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  چكيده

در ايـن پـژوهش،     . ها و ترکيبات مختلف شده اسـت      هاي شاخه بريده با استفاده از روش       هاي بسياري براي افزايش عمر ماندگاري گل      تالش

يش آزمـا . تأثير کاربرد اسيد سيتريک و اسيد سالسيليک در مرحله قبل از برداشت بر عمر ماندگاري رز رقم آواالنچ مورد بررسي قرار گرفت                     

و اسـيد   ) مـوالر  ميلـي  ۴ و   ۲هـاي صـفر،     با غلظت (اسيد سيتريک   . انجام گرفت هاي كامل تصادفي با آرايش فاکتوريل       در قالب طرح بلوک   

 مرحلـه قبـل از برداشـت،     ۵هاي گل رز در شرايط کنترل شده گلخانـه و طـي              روي بوته ) موالر ميلي ۲ و   ۱هاي صفر،   با غلظت (سالسيليک  

دست آمده نشان داد كه کاربرد اسيد سالسيليك و اسيد سيتريك سبب افزايش طول عمر، جذب آب، قطـر گـل،                      نتايج به . پاشي شدند  محلول

مـوالر   ميلي۴مربوط به تيمار اسيد سيتريك )  روز۹با ميانگين   (بيشترين طول عمر گلداني     . كيفيت گل و تأخير در كاهش وزن تر گل رز شد          

. دست آمد  موالر به   ميلي ۲در تيمار اسيد سالسيليك     )  روز ۳/۷با ميانگين   (چنين، كمترين عمر گلداني      هم. دموالر بو  ميلي ۱اسيد سالسيليك   + 

   .تيمارهايي كه بيشترين عمر گلداني را داشتند داراي وزن تر بيشتر بوده و مقدار آب زيادتري نيز جذب کردند

  

  چ، كيفيت گل، رز رقم آواالنعمر ماندگاري :  كليدي هاي واژه

  
  

  مقدمه

تخمين زده مـی     ميليارد دالر    ۷۰صنعت گلكاري جهان حدود     ساليانه  ارزش  

طور قابل توجهي بر جمعيت توليدكننده رز        هر ساله به   ).۱۰(شود  

دسـت  بنا بر آخرين آمـار بـه      . گردد اي در ايران افزوده مي    شاخه

 مساحت كل زير كشت گل      ۱۳۸۸آمده از سطح كشور، در سال       

 ميليـون   ۴ ميليـون مترمربـع بـود كـه          ۷ بريده،رز هلندي شاخه    

اي و بقيـه بـه كـشت در فـضاي آزاد            مترمربع آن كشت گلخانـه    

 ميليون شاخه گـل     ۳۶۶از اين مساحت، تعداد     . اختصاص داشت 

هاي شاخه بريـده رز بخـشي از         اين گل . رز برداشت شده است   

  ).۸(شوند  درآمد ارزي كشور در بخش كشاورزي محسوب مي

دليـل پررشـد بـودن،       آواالنچ در حال حاضر بـه     گل رز رقم    

 عملكرد زياد در واحد سطح و مقاومت در برابر انـواع آفـات و             

 مانند سـرما، شـوري    هاي محيطي   اي و تنش   هاي گلخانه بيماري

  

  گروه باغباني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج. ۱

  مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر. ۲

  شاورزي و منابع طبيعي قممرکز تحقيقات ک. ۳
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۱۰۰  

كاربرد سموم، مورد توجه پرورش دهندگان گل در كـشورمان           و

  ).۴(قرار گرفته است 

هـاي   هاي زيادي براي افزايش طول عمـر گـل        تاكنون تالش 

يي، بريده انجام شده است؛ از جمله، کاربرد انواع ترکيبات شيميا         

تحقيقات نشان داده كه بـا      ). ۳(اند  كه بيشتر آنها اثر مفيد نداشته     

هاي ميمون،   اي سيم مسي در آب، طول عمر گل       قرار دادن قطعه  

در ). ۱۳(يابـد    روز افـزايش مـي     ۷/۲ تـا    ۱اي و جعفـري     ستاره

هاي گذشته، آب تنها محلولي بوده كه براي افـزايش طـول             سال

اما اخيراً  . كار رفته است    آمريكا به  هاي بريده در   از گل % ۷۰عمر  

از ساكارز و ديگر تيمارهاي شيميايي جهت افزايش طـول عمـر            

ها بايد از محل پرورش      گل). ۲۲(شود  هاي بريده استفاده مي    گل

فروشي حمل گرديده و در     تا بازار فروش و از بازار تا مغازه گل        

هـاي مختلفـي بـراي       روش. آخر به دسـت مـصرفكننده برسـند       

که در ايـن نقـل و انتقـال از       ها و براي اين    زايش طول عمر گل   اف

بدين منظور، اسـتفاده از     . اندارزش آنها كاسته نشود بررسي شده     

چنين استفاده از    هاي نگهدارنده شامل مواد شيميايي و هم      محلول

هـا   هاي متداول امروزي جهت نگهداري گـل       سردخانه، از روش  

 نقش حساسي در تنظيم پيـري       فيتوهورمون اتيلن ). ۱۴(باشد  مي

هـا متـأثر از سـاختار        چنين، طـول عمـر گـل       هم. ها دارد  گلبرگ

هاي مـشابه نيـز متفـاوت       باشد كه در ارقام گونه     ژنتيكي آنها مي  

هاي بريده ارقام مختلـف،      اختالف در طول عمر گل    ). ۱۱(است  

هاي اي که ساقه  به گونه . با قطر و استحكام ساقه همبستگي دارد      

شوند، حاوي مواد    شدگي و شكستن مي   ر كمتر دچار خم   ت ضخيم

باشـند و بنـابراين طـول عمـر         هـا مـي    تنفسي بيشتري براي گـل    

  ).۲۰(بيشتري دارند 

اي شـدن  ها به طرف پايين و قهوه  اتيلن باعث خميدگي گلبرگ   

). ۲۰(کاهد    ها مي  آنها شده و به شدت از کيفيت و بازارپسندي گل         

ر اتـيلن، از ترکيبـات بازدارنـده توليـد          آوبراي کاهش اثرهاي زيان   

اتيلن يا از ترکيبات بازدارنده عمل اتـيلن، مثـل اسـيد سالـسيليک،              

تواند از   پيشنهاد شده که اسيد سالسيليک مي     ). ۲۰(شود   استفاده مي 

ســنتز اتــيلن، از طريــق جلــوگيري از تبــديل آمينــو ســيکلوپروپان 

 بـه اتـيلن،   )Amino cyclopropane carboxylate (کربوکسيالت

در پژوهشي، مشخص شد كه تيمار کـردن        ). ۲۰(جلوگيري کند   

ها و افزايش   هاي رز با اسيد سالسيليک باعث کاهش بيماري        گل

بررسي اثـر   ). ۱۲(هاي بريده رز گرديد      عمر پس از برداشت گل    

هاي بريده رز نشان داد که کـاربرد اسـيد           اسيد سالسيليک بر گل   

هـاي   ادن پيري و افزايش عمر گـل      سالسيليک باعث به تأخير افت    

چنين، تيمار پيوسته رزهاي شاخه بريـده بـا          هم). ۴(شود  رز مي 

ساکارز و اسيد سالسيليک باعث طوالني شدن عمر گل بريده رز      

رسد كه استفاده از سالسيليک اسيد باعث   به نظر مي  ). ۴(شود   مي

ي نتايج آزمايشي رو  ). ۲۱(شود   کاهش توليد اتيلن در گياهان مي     

گل بريده رز نشان داد که مصرف افشانه اين اسـيد بـر شـاخ و                

دهنـده، افـزايش     دار ارتفاع شـاخه گـل     برگ، سبب افزايش معني   

هـا، طـول و قطـر غنچـه گـل، وزن خـشک و تـر و                  سطح برگ 

ها شـده و از ايـن طريـق کيفيـت           چنين شادابي ظاهري ساقه    هم

). ۱(د  طـور چـشمگيري بهبـود دا       هاي شاخه بريده رز را بـه       گل

، )سـيتريك و ماليـك  (اثرهاي كاربرد اسـيدهاي آلـي       ) ۲(دارنده  

پاشي روي   صورت محلول  سولفات آهن و اسيد سولفوريك را به      

گل سوسن مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه اسـيد              

سيتريك باعث افزايش عمر گل پس از برداشت شد؛ اگرچه بـر            

اسـتفاده از اسـيد     . نداشـت داري  محتواي كلروفيل برگ اثر معني    

هاي بريده داوودي سبب کاهش خميدگي گردن        سيتريک در گل  

چنـين،   هـم ). ۳(گل شده و وزن تر و هدايت آبي را افزايش داد            

استفاده از اسيد سيتريک در گل بريده سبب افزايش جـذب آب            

  ).۷ و ۶، ۵(در گل و در نتيجه افزايش طول عمر گل گرديد 

عمال تيمارهاي ترکيبات آلي همگـي      هاي قبلي، ا  در پژوهش 

در پـژوهش حاضـر،     . پس از برداشت گل صورت گرفته اسـت       

تأثير مصرف سطوح مختلف اسيد سالسيليک و اسـيد سـيتريک           

در مرحله قبل از برداشت گل بر ماندگاري گل رز شاخه بريـده             

  .بررسي شده است

  

  ها روشمواد و 

ــا هــدف بررســي تــأثير اســيدهاي ســيتري  ک و ايــن آزمــايش ب

سالــسيليک بــر افــزايش عمــر پــس از برداشــت گــل رز       



   ...اثر سطوح مختلف اسيد سيتريك و اسيد سالسيليك در مرحله قبل از 

۱۰۱ 
 

تـرين ارقـام تجـاري شـاخه     ، که يکي از معروف Avalanchرقم

 در گلخانـه هيـدروپونيک      ۱۳۸۹-۹۰باشد، در سال     بريده رز مي  

 ۷۰اي کـوثر شـهر دسـتجرد واقـع در           واقع در مجتمـع گلخانـه     

 با  غرب استان قم که يکي از مناطق کوهستاني و        کيلومتري شمال 

قابليت بسيار باال جهت توليد و پـرورش گـل و گياهـان زينتـي           

صـورت   آزمـايش حاضـر بـه     . باشد به مرحلـه اجـرا در آمـد         مي

هـاي كامـل تـصادفي انجـام     فاكتوريل و در قالـب طـرح بلـوک      

پاشي اسـيد سـيتريک      در مرحله قبل از برداشت، محلول     . گرديد

سيليک در سه   و اسيد سال  ) موالر  ميلي ۴ و   ۲صفر،  (در سه سطح    

. در سه تکرار صـورت پـذيرفت  ) موالر  ميلي۲ و ۱صفر، (سطح  

 ۱۲ گلـدان و هـر گلـدان شـامل           ۹هر تکرار اين آزمايش شامل      

 بوتـه بـا     ۶بوته گل رز بود که در دو رديف و هر رديف شـامل              

متر از هم و در بستر کوکوپيت خالص کـشت           سانتي ۷-۵فاصله  

هاي گل مورد نياز براي     خه گلدان شا  ۲۷در مجموع،   . شده بودند 

. هاي مختلف، قبل و پس از برداشـت، را تـأمين کردنـد            آزمايش

طي دو هفتـه اول کاشـت، آبيـاري و تغذيـه گيـاه طبـق برنامـه                  

هـا بـراي    ها انجام شد تا بوته    صورت يکسان براي تمامي بوته     به

هـا، عمليـات    پس از رشد مناسب برگ    . پاشي آماده شوند   محلول

 پنج مرحله و با فاصله زماني دو هفته در ميـان            پاشي طي  محلول

  . انجام شد

هاي مورد نظر جهت آزمـايش روز قبـل آمـاده و بـه      محلول

سـازي روي گياهـان      ينـد آمـاده   آمحل گلخانه منتقل و پس از فر      

به منظـور تأثيرگـذاري بيـشتر و جـذب بهتـر            . شدند پاشيده مي  

که دماي هوا    ها، عمليات در صبح زود و زماني      محلول روي بوته  

در اين آزمايش، براي تيمـار شـاهد از آب          . کم بود انجام گرفت   

طول مدت روز طي دوره رشد گياه در حدود         . مقطر استفاده شد  

دمـاي  . کـرد  ساعت بود که نياز گياه جهت رشد را رفـع مـي          ۱۵

 ۱۷-۱۶ درجـه سلـسيوس و دمـاي شـب          ۲۴-۲۲هواي در روز    

 درصـد   ۶۰-۵۰بـين   رطوبت گلخانـه نيـز      . درجه سلسيوس بود  

 جوانه حفظ   ۵-۳ها، روي هر بوته      در زمان اوج رويش گل    . بود

هــا ســازي شــاخههــا پــس از عمليــات خــمشــد و بقيــه شــاخه

)Bending ( هـا   پاشـي، گـل    پس از انجـام محلـول     . حذف شدند

 درجه سلسيوس   ۲۰±۲برداشت و در محيط آزمايشگاه در دماي        

 ۴۰هـا از ارتفـاع      شاخه.  درصدي قرار گرفتند   ۶۰-۷۰و رطوبت   

برش ) افزايش سطح تماس و جذب    (متري به شکل اريب     سانتي

هـاي شـاخه بريـده بعـد از ثبـت وزن در              سپس گل . داده شدند 

ليتـر آب    ميلي ۵۰۰ليتري که حاوي     ميلي ۱۰۰۰هاي  داخل بطري 

هاي مـورد نظـر طـي ايـن     مقطر بودند قرار داده شدند تا ويژگي   

هاي مـورد   براي ارزيابي ويژگي  . ندمرحله مورد ارزيابي قرار گير    

هـا پژمـرده     كه يك سوم گل    نظر، در روز هشتم آزمايش و زماني      

ها، به غير از صفت طول عمر گل، انجـام          گيري شدند تمام اندازه  

طـول  : هاي مورد ارزيابي شامل اين مـوارد بـود     ويژگي. پذيرفت

هاي بريده در ظـروف آب مقطـر        عمر گل از زمان قرار دادن گل      

ها، مقدار آب جذب شـده توسـط         زمان پالسيده شدن گلبرگ    تا

هـا، قطـر گـل       هر شاخه گل بريده، تغييرات کاهشي وزن تر گل        

عنوان معياري براي شكوفايي گل، کيفيت ظاهري گل از لحاظ         به

  ).a+b) (۱۸(و کلروفيل کل ) ضعيف، متوسط و شاداب(شادابي 

و مقايـسه    SASافـزار   ها به کمـک نـرم      تجزيه و تحليل داده   

صـورت  % ۵هـا بـه روش دانکـن و در سـطح اطمينـان               ميانگين

افــزار بــا اســتفاده از نــرم) Path analysis(پــت آنــاليز . گرفــت

AMOSانجام شد .  

  

  نتايج و بحث

، )۱جـدول   (هـاي آزمـايش      براساس نتايج تجزيه واريـانس داده     

مصرف سطوح مختلف اسيد سـيتريک و اسـيد سالـسيليک اثـر             

اما برهمکنش اين دو اسيد آلي بر       . قطر گل داشت  داري بر    معني

مقايـسه ميـانگين    ). ۱جـدول   (دار نگرديد    اين ويژگي گل، معني   

قطر گل در سطوح مختلف اسيد سيتريک نشان داد که اخـتالف            

. )۲جـدول   (داري بين تيمارهاي آزمايـشي وجـود داشـت           معني

مـوالر اسـيد سـيتريک        ميلـي  ۴ترين قطـر گـل در سـطح          بزرگ

در (داري   موالر آن اختالف معني     ميلي ۲ت آمد که با سطح      دس به

اثر سطوح متفاوت   ). ۲جدول  (نداشت  ) آزمون دانکن % ۵سطح  

دار بـود   اسيد سالسيليک بر ميانگين اين ويژگـي گـل نيـز معنـي      

  مـوالر اسـيد      ميلـي  ۱ترين قطر گل در سطح       و بزرگ ) ۲جدول  (



  ۱۳۹۲زمستان / شانزدهمشماره  / چهارمسال / اي  اي گلخانهه كشتعلوم و فنون  

۱۰۲  

  سيليکسال اسيد سيتريک و اسيد تحت تأثيررز شاخه بريده  گل هاي ويژگييه واريانس زنتايج تج. ۱جدول 

 ميانگين مربعات 
 منبع تغييرات

 کلروفيل کيفيت ظاهري قطر گل طول عمر گل جذب آب کاهش وزن درجه آزادي

 ۰۲/۰ ۹۲/۰** ۷۶/۰** ۴۲/۳** ۲/۷۰۱* ۰۹/۱۰** ۲ اسيد سيتريک

 ۰۰۹/۰ ۱/۴** ۸۱/۰** ۸۲/۰** ۹/۱۲۶۹** ۹۴/۴۴** ۲ اسيد سالسيليک

 ۰۰۳/۰ ۳۷/۰ ۱۱/۰ ۰۲/۰ ۱/۱۳۶ ۸۹/۰ ۴ سالسيليک× سيتريک

 ۰۰۸/۰ ۱۳/۰ ۰۹/۰ /.۰۵ ۴۸/۱۶۵ ۴۲/۰ ۱۶ خطا

CV(%)   - ۶۵/۰ ۸۶/۱۲ ۲۲/۰ ۳/۰ ۳۶/۰ ۰۹/۰ 

  آزمون دانکن% ۵و % ۱دار در سطوح  ترتيب معني به: *و**

  

   و کيفيت گل رز پس از برداشتها ويژگيي سيليک بر برخسال برهمکنش سطوح مختلف اسيد سيتريک و اسيد .۲جدول 

  )موالرميلي(اسيد سالسيليک  

 )موالرميلي(سطح اسيد سيتريک  ۰ ۱ ۲ ميانگين

 )گرم(کاهش وزن 

A۴/۱۵ a۲/۱۸ d۱/۱۴ e۸/۱۳ ۰ 
B۰/۱۴ b۹/۱۶ f۱/۱۲ ef۱/۱۳ ۲ 
C۳/۱۳ c۳/۱۵ f۳/۱۲ f۲/۱۲ ۴ 

 A٨/١٦ C٨/١٢ B۰/۱۳ ميانگين 

 )ليترميلي(جذب آب 

B۷/۸۳ c۱/۶۵ ab۱/۹۷ ab۰/۸۹ ۰ 
AB۸/۹۱ bc۹/۸۰ ab۸/۹۲ ab۷/۱۰۱ ۲ 

A۳/۱۰۱ ab۲/۹۰ a۹/۱۱۲ ab۹/۱۰۰ ۴ 
 B۷۴/۷۸ A۷۴/۱۰۲ AB۲/۹۷ ميانگين 

 )روز(طول عمر 
B۴/۷ bc۴/۷ bc۸/۷ c۱/۷ ۰ 

AB۰/۸ abc۰/۸ ab۳/۸ bc۸/۷ ۲ 
A۶/۸ ab۵/۸ a۰/۹ ab۴/۸ ۴ 

 AB۹/۷ A۳۷/۸ B۷/۷ ميانگين 

 *ريکيفيت ظاه

B۶/۱ bc۷/۱ ab۳/۲ c۰/۱ ۰ 
A۲/۲ b۰/۲ a۰/۳ bc۷/۱ ۲ 
A۲/۲ b۰/۲ a۰/۳ bc۷/۱ ۴ 

 AB۹/۱ A۷/۲ B۴/۱ ميانگين 

  )ضعيف، متوسط و شاداب(کيفيت ظاهري گل از لحاظ شادابي : *



   ...اثر سطوح مختلف اسيد سيتريك و اسيد سالسيليك در مرحله قبل از 

۱۰۳ 
 

  ۲ادامه جدول 

  اسيد سالسيليک 

 )موالرميلي(سطوح اسيد سيتريک  ۰ ۱ ۲ ميانگين

 )مترميلي(قطر گل 

B۰/۵ b۹/۴ b۲/۵ b۹/۴ ۰ 
AB۲/۵ b۲/۵ ab۵/۵ b۰/۵ ۲ 
A۵/۵ ab۷/۵ a۰/۶ b۰/۵ ۴ 

 AB٢/٥ A٥/٥ B۹/۴ ميانگين 

  .آزمون دانکن ندارند% ۵داري در سطح  در هر رديف و ستون، مقادير با حروف مشابه، اختالف معني

  

مـوالر آن اخـتالف       ميلـي  ۲سالسيليک حاصل شد که بـا سـطح         

بـرهمکنش  . نداشـت ) آزمـون دانکـن   % ۵در سـطح    (داري   معني

  دار بـود    کاربرد دو اسـيد بـر ميـانگين ويژگـي قطـر گـل معنـي               

مـوالر اسـيد     ميلـي  ۴ترين قطر گـل در تيمـار         بزرگ). ۲جدول  (

دسـت آمـد     موالر اسيد سالسيليک به    سيتريک به همراه يک ميلي    

دست آمده در ايـن تحقيـق بـا نتـايج سـاير              نتايج به ). ۲جدول  (

ايـن محققـين نـشان دادنـد کـه          ). ۴ و   ۱(قت دارد   محققين مطاب 

موالر اسيد سالسيليک در محلـول نگـه دارنـده،       غلظت يک ميلي  

بـه نظـر    .  داشـته اسـت    ش قطـر گـل رز     بيشترين اثر را در افزاي    

هـا و   رسد اسيد سالسيليك به نحوي بر افزايش تعداد سـلول          مي

 اسـيد   چنـين،  هـم ). ۱۸(يا افزايش اندازه آنها تأثير داشـته اسـت          

. گـذارد  ها تأثير مـي   هاي سيتوكينين سالسيليك، احتماالً بر فعاليت   

ها تحـت    رسد يكي از داليل افزايش قطر گل       بنابراين، به نظر مي   

). ۱۵(تأثير اسـيد سالـسيليك، تحريـك سـنتز سـيتوكينين باشـد        

براساس نتايج تحقيق حاضر، با توجه به اثر مثبت اسيد سيتريک           

رسـد ايـن ترکيـب نيـز ماننـد اسـيد             بر قطر گـل، بـه نظـر مـي         

سالسيليک در گياه عمل نمايد، و در تحريـک سـنتز سـيتوکينين             

  .مؤثر باشد

، اثـر دو    )۱جـدول   (هـا    براساس نتايج تجزيه واريـانس داده     

اسيد مورد استفاده بر کاهش وزن تر گـل پـس از برداشـت، در               

ن ولي برهمکنش آنها بر اي    . دار بود  آزمون دانکن، معني  % ۵سطح  

بـر ايـن اسـاس، افـزايش مـصرف اسـيد            . دار نشد  ويژگي معني 

اي بـه گونـه   . سيتريک سبب کم شدن کاهش وزن تر گل گرديد        

موالر اسيد سـيتريک      ميلي ۴که کمترين کاهش وزن تر در سطح        

  ).۲جدول (دست آمد  به

هـا،   يكي از عوامل مهم در تعيين عمر گلداني و كيفيت گـل           

اي که هر چقـدر مقـدار کـاهش         گونهبه  . باشد وزن تازه آنها مي   

هـاي بريـده    کمتر باشـد، عمـر شـاخه      ) کاهش وزن تر گل   (آب  

گزارش کـرد کـه     ) ۱(در همين رابطه، اعاليي     . بيشتر خواهد بود  

پاشي سطوح مختلف اسيد سالسيليک موجـب تـأخير در           محلول

نتايج پژوهش حاضـر نـشان داد       . شود کاهش وزن تر گل رز مي     

موالر و اسـيد سـيتريك در         ميلي ۱ر سطح   كه اسيد سالسيليك د   

. انـد موالر بـر وزن تـر گـل اثرمثبـت داشـته             ميلي ۴ و   ۲سطوح  

سازوکار پيشنهاد شده براي عمل اسيد سالسيليك شـامل نقـشي           

هـاي گـل    است كه اين اسيد در كاهش تبخير و تعـرق از بافـت            

بريدني و نيز كاهش تنفس آن دارد، که خود باعث جلوگيري از            

  ).۱۷(شود  زن تر گل بريدني ميكاهش و

براساس نتايج حاصل از اين پـژوهش، اسـيد سـيتريک نيـز             

رسـد مطالعـه     اثري مشابه با اسيد سالسيليک داشت و به نظر مي         

اثر اين اسيد در تبخير و تعرق گياه در آزمايشي تکميلي مناسب            

اگرچه، اثر مثبت اين اسيد در جذب بيشتر آب قبالً توسط          . باشد

  ).۷ و ۶، ۵(ققين گزارش شده است ساير مح

ــانس   ــه واري ــايج تجزي ــاس نت ــدول (براس ــتالف )۱ج ، اخ

داري بين تيمارهاي اسيد سالـسيليک و اسـيد سـيتريک بـا              معني

از لحاظ غلظت کلروفيل کل بـرگ رز        ) عدم مصرف آنها  (شاهد  

  .شاخه بريده مشاهده نشد



  ۱۳۹۲زمستان / شانزدهمشماره  / چهارمسال / اي  اي گلخانهه كشتعلوم و فنون  

۱۰۴  

 pHپاشي از طريق کاهش      صورت محلول  کاربرد اسيدهاي آلي به   

آپوپالستي موجب استفاده بهينه آهن در گياه و در نتيجه افزايش           

از آنجا که اين آزمايش در محـيط        ). ۱۹(گردد  کلروفيل برگ مي  

هيدروپونيک انجام گرديده است و مشکل آهکـي بـودن خـاک            

اما به هر حال    . باشد وجود نداشته، لذا، احتمال اين اثر منتفي مي       

ف در شـرايط آزمـايش      در صورت صحت و وجود ايـن اخـتال        

 pHرود نقش اسيد سيتريک تنها به تـأثير بـر           کنوني، احتمال مي  

تـري در   آپوپالستي محدود نگرديده و احتماالً تـأثيرات پيچيـده        

متابوليسم گياه ايجاد نمايد، که افـزايش عمـر پـس از برداشـت              

  .باشد يکي از آنها مي

اسـت،  هـا پيد   گونه که از نتايج جدول مقايسه ميـانگين        همان

داري بـر   کدام از سطوح اسيد سيتريک اثر معني   پاشي هيچ  محلول

دست آمده از اين     نتايج به . افزايش غلظت کلروفيل نداشته است    

پاشي  در خصوص عدم تأثير محلول    ) ۶(آزمايش با نتايج عيديان     

مقادير مختلف اسيد سيتريک بر غلظـت کلروفيـل گـل مـريم و              

پاشي سطوح   دم تأثير محلول  در خصوص ع  ) ۲(هاي دارنده   يافته

اسيد سيتريک بر غظلت کلروفيل برگ در گـل ليليـوم مطابقـت             

هاي مختلـف گيـاهي پاسـخ متفـاوتي بـه کـاربرد             ژنوتيپ. دارد

علت اختالف   تواند به  دهند که مي  اسيدهاي آلي از خود نشان مي     

بـه نظـر    . نفوذپذيري کوتيکولي برگ آنها به ايـن اسـيدها باشـد          

 تأثير اين اسيد آلي بر افزايش کلروفيل بايد         رسد در خصوص   مي

پاســخ . سـطوح بـاالتر آن مــورد آزمـون و ارزيـابي قــرار گيـرد     

متابوليک گياه به کاربرد اسيد سالسيليک بـسته بـه نـوع گيـاه و               

گـزارش کـرد کـه      ) ۱(اعاليـي   . نحوه کاربرد آن متفاوت اسـت     

هـاي مختلـف    ها در گياهاني که با غلظـت      غلظت کلروفيل برگ  

پاشي شده بودند بيـشتر از تيمـار شـاهد           سيد سالسيليک محلول  ا

داري بـين    با اين حال، در پژوهش حاضـر، اخـتالف معنـي          . بود

تيمارها مشاهده نشد که نشان از عدم تطابق نتايج آزمون انجـام            

البته اثر  . دارد) ۱(هاي اعاليي   دست آمده از يافته    شده با نتايج به   

نيــز گــزارش شــده اســت کــه معکــوس اســتفاده از ايــن اســيد 

 ۱ روز با غلظـت      ۶۰مدت   پاشي برگي اسيد سالسيليک به     محلول

  ).۱۶(موالر سبب کاهش غلظت کلروفيل شده است 

جذب آب توسـط رزهـاي شـاخه بريـده تحـت تـأثير سـطوح                

ــت     ــرار گرف ــسييليک ق ــيد سال ــيتريک و اس ــيد س ــف اس   مختل

اگرچه بـرهمکنش ايـن دو اسـيد بـر ايـن ويژگـي              ). ۱جدول  (

مـوالر    ميلـي ۴بيشترين مقدار جذب آب در سطح    . دار نبود  معني

ايـن  ) شاهد( و صفر    ۲دست آمد و بين سطوح       اسيد سيتريک به  

چنـين،   هـم ). ۲جـدول   (داري مشاهده نشد     اسيد، اختالف معني  

ــا مــصرف  مــوالر اســيد   ميلــي۱بيــشترين مقــدار جــذب آب ب

يـن  مـوالر ا    ميلـي  ۲سالسيليک حاصل گرديد و سطوح صـفر و         

بيـشترين مقـدار    ). ۲جـدول   (داري نداشتند    اسيد، اختالف معني  

مـوالر    ميلـي ۴پاشي  جذب آب توسط رز شاخه بريده، با محلول   

موالر اسيد سالسيليک بـه دسـت         ميلي ۱اسيد سيتريک به همراه     

ــا نتــايج کــاظمي  ). ۲جــدول (آمــد  ) ۷(نتــايج ايــن آزمــايش ب

 ۵/۱کــاربرد ايــن پژوهــشگر گــزارش داد کــه . همخــواني دارد

موالر اسيد سالسيليک در محلول نگهدارنده باعث افـزايش          ميلي

عنـوان يـک اسـيد آلـي در          اسيد سيتريک نيز بـه    . جذب آب شد  

ها و در نتيجه  محلول نگهدارنده باعث افزايش جذب آب در گل

دست آمده در اين آزمايش با       نتايج به . شود افزايش طول عمر مي   

ليتـر   ميلـي  ۱۵۰ر خـصوص تـأثير      د) ۳(نتايج تحقيقات زمـاني     

سيتريک اسيد در محلول نگهدارنده در افزايش مقدار جذب آب          

  .همخواني دارد

مقايسه کاهش وزن تر با مقدار جـذب آب، بـه خـوبي اثـر               

اي کـه بـا افـزايش        به گونه . مثبت اسيدهاي مصرفي را نشان داد     

جذب آب در اثر مصرف اسيدهاي فـوق، کـاهش وزن تـر نيـز               

در واقع، نتايج، اثر مثبت اسيدهاي سـيتريک و         . اق افتاد ديرتر اتف 

  .کندسالسيليک را هم بر جذب آب و هم نگهداري آن ثابت مي

، هـر دو اسـيد      )۱جـدول   (با توجه به نتايج تجزيه واريانس       

داري بر طول عمر گـل رز شـاخه بريـده            مورد استفاده اثر معني   

شترين طول عمـر    بي. دار نشد  داشتند؛ اما برهمکنش اين دو معني     

دسـت   موالر اسيد سـيتريک بـه       ميلي ۴گل شاخه بريده در سطح      

ايـن تيمـار،    ) عـدم مـصرف اسـيد     ( و صفر    ۲آمد و بين سطوح     

چنين، بيـشترين    هم). ۲جدول  (داري مشاهده نشد     اختالف معني 

مـوالر اسـيد      ميلـي  ۱طول عمر گـل شـاخه بريـده بـا مـصرف             



   ...اثر سطوح مختلف اسيد سيتريك و اسيد سالسيليك در مرحله قبل از 

۱۰۵ 
 

مـوالر ايـن     يلـي  م ۲سالسيليک حاصل گرديد و سطوح صـفر و         

در مجمـوع، بيـشترين طـول       . داري نداشـتند   اسيد اختالف معني  

موالر اسيد سيتريک   ميلي ۴پاشي   عمر گل شاخه بريده، با محلول     

  ).۲جدول (موالر اسيد سالسيليک به دست آمد   ميلي۱به همراه 

هـا بـا افـزايش    طوركلي، گفته شده اسـت كـه سالـسيالت         به

اكـسيداني سـلولي،    ويت سيستم آنتـي   اكسيداني و تق  فعاليت آنتي 

اما سطوح باالي اسيد    ). ۹(اندازند  ها به تأخير مي    پيري را در گل   

سالسيليک اثر منفي بر طول عمر گل داشته و قـادر بـه افـزايش               

براساس نتايج پژوهش حاضـر،  ). ۱۲(اند عمر گل در ژربرا نبوده 

مر گل موالر، طول ع  ميلي۲با افزايش غلظت اسيد سالسيليك به       

دست آمده در اين پژوهش با نتايج اعاليي         نتايج به . كاهش يافت 

اثرهاي مثبت اسيد سالسيليك    . همخواني دارد ) ۷(و كاظمي   ) ۱(

هاي شـاخه بريـده در نتيجـه خاصـيت           در افزاش طول عمر گل    

هـاي شـاخه     كشي آن و ممانعت از انسداد آوندهاي گـل        باكتري

هـا و    و بسته شـدن روزنـه      بريده و يا نقش تنظيمي مثبت بر باز       

باشد كه در مجموع باعث افـزايش ظرفيـت نگهـداري            تعرق مي 

  شـود  هـا مـي   هـا و گلبـرگ    هاي گل بريـده، بـرگ     آب در شاخه  

نكته حائز اهميت اين است كه تأثير اسيد سالـسيليك        ). ۱۲ و   ۱(

هاي فيزيكوشيميايي، از جملـه طـول عمـر         بر بسياري از ويژگي   

سـت و در محـدوده بـاريكي از غلظـت           گل، وابسته به غلظت ا    

  .آيددست مي ترين نتايج بهمطلوب

بررســي ســوابق تحقيقــاتي نــشان داد کــه كــاربرد اســيد  

شـود   سيتريك باعث افزايش عمر گل پس از برداشت گياه مي         

) ۲جـدول   (ها   با بررسي جدول مقايسه ميانگين داده     ). ۶ و   ۲(

ز برداشـت   پاشي اسيد سيتريك قبـل ا      شود که محلول  ديده مي 

ها باعث افزايش عمر گل پس از برداشت گل شد كه ايـن             گل

مطابقـت  ) ۲(و دارنده   ) ۶(دست آمده با نتايج عيديان       نتايج به 

گزارش نمـود کـه اسـيد سـيتريک         ) ۲(چنين، دارنده    هم. دارد

هاي هوايي گرديـده اسـت   موجب کاهش تعداد و وزن پيازچه   

 هـا راکنش کربوهيدراتکه گوياي اثر احتمالي آن بر تقسيم و پ        

)Carbohydrate partitioning (باشددر گياه می.  

توان گفت كه کاربرد همراه با هم اسيد سيتريک         بنابراين، مي 

و اسيد سالسيليک بر عمر بعـد از برداشـت گـل مناسـب بـوده                

پاشي قبل از برداشـت اسـيد        در واقع، با استفاده از محلول     . است

توان طول عمر گل شـاخه      ليک مي سيتريک به همراه اسيد سالسي    

  .بريده رز را بهبود بخشيد

تحت تأثير  ) شادابي(هاي رز شاخه بريده      کيفيت ظاهري گل  

سطوح مختلف اسيد سيتريک و اسيد سالـسيليک قـرار داشـت؛            

تـرين  شـاداب ). ۱جـدول   (دار نشد    وليکن برهمکنش آنها معني   

تريک مـوالر اسـيد سـي       ميلي ۴هاي رز شاخه بريده در سطح        گل

مـوالر    ميلي ۲؛ اگرچه اين تيمار با سطح       )۲جدول  (مشاهده شد   

ــي  ــتالف معن ــطح  اخ ــت % ۵داري در س ــن نداش ــون دانک . آزم

مـوالر اسـيد      ميلي ۱ترين گل شاخه بريده رز، با مصرف         شاداب

مـوالر ايـن      ميلـي  ۲سالسيليک حاصل گرديد و سطوح صـفر و         

جمــوع، در م). ۲جــدول (داري نداشــتند  اســيد اخــتالف معنــي

مـوالر    ميلـي  ۴پاشـي    ترين گل شاخه بريده رز، با محلول      شاداب

دسـت   موالر اسيد سالـسيليک بـه       ميلي ۱اسيد سيتريک به همراه     

موالر اسيد سـيتريک      ميلي ۲و اين تيمار با سطح      ) ۲جدول  (آمد  

داري در   موالر اسيد سالـسيليک اخـتالف معنـي         ميلي ۱به همراه   

  .نداشت% ۵سطح 

دسـت   دار آماري بين نتايج بـه       همبستگي معني  از آنجايي که  

کننده مثل طـول عمـر و        آمده از اين صفت و ساير صفات تعيين       

رسد که بررسي کيفيـت     شود، لذا به نظر مي     قطر گل مشاهده مي   

ظاهري گل صفت مناسبي جهت ارزيابي طول عمـر گـل باشـد             

  .)۳جدول (

  

هاي  بررسي اثر اسيد سالسيليک و اسيد سيتريک بر ويژگي   

  کيفي گل رز شاخه بريده با استفاده از پت آناليز

  فاکتور اسيد سيتريک

 نشان داد که اسيد سيتريک اثـر     AMOSافزار  نتايج حاصل از نرم   

. مثبت و مستقيمي بر جذب آب و طول عمر گـل داشـته اسـت              

چنين اسيد سيتريک با تأثير بر مقدار جذب آب باعث بهبـود             هم

اسيد سيتريک بـا اثـر مـستقيم        . )۱شكل  (قطر گل گرديده است     

  باعث تأخير کاهش وزن تر گل شده است، که اين اثـر بـه نوبـه      
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۱۰۶  

  *هاي مورد بررسي در آزمايش همبستگي ويژگي. ۳جدول 

 كلروفيل كيفيت ظاهري قطر گل طول عمر جذب آب كاهش وزن همبستگي

      ۱ كاهش وزن

-۶۴۸۱/۰ جذب آب  ۱     

-۳۵۳۶/۰ طول عمر  ۴۸۶۹/۰  ۱    

-۲۲۹۱/۰ قطر گل  ۴۷۸۴/۰  ۴۷۴/۰  ۱   

-۳۲۶/۰ كيفيت ظاهري  ۳۰۷/۰  ۵۱۸/۰  ۶۰۴۵/۰  ۱  

۰۷۷۹/۰ كلروفيل  ۱۲۱۵/۰  ۱۲۰۶/۰  ۳۳۱۹/۰  ۱۷۹۱/۰  ۱ 

  .آزمون دانکن انجام شده است% ۵ها در سطح  بررسي همبستگي ويژگي: *

  

  
  هاي رز در شرايط گلخانه  پاشي بر بوته رت محلولصو پت آناليز کاربرد اسيد سيتريک و اسيد سالسيليک به. ۱شكل 

)Ca : اسيد سيتريک؛Sa :اسيد سالسيليک( 

 )گرم بر گرمميلی(کلروفيل
 کيفيت ظاهری 

 )مترميلی(قطر کل

 )روز(طول عمر

 )ليترميلی(ذب آبیج

 )گرم(کاهش وزن



   ...اثر سطوح مختلف اسيد سيتريك و اسيد سالسيليك در مرحله قبل از 

۱۰۷ 
 

لذا، به نظر   . خود باعث افزايش کيفيت ظاهري گل گرديده است       

توانـد از    رسد که مصرف اسيد سـيتريک در مقـادير کـم مـي             مي

طريق افزايش وزن، به باال بردن کيفيت ظاهري گل کمـک کنـد             

  ).۲جدول (

  

  اکتور اسيد سالسيليکف

، مصرف اسيد سالسيليک اثـر      AMOSافزار  براساس نتايج نرم  

هاي طـول عمـر، قطـر و کيفيـت          مثبت و مستقيمي بر ويژگي    

رسد که مصرف    به نظر مي  ). ۱شكل  (ظاهري گل داشته است     

اسيد سالـسيليک باعـث افـزايش جـذب آب در مقـادير کـم               

ب افزايش عمر   هاي شاخه بريده شده و اين امر سب        توسط گل 

براسـاس نتـايج مـشاهده      . ها شده است   و کيفيت ظاهري گل   

يـک از دو فـاکتور مـورد اسـتفاده اثـر مـستقيم يـا                شده، هيچ 

هـاي شـاخه بريـده       غيرمستقيم بر غلظت کلروفيل بـرگ گـل       

رسـد کـه اسـيد      در مجموع، بـه نظـر مـي       ). ۱شكل  (نداشتند  

ر سيتريک در افزايش طـول عمـر گـل و اسـيد سالـسيليک د              

  .ها اثرگذارتر باشند بهبود کيفيت ظاهري گل

  

  گيرينتيجه

با توجه به اثرهاي مثبت اسيد سالـسيليک و اسـيد سـيتريک بـر               

آب  هـايي همچـون جـذب آب و جلـوگيري از کـاهش             ويژگي

هاي شاخه بريده، که اين دو عامل نقش زيادي در شادابي و             گل

د بر افزايش طول عمر گل دارند، و از سوي ديگر اثر اين دو اسي          

قطر گل قبل از برداشت، مصرف آنها براي دستيابي به بيـشترين            

بر اين اسـاس،    . باشد طول عمر گل رز شاخه بريده قابل توصيه         

 ۲موالر اسيد سالسيليک به همراه محلول         ميلي ۱مصرف محلول   

تواند به افزايش شادابي و طول عمر        موالر اسيد سيتريک مي    ميلي

  .ده کمک زيادي نمايدهاي رز شاخه بري گل
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Abstract 
Many efforts have been taken to increase the vase-life of cut flowers by using different methods and materials. In this 
research, the effect of applying citric acid and salicylic acid at pre-harvest stage on vase-life of rose (Rosa hybrida L. 
cv. Avalanch) was investigated. The factorial experiment was carried out as a randomized complete blocks design. 
Three levels of citric acid concentration (0, 2 and 4 mM) and salicylic acid (0, 1 and 2 mM) were applied as foliar spray 
at 5 pre-harvest stages on the leaves of roses grown under controlled conditions in greenhouse. The results showed that 
salicylic acid and citric acid increased longevity, water absorption, flower diameter and flower quality and delayed the 
effective weight loss of fresh rose flower. Maximum vase-life (with an average of 9 days) was achieved by combined 
foliar application of 4 mM citric acid and 1 mM salicylic acid. Also, the minimum vase-life (with an average of 7.3 
days) was obtained at the 2 mM salicylic acid treatment. The higher vase-life of rose flower was accompanied with 
greater fresh weight and more water absorption. 
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