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Abstract
ﭼﻜﻴﺪه
Gerbera is one of the world's most popular flowers to
 ﮔﻞ رز.ژرﺑﺮا ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻞﻫﺎي ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي در دﻧﻴﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
produce cut flowers. Rose as the queen of flowers from
ancient times man has been considered. Currently roses
 در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ.ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻠﻜﻪ ﮔﻞﻫﺎ از زﻣﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
and gerbera, the most popular flowers in the world.
 ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ. از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﻳﻦ ﮔﻞﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﮔﻞ رز و ژرﺑﺮا
Traits friendly flowers in global markets are branches of
ﮔﻞﻫﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﮕﻪداري
the tall and sturdy with the ability to hold individual
flowers, size and color for the flowers to devote to the
، اﻧﺪازه و رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻞ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ رﻗﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،اﺳﺘﻮار ﮔﻞ
desired uniformity at harvest flowers, devoid of flowers
، ﻋﺎري ﺑﻮدن ﮔﻞﻫﺎ از اﻧﻮاع رﻧﮓﭘﺮﻳﺪﮔﻲ،ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻞﻫﺎ
of pale skin, burns, insect pests and diseases, uniform in
size. In this study two levels of salicylic acid and
اﺛﺮ
 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در اﻧﺪازه ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ، آﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ،ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ
ascorbic acid(100, 200 mg/l-1) were applied in a factorial
( ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ200  و100) دو ﺳﻄﺢ اﺳﻴﺪﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ و اﺳﻴﺪآﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ
arrangement, carried out in a complete randomized
design on rose and gerbera cut flowers. The recorded
ﺑﺼﻮرت ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ روي ﮔﻞﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﻳﺪه رز و ژرﺑﺮا ﻣﻮرد
traits included relative fresh wight, memberance stability
، ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل، ﺻﻔﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزن ﺗﺮ ﻧﺴﺒﻲ.ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
index, SOD activity and vase life. The results showed
that 200 mg/l-1 SA treatment increased cut flower vase
.ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪدﻳﺴﻤﻮﺗﺎز و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
life with improve relative fresh wight, memberance
 ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ200 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر اﺳﻴﺪﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ در ﺳﻄﺢ
stability index and SOD activity.
Key words: Ascorbic acid, Gerbera, Rose, Salicylic
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮔﻞﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﻳﺪه رز و ژرﺑﺮا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺛﺒﺎت
acid, Vase life.
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مقدمه و کلیات
حفظ کیفیت از مهمترین پارامترهای ارزیابی کیفی گل در
یباشد .افت کیفیت پس از
بازارهای داخلی و خارجی م 
برداشت در اغلب گیاهان زینتی ممکن است نتیجه یک یا
گها،
چند عامل از جمله پژمردگی یا ریزش برگها و گلبر 
نگرایی یا نورگرایی
گها و خمیدگی ناشی از زمی 
زردی بر 
لهای رز و ژربرا در جهان و
در ساقه و غیره باشد .گ 
ايران از بازار توليد و فروش قابل توجهي برخوردار
هستند .معموًالًال عمر گلجایی گلهای شاخه بریده رز و
ژربرا کوتاه بوده و با عالئمی مانند پژمردگی و
گپریدگی گلبرگها و برگها و خمیدگی گردن گل
رن 

از برداشت اسیدسالیسیلیک و اسیدآسکوربیک در بهبود
لهای شاخه
صفات کمی و کیفی و عمر پس از برداشت گ 
بریده انجام شده از جمله هاشمی و همکاران در سال
 1931در تحقیقی اثرات تیمار کوتاه مدت محلولهای
حاوی اسیدسالیسیلیک (  100و  200میلیگرم در لیتر) و
متیلجاسمونات (  25و  50میلیگرم در لیتر) به مدت 24
ساعت روی کیفیت و عمر گلجایی گل ژربرا بررسی
نمودند .آب مقطر به اضافه ساکارز  4درصد به عنوان
تیمار شاهد در نظر گرفته شد .در مقایسه با شاهد ( 7/ 49
لهای تیمار شده با
روز) ،بیشترین عمر گلجایی در گ 
اسیدسالیسیلیک  200میلیگرم در لیتر (  9/ 91روز) و پس

یشود .تحقیقات متعددی روی تیمارهای
مشخص م 

لجاسمونات  25میلیگرم در لیتر ( 9/66روز)
از آن متی 

مختلف شیمیایی و هم چنین شرایط محیطی محل

بدست آمد .در بین تیمارها ،اسیدسالیسیلیک  200میلیگرم

نگهداری گلهای بریده جهت افزایش طول عمر گلهای

در لیتر ،با کاهش پژمردگی گلبرگ pH ،محلول نگهدارنده

یقهساره و همکاران،
شاخه بریده انجام شده است (قاسم 

و رشد میکروارگانیزمها و افزایش جذب محلول

 .) 86 31اسیدسالیسیلیک یک ترکیب فنولیکی طبیعی ،سالم
یخطر است که به عنوان هورمون گیاهی نیز شناخته
وب
یشود و بر طیف وسیعی از واکنشهاي متابولیکی و
م
فیزیولوژیکی در گیاهان مؤثر است .اسیدسالیسیلیک نقش

نگهدارنده ،مواد جامد محلول گلبرگ ،قطر گل و عمر
گلجایی به عنوان بهترین تیمار شناخته شد .رودبارکی و
همکاران در سال  1931اثر اسیدسالیسیلیک را در 4
غلظت ( 100 ، 50 ،0و  150میلیگرم در لیتر) بر عمر گل

کلیدی در تنظیم رشد گیاهی ،توسعه و نمو ،واکنش با

و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده میخک ،بررسی

شهای محیطی،
سایر موجودات و نیز واکنش با سایر تن 

نمودند .تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر

جوانه زنی بذور ،عملکرد میوه ،گلیکولیز ،گلدهی ،جذب
و انتقال یونها ،فتوسنتز ،هدایت روزنهای و تعرق دارد

اسیدسالیسیلیک بر عمر گل و جذب محلول ،در سطح 5
درصد و جمعیت کلونی باکتریایی در محلول گلدانی و

( .)Senaratna et al, 2000اسیدآسکوربیک محصول

یدار بود .با
درصد ماده خشک ،در سطح  1درصد معن 

متابولیسم  D-glucoseدر گیاهان عالی است که در رشد و

یگرم در لیتر
نها تیمار  150میل 
توجه به مقایسه میانگی 

یگذارد و نقش مهمی در سیستم انتقال
توسعه گیاه تأثیر م 
الکترون دارد .اسیدآسکوربیک همچنین با انواع مختلفی از
تهای بیولوژیکی در گیاهان از جمله عوامل سازنده
فعالی 

اسیدسالیسیلیک در  2صفت عمر گل  12 / 67روز و
یگرم در لیتر
 12 / 86درصد ماده خشک و تیمار  50میل 
اسیدسالیسیلیک بیشترین جذب آب را داشت .دلماری و

آنزیم ،آنتی اکسیدانها و به عنوان اهدا کننده یا پذیرنده

همکاران در سال  93 31طول عمر گلهاي شاخه بريده

الکترون حاصل در غشاء پالسما یا در کلروپالست در

نرگس را با آزمايشی بصورت فاكتوريل در قالب طرح

ارتباط است .سطح باالیی از آسکوربات درونی بطور مؤثر
برای حفظ سیستم آنتیاکسیدانی ضروری است که گیاهان
ینماید (حجازی و
را از تنش اکسیداتیو محافظت م 
همکاران .)7319 ،تحقیقات متعددی پیرامون کاربرد پس

ًال تصادفي با  3تكرار بررسی نمودند .تيمار
كام ًال
اسيدآسكورب كي

در اين آزما شي

با  5سطح صفر، 100 ،

 200 ، 150و  00 3ميليگرم بر ليتر و ساكارز با  4سطح
صفر 15 ، 10 ،و  20ميليگرم بر ليتر انجام شد .صفات

مقایسه کاربرد اسیدسالیسیلیک و اسیدآسکوربیک43 ...

مورد اندازهگيري شامل وزن نسبي گل ،وزن تر گل و

وزن تر نسبی با روش  Clicleدر سال  2 00 2با فرمول

درصد باز شدن هر روز كي بار و عمر گلجاي بود .نتایج

محاسبه شد.

نشان داد كه تأثیر تيمار ساكارز بر تمام صفات به جز
يدار بود و
صفات وزن نسبي گل و وزن تر گل معن 
همچنين تيمار اسيدآسكورب كي

و اثر متقابل اين دو تيمار

فقط در صفت وزن تر گل معنيدار نبود .پس با توجه به
نتايج به دست آمده براي حفظ يك فيت ظاهري تيمار
تر يك بي

10

ميليگرم در ليتر ساكارز به همراه

يگرم در ليتر اسيدآسكورب كي
ميل 

(× 100وزن تر در روز صفر/وزن تر در روز مورد نظر)
محاسبه شاخص ثبات غشاء سلول ،با فرمول و روش
 Singhو همکاران در سال  2008انجام شد.
100

×{(MSI =}1 - )EC1 / EC2

همچنین برای محاسبه فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز
از روش  Ezhilmathiو همکاران در سال  2007استفاده

100

را توصيه نمودند.

شد.

عبدالرحمان و همکاران در سال  2 01 2اسیدآسکوربیک را

گپریدگی گلبرگها به عنوان شاخص پایان
پژمردگی و رن 

با سطوح  ۱۰۰ ، ۵۰و  ۱۵۰میلیگرم بر لیتر و ساکارز با

طول عمر گلها بود.

سطوح  25و  50میلیگرم بر لیتر بر عمر ماندگاری گل

آنالیز آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام و

میمون بکار برده و صفاتی مانند عمر ماندگاری ،وزن تر

مقایسات میانگین با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن

نسبی ،وزن خشک ،میزان کربوهیدرات کل را بررسی

در سطح  1و  %5ارزیابی شد.

یگرم
نمودند .نتایج نشان داد که اسیدآسکوربیک  ۱۵۰میل 

نتایج و بحث

بر لیتر موجب افزایش عمر ماندگاری ،وزن تر نسبی و

نتایج جداول تجزیه واریانس ،اثرات مختلف تیمارها بر

میزان کربوهیدرات کل و تیمار اسیدآسکوربیک ۱۵۰

یدهد (جدول  1و
صهای مورد بررسی را نشان م 
شاخ 

یگرم بر لیتر موجب
یگرم بر لیتر بهمراه ساکارز  50میل 
میل 

 .)2بر طبق جداول اثر تیمار ،زمان و اثر متقابل تیمار×

افزایش وزن تر نسبی و میزان کربوهیدرات کل و وزن

زمان بر وزن تر نسبی ،شاخص ثبات غشاء سلول ،فعالیت

خشک نسبت به شاهد آب شد .بنابراین در این پژوهش

تهای
آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و عمر گل در غلظ 

سعی شد تا نقش کاربرد ترکیبات مناسب در پس از

مختلف تیماری در سطح  %1معنیدار است .نتایج آزمایش

برداشت مانند سطوح مختلف اسیدسالیسیلیک و

در گلهای شاخه بریده رز ،نشان داد که تیمار

اسیدآسکوربیک ،بر بهبود صفات کمی ،کیفی و ماندگاری

اسیدسالیسیلیک  200میلیگرم بر لیتر با  81/ 94درصد،

لهای شاخه بریده رز و ژربرا بررسی و مقایسه گردد.
گ

بیشترین و تیمار شاهد با  74 / 85درصد ،کمترین وزن تر

فرآیند پژوهش

نسبی را داشتند .نتایج بدست آمده مربوط به شاخص

ًال تصادفی با  6تیمار 3 ،تکرار
این آزمایش به صورت کام ًال

ثبات غشاء سلول نشان داد که تیمار اسیدسالیسیلیک 200

و هر تکرار حاوی  5شاخه گل بریده انجام گرفت.

میلی گرم بر لیتر با  73/ 68درصد ،بیشترین و تیمار شاهد

لهای شاخه بریده از گلخانه تجاری خریداری و به
گ

با  67 / 13درصد ،کمترین شاخص ثبات غشاء سلول را

شرایط آزمایشگاه منتقل شدند .مواد آزمایشگاهی شامل دو

دارند .با توجه به نتایج بدست آمده ،تیمار اسیدسالیسیلیک

سطح اسیدسالیسیلیک و اسیدآسکوربیک (  100و 200

 200میلیگرم بر لیتر با  4/ 98واحد آنزیم بر گرم بافت
و

تازه ،بیشترین و تیمار شاهد با  3/ 84واحد آنزیم بر گرم

اسیدآسکوربیک بصورت تیمار بلند مدت همراه ساکارز 3

بافت تازه ،کمترین فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز را

درصد ،بکار برده شدند .صفات مورد نظر در روزهای ،0

دارند و تیمار اسیدسالیسیلیک  200میلیگرم در لیتر با 7/9

 4 ،2و  6اندازهگیری و نمونهبرداری شد.

روز ،بیشترین و تیمار شاهد با  4/3روز ،کمترین

میلیگرم

در

لیتر)

بودند.

اسیدسالیسیلیک
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لهای
ماندگاری را داشتند .همچنین نتایج آزمایش در گ 

بدست آمده ،تیمار اسیدسالیسیلیک  200میلیگرم بر لیتر با

شاخه بریده ژربرا ،نشان داد که تیمار اسیدسالیسیلیک 200

 4/ 55واحد آنزیم بر گرم بافت تازه ،بیشترین و تیمار

یگرم بر لیتر با  82 /03درصد ،بیشترین و تیمار شاهد با
میل 

شاهد با  3/ 51واحد آنزیم بر گرم بافت تازه ،کمترین

 74 / 20درصد ،کمترین وزن تر نسبی را داشتند .نتایج

فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز را دارند و تیمار

بدست آمده مربوط به شاخص ثبات غشاء سلول نشان داد

اسیدسالیسیلیک

 200میلیگرم در لیتر با  11/8روز،

که تیمار اسیدسالیسیلیک  200میلی گرم بر لیتر با 76/ 07

بیشترین و تیمار شاهد با  7/1روز ،کمترین ماندگاری را

درصد ،بیشترین و تیمار شاهد با  68/ 02درصد ،کمترین

داشتند.

شاخص ثبات غشاء سلول را دارند .با توجه به نتایج
لهای شاخه بریده ژربرا
جدول  :1تجزیه واریانس تیمارهای آزمایشی گ 
Analysis of variance treatments Gerbera cut flowers:Table 1
عمر
ماندگاری
**33/032
-----

سوپراکسید دیسموتاز
**

3/1 78

**27 /612
**

شاخص ثبات

وزن تر

غشاء سلول

نسبی

آزادی

**206 /220

**167 1/462

5

تیمار

17450 / 775

3

زمان

**

1 45 1/ 482

**

0/ 946

درجه

منبع تغییرات

51 / 658

**

**

15

تیمار×زمان

274 /3 94

0/3 04

0/730

0/ 499

0/520

---

اشتباه آزمایشی

11/ 84

71/ 20

41/ 75

3/ 16

---

ضریب تغییرات ()%

یدار
یدار در سطح احتمال  1و  5درصد و غیرمعن 
** ns ،* ،به ترتیب ،معن 

**, *, ns, respectively, significant at 1% and 5% and no significant
لهای شاخه بریده رز
جدول  :2تجزیه واریانس تیمارهای آزمایشی گ 
Table 2: Analysis of variance treatments Rosa cut flowers
سوپراکسید

شاخص ثبات

وزن تر

درجه

دیسموتاز

غشاء سلول

نسبی

آزادی

71/ 096

**4/831

**

**1016 /625

5

تیمار

---

**29 /024

17853 / 700

3

زمان

عمر ماندگاری
**

---

**

181/ 509

**1513 /419

1/ 248

**

74 /366

**

**

274 / 082

منبع تغییرات

تیمار×زمان

15

0/360

0/ 040

0/ 295

0/813

---

اشتباه آزمایشی

71/ 60

16 / 80

11/ 50

11/ 28

---

ضریب تغییرات ()%

یدار
یدار در سطح احتمال  1و  5درصد و غیرمعن 
** ns ،* ،به ترتیب ،معن 

**, *, ns, respectively, significant at 1% and 5% and no significant

لهای شاخه بریده رز
نمودار  :1تغییرات ماندگاری در گ 

Fig 1: Changes of longevity rosa cut flowers
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لهای شاخه بریده ژربرا
نمودار  :2تغییرات ماندگاری در گ 

Fig 2: Changes of longevity gerbera cut flowers

گل مهمترین و زیباترین اندام در گیاهان زینتی گلدار

همین رابطه ،هورمونهایی مانند اتیلن ،اسیدآبسیزیک و

است .طی باز شدن جوانه گل وقایع نموی بسیاری شامل

تها،
گهای گل ،متابولیسم کربوهیدرا 
روابط آبی گلبر 

تقسیم شدن سلولها ،تمایزیابی ،طویل شدن سلولها،

یاکسیدانی،
متابولیسم دیواره سلول ،سیستمهای دفاعی آنت 

بلوغ و در نهایت پیری به وقوع میپیوندد و در هر مرحله

پایداری غشاء سلول ،تنفس سلول ،میزان رنگدانههایی

با بیان طیف وسیعی از ژنهای مربوط تحت تأثیر قرار

صهایی
نها و فالونولها مهمترین شاخ 
مانند آنتوسیانی 

یگیرد .پیچیدگی فرآیند باز شدن جوانه گل نمایانگر
م

شهایی که در طی روند پیری بر
هستند که مرتبط با نق 

مکانیسمهای بیولوژیکی بسیاری است که در مراحل

یگیرند (
عهده دارند ،مورد نظر قرار م 

مختلف آن دخیل هستند .پیری بیانگر آخرین مرحله از

گها نیز تحت تأثیر سن فیزیولوژی و عوامل
 .)2008بر 

نمو است که در گلها همراه با پژمردگی یا ریزش تمام یا

یشوند اگر چه روند و سرعت پیری
درونی و بیرونی پیر م 

گها
بخشی از گلبرگها است .در بین اجزای گل ،گلبر 

گها کندتر
تهای رویشی نسبت به گلبر 
گها و باف 
در بر 

مهمترین جزئی هستند که از نقطه نظر تجاری ارزش و

شهای زیستی و
گها در شرایط تن 
است .پیری در بر 

یکند و
سالمت گل و طول عمر و ماندگاری آن را تعیین م 

غیرزیستی ،حذف شدن ریشهها و نور پایین تحریک

در نتیجه فرآیندهای فیزیولوژیکی ،بیوشیمیایی و ژنتیکی

یشود .عواملی همچون نور فرابنفش و ازن موجب
م

یافتد ،بیشتر مورد توجه
گها اتفاق م 
که در طول نمو گلبر 

شهای اکسایشی و کاهش رونویسی
افزایش بروز تن 

قرار گرفته است .پیری فرآیند پویایی است که با زوال و

ژنهای فتوسنتزی ،تخریب کلروفیل و پروتئین و بروز

مرگ تدریجی سلولها و گاهی ریزش همراه است .با باز

گها
یشوند .پیری در بر 
اولین عالئم پیری در سلولها م 

شدن جوانههای گل ،پیری برنامهریزی شده سلول آغاز

منجر به تغییرات متابولیکی بسیاری در سلولها میشود که

یشود و پس از مدت زمان مشخص که برای هر گیاه
م

یتوان به افزایش فعالیت پروتئازها،
از آن جمله م 

گها نمایان
معین و خاص است زوال تدریجی در گلبر 

یاکسیزومی ،نوکلئازها و کلروفیالزها اشاره
آنزیمهای گل 

یگردد .الگوی کلی باز شدن گلها و در نهایت پیری گل
م

کرد که در مجموع موجب کاهش میزان پروتئینها،

سهای گوناگون متفاوت است و
تا اندازه زیادی بین جن 

و کلروفیل میشود .بیش از  50ژن با فرایند پیری در

صهای مشخص
بنابراین از تعدادی از پارامترها و شاخ 

گها مرتبط هستند .بیان ژنهای مرتبط با پیری در کنترل
بر 

برای گروهبندی گیاهان به این منظور استفاده میشود .در

گها نقش دارند و محصول این ژنها
فرآیند پیری در بر 

Singh et al,

RNA

46

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره نهم ،شماره اول و دوم3931 ،

در تخریب درشت مولکولهای زیستی شرکت میکنند.

فیزیولوژیکی و متابولیکی پیوسته است که به محض

گها بیشتر به صورت فقدان کلروفیل مشاهده
پیری در بر 

انگیخته شدن بصورت پیوسته تا مرگ نهایی سلول پیش

گهای در حال پیر شدن ،تخریب
یشود .در بر 
م

یرود .کاربرد تیمارهای مختلف در مرحله پیش و پس از
م

کلروپالست فرآیندی برنامهریزی شده است که همراه با

برداشت با بهبود صفات کمی و کیفی مانند وزن تر نسبی،

یباشد .شکسته
غیر فعال شدن پروتئینهای تیالکوئید م 

شاخص ثبات غشاء سلول ،فعالیت آنزیمها و سایر صفات

شدن کلروپالست جنبه مهمی از عالئم پیری است اما

موجب افزایش طول عمر گلهای شاخه بریده نسبت به

یمیرند.
سلولهای برگ با از دست رفتن کلروپالست نم 

یگردد (.)Zhang et al, 2007
شاهد م 

شکسته شدن کلروپالست موجب آزاد شدن نیتروژن

نتیجه گیری کلی

یگردد که این منابع سپس در جای دیگری
ذخیره شده م 

مقایسه کاربرد دو سطح اسیدسالیسیلیک و اسیدآسکوربیک

دوباره تجمع یافته و مورد استفاده قرار میگیرند

یگرم در لیتر) بصورت طرح کام ًال
ًال
(  100و  200میل 

( .)Ferrante et al, 2002کاربرد ترکیباتی با  pHاسیدی به

لهای شاخه بریده رز و ژربرا نشان از بهبود
تصادفی در گ 

علت جلوگیری از رشد میکروارگانیسم در محلول

صفات مورد ارزیابی مانند وزن تر نسبی ،شاخص ثبات

لهای شاخه بریده مانع از انسداد آوندی
نگهدارنده گ 

غشاء سلول ،فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز و طول

یشود .همچنین وجود ساکارز در محلول موجب افزایش
م

عمر گل در هر دو گل رز و ژربرا گردید .همچنین نتایج

گها و بهبود جذب محلول و در
فشاراسمزی در گلبر 

یگرم
نشان داد که تیمار اسیدسالیسیلیک در سطح  200میل 

Figueroa et al,

در لیتر موجب افزایش طول عمر گلهای شاخه بریده رز

 .)2005افزایش جذب محلول نگهدارنده با بهبود تعادل

و ژربرا با افزایش ثبات غشاء سلول ،وزن تر نسبی و

نتیجه بهبود وزن تر نسبی میگردد (

آبی موجب ثبات تورژسانس سلولهای اپیدرمی و به

فعالیت آنزیم سوپر اکسیددیسموتاز شد.

دنبال آن شاخص ثبات غشا سلول حفظ میگردد
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