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 چکيده

، 0/2، 20/2، 1/2، 20/2، 22/2هاي مختلف تیوسولفات نقره ) تأثیر غلظت مطالعۀمنظور  این پژوهش به

 20و  12، 0گرم بر لیتر(، نانوسیلور ) میلي 1222و  022، 122موالر(، اسید هومیک ) میلي 2و  1، 50/2

، 2موالر( و اتیلن ) میلي 4و  2، 1درصد(، اسید سالیسیلیک ) 0و  0/2، 1گرم بر لیتر(، ساکارز ) میلي

میکرولیتر بر لیتر( بر طول عمر و برخي صفات کیفي گل بریدۀ نرگس رقم داچ مستر در  122و  12، 1

تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژي پس از  0دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کامالً تصادفي با 

دبیلي انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد تیمارهاي تیوسولفات نقره در برداشت دانشگاه محقق ار

روز افزایش  6/1موالر در مقایسه با شاهد و سایر تیمارها طول عمر را  میلي 0/2و  2/2هاي غلظت

هاي مختلف  بیشترین اثر در حفظ وزن تر نسبي در مقایسه با شاهد و دیگر تیمارها به غلظتدادند و 

هاي مختلف اسید هومیک  قره تعلق داشت. کمترین تأثیر در افزایش طول عمر را غلظتتیوسولفات ن

هاي پایین نسبت به شاهد جذب محلول  و اسید سالیسیلیک در مقایسه با شاهد نشان داد. اما در غلظت

هاي پایین نانوسیلور و ساکارز بر طول عمر، جذب محلول  بیشتر بود. همچنین نتایج نشان دادند غلظت

ها را  طور معناداري طول عمر گل اند. نتایج نشان داد که اتیلن به و وزن تر نسبي تأثیر مثبت داشته

دهد و میزان اتیلن تولیدي توسط این گل نشان داد که گل نرگس رقم داچ مستر  کاهش مي

 فرازگراست.
 

لجایي، گل اسید سالیسیلیک، اسید هومیک، تیوسولفات نقره، ساکارز، عمر گ هاي کليدي:واژه

 . ، وزن تر نرگس رقم داچ مستر

 

  مقدمه

 ساله چند گیاهي و زینتي پیازدار محصوالت از یکي نرگس

 گیاه بریده، گل یک منزلۀ به آن از استفاده که  است

 ,.Sochacki et al) است معمول گلداني و اي باغچه

 پیازي انواع از نرگس ةشد برداشت تازه هاي گل (.1997

 8-5 حدود کوتاهي عمر که است جذاب ربسیا گل بهار

 عمر طول (.Kington, 1998; Armitage, 2003) دارد روز

 کیفیت ارزیابي براي اساسي معیارهاي از برداشت از پس

 طول کاهش ةشد شناسایي عوامل ترین مهم ،ستها گل

 دماست(، به وابسته )که تنفس بریده، هاي گل در عمر

 خارجي(، اتیلن معرض در گرفتن قرار یا )داخلي اتیلن

 رشد شرایط بودنن فراهم علت )به شده ذخیره مواد کمبود

 پس هاي روش از بسیاري .است طبیعي پیري و مناسب(

 ترکیبات از استفاده شامل بریده هاي گل برداشت از

 دارد، باز را اتیلن اثر که است هایي تکنیک و مختلف

 ستد به را بهتري آبي روابط یا دهد کاهش را تنفس
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 با بریده ۀساق شدن مواجه ها روش این بیشتر آورد.

 ,Halevy) کنند مي مدیریت را متابولیکي هاي تنش

 عامل داد نشان Burdett (1970) هاي آزمایش .(1976

 Durkin ست.ها باکتري تکثیر به مربوط آوندي انسداد

 دانسته آوندي انسداد علل از را ساقه به هوا ورود (1979)

 آبگیري از ،ها ساقه توسط ا هو مکش اینکه علت به .است

 در اختالل سبب کند مي جلوگیري ها ساقه مجدد

 آن، ۀنتیج در که شود مي آوندها در آب ستون پیوستگي

 کاهش ساقه مرکزي هاي قسمت در هیدرولیکي هدایت

 بریدن امروزه (.Van Meeteren et al., 2006) یابد مي

 در معمول روش یک صورت به انتقال، از پس ساقه مجدد

 قادرند مختلفي ترکیبات است. درآمده بریده هاي گل بازار

 دهند قرار ثیرأت تحت را بریده هاي گل برداشت از پس عمر

 بازدارندگي اثر نقره هاي یون نقره، سولفات تیو جمله از

 ترکیب این ،دارند باکتریایي ضد خواص و اتیلن بر قوي

 از جلوگیري هم و آوندها انسداد از جلوگیري سبب هم

 هاي یون (.Balestra et al., 2006) دشو مي اتیلن تولید

 اتیلن هاي گیرنده به نقره تیوسولفات در موجود ةنقر

 Macnish et) شوند مي آن عمل و فعالیت مانع و متصل

al., 2004.) استفاده نانو فرم در که است موادي از نقره 

 نانومتر 344 از تر کوچک غالباً نانوسیلور ذرات شود مي

 دارد وجود آن در نقره اتم هزار 64 ـ 34 بین و است

(Chen et al., 2008.) ضد ترکیب یک نیز نانوسیلور 

 را نقره یون (Morones et al., 2005) است قوي باکتري

 ثرؤم طور به و (Lok et al., 2007) کند مي آزاد

 کند مي متوقف را گل ریزش و پیري نظیر فرایندهایي

(Ichimura et al., 2008) سیتوپالسمي ترکیبات با نیز و 

 هاي آنزیم فعالیت و رددا برهمکنش اسیدها نوکلئیک با و

 دخالت غشا نفوذپذیري در و رددا ميباز را تنفس ةزنجیر

 طول بر ثرؤم ترکیبات دیگر از (.Park et al., 2005) دارد

 .کرد اشاره سالیسیلیک اسید به توان مي گل عمر

 ۀحلق یک که اند فنلي ترکیبات از گروهي ها تسالیسیال

 فعال مشتقات یا هیدروکسیل گروه یک با آروماتیک

 گزارش که گیاهي، رشد مواد از جدیدي بندي رده ند.دار

 Zhang et) است اتیلن بیوسنتز و عمل ةبازدارند ،شده

al., 2003.) که است اي شده ریزي برنامه فرایند پیري 

 شده ثابت و شود مي تنظیم داخلي هورموني تعادل توسط

 تواند مي و رددا برهمکنش ها هورمون با ساکارز که است

 یک منزلۀ به ساکارز کند. ایفا نقش فرایند این تنظیم در

 سبب و کند مي عمل تنفسي سوبستراي یا غذایي منبع

 هاي گل در آب توازن بهبود و پروتئین ۀتجزی در تأخیر

 آماس و آبي توازن ظحف به همچنین ،دشو مي بریده

 سبب است ممکن ها روزنه تنظیم با و کند مي کمک

 (.Ichimura et al., 2008) شود محلول جذب افزایش

 شبه خاصیت با موادي از دیگر یکي هومیکي مواد

 عمر طول بر بتواند که شود مي تصور که است هورموني

 اسیدهومیک اثر ةنحو خصوص در باشد. ثرؤم ها گل

 دو به ،کلي طور به که دارد وجود عدديمت هاي گزارش

 شبه یک منزلۀ به مستقیم اثر :شوند مي تقسیم دسته

 صورت به مستقیم غیر اثر و (Nardi et al., 2002) هورمون

 و کنندگي کالت طریق از غذایي عناصر جذب افزایش

 ,.Sanchez et al)  غشا نفوذپذیري حفظ و کنندگي احیا

 از بسیاري است داده نشان هشد انجام هاي آزمایش (.2002

 از  پس و شدن باز طي اتیلن ناچیزي مقدار ها اي لپه تک

 به ،بنابراین (.Armitage, 2003) کنند مي تولید برداشت

 پیر اتیلن عمل از مستقل گروه این هاي گل رسد مي نظر

 داخلي اتیلن تولید (.Hunter et al., 2004) شوند مي

 در مطالعات کند. مي تنظیم ها گل از بسیاري در را پیري

 طور به اتیلن تولید که است  داده نشان اغلب نرگس مورد

 به بسته است ممکن و ردندا دخالت پیري در مستقیم

 گزارش Chamani et al. (2005) باشد. متفاوت رقم

 نظیر اتیلن ضد ترکیبات با محصوالت تیمار کردند

 ثريؤم طور به پروپان سیکلو متیل-3 و نقره تیوسولفات

 خارجي اتیلن برابر در را اتیلن به حساس هاي گل

 هاي گل حاضر آزمایش در ،بنابراین کند. مي محافظت

 هاي غلظت با حساسیت میزان تعیین براي را نرگس ةبرید

 اي جداگانه آزمایش در نیز و کرده تیمار اتیلن مختلف

 گیري اندازه روز هر ها گل این اتیلن تولید میزان

 و تیمار بهترین تعیین راستاي در مچنینه است. شده

 برداشت از پس عمر افزایش در شده استفاده غلظت

 تیمارهاي از مستر داچ رقم نرگس ةبرید هاي گل

 اسید و ساکارز نانوسیلور، هومیک، اسید ،نقره تیوسولفات

 است. شده استفاده سالیسیلیک

 

  ها روش و مواد

 محقق انشگاهد کشاورزي، علوم ةدانشکد در پژوهش این

 که زماني نرگس ةبرید هاي گل پذیرفت. انجام اردبیلي

 آزمایشگاه به و برداشت بودند غازي گردن ۀمرحل در ها گل
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 سپس شد. داده انتقال باغباني علوم گروه برداشت از پس

 بود( متر سانتي 54- 54 حدود که ) ها گل ۀساق طول از

 گاه آن .شد هبرید آب زیر متر سانتي 4 حدود تیمار از قبل

 که گرفتند قرار ساعت 6 مدت به آزمایشي تیمارهاي تحت

 با (STS) نقره تیوسولفات از: بودند عبارت تیمارها این

 6 و 3 ،24/4 ،4/4 ،64/4 ،3/4 ،44/4 ،46/4) هاي غلظت

 و 6 ،3 هاي غلظت با (SA) سالیسیلیک اسید موالر(، میلي

 ،344 هاي غلظت با (Hum) هومیک اسید ،موالر میلي 5

 با (Nano) نانوسیلور لیتر، بر گرم میلي3444 و 444

 با (Suc) ساکارز لیتر، بر گرم میلي 64 ،34 ،4 هاي غلظت

 با مواد این از کدام هر که درصد 4 و 4/6 ،3 هاي غلظت

 و است رفته کار به تیمار یک منزلۀ به ها غلظت تک تک

 به فاکتوریل صورت هب و شده انجام آزمایش یک در همه

 از یک هر تیمار، انجام از پس است. نشده برده کار

 آب و دیونیزه آب حاوي ۀشیش یک در بریده هاي گل

 ارزیابي براي و ندگرفت قرار لیتر بر گرم میلي 34 کلرین

 يدما با استاندارد برداشت از پس اتاق به ها شاخص

s نور شدت گراد، سانتي ۀرجد 6±66
-1

µmolm
-234، 

 ساعت 36 نوري سیکل با و درصد 24- 24 نسبي رطوبت

 مکان این در و منتقل تاریکي، ساعت 36 و روشنایي

 .شدند ارزیابي گیري اندازه هاي شاخص
 صفات ارزیابی هاي شاخص

 مد ظاهري مشخصات اساس بر عمر طول تعیین عمر: طول

 عالئم اولین که ها گلبرگ از حالتي یعني ،گرفت قرار نظر

 Ichimura) شد ظاهر ها آن در پژمردگي و تورژسانس کاهش

et al., 2002) شد. ثبت روزانه صورت به ویژگي این و  

 گیري اندازه براي (:RFW) تر وزن نسبی درصد

 گلجاهاي از بریده هاي گل روز، هر تر وزن نسبي درصد

 ۀمحاسب براي .شدند توزین و آورده بیرون محلول حاوي

 دش استفاده زیر فرمول از نسبي تر وزن درصد

(Keshavarzi & Chamani, 1390:)  

344× 
Wt = تر وزن نسبي درصد 

(Relative fresh mass) 4Wt =  
 

 :آن در که

Wt :ساقه وزن (g) 3 ،6 ،3 صفر، روز در....،    

 ...4 Wt= :صفر روز در ساقه همان وزن 

 منزلۀ به (FW 1) اول روز در تیمار هر نسبي تر وزن

 بعد روزهاي در تغییرات و شده هگرفت نظر در پایه تر وزن

 است. شده سنجیده وزن این به نسبت

 میزان گیري اندازه براي شده: جذب محلول ميزان

 توزین محلول حاوي گلجاهاي روز هر ،شده جذب محلول

 از شده جذب محلول میزان ۀمحاسب براي سپس .شدند

 ,Keshavarzi & Chamani) شد استفاده زیر فرمول

1390 :)  

(St – 3St-) 
Solution uptake = 

(FW 3-
g

3-
mL day )Wt 

 که در آن:

St :محلول وزن (g) 3 ،6 ،3 صفر، روز در......، 

3St- :محلول وزن (g) قبل روز در 

4Wt = :صفر روز در ساقه تر وزن 

 و دیجیتالي کولیس از استفاده با گل قطر گل: قطر

  شد. گیري اندازه روز هر

 اتیلن میزان گیري اندازه ن:اتيل ميزان گيري اندازه

 )کروماتوگرافي GC دستگاه با ها گل توسط شده تولید

 گرفت. انجام آمریکا Agilent شرکت 2834 مدل گازي(

 4 آزمایش هر در شده، تولید اتیلن میزان گیري اندازه براي

 قرار لیتري یک هاي شیشه در منفرد صورت هب را گل ۀساق

 نگهدارنده محلول قداريم شیشه، پاییني بخش در و داده

 شد. استفاده کلرین ام پي پي 34 و مقطر آب حاوي

 با ml 64 مقدار به KOH از شیشه، داخل در همچنین

 جذب منظور به شیشه ته در ml344 بشر در M3 غلظت

CO2 مقدار تا شده استفاده CO2 حد در را شده تولید 

 از پس سپس نگهدارد. درصد CV/V3/4 از کمتر

 هاي درب از ها، شیشه داخل در شده ذکر موارد گیري قرار

 نشت از جلوگیري براي آب ضد الستیک به مجهز محکم

 ضربدري صورت به محکم ةگیر دو از استفاده با که گاز

 ساعت 65 از پس شد. استفاده شدند نگهداشته بسته

 درب طریق از شیشه داخل هواي از mL 3 مقدار

 است شده هتعبی فلزي درِ روي که کوچک الستیکي

 GC دستگاه به اتیلن تزریق مخصوص سرنگ وسیلۀ به

 گازي( )کروماتوگرافي GC دستگاه با و شد گیري نمونه

 اتیلن میزان محاسبه براي و گرفت صورت گیري اندازه

 شد. استفاده زیر فرمول از شده تولید

24  ×V  ×E 
( =3-

fw 3-
gr 3-

ML h )EP 
(W  ×T) 

 که در آن:

EP: شده یدتول اتیلن 

E: 1- شیشه باالي در اتیلن غلظت ((µL/L 
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V: و گل وزن کردن  مک با شیشه حجم KOH (L) 

T: شیشه در نمونه دادن قرار زمان مدت 

W: ها نمونه تر وزن (gr) 

FW :شاخه تر وزن (gr) 

 دو در تصادفي کامالً طرح صورت به آزمایش این

 در هگیا یک و تکرار 4 شامل تیمار )هر جداگانه آزمایش

 با ها داده تحلیل و تجزیه شد. اجرا آزمایشي( واحد هر

 با ها میانگین ۀمقایس و SAS آماري افزار نرم از استفاده

 درصد 4 سطح در دانکن اي دامنه چند آزمون از استفاده

 نانوسیلور، تیوسولفات، با شده انجام تیمارهاي شد. انجام

 ها غلظت ۀهم در ساکازر اسید، سالیسیلیک اسید، هیومیک

 و ساعت 65 مدت به بسته کامالً محیط در اتیلن با تیمار و

 در کدام هر ها گل توسط شده تولید اتیلن گیري اندازه نیز

 منظور به اند. شده اجرا واحد در گیاه یک و تکرار 4

 و تیمارها تمام با اول آزمایش تر دقیق نتایج آوردن دست به

 نتایج شود بررسي تا شد تکرار دوباره تکرارها و ها غلظت

 .است داشته خطا یا دقت اندازه چه تا اول آزمایش
 

 بحث و نتايج

 واریانس ۀتجزی از حاصل نتایج نقره: تيوسولفات اثر

 بین عمر طول با رابطه در که است داده نشان ها داده

 در  شاهد  و  تیمارها  سایر  با نقره تیوسولفات تیمارهاي

 داشت.  وجود  داريامعن  اختالف درصد 3 احتمال سطح

 

 شاهد به نسبت را عمر طول نقره تیوسولفات هاي غلظت

 دوم( آزمایش در روز 2/3 و اول آزمایش در روز 2/3)

 ،64/4 هاي غلظت در گلداني عمر بیشترین و داده افزایش

 آمده دست به نقره تیوسولفات موالر میلي 24/4 و 4/4

 تیوسولفات تیمار میانگین ۀمقایس نتایج .(6و3)شکل است

 داد نشان آزمایش دو هر در محلول جذب میزان بر نقره

 جذب بر نقره تیوسولفات مختلف هاي غلظت با تیمار که

 در محلول جذب افزایش سبب داشته مثبتي ثیرأت محلول

 و مستقیم ۀرابط وجود بیانگر که است شده روزها بیشتر

 واریانس ۀتجزی نتایج .(5شکل ) است عمر طول با خطي

 تر وزن با رابطه در که است داده نشان همچنین ها دهدا

 سطح در نقره تیوسولفات تیمارهاي ۀهم بین نسبي

 اختالف تیمارها سایر و شاهد با درصد 4 احتمال

 ها داده میانگین ۀمقایس است. داشته وجود داريامعن

 و نسبي تر وزن بیشترین روزها بیشتر در که داد نشان

 64/4 و STS 3/4 تیمار به متعلق ترتیب به شکوفایي

 آزمایش این در است. بوده نقره تیوسولفات موالر میلي

 موجب شاهد  هاي گل  با  مقایسه در نقره سولفات تیو

 شد ها گل پژمردگي در خیرأت و آب جذب افزایش

 که Ichimura et al (2008). هاي یافته با که( 3)شکل

سبب  آبي روابط بهبود طریق از ترکیب این کردند بیان

 رقم تازتا نرگس هاي گل کیفیت و عمر طول افزایش

 دارد. مطابقت شدند، چایننسیس
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  مستر داچ رقم نرگس بریدة گل برداشت از پس عمر بر مختلف تیمارهاي تأثیر .3  شکل

 (.ندادند نشان شاهد با معناداري اختالف نانوسیلور و ساکارز هومیک، اسید سالیسیلیک، اسید مختلف هاي غلظت )

STS :نقره تيوسولفات  /HUM :هوميک اسيد  /SA :ساليسيليک اسيد  /Nano :ورنانوسيل  /SUC :ساکارز 
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 مستر داچ رقم نرگس بریدة هاي گل عمر طول مقایسۀ .6  شکل

 پنجم روز در نقره تیوسولفات مختلف هاي غلظت در

 

 
هاي مختلف تیوسولفات نقره بر وزن تر  . تأثیر غلظت3 شکل

 نسبي گل بریدة نرگس رقم داچ مستر
 

 
ختلف تیوسولفات نقره بر جذب هاي م . تأثیر غلظت5  شکل

 محلول گل بریدة نرگس رقم داچ مستر
 

 با تیمار که شد مشخص همچنین حاضر پژوهش در

 روزها بیشتر در محلول جذب حفظ سبب نقره تیوسولفات

 آنتي خاصیت نتیجه در آوندي انسداد نبود علت به که دش

 Balestra et) است بوده نقره تیوسولفات ترکیب باکتریالي

al., 2005.) پژوهشگران دیگر هاي یافته پژوهش این نتایج 

 عمل از جلوگیري در نقره تیوسولفات نقش خصوص در

 و نسبي تر وزن حفظ نتیجه در آبي، تعادل حفظ اتیلن،

 برداشت از پس عمر طول افزایش و محلول جذب افزایش

 Van) کند مي ییدأت را بریده هاي گل از بسیاري

Meeteren et al., 2006.) رسد مي نظر به STS طریق از 

 افزایش سبب آبي روابط بر ثیرأت و باکتریایي ضد خاصیت

 آزمایش نتایج (.He et al., 2006) شود مي عمر طول

 نقره تیوسولفات مختلف هاي غلظت که داد نشان حاضر

 بهتر جذب سبب داشته ثیرأت نسبي تر وزن حفظ بر

 در پیري اختناند خیرأت به سبب نتیجه در و شده محلول

 با که است شده مستر داچ رقم نرگس ةبرید هاي گل

 تغییر دارد. مطابقت Ichimura et al. (2002) نتایج

 این به احتماالً هفتم روز در شاهد منحني معمول غیر

 است یافته افزایش جذب آخر روزهاي در که است علت

 است ممکن اما داشت، مي ثابتي روند باید قاعدتاً که

 که است اي نتیجه حال ره به ؛باشد هم گیري ندازها خطاي

 است. شده گرفته آزمایش از
 

 نانوسيلور

 محلول و عمر طول نانوسیلور تیمار مختلف هاي غلظت

 افزایش این اما داده افزایش شاهد به نسبت را شده جذب

 تر وزن حفظ نظر از که صورتي در است، نبوده دارامعن

 اختالف شاهد به نسبت نانوسیلور هاي غلظت ۀهم نسبي

 .(4)شکل  است  شده دار امعن اختالف این و اند داده نشان

 روزها بیشتر در گل قطر بررسي نظر از همچنین

 و نداده نشان اختالفي شاهد به نسبت نانوسیلور تیمارهاي

 هاي یافته با ما نتایج اند. داشته شاهد از کمتري قطر حتي

Liu et al. (2009) ژربرا ةبرید گل در را نانوسیلور که 

 4) غلظت کمترین که دادند نشان و کردند استفاده

 به را نسبي تر وزن کاهش ،شده استفاده لیتر( بر گرم میلي

 آزمایش نتایج دارد. همخواني کامالً است انداخته خیرأت

 (Lu et al., 2010) پژوهشگران دیگر هاي یافته با حاضر
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 رز ةبرید گل بر را نانوسیلور تیمارهاي مثبت ثیرأت که

 افزایش به مشخصاً را مثبت اثر این و اند کرده گزارش

 نظر به که دارد مغایرت اند، داده نسبت هیدرولیکي هدایت

 بر نانوسیلور تیمارهاي نداشتن مثبت ثیرأت رسد مي

 احتماالً شده انجام آزمایش در برداشت از پس خصوصیات

 ویژه هب و شده آزمایش رقم ،گل نوع در تفاوت علت به

 که چرا باشد آزمایش این در شده استفاده هاي غلظت

 در سیاهي و شدگي له نظیر عالئمي برداري داده هنگام

شده با نانوسیلور مشاهده شد تیمار هاي گل ۀساق انتهاي

 باال هاي غلظت اثر رب سمیت ایجاد علت به احتماالً که

   است. شده ایجاد

 

 

 نسبي تر وزن بر سیلور نانو فمختل هاي غلظت تأثیر .4  شکل

 مستر داچ رقم نرگس بریدة گل

  

 هوميک اسيد

 هاي غلظت با شده ارزیابي روزهاي در ها گل عمر طول

 با مقایسه در را داريامعن تفاوت هومیک اسید مختلف

 پایین هاي غلظت است. نداده نشان تیمارها سایر و شاهد

 نسبي تر وزن حفظ و محلول جذب هومیک اسید

 است.  داده نشان باالتر هاي غلظت نیز و شاهد از بیشتري

 نسبي تر وزن نظر از است. نشده دارامعن تفاوت این اما

 تر وزن پایاني روزهاي در هومیک اسید هاي غلظت ۀهم

 .(2)شکل  اند داده نشان شاهد به نسبت بیشتري

 طول نظیر هایي شاخص نظر از ،کلي طور به که حالي در

 هاي غلظت گل قطر و نسبي تر وزن ول،محل جذب عمر،

 تیمارها سایر و شاهد به نسبت هومیک اسید باالي

 Nikbakht et al. (2008) دادند. نشان را مقدار کمترین

 از قبل غذایي محلول در را هومیک اسید مختلف ثیرأت

 عمر و فیزیولوژیک و مورفولوژیک هاي ویژگي بر برداشت،

 که دادند نشان و کردند ایشآزم مالیبو رقم ژربرا گلجایي

 اسید باالي غلظت در گل این برداشت از پس عمر

 است داده نشان افزایش شاهد به نسبت روز 2/3 هومیک

 این از استفاده علت به احتماالً حاضر آزمایش نتایج با که

 ها آن ندارد. مطابقت برداشت، از پس ةدور در ترکیب

 کاهش ،یکهوم اسید تیمارهاي کردند گزارش همچنین
 نتایج با که است داده قرار ثیرأت تحت را ژربرا گل تر وزن

 در اینکه رغم به ،پایین( غلظت )در دارد هماهنگي ما

 برداشت از پس استفاده صورت به فقط تیمار ما آزمایش

 اسید باالي هاي غلظت نداشتنثیرأت است. شده انجام

 این به است ممکن برداشت از پس خصوصیات بر هومیک

 اثر باال هاي غلظت در هومیک اسید که باشد لتع

 است شده گزارش همچنین دارد. عناصر جذب بر کمتري

 ها گل برداشت از پس عمر بر هومیک اسید مثبت اثر که
 شبه ویژگي دلیل به  احتماالً و هاست آن غلظت به وابسته

 بر ثیرأت طریق از را خود اثر که است آن هورمون

 اعمال هورموني توازن تغییر و زیميآن تنفسي، هاي فعالیت

 شبه هاي فعالیت (.Nikbakht et al., 2008) کند مي

 أمنش با هومیک اسید براي آدنین بنزیل مانند هورموني

 دالیل از رسد مي نظر به و است شده گزارش لئوناردیت

 است متفاوت شده انجام متعدد هاي آزمایش نتایج اینکه

 از حاضر پژوهش )در کهومی اسید أمنش ازتفاوت ناشي

 ،،غلظت رقم، گل، نوع است(، شده استفاده پیت أمنش

 محلول pH نیز و برداشت( از پس و )قبل استفاده زمان

 عمر کاهش .است شده استفاده هومیک اسید با شده تهیه

 هاي غلظت در خصوص به بریده هاي گل برداشت از پس

 هب احتماالً آزمایش این در هومیکي ترکیبات باالي

 Zamani et) باشد مربوط محلول اسمزي پتانسیل افزایش

al., 2011).  

 

 
 تر وزن بر هومیک اسید مختلف هاي غلظت تأثیر .2  شکل

 مستر داچ رقم نرگس بریدة گل نسبي
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هاي مختلف اسید سالیسیلیک بر وزن تر   تأثیر غلظت .2 شکل 

 گل بریدة نرگس رقم داچ مستر نسبي

 

 يکساليسيل اسيد اثر

 و 3 حاوي تیمار در عمر طول بیشترین حاضر پژوهش در

 وزن و محلول جذب نیز و آمد دست هب SA ماکروموالر 6

 سبب و هداد افزایش شاهد به نسبت را بریده گل نسبي تر

 دارامعن که شده پیري و نسبي تر وزن کاهش در خیرأت

 سالیسیلیک اسید پایین هاي غلظت .(2)شکل  است نبوده

 این که است داده نشان شاهد از بیشتري لمحلو جذب

 که Ezhilmathi et al. (2007) هاي یافته با نتایج

 گالیول در را سالیسیلیک اسید مختلف هاي غلظت

 دارد. هماهنگي کردند گزارش را مشابه نتایج و استفاده

Alaey et al. (2011) 644 و 344 ،44 ،4 هاي غلظت نیز 

 و برداشت از قبل هفته دو ار سالیسیلیک اسید موالر میلي

 استفاده گلداني محلول تیمار صورت به رز برداشت از پس

 جذب و نسبي تر وزن بر مثبتي ثیرأت که کردند گزارش و

 مورد در حدودي تا ما نتایج با که است داشته محلول

 افزایش مورد در اما است داشته هماهنگي محلول جذب

 زمان دلیل به اندتو مي که است نداشته مطابقت عمر طول

 باشد. برداشت از بعد ةاستفاد صرفاً نیز و تیمار تر کوتاه

 فعالیت اسیدسالیسیلیک که است شده گزارش

 ۀتجزی شروع ،دهد مي افزایش را ها آنزیم اکسیداني آنتي

 و فعالیت ،اندازد مي خیرأت به را سلول ساختاري ترکیبات

 را یلنات تولید ،کند مي کم را اکسیداز ACC حساسیت

-Mei) دهد مي افزایش را عمر طول نتیجه در و کاهش

hua et al., 2008.)  
 

 ساکارز اثر

 ساکارز مختلف هاي غلظت داد نشان پژوهش این نتایج

 به نسبت را مستر داچ رقم نرگس ةبرید گل گلجایي عمر

 نشده دار امعن اختالف این که است داده افزایش شاهد

 مطلب این بیانگر نیز ولمحل جذب مورد در نتایج است.

 از پس ابتدایي روزهاي در محلول جذب میزان که است

 کاهش روند پایاني روزهاي در و شاهد از بیش تیمار

 ساکارز هاي غلظت ۀهم است. بوده شاهد با مطابق جذب

 به نسبت و داشته مثبت ثیرأت نسبي تر وزن حفظ در

 ینهمچن .(8)شکل  دادند نشان داريامعن اختالف شاهد

 تحت هاي گل شکوفایي بر ساکارز که دادند نشان ما نتایج

 آزمایش نتایج است. گذاشته مثبت ثیرأت نیز آزمایش

 مثبت ثیرأت در پژوهشگران دیگر هاي یافته یدؤم حاضر

 است. بریده هاي گل برداشت از پس خصوصیات بر ساکارز

Ichimura (1998) ها، کربوهیدرات است کرده گزارش 

 بریده هاي گل در نیز را اتیلن به ساسیتح است ممکن

 د.نده افزایش را گلجایي عمر نتیجه  در و کاهش

Yamada et al. (2007،) رزهاي در ساکارز کاربرد با 

 به نسبت شده تیمار هاي گل تر وزن دادند نشان بریده

 حاضر آزمایش نتایج با که است یافته افزایش شاهد

 کردند گزارش Ichimura et al. (2002) دارد. مطابقت

 زمستان طي تازتا رقم نرگس در کربوهیدرات مقدار

 ،بنابراین است. بوده باالتر سال در مواقع سایر به نسبت

 علت به است ممکن ساکارز با نرگس ةبرید هاي گل تیمار

 ساقه، بافت در کربوهیدرات از متفاوتي هاي غلظت وجود

 باشد تهنداش چنداني اثر ها گلبرگ به نسبت گل و برگ

 اثر است ممکن ساکارز ندارد. همخواني ما هاي یافته با که

 به و دده افزایش را پیري انداختن خیرأت به در سیتوکنین

 Mayak) بکاهد پیري تحریک در را اتیلن اثر ترتیب این

et al., 1978)، حساسیت تغییر با را کار این است ممکن و 

 دخالت ،قندها مهم آثار دیگر از دهد. انجام اتیلن به بافت

 خیرأت به را پیري که هاست گل اسمزي تنظیم در ها آن

  .(Aarts, 1957) اندازد مي

 

 
 گل نسبي تر وزن بر ساکارز مختلف هاي غلظت تأثیر .8  شکل

 مستر داچ رقم نرگس بریدة
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 اتيلن تيمار

 طول که داد نشان ها داده واریانس ۀتجزی از حاصل ۀتجزی

 در اتیلن مختلف هاي غلظت با دهش تیمار هاي گل عمر،

 که نحوي به است بوده دارامعن درصد 3 احتمال سطح

  تیمارهاي آن از بعد و داشته را عمرطول بیشترین شاهد،

ET1 و ET10 را عمر طول کمترین و داشتند قرار 

 که (3)شکل دادند نشان ET100 با شده تیمار هاي گل

 اتیلن  برابر  در  بریده  گل  این نسبي حساسیت بیانگر

  .است خارجي

 در که داد نشان همچنین ما هاي آزمایش نتایج

 شده تیمار ةنقر تیوسولفات با که مستر داچ رقم نرگس

 هاي عمرگل طول نصف حدود در عمري طول افزایش

 که است مطلب این یدؤم که است شده مشاهده شاهد،

 نتایج همچنین است. اتیلن به حساسنیمه مزبور رقم

 نرگس که داد نشان نیز GC دستگاه با اتیلن گیري زهاندا

 رو این از (،34 )شکل کند مي تولید اتیلن مستر داچ رقم

 نیمه ارقام ءجز برداشت، از پس زمان در شده یاد رقم

 شود. مي محسوب کلیماکتریک

 

 
ساعته( بر  65هاي مختلف اتیلن )تیمار  تأثیر غلظت .3 شکل 

م داچ مسترطول عمر گل بریدة نرگس رق

 

 
 مستر داچ رقم نرگس بریدة هاي گل در اتیلن تولید میزان .34  شکل

 

Ichimura et al. (2002) هاي گل که کردند گزارش 

 مطابق که هستند اتیلن به حساس نرگسة شد باز تازه

 .Woltering et alۀ نظری مقابل در این و ماست هاي یافته

 اتیلن به حساس غیر را نرگس گل که است (1988)

 .کردند بندي رده

 علت به است ممکن اختالف این که است آشکار

 شود. داده نسبت اتیلن تیماربا زمان و رقم در تفاوت

.Ichimura et al (2002) با را نرگس ةشد باز تازه هاي گل 

 ساعت 65 مدت براي اتیلن لیتر در مایکرولیتر 3 غلظت

 در فیزیولوژیکي لحاظ از ها گل که حالي  در کردند. تیمار

 گرفت نتیجه توان مي ،بنابراین بودند. بسته ۀغنچ ۀمرحل

 به کمتر غنچه ۀمرحل در و شدن باز از قبل ها گل این

 پوتیکوس نرگس رسد مي نظر به اند. بوده حساس اتیلن

 با تیمار پیش با اتیلن به بودن حساس غیر علت به

 Ichimura et) است نداشته عمر ایشزاف نقره تیوسولفات

al., 2002)، عمر طول افزایش تازتا هاي نرگس در اما 

 بودن حساس نیمه نیز ما هاي آزمایش است. شده مشاهده

 بر نقره تیوسولفات مثبت ثیرأت به توجه با مستر داچ رقم

  است. کرده ثابت را عمر طول افزایش

 

 کلی گيري نتيجه

 داچ رقم نرگس ةبرید گل داد نشان حاضر آزمایش نتایج 

 عمل ة)بازدارند نقره سولفات تیو مثبت ثیرأت علت به سترم

 اتیلن مقدار نیز و برداشت از پس خصوصیات بر اتیلن(

 در گرفتن  قرار و بوده حساس آن به نسبت تولیدي،

 استاندارد، غیر انتقال شرایط ویژه به خارجي اتیلن معرض



 624 ... وسیلور، اسید سالیسیلیک، اسید هومیک وبررسي اثر ان :چمني و نبوي مهاجر 

 زیادي حد تا را بریده گل این برداشت از پس عمر طول

 است. داده قرار ثیرأت تحت

 آن در برداشت که فیزیولوژیکي ۀمرحل همچنین

 گلداني عمر در نیز غازي( گردن ۀ)مرحل گیرد مي صورت

 است ممکن عالوه هب .دارد بسزایي ثیرأت گل این ۀبهین

 اسیدهومیک و اسیدسالیسیلیک نظیر آلي مواد اینکه علت

 داچ رقم نرگس ةبرید گل برداشتي از پس خصوصیات در

 دلیل به اند نداشته اثري یا داشته کمي مثبت اثر مستر

 زمان گیاه، رشدي شرایط شده، مطالعه رقم گل، نوع تفاوت

  باشد. بوده شده استفاده غلظت و تیمارها این از استفاده
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