط به

میانگین  )ppm( 102/52در سطح  1درصد اختالف معنی-

غلظت  1/1میلیموالر اسید سالیسیلیک در رقم ماروسیا بود.

داری داشت (شکل  .)11در پژوهشهای مربوط به گلهای

کمترین لیگنین تشکیل شده با میانگین  22/13درصد مربوط

شاخه بریده رز نشان داده شده است که میزان پروتئین در

به غلظت صفر میلیموالر اسید سالیسیلیک در رقم بلک
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تأثیر مثبت اسید سالیسیلیک را میتوان به تأثیر مثبت و نقش

زمان پیری گلها کاهش مییابد (.)Sood et al. 2006به

مجیک بود .از لحاظ رقمها بیشترین تشکیل لیگنین با

نظر میرسد اسید سالیسیلیک با به تأخیر انداختن پیری مانع

بلک مجیک با میانگین  21/53درصد در سطح  1درصد

گلهای تیمار شده با اسید سالیسیلیک در مقایسه با شاهد

اختالف معنی داری داشت( .شکل  .)10تیمار با اسید

باالتر بوده است .از سوی دیگر اسید سالیسیلیک میتواند

سالیسیلیک میتواند باعث افزایش مقادیر لیگنین در ساختار

موجب فعال شدن ژنهای مربوط به پروتئینهای مربوط به

دیواره سلولی شود ( .)Senaratna et al. 1999آزمایشات

مقاومت شده و از این طریق سطح پروتئین را افزایش دهد

نظری دلجوی و همکاران ( )1932نشان داد که میزان

(.)Shah 2003

تشکیل لیگنین در تیمار شاهد ،به مراتب کمتر از تیمار 1/1
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میانگین  20/50درصد مربوط به رقم ماروسیا بود که با رقم

از تخریب بیشتر پروتئینها شده ،در نتیجه سطح پروتئین در
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شکل  -99مقایسه اثر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک بر

الف) بلک مجیک

میزان پروتئین در دو رقم بلک مجیک و ماروسیا

نتیجه گیری کلی

گل و گیاهان زینتی میباشد و پیری پس از برداشت عامل
کاهش بازاریابی اکثر گلهای شاخه بریده است (شکل .)12
مطالعات زیادی با استفاده از اعمال تیمارهای مختلف برای
افزایش عمر پس از برداشت صورت گرفته است .طبق نتایج
بدست آمده از این بررسی میتوان گفت کاربرد اسید

ب) ماروسیا

سالیسیلیک در غلظتهای پایین باعث کاهش میزان نشت

شکل  -92کیفیت گلهای شاهد در الف) رقم بلک مجیک و ب)

یونی و پژمردگی دیرتر گل رز و افزایش فعالیت آنزیم پال و

رقم ماروسیا در پایان آزمایش

افزایش لیگنین شد که افزایش فعالیت این آنزیم باعث
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تولید گل شاخه بریده یکی از رشتههای مهم صنعت تولید

افرایش تشکیل لیگنین و در نتیجه کاهش عارضه خمیدگی
در مقایسه با شاهد شد (شکل  .)19همچنین کاربرد اسید

دستورالعمل ترویجی
جهت اصالح عارضه خمیدگی و افزایش ماندگاری گل رز

کاهش پژمردگی گلهای رز همراه بود .طول عمر رقم بلک

موارد ذیل پیشنهاد میشوند:

مجیک بیش از رقم ماروسیا بود به نظر میرسد که استفاده

 )1اسید سالیسیلیک در غلظتهای پایین با کاهش میزان

از محلول اسید سالیسیلیک با غلظت کمتر برای افزایش

نشت یونی میتواند باعث تاخیر در پیری گل گردد.

ماندگاری و حفظ کیفیت گل رز موثرتر از غلظتهای باالتر
مورد آزمایش بوده است و تفاوت بین ارقام رز نیز قابل
توجه میباشد.
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سالیسیلیک در غلظت باال نیز با افزایش جذب محلول و
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 )2غلظت پایین اسید سالیسیلیک میتواند از طریق افزایش

 )9طول عمر گل بسیار تحت تاثیر نوع رقم است و در این

فعایت آنزیم پال و تولید لیگنین موجب کاهش عارضه

بررسی رقم بلک مجیک طول عمر بیشتری داشت.

خمیدگی در گل رز شود.

شکل -93کیفیت گلهای تیمار شده با اسید سالیسیلیک در الف) رقم بلک مجیک و ب) رقم ماروسیا در پایان آزمایش
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Rose (Rosa hybrida), is one of the most important cut flowers in the world. Due to importance of
extending longevity and decreasing bent neck disorder of rose cut flowers, an experiment was carried out
in the Ornamental Plants Research Center, Mahallat. Treatments consisted of different concentrations of
salicylic acid in four levels (0, 0.25, 0.5, 0.75 mM). Different characters such as: Electrical conductivity,
tissue relative humidity, flower quality index, longevity, amount of solution uptake, number of bacterial
colonies, activity of PAL enzyme, lignin formation and amount of protein were measured. Results
indicated that electrical conductivity, amount of solution uptake, tissue relative humidity in the 14 th and
16th day of experiment were significant at 1(%) level and in the 10th day of experiment, nunmber of
bacterial colonies, activity of PAL enzymes, lignin formation and amount of protein were significant at
0.1(%) level. Lowest amount of electrical conductivity and highest amount of PAL enzyme activity was
attained at 0.25 mM of salicylic acid, whereas the highest amount of solution uptake was observed in 0.75
mM of salicylic acid. The lowest number of bacterial colonies and highest amount of lignin was obtained
in 0mM and 0.5 mM of salicylic acid. Highest amount of protein was achieved in cv. Maroussia, while
the highest longevity and best flower quality index was related to cv. Black magic. Lower concentration
of salicylic acid caused delay in senescence of Rose flower; however, flower longevity was highly
affected by species.
Keywords: Bacteria, Lignin, Longevity, PAL Enzyme, Rose
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