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چکیده
 لذا تالشهای،ازآنجاییکه کیفیت و طول عمر گلهای شاخهبریده به میزان زیادی تحت تأثیر عاملهای پیش و پس از برداشت قرار میگیرد
 آزمایشی، در این پژوهش.بسیاری برای افزایش کیفیت و عمر ماندگاری آنها با استفاده از روشها و ترکیبهای مختلف صورت گرفته است
در قالب فاکتوریل بر پایۀ طرح کامل تصادفی برای بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک در مرحلۀ پیش و پس از برداشت با سه تکرار بر عمر
، میکروموالر اسید سالیسیلیک روی بوتههای گل محلولپاشی شد و پس از برداشت200  و100 ،50 ،0  غلظتهای.ماندگاری لیلیوم انجام شد
 نشاندهندۀ تأثیر مثبت اسید سالیسیلیک بر افزایش شمار غنچه و نیز، نتایج.گلهای شاخهبریده در محلولهایی با همان غلظتها قرار گرفتند
 تیمار اسید.تأخیر در کاهش فعالیت آنزیمهای پاداکسنده (آنتیاکسیدان) بود و روند کاهش نسبت به شاهد با سرعت کمتری بهپیش رفت
سالیسیلیک تأثیر معنیداری در میزان پروتئینهای کل در پنج مرحلۀ رشد و نموی نداشت و میزان پراکسید هیدروژن نیز در گلبرگها یکروند
100  و50  کاربرد پیش و پس از برداشت اسید سالیسیلیک در غلظتهای.افزایشی همراه با یک آهنگ ثابت داشت که نسبت به شاهد کمتر بود
 سبب افزایش عمر ماندگاری گلهای،میکروموالر با افزایش ظرفیت پاداکسندگی یاختهها و همچنین بهوسیلۀ تنظیم توازن آب در گیاه
، با توجه به گسترش استفاده از ترکیبهای شیمیایی زیانبار در محلول نگهداری گلهای شاخهبریده.شاخهبریدۀ لیلیوم نسبت به شاهد شد
. گلفروشیها و خانه دارد،ترکیب مورد بررسی قابلیت زیادی برای استفاده در گلخانههای پرورش و تولید سوسن عید پاک
.Lilium longiflorum ، عمر گلدانی و نمو گل، ظرفیت پاداکسندگی، پایداری غشای یاخته:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Since the quality and vase life of cut flowers is seriously related to the pre and postharvest factors, so a lot of efforts
have been done for increasing quality and longevity of them using different methods and compounds. In the present
project, the factorial experiment was done based on Completely Randomized Design to study the effect of pre and
post-harvest salicylic acid application on storability of Lilium. Solutions with 0, 50, 100 and 200 μM concentrations
of salicylic acid were sprayed on flowers and their cut flowers were placed in the same solutions after harvest.
Results showed the positive effects of 50 and 100 μM concentrations of pre and postharvest application of salicylic
acid on the increase of bud number and delay in antioxidant enzyme activity reduction and also its trend was slow
compared to control. Salicylic acid treatment had no significant effect on total protein in 5 developmental stage of
flower and the level of hydrogen peroxide had an increasing trend, but to a lesser extent than controls. Pre and post
application of salicylic acid with increasing in cell antioxidant capacity and also water balance regulation in plant,
caused to extend in vase life of Lilium cut flowers in comparison with control. Due to spread of harmful chemical
compounds in preservative solutions, the mentioned composition had more potential for applying in Easter lily
greenhouses, flower retailers and home.
Keywords: Antioxidant capacity, cell membrane stability, Lilium longiflorum, vase life and flower development.
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مقدمه
تولید گل لیلیوم ( )Lilium longiflorumو صادرات آن
بهسرعت در جهان در حال افزایش است ( Spence et
 )al., 2000و بهتدریج به یکی از مهمترین گلهای
شاخهبریده و گلدانی در آمریکا ،با تولید ساالنه نزدیک
به دوازده میلیون شاخه گل ،تبدیل شده است
( .)Withman et al., 2001در ایران نیز با
داشتن 815050مترمربع سطح زیر کشت و میزان
تولید  33290400شاخه گل ،این گل رتبۀ هفتم را
ازنظر سطح زیر کشت در بین گلهای شاخهبریدة
تولیدی در کشور به خود اختصاص داده است ( FAO,
.)2011
ازآنجاییکه عمر گلدانی گلهای بریده یکی از
مهمترین عاملهای کیفی است ،لذا ماندگاری زیاد گل
بر میزان تقاضای مصرفکنندگان و همچنین ارزش
اقتصادی گلهای بریده تأثیر بسزایی دارد .افزون بر
شرایط نامناسب کاشت و داشت در اقتصاد گل ،نزدیک
به 20درصد از گلهای تازه برداشتشده در طول
مراحل برداشت ،بستهبندی ،حملونقل و بازاریابی غیر
قابلفروش میشوند ( .)Nelson, 2003در بین اجزای
گل ،گلبرگها مهمترین جزئی هستند که ازنقطهنظر
تجاری ارزش داشته و سالمت گل و طول عمر آن را
تعیین میکنند .درنتیجۀ فرایندهای فیزیولوژیکی،
بیوشیمیایی و ژنتیکی که در طی رشد و نمو گلبرگها
رخ میدهد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .این
فرایند در مورد لیلیوم که گلبرگهای زیبایی دارد
امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ( & Eason
 .)Webster, 1995پیری گلبرگها بهطورمعمول با کم
شدن وزن تر ،میزان پروتئینها ،سرسبزی و شادابی و
تغییر رنگدانهها همراه بوده و سرانجام منجر به مرگ
یاخته و ریزش آنها میشود ( ;Wagstaff et al., 2003
 .)van Doorn & Woltering, 2008کاهش کیفیت در
گلهای شاخهبریده بهوسیلۀ چندین عامل مانند تنش
آبی (،)Sankat & Mujaffar, 1994; Nelson, 2003
کمبود کربوهیدراتها ،ریزجانداران یا میکروارگانیسمها
( )Witte & van Doom, 1994و تأثیر اتیلن القا
میشود .در این بین ،اتیلن باعث تسریع پژمردگی و
پیری گل ( ،)Halevy & Mayak, 1979افزایش

نفوذپذیری یاختههای گلبرگ و کاهش سیالیت غشا
میشود ( .)Mayak et al., 1977اتیلن همچنین در
پراکسیداسیون لیپیدها و آسیب به غشا و درنهایت از
بین رفتن گلبرگها نقش دارد ( Chakrabarty et al.,
 )2009از اینرو درک سازوکارهای زیستی (بیولوژیکی)
که در فرایند انبارمانی ،فعالشده و یا از آنها
جلوگیری میشود ،برای توسعه بخشیدن به
راهبردهای فنی جلوگیری از کاهش کیفیت گلها
ضروری است .اسید سالیسیلیک از معروفترین
مشتقات فنولی است که بر زیستساخت (بیوسنتز)
اتیلن تأثیر میگذارد و از فعالیت  1ACCاکسیداز که
نقش مستقیم در تولید اتیلن دارد جلوگیری کرده و
باعث کاهش گونههای فعال اکسیژن با افزایش فعالیت
آنزیمهای پاداکسنده (آنتیاکسیدان) میشود که تأثیر
زیادی در افزایش طول عمر گل دارد ( & Ansari
Misra, 2007; Hayat & Ahmad, 2007; Canakci,
 .)2008از سوی دیگر ،اسید سالیسیلیک بهعنوان یک

تنظیمکنندة گیاهی درونزا ،در دامنۀ گستردهای از
پاسخهای سوختوسازی (متابولیکی) و فیزیولوژیکی
( ،)Kazemi & Shokri, 2011پاسخ به تنشهای
مختلف مانند گرما و شوری و نیز در فرایندهای رشد و
نموی ( )Klessig & Malamy, 1994در گیاهان نقش
دارد .اسید سالیسیلیک بهآسانی در بافتهای آبکش
گیاه انتقالیافته و میتواند بهراحتی از محل تماس با
بافتهای گیاه یا محل ساخت (سنتز) به نواحی دیگر
انتقال یابد و پس از آن وارد چرخۀ سوختوسازی شود
( .)Popova et al., 1997تاکنون آزمایشهای زیادی
در مورد استفاده از اسید سالیسیلیک در محلول
گلدانی انواع گلهای شاخهبریده ()Fan et al., 2008
انجامشده و تأثیر مثبت آن در افزایش ماندگاری و
بهبود کیفی گلها اثبات شده استGerailoo & .
 )2011( Ghasemnezhadدر بررسی تأثیر اسید
سالیسیلیک بر فعالیت آنزیمهای پاداکسنده در برگ و
پیری گلبرگها در رز به این نتیجه رسیدند که تیمار
حاوی اسید سالیسیلیک در غلظت  150میلیگرم در
لیتر بیشترین تأخیر در پیری را با بهتر کردن
امانههای پاداکسندگی و کاهش آسیبهای ناشی از
س 
1.1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid
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تنشهای اکسایشی (اکسیداتیوی) نشان داد.
( )2009نشان داد که تیمار اسید سالیسیلیک روی
گلهای شاخهبریدة ژربرا تخریب کلی سبزینه
(کلروفیل)ها را کاهش داده و با جلوگیری کردن از
عمل اتیلن ،در پی آن طول عمر گل را افزایش
داد )2011( Alaey et al. .به این نتیجه رسیدند،
کاربرد اسید سالیسیلیک پیش و پس از برداشت طول
عمر گلدانی گلهای شاخهبریدة رز رقم بلک ماجیک
را با افزایش قابل توجهی در جذب محلول ،وزن تر
نسبی و فعالیت آنزیم کاتاالز بهبود بخشید .بررسی
روند پیری در سوسن یکروزه ()Hemerocallis
نشاندهندة کاهش معنیداری در وزن تر گلبرگها،
سیالیت غشا و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز و
نیز افزایش در مقدار پراکسید هیدروژن است
( .)Chakrabarty et al., 2009هدف از این پژوهش
مقایسۀ کاربرد اسید سالیسیلیک در مرحلۀ پیش و
پس از برداشت بر عمر گلدانی و کیفیت کلی گل
لیلیوم عید پاک با تأکید بر روند پیری گلبرگها در
طول مراحل باز شدن گل بود.
Yuping

مواد و روشها
مواد گیاهی

در این آزمایش پیازهای  F1هلندی لیلیوم (
 )longiflorumبا قطر  6سانتیمتر با ترکیببندی
بستر خاکی به نسبت  1:1:8از پرالیت ،ماسهبادی
وکوکوپیت در گلدانهای پالستیکی سیاه کاشته شده
و در گلخانۀ دانشکدة کشاورزی دانشگاه مراغه
(آذربایجان شرقی ،ایران) در دمای  25±1درجۀ
سلسیوس و رطوبت نسبی  50الی  70درصد قرار
گرفتند .پس از رشد ریشههای پیاز و نمایان شدن
بوتهها محلولدهی گلدانها با محلول غذائی 1/2
غلظت  (1950) Hogland & Arnonهفتهای دو بار
انجام گرفت .یک ماه پیش از برداشت شاخههای بریده
نیز افزون بر محلول غذائی باال 61 ،گرم سولفات
پتاسیم برای گلدهی بهینه به محلول غذائی بوتهها
اضافه شد .در مرحلۀ اول اسید سالیسیلیک در
غلظتهای  100 ،50 ،0و 200میکروموالر بهصورت
محلولپاشی روی بوتههای لیلیوم (در ارتفاع
Lilium
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تقریبی 20سانتیمتر) انجام و در مرحلۀ بعد ،پس از
برداشت ،همان غلظتها بهعنوان محلول نگهداری
گلها استفاده شد .سپس گلها در مرحلۀ تجاری
برداشتشده و پس از برش آنها در ارتفاع 45
سانتیمتری در  750میلیلیتر محلول گلدانی مورد
نظر قرار گرفتند .پژوهش بهصورت آزمایش فاکتوریل
در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد .برای هر تیمار
سه تکرار و در هر تکرار دو شاخه گل در نظر گرفته
شد .همۀ تیمارها در اتاقی با دمای  20±2درجۀ
سلسیوس 12 ،ساعت روشنایی فلورسنت (20میکرو
مول بر مترمربع در ثانیه) و با رطوبت نسبی 60±5
درصد قرار داده شدند .گلها از نظر کیفی بهطور
روزانه بررسیشده و در مرحلۀ پیش از برداشت شمار
غنچهها و در مرحلۀ پس از برداشت صفاتی مانند عمر
گلدانی ،قطر گلها در طول باز شدن ،درصد وزن تر
نسبی ( ،)He et al., 2006میزان سبزینهها (SPAD-
 ،)502, Japanشاخص پایداری غشای یاخته ( Sairam
 ،)et al., 1997میزان جذب محلول ( Pompodakis et
 ،)al., 2004میزان پروتئینها (،)Bradford, 1976
فعالیت آنزیمهای پراکسید هیدروژن ( Sergey et al.,
 ،)1997مالون دی آلدئید (،)Stewart & Bewley, 1980
کاتاالز ( )Ezhilmathi et al., 2007و گایاکول پراکسیداز
( )Tatiana et al.,1999هر دو روز یکبار و در طی پنج
مرحلۀ رشدونموی باز شدن گل (مرحلۀ  ،Iغنچه باز نشده
و 50درصد غنچه رنگ گرفته؛ مرحلۀ  ،IIبخشی از غنچه
باز شده و انتهای گلبرگها آغاز به باز شدن کردهاند؛
مرحلۀ 50 ،IIIدرصد غنچه باز شده؛ مرحلۀ  ،IVغنچه
بهطور کامل باز شده و مرحلۀ  ،Vگل عمر گلدانی خود را
ازدستداده است) (شکل  )1ارزیابی شد.

1

تجزیهوتحلیل آماری

تجزیۀ واریانس ( )ANOVAدادهها با استفاده از
نرمافزار  MSTATCانجام شد و مقایسۀ میانگین
دادهها توسط آزمون چند دامنهای دانکن در محدودة
 P>0/05صورت گرفت.

1. Vase solution
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نتایج و بحث
تأثیر اسید سالیسیلیک بر قطر گلهای شاخهبریده

تأثیر اسید سالیسیلیک بر قطر گلهای شاخهبریده در
غلظتهای مختلف معنیدار نبود .بااینوجود ،سرعت
باز شدن گل در مرحلۀ پس از برداشت در بوتههای
تیمارشده با غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک
کمتر از گلهای شاهد بود.
تأثیر اسید سالیسیلیک بر محتوای سبزینههای
برگهای گلهای شاخهبریده


در بررسی تأثیر زمان بر میزان سبزینۀ برگها اختالف
معنیداری در سطح احتمال 1درصد مشاهده شد
بهطوریکه مقدار سبزینههای برگها در طول دورة
نگهداری روند کاهشی داشته و بیشترین مقدار آن در روز
آغاز عمر گلدانی و کمترین میزان آن در پایان دورة عمر
گلدانی بود (شکل .)2اثر متقابل تیمارهای پیش و پس از
برداشت نیز بر محتوای سبزینهها در سطح احتمال
1درصد معنیدار بوده همانطور که در شکل  3مشاهده
میشود گلهایی که پیش از برداشت در تیمارهای  50و
 100میکروموالر اسید سالیسیلیک قرار گرفتهاند و پس
از آن در غلظت  50و  100میکروموالر نگهداری شدهاند،
محتوای سبزینههای آنها بیشتر از تیمار شاهد و
همچنین از گلهایی بود که پیش از برداشت در 200
میکروموالر اسید سالیسیلیک قرار گرفتند .همچنین
گلهای تیمار نشده پیش از برداشت با نگهداری در
غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک در پس از برداشت
نیز میزان سبزینۀ بیشتری را نسبت به تیمار شاهد
داشتند .نتایج این بررسی با نتایج  )2011( Alaey et al.و
 )2007( Ezhilmathi et al.همخوانی دارد .چنین بهنظر
میرسد گلهایی که پیش از برداشت با  200میکروموالر
محلولپاشی شده و پس از برداشت نیز در 200
میکروموالر نگهداری شدهاند کمترین میزان سبزینه را
داشتهاند که احتمال دارد این به دلیل تأثیر زیانبار اسید
سالیسیلیک در غلظتهای باال باشد .همچنین احتمال
دارد اسید سالیسیلیک بهعنوان یک ترکیب حلشونده
سازگار 1عمل کرده و باعث حفظ حالت آماس

1. Compatible osmolite

(تورژسانس) و روابط آبی بهتر و نیز حفظ سبزینۀ بیشتر
در برگها و به تأخیر انداختن پیری میشود.
تأثیر اسید سالیسیلیک بر وزن تر نسبی گلهای
شاخهبریده

اعمال تیمارهای مختلف اسید سالیسیلیک در مرحلۀ
پیش و پس از برداشت بر وزن تر نسبی گلهای
شاخهبریده اثر معنیداری داشت .اسید سالیسیلیک
هم در مرحلۀ پیش از برداشت و هم در مرحلۀ پس از
برداشت اختالف معنیداری در سطح احتمال 1درصد
در وزن تر نسبی گلها نشان داد .همچنین اثر اصلی
اسید سالیسیلیک در طول زمان نیز بر میزان وزن تر
نسبی گلهای شاخهبریده در سطح احتمال 1درصد
معنیدار بود (شکل )4و با گذشت زمان کاهش در وزن
تر گلهای شاخهبریده مشاهده شد.
با توجه به شکل  5مشاهده میشود ،تفاوت
معنیداری بین تیمارهایی که پیش از برداشت با غلظت
 100و  200میکروموالر محلولپاشی شده و بار دیگر در
مرحلۀ پس از برداشت در همان غلظتها قرارگرفتهاند با
تیمارهای  50میکروموالر و شاهد وجود دارد و این
تیمارها وزن تر نسبی باالیی داشتند .به نظر میرسد
اسید سالیسیلیک در غلظتهای باال در میزان جذب
محلول و وزن تر نسبی تأثیر مثبت دارد .بررسی دقیقتر
هر یک از تیمارها بهصورت مجزا نشان داد ،اسید
سالیسیلیک بهحتم بر الگو و روند وزن تر نسبی شاخۀ
گلهای بریدة لیلیوم تأثیر داشته است .بااینوجود رابطۀ
خطی مستقیمی بین غلظت اسید سالیسیلیک و مقدار
وزن تر گلهای شاخهبریده مشاهده نشد .بر پایۀ الگوی
تغییرات وزن به نظر میرسد که این عامل نیز متأثر از
محدودة غلظت بحرانی اسید سالیسیلیک باشد .نتایج این
بررسی با نتایج Ezhilmathi et ،)2011( Alaey et al.
 )2011( Kazemi et al. ،)2007( al.و Hatamzadeh
 )2012( et al.همخوانی دارد.
تأثیر اسید سالیسیلیک بر میزان نسبی جذب محلول
گلهای شاخهبریده

اثر متقابل تیمار اسید سالیسیلیک پیش از برداشت در
پس از برداشت بر میزان نسبی جذب محلول در سطح
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احتمال 1درصد معنیدار شد و در همۀ تیمارهای
اعمالشده با اسید سالیسیلیک میزان نسبی جذب
نسبت به تیمار شاهد بهطور معنیداری افزایش یافت
(شکل  .)6چنین به نظر میرسد که اعمال هر دو
تیمار اسید سالیسیلیک (پیش و پس از برداشت) در
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جذب نسبی محلول توسط گلهای شاخهبریده تأثیر
دارد .بهطورکلی همۀ گلهای مه افشانی نشده پیش از
برداشت هنگامیکه در همۀ غلظتهای اسید
سالیسیلیک پس از برداشت نگهداری شدند جذب
نسبی محلول بیشتری نسبت به شاهد دارند.

III

IV

I

II

شکل  .1مراحل رشد و نمو گل لیلیوم در طول باز شدن
)Figure 1. Developmental stages of Lilium during flower opening (Arrom & Munné-Bosch, 2012
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شکل  .2تأثیر زمان بر محتوای سبزینۀ برگ گلهای شاخهبریده در طول عمر گلدانی
Figure 2. The effect of time on cut flowers leaf chlorophyll during vase life
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شکل  .3اثر متقابل غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک در مرحلۀ پیش و پس از برداشت بر محتوای سبزینۀ برگ در طول عمر گلدانی
Figure 3. The effect of interaction between pre and post-harvest salicylic acid on leaf chlorophyll during vase life
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شکل  .4تأثیر زمان بر درصد وزن تر نسبی گلهای شاخهبریده در طول عمر گلدانی
Figure 4. The effect of time on % relative fresh weight of cut flowers during vase life
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شکل  .5اثر متقابل غلظتها ی مختلف اسید سالیسیلیک در مرحلۀ پیش و پس از برداشت بر درصد وزن تر نسبی گل در طول
عمر گلدانی
Figure 5. The effect of interaction between pre and post-harvest salicylic acid application on % relative fresh weight
of flower during vase life

از سوی دیگر همۀ گلهایی که پس از برداشت در
 200میکروموالر اسید سالیسیلیک قرار گرفتند ،نیز
صرفنظر از غلظت اسید سالیسیلیک تیمارشده پیش از
برداشت جذب محلول بیشتری نسبت به همۀ تیمارها
داشتند .همچنین گلهای محلولپاشی شده با  50و
 100میکروموالر هنگامیکه پس از برداشت نیز در
محلول نگهدارندة حاوی  100میکروموالر اسید
سالیسیلیک نگهداری شدند جذب محلول بیشتری
داشتند .چنین به نظر میرسد که  100میکروموالر اسید
سالیسیلیک غلظت مناسبی برای استفاده در محلولهای
نگهدارندة گلهای شاخهبریدة لیلیوم است .نتایج این
بررسی با نتایج Zamani et al. ،)2011( Alaey et al.
( )2011و )2011( Kazemi et al.همخوانی دارد.

تأثیر اسید سالیسیلیک بر میزان نسبی جذب محلول
گلهای شاخهبریده

اثر متقابل تیمار اسید سالیسیلیک پیش از برداشت در
پس از برداشت بر میزان نسبی جذب محلول در سطح
احتمال 1درصد معنیدار شد و در همۀ تیمارهای
اعمالشده با اسید سالیسیلیک میزان نسبی جذب
نسبت به تیمار شاهد بهطور معنیداری افزایش یافت
(شکل  .)6چنین به نظر میرسد که اعمال هر دو
تیمار اسید سالیسیلیک (پیش و پس از برداشت) در
جذب نسبی محلول توسط گلهای شاخهبریده تأثیر
دارد .بهطورکلی همۀ گلهای مه افشانی نشده پیش از
برداشت هنگامیکه در همۀ غلظتهای اسید
سالیسیلیک پس از برداشت نگهداری شدند جذب
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نسبی محلول بیشتری نسبت به شاهد دارند .از سوی
دیگر همۀ گلهایی که پس از برداشت در 200
میکروموالر اسید سالیسیلیک قرار گرفتند ،نیز صرفنظر
از غلظت اسید سالیسیلیک تیمارشده پیش از برداشت
جذب محلول بیشتری نسبت به همۀ تیمارها داشتند.
همچنین گلهای محلولپاشی شده با  50و 100
میکروموالر هنگامیکه پس از برداشت نیز در محلول
نگهدارنده حاوی  100میکروموالر اسید سالیسیلیک
نگهداری شدند جذب محلول بیشتری داشتند .چنین به
نظر میرسد که  100میکروموالر اسید سالیسیلیک
غلظت مناسبی برای استفاده در محلولهای نگهدارندة
گلهای شاخهبریدة لیلیوم است .نتایج این بررسی با
نتایج  )2011( Zamani et al. ،)2011( Alaey et al.و
 )2011( Kazemi et al.همخوانی دارد.
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قابل توجه طول عمر ماندگاری شاخۀ گلهای بریدهای
که با اسید سالیسیلیک تیمارشده بودند تا حدودی
مرتبط با تعادل آبی گیاهان است که خود بهاحتمال
میتواند در نتیجۀ خاصیت باکتری کشی اسید
سالیسیلیک و در نتیجۀ جلوگیری از بسته شدن
آوندهای گلهای شاخهبریده و یا نقش تنظیمی مثبت
اسید سالیسیلیک بر باز و بسته شدن روزنهها باشد که
درمجموع باعث حفظ و نگهداری آب در گلهای
شاخهبریده میشود .نتایج این بررسی همچنین
هماهنگ بر یافتههای  (2008) Fan et al.و Kazemi

 (2011) et al.است.
تأثیر تیمارهای مختلف اسید سالیسیلیک در مرحلۀ
پس از برداشت گلبرگ

افزون بر اینکه شرایط و تیمارهای پیش از برداشت نقش
بسزایی در کیفیت نهایی گلهای شاخهبریدة لیلیوم دارد،
تأثیر تیمارهایی که بیدرنگ پس از برداشت نیز صورت
میگیرد در بهبود کیفیت و عمر ماندگاری گلهای
شاخهبریده تعیینکننده است .با این هدف در این
آزمایش در مرحله پس از برداشت ،گلهای شاخهبریده
در محلولهای اسید سالیسیلیک با غلظتهای ( 0شاهد)،
 100 ،50و  200میکروموالر نگهداری شدند و
نمونهبرداری برای اندازهگیری فعالیت آنزیمی از پنج
مرحلۀ رشد و نموی گل لیلیوم و اندازهگیریهای
بیوشیمیایی در طول عمر گلدانی گلهای شاخهبریدة
لیلیوم انجام گرفت.

تأثیر اسید سالیسیلیک بر طول عمر گلدانی گلهای
شاخهبریده

اثر متقابل تیمارهای پیش و پس از برداشت بر عمر
گلدانی گلهای شاخهبریده در سطح احتمال 1درصد
معنیدار شد .از اثر متقابل تیمار پیش و پس از
برداشت اسید سالیسیلیک چنین برآورد میشود
گلهایی که در مرحلۀ پیش از برداشت با غلظت 50
میکروموالر محلولپاشی شده و پس از برداشت نیز در
غلظتهای  50و  100میکروموالر قرار گرفتند
بیشترین طول عمر نسبت به تیمار شاهد و غلظت
 200میکروموالر را دارند (شکل  .)7افزایش بسیار
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شکل  .6اثر متقابل غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک در مرحلۀ پیش و پس از برداشت بر جذب نسبی آب گلها در طول عمر گلدانی
Figure 6. The effect of interaction between pre and post-harvest salicylic acid on relative water uptake of flower
during vase life
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شکل  .7اثر متقابل غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک در مرحلۀ پیش و پس از برداشت بر عمر گلدانی لیلیوم
Figure 7. The effect of interaction between pre and post-harvest salicylic acid on Lilium vase life

تأثیر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک در محلول
نگهداری بر میزان فعالیت آنزیم کاتاالز

تأثیر اسید سالیسیلیک بر میزان فعالیت آنزیم کاتاالز
گلبرگها در مرحلۀ پس از برداشت تفاوت معنیداری
در سطح احتمال 1درصد داشت بهطوریکه محلول
نگهدارندة حاوی  50میکروموالر اسید سالیسیلیک
نسبت به تیمار شاهد و نیز تیمار  200میکروموالر
اسید سالیسیلیک باعث افزایش فعالیت آنزیم کاتاالز
شد (شکل  .)8این نتایج با یافتههای Ezhilmathi et
 )2007( al.همخوانی داشت .الزم به یادآوری است که
تأثیر غلظت  200میکروموالر اسید سالیسیلیک از
لحاظ آماری تفاوت معنیداری با تیمار شاهد نداشت و
میتوان گفت که غلظتهای بهنسبت باالی اسید
سالیسیلیک تأثیر قابل توجه تحریکی در فعالیت
آنزیمها ندارند که بسیار قابل توجه و بحث است
( .)Sandoval-Yepiz, 2004فرآیندهای پیری و
تخریب گلبرگها در یکروند آهسته آغازشده و
گلهای تیمارشده با  50میکروموالر اسید سالیسیلیک
یک افزایش در فعالیت کاتاالز برای حذف H2O2
داشتهاند ،ولی پس از آن در غلظت  200میکروموالر
این فعالیت به کمترین حد و به سمت پیری رفتهاست.
آنزیمهای پاداکسنده با پاکسازی این رادیکالها نقش
مهمی در حفظ طول عمر گلدانی گلهای شاخهبریده
دارند ( .)Baker et al., 1978احتمال دارد افزایش فعالیت
آنزیم کاتاالز به علت کاهش پروتئین در گلبرگها ،پس از

باز شدن گلها و آغاز مرحلۀ پیری باشد .نتایج این
بررسی با نتایج پژوهشهای  (1999) Yamane et al.و
 (1998) Panavas & Rubinsteinبه ترتیب در گلهای
شاخهبریدة گالیول ( )Gladiolus spp.و همروکالیس
( )Hemerocallis hybridهمخوانی دارد.
تأثیر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک در محلول
گلدانی بر میزان فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز

تأثیر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک در محلول
نگهدارنده تأثیر معنیداری در سطح احتمال 1درصد
روی فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز داشت.
همانطور که در شکل  9مشاهده میشود در بین همۀ
غلظتهای مورد استفاده در پس از برداشت گلها،
اسید سالیسیلیک در سطح  100میکروموالر بیشتر از
شاهد و دیگر غلظتها باعث افزایش فعالیت آنزیم
گایاکول پراکسیداز شده است .افزایش فعالیت آنزیم
پراکسیداز منجر به حذف رادیکالهای آزاد و افزایش
عمر ماندگاری گلهای شاخهبریده میشود.
نتایج نشان داد ،کاربرد اسید سالیسیلیک بر
فعالیت آنزیمهای پاداکسندگی در راستای از بین بردن
تأثیر منفی گونههای اکسیژن فعال و به تأخیر انداختن
پیری گلبرگها و برگها تأثیر مثبتی داشت .نتایج این
بررسی نیز با نتایج ،)2012( Hatamzadeh et al.
 )2011( Alaey et al.و (2009) Chakrabarty et al.
همخوانی داشت.

391

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،49شمارة  ،2تابستان 1397

a

0.0012
0.001
0.0008

ab
b

b

0.0006

0.0004
0.0002

0
50
100
200
50
100
)Salicylic acid concentration (µM

Catalase activity (μM H2O2
)per min-1mg-1 protein

0.0014

00

شکل  .8تأثیر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک بر میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در گلبرگ گل شاخهبریدة لیلیوم
Figure 8. The effect of different salicylic acid concentrations on the catalase activity in Lilium cut flower’s petal

تأثیر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک در
محلول گلدانی بر میزان مالون دی آلدئید

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد ،اثر متقابل بین
تیمارهای اسید سالیسیلیک و مرحلۀ رشدونمو گل در
مرحلۀ پس از برداشت در سطح احتمال 1درصد
معنیدار شد بهطوریکه مقدار مالون دی آلدئید در
فرایند پنج مرحلۀ رشدونموی یکروند افزایشی از
مرحلۀ ( Iغنچه) تا مرحلۀ ( VIگل پیر) داشت ،ولی
مقدار تنش واردشدة ناشی از پیری و تولید گونههای
فعال اکسیژن در طول این مدت برای گلهای
تیمارشده با  50و  100میکروموالر اسید سالیسیلیک
کمتر از تیمار شاهد و نیز تیمار  200میکروموالر اسید
سالیسیلیک است (شکل .)10بهاحتمال افزایش فعالیت
آنزیمهای پاداکسندهها در غلظتهای کم بازدارندة
پراکسیده شدن غشای یاخته و به تعویق افتادن فرایند
پیری میشود.
تأثیر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک در
محلول گلدانی بر میزان پروتئینهای کل

نتایج نشان داد ،تفاوت معنیداری در میزان پروتئینهای
کل گلبرگ در مرحلۀ رشد و نمو گل در سطح احتمال
1درصد وجود دارد بهطوریکه در مراحل  1و 5
رشدونمو گل محتوای پروتئینهای کل بهنسبت
پایینتر بود .به نظر میرسد با توجه به اینکه در مرحلۀ
غنچه بسته (مرحلۀ  )Iهنوز سامانۀ رونویسی و

پروتئینسازی در مقایسه با مراحل میانی رشدونمو گل
فعال نشده است و از سوی دیگر در مراحل پایانی عمر
گل ،یعنی پیری میزان تخریب پروتئینها افزایش و
میزان ساخت آنها کاهش مییابد ،این موضوع قابل
توجیه است (شکل  .)11نتایج این بررسی با نتایج
 )2011( Alaey et al.همخوانی دارد.
تأثیر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک در
محلول گلدانی بر میزان پراکسید هیدروژن

میزان پراکسید هیدروژن در غلظتهای  50و 100
میکروموالر سالیسیلیک اسید در مقایسه با 200
میکروموالر و شاهد کمترین میزان را دارد و تأثیر
زیانبار و سمی غلظت  200میکروموالر اسید
سالیسیلیک در اینجا نیز مشهود است (شکل .)12
وجود مقدار بهنسبت باالی پراکسید هیدروژن در
مقایسه با تیمارهای  50و البته  100میکروموالر اسید
سالیسیلیک را میتوان به وجود مقدار پراکسید
هیدروژنی که بهطور طبیعی در بافتها وجود دارد
نسبت داد .زیرا پراکسید هیدروژن بهصورت یک
مولکول دوگانه عمل کرده و در غلظتهای پایین به
مانند یک مولکول عالمت دهنده عمل کرده و به
یاخته در برابر تنشهای مختلف واردشده هشدار
میدهد ولی اگر مقدار آن از حد آستانه تجاوز کند به

مانند گونههای فعال اکسیژن ،خود به یاخته آسیب
میرساند ( .)Sharma et al., 2012از سوی دیگر مقدار
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را داشته است و در مرحلۀ  Vبا تخریب گلبرگها این
روند افزایشی شده و عمر گلدانی گل به پایان رسیده
است .نتایج این بررسی همچنین با یافتههای
 )2009( Chakrabarty et al.در این زمینه همخوانی
دارد .رفتار تیمارهای شاهد و  200میکروموالر اسید
سالیسیلیک در مقدار پراکسید هیدروژن مانند هم
بوده و هر دو پراکسید هیدروژن باالتری در مرحلۀ IV
رشدونمو گل نسبت به دو تیمار  50و 100
میکروموالر اسید سالیسیلیک دارند.
بهاحتمال افزایش فعالیت آنزیمهای پاداکسنده
مانند کاتاالز در نتیجۀ استفاده از غلظتهای کم اسید
سالیسیلیک دلیل کاهش مقدار پراکسید هیدروژن
بوده است.

پراکسید هیدروژن از مرحلۀ ( Iغنچه بسته) تا مرحلۀ
 IVکه گلبرگها هنوز به سمت بیرون خمش پیدا
نکردهاند ،یکروند افزایشی با یک آهنگ ثابت داشتهاند
ولی مقدار پراکسید هیدروژن در مرحلۀ  Vو با آغاز
پیری به طرز معنیدار افزایش پیدا کرده است .این
افزایش در مقدار پراکسید هیدروژن در گلبرگها،
بیانگر افزایش تنش اکسایشی در این مرحله از طول
عمر گلدانی است که باعث افزایش در پراکسیداسیون
لیپیدها و مقدار مالون دی آلدئید شده که همین
موضوع درنهایت منجر به کاهش شاخص پایداری غشا
در این مراحل و باالخره پیری گلبرگها میشود اما
سطح تیمار  50میکروموالر نسبت به دیگر سطحها تا
مرحلۀ  IVرشد و نمو گل کمترین میزان پراکسیداسیون
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Figure 9. The effect of different salicylic acid concentrations on the guaiacol peroxidase activity in Lilium cut flower’s
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مرحلۀ رشد و نموی
Figure 10. The effect of different salicylic acid concentrations in preservative solutions on the amount of Malone
dialdehyde in the petal during 5 developmental stages
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1I

شکل  .11تأثیر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک در محلول نگهداری بر میزان پروتئینهای گلبرگها در فرایند پنج مرحلۀ
رشد و نموی
Figure 11. The effect of different salicylic acid concentrations in preservative solutions on the amount of protein in
the petal during 5 developmental stages
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شکل  .12تأثیر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک در محلول نگهداری بر میزان براکسید هیدروژن گلبرگها در فرایند پنج
مرحلۀ نموی
Figure 12. The effect of different salicylic acid concentrations in preservative solutions on the amount of H 2O2 in the
petal during 5 developmental stages

نتیجهگیری کلی

با توجه به نتایج استفاده از تیمار اسید سالیسیلیک
پیش از برداشت سودمند است بهطوریکه
محلولپاشی پیش از برداشت  50میکروموالر و
پس از برداشت  100و  50میکروموالر بیشترین تأثیر
را در افزایش فعالیت آنزیمهای پاداکسنده ،میزان
سبزینه ،شاخص پایداری غشاء ،قطر ،شمار و طول

غنچه ،کاهش پراکسیده شدن لیپیدها و بهویژه عمر
گلدانی داشته است .همچنین بیشترین عمر گلدانی
(12روز) مربوط به گلهایی بود که با غلظت 50
میکروموالر پیش و پس از برداشت تیمارشده بودند
درحالیکه بیشترین وزن تر نسبی و جذب محلول در
تیمارهای  100و  200میکروموالر پس از برداشت
رخ داد.
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