
 

 

 

 

 
 

 بر جاسمونات متیل و اسید سالیسیلیك برداشت از قبل کاربرد بررسی

 بریده شاخه رز کیفی و یکمّ های ویژگی
 

 3ضمير روشن نجمه ، 2ميردهقان حسين سيد ،*1رمضانيان اصغر

 
 ایران شيراز، شيراز، دانشگاه کشاورزي، ةدانشکد باغبانی، علوم بخش یاراستاد .1
 ایران رفسنجان، )عج(، عصر ولی دانشگاه کشاورزي، ةدانشکد غبانی،با علوم گروه دانشيار .2
 ایران رفسنجان، )عج(، عصر ولی دانشگاه کشاورزي، ةدانشکد باغبانی، علوم گروه ارشد، کارشناسی ةآموخت دانش .3

 
 13/09/1392 مقاله: پذیرش تاریخ 30/4/1392 مقاله: وصول تاریخ 

 

 چكيده

 یكمّن  و كيفی صفات برخی و جايی گل عمر طول بر جاسمونات متيل و اسيد ساليسيليک برداشت از قبل ردكارب اثر حاضر، پژوهش در

 ١/0 و 05/0 ،0١/0 سنطح  سنه  در اسنيد  ساليسنيليک  بنا  برگنی  پاشنی  محلنول  شد. بررسی’دلسويتا‘ و ’واتر سوييت‘ رقم رز ةبريد گل

 اينن  شند.  اسنتفاده  شناهد  تيمنار  مقطر آب از و انجام برداشت از قبل الرمو ميلی 2/0 و ١/0 سطح دو در جاسمونات متيل و موالر ميلی

 ةدرجن  ٣±١ دمنای  در برداشنت  از پنس  هنا  گنل  شد. انجام تکرار چهار در تصادفی كامالً یطرح قالب در فاكتوريل صورت به آزمايش

 نگهدارننده،  محلنول  جنذب  نسنبی،  ةتاز وزن جايی، گل عمر نظير هايی ويژگی و گرفتند قرار درصد 80-70 نسبی رطوبت و سلسيوس

 تيمنار  ’واتنر  سوييت‘ رقم در نگهداری ةدور طی داد نشان نتايج د.ش ارزيابی ساقه كل كربوهيدرات و گلبرگ یغشا پايداری گل، قطر

 در خيرأتن  قطرين  از موالر ميلی ١/0 جاسمونات متيل تيمار ’دلسويتا‘ رقم در و موالر ميلی ١/0 اسيد ساليسيليک و 2/0 جاسمونات متيل

 افنزايش  و هنا  گلبنرگ  یغشنا  پاينداری  حفنظ  نسنبی،  ةتناز  وزن افنزايش  محلنول،  جنذب  مينزان  افزايش با پيری با مرتبط يندهایافر

 بنا  ’دلسنويتا ‘ رقم با مقايسه در روز 56/40 ميانگين با ’واتر سوييت‘ رقم ،همچنين .داد افزايش را جايی گل عمر ساقه كل كربوهيدرات

 متينل  بنا  رز برداشت از قبل پاشی محلول ،كلی طور به داد. نشان بيشتری جايی گل عمر سلسيوس ةدرج ٣ دمای در وزر 74/27 ميانگين

 شود. می توصيه بريدنی رزهای برداشت از پس ماندگاری و كيفيت افزايش برای راهکاری اسيد ساليسيليک و جاسمونات

 .پاشی محلول ماندگاری، كيفيت، جايی، گل  عمر پيری، ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 برداشت زمان از رز ةبريد شاخه های گل در كيفيت كاهش

 جمله از دوردست، مناطق به صادرات همچنين ،مصرف تا

 عوامل ند.يرو هروب آن با دكنندگانيتول كه است یمسائل

 كنترل را بريده شاخه های گل برداشت از پس عمر متعددی

 پس و برداشت از قبل عوامل به را ها آن توان می كه كند می

  [.4] كرد تقسيم برداشت از

 در اسيد ساليسيليک اربردك كه داد نشان تحقيقات نتايج

 باعث و است پيری فرايند ةكندكنند عامل بريدنی های گل

 [.25 ،24 ،5] شود می ها گل جايی گل عمر افزايش

 های رنگدانه افزايش برگ، سطح افزايش با اسيد ساليسيليک

 ميزان افزايش باعث فتوسنتز افزايش و تزیفتوسن

 های يندافر ها كربوهيدرات [.١4] شود می كربوهيدرات

 حفظ نظير ،كند می تقويت را ها گل عمر طول اساسی

 مينأت و آب، ميزان تنظيم ميتوكندری، فعاليت و ساختار

 فيزيولوژيکی و بيوشيميايی يندهایافر برای الزم انرژی

 ،رو اين از [.١٩] مادری ةبوت از شدن جدا از پس ها گل

 كاربرد با برداشت موقع در كربوهيدرات مناسب ةذخير

 های گل برای الزم انرژی حفظ باعث اسيد ساليسيليک

 بعد متابوليکی های فعاليت ةادام باعث همچنين بريده، شاخه

 در پژمردگی سريع پيشرفت از جلوگيری و برداشت از

 در اسيد ساليسيليک كاربرد شود. می بريدنی های گل

 و ها پاتوژن برابر در دفاعی های آنزيم یالقا با بريده های گل

 كاهش موجب ساقه های آوند انسداد از جلوگيری با

 محلول جذب افزايش آب، جريان به ساقه مقاومت

 عمر افزايش نهايت در و آبی تعادل حفظ نگهدارنده،

 رتيما بررسی با محققان [.26 ،١2] دشو می جايی گل

 اين كه كردند مشاهده بريده شاخه رز بر اسيد ساليسيليک

 های آنزيم افزايش و اتيلن توليد كاهش با هورمون

 ساختاری تركيبات هيدروليز در خيرأت سبب اكسيدانت آنتی

 های سلول از الکتروليت مواد نشت كاهش سلولی، ديوار

  [.7] شود یم كيفيت حفظ و افزايش و گلبرگ،

 به بسته گياهان در ها جاسمونات کیفيزيولوژي آثار

 به غلظت و جاسمونات نوع نموی، ةمرحل گياهی، ةگون

 متيل كاربرد داد نشان تحقيقات [.٩] است متفاوت رفته كار

 بريدنی گل برداشت از پس عمر افزايش در جاسمونات

 جاسمونات متيل پايين های  غلظت [.2] است ثرؤم فريزيا

 فرنگی توت در خاكستری كپک رشد از چشمگيری طور به

 سبب جاسمونات متيل با تيمار [.١8] كند می جلوگيری

 رقم چندين در بوتريتيس بيماری برابر در مقاومت افزايش

 كاربرد دهد. می افزايش را جايی گل عمر و شود می رز گل

 با آنتوريوم و اطلسی های گل در جاسمونات متيل

 بخار صورت به ميکروموالر 5000 و 500 ،50 های غلظت

 و اكسيداز سی سی یا افزايش باعث ساعت 25 مدت به

 متيل و شود می ها گل اين پيری تسريع و اتيلن توليد

 یغشا پاشيدن هم از و ليپيدها مسمتابولي در جاسمونات

 نتايج اين .[١6] دارد نقش اتيلن توليد تسريع با سلولی

 و محصوالت متفاوت پاسخ علت به احتماالً مختلف

 [.١١] است جاسمونات متيل با تيمار مختلف ایه روش

 رز بريدنی های گل برداشت از پس زياد ضايعات به باتوجه

 اهميت و انبارداری و جايی هجاب مراحل طول در

 ،گياهی رشد های كننده تنظيم با برداشت از قبل پاشی محلول

 كاهش برای راهکاری به دستيابی هدف با پژوهش اين

  شد. انجام كيفيت و ندگاریما افزايش و ضايعات

 

 ها روش و مواد .2

 ’واتر سوييت‘ ةبريد شاخه رز رقم دو روی حاضر آزمايش

 ةحوم در واقع هيدروپونيک تجاری ةگلخان در ’دلسويتا‘ و

 ةروزان دمای لوكس، كيلو 45-٣5 نوری شرايط با شيراز

 رطوبت با سلسيوس ةدرج 20-١5 ةشبان دمای و 22-25

 در رز ةسال يک های بوته شد. انجام درصد 75-60 نسبی

 نوبت دو در سبز به ارغوانی از ها برگ رنگ تغيير ةمرحل

 سه در اسيد ساليسيليک های تيمار با هفته يک ةفاصل با
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 جاسمونات متيل و موالر( ميلی ١/0 و 05/0 ،0١/0) سطح

 آب از و پاشی محلول موالر( ميلی 2/0 و ١/0) سطح دو در

در بعد هفته دو .شد ستفادها شاهد تيمار مقطر  
 برگشته كاسبرگ دو يا يک كه شد انجام برداشت ای مرحله

)حالت
 

شدن باز به شروع بيرونی گلبرگ دو يا يک و افقی(  
كردند.

 
های گل های ساقه ،سپس

 
حدود ارتفاع با رز بريدنی

 برگ سه جز به ها برگ تمامی و اندازه هم متر سانتی 45 
ارلن داخل در ها گل آزمايش انپاي تا و شد حذف انتهايی  

 درصد ٣ )حاوی نگهدارنده محلول ليتر ميلی 500 حاوی

آزمايشی واحد هر در كه  طوری به شد، نگهداری ساكارز(

رطوبت با سلسيوس ةدرج ٣±١ دمای در گل شاخه سه 

  داشت. وجود درصد 70-80 نسبی 

 ست،ها گل شکوفايی ميزان دهندة نشان كه ها گل قطر

 گيری اندازه برای .شد گيری اندازه كوليس با ميان در روز کي

 های گل بار کي روز سه هر (RFW) تر وزن نسبی درصد

 توزين و آورده بيرون محلول حاوی های جای گل از بريدنی

 .شد محاسبه ١ فرمول از استفاده با و شد

(١)  RFW (%) = (Wt/W0) × 100 

 ،سوم ،لاو های روز در ساقه تر وزن Wt رابطه، اين در

 است. صفر روز در ساقه تر وزنWt=0  و ... و پنجم

 فواصل در شده جذب محلول ميزان گيری اندازه برای

 .[١4] شد استفاده 2 ةرابط از مشخص زمانی

 (Wt=0-Wt) =)گرم( نگهدارنده محلول جذب (2)

 و صفر روز در )گرم( ارلن كل وزن Wt=0 رابطه، اين در

Wt پايان ام24 و ... ،ششم ،مسو روز در ارلن كل وزن( 

 است. آزمايش(

 اسيد سولفوريک فنل روش با محلول قندهای غلظت

 در آون )در شده خشک ةساق نمونه گرم ١/0 از استفاده با

 از و تعيين ساعت( 48 مدت به سلسيوس ةدرج 60 دمای

 استخراج [.20] دش استفاده استاندارد منزلة به گلوگز

 با اسيدی هيدروليز روش از استفاده با بافت از نشاسته

 ميزان آنترون افزودن با نهايت در و انجام اسيد پركلريک

 نانومتر 485 موج طول در اسپکتروفتومتر دستگاه با جذب

 شاخص [.20] دش محاسبه آن مقدار سپس و گيری اندازه

 و ازهيلماتی روش از استفاده با گلبرگ یغشا پايداری

 در گلبرگ های ديسک کیالکتري هدايت ميزان با همکاران

 [.5] شد گيری اندازه سلسيوس ةدرج ١00 و 40 دمای دو

 برداشت زمان از ها روز تعداد جايی، گل عمر ارزيابی برای

 درصد 60) ها گلبرگ ةهم روی پيری های نشانه بروز تا

 شد گرفته نظر در جايی گل عمر عنوان به گلبرگ( پژمردگی

[١.]  

 كامالً طرح قالب در يلفاكتور صورت به آزمايش اين

 انجام گل شاخه سه با تکرار هر و تکرار چهار در تصادفی

 گلبرگ، یغشا پايداری جز به صفات تمامی شد.

 صورت به جايی گل عمر و ساقه كل كربوهيدرات

 به برداری نمونه زمان گرفتن درنظر با شده خرد های كرت

 اصلی عامل منزلة به رقم و تيمار و فرعی عامل منزلة

 دوازدهم روز از تيمارها اينکه دليل به ،همچنين شد. تجزيه

 از نتايج ،داد نشان خود از بيشتری اختالف نگهداری ةدور

 شده آوری جمع اطالعات است. شده آورده دوازدهم روز

 SAS و MSTATC آماری های افزار نرم از استفاده با

 گرفت صورت LSD آزمون با ها ميانگين ةمقايس و واكاوی

 د.ش رسم اكسل افزار نرم با ها شکل و

 

 بحث و تایجن .3

 نگهدارنده محلول جذب .1. 3

 با مقايسه در نگهداری ةدور تمام در ’واتر سوييت‘ رقم

 متقابل اثر داد. نشان بيشتری محلول جذب ’دلسويتا‘ رقم

 محلول جذب ميزان بيشترين كه داد نشان رقم و تيمار

 های تيمار به متعلق و ’واتر سوييت‘ رقم در نگهدارنده

 موالر ميلی 2/0 جاسمونات متيل و 05/0 اسيد ساليسيليک

 اسيد ساليسيليک و ١/0 جاسمونات متيل های تيمار و بود
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 شاهد با مقايسه در كمتری محلول جذب موالر ميلی 0/0١

 محلول جذب بيشترين نيز ’دلسويتا‘ رقم در داد. نشان

 موالر ميلی 05/0 اسيد ساليسيليک تيمار به متعلق نگهدارنده

 تيمار به مربوط رقم اين در نيز جذب ميزان كمترين و

 با مقايسه در كه است موالر ميلی ١/0 اسيد ساليسيليک

 (.١ )شکل داد نشان داری امعن اختالف تيمارها ةبقي و شاهد

 داد نشان نگهداری ةدور و تيمار متقابل اثر از حاصل نتايج

 افزايش ها تيمار ةهم در لمحلو جذب ،زمان گذشت با كه

 مختلف های تيمار در محلول جذب ميزان ولی يافت

 جذب ميزان بيشترين نگهداری ةدور پايان در .بود متفاوت

 و موالر ميلی 05/0 اسيد ليکيساليس تيمار به مربوط محلول

 جذب ميزان كمترين و موالر ميلی 2/0 جاسمونات متيل

 موالر ميلی 0١/0 يداس ساليسيليک تيمار به مربوط محلول

 داد نشان داری امعن اختالف شاهد با مقايسه در كه بود

 .(١ )جدول

 رز ةبرید شاخه گل در (gr) محلول جذب بر زمان و  متقابل اثر .1 جدول

 (dانبارداری) زمان
 رتيما

24 2١ ١8 ١5 ١2 

bc6٩/١04 g0٣/٩7 i84/85 k58/7٣ n†٩7/6شاهد ٣ 

ef66/٩٩ h77/٩2 j 6٩/82 l 66/70 p ٩4/56 موالر( ميلی 0١/0) اسيد ساليسيليک 

a5٣/١١6 b07/١05 h٩٩/٩١ k66/74 mn٩٩/64 موالر( ميلی 05/0) اسيد ساليسيليک 

b٩١/١04 h١0/٩4 j١4/8١ m56/66 q64/5موالر( ميلی ١/0) اسيد ساليسيليک ٣ 

cd٣6/١02 fg٣4/٩7 i0٩/87 k47/7٣ o02/6موالر( ميلی ١/0) جاسمونات متيل ١ 

a66/١١5 de45/١0١ i64/87 k5٣/74 mn84/64 موالر( ميلی 2/0) جاسمونات متيل 

 .ندارد درصد ١ احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر یدار امعن اختالف گريکدي با هشد مشخص مشابه حروف با كه صفت هر به مربوط یها نيانگيم - †
 

 
 در نگهدارنده محلول جذب بر رقم و (MJ) جاسمونات متیل و(SA)  اسید لیسیلیكسا برداشت از قبل تیمارهای كنش برهم .1 شکل

 سلسیوس ةدرج 3±1 دمای در نگهداری ةدور طی رز گل
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 نسبی ةتاز وزن .2. 3

 در كه دهد می نشان رقم و تيمار متقابل اثر از حاصل نتايج

 موالر ميلی ١/0 اسيد ساليسيليک تيمار ’واتر سوييت‘ رقم

 شاهد با مقايسه در كه است نسبی ةتاز وزن رينبيشت دارای

 0١/0 اسيد ساليسيليک تيمار .داد نشان داری امعن اختالف

 بدون را نسبی ةتاز وزن ،درصد 65/8٣ مقدار با موالر ميلی

 داد كاهش درصد 84 مقدار هب شاهد با دار امعن تفاوت

 جاسمونات متيل های تيمار ’دلسويتا‘ رقم در (.2 )جدول

 نسبی وزن بيشترين موالر ميلی ١/0 اسيد ساليسيليک و 0/١

 (.2 )شکل داد نشان داری امعن اختالف شاهد با كه داشت را

 ساليسليک تيمار داد نشان نگهداری ةدور و تيمار قابلتم اثر

 نسبی ةتاز وزن نگهداری ةدور تمام در موالر ميلی ١/0 اسيد

 داد. شانن تيمارها ةبقي و شاهد با مقايسه در را بيشتری

 مربوط نگهداری ةدور پايان در نيز نسبی ةتاز وزن كمترين

  داد. نشان داری امعن اختالف تيمارها تمام با كه بود شاهد به

 

 رز ةبرید شاخه گل در (%) نسبی ةتاز وزن بر زمان و  متقابل اثر .2 جدول

 (d) انبارداری زمان

 ١2 ١5 ١8 2١ 24 تيمار

p 80/52 n 28/64 i ٣٩/77 e ٩8/8٩ b† 50/٩7 شاهد 

o ١4/58 l 24/68 ij 4٣/76 g ٣2/82 d ٣7/موالر( ميلی 0١/0) اسيد ساليسيليک ٩٣ 

o 44/5٩ k ١0/70 h 4٣/7٩ e 42/٩0 b 7٩/٩7 موالر( ميلی 05/0) اسيد ساليسيليک 

k 66/70 h ٩2/7٩ f 4٣/87 c 5٣/٩5 a ١٣/١0موالر( ميلی ١/0) اسيد ساليسيليک ١ 

m 05/66 j ٩0/74 g 4١/8٣ e 06/٩١ bc 8١/٩6 موالر( ميلی ١/0) جاسمونات متيل 

mn 55/64 k ٣٩/7١ h 40/80 e 8١/8٩ bc 60/٩6 موالر( ميلی 2/0) جاسمونات متيل 

 .ندارد درصد ١ تمالاح سطح در LSD آزمون براساس یدار امعن اختالف گريکدي با ه،شد مشخص مشابه حروف با كه صفت هر به مربوط یها نيانگيم - †

 

 
  ةتاز وزن بر رقم و (MJ)جاسمونات متیل و(SA)  اسید سالیسیلیك برداشت از قبل تیمارهای كنش برهم .2 شکل

   سلسیوس ةدرج 3±1 دمای در نگهداری ةدور طی رز گل نسبی
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 گل قطر .3. 3

 گل قطر نگهداری ةدور سراسر در ’واتر سوييت‘ رقم

 نشان ها )داده داد نشان ’دلسويتا‘ مرق با مقايسه در بيشتری

 دهد می نشان نگهداری ةدور و تيمار كنش برهم نشد(. داده

 افزايش ها تيمار ةهم در نگهداری ةدور طی گل قطر كه

 متيل های تيمار نگهداری ةدور پايان در كه  طوری به ،يافت

 ثيرأت موالر ميلی ١/0 اسيد ساليسيليک و 2/0 جاسمونات

 4/45) شاهد با مقايسه در كه داشت گل قطر بر آشکاری

 قطر كمترين ،همچنين داد. نشان داری امعن اختالف متر( ميلی

 اسيد ساليسيليک تيمار با كه بود شاهد تيمار به مربوط گل

 (.٣ )جدول نداشت داری امعن اختالف موالر ميلی 0/0١

 

 گلبرگ یغشا پایداری . 4. 3

 نشان گلبرگ یغشا پايداری بر رقم و ماريت متقابل اثر

 0١/0 اسيد ساليسيليک تيمار ’دلسويتا‘ رقم در دهد می

 و داشت را گلبرگ یغشا پايداری بيشترين موالر ميلی

 یغشا پايداری موالر     ميلی 05/0 اسيد ساليسيليک تيمار

 رقم در (.٣ )شکل داد نشان شاهد با مقايسه در كمتری

 و 2/0 جاسمونات متيل های تيمار ’واتر سوييت‘

 را غشا پايداری بيشترين موالر ميلی 05/0 اسيد ساليسيليک

 در غشا پايداری كمترين و داد نشان شاهد با مقايسه در

 موالر ميلی 0١/0 اسيد ساليسيليک و شاهد های تيمار

 شد. مشاهده

 

 ساقه کل کربوهيدارت .5. 3

 كه دهد می نشان رقم و تيمار متقابل ثيرأت از حاصل نتايج

 به متعلق ’واتر سوييت‘ رقم در كربوهيدرات ميزان بيشترين

 با مقايسه در كه بود موالر ميلی 2/0 جاسمونات متيل تيمار

 بين ‘دلسويتا’ رقم در داد. نشان داری امعن اختالف شاهد

 موالر ميلی 0١/0 اسيد ساليسيليک تيمار جز به تيمارها ةهم

 متيل تيمار و دارد وجود داری امعن اختالف شاهد با

 را كربوهيدرات ميزان بيشترين موالر ميلی ١/0 جاسمونات

 (.4 )شکل داد نشان

 

 رز ةبرید شاخه گل در (mm) گل قطر بر زمان و  متقابل اثر .3 جدول

 (d) انبارداری زمان

 تیمار
24 21 18 15 12 

i-l40/45 kl57/44 j-l0٣/45 lm٣6/4٣ o†44/40 شاهد 

i-l١8/46 hi١8/47 d-g8٣/4٩ a54/54 m-o0١/42 موالر( ميلی 0١/0) اسيد ساليسيليک 

f-g2٣/4٩ gh٣6/48 e-g55/4٩ h-j82/46 mn4٩/42 موالر( ميلی 05/0) اسيد ساليسيليک 

bc85/5١ cd42/5١ ab٣2/5٣ d-g70/4٩ kl78/44 موالر( ميلی ١/0) اسيد ساليسيليک 

c-f86/50 c-e04/5١ bc7٣/5١ hi٩7/46 mn50/42 موالر( ميلی ١/0) تجاسمونا متيل 

bc02/52 bc77/5١ d-f62/50 hi85/46 no05/4موالر( ميلی 2/0) جاسمونات متيل ١ 

 ندارد. درصد ١ احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر یدار امعن اختالف گريکدي با ه،شد مشخص مشابه حروف با كه صفت هر به مربوط یها نيانگيم - †
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  (MJ) جاسمونات متیل و(SA)  اسید سالیسیلیك برداشت از لقب تیمارهای كنش برهم .3 شکل

 سلسیوس ةدرج 3±1 دمای در نگهداری ةدور طی رز گل گلبرگ یغشا پایداری بر رقم و

 

 
  (MJ) جاسمونات متیل و(SA)  اسید سالیسیلیك برداشت از قبل تیمارهای كنش برهم .4 شکل

 سلسیوس ةدرج 3±1 دمای در هدارینگ ةدور طی رز گل ةساق كل كربوهیدارت بر رقم و

 

  جایی گل عمر .6. 3

 رقم در جايی گل عمر بيشترين كه دهد می نشان نتايج

 2/0 جاسمونات متيل تيمار به متعلق و ’واتر سوييت‘

 ساير و شاهد با مقايسه در كه بود جايی گل عمر موالر ميلی

 جايی گل عمر كمترين داد. نشان داری امعن اختالف ها تيمار

 جاسمونات متيل شاهد، های تيمار در ’دلسويتا‘ رقم در نيز

 .شد مشاهده موالر ميلی 0١/0 اسيد ساليسيليک و 2/0

 و ١/0 جاسمونات متيل های ماريت رقم اين در ،همچنين

 طور به را جايی گل عمر موالر ميلی ١/0 اسيد ساليسيليک

 (.5 )شکل داد افزايش شاهد با مقايسه در داری امعن
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 طی رز گل جایی گل عمر بر رقم و (MJ) جاسمونات متیل و(SA)  اسید سالیسیلیك برداشت از قبل تیمارهای كنش برهم .5 کلش

 سلسیوس ةدرج 3±1 دمای در نگهداری ةدور

 

 جذب ميزان بيشترين حاضر، پژوهش نتايج براساس

 متعلق ’دلسويتا‘ و ’واتر سوييت‘ رقم در نگهدارنده محلول

 در ،البته .بود موالر ميلی 05/0 اسيد ليسيليکسا تيمار به

 موالر ميلی 2/0 جاسمونات متيل تيمار ’واتر سوييت‘ رقم

 اين در .شد محلول جذب در دارامعن افزايش باعث نيز

 جذب ميزان اسيد ساليسيليک كه دريافتند نامحقق ارتباط

 [.25] دهد می افزايش رز ةبريد شاخه های گل در را آب

 ميخک بريدنی های گل تيمار مورد در حقيقاتت های يافته

 متيل با رز و فريزيا های گل تيمار در اسيد، ساليسيليک با

 و اسيد ساليسيليک كاربرد كه است داده نشان جاسمونات

 رشد از دفاعی های سازوكار یالقا با جاسمونات متيل

 بهبود با و كند می جلوگيری آوندی انسداد و ها پاتوژن

 [.١6 و ١2 ،2] دهد می افزايش را جايی گل رعم آيی روابط

 جذب افزايش با نگهدارنده محلول در اسيد ساليسيليک

 جذب كاهش [.2١] دهد می افزايش را گل قطر آب،

 رشد و چوبی آوندهای شدن مسدود علت به محلول

 ساقه مقاومت افزايش باعث ميکروبی رشد هاست. ميکروب

 وزن كاهش به نيز تعرق و تبخير و شود می آب جريان به

 عمر طول در چهراگ تعرق و تبخير انجامد.  می ها گل تر

 از بيشتر آن مقدار اينکه دليل به اما ،يابد می كاهش جايی گل

 تر وزن و ها گل آب پتانسيل نتيجه در ،است آب جذب

  [.22 ،٣] يابد می كاهش ها گل

 در غشا پايداری افزايش بر اسيد ساليسيليک مثبت اثر

 بريده شاخه رز و گاليول بررسی نتايج با ژوهشپ اين

 ساليسيليک كه داد نشان ها يافته [.25 و 5] دارد مطابقت

 های آنزيم افزايش و اتيلن سنتز از جلوگيری با اسيد

 در خيرأت با اكسيژن فعال های گونه كاهش و اكسيدانت آنتی

 نشت كاهش و سلولی ةديوار ساختاری تركيبات هيدروليز

 را غشا پايداری گلبرگ های سلول از تروليتالک مواد

 متيل و اسيد ساليسيليک پاشی محلول [.26] دهد می افزايش

 ميزان افزايش باعث پژوهش اين در جاسمونات

  شد. كربوهيدرات

 با گياهان تيمار كه داد نشان تحقيقات زمينه، اين در

 افزايش سبب فتوسنتز ميزان افزايش با اسيد ساليسيليک

 متيل كاربرد ،همچنين .شود می بوهيدراتكر تجمع

 كربوهيدرات ةتجزي كاهش با بريده شاخه رز در جاسمونات
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 به با و شود می محلول های كربوهيدرات افزايش باعث

 ،6] دهد می افزايش را جايی گل عمر پيری، انداختن خيرأت

 تأخير اب پيری های پروسه تأخير در كربوهيدرات ثيرأت [.27

 سالمت نگهداری اسيد، ريبونوكلئيک تئين،پرو ةتجزي در

 از ها كربوهيدرات [.8] هاست ميتوكندری وظايف و غشا

 را اتيلن به حساسيت و كند می جلوگيری ها گل اتيلن توليد

  .دهد می كاهش

 از ميزان كاهش و ها روزنه بستن در قندها همچنين،

 آب، حفظ با و بريدنی ةشاخ های گل آب رفتن دست

 است. ثرؤم ها گلبرگ تورژسانس حفظ و آبی لتعاد ايجاد

 محلول جذب افزايش باعث ها قند ،دليل همين به

 پايداری و تر وزن ها، گل عمر طول ها، گل قطر نگهدارنده،

 مورد صفات بين همبستگی نتايج [.١5] شود می غشا

 و مثبت ةرابط كه داد نشان پژوهش اين در بررسی

 محلول جذب و ساقه كل كربوهيدرات ميزان بين داری امعن

 .دارد وجود (=r 4٩/0*) درصد 5 احتمال سطح در

 و ساقه كل كربوهيدرات بين مثبتی همبستگی ،همچنين

  شد. مشاهده (=r 7/0) برگ سبزينگی

 متيل و اسيد ساليسيليک با پاشی محلول رسد می نظر به

 افزايش و فتوسنتزی های رنگدانه افزايش با جاسمونات

 بريدنی های گل در آبی روابط حفظ به اتكربوهيدر تجمع

 از است. كرده كمک ها آن جايی گل  عمر افزايش و رز

 دليل به گل قطر در ها تيمار و ارقام بين در تفاوت ،رو اين

 و برداشت زمان در كربوهيدرات ميزان در ها آن تفاوت

 است. نگهداری ةدور طی نگهدارنده محلول جذب

 ميان در ها گل بازشدن كه داد نشان زمينه اين در تحقيقات

 اين در كربوهيدرات و متفاوت بريده شاخه رز مختلف ارقام

 های كربوهيدرات ميزان مثبت اثر [.١0] است ثرؤم پديده

 ون را جايی گل عمر افزايش بر بريدنی های گل در موجود

 فعاليت انجام جهت ها كربوهيدرات [.2٣] كرد بيان دورن

 در ها آن كاهش ديگر، طرف از اند. الزم ها گل تنفسی

 خواهد جايگزين مواد ساير مصرف موجب بريدنی های گل

 .[١7] كند می تحريک را پيری يندافر امر اين كه شد

 انجام جهت الزم های كربوهيدرات كه تيمارهايی ،بنابراين

 در خيرأت باعث ندنك می فراهم را ها گل مختلف های فعاليت

 د.نشو می جايی گل عمر افزايش و پيری

 

 گيری نتيجه .4

 از قبل پاشی محلول كه داد نشان حاضر پژوهش نتايج

 ساليسيليک و 2/0 جاسمونات متيل تيمارهای با برداشت

 متيل تيمار و ’واتر سوييت‘ رقم در موالر ميلی ١/0 اسيد

 در مثبتی اثر ’دلسويتا‘ رقم در موالر ميلی ١/0 جاسمونات

 و ها كربوهيدرات ميزان حفظ نيز و جايی گل عمر افزايش

 ميزان كاهش در مثبتی آثار كه رددا گلبرگ یغشا پايداری

 و جايی گل عمر افزايش و پيری اتيلن، توليد ميزان تنفس،

 افزايش جهت ،بنابراين كند. می ايجاد رز گل كيفيت

 .دارد كاربرد بريده شاخه های گل كيفی و یكمّ های ويژگی
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