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  چکیده

، 001/0مـوالر) و اسـید سالیسـیلیک (صـفر،     میلی 1/0آدنین (صفر و ساعته بنزیل  24مدت پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تیمار کوتاه

ها (روزهاي صفر، یکـم،  ل وزن تر برگانجام شد. صفات مورد ارزیابی شام Fangioموالر) بر عمر گلجایی لیلیوم رقم میلی 1و  1/0، 01/0

(در روزهاي صفر و هفتم) و عمر گلجـایی   و کل a ،bهاي هاي آنتوسیانین، فالونوئید، کاروتنوئید و محتواي کلروفیلسوم و هفتم)، رنگیزه

عالوه، آدنین است. به بنزیل موالریلیم موالر اسید سالیسیلیک و صفریک میلی رین عمر گلجایی مربوط به تیماربود. نتایج نشان داد که بیشت

 67/9آدنین از روز اول تا روز هفتم پس از تیمـار،  موالر بنزیل میلی 1/0موالر اسید سالیسیلیک و ها در تیمار یک میلیدرصد وزن تر برگ

 1/0موالر بنزیـل آدنـین و   میلی 1/0و کل و کاروتنوئید) در تیمار  a ،bهاي هاي فتوسنتزي (کلروفیلدرصد افزایش نشان داد. میزان رنگیزه

آدنین، بیشترین افزایش میزان موالر اسید سالیسیلیک و بدون بنزیلمیلی 001/0موالر اسید سالیسیلیک در این مدت ثابت ماند. در تیمار میلی

مـوالر  میلـی  1/0همراه ید سالیسیلیک بهموالر اسدست آمد. بیشترین میزان فالونوئید در تیمار صفر میلیرنگیزه آنتوسیانین نسبت به شاهد به

دسـت آمـده، تیمـار یـک     داري داشت. بر اساس نتایج بـه آدنین مشاهده شد که طی روز اول تا روز هفتم پس از تیمار افزایش معنیبنزیل 

 .شودمی پیشنهاد Fangioرقم  ومیلیلموالر اسید سالیسیلیک براي افزایش عمر گلجایی میلی

  
  

  گلجاییعمر سید سالیسیلیک، بنزیل آدنین، رنگیزه، شاخه بریده، ا کلمات کلیدي:

  

  مقدمه

) از تالقـی بـین  Asiatic hybrid liliumهیبرید آسیاتیک لیلیوم (

اي حاصل شده، داراي ارقام متعدد است و گروه بزرگـی از  گونه

هـاي گلـدانی   ). لیلیوم یکی از گل17شود (ها را شامل میلیلیوم

نوان گل بریـدنی و همچنـین بـراي تـزئین در     عمهم است که به

هـاي بریـدنی از   ). کاهش کیفیـت گـل  7شود (باغچه استفاده می

زمان برداشت تا زمان رسیدن به بازارهاي گل و همچنین زمـانی  

دسـت آمـاده   بندي و براي صادرات به مناطق دورها بستهکه گل

رو هبـ شوند از جمله مسائلی است که تولیدکنندگان بـا آن رو می

توانــد توســط هــا مــی). عمــر گلــدانی لیلیــوم20و  14هســتند (

  
  

  گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه اراك .1

 khaleghi979@gmail.comمسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: *



  ۱۳۹۸ تابستان/ دوم / شمارهدهم/ سال اي نههاي گلخاكشتعلوم و فنون 

۲ 

اي ). عوامل عمـده 40فاکتورهاي مختلفی تحت تأثیر قرار گیرد (

کنند شـامل  ي بریدنی لیلیوم را محدود میاهگلکه عمر گلدانی 

هـاي گـل،   هاي گل، باز نشـدن تعـدادي از جوانـه   ریزش جوانه

پژمردگی گلپوش که گاهی بـا ریـزش گلپـوش همـراه اسـت و      

). کاهش کلروفیل از جملـه تغییـرات   38ها هستند (ریزش برگ

). 8( دهـد رخ مـی متابولیک عمده است که در طول پیري بـرگ  

هـاي پـایین سـاقه در    کلروز) و از بین رفتن بـرگ پریدگی (رنگ

لیلیوم یک مشکل جدي است که در هنگام تولیـد در گلخانـه و   

تـدریج بـه   شـود و بـه  یا در هنگام نگهداري در انبار ایجـاد مـی  

  ).14کاهد (ها میهاي باالیی ساقه رسیده و از کیفیت گلبرگ

هـا  هاي شاخه بریدنی تحت تأثیر کنتـرل هورمـون  پیري گل

هـا بـه تـأخیر    ها بـا حضـور سـایتوکینین   قرار دارد. پیري گلبرگ

آدنین و اسید سالیسیلیک باعث کاهش ). کاربرد بنزیل 2افتد (می

بریـده  گـل شـاخه   يتولید اتـیلن و در نتیجـه افـزایش مانـدگار    

از  برخــی یشافزا باعث همچنــین شــود. اســید سالیســیلیکمــی

 و )35ها (کینینها و سـایتو کسینا از جمله اهیـگیهاي هورمون

 11، 10گـردد ( یـم اهیـگیي اـهللوـس از نیوـی تـنش کاهش

آدنــین و اســید جیبرلیــک ). در پژوهشــی، ترکیــب بنزیــل 19و 

صـورت تیمـار   گرم بـر لیتـر از هـر کـدام بـه     میلی 100میزان به

) Fangioبریده لیلیوم رقم فـانجیو (  ساعته در گل 24مدت کوتاه

گـل و حفـظ بهتـر رنگیـزه      يدار مانـدگار معنـی سبب افـزایش  

، کـاربرد همـین   يدیگـر  پژوهشدر  ).6( شدآنتوسیانین گلبرگ 

ترکیبات، سبب جلوگیري از کلروز برگ و افزایش عمر گلجایی 

، تیمــار دو دیگــري پــژوهش). در 5لیلیــوم رقــم فــانجیو شــد (

لیلیـوم و   موالر اسید سالیسـیلیک بیشـترین مانـدگاري گـل    میلی

). در پژوهشـی،  24ایش محتواي کلروفیـل را موجـب شـد (   افز

صـورت تیمـار   نتایج کاربرد اسید سالیسیلیک و بنزیل آدنـین بـه  

ساعته در گل ژربرا حاکی از اثـر معکـوس عمـر     24مدت کوتاه

). در گالیـول،  18آدنـین بـود (  گلجایی با افزایش غلظت بنزیـل  

گـرم  میلی 150گزارش شده است که اسید سالیسیلیک با غلظت 

طور قابل توجهی در افزایش رشـد رویشـی و کـاهش    در لیتر به

مـدت  وري پیازهـا بـه  دهی مؤثر بوده و غوطهتعداد روزها تا گل

ساعت در اسید سالیسیلیک بیشترین عمر گلجـایی را باعـث    24

  ).31شود (می

ــوم در صــنعت گلکــاري،    ــاد لیلی ــه اهمیــت زی ــا توجــه ب ب

بـا شـرایط پـرورش، داشـت و     هاي زیـادي در ارتبـاط   پژوهش

هاي شـاخه بریـده انجـام    همچنین مدیریت پس از برداشت گل

علـت پیچیـدگی فعـل و انفعـاالت     گرفته است. با این حال، بـه 

، دهـد رخ مـی مختلفی که طی دوران نمو تا وقوع فراینـد پیـري   

هاي بسیاري در ارتباط بـا فاکتورهـاي مـؤثر در ایـن     هنوز جنبه

 پژوهشـی هـاي  مانده است که قطعـاً زمینـه  قیفرایند، ناشناخته با

هـاي  سازند. از آنجایی کـه کـاربرد محلـول   متنوعی را ممکن می

ها موجـب حفـظ کیفیـت و دوام    نگهدارنده پس از برداشت گل

هـاي  شود، بنابراین براي تعیـین اثـر محلـول   گل شاخه بریده می

نگهدارنده حـاوي بنزیـل آدنـین و اسـید سالیسـیلیک بـر عمـر        

رقم فانجیو، آزمایش اخیر طراحـی و   LAیی لیلیوم هیبرید گلجا

  به اجرا در آمد.

  

  هامواد و روش

در پیاز لیلیوم هیبرید آسـیاتیک رقـم فـانجیو     90در ابتدا، تعداد 

اي در بخـش  اي واقع در مجتمع گلخانهدر گلخانه 1395مهرماه 

متـر و فواصـل   سـانتی  8عمق کشـت  کشت شد. کهک شهر قم 

متر در نظر گرفته شد. بـا توجـه بـه اینکـه     سانتی 15×15کشت 

دلیل تحلیل رفتن هاي لیلیوم در چین دوم بهت گلکیفیت و کمیّ

یابـد، در ایـن آزمـایش،    و کوچک شدن اندازه پیاز کـاهش مـی  

هاي شاخه بریده چین دوم مورد استفاده قرار گرفـت. بـدین   گل

 قطـع  ريآبیـا  مـاه،  دي اواخر در اول گل برداشت از منظور پس

 تا شد خاموش روز 40 مدتبه گلخانه گرمایشی سیستم وشده 

با شـروع رشـد مجـدد     .بگذرانند را خود فورسینگ دوره پیازها

دهنده از وسط پیـاز، اقـدام بـه گـرم کـردن گلخانـه و       ساقه گل

گیـري  کش بنومیل شـد. بـا رنـگ   همچنین آبیاري همراه با قارچ

متري سطح خـاك  سانتی 20اولین جوانه گل، برداشت از ارتفاع 

هاي بریدنی بـه آزمایشـگاه علـوم باغبـانی     صورت گرفت و گل

هـاي نگهدارنـده   و بالفاصله با محلولشده دانشگاه اراك منتقل 
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میلـی  1و  1/0، 01/0، 001/0حاوي اسید سالیسـیلیک (صـفر،   

 24مـدت  مـوالر) بـه  میلـی  1/0موالر) و بنزیل آدنـین (صـفر و   

س در محلـول حـاوي آب مقطـر و در    ساعت تیمار شدند و سپ

درجـه سلسـیوس و    18±2شرایط دماي اتـاق (دمـاي متوسـط    

میکرومـول بـر    15درصد) و شـدت نـور    45±5رطوبت نسبی 

مترمربع در ثانیه نگهداري شدند و صفات وزن تـر بـرگ چهـار    

ساعته)، روز یکم  24مدت از تیمار کوتاه پیشمرتبه (روز صفر (

ساعته)، روز سـوم و روز   24مدت کوتاه(بالفاصله پس از تیمار 

هفتم) و همچنین آنتوسیانین، فالونوئید، کاروتنوئید و کلروفیـل  

a ،b مر گلجایی (پژمرده شـدن  (در روز صفر و هفتم) و ع و کل

  گیري شدند. باز شده) اندازه هايدرصد گل 50

گیري وزن تر برگ، از هر شاخه گـل بریـده سـه    براي اندازه

 9یافته از بخـش میـانی شـاخه و در مجمـوع     وسعهبرگ کامالً ت

و مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت.     شده برگ در هر تکرار انتخاب 

 24مـدت  ها پس از تیمار کوتـاه براي تعیین عمر گلجایی، نمونه

سـی آب مقطـر و در دمـاي    سـی  400ساعته، در ظروف حاوي 

درجـه سلسـیوس و رطوبـت نسـبی      18±2اتاق (دماي متوسط 

) قرار داده شدند و در طول دوره نگهداري، طـول  درصد 5±45

ها مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب که وقتـی  آذینعمر گل

ه از بین رفتنـد (ریـزش،   هاي باز شده یک شاخدرصد از گل 50

آذین محسـوب  عنوان پایان عمر گلاي شدن) بهو یا قهوه پژمرده

  ).15شد (

ـ   1/0براي سـنجش آنتوسـیانین،     10ر بـرگ بـا   گـرم وزن ت

لیتر محلول متانول اسـیدي (متـانول: اسـید کلریـدریک بـه      میلی

هـا  ) در هـاون سـائیده شـد. سـپس، نمونـه     1:99نسبت حجمی 

درجه سلسـیوس در   18±2ساعت در دماي متوسط  24مدت به

دور در دقیقه  4000تاریکی نگهداري شدند. محلول حاصل در 

ژ شـد. جـذب در   دقیقه در دمـاي محـیط سـانتریفیو    10مدت به

نـانومتر بـا اسـتفاده از دسـتگاه اسـپکتروفتومتر       550طول مـوج  

ــدل  یمادزو،(شــ ــان، غلظــت  ) UV-1280م ــت شــد. در پای قرائ

    :)39محاسبه شد ( 1آنتوسیانین با استفاده از رابطه 

]1[  ebcA   

، )m/M.cm) 33000 ضریب خاموشـی  eمیزان جذب،  Aکه در آن 

b ض کرت و عرc   گـرم بـر گـرم وزن تـر)     غلظت محلـول (میلـی  

  است.

گـرم از بـرگ تـازه     1/0گیري کلروفیـل، مقـدار   براي اندازه

توزین شد و در هاون چینی با اسـتفاده از نیتـروژن مـایع کـامالً     

درصد بـه نمونـه اضـافه     80لیتر استون میلی 4خرد شد. سپس، 

دور در  4000ا دور ها در دستگاه سانتریفیوژ بشد و سپس نمونه

دقیقه قرار داده شدند. میزان جذب عصـاره   15دقیقه براي مدت 

نـانومتر توسـط دسـتگاه     470و  645، 663هـاي  در طـول مـوج  

گیري شد. در نهایت، بـا اسـتفاده از روابـط    اسپکتروفتومتر اندازه

گـرم  کل و کاروتنوئید بر حسب میلـی  ،a ،bزیر، میزان کلروفیل 

   :)9دست آمد (رگ بهبر گرم وزن تر ب

]2[  V / WChl a / (A ) / (A ) 663 645 10019 3 0 86  

]3[  V / WChl b / (A ) / (A ) 645 663 10019 3 3 6  

]4[  Chl total Chl a Chl b   

]5[  Car ( (A ) / Chl a (Chl b)) /   470100 3 27 104 227  

، bغلظت کلروفیـل   a ،Chl bغلظت کلروفیل  Chl aکه در آنها 

Car  ،میزان کاروتنوئیدA   663هـاي  جذب نور در طـول مـوج، 

حجــم محلــول صــاف شــده (محلــول  Vنــانومتر،  470و  645

وزن تـر   Wو  ،لیتـر) فوقانی حاصل از سانتریفیوژ برحسب میلی

  نمونه (گرم) است.

گرم وزن تر بـرگ بـا    1/0سنجش فالونوئید کل، ابتدا  براي

لیتر محلول اتانول اسیدي (اتانول: اسید استیک گالسیال میلی 10

ها در سائیده شد. سپس، نمونه) در هاون 1:99به نسبت حجمی 

دقیقه سـانتریفیوژ شـد. سـپس،     20مدت دور در دقیقه به 4000

درجـه   80دقیقـه در حمـام آب گـرم     10مدت محلول رویی به

هـا،  آرامی همزده شد. پس از سـرد شـدن فـالکون   سلسیوس به 

نانومتر با اسـتفاده از   330و  300 ،270جذب در سه طول موج 

  .)28متر قرائت شد (دستگاه اسپکتروفتو

صـورت فاکتوریـل در قالـب طـرح کـامالً      بـه  پـژوهش این 

 .تصادفی با سه تکرار و در هر تکـرار سـه مشـاهده انجـام شـد     

هـا بـر اسـاس آزمـون     ها و مقایسه میـانگین تجزیه واریانس داده
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  زمان بر برخی  هاي نگهدارنده حاوي اسید سالیسیلیک و بنزیل آدنین و. تجزیه واریانس اثر محلول1جدول 

  Fangioصفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک لیلیوم رقم 

  منابع تغییرات
  عمر گلجایی  وزن تر برگ

DF MS DF MS 

 *A( 4  2/66** 4 0/42( اسید سالیسیلیک

 **B(  1  0/24** 1 8/53بنزیل آدنین (

  - - **C(  3  1/22زمان (

B  ×A 4  4/88** 4 1/88** 

C  ×A 12  0/19** - -  

C  ×B 3  0/22** - -  

C  ×B  ×A 12  0/20** - -  

008/0  80 خطا  20  12/0  

39/7    ضریب تغییرات (%)    62/7  

  %5و  %1دار در سطوح احتمال معنیاثر  *و  **

  

  . 1ادامه جدول 

  DF  منابع تغییرات
  )MSمیانگین مربعات صفات (

  ونوئیدفال  آنتوسیانین  کاروتنوئید  کلروفیل کل  bکلروفیل   aکلروفیل 

 **A( 4 122/71** 36/01** 50/15** 13/10** 10/91** 6/98( اسید سالیسیلیک

 *B(  1 231/16** 26/18** 11/82** 11/25** 4/64ns 1/76بنزیل آدنین (

 **C(  1 816/44** 141/25** 783/08** 55/35** 4/94ns 32/42زمان (

B  ×A 4 147/83** 39/59** 61/41** 9/72** 6/08** 6/06** 

C  ×A 4 86/13** 30/21** 37/01** 20/88** 11/59** 3/84** 

C  ×B 1 178/84** 17/79** 0/029ns 25/23** 0/32ns 0/098 ns 

C  ×B  ×A 4 32/22** 32/63** 49/82** 19/72** 15/44** 5/406 ** 

  346/0  50/1  31/0  13/0  063/0  68/0 40 خطا

  63/8  82/17  66/6  19/3  62/7  71/5    ضریب تغییرات (%)

  دارمعنی اثرو بدون  %5و  %1دار در سطوح احتمال معنیاثر  nsو  *، **

  

درصد با استفاده از  5و  1اي دانکن در سطوح احتمال چنددامنه

  ) انجام شد.SAS  )9.1.3آماري ارفزانرم

  

  نتایج و بحث

)، اثـر اسـید   1بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول 

کـل،   ، a،bتر برگ، محتواي کلروفیل  ک بر صفات وزنسالیسیلی

درصد  1کاروتنوئید، آنتوسیانین و فالونوئیدها در سطح احتمال 

دار شـد.  درصـد معنـی   5و بر عمر گلجـایی در سـطح احتمـال    

همچنین، اثر بنزیل آدنین بر صفات وزن تر برگ، عمرگلجـایی،  

دار یـد معنـی  کـل، کاروتنوئیـد و فالونوئ   ، a،bمحتواي کلروفیل 
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  . Fangioمحلول نگهدارنده حاوي اسید سالیسیلیک و بنزیل آدنین بر عمر گلجایی در لیلیوم رقم  برهمکنش. 1شکل 

  است. %5دار در سطح احتمال دهنده عدم تفاوت معنیحروف مشابه نشان

  

آنتوسیانین نداشت. اثر زمان بر وزن  برداري شد؛ ولی تأثیر معنی

کـل، کاروتنوئیـد و محتـواي     ، a،bاي کلروفیـل  تر برگ، محتـو 

دار شد؛ ولـی تـأثیر   درصد معنی 1فالونوئیدها در سطح احتمال 

  آنتوسیانین نداشت.  برداري معنی

برهمکنش اسید سالیسیلیک و بنزیل آدنـین بـر وزن تـر بـرگ،     

ــل   ــیانین و   ، a،bعمــر گلجــایی، کلروفی ــد، آنتوس ــل، کاروتنوئی ک

دار شـد. بـرهمکنش   درصـد معنـی   1حتمال فالونوئیدها در سطح ا

اسید سالیسیلیک و زمان بر صفات وزن تر برگ، محتـواي کلروفیـل   

a،b ،   1کل، کاروتنوئید، آنتوسیانین و فالونوئیدها در سطح احتمـال 

دار شد. بـرهمکنش بنزیـل آدنـین و زمـان بـر وزن تـر       درصد معنی

 1تمـال  کاروتنوئیـد در سـطح اح   و  a،bبـرگ، محتـواي کلروفیـل    

دار دار شد؛ ولی بـر کلروفیـل کـل و آنتوسـیانین معنـی     درصد معنی

نشد. برهمکنش سه فاکتور اسید سالیسیلیک، بنزیل آدنین و زمان بر 

 ،کـل، کاروتنوئیـد   ، a،bصفات وزن تـر بـرگ، محتـواي کلروفیـل     

  دار شد.  درصد معنی 1در سطح احتمال  و فالونوئید آنتوسیانین

موالر اسـید سالیسـیلیک   در تیمار یک میلی بیشترین عمر گلجایی

). ایـن  1دسـت آمـد (شـکل    موالر بنزیل آدنین بـه و مقدار صفر میلی

دلیل نقش اسید سالیسیلیک در جلـوگیري از بیوسـنتز اتـیلن و    نتایج به

) و همچنین افـزایش ذخـایر کربوهیـدرات    37ها (اکسیداسیون اکسین

هـایی همچـون   لیـت آنـزیم  واسطه نقش تنظیم کننده آن بـر فعا گل به

) حاصل شده است. این نتـایج  37و  22( درازیآنه کیکربنروبیسکو و 

 ).13گل شاخه بریده رز همسو است (مورد با نتایج گزارش شده در 

برهمکنش سه فاکتور اسید سالیسیلیک، بنزیل آدنین و زمـان  

 دهد که درصد کاهش یـا افـزایش وزن  بر وزن تر برگ نشان می

ساعته تا روز هفتم  24مدت از تیمار کوتاه پیشزمان  تر برگ از

و در تیمـار  یافتـه  درصـد کـاهش    17/48پس از تیمار در شاهد 

موالر بنزیل آدنـین،  میلی 1/0موالر اسید سالیسیلیک و یک میلی

). با توجه به اینکـه  2دهد (جدول درصد افزایش نشان می 67/9

دهد و در أثیر قرار میآبی گیاه را تحت ت روابطاسید سالیسیلیک 

)، احتمـاالً ایـن   21اي نقـش مـؤثر دارد (  هدایت و تعرق روزنـه 

 بـر نتایج حاصل شده است. پیشنهاد شده که اسـید سالیسـیلیک   

هاي نگهبان روزنه مـؤثر اسـت و در واکـنش بـه     عملکرد سلول

همـراه اسـید آبسـیزیک    هاي محیطی، اسید سالیسـیلیک بـه  تنش

). ایـن نتـایج بـا    21د (شـو روزنه می باعث تسریع در بسته شدن

نتایج حاصل از کاربرد اسید سالیسیلیک در برگ ریحـان همسـو   

دلیل نقشـی کـه بـراي در دسـترس     ). بنزیل آدنین نیز به1است (

هــا دارد باعــث افــزایش جــذب آب و قــرار دادن کربوهیــدرات

هـاي  یافتـه ). ایـن نتـایج بـا    34ها شده است (تورژسانس سلول
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  Fangio. برهمکنش محلول نگهدارنده حاوي اسید سالیسیلیک و بنزیل آدنین و زمان بر وزن تر برگ در لیلیوم رقم 2جدول 

یکاسید سالیسیل  

(mM) 

نبنزیل آدنی  

(mM) 

  )gوزن تر برگ (

 زمان (روز)

0 1 3 7 

0 0 1/91de ghi60/1  1/51hij 0/99qr 

0 1/0  2/00d 1/92de 1/39jk 1/09pqr 

001/0  0 0/50t 0/48tu 0/82s 0/44tuv 

001/0  1/0  2/43b 2/70a 2/23c 1/10opq 

01/0  0 1/27lmn 1/11opq 1/14nop 0/94rs 

01/0  1/0  1/50hij 1/45ij 1/19lmn 0/54r 

1/0  0 1/39jk 1/33jkl 1/16mno 0/80q 

1/0  1/0  0/34st 0/39rst 0/35st 0/29t 

1 0 1/67fg 1/79ef 1/98d 1/62gh 

1 1/0  1/24k-n 1/37jk 1/39jk 1/36jk 

  است. درصد 5احتمال  دار در سطحدهنده عدم تفاوت معنیحروف مشابه نشان

  

بریده لیلیـوم رقـم ناوونـا    گل شاخه مورد شده در دست آمده به

)Navona) و سبدزل (Ceb Dazzle) (2 بریـدنی   ) و نیز در گـل

  ) همخوانی دارد.36گالیول (

سالیسیلیک و بنزیل آدنین طـی روز اول تـا   برهمکنش اسید 

، کل و a ،bساعته در کلروفیل  24مدت هفتم پس از تیمار کوتاه

 1/0هـا در تیمـار   دهد که میزان این رنگیـزه کاروتنوئید نشان می

موالر بنزیل آدنـین  میلی 1/0همراه موالر اسید سالیسیلیک بهمیلی

، عـالوه بـر   bدر این مدت ثابت مانـد. در خصـوص کلروفیـل    

موالر اسـید سالیسـیلیک و   غلظت ذکر شده، در غلظت یک میلی

نظـر  ). بـه 3دست آمد (جدول صفر بنزیل آدنین نیز این نتیجه به

رسد اسـید سالیسـیلیک باعـث جلـوگیري از فعالیـت آنـزیم       می

ACC-  سنتتاز و کاهش فعالیت آنزیمACC-  اکسیداز شده و از

 ،نــزیم کلــروفیالز اســتکــه محــرك فعالیــت آ ،تشــکیل اتــیلن

کند و در نتیجـه باعـث حفـظ محتـواي کلروفیـل      جلوگیري می

). همسو با این نتایج، نتایج مشابهی 29و  25، 24شود (نسبی می

ها در بیوسـنتز و  ). سایتوکینین12در گل رز گزارش شده است (

). نتـایج پـژوهش   30جلوگیري از تخریب کلروفیل نقش دارند (

گرم در لیتـر  میلی 100پاشی داد که محلول روي گل لیلیوم نشان

هـا  بنزیل آدنین و اسید جیبرلیک روي گل لیلیوم، زردشدن برگ

) که با نتایج این آزمایش همسو اسـت.  33را به تأخیر انداخت (

موالر بنزیل آدنین، بـدون اسـید سالیسـیلیک،    میلی 1/0در تیمار 

دهـد. از  مـی  داري نشـان میزان رنگیزه کاروتنوئید افزایش معنـی 

هاي فتوسـنتزي  آنجا که اسید سالیسیلیک موجب افزایش رنگیزه

بینی )، این نتایج قابل پیش28و  27، 26شود (و کاروتنوئیدها می

با این نتـایج، بیشـترین مقـدار کاروتنوئیـد کـل در       همسواست. 

مـوالر  میلـی  4هاي انگور تیمار شده با اسـید سالیسـیلیک   خوشه

  . )3گزارش شده است (

 001/0بیشترین میزان افزایش رنگیزه آنتوسـیانین در تیمـار   

موالر اسید سالیسیلیک، بدون بنزیل آدنین، بـود و بیشـترین   میلی

). اسـید سالیسـیلیک   3کاهش در شـاهد مشـاهده شـد (جـدول     

هـا،  هـا، از جملـه آنتوسـیانین   اکسیدانموجب افزایش میزان آنتی

ین در گلبـرگ داودي بـا   ). افزایش آنتوسیان34و  16شده است (

  ).  32مصرف اسید سالیسیلیک گزارش شده است (

بر اساس نتایج این آزمایش، بیشترین میزان فالونوئید کل در 



  ...هاي نگهدارنده حاوي بنزيل آدنين و اسيد ساليسيليک بر عمر اثر محلول

        

7 

  Fangioهاي برگ لیلیوم رقم هاي نگهدارنده حاوي اسید سالیسیلیک و بنزیل آدنین و زمان بر رنگیزه. برهمکنش محلول3جدول 

یکاسید سالیسیل نیبنزیل آدن   زمان 

  (روز)

لکلروفیل ک bکلروفیل   aکلروفیل  یدکاروتنوئ    فالونوئید آنتوسیانین 

(mM) (mg/g fw)  

0 0 1 16/62cd 3/40cd 13/90d 10/36b 8/28abc 6/61efg 

0 0 7 8/55i 1/56jk 6/94k 7/22f 5/57def 7/47cde 

0 1/0  1 12/33gfh 17/96a 26/89a 2/38i 9/09ab 7/60bcd 

0 1/0  7 13/12f 2/56fg 10/83g 9/30bcd 6/81cde a26/9  

001/0  0 1 39/07a 3/20b 13/06e 9/96bc 3/30g 4/63h 

001/0  0 7 17/14cd 1/23lm 5/54l 6/04g 9/21a 6/35fg 

001/0  1/0  1 17/59c 3/77de 14/88c 10/26bc 5/37def 6/82def 

001/0  1/0  7 6/72j 0/60gh 2/71n 3/37h 4/90efg 8/46ab 

01/0  0 1 19/09b 4/26b 16/34b 10/25bc 5/63def 6/81def 

01/0  0 7 5/72j 0/96hi 4/54m 22/5 g 7/13bcd 8/15bc 

01/0  1/0  1 15/25e 3/13gh 12/75e 10/07bc 7/87abc 6/88def 

01/0  1/0  7 12/19gfh 2/33gh 10/01hi 9/30bcd 6/61cde 7/99bc 

1/0  0 1 19/70b 4/30b 16/75b 11/69a 9/78a 6/00fg 

1/0  0 7 11/02h 2/04hi 8/95j 8/74de 7/85abc 6/19fg 

1/0  1/0  1 11/09gh 2/15gh 9/15j 8/63de 5/60def 5/79g 

1/0  1/0  7 11/41gh 2/23gh 9/43ij 8/66de 9/28a 5/65g 

1 0 1 14/53e 2/93ef 12/10f 10/26b 6/95cd 5/67g 

1 0 7 12/43gf 2/40gh 10/24gh 9/20cd 7/77abc 8/51ab 

1 1/0  1 15/87de 3/14de 13/15e 10/34b 3/96fg 3/98h 

1 1/0  7 9/06i 1/64ij 7/50k 7/94ef 6/42cde 7/44cde 

است. %5 احتمال دار در سطحدهنده عدم تفاوت معنیحروف مشابه در هر ستون نشان  

  

مـوالر  میلـی  1/0همراه موالر اسید سالیسیلیک بهتیمار صفر میلی

یل آدنین در روز هفتم مشاهده شـد کـه نسـبت بـه روز اول     بنز

نتـایج،   بر اساس). 3درصدي را نشان داد (جدول  8/21افزایش 

بنزیل آدنین باعث بهبود محتواي فالونوئید کل طی مدت زمـان  

طـور  شود. بنزیـل آدنـین بـه   نگهداري گل شاخه بریده لیلیوم می

 کنـد کـه  تحریـک مـی   هاي ثانویه راداري بیوسنتز متابولیتمعنی

 و محتـواي  شـود مـی  اکسـیدانی آنتـی  فعالیـت  افـزایش  به منجر

 از یکــی عنــوانبــه (از جملــه فالونوئیــدها) را کــه هــافنــلپلــی

). نتـایج ایـن   23د (دهـ مؤثرنـد، افـزایش مـی    هـاي اکسیدانآنتی

پژوهش با نتایجی در مورد اسـتویا همخـوانی دارد کـه افـزایش     

گرم بر لیتر بنزیل میلی 25/0د در غلظت دار میزان فالونوئیمعنی

  ).4آدنین گزارش شده است (

  

  گیرينتیجه

نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که در روش کاربرد تیمـار  

کننده رشد اسید سالیسیلیک و ساعته در دو تنظیم 24مدت کوتاه

مـوالر  بنزیل آدنین در صفت مهم عمر گلجایی، تیمار یک میلـی 

عنوان بهترین تیمار است. همچنـین، در ایـن   لیک بهاسید سالیسی
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آزمایش، اثر اسـید سالیسـیلیک و بنزیـل آدنـین باعـث افـزایش       

عــالوه، بــا کــاربرد اکســیدانی شــد. بــهمحتــواي ترکیبــات آنتــی

کننده رشـد، بسـته بـه هـدف،     هاي مختلف این دو تنظیمغلظت

ا بهبود ها رتوان صفات مورد نظر مانند وزن تر برگ و رنگیزهمی

  هاي بیشتر در این زمینه است.بخشید که منوط به پژوهش

  

  مورد استفاده منابع

) .Ocimum basilicum L( حانیدو رقم ر کیولوژیزیو ف کیو صفات مورفولوژ یزنبر جوانه دیاس کیلیسیتأثیر سال. 1392طاهري، س.  .1

 شگاه زنجان.نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزي، داني. پایانتحت تنش شور

جیبرلیک و بنزیل آدنین بر کیفیت گلتأثیر تیمارهاي اسید  .1390جاري. جزایري مقدس، م.، ي. مستوفی، ر. نادري و س. کالته .2
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Abstract 

The current study was conducted to investigate the effect of 24-hour short treatment of benzyl adenine (zero and 0.1 
mM) and salicylic acid (zero, 0.001, 0.01, 0.1 and 1.0 mM) on the vase life of Lily cv. Fangio. The measured traits were 
leaf fresh weight (on zero, first, third, and seventh days), the contents of anthocyanin, flavonoids, carotenoids, 
chlorophylls a, b and total (on zero and seventh day) and vase life. Results showed that maximum vase life was 
obtained in 1.0 mM salicylic acid and zero benzyl adenine. In addition, the leaf fresh weight was increased by 9.67% in 
1.0 mM salicylic acid and 0.1 mM benzyl adenine from the first to the seventh day after treatment. The values of 
photosynthetic pigments (chlorophylls a, b and total, and carotenoids) remained constant in 0.1 mM benzyl adenine and 
0.1 mM salicylic acid treatment during this period. The highest increase of anthocyanin content was observed in the 
0.001 mM salicylic acid and no benzyl adenine treatment, as compared to control. The highest flavonoid content was 
observed in zero mM salicylic acid and 0.1 mM benzyl adenine, which was significantly increased during the first to the 
seventh days after treatment. In conclusion, 1.0 mM salicylic acid treatment is recommended to increase the vase life of 
Lily cv. Fangio. 
 
 
 

Keywords: Salicylic acid, Benzyl adenine, Pigment, Cut flower, Vase life. 
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