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چكيده
در پژوهش حاضر ،اثر كاربرد قبل از برداشت ساليسيليک اسيد و متيل جاسمونات بر طول عمر گل جايی و برخی صفات كيفی و كمّنی
گل بريدة رز رقم ‘سوييت واتر’ و ‘دلسويتا’بررسی شد .محلنولپاشنی برگنی بنا ساليسنيليک اسنيد در سنه سنطح  0/05 ،0/0١و 0/١
ميلی موالر و متيل جاسمونات در دو سطح  0/١و 0/2ميلیموالر قبل از برداشت انجام و از آب مقطر

تيمنار شناهد اسنتفاده شند .اينن

آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرحی كامالً تصادفی در چهار تکرار انجام شد .گنل هنا پنس از برداشنت در دمنای  ٣±١درجنة
سلسيوس و رطوبت نسبی  80-70درصد قرار گرفتند و ويژگیهايی نظير عمر گل جايی ،وزن تازة نسنبی ،جنذب محلنول نگهدارننده،
قطر گل ،پايداری غشای گلبرگ و كربوهيدرات كل ساقه ارزيابی شد .نتايج نشان داد طی دورة نگهداری در رقم ‘سوييت واتنر’ تيمنار
متيل جاسمونات  0/2و ساليسيليک اسيد  0/١ميلی موالر و در رقم ‘دلسويتا’ تيمار متيل جاسمونات  0/١ميلی موالر از طرينق تنأخير در
فرايندهای مرتبط با پيری با افزايش مينزان جنذب محلنول ،افنزايش وزن تنازة نسنبی ،حفنظ پاينداری غشنای گلبنرگهنا و افنزايش
كربوهيدرات كل ساقه عمر گل جايی را افزايش داد .همچنين ،رقم ‘سوييت واتر’ با ميانگين  40/56روز در مقايسه با رقم ‘دلسنويتا’ بنا
ميانگين  27/74روز در دمای  ٣درجة سلسيوس عمر گل جايی بيشتری نشان داد .بهطور كلی ،محلولپاشی قبل از برداشت رز بنا متينل
جاسمونات و ساليسيليک اسيد راهکاری برای افزايش كيفيت و ماندگاری پس از برداشت رزهای بريدنی توصيه میشود.
كلیدواژهها :پيری ،عمر گلجايی ،كيفيت ،ماندگاری ،محلولپاشی.

* نويسنده مسئول

Email: ramezanian@shirazu.ac.ir

اصغر رمضانیان و همکاران

 .1مقدمه

آثار فيزيولوژيکی جاسموناتها در گياهان بسته به

كاهش كيفيت در گلهای شاخهبريدة رز از زمان برداشت

گونة گياهی ،مرحلة نموی ،نوع جاسمونات و غلظت به

تا مصرف ،همچنين صادرات به مناطق دوردست ،از جمله

كار رفته متفاوت است [ .]٩تحقيقات نشان داد كاربرد متيل

مسائلی است كه توليدكنندگان با آن روبهرويند .عوامل

جاسمونات در افزايش عمر پس از برداشت گل بريدنی

متعددی عمر پس از برداشت گلهای شاخهبريده را كنترل

فريزيا مؤثر است [ .]2غلظتهای پايين متيل جاسمونات

میكند كه میتوان آنها را به عوامل قبل از برداشت و پس

به طور چشمگيری از رشد كپک خاكستری در توتفرنگی

از برداشت تقسيم كرد [.]4

جلوگيری میكند [ .]١8تيمار با متيل جاسمونات سبب

نتايج تحقيقات نشان داد كه كاربرد ساليسيليک اسيد در

افزايش مقاومت در برابر بيماری بوتريتيس در چندين رقم

گلهای بريدنی عامل كندكنندة فرايند پيری است و باعث

گل رز میشود و عمر گلجايی را افزايش میدهد .كاربرد

افزايش عمر گلجايی گلها میشود [.]25 ،24 ،5

متيل جاسمونات در گلهای اطلسی و آنتوريوم با

ساليسيليک اسيد با افزايش سطح برگ ،افزايش رنگدانههای

غلظتهای  500 ،50و  5000ميکروموالر به صورت بخار

فتوسنتزی و افزايش فتوسنتز باعث افزايش ميزان

به مدت  25ساعت باعث افزايش ایسیسیاكسيداز و

كربوهيدرات میشود [ .]١4كربوهيدراتها فرايندهای

توليد اتيلن و تسريع پيری اين گلها میشود و متيل

اساسی طول عمر گلها را تقويت میكند ،نظير حفظ

جاسمونات در متابوليسم ليپيدها و از هم پاشيدن غشای

ساختار و فعاليت ميتوكندری ،تنظيم ميزان آب ،و تأمين

سلولی با تسريع توليد اتيلن نقش دارد [ .]١6اين نتايج

انرژی الزم برای فرايندهای بيوشيميايی و فيزيولوژيکی

مختلف احتماالً به علت پاسخ متفاوت محصوالت و

گلها پس از جدا شدن از بوتة مادری [ .]١٩از اينرو،

روشهای مختلف تيمار با متيل جاسمونات است [.]١١

ذخيرة مناسب كربوهيدرات در موقع برداشت با كاربرد

باتوجه به ضايعات زياد پس از برداشت گلهای بريدنی رز

ساليسيليک اسيد باعث حفظ انرژی الزم برای گلهای

در طول مراحل جابهجايی و انبارداری و اهميت

شاخهبريده ،همچنين باعث ادامة فعاليتهای متابوليکی بعد

محلولپاشی قبل از برداشت با تنظيمكنندههای رشد گياهی،

از برداشت و جلوگيری از پيشرفت سريع پژمردگی در

اين پژوهش با هدف دستيابی به راهکاری برای كاهش

گلهای بريدنی میشود .كاربرد ساليسيليک اسيد در

ضايعات و افزايش ماندگاری و كيفيت انجام شد.

گلهای بريده با القای آنزيمهای دفاعی در برابر پاتوژنها و
با جلوگيری از انسداد آوندهای ساقه موجب كاهش

 .2مواد و روشها

مقاومت ساقه به جريان آب ،افزايش جذب محلول

آزمايش حاضر روی دو رقم رز شاخهبريدة ‘سوييت واتر’

نگهدارنده ،حفظ تعادل آبی و در نهايت افزايش عمر

و ‘دلسويتا’ در گلخانة تجاری هيدروپونيک واقع در حومة

گلجايی میشود [ .]26 ،١2محققان با بررسی تيمار

شيراز با شرايط نوری  45-٣5كيلو لوكس ،دمای روزانة

ساليسيليک اسيد بر رز شاخهبريده مشاهده كردند كه اين

 25-22و دمای شبانة  20-١5درجة سلسيوس با رطوبت

هورمون با كاهش توليد اتيلن و افزايش آنزيمهای

نسبی  75-60درصد انجام شد .بوتههای يکسالة رز در

آنتیاكسيدانت سبب تأخير در هيدروليز تركيبات ساختاری

مرحلة تغيير رنگ برگها از ارغوانی به سبز در دو نوبت

ديوار سلولی ،كاهش نشت مواد الکتروليت از سلولهای

با فاصلة يک هفته با تيمارهای ساليسيليک اسيد در سه

گلبرگ ،و افزايش و حفظ كيفيت میشود [.]7

دوره   16شماره   3پاییز 1393
574

بررسی كاربرد قبل از برداشت سالیسیلیك اسید و متیل جاسمونات بر ویژگیهای كمّی و كیفی رز شاخهبریده

سطح ( 0/05 ،0/0١و  0/١ميلیموالر) و متيل جاسمونات

پركلريک اسيد انجام و در نهايت با افزودن آنترون ميزان

در دو سطح ( 0/١و  0/2ميلیموالر) محلولپاشی و از آب

جذب با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  485نانومتر

تيمار شاهد ا ستفاده شد  .دو هفته بعد در

اندازهگيری و سپس مقدار آن محاسبه شد [ .]20شاخص

مقطر

مرحلهای برداشت انجام شد كه يک يا دو كاسبرگ برگشته

پايداری غشای گلبرگ با استفاده از روش ازهيلماتی و

(حالت افقی) و يک يا دو گلبرگ بيرونی شروع به باز شدن

همکاران با ميزان هدايت الکتريکی ديسکهای گلبرگ در

كردند .سپس  ،ساقههای گلهای بريدنی رز با ارتفاع حدود

دو دمای  40و  ١00درجة سلسيوس اندازهگيری شد [.]5

 45سانتی متر هم اندازه و تمامی برگها به جز سه برگ

برای ارزيابی عمر گلجايی ،تعداد روزها از زمان برداشت

انتهايی حذف شد و تا پايان آزمايش گلها در داخل ارلن

تا بروز نشانههای پيری روی همة گلبرگها ( 60درصد

حاوی  500ميلیليتر محلول نگهدارنده (حاوی  ٣درصد

پژمردگی گلبرگ) به عنوان عمر گلجايی در نظر گرفته شد

ساكارز) نگهداری شد ،بهطوری كه در هر واحد آزمايشی

[.]١

سه شاخه گل در دمای  ٣±١درجة سلسيوس با رطوبت

اين آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامالً

نسبی  70 -80درصد وجود داشت.

تصادفی در چهار تکرار و هر تکرار با سه شاخه گل انجام

قطر گلها كه نشاندهندة ميزان شکوفايی گلهاست،

شد .تمامی صفات بهجز پايداری غشای گلبرگ،

يکروزدرميان با كوليس اندازهگيری شد .برای اندازهگيری

كربوهيدرات كل ساقه و عمر گلجايی به صورت

درصد نسبی وزن تر ) (RFWهر سه روز يک بار گلهای

كرتهای خرد شده با درنظر گرفتن زمان نمونهبرداری به

بريدنی از گلجایهای حاوی محلول بيرون آورده و توزين

منزلة عامل فرعی و تيمار و رقم به منزلة عامل اصلی

شد و با استفاده از فرمول  ١محاسبه شد.

تجزيه شد .همچنين ،به دليل اينکه تيمارها از روز دوازدهم

()١

RFW (%) = (Wt/W0) × 100

دورة نگهداری اختالف بيشتری از خود نشان داد ،نتايج از

در اين رابطه Wt ،وزن تر ساقه در روزهای اول ،سوم،

روز دوازدهم آورده شده است .اطالعات جمعآوری شده
با استفاده از نرمافزارهای آماری  MSTATCو SAS

پنجم و  ...و Wt=0وزن تر ساقه در روز صفر است.

واكاوی و مقايسة ميانگينها با آزمون  LSDصورت گرفت

برای اندازهگيری ميزان محلول جذب شده در فواصل
زمانی مشخص از رابطة  2استفاده شد [.]١4

()2

و شکلها با نرمافزار اكسل رسم شد.

جذب محلول نگهدارنده (گرم)=)(Wt=0-Wt

 .3نتایج و بحث

در اين رابطه Wt=0 ،وزن كل ارلن (گرم) در روز صفر و

 .1. 3جذب محلول نگهدارنده

 Wtوزن كل ارلن در روز سوم ،ششم ... ،و 24ام (پايان

رقم ‘سوييت واتر’ در تمام دورة نگهداری در مقايسه با

آزمايش) است.

رقم ‘دلسويتا’ جذب محلول بيشتری نشان داد .اثر متقابل

غلظت قندهای محلول با روش فنل سولفوريک اسيد

تيمار و رقم نشان داد كه بيشترين ميزان جذب محلول

با استفاده از  0/١گرم نمونه ساقة خشکشده (در آون در

نگهدارنده در رقم ‘سوييت واتر’ و متعلق به تيمارهای

دمای  60درجة سلسيوس به مدت  48ساعت) تعيين و از

ساليسيليک اسيد  0/05و متيل جاسمونات  0/2ميلیموالر

گلوگز به منزلة استاندارد استفاده شد [ .]20استخراج

بود و تيمارهای متيل جاسمونات  0/١و ساليسيليک اسيد

نشاسته از بافت با استفاده از روش هيدروليز اسيدی با
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 0/0١ميلیموالر جذب محلول كمتری در مقايسه با شاهد

يافت ولی ميزان جذب محلول در تيمارهای مختلف

نشان داد .در رقم ‘دلسويتا’ نيز بيشترين جذب محلول

متفاوت بود .در پايان دورة نگهداری بيشترين ميزان جذب

نگهدارنده متعلق به تيمار ساليسيليک اسيد  0/05ميلیموالر

محلول مربوط به تيمار ساليسيليک اسيد  0/05ميلیموالر و

و كمترين ميزان جذب نيز در اين رقم مربوط به تيمار

متيل جاسمونات  0/2ميلیموالر و كمترين ميزان جذب

ساليسيليک اسيد  0/١ميلیموالر است كه در مقايسه با

محلول مربوط به تيمار ساليسيليک اسيد  0/0١ميلیموالر

شاهد و بقية تيمارها اختالف معناداری نشان داد (شکل .)١

بود كه در مقايسه با شاهد اختالف معناداری نشان داد

نتايج حاصل از اثر متقابل تيمار و دورة نگهداری نشان داد

(جدول .)١

كه با گذشت زمان ،جذب محلول در همة تيمارها افزايش
و زمان بر جذب محلول ( )grدر گل شاخهبریدة رز

جدول  .1اثر متقابل

زمان انبارداری()d

تيمار

١2

١5

١8

2١

24

شاهد

†6٣/٩7n

7٣/58k

85/84i

٩7/0٣g

١04/6٩bc

ساليسيليک اسيد ( 0/0١ميلی موالر)

56/٩4 p

70/66 l

82/6٩ j

٩2/77h

٩٩/66ef

ساليسيليک اسيد ( 0/05ميلی موالر)

mn

k

h

ساليسيليک اسيد ( 0/١ميلی موالر)

q

متيل جاسمونات ( 0/١ميلی موالر)

6١/02o

متيل جاسمونات ( 0/2ميلی موالر)

64/٩٩

8١/١4

h

b

7٣/47k

87/0٩i

٩7/٣4fg

k

i

74/66

m

5٣/64

mn

١05/07

a

64/84

66/56

74/5٣

j

٩١/٩٩

87/64

b

de

٩4/١0

١0١/45

١١6/5٣
١04/٩١

١02/٣6cd
a

١١5/66

†  -ميانگينهای مربوط به هر صفت كه با حروف مشابه مشخص شده با يکديگر اختالف معناداری بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  ١درصد ندارد.

شکل  .1برهمكنش تیمارهای قبل از برداشت سالیسیلیك اسید )  (SAو متیل جاسمونات ) (MJو رقم بر جذب محلول نگهدارنده در
گل رز طی دورة نگهداری در دمای  3±1درجة سلسیوس
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 .2. 3وزن تازة نسبی

 0/١و ساليسيليک اسيد  0/١ميلیموالر بيشترين وزن نسبی

نتايج حاصل از اثر متقابل تيمار و رقم نشان میدهد كه در

را داشت كه با شاهد اختالف معناداری نشان داد (شکل .)2

رقم ‘سوييت واتر’ تيمار ساليسيليک اسيد  0/١ميلیموالر

اثر متقابل تيمار و دورة نگهداری نشان داد تيمار ساليسليک

دارای بيشترين وزن تازة نسبی است كه در مقايسه با شاهد

اسيد  0/١ميلیموالر در تمام دورة نگهداری وزن تازة نسبی

اختالف معناداری نشان داد .تيمار ساليسيليک اسيد 0/0١

بيشتری را در مقايسه با شاهد و بقية تيمارها نشان داد.

ميلیموالر با مقدار  8٣/65درصد ،وزن تازة نسبی را بدون

كمترين وزن تازة نسبی نيز در پايان دورة نگهداری مربوط

تفاوت معنادار با شاهد به مقدار  84درصد كاهش داد

به شاهد بود كه با تمام تيمارها اختالف معناداری نشان داد.

(جدول  .)2در رقم ‘دلسويتا’ تيمارهای متيل جاسمونات
جدول  .2اثر متقابل

و زمان بر وزن تازة نسبی ( )%در گل شاخهبریدة رز
زمان انبارداری ()d

تيمار

١2

١5

١8

2١

24

شاهد

†٩7/50 b

8٩/٩8 e

77/٣٩ i

64/28 n

52/80 p

ساليسيليک اسيد ( 0/0١ميلی موالر)

٩٣/٣7 d

82/٣2 g

76/4٣ ij

68/24 l

58/١4 o

ساليسيليک اسيد ( 0/05ميلی موالر)

b

e

h

k

o

٩7/7٩

٩0/42

7٩/4٣

70/١0

5٩/44

ساليسيليک اسيد ( 0/١ميلی موالر)

١0١/١٣ a

٩5/5٣ c

87/4٣ f

7٩/٩2 h

70/66 k

متيل جاسمونات ( 0/١ميلی موالر)

bc

e

g

j

m

متيل جاسمونات ( 0/2ميلی موالر)

٩6/60 bc

٩6/8١

٩١/06

8٩/8١ e

8٣/4١

80/40 h

74/٩0

7١/٣٩ k

66/05

64/55 mn

†  -ميانگينهای مربوط به هر صفت كه با حروف مشابه مشخص شده ،با يکديگر اختالف معناداری براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  ١درصد ندارد.

شکل  .2برهمكنش تیمارهای قبل از برداشت سالیسیلیك اسید )  (SAو متیل جاسمونات) (MJو رقم بر وزن تازة
نسبی گل رز طی دورة نگهداری در دمای  3±1درجة سلسیوس
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 .3. 3قطر گل

كمتری در مقايسه با شاهد نشان داد (شکل  .)٣در رقم

رقم ‘سوييت واتر’ در سراسر دورة نگهداری قطر گل

‘سوييت واتر’ تيمارهای متيل جاسمونات  0/2و

بيشتری در مقايسه با رقم ‘دلسويتا’ نشان داد (دادهها نشان

ساليسيليک اسيد  0/05ميلیموالر بيشترين پايداری غشا را

داده نشد) .برهمكنش تيمار و دورة نگهداری نشان میدهد

در مقايسه با شاهد نشان داد و كمترين پايداری غشا در

كه قطر گل طی دورة نگهداری در همة تيمارها افزايش

تيمارهای شاهد و ساليسيليک اسيد  0/0١ميلیموالر

يافت ،بهطوری كه در پايان دورة نگهداری تيمارهای متيل

مشاهده شد.

جاسمونات  0/2و ساليسيليک اسيد  0/١ميلیموالر تأثير
آشکاری بر قطر گل داشت كه در مقايسه با شاهد (45/4

 .5. 3کربوهيدارت کل ساقه

ميلیمتر) اختالف معناداری نشان داد .همچنين ،كمترين قطر

نتايج حاصل از تأثير متقابل تيمار و رقم نشان میدهد كه

گل مربوط به تيمار شاهد بود كه با تيمار ساليسيليک اسيد

بيشترين ميزان كربوهيدرات در رقم ‘سوييت واتر’ متعلق به

 0/0١ميلیموالر اختالف معناداری نداشت (جدول .)٣

تيمار متيل جاسمونات  0/2ميلیموالر بود كه در مقايسه با
شاهد اختالف معناداری نشان داد .در رقم ’دلسويتا‘ بين

 . 4. 3پایداری غشای گلبرگ

همة تيمارها بهجز تيمار ساليسيليک اسيد  0/0١ميلیموالر

اثر متقابل تيمار و رقم بر پايداری غشای گلبرگ نشان

با شاهد اختالف معناداری وجود دارد و تيمار متيل

میدهد در رقم ‘دلسويتا’ تيمار ساليسيليک اسيد 0/0١

جاسمونات  0/١ميلیموالر بيشترين ميزان كربوهيدرات را

ميلیموالر بيشترين پايداری غشای گلبرگ را داشت و

نشان داد (شکل .)4

تيمار ساليسيليک اسيد  0/05ميلیموالر پايداری غشای
جدول  .3اثر متقابل
تیمار

و زمان بر قطر گل ( )mmدر گل شاخهبریدة رز
زمان انبارداری ()d
12

15

18

21

24

شاهد

†40/44o

4٣/٣6lm

45/0٣j-l

44/57kl

45/40i-l

ساليسيليک اسيد ( 0/0١ميلی موالر)

42/0١m-o

54/54a

4٩/8٣d-g

47/١8hi

46/١8i-l

ساليسيليک اسيد ( 0/05ميلی موالر)

42/4٩mn

46/82h-j

4٩/55e-g

48/٣6gh

4٩/2٣f-g

ساليسيليک اسيد ( 0/١ميلی موالر)

44/78kl

4٩/70d-g

5٣/٣2ab

5١/42cd

5١/85bc

متيل جاسمونات ( 0/١ميلی موالر)

42/50mn

46/٩7hi

5١/7٣bc

5١/04c-e

50/86c-f

متيل جاسمونات ( 0/2ميلی موالر)

4١/05no

46/85hi

50/62d-f

5١/77bc

52/02bc

†  -ميانگينهای مربوط به هر صفت كه با حروف مشابه مشخص شده ،با يکديگر اختالف معناداری بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  ١درصد ندارد.
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شکل  .3برهمكنش تیمارهای قبل از برداشت سالیسیلیك اسید )  (SAو متیل جاسمونات

)(MJ

و رقم بر پایداری غشای گلبرگ گل رز طی دورة نگهداری در دمای  3±1درجة سلسیوس

شکل  .4برهمكنش تیمارهای قبل از برداشت سالیسیلیك اسید ) (SAو متیل جاسمونات

)(MJ

و رقم بر كربوهیدارت كل ساقة گل رز طی دورة نگهداری در دمای  3±1درجة سلسیوس

 .6. 3عمر گلجایی

نيز در رقم ‘دلسويتا’ در تيمارهای شاهد ،متيل جاسمونات

نتايج نشان میدهد كه بيشترين عمر گلجايی در رقم

 0/2و ساليسيليک اسيد  0/0١ميلیموالر مشاهده شد.

‘سوييت واتر’ و متعلق به تيمار متيل جاسمونات 0/2

همچنين ،در اين رقم تيمارهای متيل جاسمونات  0/١و

ميلیموالر عمر گلجايی بود كه در مقايسه با شاهد و ساير

ساليسيليک اسيد  0/١ميلیموالر عمر گلجايی را بهطور

تيمارها اختالف معناداری نشان داد .كمترين عمر گلجايی

معناداری در مقايسه با شاهد افزايش داد (شکل .)5
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شکل  .5برهمكنش تیمارهای قبل از برداشت سالیسیلیك اسید )  (SAو متیل جاسمونات ) (MJو رقم بر عمر گلجایی گل رز طی
دورة نگهداری در دمای  3±1درجة سلسیوس

براساس نتايج پژوهش حاضر ،بيشترين ميزان جذب

تر گلها میانجامد .تبخير و تعرق اگرچه در طول عمر

محلول نگهدارنده در رقم ‘سوييت واتر’ و ‘دلسويتا’ متعلق

گلجايی كاهش میيابد ،اما به دليل اينکه مقدار آن بيشتر از

به تيمار ساليسيليک اسيد  0/05ميلیموالر بود .البته ،در

جذب آب است ،در نتيجه پتانسيل آب گلها و وزن تر

رقم ‘سوييت واتر’ تيمار متيل جاسمونات  0/2ميلیموالر

گلها كاهش میيابد [.]22 ،٣

نيز باعث افزايش معنادار در جذب محلول شد .در اين

اثر مثبت ساليسيليک اسيد بر افزايش پايداری غشا در

ارتباط محققان دريافتند كه ساليسيليک اسيد ميزان جذب

اين پژوهش با نتايج بررسی گاليول و رز شاخهبريده

آب را در گلهای شاخهبريدة رز افزايش میدهد [.]25

مطابقت دارد [ 5و  .]25يافتهها نشان داد كه ساليسيليک

يافتههای تحقيقات در مورد تيمار گلهای بريدنی ميخک

اسيد با جلوگيری از سنتز اتيلن و افزايش آنزيمهای

با ساليسيليک اسيد ،در تيمار گلهای فريزيا و رز با متيل

آنتیاكسيدانت و كاهش گونههای فعال اكسيژن با تأخير در

جاسمونات نشان داده است كه كاربرد ساليسيليک اسيد و

هيدروليز تركيبات ساختاری ديوارة سلولی و كاهش نشت

متيل جاسمونات با القای سازوكارهای دفاعی از رشد

مواد الکتروليت از سلولهای گلبرگ پايداری غشا را

پاتوژنها و انسداد آوندی جلوگيری میكند و با بهبود

افزايش میدهد [ .]26محلولپاشی ساليسيليک اسيد و متيل

روابط آيی عمر گلجايی را افزايش میدهد [ ١2 ،2و .]١6

جاسمونات در اين پژوهش باعث افزايش ميزان

ساليسيليک اسيد در محلول نگهدارنده با افزايش جذب

كربوهيدرات شد.

آب ،قطر گل را افزايش میدهد [ .]2١كاهش جذب

در اين زمينه ،تحقيقات نشان داد كه تيمار گياهان با

محلول به علت مسدود شدن آوندهای چوبی و رشد

ساليسيليک اسيد با افزايش ميزان فتوسنتز سبب افزايش

ميکروبهاست .رشد ميکروبی باعث افزايش مقاومت ساقه

تجمع كربوهيدرات میشود .همچنين ،كاربرد متيل

به جريان آب میشود و تبخير و تعرق نيز به كاهش وزن

جاسمونات در رز شاخهبريده با كاهش تجزية كربوهيدرات
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باعث افزايش كربوهيدراتهای محلول میشود و با به

گلهای بريدنی موجب مصرف ساير مواد جايگزين خواهد

تأخير انداختن پيری ،عمر گلجايی را افزايش میدهد [،6

شد كه اين امر فرايند پيری را تحريک میكند [.]١7

 .]27تأثير كربوهيدرات در تأخير پروسههای پيری با تأخير

بنابراين ،تيمارهايی كه كربوهيدراتهای الزم جهت انجام

در تجزية پروتئين ،ريبونوكلئيک اسيد ،نگهداری سالمت

فعاليتهای مختلف گلها را فراهم میكنند باعث تأخير در

غشا و وظايف ميتوكندریهاست [ .]8كربوهيدراتها از

پيری و افزايش عمر گلجايی میشوند.

توليد اتيلن گلها جلوگيری میكند و حساسيت به اتيلن را
 .4نتيجهگيری

كاهش میدهد.

همچنين ،قندها در بستن روزنهها و كاهش ميزان از

نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه محلولپاشی قبل از

دست رفتن آب گلهای شاخة بريدنی و با حفظ آب،

برداشت با تيمارهای متيل جاسمونات  0/2و ساليسيليک

ايجاد تعادل آبی و حفظ تورژسانس گلبرگها مؤثر است.

اسيد  0/١ميلیموالر در رقم ‘سوييت واتر’ و تيمار متيل

به همين دليل ،قندها باعث افزايش جذب محلول

جاسمونات  0/١ميلیموالر در رقم ‘دلسويتا’ اثر مثبتی در

نگهدارنده ،قطر گلها ،طول عمر گلها ،وزن تر و پايداری

افزايش عمر گلجايی و نيز حفظ ميزان كربوهيدراتها و

غشا میشود [ .]١5نتايج همبستگی بين صفات مورد

پايداری غشای گلبرگ دارد كه آثار مثبتی در كاهش ميزان

بررسی در اين پژوهش نشان داد كه رابطة مثبت و

تنفس ،ميزان توليد اتيلن ،پيری و افزايش عمر گلجايی و

معناداری بين ميزان كربوهيدرات كل ساقه و جذب محلول

كيفيت گل رز ايجاد میكند .بنابراين ،جهت افزايش

در سطح احتمال  5درصد (* )r= 0/4٩وجود دارد.

ويژگیهای كمّی و كيفی گلهای شاخهبريده كاربرد دارد.

همچنين ،همبستگی مثبتی بين كربوهيدرات كل ساقه و
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