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Absrtact
This paper reported the effectes of salicylic acid (SA),
sucrose and citric acid on the vase life of cut Gerbera
jasmesonii.In this paper salicylic acid (1.5,2.5 and 3.5
mM), citric acid (0 and150 mg-1) and sucrose (0, 3%)
were prepared to make up fresh-keeping agents. The
effects of salicylic acid on the total vase life, MDA and
ACC-Oxidase were investigated. The experimental
results showed that SA treatment were good at
maintaining cut-flower water, descrease MDA and ACCoxidase, increase the fresh weight, reduce the membrane
premeability, delayed senescence and reduction in
peroxidation of lipids. Maximum of flower vase life was
related with 2.5 mM SA+ 150 mg-1 citric acid + sucrose
(3%) in compared to control. In treatments which had
more longevity, increasing of fresh weight and water
uptake were more and there was a direct relationship
between them.

چکیده
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 بیشترین عمررر گل ناد ی ی.پراکسیداسیون لیپیدها در گلهای بریده میشود
 میلی مول و کمترین عمر گلدانی مر بو ططط2/5 بوط به تیمار اسیدسالیسیلیک
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مقدمه و کلیات

نتایج تعدادی از پژوهشها نشان داده است که استفاده از

ژربرا از تيره آفتابگردان و يكي از  10گل مهم شاخه بريده

اسیدسالیسیلیک در غلظتهای مناسب باعث افزایش

درجهان و ايران از نظرميزان توليد و مصرف محسوب
یگردد كه به كمك علم بيوتكنولوژي واستفاده از تكن كي
م
كشت بافت و ايجاد گياهان ترانس ژن ،هرروزه برتنوع
رنگ و اندازه اين گل پرطرفدار افزوده شده وبراي
پاسخگو يي

به نيازروزافزون بازارمصرف ،تعداد توليد

كنندگان ژربرا نيز درحال افزا شي

یباشند (نیکبخت و
م

همکاران .) 86 31 ،سطح زير کشت آن در کشور حدود 15
یباشد و اکثر ًاًا بدون خاک (هيدروپونيک) کشت
هکتار م 
م
یشود .توليد کنندگان اين محصول به طور عمده به منظور
افزا شي

کم تي

و کيف تي

گل ،غلظت عناصر غذا يي

در

یشود Xing-min .و همکاران
لهای بریده م 
ماندگاری گ 
(  ) 2008به بررسی تیمارهای اسیدسالیسیلیک بر روی
سوسن رشتی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تیمار با
اسیدسالیسیلیک باعث افزایش عمر پس از برداشت،
افزایش وزن تازه ،کاهش تولید اتیلن ،جلوگیری از زرد
شدن برگها ،کاهش مالون دی آلدئید و پرولین آزاد در
یشود ) 2006 ( YI Zhao-hui .به بررسی اثرات
گه ا م 
گلبر 
تیمار سالیسیلیک اسید بر روی داوودی پرداختند و به این
لهای داوودی با سالیسیلیک
نتیجه رسیدن که تیمار گ 
اسید باعث افزایش ماندگاری گل ،افزایش پروتئین محلول

یدهند که البته اغلب باتوجه به
محلول غذا يي را افزايش م 

گها و کاهش  MDAو سوپر اکسید
و  SODدر گلبر 

هزینهها و مسائل زيست محيطي مفيد نيز واقع

یشود Zhang Yuping .و
لهای داوودی م 
آنیونها در گ 

افزا شي

یشود ( .)Zheng et al, 2004بنابراین باید به دنبال
نم 
استفاده از نگهدارنده هایی باشیم که عالوه بر افزایش
کمیت و کیفیت گل ،هزینههای کمتری نیز برای تولید
کننده داشته باشد .اسیدسالیسیلیک ( )SAكي

تر يك ب فنلى

طبيعى و از تنظ مي کنندههای درون زای رشد است که در
بیشتر گیاهان حضور دارد ( .)Raskin,1992پيشنهاد شده
است که  SAمیتواند از سنتز اتيلن از طر قي جلوگيري از
تبديل ( )ACCبه اتيلن جلوگيري کند SA .از بيان ژن
یکند SA .از
 ACC Synthaseو بيوسنتز اتيلن جلوگيري م 
فعال تي

آنز مي

 ACC-Oxidaseدر چرخه بيوسنتز اتيلن و

یکند ( Fan and He,
تبديل  ACCبه اتيلن جلوگيري م 

 SA .)1998در بيان ژنهای اصلی پيرى نقش دارد .بر
اساس تحقيقات انجام شده ،سطح بيان ژنهای مربوط به
پيرى در گياهان اسپرى شده با  SAافزا شي

ییابد .با
م

اندازه گیری میزان  SAدر برگهای پیر و برگهای سبز
معلوم شده است که میزان  SAدر طول پیری برگها
ییابد .سالیسیالتها با افزایش فعالیت آنتی
افزایش م 
یشوند .همچنین
اکسیدانی باعث به تأخیر افتادن پیری م 
اسیدسالیسیلیک ها باعث جلوگیری از سنتز اتیلن ،کاهش
یشوند.
تعرق و جلوگیری از فعالیت اسید آبسیزیک م 

همکاران (  ) 2009به بررسی اثرات تیمارهای اسید
سالیسیلیک ،ساکارز ،هیدروکسی کینولین و سولفات
لهای شاخه بریده ژربرا پرداختند و به
پتاسیم بر روی گ 
این نتیجه رسیدند که تیمارهای حفاظتی که شامل
یباشد باعث افزایش
اسیدسالیسیلیک و دیگر تیمارها م 
یشودYang ping .
لهای شاخه بریده ژربرا م 
ماندگاری گ 

و همکاران (  ) 2000به بررسی اثرات اسیدسالیسیلیک بر
لهای بریده رز پرداختند و به این نتیجه رسیدن که
روی گ 
کاربرد اسیدسالیسیلیک باعث کاهش  MDAو پرولین آزاد
لهای
در گلبرگها ،به تأخیر افتادن پیری و افزایش عمر گ 
یشود .اشی مورا و ) 1998 (Shimiz and Uomata
رز م 
نشان دادند که تیمار پیوسته رزهای شاخه بریده با ساکارز
و اسیدسالیسیلیک باعث طوالنی شدن عمر گل بریده رز
یشود اما تیمار پالسینگ تأثیر کمتری را نشان داد .هدف
م
تهای مختلف
از اين پژوهش بررسي تأثیر مصرف غلظ 
اسيدساليسيليک بر روی گلهای بریده ژربرا برای بدست
یباشد که با ارزیابی تغییرات در
آوردن بهترین غلظت م 
میزان  ACC-oxidase ،MDAو پایداری غشاء سلول
انجام شده است.

بررسی اثرات اسیدسالیسیلیک بر طول عمر43 ...

فرآیند پژوهش
لهای بریده ژربرا از گلخانهای تجاری
در این تحقیق گ 
تهیه شد .گلها در صبح زود به آزمایشگاه منتقل شدند و
تمامی آنها از ارتفاع  05cmبه صورت مورب بریده
شدند 100 .گل مورد آزمایش قرار گرفته و هر  4روز یک
بار انتهای ساقه آنها باز برش شد .اتاق محل آزمایش
دارای دمای  19درجه سانتیگراد ،رطوبت نسبی ،% 75
شدت نور  15میکرو مول در ثانیه بر متر مربع و 12
ساعت روشنایی از منبع نور سفید فلورسنت و  12ساعت
تاریکی بود .در این پژوهش سه سطح اسیدسالیسیلیک
( 2/5 ،1/5و  3/5میلی مول) استفاده شد .طرح آزمایشی
ًال تصادفی با  5تکرار و  5تکرار درون
در قالب کام ًال

 10و  20و  40و  80نانو مول از  ACCخالص در پایان
20

دقیقه انکوباسیون ،تزریق نمونه به دستگاه HPLC

انجام گرفت و با سنجش  ACCباقی مانده ،فعالیت آنزیم
تعیین ومنحنی فعالیت مشخص شد .در مرحله بعد ACC

استخراج شده از عصاره با روش  HPLCتعیین غلظت
شده وبا منحنی استاندارد فعالیت آنزیم اکسیدازACC-

تعیین گردید مقدار فعالیت بدست آمده طی یک تناسب
مستقیم با یونیت آنزیم بر حسب تولید اتیلن بر حسب
ساعت در هر گرم وزن تازه بافت اولیه تبدیل گردید و با
این واحد معرفی شد هر سنجش سه مرتبه تکرار گردید و
به صورت میانگین بیان شد ( Maye-Lean and

.)John,1994

یهای مورد
تیماری مورد آزمایش قرارگرفتند .ویژگ 

مالون دی آلدئید :بر اساس واکنش مالون دی آلدئید

بررسی در این آزمایش عبارت بودند از طول عمر گل،

موجود در عصاره استخراج شده با تیو باربیتوریک اسید

 ACC-oxidase ،MDAو پایداری غشاء سلولی.

وسپس سنجش جذب در  235نانومتر دردستگاه

طول عمر گل :طول عمر گل از زمان اعمال تیمار تا زمان

اسپکتوفتومتر با کمک منحنی استاندارد با همین ماده انجام

یشود.
گها محاسبه م 
پالسیده شدن گلبر 
پایداری غشاء سلولی :در اين روش نشت آنتوسيانين به
عنوان شاخص پايداري غشاء مورد بررسي قرار گرفت .به
گها انجام
اين صورت که ابتدا نمونه گیری از گلبر 
یشود و اين قطعات چند بار در مدت دو ساعت چند
م
مرتبه در آب مقطر يون برداري شده شستشو داده شدند.
سپس  ۱۰ميلي ليتر آب به نمونهها اضافه شد و پس از

گرفت ومقدار آن بر حسب میکر ومول بر میلی گرم
پروتئین ارائه شد (.)Xing-min et al, 2008
دادهها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SAS

تجزیه شده و مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از آزمون
 LSDصورت گرفت.
نتایج و بحث
طول عمر گل :نتایج حاصل از تجزیه آماری نشان داد که

گذشت  ۱۲ساعت در دماي  ۲۵درجه سانتي گراد ميزان

تهای اسیدسالیسیلیک در سطوح مناسب
استفاده از غلظ 

جذب در  ۵۲۵نانومتر به کمک اسپکتروفتومتر ثبت شد

یشود .با مقایسه
باعث افزایش طول عمر گل بریده م 

( ،Poovaiah, 1979نیکبخت و همکاران.) 86 31 ،

میانگین

فعالیت آنزیم  ACCاکسیداز :ابتدا منحنی استاندارد

اسیدسالیسیلیک در سطح  5.2میلی مول دارای بیشترین

توسط آنزیم خالص استاندارد که روی  ACCخالص

)ACC=(1-amino cyclo propan -1-carboccyhic acid
استاندارد اثر داده شد تعیین گردید .هر واحد (یونیت )U:

یتواند  150نانو مول از  ACCرا در
از آنزیم استاندارد م 
 20دقیقه به اتیلن تبدیل نماید و به همیت میزان  ACCرا
از محیط عمل حذف نماید بر این مبنا ابتدا با استفاده از
 ACCخالص و آنزیم خالص استاندارد در چهار غلظت

سطوح

سالیسیلیک

مشخ ص

شد

که

تأثیر در افزایش ماندگاری گل نسبت به سایر سطوح
یباشد و سطح  5.3میلی مول دارای کمترین تأثیر
م
یباشد (جدول .)1
م
پایداری غشاء سلولی :با بررسی نتایج بدست آمده
مشخص شد که استفاده از تیمار سالیسیلیک در سطح 5.2
میلی مول در لیتر باعث پایداری بیشتر غشاء سلولی در
یشود (شکل .)1
مقایسه با سایر سطوح اسیدسالیسیلیک م 
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فعالیت آنزیم  :ACC-oxidaseنتایج بدست آمده نشان داد

دارد .در سالهای اخير شواهد زيادى به دست آمده است

تهای باالی اسیدسالیسیلیک بیشترین میزان
که در غلظ 

فرآيندهاى

یدهند سالیسیلیک اسید تنظ مي
كه نشان م 
فيزيولوژ كي

 ACC-oxidaseنسبت به تیمار شاهد وجود دارد و در بین

بدست آمده حاصل از آنالیز آماری و مقایسه میانگین

سطوح سالیسیلیک اسید سطح  5.2میلی مول در لیتر

تیمارهای بکار برده شده نشان داد که استفاده از سطوح

دارای کمترین میزان  ACC-oxidaseنسبت به تیمار شاهد

لهای
مناسب اسیدسالیسیلیک باعث افزایش ماندگاری گ 

یباشد (شکل .)1
م

یهای
یشود .در این تحقیق مشخص شد در ویژگ 
بریده م 

مالون دی آلدئید :نتایج بدست آمده نشان داد که کمترین

مورد بررسی مانند طول عمر ،پایداری غشاء سلولی ،میزان

میزان مالون دی آلدئید تولیدی در مقایسه با تیمار شاهد

تهای پایین
 ،MDAمیزان  ،ACC-oxidaseاستفاده از غلظ 

یباشد.
مربوط به تیمار اسیدسالیسیلیک  2/5میلی مول م 

تهای باال
اسیدسالیسیلیک اثرات بهتری نسبت غلظ 

در بین سطوح اسیدسالیسیلیک نیز با مقایسه میانگین بین

تهای مناسب اسیدسالیسیلیک باعث ایجاد
داشتند .غلظ 

سطوح اسیدسالیسیلیک و تیمار شاهد مشخص شد که

یشوند .پس ما
تعادل آبی و کاهش انسداد ساقه م 

اسیدسالیسیلیک  3/5میلی مول در لیتر دارای بیشترین

یتوانیم با انتخاب یک غلظت تیماری مناسب محلول
م

میزان مالون دی آلدئید در مقایسه با تیمار شاهد است

نگدارنده ای داشته باشیم که تمام نیازهای گل بریده را از

(شکل .)1

قبیل تأمین انرژی ،کاهش میزان  ،ACC-oxidaseافزایش

مطالعات زیادی در مورد کشت و کار گلهای بریده

پایداری غشاء سلولی و کاهش گرفتگی ساقه تأمین کرده

صورت گرفته است با این وجود در مورد نگهداری پس

و در نهایت منجر به افزایش ماندگاری گل بریده شود.

از برداشت و فرایندهای فیزیولوژیکی گلهای بریده

نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج بدست آمده

یباشد بنابراين گزينش
اطالعات کمی در دسترس م 
راهکارها يي براي مدير تي

توسط  Yang pingو همکاران (  ) 2009هماهنگی دارد.

و کاهش اين مشکل ضروري

آنها در ضمن تحقیقات خود در مورد استفاده از سطوح

شهای زیادی صورت
یباشد .از سال  1970تاکنون تال 
م

لهای بریده به این
مختلف اسیدسالیسیلیک بر روی گ 

شهایی ابداء شوند که به کمک آنها
گرفته است تا رو 

نتیجه

طول عمر گل بریده و کیفیت پس از برداشت آنها افزایش

یشود .بنابراین بر طیق نتایج
و افزایش ماندگاری گل م 

شهایی است که در کنار
و کربوهیدراتها از جمله رو 

یتوان پیشنهاد نمود که به منظور افزایش
بدست آمده م 

شها برای افزایش عمر پس از برداشت و افزایش
سایر رو 
کیفیت

استفاده

اسیدسالیسیلیک كي

رسیدند

که

استفاده

از

لهای بریده ژربرا از
مؤثر دوام عمر و کیفیت گ 

(.)Bhattacharjee, 1999

اسیدسالیسیلیک استفاده نمود.

تر يك ب فنلى طبيعى و از تنظیم

کنندههای درون زای رشد است که در بیشتر گیاهان وجود
لهای شاخه بریده ژربرا
جدول  .1نتایج مقایسات میانگین اثر تیمار شاهد و سطوح مختلف اسیدسالیسیلیک بر گ 

Table 1: The results of comparisons of means of control and different levels of SA on
Gerbera cut flowers
تیمار

طول عمر

ش اه د

b

SA 1.5 mM
SA 2.5 mM
SA 3.5 mM

7
6.81 b
9.7 a
5.5 c

سطوح

مناسب

اسیدسالیسیلیک باعث کاهش میزان MDA،ACC-oxidase

یابد ( .)Heath and Packer, 1978استفاده از اسیدهای آلی

یشود
م

مهمى را در گياهان برعهده دارد .نتایج

پایداری غشاء
b

135.12
135.04 b
85.12 c
165.43 a

ACC-Oxidase
b

30.21
29.31 b
15.34 c
36.32 a

MDA
b

62.31
59.12 b
34.51 c
71.23 a

45 ...بررسی اثرات اسیدسالیسیلیک بر طول عمر
cultivars section. Forestry
Technology. 2000-2006.
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