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اثر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر دوام گل و شاخصهای فتوسنتز
گل شاخه بریده رز رقم Grand prix
نسرین فرهنگمهر ،1مریم نیاکان* ،2حسین

زارعی3

 1کارشناسارشد ،گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرگان ،گرگان
2دانشیار ،گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرگان ،گرگان
 3استادیار ،گروه باغبانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی–پردیس ،گرگان
تاریخ پذیرش92/11/11 :

تاریخ دریافت92/6/9 :

چکیده
این تحقیق با هدف مقایسه تاثیر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر دوام گل بریده رز رقم  Grand prixاز طریقق
بررسی برخی شاخصهای فتوسنتز در فروردین سال  1331انجام گرفت .بدین منظور تعداد  232شاخه گقل رز قرمقز
رقم ( )Grand prixدر گلدانهای حاوی  1لیتر ساکارز  2درصد در سردخانه با دمای  8درجه سانتی گقراد و رطوبقت
 22درصد و نور  262لوکس قرار گرفت و هفته ای  1بار به مدت یک ماه بقا غلظتهقای مختلق

سالیسقیلیک اسقید

شامل  12ˉ4 ،12-3 ،12-2و  12ˉ2موالر و متیل جاسمونات  82 ،62 ،42 ،22و  122میکروموالر محلقول پاشقی شقدند.
کلیه  11تیمار مذکور در طرح فاکتوریل با  3تکرار انجام شد .فاکتورهای اندازهگیری شقده شقامل فاکتورهقای ظقاهری
(دوام گل و برگ) سنجش کلروفیلهای  b ،aو قندهای محلول بود .نتایج حاصل از آزمایش نشان داد فقاکتور ظقاهری
گل و برگ در تیمار  12-3موالر سالیسیلیک اسید در مقایسه با سقایر تیمارهقا و شقاهد بهینقه بقود .قنقدهای محلقول و
کلروفیل  aو  bنیز در تیمار 12-3موالر اسید سالیسیلیک در مقایسه بقا شقاهد و سقایر غلظقتهقای اسقید سالیسقیلیک
افزایش یافت .از سوی دیگر بر اساس نتایج حاصل از تیمار با متیل جاسمونات افزایش فاکتور ظقاهری گقل و بقرگ و
نیز قندهای محلول در تیمار  122میکروموالر مشاهده شد و کلروفیل  aنیز در همه تیمارها نسقبت بقه شقاهد افقزایش
معنی داری را نشان داد.
واژگان کلیدی :سالیسیلیک اسید ،گل رز ، ،عمر پس از برداشت ،فتوسنتز ،متیل جاسمونات
مقدمه1

 .)1381گققل رز یکققی از مهمتققرین گلهققای بریققدنی
جهان محسوب میشود بهطوریکقه امقروزه از لحقا

گل رز از خانواده رزاسه میباشد .جنس رز حدود
 142گونه دارد که بیش از  22222رققم آن نتیجقه دو

کشت و کار و تجارت رتبه نخست را در دنیا به خقود

رگهگیری و انتخاب گونههای جدید هستند .تعداد 32

اختصاص داده است .یکی از مشکالت عمده گلهقای

گونه رز از آسیا 18 ،گونه از آمریکای شمالی و بقیه از

بریدنی طول عمر کوتقاه آنهاسقت و ایقن امقر سقب

اروپا و آفریقا منشاء گرفتهاند .در نیمکره جنوبی ،هقی

افزایش میزان ضایعات آن شده است .بنابراین اسقتفاده

رزی به شکل بقومی وجقود نداشقته اسقت (رشقیدی،

از روشهایی که کیفیت گلها را حفظ میکند و عمقر
گلجققایی آنهققا را افققزایش دهققد از جایگققاه وی ق های
برخوردار است (خندان میرکوهی و همکاران.)1386 ،

*نویسنده مسئولmnniakan@yahoo.com :
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گل رز به عنوان ملکه گلها از زمان عهد باستان مقورد

متیل جاسمونات در محلول نگهدارنده گل بریده رز از

توجه بشر بوده است .در آن زمان اسقتفاده دارویقی آن

رشد قارچ کاک خاکستری جلوگیری کرد و عمر گقل

بیشتر مورد توجه بوده ،ولی بهتدریج کشت و کقار آن

جایی و کیفیت گل را بهبود بخشید .همینقین کقاربرد

در پارکها گسترش یافت .عالقه و اشقتیا انسقان بقه

 2/1میکرولیتققر بخققار متیققل جاسققمونات در پققس از

گردیقد تقا

برداشت گل بریده  freesiaنیز نتایج مشابهی نشقان داد

(Shehata and El-

و بققا کاسققتن از رشققد میکروارگانیزمهققا در محلققول

 .)Khawas, 2003گقل رز بقیش از یققک سقوم تولیققد

نگهدارنده ،عمر گل جایی و کیفیت گل را افزایش داد

داشتن این گل در تمام فصول سال باعق
تولیقد آن در گلخانقه انجقام گیقرد

گلهای بریدنی را شامل مقیشقود و بقدینترتیق

(.)Son et al., 2003

در

مقام نخست تولید گلهای بریقدنی جهقان ققرار دارد و

هدف از پ وهش حاضر ،بررسقی تقاثیر و مقایسقه

بیشترین تجارت گلهای بریدنی را به خود اختصاص

غلطتهای مختلق

هورمقورن اسقید سالیسقیلیک و

داده است (خندان میرکوهی و همکاران.)1386 ،

متیل جاسمونات بر کیفیت و عمر گل جایی گل بریده
رز (رقم  )Grand prixو ارتباط آن با کلروفیلهای

پیری گلهای بریده مربوط به مکانیسمی هورمونی
است و این فرآیند شامل تغییر وی گیهقای فیزیکقی و

و قندهای محلول بود.

زیست شیمیایی غشاء سلولی است که با کاهش سریع
مقققدار فسققفولیایدها و پروتئینهققا (

a,b

روش کار

Borochov and

 ،)Woodson, 1989افزایش فعالیت آنزیمهای تجزیقه

در فروردین سال  1331تعداد  232شاخه گقل رز

کننققده ،از هققم پاشققیدگی ماکرومولکولهققا ،افققزایش

قرمقز( )Rosa Hybridaرققم  Grand prixاز یکقی از

فعالیت تنفسی و کاهش پایداری غشاء همراه است که

تولید کنندگان گل رز در استان گلستان تهیه شد .برای

کاهش کنترل نشده مواد محلول و آب

جلوگیری از انسداد آوندی و نیز همسان بودن گلهقا،

( Dhindsa et

به اندازه  22سقانتیمتقر بریقده و یکسقان شقدند و در

 .)al., 1981امروزه کاربرد قارچکشهای شقیمیایی بقه

گلدانهای حاوی  1لیتر ساکارز  2درصد در سردخانه

علت خطر مقاومت قارچها در برابقر آنهقا و همینقین

با دمای  8درجه سانتیگراد و در رطوبت  22درصد و

افزایش نگرانی عمومی و خطرات آنها بقرای انسقان و

نقور  262لققوکس قققرار گرفتنقد .جهققت جلققوگیری از

محققیز زیسققت محققدود شققده و اسققتفاده از تنظققیم

تبخیر آب سر گلدانها به اندازه قطر گلها سوراخ شد

کننقققدههای رشقققد روی کنتقققرل قارچهقققای عامقققل

و پققس از قققرار دادن گلهققا بققرای ممانعققت از نفققو

بیماریهای پس از برداشت در حال افزایش می باشقد

محلولها به داخل آب ،سر گلدانها با پالستیک کامالً

(.)Jacobsen and Bachman, 1993

پوشانده شد .ساس هفتهای یک بار در طی یک ماه بقا

در نتیجه باع

و سرانجام پ مردگی و مرگ گل میشود

تیمارهققای مختل ق

در گزارش  Capdevilleو همکاران ( )2223بیقان
شد که اسید سالیسیلیک بهطقور مسقتقیم باعق

،12-3

الققاء

12-4

و

12-2

شققامل سالیسققیلیک اسققید:

،12-2

موالر ،همراه با شاهد آب مقطقر و

مقاومت سیستمیک در برابر پاتوژنها شقده و بقه ایقن

متیل جاسمونات  82 ،62 ،42 ،22و  122میکرومقوالر

روش خسارات کاک خاکستری به گل بریده رز را در

همراه با شقاهد اتقانول  42درصقد (علقت اسقتفاده از

دوره نگهققداری کققاهش مققیدهققد Meir .و همکققاران

اتانول  42درصد عدم حاللیقت متیقل جاسقمونات در

( )1338نیز گزارش کردند که کاربرد  222میکروموالر

آب مقطر و حاللیت آن در اتانول بود) بر اندام هوایی
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محلول پاشی شدند .کلیه  11تیمار مقذکور بقر اسقاس

دستگاه اسقاکتروفتومتر قرائقت شقد .تعیقین محتقوای

طرح فاکتوریل با  3تکرار گلدانی شامل  1شقاخه گقل

کلروفیلی با استفاده از روابز زیر بر حس

میلی گقرم

بریده شده در هر گلدان بود .پس از گذشقت  4هفتقه

بر گرم وزن تر صورت گرفت.
Chla=0.0127A663-0.00269A645
Chlb=0.0229A645-0.00468A668
Chlt=0.0202A645+0.00802A663

مقاومت ظاهری گل و برگ و نیز میزان کلروفیلهقای
 a,bو قندهای محلول در برگ گقل رز مقورد ارزیقابی

ساانجش دناادهای محلااو(  :)1917 ،Kochertدر

قرار گرفت.
تجزی قه و تحلی قل دادههققا از طری قق واری قانس دو

روش فنل – اسید سقولفوریک ،خشقک کقردن نمونقه

عاملی و میانگین انجام گرفت .همینقین مقایسقه بقین

گیاهی (گلبقرگ) در درجقه حقرارت  32سقانتیگقراد

تیمارها براساس آزمون دانکقن توسقز برنامقه آمقاری

بهمدت  24ساعت داخل آون صورت گرفقت .سقاس

 SPSSبرای سه تکرار صورت گرفت .رسم نمودارهقا

نمونهها با ترازوی دیجیتال وزن و  12میلیلیتقر الکقل

با کمک نرمافزار  Excelانجام شد .نشقانگر نمودارهقا

اتانول  12درصد به نمونهها اضافه شقد و در یخیقال

 X± SEمیباشد.

به مدت یقک هفتقه نگهقداری شقدند 1 .میلقیلیتقر از

اندازهگیری فاکتورهای ظاهری :طی نگهداری گلها،

محلول باالیی برداشت و حجم آن به  2میلیلیتر با آب
مقطر رسانیده شد .ساس  1میلیلیتر فنقل  2درصقد و

طول عمر و کیفیت ظاهری گلها در هر تیمقار کقه در

 2میلیلیتر اسید سولفوریک غلیظ به محلول افقزوده و

واقع ،مهمترین صفت اندازهگیری شده است ،سقنجیده

محلول به مدت نیم ساعت در دمای آزمایشگاه جهقت

و ثبت شد .برای این منظور هفته ای  2بقار بقه گقل و

خنک شدن قرار داده شقد .جقذب نمونقهها در طقول

برگها در هر تیمار و بقه هقر  1گقل موجقود در هقر

موج  482 nmدر مقابل شاهد خوانده شقد .سقاس بقا

گلدان امتیقازی از  2تقا  12داده شقد کقه امتیقاز  1بقه

استفاده از منحنقی اسقتاندارد ،گلقوکز میقزان قنقدهای

معنای خیلی بد که ارزش بازارپسندی ندارد ،امتیقاز 2

محلول نمونهها تعیین شد.

یعنی متوسز و ارزش بقازار پسقندی آن در حقال کقم
شدن است و امتیاز  12یعنی گلها کقامالً سقالم و بقی

نتایج

نقص هستند و امتیاز خیلی عالی است.

اندازهگیری فاکتورهای ظاهری گل رز در تیمار باا

سنجش رنگیزههاای فتوسانتزی :)1917 ،Jenson

اسید سالیسیلیک :بیشترین امتیاز در گلها مربقوط بقه

برای انجام این سنجش  1گرم وزن تر برگ وزن شقد.

غلظت  12-3موالر بود که با شاهد اختالف معنیداری

ساس برگها درهاون با 12میلیلیتر استون  82درصقد

داشت .کمترین امتیاز نیز مربوط به غلظت  12-2موالر

ساییده ساییده شده و در مرحله بعد مواد داخل هقاون
از کاغد صافی واتمن به کمک قی

بود کقه بقا شقاهد صقفر اخقتالف معنقیدار نداشقت.

عبور داده شدند.

بیشترین امتیاز در برگها مربوط به غلظت  12-3موالر

ساس به محلول بهدست آمده  12میلی لیتر اسقتون 82

و کمترین امتیقاز نیقز مربقوط بقه غلظقت  12-2مقوالر

درصد اضافه و به حجم نهایی  22میلقیلیتقر رسقانیده

میباشد که هر دو با شاهد  2اختالف معنیدار داشقتند

شد .در مرحله نهایی جذب محلول در طول موجهقای

(شکل .)1

 642و  663با استفاده از شاهد اسقتون  82درصقد در
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شاهد2

اسید سالیسیلیک

شکل  :1اندازهگیری فاکتورهای ظاهری گل و برگ رز در غلظتهای مختل
در هفته چهارم (شاهد  12-4 ،12-3 ،12-2 ،2و 12-2موالر)

اندازهگیری فاکتورهای ظاهری گل رز در تیمار باا

داشتند .بیشترین امتیاز در برگهقا مربقوط بقه غلظقت

متیل جاسمونات :نتایج حاصل از این پق وهش نشقان

 122میکروموالر بود که با شاهد اخقتالف معنقیداری

داد بیشترین امتیاز در گلهقا مربقوط بقه غلظقت 122

داشت و کمترین مربوط به غلظت  42میکروموالر بود

میکرومقققوالر و کمتقققرین مربقققوط بقققه غلظقققت 82

که با شاهد  2اختالف معنیداری نداشت (شکل .)2

میکروموالر بود که هر دو با شاهد اختالف معنیداری

111

71

61

تیمار

01

21

شکل  :2اندازهگیری فاکتورهای ظاهری گل و برگ رز در غلظتهای مختل

شاهد 1

متیل جاسمونات در

هفته چهارم (شاهد  82 ،62 ،42 ،22 ،2و  122میکروموالر)

گال رز در تیماار باا اساید

بیشققترین میققزان کلروفیققل  aمربققوط بققه غلظققت 62

سالیسیلیک :بیشترین میزان کلروفیل  aدرغلظت 12-3

میکروموالر بود که با شاهد دارای اختالف معنقیداری

موالر و کمترین در غلظت  12-4موالر مشاهده شد که

بود و کمترین میزان کلروفیل  aنیز مربوط بقه غلظقت

با شاهد اختالف معنیداری داشقت  .بیشقترین میقزان

 82میکروموالر متیقل جاسقمونات بقود کقه بقا شقاهد

کلروفیل  bمربوط بقه غلظقت  12-3مقوالر و کمتقرین

اختالف معنیداری نداشت .در ارتبقاط بقا کلروفیقل

میزان کلروفیل بار

b

بیشترین میزان مربوط به غلظقت  62میکرومقوالر بقود

مربوط به غلظت  12-4موالربود که با شاهد 2اخقتالف

که با شاهد اختالف معنیداری داشت و کمترین میزان

معنیداری داشت (شکل .)3

کلروفیل  bدر غلظت  82میکروموالر مشاهده شد کقه

میزان کلروفیل بقرگ گقل رز در تیمقار بقا متیقل

در مقایسه بقا شقاهد فاققد اخقتالف معنقیداری بقود.

جاسققمونات :چنانیققه در شققکل  4مش قاهده میشققود

(شکل .)4
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شاهد1

شکل  :3میزان کلروفیل برگ گل رز در غلظتهای مختل

اسید سالیسیلیک در هفته چهارم

(شاهد 12-4 ،12-3 ،12-2 ،2و 12-2میکروموالر)

71

111

61

تیمار

01

شکل  :0میزان کلروفیل برگ گل رز در غلظتهای مختل

21

شاهد 1

متیل جاسمونات در هفته چهارم

(شاهد 82 ،62 ،42 ،22 ،2و  122میکروموالر)

میزان دندهای محلو( گلبر

میزان دندهای محلو( گلبر

گال رز در تیماار باا

گل رز در تیماار باا

اسید سالیسیلیک :مطابق با نتایج بدست آمده بیشترین

متیل جاسمونات :نتایج این تحقیق نشان داد بیشقترین

میزان قنقدهای محلقول در غلظقت  12-3مقوالر اسقید

میققزان قنققدهای محلققول مربققوط بققه غلظققت 122

سالیسققیلیک مشققاهده شققد کققه بققا شققاهد اخققتالف

میکروموالر بود که در مقایسه با شاهد دارای اخقتالف

معنیداری داشت و کمترین میزان قند قندهای محلول

معنیداری بود .کمترین میزان قند مربوط به غلظت 22

مربوط به غلظت  12-2و  12-2موالر بود که بقا شقاهد

میکروموالر میباشد که با شقاهد اخقتالف معنقیداری

اختالف معنیداری نداشت (شکل .)2

نداشت (شکل .)6

شاهد1

شکل  :5میزان قندهای محلول گل بریده رز در غلظتهای مختل

اسید سالیسیلیک

(شاهد 12-4 ،12-3 ،12-2 ،2و  12-2موالر) در هفته چهارم
05
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111

61

تیمار

01

21

شکل  :6میزان قندهای محلول گل بریده رز در غلظتهای مختل

شاهد 1

متیل جاسمونات

(شاهد 82 ،62 ،42 ،22 ،2و  122میکروموالر) در هفته چهارم

بحث

اکسید دیسموتاز ،آسقکوربات پراکسقیداز ،گلوتقاتیون

تاااریر اسااید سالیساایلیک و متیاال جاساامونات در

ردوکتاز ،پراکسیداز و کاتاالز) و تعدیل فعالیت آنها در

غلظتهای مختلف بر فاکتورهای ظاهری گل شاخه

از بین بردن رادیکالهقای آزاد و تقاخیر پیقری گلهقا

بریاده رز :طبققق نتققایج حاصقل از پق وهش در هفتققه

نققش دارد ( .)Ezhilmathi et al., 2007همینقین در

چهارم افزایش شاخصهای مورفولوژیک گل و بقرگ

گزارش  Capdevilleو همکاران ( )2223بیان شد کقه
الققاء مقاومقت

در تیمارهقای  12-3و  12-4مققوالر مشقاهده شققد و در

اسید سالیسیلیک بهطور مستقیم باعق

دیگر تیمارها اختالف معنقیدار نبقود.انسقداد آونقدی

سیستمیک در برابقر پاتوژنهقا شقده و بقه ایقن روش

کقاهش جقذب آب و سقرانجام

خسارت کاک خاکستری به گقل بریقده رز را در دوره

شکسققته شققدن و خققم شققدن سققاقه و پ مردگققی

نگهداری کاهش داد .همینقین ایقن گقروه تحقیققاتی

توسز باکترها ،باعق

گلبرگهقای گقل بریقده میشقود (

اسید سالیسیلیک را با غلظت  1میلیموالر در محلقول

Witte and Van

نگهدارنققده گققل بریققده رز بققه کققار بردنققد و مشققاهده

Doom, 1991؛  .)Solgi et al., 2009قققارچ کاققک

نمودند که اسقید سالیسقیلیک بقه شقدت رشقد کاقک

خاکستری ( )Gray moldیکی از قارچهقای شقایع در

خاکستری را کاهش داد و به دنبال آن بسته شدن آوند

گلهای بریده میباشقد و ایقن پقاتوژن نیقز بقا بسقتن
آوندها و کاهش جذب آب ،در شروع پیقری و تعیقین

چوب کاهش و جذب محلول نگهدارنده به طول قابل

عمققر گلجققایی گلهققای بریققده نقققش مهمققی دارد

مالحظهای افقزایش یافقت .ایقن هورمقون بقا افقزایش

(2003

al.,

et

مقاومت سیستمیک در مقابل پاتوژنها ،عمر گلجقایی

 .)Capdevilleدر گققققزارش از

گققل را افققزایش داده بققود .در گققزارش  Kazemiو

 Ezhilmathiو همکققاران ( )2221محلققول نگهدارنققده

همکاران ( )2211نشان داده شد که محلول نگهدارنده

حققاوی  -2سققولفو سالیسققیلیک اسققید در گققل بریققده

گققل بریققده ژربققرا کققه حققاوی اسققید سالیسققیلیک 1/2

گالیول و همینین محلقول نگهدارنقده حقاوی اسقید

میلیموالر بود ،عمر گل جایی و کیفیت گل را توسقعه

سالیسیلیک  1میلیموالر در پس از برداشت گل بریقده
رز ( )Capdeville et al., 2003مققورد اسققتفاده قققرار

داد .آنهققا بیققان کردنققد کققه اسققید سالیسققیلیک بققا اثققر

گرفت .نتقایج تحقیقق ایقن گقرده نشقان داد کقه ایقن

ضدمیکروبی جمعیت میکروارگانیزمهقا را در محلقول
نگهدارنده کاهش و باع

هورمون با تاثیر بر آنزیمهای آنتقی اکسقیدانی (سقوپر
05

افزایش جذب محلول شقد.

اثر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر دوام گل و شاخصهای...

 Jalili Marandiو همکقاران ( )2211گقزارش کردنقد

پاتوژنهققا نقققش دارد (.)Kozlowski et al., 1999

غلظت  1/2میلقیمقوالر اسقید سالیسقیلیک روی گقل

همینققین بققر اسققاس گققزارش  Darrasو همکققاران

بریده گالیول عمر گلجایی را از  18روز برای شقاهد

( )2222کققاربرد  2/1میکرولیتققر در لیتققر بخققار متیققل

به  21روز افقزایش داد ..غلظقت  1/2میلیمقوالر ایقن

جاسمونات به مدت  12ساعت روی گل بریده فریزیا،

Lisianthus

عمل گلجایی و کیفیقت گقل را بهبقود بخشقید .ایقن

 Cinderellaنیز عمر گلجایی را از  6روز بقه  12روز

هورمققون اثققرات م بتققی بققر کققاهش فعالیققت کاققک

بهبود بخشید ( .)Kazemi and Shokri, 2011همینین

خاکسققتری نشققان داد و بققه شققدت رشققد و فعالیققت

غلظت  2میلیموالر آن روی گل بریده رز بقا افقزایش

میکروارگانیزمهای رشد کرده در محلول نگهدارنده را

کیفیققت گققل عمققر گلجققایی را از  1روز بققه  11روز

کققاهش داد و همینققین سققب

کققاهش لکققهدار شققدن

افزایش داد (.)Zamani et al., 2011

گلبرگهای گل بریده فریزیا گردید .ایقن هورمقون بقا

هورمون در محلول نگهدارنده گل بریقده

)Jalili ،Kazemi and Shokri (2011

القاء بیان مجموعهای از ژنهای دفاعی و سنتز یکسری

در گزارشات

 Marandiو همکققاران ( Kazemi )2211و همکققاران

از ترکیبات دفاعی ،رشد و فعالیت میکروارگانیزمهقای

( )2211نیققز اثققرات ضققدمیکروبی ایققن هورمققون در

را کاهش داد ( .)Darras et al., 2005نتایج آزمایشقات

افزایش کیفیت و عمر گل موثر بود .یافتههای پ وهش

مختل

نشان میدهد که متیل جاسقمونات در کنتقرل

حاضققر ،بققا گزارشهققای ارائققه شققده در بققاال همسققو

بیماریهای پس از برداشت نقش مهمقی ایفقا میکنقد

میباشقد .بققا توجققه بقه خاصققیت ضققدمیکروبی اسققید

(Darras et al., 2005؛ .)Meir et al., 1998

سالیسیلیک ،در این آزمایش نیز این اسید آلی با کاهش

تاریر اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات بر میازان

رشققد میکروارگانیزمهققا و افققزایش جققذب محلققول

کلروفیاال و دناادهای محلااو( :در مققورد نقققش

نگهدارنققده ،عمققر گلجققایی و کیفیققت گققل را بهبققود

اسیدسالیسیلیک بر رنگیزههقای فتوسقنتزی گزارشقات

بخشید و بهترین تیمار مربوط بقه غلطقت  12-3اسقید

ضد و نقیضی وجود دارد Llusia .و همکاران ()2222

سالیسیلیک بود.

گققزارش کققردهانققد کققه متی قل سالیس قیالت بققر مقققدار

همینین طبق نتایج حاصل از پ وهش طی گذشت

رنگیزههای فتوسنتزی اثری ندارد ،ولی فتوسنتز تحقت

 3هفته افزایش شقاخص مورفولوژیقک گقل در تیمقار

تیمققار اسیدسالیسققیلیک کققاهش مققییابققد .همینققین

 122میکروموالر متیل جاسمونات مشقاهده شقد و در

گزارشات دیگری حاکی از این است کقه سالیسقیالت

رابطه با شقاخص مورفولوژیقک بقرگ افقزایش معنقی

بر دستگاه فتوسنتزی اثر میگذارد .گزارش شده اسقت

داری در تیمارهققای م قورد مطالعققه نسققبت بققه شققاهد

که سالیسیالت موجق

افقزایش مققدار کلروفیقل مقی

مشاهده شد .همینین گزارش شده اسقت کقه کقاربرد

شود ( .)Popova et al., 1997همینین مشقاهده شقده

 222میکرومقققوالر متیقققل جاسقققمونات در محلقققول

اسققت کققه سالیس قیالت باع ق

افققزایش رنگی قزههققای

نگهدارنده گل بریده رز از رشد قارچ کاک خاکستری

فتوسققنتزی در گیاهققان تحققت تیمققار بققا شققوری نی قز

جلوگیری کرد (.)Meir et al., 1998

میشود .استفاده از سالیسیالت در مورد برگهای گیاه

کقققاربرد متیقققل جاسقققمونات در الققققاء تولیقققد

 Brassica napusباع

متابولیتهای ثانویه در کشت سلولهای گیقاهی ،بیقان

(.)Ghai et al., 2002

ژنهققای دفققاعی و القققاء مقاومققت میزبققان در برابققر
08

افزایش محتوای کلروفیل شقد
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این شکل از آسی

بر اساس پ وهشقی کقه بقر روی گشقنیز صقورت
گرفت مشاهده شد مقادیر باالتر سالیسقیالت موجق

اکسیداتیوی کلروفیل حفاظت مقی

کند (.)Podsedek , 2005; Farooq et al., 2009

افزایش میزان کلروفیل  aو  bگشقت .از سقوی دیگقر

طبقق نتقایج حاصققل از پق وهش حاضقر در هفتققه

مقادیر پایین سالیسقیالت موجق

کقاهش میقزان ایقن

چهارم افزایش قندهای محلول در غلظت  12-3اسید

رنگیزههقای فتوسقنتزی گشقت (

Moharekar et al.,

سالیسیلیک مشاهده گردید و در دیگر تیمارها اختالف

 )2003که با نتایج ما همخوانی داشت .بنابراین به نظر

معنققیدار نبققود .در بققین قنققدهای محلققول سققاکارز و

میرسد سالیسیالت در روشی وابسته به غلظت میقزان

فروکتققانهققا نقققش مهمققی را در سققازش گیاهققان بققا

کلروفیل  aو  bرا تحت تاثیر ققرار میدهقد .از سقوی

تنشهای محیطی دارند .ساکارز در حفظ سیالیت غشا

دیگر آسکوربات نیقز دارای اثقر کاهنقدهای بقر میقزان

و ساختمان فسفولیایدها نقش مهمی را ایفا مقیکنقد و

رنگیزههای فو میباشد که این اثر کاهشی بقه همقراه

مانع تغییر در ساختمان پقروتئینهقای محلقول در آب

مقادیر پایین سالیسیالت نیز دیقده میشقود و بقه نظقر

میشود (.)Inze and VanMontague, 1995

میرسد این اثر کاهنقده بقر میقزان کلروفیقل  bبیشقتر

ثابت شده است کقه کقاربرد سالیسقیالت موجق

است .مطالعات بر روی دانه رستهای گندم نشان داد

فعال شقدن مسقیرهای مربقوط بقه مصقرف متابولیقک

کاهش میزان نسبت کلروفیقل

قندهای محلول برای تشقکیل اجقزای جدیقد سقلولی

اسید سالیسیلیک موج

بهعنوان مکانیسمی برای تحریک رشقد در گیقاه رت

 aبه کلروفیل  bمیشود (.)Moharekar et al., 2003

است ( .)Khodary, 2004همینین تیمقار سالیسقیالت

در تحقیق حاضر طی گذشت  4هفتقه در تیمارهقای
 12-2و  12-4مققوالر اسققید سالیسققیلیک کققاهش معنققیدار

احتماالً مانع فعالیقت سیسقتم آنزیمقی هیدرولیزکننقده

کلروفیل  b ،aمشقاهده شقد Llusia .و همکقاران ()2222

قنقدهای

گزارش کردهاند که تیمار اسید سالیسیلیک باعق

پلیساکاریدها شده و از سوی دیگقر ترکیق

کقاهش

محلول و تشکیل پلقیسقاکاریدها را تسقهیل مقیکنقد

رنگیزههای فتوسنتزی میشود کقه مویقد نتقایج پق وهش

( .)Khodary, 2004تحقیقات نشان داد در گیقاه جقو،

حاضر است .این کاهش میتواند به این دلیقل باشقد کقه

گندم ،لوبیا و گوجه فرنگی طی تنش اکسایشی مققدار

فنلی عمل میکنقد و

تجمع قندها با تیمقار اسیدسالیسقیلیک افقزایش یافقت

اسیدسالیسیلیک بهعنوان یک ترکی

(.)Inze and VanMontague, 1995

در شققرایز غی قرتنش احتمققاالً بققا فعالسققازی  O2سققب

طبقققققق نظقققققر

خسارت به پروتئینهقای کلروپالسقت و پراکسیداسقیون

Doorn

 Vanو )2222( Cruz

لیایقققدهای غشقققای تیالکوئیقققدها و سقققرانجام کقققاهش

تورژسانس عامل زنده مانی و فعالیت سلولهاست کقه

رنگیزههای فتوسنتزی میشود (.)Avancini et al., 2003

خود نشان از جذب و دفع و فعالیت یک ارگانیسم یقا

در رابطه با افزایش کلروفیقل در هفتقه چهقارم در

سلول است .در این راستا مصرف سالیسیلیک اسید نیز

نتیجه تیمار با متیقل جاسقمونات میتقوان ایقن گونقه

افققزایش میققزان کلروفیققل از طریققق افققزایش

توضیح داد که متیل جاسمونات موج

موج ق

افزایش میقزان

فعالیت سلولی بوده است و افزایش کلروفیل دلیقل بقر

بتاکاروتن در سلول میگردد .نقش حفاظتی اصلی بتا-

فعال بودن سلولها و افزایش تولید مواد قنقدی آنهقا

کاروتن و گزانتوفیل در بافت فتوسنتزی ممکقن اسقت

میباشد .افزایش مواد قندی از طریق تنظقیم تقنفس و

از طریق جلوگیری از تولید اکسی ن یکتایی باشد که به

کقاهش

فشقار اسقمزی ( )Lise et al., 2004موجق

پیری گلهقا شقده اسقت .نتیجقه مشقابهی را ()2009
00

اثر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر دوام گل و شاخصهای...

 Rezvanipour and Osforiدر گل رز به دست آوردند

در تیمار  12-3موالر اسید سالیسیلیک مشاهده شد .در

که با نتایج پ وهش حاضر در زمینه افزایش مواد قندی

تیمار با متیل جاسمونات نیز در هفتقه چهقارم  ,تیمقار

گیاهققان تیمققار شققده همخققوانی داشققت .طبققق نتققایج

 122میکرو موالر موج

افقزایش مقاومقت ظقاهری،

پ وهش حاضر در هفته چهارم نیز تنها در تیمقار 122

کلروفیل  aو  bو قندهای محلول گشت.

میکروموالری افزایش ترکیبات قنقدی مشقاهده شقد و
در دیگر تیمارها اختالف معنیدار نبود.
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علت کاهش میزان مواد محلول در طول انبار داری

خندان میرکاوهی. ،ااا ،باباا،ر ،ما ،ناادری ،رااا و

مربوط به میزان باالی تنفس و فراینقد پیقری در میقوه

عساگری ،ما.ا )1376ا تقثثیر نسقبت متفقاوت

ثابقت نگقه داشقتن

نیتروژن آمونیومی و نیتراتی بر تولید گقل بریقدنی

میباشد .متیل جاسقمونات باعق

میزان هیقدراتهقای کقربن در بافقت میقوه میشقوند

ورد رقم وارلون .مجله علوم و فنون باغبانی ایران.

( Ghasemnezhad .)Ayala-Zavala et al., 2005و

جلد  .8شماره  .3صفحات .133-148

 Javaherdashtiدر سال  2228اثر متیل جاسقمونات را

رشیدی ،اا )1371ا راهنمای کامقل پقرورش و نگقه

در غلظتهای 16 ،8و  24میکرولیتر بر لیتر را بر روی

داری گیاه رز.

مواد محلول میوه تمشک بی اثر اعالم کردند ،در عقین

http://greenhorticulture.persianblog.ir

حال در سال  2221بیاثر بقودن متیقل جاسقمونات بقا

رنجباار ،حا )1376ا تققاثیر متیققل جاسققمونات در

همین غلظتها بر روی مواد محلول میوه انار گقزارش

القاءمقاومت به سرمازدگی میقوه انقار رققم ملقس

شده است (رنجبر )1386 ،که این با نتایج ما همخوانی

ترش ساوه.مجله پ وهش و سازندگی در زراعقت

دارد.
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