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چکیده
هاي شاخه بریده، جایگاه باالیی در تجارت جهانی دارد به هاي شاخه بریده، افزایش طول عمر و حفظ کیفیت گلتولید گل

به هاي شاخه بریده انجام شده است.گلهاي متنوعی جهت بررسی اثر تیمارهاي شیمیایی متفاوت بر دوام همین منظور آزمایش
انجام گرفت. ’sorbet‘تکرار روي گل هاي شاخه بریده ژربرا رقم3تیمار و8با بر پایه طرح کامالً تصادفی یهمین منظور آزمایش

انجام شد )ppm50،25سطح(2سیلیک اسید در یسال، جیبرلیک اسید وبنزیل آدنینمحلول پاشی پیش از برداشتدر این آزمایش،
ppm3نانو ذرات نقره انتقال یافت. % 3به همراه ساکارز ppm3محلول نگهدارنده نانو ذرات نقره گل هاي شاخه بریده به سپس و 

در طی آزمایش صفات ماندگاري، وزن تر نسبی، جذب محلول، در نظر گرفته شد.بعنوان شاهد % و آب مقطر 3به همراه ساکارز 
فنیل آالنین آمونیالیاز و سوپر اکسید دیسموتاز مورد بررسی قرار گرفت. هايل، آنتوسیانین، فعالیت آنزیمسلوءشاخص ثبات غشا

سپس محلول نگهدارنده نانو وppm50سیلیک اسید یسال.معنی داري بین شاهد و تیمارها وجود داردنتایج نشان داد که تفاوت
نسبت به دوام عمرو آنزیمی ، خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکیرات را بر مطلوب ترین اثبه همراه ساکارز، ذرات نقره 

گل هاي عمر پس از برداشت% 1سایر تیمارها داشت. همبستگی صفات مورد ارزیابی نیز بیانگر رابطه مثبت و معنی دار در سطح 
.می باشدتمام صفات مورد ارزیابیشاخه بریده ژربرا با 
نانو ذرات نقره،اسیدسالیسیلیکجیبرلیک اسید، ژربرا، ،دنینآبنزیلکلمات کلیدي:

مقدمه
Gerberaو با نام علمیGerbera, Transval daisy, Barbarton daisyژربرا با نام هاي  jamesoniiمی از تیره مرکبان

رقم متنوع، از نظر 300ش از با بیjamesoniiکه از نظر تجاري گونه گونه مهم7. جنس ژربرا داراي )Emongor, 2004(باشد
مواد .)Dole and wilkins, 1999(شکل و رنگ گل آذین(سفید، زرد، قرمز، نارنجی و دو رنگ) داراي اهمیت ویژه اي می باشد

محلول هاي نگه تنظیم کننده رشد گیاهی گروهی از مواد شیمیایی می باشند که در دوره پس از برداشت گل هاي شاخه بریده در
می شوند که شامل هورمون هاي رشد و همچنین ترکیبات مصنوعی تولید شده است. این مواد ممکن است به استفاده دارنده 

تنهایی و یا بصورت مخلوط با سایر مواد بکاربرده شوند که موجب شروع، تسریع یا جلوگیري از واکنش هاي بیوشیمیایی و 
GA3در آزمایشی تاثیر 2002در سالو همکارانFranteh).1376و صفاري فیزیولوژیکی مرتبط با پیري در گیاهان گردند(باقري 

به صورت تیمار کوتاه مدت(پالسی) با غلظت GA3رقم گل شاخه بریده آلسترومریا بررسی نمودند و بیان داشتند که تیمار 20روي 
در 2004و همکاران در سال Emongor.میکرومول تاثیر بسزایی در ماندگاري گل هاي شاخه بریده آلسترومریا داشت100

عمر گلدانی پس از برداشت گل هاي لیلیوم ) را روي1به 10به نسبت 7+4جیبرلین (مخلوط بنزیل آدنین و Accelآزمایشی اثر 
رم در لیتر بطور معنی داري زرد شدن برگ ها، پیري و میلی گ75و 50، 25با غلظتAccelکه بررسی نمودند، نتایج نشان داد

حاتم زاده و همکاران، .می گرددگل هاي لیلیوم را به تأخیر می اندازد و موجب افزایش عمر گلدانی گل هاي شاخه بریده ریزش
در تاخیر پیري گلبرگ و حفظ کیفیت خوشه هاي بریده گالیل در چهار )mgl-1200 ،150 ،100 ،50(تاثیر سالیسیلیک اسید2012

تاخیر موجبنصف باز، تمام گل و پیري بررسی شده است. نتایج نشان داد که سالیسیلیک اسید مرحله نموي شامل مرحله جوانه، 
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در سال . پیري گل ها و نشت یون ها در گلبرگ ها به همراه کاهش از دست رفتن وزن تر به همراه پراکسیداسیون لیپید گردید
% ساکارز در محلول نگهدارنده 6را به همراه ی گرم بر لیتر) میل5و4، 3، 2، 1(غلظت نانو ذرات نقره5، بصیري و همکاران، 2010

آن عمر ماندگاري دنبالگل هاي شاخه بریده میخک بکار برده و نتیجه گرفتند که رشد میکروبی در محلول گلدانی کاهش و به 
ه گردید. میلی گرم بر لیتر نانو ذرات نقره مشاهد5افزایش یافت که بیشترین عمر پس از برداشت در تیمار 

مواد و روش ها
به واحد آزمایشی انجام گرفت.5تکرار و هر تکرار حاوي 3تیمار، 8با استفاده از طرح آماري کامالً تصادفی با آزمایش این 

2سیلیک اسید در یسال، جیبرلیک اسید وبنزیل آدنینباپیش از برداشتشاخه بریده ژربرايهاگلمحلول پاشی این ترتیب که 
انتقال % 3به همراه ساکارز ppm3محلول نگهدارنده نانو ذرات نقره گل هاي شاخه بریده به سپس انجام شد و ) ppm50،25سطح(
، 0صفات مورد نظر در روزهاي در نظر گرفته شد.بعنوان شاهد % و آب مقطر 3به همراه ساکارز ppm3نانو ذرات نقره یافت. 

حجم محلول جذب شده، توسط اندازه گیري کاهش حجم محلول در ارلن فاقد گل ازه گیري و نمونه برداري شد.اند7و 4، 1
Singhمنهاي ارلن حاوي گل اندازه گیري شد و بصورت میلی لیتر بر گرم وزن تازه بیان گردید( et al, آنتوسیانین به روش ). 2008

Meng, (A530nm(با فرمول 2004 – 25/0 (A657nm(کهA=وزن .، ارزیابی شداستنظرموردموجطولدرشدهقرائتعدد
با فرمول محاسبه شد.2002در سال Clicleبا روش تر نسبی

RFW( وزن تر در روز صفر / وزن تر در روز مورد نظر) =×100

. انجام شد2008و همکاران در سال Singhروش وبا فرمول محاسبه شاخص ثبات غشاء سلول، 
100)}×EC2/EC1(-1={MSI

سوپراکسید دیسموتاز با روش فعالیت آنزیمو Redman, 1999بر اساس روش آنزیم فنیل آالنین آمونیالیازفعالیت گیرياندازه
Ezhilmathiبه عنوان شاخص پایان و خمیدگی ساقه گلبرگ ها ، رنگ پریدگیپژمردگیانجام شد.2007در سال و همکاران

انجام و مقایسات میانگین با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن SPSSآنالیز آماري با استفاده از نرم افزار بود.عمر گل هاطول 
% ارزیابی شد.5و 1در سطح 

نتایج و بحث
در صفاتی مانند وزن زمان× زمان و اثر متقابل تیمار ، اثر تیمارنشان داد که 1تجزیه واریانس نتایج حاصل از پژوهش و جدول 

فنیل آالنین آمونیالیاز و سوپراکسید فعالیت آنزیم هاي،آنتوسیانین گلبرگ، شاخص ثبات غشاء سلول، جذب محلولتر نسبی، 
روز، 8/9میلی گرم بر لیتر با 50تیمار اسید سالیسیلیک معنی دار بود. %1در سطح احتمال و عمر پس از برداشت دیسموتاز 

در سطح بین صفات مورد ارزیابی نیز همچنین همبستگی). 1را دشتند(نمودار روز، کمترین ماندگاري9/5ر شاهد با بیشترین و تیما
گل هاي شاخه بریده اندام هاي گیاهی پیچیده اي می باشند که از دست دادن کیفیت گل ها و ، مثبت و معنی دار بود.%1احتمال 

بازارهاي محلی و جهانی می گردد. از دست رفتن کیفیت و به دنبال آن برگ ها در آنها موجب عدم پذیرش گل ها در 
بازارپسندي می تواند در نتیجه عوامل دوره پرورش یا همان پیش از برداشت، برداشت و پس از برداشت باشد. بطورکلی از 

زش برگ ها، زردي مهمترین شاخص هاي کاهش کیفیت در تمام گل ها می توان ریزش گلبرگ ها، پژمردگی گلبرگ ها، ری
برگ ها و خمیدگی ساقه را نام برد که با بهبود شرایط پیش از برداشت، برداشت و پس از برداشت می توان بطور موثري کیفیت و 

سرعت فرایند پیري گل ها بیان شده کاربرد خارجی سیتوکینین ها نیز در کاهشماندگاري گل هاي شاخه بریده را بهبود بخشید. 
انیسم کنترل فرایند پیري توسط سیتوکینین ها تاکنون دقیقاً مشخص نگردیده است ولی نتایج پژوهش ها بیانگر تاثیر است. البته مک

می باشد که اصوالً در RNAاحتمالی این ماده تنظیم کننده رشد در حفظ کلروفیل و رنگریزه هاي گیاهی، پروتئین ها و میزان 
گر کاربرد سیتوکینین ها به مقدار الزم و در زمان صحیح و بر اساس نوع سیتوکینین ها فرایند پیري کاهش می یابند. به عبارت دی
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جیبرلیک اسید در کاهش تجزیه . )Arteca, 1995(بکار رفته می توانند پیري را در اکثر بافت هاي گیاهی به تعویق اندازند
هش سطوح جیبرلیک اسید قبل و یا در طی فرایند پیري در تعدادي تعویق پیري در گلبرگ ها نقش دارند. کاوریبونوکلئیک اسید، پروتئین ها

هاي در حال پیر شدن، فعالیت جیبرلیک اسید را به میزان بیشتري تسریع می هاي گیاهی گزارش شده است. در حقیقت بافتاز بافت
ماندگاريبود ویژگی هاي کیفی و سیلیک نیز یکی دیگر از تنظیم کننده رشد گیاهی موثر در بهیاسید سال. )Arteca, 1995(کنند

گل هاي شاخه بریده می باشد. اسید سالسیلیک موجب افزایش تولید رنگریزه هاي گیاهی مانند آنتوسیانین ها، کارتنوئیدها و 
Cevahir(کلروفیل می گردد et al, یت آنتی اکسیدانی سلول ها می گردد که احتماالً این . همچنین موجب افزایش ظرف)2005

Ezhilmathi(می رودبکارمکانیسم به منظور کاهش روند پیري در گل هاي شاخه بریده et al, نانو ذرات نقره نیز از جمله ).2007
یده استفاده می گردند. میکرو ارگانیزم ها در محلول هاي نگهدارنده گل هاي شاخه برموادي هستند که براي جلوگیري از رشد

تامین کربوهیدرات مورد نیاز ضروري جهت کاربرد کربوهیدرات ها در محلول هاي نگهدارنده گل هاي شاخه بریده همچنین 
بطورکلی محلول هاي نگهدارنده گل هاي شاخه بریده شامل موادي مانند کربوهیدرات ها، مواد ضداتیلنی، تنظیم کننده . است

و سالسیلیک اسید در محلول هاي ، جیبرلیک اسیدره می باشند. وجود نانو ذرات نقره، بنزیل آدنینهاي رشد گیاهی و غی
نگهدارنده گل هاي شاخه بریده موجب افزایش طول مدت زمان جذب آب توسط گل ها و تاخیر در پالسیدگی گلبرگ ها و 

Figueroa(برگ ها می گردد et al, & Paullنتایجبا نتایج حاصل . )2005 Chantrachit طی آزمایشی نشان دادند 2001در سال
، م گردیدوتعویق پیري در گل هاي بریده آنتوریموجبمحلول پاشیکه کاربرد بنزیل آدنین به صورت غوطه وري یا 

Wawrzynczacررسی که در آزمایشی تاثیر تیمار کوتاه مدت اسید جیبرلیک را بر دوام گل هاي بریده الله مورد ب2000سال در
میلی مول این ماده بیشترین تاثیر را بر حفظ رنگ برگ ها و عمر ماندگاري گل 1/0قرار دادند و نتایج حاصل نشان داد که غلظت 

، سالیسیلیک اسید و نانو ذرات نقره را در محلول گلجایی گل هاي بریده ژربرا بکار 2012کاظمی و همکاران در سال وها داشت
مطابق بود.، یزان آنتوسیانین تیمارها نسبت به شاهد افزایش یافتبرده و نتیجه گرفتند م

تجزیه واریانس -1جدول 

منبع تغییرات
درجه 
آزادي

وزن تر نسبی
جذب 
محلول

شاخص ثبات 
غشاء سلول

آنتوسیانین
گلبرگ

فنیل آالنین 
آمونیالیاز

سوپراکسید 
دیسموتاز

ماندگاري

141/14**869/3**739/14**038/0**006/213**762/1**769/771**7تیمار
--- 760/34**640/166**483/0**515/1177**946/34**609/22643**3زمان

--- 110/1**129/5**007/0*554/86**479/0**145/200**21زمان×تیمار
361/0016/0341/0002/0074/0021/0032/0--- اشتباه آزمایشی

91/1147/1193/1117/1255/1118/1199/10--- )ضریب تغییرات (%
**،*،nsدارغیرمعنیودرصد5و1احتمالسطحدردارمعنیترتیب،به
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Gerbera(Gerbera jamessoni) cut flowers cv. Sorbet

E. Danaee1*, V. Abdossi2

1- Assistant Professor, Dep. Of Horticultural Science, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Semnan. 2-
Assistant Professor, Dep. Of Horticultural Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran.
*Corresponding author: Danaee1975@yahoo.com

Abstract

Production of cut flower, enhance longevity and keeping quality of them have special position in
global trade. For this reason, several experiments had been done on the effect of different chemical
compound on longevity and quality of cut flowers. For these peropose experiment based on
completely random design with eight treatment and three replication with Gerbera cut flower cv.
sorbet were conduced. At this experiment the effect of spray application of Benzyle adenine,
Gibberellic acid and Salicylic acid with 2 concentration (25,50ppm) and then holding vase life sulotion
containing 3ppm silver nano particle with 3% sucrose. Distillated water and 3ppm silver nano particle
with 3% sucrose as control were used. During experiment traits such as vase life, relative fresh wight,
membrane stability index, solution up take, antocyanin content, PAL activity, SOD activity were
masured. Results showed that there was significant difference between treaetment and control. SA 50
ppm and then holding treatment with NSP 3ppm  and 3% sucrose, had better result than other
treatment in quantitative and qualitative, enzymatic traits and vase life, respectively. Results revealed
that there was significant difference between treatment and control in 1% on postharvest life in
Gerbera cut flower.

Key words: Benzyladenine, Gerbera, Gibberellic acid, Nano silver particle, Salicylic acid, Vase life.
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