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Abstract
This research for evaluated the effect of Gibberelic acid,
Salicylic acid Benzyl adenine in pre and postharvest
stage on some physicochemical and enzymes traits and
vase life of Gerbera jamesonii is one of the most popular
cut flowers that its production has increased in global
markets and Iran for enhance the quality, shelf life and
minimize postharvest losses in cut flower, done. For this
purpose, an experiment based on completely randomized
design with 8 treatments and 3 replications on cut flower
gerbera 'Sorbet' were performed. In the first experiment,
pulse treatment (24 hours), BA, GA3 and SA in 2 levels
(50, 100ppm) and preservative solution of silver nano
particles 3 ppm with 3% sucrose was used. Sliver nano
particles3 ppm with 3% sucrose and distillated water
were used as control. In the second experiment, spraying
before harvest, BA, GA3 and SA in 2 levels (25, 50 ppm)
was performed and then cut flowers transferred to
preservative solution of silver nano particles 3 ppm with
3% sucrose. Sliver nano particles 3 ppm with 3% sucrose
and distillated water were used as control. During
experiment traits including vase life, relative fresh
weight, and cell membrane stability index, anthocyanins
of petals, phenylalanine ammonia lyase and super oxide
dismutase enzymes activity was investigated. The results
showed that in both experiments there were significant
differences between the treatment and control, among of
concentrations of BA, GA3 and SA, in the first
experiment, SA 100 ppm and in the second experiment,
salicylic acid 50 ppm and then preservative solution
containing silver nano particles with sucrose, have the
most favorable effect on quantitative and qualitative,
enzymatic traits and vase life compared to other
treatment. Correlations between traits in both
experiments also indicate a significant positive
correlation at 1% among vase life of gerbera cut flowers
with all traits.
Key words: Benzyl adenine, Gerbera, Gibberellic Acid,
Salicylic acid, Silver nano particle.
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چ کی د ه
     کیلربیجدیسا ت الی و کیلیس، این پژوهش ب  یسررب روظنم ه ا رث ا سدیسا
،بنزیلآدنین در مرحله پیش و پس از برداشت بر برخی صفات فیزیولوژیکی
( کههه از جملهGerbera jamesonii) آنزیم ربرژ ییاجلگ رمع و ی اا ااااااا

  

تیفیک شیاز، لهای شاخه بریده در سراسر دنیا میباشد برای اف
 مهمترین گ
 به.مدت نگهداری و به حداقل رساندن ضایعات پس از برداشت انجام شددد
 تک رار3  تیما  ر ووو8 ًال تصادفی با
همین منظور دو آزمایش بر پایه طرح کام ًال
    تفرگ م. ‘ انجا شیامزآ ردsorbet’ لهای شاخه بریده ژربرا رقم
 روی گ

 اسیدسالیسلیی کک ک و، ،،  اس کیلربیجدی،) ))  ساتع24 ( ((
        ) و س ولحم سپ ل نرادهگن  ده50،100 ppm( ((

،دوم

اول کابر ر هاتوک د      م  تد
 س  حط2 لآدنی نن ن در
 بنزی لل

 در آزما شی.. بکاررفت%3  ب رمه ه اااااه سا زراک3 ppm نانوذرات نقره

لآدنین ن
ن
 اسیدسالیسیلیک و بنزیل ل،محلولپاشی پیش از برداشت اسیدجیبرلیک

) انجام و سپس گلهای شاخه بری هب هد    محل لو52، 50 ppm(  سطح2 در

     تفای ل. انتقا%3         ب  ه ه س هارم ا زراک3 ppm        نگهدارن ان هد ن هرقن تارذو

    و آب مقطر در ه شیامزآ ود ر%3  به همراه ساکارز3 ppm نانوذرات نقره

 شاخص ثبات غشاء، در طی آزمایش صفات وزن تر نسبی.بعنوان شاهد بود
   لآالن و زایلاینومآ نی
  فعالی یزنآ ت مممم مهایی ی فنیلل، نن ننن گلبرگگ گ، سولل ینایسوتنآ
 نتایج نشان داد.سوپراکسید دیسموتا و عمر گلجایی مورد بررسی قرارگرفت
یداری بین شاهد و تیمارها  دوجو  د و درا
 که در هر دو آزمایش تفاوت معن
 در آزمایش،لآدنین
  اسیدسالیسیلیک و بنزی،تهای اسیدجیبرلیک
 د ر ب ی ن غل ظ
    مود شی     اسیدسالیس کیلی،  و در آزما1 00 ppm

       زراک،        ب  ه ه س هارم ا

     اسیدسالیس کیلی،اول

     س ولحم سپ ل نرادهگن  د  ه نا هرقن تارذون50ppm

    آنزیمی و ماندگاری نسبت ب ریاس ه،مطلوبترین اثرات را بر صفات کیفی
.تیمارها داشتند
 نانوذرات، ژربرا،لآدنین
  بنزی، اسیدسالیسیلیک، اسیدجیبرلیک:کلمات کلیدی
نقره
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مقدمه و کلیات

نها هورگ هب قلعتم      
 .)Niclols et al, 1986جیبرلی 

همزمان با رشد و پیشرفت صنعت گلکاری و پیدایش

یباشددد.
بزرگی از ترکیبات طبیعی بناممم ترپنوئی م اهد یی یی

ارقاو م

نوگ هههه ههایدج ی د یتنیز ناهایگ 

        

صوصخ  ًاًا

گلهای شاخه بریده که نقش مهمی در اقتصاد برخی

مسیر اسیدموالونیک برای بیوس یلربیج زتن نن نننها راکب    
یرود .از عمدهت زیف یاهدنیآرف نیر ی لو و یژ ککک ککککی که
م

کشورهای جهان داراست ،به گونهای ک رمع لوط ه    

یتوان به
نها مورد تأثیر واقع شدهاند ،م 
توسط جیبرلی 

صهای ارزیابی
پس از برداشت یکی از مهمترین شاخ 

رشد گیاهان سا کیتنژ یهاتوکاپ ،مل ی س دیلوت  ،ا هق      

گلهای عرضه ش زاب هب هد ااااااار و ارقا هدش یفرعم م    
جدید میباشد .به همین دلیل آشنایی دقی شقن اب ق    

گلدهنده و گلدهی ،انتقال ترکیبات ذخیرهای ،اثر روی
جوانهزنی بذر و خواب بذر ،ممانعت از تشکیل ریشه

تمام عوامل مؤثر در کیفیت محصول و راههای حفظ

نابجا  یپراکونتراپ و  ا هراش

و بهبود کیفیت برای زمان طوالنیتر از اهمیت خاصی

صفا یر  . 76 31، ،،حجا و یز

ی
شهای ی
برخوردار است و این مسئله لزوم انجام پژوه 

اسیدسالیسیلیک نقش کلیدی در تنظیم رش ،یهایگ د   

بیش زا سپ یژولویزیف هنیمز رد ار یرت

درب ا تش         
      

لها ش ی اا ااخه بری و هد هایگ ا  ینادلگ ن ا باجی
گ لل 

         نم  دو ((( (با و یرق
یقدص یشافک .) 79 31، ،،،،،،

توسعه و نمو ،واکنش با سایر موجودات و نیز واکنش
شهای محیطی ،جوانهزن درکلمع ،روذب ی    
با سایر تن 

مینماید .ژربرا از تیره مرکبان بزرگترین تی ناهایگ هر   

می بذج ،یهدلگ ،زیلوکیلگ ،هو

گلدار و یکی از ده گل برت  هدیرب هخاش ر در ناهج     

فتوسنتز ،هدایت روزنهای و تعرق دارد .همچنین تأثیر

لها برژ هخاش ی ر ،ا    
است .با  هب هجوت  اه گ تیم للللل للللل

زیادی در فرآیندهای فیزیولوژیکی از قبی یگدیمخ ل   

تحقیقات   

شها هب ی ب ظفح و دو
متع دد یی ی روی رو 

    

وی لاقتنا و نننننننن نننننها   ،

نگرایی دارد و نقش آن در کاهش اثر
ساقه در اثر زمی 

کیفیت ژربرا در زنجیره تولید و پس از برداشت انجام

سمیت فلزات س  یرایسب طسوت ناهایگ رد نیگن از

یباش فیک ،غولب .د ی ،یرهاظ ت     
یا در حال بررسی می ی

محققین گزارش شده است .همچنین نقش کلی رد ید

ط ر و ماکحتسا ،هقاس لو ا  هقاس ندوب تس از   

         

صهای شناسایی هخاش لگ     
فاکتورهای مهم و شاخ 

  

توسعه تحمل تنش دمایی و تحمل گیاهان در ش طیار
تنش آبی از جمله خشکی یا غرقابی دارد ( Hayat et

بریده ژرب فیک اب ار ی ولطم ت ببببببببب می ی
یباش  دن ( ( Reid,

 .)al, 2010مراحل اولیه مسیر اسیدموالونیک تا مرحله

 .)2004مواد تنظیم کننده رشد گیاهی گروهی از م داو

ایزوپنتنیل پیروفسفات در تولید س ینیکوتی نننها لیخد    

شیمیایی هستند که در دوره پس از برداشت گلللهای
شا ولحم رد هدیرب هخ لل ل للل لها گن ی هههه هدارن فتسا هد ا هد     
یشوند ک ومروه لماش ه ننن ننننها و دشر ی
م

ینچمه ن    

ترکیبات مصنوعی تولید شده است .این م م داو م نک   

یباشند .از سیتوکینینها بیشتر جه زفا ت ا لوط شی    
م
یگ در د ..همچنیننن
لهای شاخه بریده استفاده م 
عمر گ 
در کاهش سرعت بیشتر فرآیندهای مرب ریپ هب طو ی    
مؤثر بوده و همچنین عامل حفظ کلروفیل ،پ و نیئتور

است به تنهایی و یا بصورت مخل داوم ریاس اب طو     

یباشند ک شهاک یریپ دنیآرف یط ه      
میزان  RNAم 

بکاربرده شوند که موجب شروع ،تسریع یا جلوگیری

ییابند .بطورکلی وقتی سیتوکینینها به مق و مزال راد
م

از واکنشهای بیوشیمیایی و فیزیول یژو کککی م اب طبتر   
پی هایگ رد یر ان      گردن  د (( (با و یرق

یرافص      . 76 31

در زمان صحیح بکار برده ش رتشیب رد ار یریپ ،دنو    
یان دزاد
تها و البته نه در تمام آنها هب     تأخخخیر می ی
باف 

اثرات اسیدجیبرلیک ،اسیدسالیسیلیک و بنزیلآدنین32 ...

یص قد ییی،
(باقری و صفاری . 76 31 ،حجازی و کفاشی ی

فرآیند پژوهش

 .) 79 31حححاتمزاده و همکارا نن ن در سال     ،2 01 2تأ ثث ثیر

این پژوهش بصورت دو آزمایش مستقل انجا .دش م   

اسیدسالیس لی ی رد ک    تأ خخ خیر پی ظفح و گربلگ یر

    

کیفیت خوشههای بریده گالیل در چهار مرحله نموی

ه شیامزآ ود ر     

مآ اری ماک   ًالًال

با ا فتس ا  هد ا حرط ز

       

تصادفی با  8تیمار 3 ،تکرار و هر تکرار حاوی  5گیاه

شامل مرحله جوان یریپ و لگ مامت ،زاب فصن ،ه      

لهاای شا هدیرب هخ   
انجام گرفت .در آزمایش اول گل ل

تها لیسیلاسدیسا ی ی لماش ک    
بررسی نمودند .غلظت ت

نها  یواح ی ا کیلربیجدیس ،،، ،،،،،،،،،
ژربراااا در ارل ننن 

 50 ، 100 ، 150 ، 00 2 mgl-1بود که نتایج نشان داد کههه

اسیدسالیسیلیک و بنزیلآدنین (  100 ، 50میلیگ رد مر

لها تشن و    
اسیدسالیسیلیک موجب تأخیر پیری گل ل

لیتر) بصورت تیمار کوتاه مدت (  24ساعت) و س سپ

گها به همراه کا نتفر تسد زا شه    
یونها در گلبر 

محلول نگهدارنده نانوذرات نقره  3میلیگ رتیل رد مر   

وزن تر به همراه پراکسیداسیون لیپید گردید .به عالوه

بهمراه ساکارز  3درصد ،قرارگرفتند .در آزما مود شی

تیمارهای فوق فعالیت آنزیم پراکسیداز را اف داد شیاز

لهای ژربرا در گلخانه یک هفت شادرب زا شیپ ه تتت تتت
ت
گ

و موجب حفظ محتوی پروتئین گردید .غلظت mgl-1

لآدن ننین (،52
با اسیدجیبرلیک ،اسیدسالیسیلیک و بنزیل ل

 150اسیدسالیس لی ی ترثوم ک رر رررین تیما گ رد ر لللل لهای   

 50میلیگ ولحم )رتیل رد مر ل لل للللپاش ندش ی د پس  .س    

شاخه بریده گالی دوب ل  Singh... ..و همکا د نار ررر سال

لهای شاخه بریده ژربرا در ارلنهای حاوی محلول
گ

لهای   
گ لللللل 

نگهدارنده نانوذرات نقره  3میلیگ هارمهب رتیل رد مر    

لآدن و نی
 2008بنزی لل 

لربیجدیسا ی یور ک

شاخه بریده گالیل بکاربردند و نتا توافت رگنایب جی    

ساکارز  3درصد ،قرارگرفتند .در ه بآ شیامزآ ود ر

معنیدار غلظت  50میلیگرم در لیت بیکرت ود ره ر   

مقطر و نانو ذرات نقره به همراه ساکارز بعنوان شا ده

روی شاخص ثبات غشاء س لول

و فعالی یزنآ ت مم مممها

ب .دو    در سال     201 3نی زز ز  Vinodhو همکارا نن ن در
پژوهشی  3غلظت نانوذرات نقره را به همراه سا زراک
لهای شا هدیرب هخ   
 %2بصورت محلول نگهدارنده گ 
لیلیوم بکار برده و نتیجه گرفتند میزان جذب محل ،لو
لها و مان  دهاش هب تبسن یراگد ا شیازف      
اندازه گ 
چش ریگم ی د ناشن  اد  . ....در سال     ، 010 2بص ری ی و 
همکاران 5 ،غل تارذونان تظ   

نق  هر ( ( 4 ،3 ،2 ،1و 5

یگرم بر لیتر) را به هم هار  %6سا لولحم رد زراک   
میل 
لهای شاخه بریده میخ و هدرب راکب ک
نگهدارنده گ 
نتیجه گرفتند که رش ولحم رد یبورکیم د ل گ  ل یناد     
کاهش و به دنبال آن عمر ماندگاری افزایش یافت که
یگرم بر
بیشترین عمر پس از برداشت در تیمار  5میل 
لیتر نانو ذرات نقره مشاهده گردید.

در نظر گرفته شد .صفات مورد نظر در روزهای ،1 ،0
 4و  7اندازهگیری و نمونهبرداری شد.
وزن تررر نس یب  : ::باشور    

 Clicleدر سال     2 00 2با   

فرمول محاسبه شد.
(× 100وزن تررر در روز ص /رف    وزن تررر در روز م درو   
نظر)
شاخص ثبات غشاء سلول :با فرمول و روش Singh

و همکاران در سال  2008انجام شد.
MSI =}1 - )EC1 / EC2({× 100

آنتوسیانین گلبرگ :با و لومرف 

شور   

Meng, 2004

که  = Aعدد قرائت شدهه در طوللل مو ججج م رو د د ن رظ
است ،ارزیابی شد.
(An =)A530nm) – 25/0 (A657nm
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فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز :ب ور ساسا ر ششششش

بیان شده است .البت یریپ دنیارف لرتنک مسیناکم ه      

 Redman, 1999انجام شد.

توسط سیتوکینینها تاکنون دقیق ًاًا یدرگن صخشم  ده    
شها بیانگر تأثثیر احتما نیا یل   
است ولی نتایج پژوه 

فعالی زاتومسید دیسکارپوس میزنآ ت  : ::::::::با شور    

ما لک ظفح رد دشر هدننک میظنت هد ر و لیفو

 Ezhilmathiو همکاران در سال  2007انجام شد.

نها و 
رنگریز هه هها یئتورپ ،یهایگ ی نننننن ن

گها و 
گپری ربلگ یگد گگ گگ
عمر گلجایی :پژمردگی ،رنگ گ
خمیدگی ساقه به عن یاپ صخاش ناو ا رمع لوط ن

    

عبارت دیگر کاربرد سیتوکینینها ب ببه مق رد و مزال راد
نها بکا هتفر ر   
زمان صحیح و بر اساس نوع سیتوکینی 

آنالیز آماری با رن زا هدافتسا  ممم مممماف راز  SPSSانجا و م
مقایسات میانگین با استفاده از آزم  دنچ نو د نما ههه ههههای
دانکن در سطح  1و  %5ارزیابی شد.
نتایج حاصل از پژوهش و جدول تجزیه واریانس  1و
 2نشان داد که اثر تیمار ،زمان و اث رامیت لباقتم ر    ×
زمان در صفاتی مانند وزن تر نس تابث صخاش ،یب    
ی
غشاء سلول ،آنتوسیانین گلب نآ تیلاعف ،گر ززز ززززیمهای ی
فنیلآالنین آمونیالیاز و سوپراکسید دیس رمع و زاتوم   
در س لامتحا حط      %1

لهای شاخه بریده ان اد مممها یهایگ ی   
معنیدار بود .گ 
لها رد    
گها گ شریذپ مدع بجوم اهنآ رد  للللللل ل لللل 
بر گگ 
یگ در د نتفر تسد زا     .
بازارهای محلی و جهانی می ی
عوام مه ای شرورپ هرود ل ا  شیپ ن ا درب ز ا ،تش             
ب یلکروط زا        

گلبرگها نقش دارند .کا جدیسا حوطس شه ی کیلرب    
قبل و یا در طی فرایند پیری در تعدادی از بافتهای
تها رد ی
گیاهی گزارش شده است .در حقیق فاب ت تت تت
حال پی  تیلاعف ،ندش ر ا لربیجدیس ی نازیم هب ار ک       
بیش م عیرست یرت یی ی یییییی ی
یکنن  د ((( (.)Arteca, 1995
اسیدسالیسیلیک نیز یکی دیگر از تن نک میظ ن دشر هد    
گیاهی مؤثر در بهبود ویژگیهای کیف و ی مان گد ااری
نها،
افزایش تولید رنگریزههای گیاهی مانند آنتوسیانی 
یگ در د ( ( Cevahir et al,
کارتنوئی م لیفورلک و اهد ییی ییی

 .)2005همچن زفا بجوم نی ا شی

یتوان هجیتن رد د   
کیفیت و به دنبال آن بازارپسندی می ی
  

لها
صهای کاهش کیفیت در تما گ م لل لل
مهمترین شاخ 
گها ،ری شز
یتوان ریزش گلبرگها ،پژمردگی گلبر 
م
گها و خمیدگی ساقه را نام برد که
برگها ،زردی بر 
با بهبود شرایط پیش از برداش و تشادرب ،ت

اندازن  د (( ( .)Arteca, 1995اس شهاک رد کیلربیجدی     

یباشد .اسیدسالیسیلیک موجب
لهای شاخه بریده م 
گ

لها و 
یباشند که از دست دادن کیفیت گل ل
پیچیدهای م 

برداش و ت

تهای گیاهی ب قیوعت ه   
یتوانند پیری را در اکثر باف 
م
تجزیه اسیدریبونوکلئیک ،پروتئینها و تعویق پیری در

نتایج و بحث

 سپ ا .دشاب تشادرب ز

نازیم      RNA

ییابند .به
یباشد که اصوًالًال در فرایند پیری کاهش م 
م

لها بود.
گ

گلجا شیامزآ ود ره رد یی       

         

 سپ از   

یتوان بط فیک یرثوم رو ی یراگدنام و ت     
برداشت م 
لهای شاخه بریده را بهبود بخشید .کاربرد خا یجر
گ
لها
سیتوکینینها نیز در کاهش سرعت فرایند پیری گ 

رظ ف تی       

         

یگ در د امتحا هک  ًالًال نیا      
یاکسیدانی س ول لللها م  یی یی
آنت 
لهای
ی در گل ل
مکانیسم به منظور کا ریپ دنور شه ی یی ییی
شاخه بریده بکار م 
یرود (.)Ezhilmathi et al, 2007
نانو ذرات نقره نیز از جمله موادی هس یارب هک دنت    
جلوگیری از رشد میکروارگا زین مممها ولحم رد  لل لللهای
یگردن .د
لهای شاخه بری م هدافتسا هد ییی ییی
نگهدارنده گ 
همچن نی    کا بر ر ردیهوبرک د ا تتتت تها ولحم رد  ل للل لهای   
لهای    شا هدیرب هخ      جهت   
نگهدارن گ هد لللل 

تأ مم مین

کربوهی یرورض زاین دروم تارد      استتت .بط یلکرو   

اثرات اسیدجیبرلیک ،اسیدسالیسیلیک و بنزیلآدنین25 ...

لها لماش هدیرب هخاش ی     
محلولهای نگهدارنده گ 

لها هخاش ی   
لآدنین در محلولهای نگهدارنده گ 
بنزی 

تها ،م دض داو ا میظنت ،ینلیت    
موادی مانند کربوهیدرا 

بریده موجب افزایش ط بآ بذج نامز تدم لو

یباشنددد .وج ونان دو   
کنندههای رشد گیاهی و غیره م 

گها و 
خیر در پالس ربلگ یگدی گگ گگ
لها و  تأخ خ
توسط گل ل

ذرات نق ،هر     اس لربیجدی یک  ، ،،،،اسیدسالیس کیلی     

یگ  ددر (( (.)Figueroa et al, 2005
گهااا م یی 
بر گگ 

و

تهای مختلف تیمارهای آزمایش اول
جدول  :1تجزیه واریانس غلظ 

Table 1: Analysis of variance for different concentrations of treatments in first experiment
درجه       

منبع تغییرات

وزن تر نسبی

آزادی

ت یم ا ر

7

**737 / 90 2

زمان

3

**

تیمار×زمان

**

21

3335 2/ 037

شا تابث صخ     

آنتوسیا نین     

فنی نینالآ ل         

سوپراکسید

عمر         

غشاء سلول

گل ب ر گ

آمونیالیاز

دیسموتاز

گلجایی

**10 /321

**

2/ 465

**

148 /429

**

30 / 707

**

3/ 05 2

**

0/ 779

**

198 / 043

**

1079 / 09 5

**

189 /131

**

0/ 033

**

0/ 448

*

77 / 259

0 / 005

**

9/ 675

-----

اشتباه آزمایشی

---

0/214

0/613

0/2 00

0/ 067

0/220

0/ 031

ضریب تغییرات ()%

---

12 / 77

11/25

12 / 66

11/ 55

11/ 89

11/52

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

**, *, ns, respectively, significant at 1% and 5% and no significant
تهای مختلف تیمارهای آزمایش اول
جدول  :2تجزیه واریانس غلظ 

Table 2: Analysis of variance for different concentrations of treatments in second experiment
منبع تغییرات

درجه      
آزادی

وزن تر نسبی

شا تابث صخ     

آنتوسیا نین        

فنی نینالآ ل         

سوپراکس دی     

غشاء سلول

گل ب ر گ

آمونیالیاز

دیسموتاز

**0/ 38 0

**

14 / 739

**

**

66 1/ 640

ت یم ا ر

7

**

771 / 769

**

312/ 006

زمان

3

**

22643 / 609

**

1177 /515

**

00 2/ 145

**

5/921

34 / 760

**

1/011

---

تیمار×زمان

21

اشتباه آزمایشی

---

0/ 361

0/ 341

0/2 00

0/ 74 0

0/120

---

11/ 91

11/39

12 / 17

11/ 55

11/ 18

10 / 99

()%

0 / 007

**

**

**14 /141

0/2 03

ضریب تغییرات

86 / 554

*

0/ 483

**

3/ 869

عمر گلجایی

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

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

نمودار  :1تغییرات عمر گلجایی آزمایش اول

Fig 1: Vase life changes in the first experiment
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 تغییرات عمر گلجایی آزمایش دوم:2 نمودار

Fig 2: Vase life changes in the second experiment
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