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چکیده
و اسید سطح سالیسیلیک اسید دواثر در این مطالعه . باشدیکی از مهمترین گل هاي عامه پسند تولیدي در دنیا میرز

در آزمایشگاه دانشگاه آزاد گرمسار روي گل هاي شاخه تصادفی رح کامالًطبصورت) میلی گرم در لیتر200و 100(آسکوربیک 
فعالیت آنزیم فنیل آالنین،کلروفیل کل برگ، ب نسبیآمحتوي ،جذب محلولصفاتی مانند مورد بررسی قرار گرفت.رزبریده 

لیترمیلی گرم در200ک اسید در سطح سالیسلیمورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیماربرداشتازو طول عمر پس
آنزیمفعالیتکل برگ و کلروفیلنسبی،آبمحتويمحلول،جذببهبود میزان با رزافزایش طول عمر گل هاي بریده موجب

د.می شوآالنینفنیل
طول عمر،اسیدسالیسیلیک،رز،آسکوربیکاسیدکلمات کلیدي:

مقدمه
برداشتازپسکیفیتافت. باشدمیخارجیوداخلیبازارهايدرگلکیفیارزیابیپارامترهايمهمترینازکیفیتحفظ

وهابرگزرديها،گلبرگوهابرگریزشیاپژمردگیجملهازعاملچندیایکنتیجهاستممکنزینتیگیاهاناغلبدر
وخودبهبریدنیگلتولیدسومیکازبیشاصاختصبارزگل.باشدغیرهوساقهدرگرایینوریاگراییزمینازناشیخمیدگی

درمحصولاین. استدادهاختصاصخودبهرابریدنیهايگلتجارتبیشترینجهان،بریدنیهايگلتولیدنخستمقامدر
محصولیناتولیدبهکشوردرزینتیگیاهانکشتزیرسطحبیشترواستبرخوردارتوجهیقابلفروشوتولیدبازارازنیزایران

خمیدگیوهابرگوهاگلبرگپژمردگیمانندمیئعالباوبودهکوتاهرزبریدههايگلگلجاییعمر. معموالًدارداختصاص
هايگلنگهداريمحلمحیطیشرایطچنینو همشیمیاییمختلفتیمارهايرويزیاديتحقیقاتشود.میمشخصگلگردن

و بی خطرسالمطبیعی،فنولیکیترکیبیکسالیسیلیک اسید.استشدهانجامگل هاي رزجملهعمرازطولافزایشبریده جهت
مؤثردر گیاهانفیزیولوژیکیومتابولیکیهايواکنشازوسیعیطیفبرشود ومیشناختهنیزگیاهیهورمونعنوانبهکهاست

اتیلن،تولیدکاهشانباري،عمرقبیل افزایشازانیباغبمحصوالتبرداشتازپسدراثرات مهمیاست.سالیسیلیک اسید داراي
میمیوهکیفیتحفظوانباريطی دورهقارچیهايآلودگیگسترشکاهشفنلی،واکسیدانیآنتیترکیباتافزایش

ودپرداختنرزگلروياسیدسالیسیلیکاثراتبررسیهب) 2003(همکارانوCapdeville). (Klessig and Malamy, 1994باشد
ازپسعمرافزایشوبرداشتازپسهايبیماريکاهشموجباسیدسالیسیلیکبارزهايگلتیمارکهرسیدندنتیجهاینبه

رزبریدههايگلرويسالیسیلیکاسیداثراتبررسیبه) 2000(همکارانوKiya pping. شودمیرزبریدههايگلبرداشت
افتادنتاخیربهها،گلبرگدرآزادپرولینوMDAکاهشموجبسالیسیلیکاسیدکاربردکهرسیدندنتیجهاینبهوپرداختند

شود. میاستفادههاي بریدهگلکنندهحفاظتمحلولعنوانبهاسیدآسکوربیکازشود.میرزهايگلعمرافزایشوپیري
Sujataاین است.بودهمؤثرژربراگل بریدهماندگاريایشافزدراسیدآسکوربیکتیمارکهگزارش نمودند) 2003( همکارانو

روي ماندگاري گل هاي شاخه بریده رز انجام شد.آسکوربیکاسیدپژوهش به منظور ارزیابی اثرات تیمارهاي سالیسیلیک اسید و 
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مواد و روش ها
گل هاي شاخه .گرفتانجامشیآزمایواحد5حاويتکرارهروتکرار3تیمار،6باتصادفیکامالًبه صورت این آزمایش

دو سطح سالیسیلیک اسید و شاملآزمایشگاهیو به شرایط آزمایشگاه منتقل شدند. موادخریدارياز یک گلخانه تجاري رزبریده 
همراه مدتبلندتیماربصورتسالیسیلیک اسید و اسید آسکوربیک. میلی گرم در لیتر) بودند200و 100اسید آسکوربیک(

اندازه گیري و نمونه برداري شد.6و 4، 2، 0صفات مورد نظر در روزهاي .ندشدبردهکاربساکارز
آالنینفعالیت فنیلمحاسبهو همچنین براي.شداستفاده2008سالدرهمکارانوSinghروشازجذب محلولمحاسبهبراي

فرمولبا1997سالدرTyrachروشبال برگکلروفیل ک.شداستفاده1974سالدرهمکارانوAebiروشآمونیالیاز از
کلروفیل کل برگ= V/1000 × 10(×)A663nm(+ 8.02)A645nm (20.2(. شدمحاسبه
.شدانجام2000سالدرهمکارانوDetsuboروشوفرمولبامحتوي آب نسبی،محاسبه

نسبیآبمحتواي) = اولیهتروزن–خشکوزن/ ( خشکوزن
انجام و مقایسات SPSSپژمردگی گلبرگ ها به عنوان شاخص پایان طول عمر گل هابود. آنالیز آماري با استفاده از نرم افزار 

% ارزیابی شد.5میانگین با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح 

نتایج و بحث
اثربر طبق جدول ). 1د بررسی را نشان میدهد(جدول اثرات مختلف تیمارها بر شاخص هاي مورواریانستجزیهجدول نتایج

ازپسعمرطولونسبیآبمحتوي،کلروفیلآالنین،فنیلآنزیمفعالیتمحلول،جذببرزمان× تیمارمتقابلاثروزمانتیمار،
میلی 200ید سالسیلیک تیمار اسنتایج نشان داد که .باشدمیدارمعنی% 5و % 1سطحدرتیماريمختلفهايغلظتدربرداشت

بهنتایج بدست آمده مربوط. داشتندرا جذب محلولدرصد، کمترین 89/46درصد، بیشترین و تیمار شاهد با 44/62گرم بر لیتر با 
سیناماتمیکروگرم06/15با میلی گرم بر لیتر200نشان می دهد که تیمار اسید سالسیلیک آمونیالیاز آالنینفنیلآنزیمفعالیت
،دقیقه درتازهبافتگرمبرتولیديسیناماتمیکروگرم13/67باشاهدتیماروبیشترین،دقیقهدرتازهبافتگرمبرتولیدي
هايغلظتدربرگ کلکلروفیلبرزمان× تیمارمتقابلاثروزمانتیمار،اثردارند.راآمونیالیازآالنینفنیلآنزیمفعالیتکمترین
بالیتربرگرممیلی200سالسیلیکاسیدتیمار،با توجه به نتایج بدست آمده.باشدمیدارمعنی% 1سطحردتیماريمختلف

آنزیمفعالیتکمترینتازه بافتگرمبرگرممیلی4505/2باشاهدتیماروبیشترین،تازه بافتگرمبرگرممیلی4505/2
تیماروبیشترینروز،9/7میلی گرم در لیتر با200. بر پایه نتایج بدست آمده تیمار اسید سالسیلیک دارندرادیسموتازسوپراکسید

) نشان دادند که تیمار پیوسته Ishimora)1998.داشتندرابرگکلکلروفیلکمترین،تازه بافتگرمبرگرممیلی9696/1باشاهد
تاثیر کوتاه مدتاما تیمار ،طوالنی شدن عمر گل بریده رز می شودموجبرزهاي شاخه بریده با ساکارز و اسید سالیسیلیک

) به بررسی اثرات سالیسیلیک اسید روي گیاهان پرداخت و به این نتیجه رسید که استفاده از Raskin)1992کمتري را نشان داد. 
ه بررسی اثرات سالیسیلیک اسید ب) 2003(و همکارانCapdevilleکاهش تولید اتیلن در گیاهان می شود. موجبسالیسیلیک اسید 

کاهش بیماریهاي پس از برداشت و موجبروي گل رز پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تیمار گل هاي رز با سالیسیلیک اسید 
اندگاري ) اثر مفید اسید سالیسیلیک در افزایش م1388افزایش عمر پس از برداشت گل هاي بریده رز می شود. حاتمی و همکاران(

افزایش ماندگاري گل موجباسید سالیسیلیک میلی گرم در لیتر150گل بریده گالیل را ثابت کردند و نشان دادند که کاربرد 
سولفو سالیسیلیک اسید روي  شاخه هاي گل بریده -5) به بررسی اثرات 2007و همکاران(Ezhilmathiبریده گالیل می شود. 

کاهش سرعت تنفس، افزایش پایداري غشاء، فعال شدن موجبجه رسیدند که استفاده از این تیمار گالیل پرداختند و به این نتی
SOD)و کاهشROSمی تواند بر توان گفت که استفاده از مواد طبیعی مانند سالیسیلیک اسید هادر نتیجه می. ) ها  می شود

شوند.رزپس از برداشت گل هاي شاخه بریده افزایش عمرموجبنقش مثبتی داشته باشند و یداري سلولشاخص هاي پا
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کلکلروفیل
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منابع
. تاثیر اسید سالیسیلیک در تقویت سیستم آنتی اکسیدانی و به تاخیر انداختن 1388حاتمی، م . حاتم زاده، ع و م ، قاسم نژاد. -1

ص65پیري گل هاي ارقام مختلف گالیول. پایان نامه کارشناسی ارشد .
2. Capdeville, G. , Maffia, L., Finger, F. Ulisses, G. Batista. 2003. Gray Mold Severity and Vase Life of Rose

Buds after Pulsing with Citric Acid, Salicylic Acid, Calcium Sulfate, Sucroseand Silver Thiosulfate .
Fitopatol. Bras. 28(4)

3. Dtsubo, M and Iwaya-Inole, M. 2000. Trehalose delays senescence in cut gladiolus spkes. Hort. Sci. 35: 1107-
1110.

4. Ezhilmathi, K., Singh, V. P., Arora, A. and Sairam, R. K. 2007. Effect of 5-sulfosalicylic acid on antioxidant
activity in relation to vase life of Gladiolus cut flowers. 51(2):  99-108

5. Ishimora, K. and Korenaga, M. 1998.Improvement of  Vase life and Petal color expression in severals cultivar
of cut flowers Bull. Natl.Res. Ves.Ornam. Plants &Tea Japan.13:31-39.

6. Klessig, D.F., and Malamy, J. 1994 The salicylic acid signal in plants. Plant Molecular Biology. 26: 1439-
1458.

Nowak, J and R. M, Rudnicki. 1990. Post harvest handling and storage of cut flowers, florist green and potted
plants. Timber press, Porthand, Oregon. 210p.

7. Raskin, I.1992. Role of salicylic acid in plants. Annu. Rev. Plant physiology. Plant Mol. Biol.43: 439-463.

8. Sujata, A, Vijaai singh, N. and Sharma, T.V. 2003. Effect of chemical preservative on enhancing vase life off
Gerbera flowers. Journal of Tropical Agriculture. 41: 56-58.

9.Singh, A., J, Kumar and P, Kumar., 2008. Effect of plant growth regulators and sucrose on post harvest
physiology, membrane stability and vase life of cut spikes of Gladiolus. J. Plant Growth Regul., 55: 221-229.

Evaluation the effects of postharvest usage salicylic acid and ascorbic acid on vase life of cut rose
(Rosa hybrida cv. magic red) flowers
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Abstract

Rose is one of the world's most popular flowers to produce cut flowers. In this study two levels of
salicylic acid and ascorbic acid (100, 200 mg) were applied in a  factorial arrangement, carried out in a
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complete randomized design on rose cut flowers in horticulture laboratory of  agriculture faculty of
Islamic Azad University, Garmsar. The recorded traits included water absorption, relative water
content, total chlorophyll content, PAL content and vase life. The results showed that 200 mg SA
treatment increased cut-flower vase life with improve water absorption, relative water content, total
chlorophyll content and PAL content.

Key words: Rose, Salicylic acid, Ascorbic acid, Vase life.
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