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Abstract
The length of vase life is on of the most imoirtant factors
foe quality of cut flowers. In the world many attempts
have been taken to increase the vase-life of cut flowers
by using different methods and materials. In this
research, the effect of applying citric acid and malic acid
each on with 3 concentration 2, 4 and 6 mM at preharvest stage on vase-life of rose was investigated. The
factorial experiment was carried out as a randomized
complete blocks design with 7 treatment and 3
replications. Durind the experiment traits such as relative
fresh weight, height of plant, anthocyanins levels in
petals, total chlorophyll of leaf, protein, activity of PAL
and SOD enzyme and flower longevity on plant were
evaluated. The results showed that usage of malic acid
and citric acid cause improvement in traits of evaluated
vs. control and The best results in all of the parameters
observed in malic acid (6 mM).
Keywords: Citric acid, Longevity, Malic acid, Rose

چکیده
لهای بریده
 طول عمر ماندگاری یکی از مهمترین عوامل مؤثر در کیفیت گ
است و تالشهاي بسياري در دنیا براي افزايش عمر ماندگاري گلهاي
 در این.شها و تر يک بات مختلف شده است
 شاخه بريده با استفاده از رو
 و4 ،2  غلظت3 پژوهش تأثير کاربرد اسيدسيتريک و اسيدمالیک هر کدام با
یموالر در مرحله قبل از برداشت بر عمر ماندگاري گل رز مورد
  میل6
 تکرار3  تیمار و7 ًال تصادفی با
 تحقیق بصورت طرح کام ًال.بررسي قرارگرفت
 آنتوسیانین، ارتفاع بوته، صفات مورد ارزیابی شامل وزن تر.انجام گرفت
لآالنین آمونیاالز و
  فعالیت آنزیمهای فنی، پروتئین، کلروفیل کل برگ،گلبرگ
 نتایج آزمایش نشان.سوپراکسید دیسموتاز و ماندگاری گل روی بوته بود
داد که کاربرد اسیدمالیک و اسیدسیتریک موجب بهبود صفات مورد بررسی
در مقایسه با شاهد شد و بهترین نتایج در تمامی صفات در تیمار اسیدمالیک
.یموالر مشاهده گردید
  میل6
 ماندگاری، رز، اسیدمالیک، اسیدسیتریک:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات

وجود دارد (عابدیقشالقی و تفضلی.) 83 31 ،

یدهد که فرهنگ ایرانیان از ابتدا بر پایه
تاریخ نشان م 

اسیدسیتریک یکی از ترکیبات عمومی موجود در

انس با طبیعت استوار بوده ،بطوری که اولین بار
پادشاهان ایرانی با کاشت گیاهان زینتی مختلف در

محلولهای نگهدارنده است که به عنوان یک متعادل
کننده  pHرفتار میکند و از تجمع باکتریها کاسته و

خها اقدام به زیباسازی محیط زندگی خود
محوطه کا 

یشود ( Van
سبب بهبود هدایت آب در ساقه م 

یتوان به انواع اللهها ،زنبقها و
کردند که از جمله م 

 .)Doorn, 2010فرشید در سال  88 31افزایش عمر

تهای وسیع نرگس در بهبهان،
نها ،دش 
سیکلم 

گلجایی گل بریده رز با استفاده از اسیدمالیک در سه

تهای الله واژگون یا دشت سوسن چلچراغ در
دش 

یمول بر لیتر)،
سطح (صفر 1/5 ،و  3میل 

ارتفاعات البرز اشاره کرد .گل رز یکی از زیباترین و

اسیدسوکسینیک در سه سطح (صفر 1/5 ،و 3

لهای زینتی جهان است که به علت
پرطرفدارترین گ 

یمول بر لیتر) و گلوتامین در دو سطح (صفر و 5
میل 

دارا بودن ویژگیهایی نظیر چندساله بودن ،طوالنی

یمول بر لیتر) بررسی نمود و اثرات این مواد بر
میل 

بودن دوره گلدهی ،وجود گونهها و ارقام متعدد

مقدار جذب محلول ،میزان مالون دی آلدئید ،وزن تر،

عالوه بر زینت بخش بودن منازل و فضای سبز

عمر گل ،کلروفیل و قطر گل را ارزیابی کرد .نتایج به

شهری در تجارت بینالمللی نقش عمدهای ایفا

دست آمده مشخص نمود که بیشترین عمر گلجایی

یکند و از این نظر دومین گل شاخه بریده پس از
م

مربوط به تیمار اسیدمالیک  3میلی مول+

یقهساره و کافی،
داوودی محسوب میشود (قاسم 

یمول +گلوتامین  5میلیمول
اسیدسوکسینیک صفر میل 

 .) 86 31تحقیقات در مورد صفات کمی و کیفی و

بر لیتر با میانگین  15روز بود .همچنین پژوهشی با

عمر و دوام گل رز روی بوته پس از محلولپاشی با

هدف افزایش عمر گلجایی گل بریده ژربرا با استفاده

ترکیبات مختلف در جهان اندک است .در سالهای

یمول
از اسیدسالیسیلیک در سه سطح ( 1 ،0و  2میل 

اخیر تحقیقات برای بهبود صفات کمی و کیفی و
لهای رز روی بوته با کمک
افزایش ماندگاری گ 
اسیدهای آلی صورت گرفته و ارتباط این ترکیبات با
فعالیت آنزیمی و تولید اتیلن مورد بررسی قرارگرفته

بر لیتر) ،اسیدمالیک در سه سطح ( 2 ،0و  4میلیمول
بر لیتر) و اوره در سه سطح ( 0/5 ،0و  1/5میلیمول
بر لیتر) انجام گرفت .اثرات این مواد بر مقدار جذب
محلول ،میزان مالون دی آلدئید ،وزن تر ،وزن خشک،

است .اسیدمالیک دارای فرمول ملکولی  C4H6O5بوده

جمعیت باکتریایی و قارچی ،خمیدگی ساقه و قطر

یباشد که در غذاهای ترش و
و آنیون آن ماالت م 

گل مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج بدست آمده نشان

شور یافت میشود (کاظمی .) 89 31 ،اسیدمالیک یک
یتواند موجب کاهش
یباشد که م 
اسیدارگانیک م 

داد که مواد به کار رفته در اکثر صفات ،تأثیر
یداری داشتهاند .بیشترین عمر گلجایی مربوط به
معن 

فعالیت  ACCاکسیداز و نهایت ًاًا کاهش تولید اتیلن

یمول +اسیدمالیک 2
تیمار اسیدسالیسیلیک  1میل 

گردد ( .)Kazemi et al, 2010اسیدسیتریک یا همان

یمول بر لیتر اوره بود (جمشیدی و
یمول 0/5 +میل 
میل 

جوهر لیمو با فرمول شیمیایی  C6H8O7یکی از
اسیدهای آلی ضعیف است که در لیموترش و پرتقال

همکاران .)0931 ،رضایی لیپایی و همکاران نیز در
سال  2931افزایش عمر پس از برداشت ،کیفیت و

ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گل رز15 ...

بهبود فعالیت آنزیم پراکسیداز را در گل بریده ژربرا

همچنین با کاربرد تیمار اسیدمالیک در غلظت 003

به کمک اسیدآسکوربیک (در سه سطح  002 ،001و

یگرم در لیتر وزن تر ریشه افزایش یافت .بر
میل 

یگرم در لیتر) ،اسیدمالیک (در سه سطح
 004میل 

اساس گزارش این گروه ،ارتفاع گیاه و طول ساقه نیز

یگرم در لیتر) و
 002 ،001و  004میل 

با کاربرد تیمار اسیدسیتریک و اسیدمالیک در هر دو

اسیدسوکسینیک (در سه سطح  4 ،2و  6میلیمول)

یگرم در لیتر به طور قابل
غلظت  001و  003میل 

روی صفات ماندگاری ،کاروتنوئید و فعالیت آنزیم

مالحظهای افزایش یافت .بر اساس نتایجی که این

پراکسیداز بررسی نمودند .نتایج نشان داد که کاربرد

گروه اعالم کردند ،زمان گلدهی با کاربرد هر دو

این سه ماده تأثیر معنی داری بر خصوصیات پس از

تیمار در هر دو غلظت ،در مقایسه با شاهد افزایش

برداشت ژربرا دارند و اسیدآسکوربیک در غلظت

یگرم
یافت .با کاربرد اسیدسیتریک در غلظت  003میل 

یگرم در لیتر بیشترین تأثیر را روی صفاتی از
 002میل 

در لیتر ،نسبت ریشه به ساقه نیز افزایش یافت.

قبیل عمر گلجای و رنگیزه کاروتنوئید دارد .میرزاپور

یرضا و همکاران در سال  ،2931تأثیر کاربرد
حاج 

و همکاران در سال  2931در پژوهشی تأثیر کاربرد

اسیدسیتریک و اسیدسالیسیلیک را در مرحله قبل از

اسیدسیتریک و اسیدسالیسیلیک در مرحله قبل از

برداشت بر عمر ماندگاری رز رقم آالونچ بررسی

برداشت بر عمر ماندگاری رز رقم  avalanchبررسی

کردند .اسیدسیتریک در غلظتهای صفر 2 ،و 4

نمودند .اسیدسیتریک (با غلظتهای صفر 2 ،و 4

یموالر و اسیدسالیسیلیک در غلظتهای صفر 1 ،و
میل 

یموالر و اسیدسالیسیلیک (با غلظتهای صفر 1 ،و
میل 

 2میلی موالر روی بوتههای گل رز در شرایط گلخانه

یموالر) روی بوتههای رز در شرایط کنترل شده
 2میل 

و طی  5روز قبل از برداشت محلولپاشی شدند.

گلخانه و طی پنج مرحله قبل از برداشت،

نتایج به دست آمده نشان داد که کاربرد اسیدسیتریک

محلولپاشی شدند .نتایج به دست آمده نشان داد که

و اسیدسالیسیلیک سبب افزایش طول عمر ،جذب

کاربرد اسیدسالیسیلیک و اسیدسیتریک موجب

آب ،کیفیت گل و تأخیر در کاهش وزن تر گل رز

افزایش طول عمر ،جذب آب ،قطر گل ،کیفیت گل و

شد .بیشترین طول عمر گلدانی (با میانگین  9روز) با

تأخیر در کاهش وزن تر گل رز شد .بیشترین طول

یموالر +اسیدسالیسیلیک 1
کاربرد اسیدسیتریک  4میل 

یموالر به
عمر گلدانی در تیمار اسیدسالیسیلیک  2میل 

یموالر بود .همچنین آزمایشی با هدف بررسی
میل 

دست آمد .طالبی و همکاران نیز در سال  2014در

اثرات اسیدمالیک و اسیدسالیسلیک بر طول عمر و

آزمایشی با کاربرد محلولپاشی اسیدسیتریک و

کیفیت پس از برداشت گل بریده رز انجام شد و

یگرم در لیتر،
اسیدمالیک در  2غلظت  001و  003میل 

یمول بر لیتر) و
اسیدمالیک ( 2 ،1 ،0و  3میل 

بر گیاه گازانیا ،به نتایجی دست یافتند که بر اساس

یمول بر لیتر) استفاده
اسیدسالیسلیک ( 1 ،0و  2میل 

یگرم در
آن ،وزن خشک گیاه با کاربرد تیمار  003میل 

شد .صفات طول عمر ،کاهش وزن تر ،افزایش قطر

لیتر اسیدمالیک به طور قابل توجهی افزایش یافت.

گل ،میزان كلرفيل كل ،مقدار میزان محلول جذب

وزن تر ریشه نیز با کاربرد تیمار  001و  003میلی

شده مورد مطالعه قرارگرفت .نتایج به دست آمده

گرم در لیتر اسیدسیتریک افزایش قابل توجهی داشت.

نشان داد اسیدسالیسیلیک و اسیدمالیک در غلظت 2
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يتوانند موجب افزایش طول عمر،
یمول بر لیتر م 
میل 

جهای  546و  663قرائت گردید و
جذب در طول مو 

تأخیر در پیری ،کاهش وزن تر ،کاهش میزان

برای محاسبه محتوای کلروفیل از فرمول زیر انجام و

پراکسیداسیون لیپیدها ،افزایش جذب محلول و

در نهایت بصورت میلی گرم بر گرم وزن تر برگ بیان

لهای بریده شوند
افزایش توان نگهداری آب در گ 

گردید.

(امامی.)3931 ،

پروتئین :اندازهگیری پروتئین با استفاده از سنجش

فرآیند پژوهش
ًال تصادفی
این پژوهش با استفاده از طرح آماری کام ًال
با  7تیمار 3 ،تکرار و هر تکرار حاوی  3واحد
لهای رز در گلخانه با
آزمایشی انجام گرفت .گ 
اسیدمالیک و اسیدسیتریک هر کدام با  3غلظت 4 ،2
یموالر ،دوبار به فاصله یک هفته محلولپاشی
و  6میل 
لهای رز بدون محلولپاشی نیز به عنوان
گردید .گ 
شاهد در نظر گرفته شد .صفات مورد ارزیابی شامل:
وزن تر :در روز پایانی توسط ترازوی دیجیتالی با
دقت  0/ 01توزین گردید و در نهایت تغییرات وزن تر
لها در روز ذکر شده بصورت گرم بیان گردید
گ
(.)Celice, 2002
ارتفاع بوته :برای اندازهگیری ارتفاع گیاه ،با استفاده
از یک متر فلزی ،سنجش طول از قاعده ساقه تا باالی
گل صورت گرفت.
آنتوسیانین

گلبرگ:

)20/2(A645 nm) + 8/02 (A645 nm

جهت اندازهگیری میزان

گها از  0/5گرم گلبرگ که به کمک
آنتوسیانین گلبر 
محلول استخراج متانول و اسیدکلریدریک  1نرمال
خرد گردید ،استفاده گردید .در نهایت عصاره جدا
شده با استفاده از اسپکتروفتومتردر دو طول موج 530
و  756نانومتر قرائت گردید و آنتوسیانین موجود در
گلبر 
گها توسط فرمول زیر محاسبه گردید ( Meng,
.)2004

 = A 530 – 1/4 A756آنتوسیانین گلبرگ

کروفیل کل برگ :برای سنجش کلروفیل برگ از
روش  Arnonدر سال  1964استفاده شد .سپس

 ) 976 1(Bradfordانجام شد و سپس جذب در طول
موج  595نانومتر یادداشت گردید.
آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز :میزان فعالیت  PALبر
اساس روش  Redmanدر سال  1999اندازهگیری شد.
در نهایت میزان فعالیت  PALدر طول موج 290
نانومتر در ازای یک گرم وزن تر گلبرگ اندازهگیری
و بیان گردید.
آنزیم سوپراکسید دیسموتاز :ابتدا تهیه عصاره آنزیم
بر اساس روش  Ezhilmathiو همکاران در سال
 7002از یک گرم گلبرگ انجام گرفت و سپس
فعالیت این آنزیم بر اساس باز داشتن احیاء
فتوشیمیایی ) Nitro-blue tetrazolium (NBTبه
روش  Bayer and Fridovichدر سال  1987اندازه
گیری شد .و سپس جذب در طول موج  560نانومتر
خوانده و فعالیت آنزیم بر اساس بر اساس واحد
آنزیم بر گرم وزن تر گلبرگ بیان شد.
لها تا
ماندگاری گل روی بوته :از زمان باز شدن گ 
پژمردگی یا رنگ پریدگی گلها محاسبه گردید و به
صورت روز بیان شد (.)Ezhilmathi, 2007
دادههای مورد نظر پس از اندازهگیری وارد نرمافزار
 Excelشده و توسط نرمافزار آماری  SPSSآنالیز
دادهها انجام شد .مقایسه میانگین دادهها با استفاده از
آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  %1و  %5ارزیابی
گردید .برای رسم نمودار از نرمافزار  Excelاستفاده
شد.
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نتایج و بحث

 8/ 33روز ،کمترین ماندگاری گل روی بوته را دارند

یموالر با  93/11گرم،
وزن تر :تیمار اسیدمالیک  6میل 

(نمودار .)1

بیشترین و تیمار شاهد با  31 / 78گرم ،کمترین وزن
تر را دارند.
یموالر
ارتفاع ساقه گلدهنده :تیمار اسیدمالیک  6میل 
با  43 / 94سانتیمتر ،بیشترین و تیمار شاهد با 34 / 66
سانتیمتر ،کمترین ارتفاع ساقه گلدهنده را دارند.
آنتوسیانین گلبرگ :تیمار اسیدمالیک  6میلیموالر با
 ،0/ 8256بیشترین و تیمار شاهد با  ، 74 / 91کمترین
آنتوسیانین گلبرگ را دارند.
کلروفیل کل برگ :تیمار اسیدمالیک  6میلیموالر با
یگرم بر گرم وزن تر ،بیشترین و تیمار
 19 / 87میل 
یگرم بر گرم وزن تر ،کمترین
شاهد با  10 / 82میل 
کلروفیل کل برگ را دارند.
یموالر با
پروتئین :تیمار اسیدمالیک  6میل 

نمودار  :1تغییرات ماندگاری گل روی بوته

Table 1: Changes of flower Longevity on bush
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یگرم وزن تر ،بیشترین و تیمار شاهد
میکروگرم بر میل 
یگرم وزن تر ،کمترین
با  0/ 97میکروگرم بر میل 
پروتئین را دارند.
آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز :تیمار اسیدمالیک 6
یموالر با  7/ 46میکروگرم سینامات تولیدی بر گرم
میل 
وزن تر بر دقیقه ،بیشترین و تیمار شاهد با 4/ 20
میکروگرم سینامات تولیدی بر گرم وزن تر بر دقیقه،
کمترین فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیاالز را دارند.
آنزیم سوپراکسید دیسموتاز :تیمار اسیدمالیک 6
یموالر با  2/ 48واحد آنزیم بر گرم وزن تر،
میل 
بیشترین و تیمار شاهد با  1/ 09واحد آنزیم بر گرم
وزن تر ،کمترین فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز
را دارند.
ماندگاری گل روی بوته :تیمار اسیدمالیک 6
یموالر با  14 / 33روز ،بیشترین و تیمار شاهد با
میل 

نتایج حاصل از پژوهش با نتایج تحقیقات کاظمی
( ) 89 31بر اثر اسیدسالیسیلیک و اسیدمالیک بر
یرضا و همکاران ()2931
ماندگاری گل میخک حاج 
بر تأثیر کاربرد اسیدسیتریک و اسیدسالیسیلیک در
مرحله قبل از برداشت بر عمر ماندگاری رز رقم
یپایی و همکاران ( )2931بر تأثیر
آالونچ ،رضایی ل 
اسیدآسکوربیک ،اسیدمالیک و اسیدسوکسینیک بر
ماندگاری گل ژربرا و کاظمی و همکاران (  ) 2010بر
اثر اسیدمالیک بر جمعیت باکتریایی محلولهای
نگهدارنده گل بریده میخک مطابقت دارد .ماالت یکی
از ذخایر معمول آنیون در سلولهای گیاهی میباشد
که در جهت مقابل کاتیونهای پتاسیم و کلسیم در
واکوئل عمل میکند .ماالت در گیاهان نیتراتدوست
نقش عمدهای در تعادل آنیونها و کاتیونها دارد
( .)Ting, 1981تحقیقات نشان دادهاند که در شرایط
تنش ،میزان اسیدهای آلی مانند اسیدمالیک ترشح شده
در گیاهان افزایش مییابند تا میزان دسترسی گیاهان
به مواد غذایی افزایش یابد ( Dakora and Phillips,

 .)2002همچنین اسیدهای آلی نقش مهمی در فعالیت
فیزیولوژیکی گیاهان دارند .برخی از اسیدهای آلی
نظیر اسیدسیتریک ،مالیک ،سوکسینیک و اگزالیک
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یباشند و در واکنشهای
جزئی از چرخه کربس م 

آلي به صورت محلولپاشي از طريق کاهش pH

نها
تها ،لیپیدها و پروتئی 
متابولیکی مهم کربوهیدرا 

آپوپالستي موجب استفاده بهينه آهن در گياه و در

یباشند .برخی از آنها در انتقال
محصوالت واسطه م 

یگردد ( Mengelو
نتيجه افزايش کلروفیل برگ م 

کاتیون یا مواد مغذی ویا سموم در لولههای آوندی

همکاران ) 1994 ،و موجبات رشد گیاه را فراهم

یکنند .اسیدهای موجود در
نقش مهمی ایفاء م 

شهای اسیدمالیک میتوان به نقش
یآورد .از نق 
م

ترشحات ریشه از قبیل اسیدسیتریک ،استیک،

یاکسیدانی و ضدباکتریایی آن اشاره کرد ،منجر به
آنت 

فوماریک ،گلیکولیک ،الکتیک ،مالیک ،اگزالیک و

یاکسیدانت و کاهش
افزایش فعالیت آنزیمهای آنت 

یباشد (زندیه،
سوکسینیک در پاسخ به کمبود فسفر م 

تولید گونههای فعال اکسیژن شده ،به طوری که در

 .)3931آنتوسیانینها به عنوان گیرنده رادیکالهای

محلولهای نگهدارنده گل بریده موجب به تأخیر

آزاد عمل کرده و گیاهان را در برابر تنش اکسیداتیو

تهای باکتریایی نیز
انداختن پیری و کاهش جمعی 

یکنند .اما بسیار ناپایدار بوده و به راحتی
محافظت م 

یشود و در نتیجه موجب افزایش ماندگاری گل
م

یباشند .پایداری آنها تحت تأثیر
مستعد تخریب م 

بریده خواهد شد .ماالت این فرآیند را از طریق

 ،pHدمای نگهداری ،نور ،اکسیژن ،اسیدآسکوربیک،

یدهد (زندیه،
کاهش فعالیت  ACCاکسیداز انجام م 

قندها ،یونهای فلزی ،کوپیگمانتها ،ساختمان،

 .)3931در مجموع کاربرد اسیدهای آلی مانند

غلظت آنتوسیانینها ،حضور اسیدهای آلی و سایر

اسیدسیتریک ،اسیدمالیک و اسیدسالیسیلیک موجب

ترکیبات نظیر سایر فالونوئیدها و مواد معدنی

یشود (Lopez-
افزایش عمر محصوالت باغبانی م 

قراردارد (امامی .)3931 ،همچنین کاربرد اسيدهاي

 Bucioو همکاران.)0002 ،

جدول  :1تجزیه واریانس صفات مورد ارزيابي

Table 1:Analysis of variance of evaluated traits
میانگین مربعات
منبع تغییرات

درجه

ماندگاری گل

وزن تر

ارتفاع

آزادی

روی بوته

گل

ساقه گلدهنده

6

**47/831

**58/434

**89/905

اشتباه آزمایشی

---

0/071

0/288

0/230

ضریب تغییرات ()%

---

13/71

15/91

13/35

تیمار

** ns ،* ،به ترتیب ،معنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد و غیرمعنیدار

**, *, ns, respectively, significant at 1% and 5% and no significant
جدول  :2تجزیه واریانس صفات مورد ارزيابي

Table 2:Analysis of variance of evaluated traits
میانگین مربعات
منبع تغییرات

درجه

آنتوسیانین

کلروفیل کل

آزادی

گلبرگ

برگ

تیمار

6

**0/013

**86/478

**2/919

اشتباه آزمایشی

---

0/002

0/086

0/008

0/031

ضریب تغییرات ()%

---

8/77

13/08

11/79

12/38

پروتئین

لآالنین
فنی 

سوپراکسید

آمونیالیاز

دیسموتاز

**12/870

**2/520
0/011
13/24

** ns ،* ،به ترتیب ،معنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد و غیرمعنیدار

**, *, ns, respectively, significant at 1% and 5% and no significant
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 -7فرشید،

نتیجهگیری کلی
نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد اسیدهای آلی
مالیک و سیتریک در غلظتهای مختلف موجب
بهبود رشد و افزایش ماندگاری گل رز روی بوته
یشود .از بین تیمارهای بکار رفته ،کاربرد
م
اسیدمالیک در غلظت  6میلیموالر توانست بهترین
نتایج این تحقیق را به خود اختصاص دهد و بعنوان
تیمار برتر این آزمایش انتخاب شد و موجب افزایش
ماندگاری گل روی بوته  8/ 33روز در تیمار شاهد به
 14 / 33روز در تیمار اسیدمالیک  6میلیموالر شد.
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