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 .1استادیار ،گروه مهندسی علوم باغبانی ،واحد مهاباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مهاباد
 .2استاد ،گروه مهندسی علوم باغبانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .3استادیار ،گروه مهندسی علوم باغبانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ابوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت
 .4دانشیار ،گروه زیستشناسی ،دانشکدۀ علوم پایه ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
 .5دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی ،دانشگاه گیالن ،گیالن
(تاریخ دریافت - 1332/5/11 :تاریخ تصویب)1333/4/1 :

چکیده
مهمترین عارضۀ پس از برداشت ژربرا ،خمیدگی ساقه در ناحیۀ زیر گلآذین است .پدیدۀ تشکیل
لیگنین یکی از فرضیههای مهم مطالعهشده و دالیل خمیدگی ساقۀ ژربراست .بهمنظور مطالعۀ تأثیر
اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز بهمنزلۀ مهمترین آنزیم دخیل در چرخۀ
فنیلپروپانوییدها و در نتیجه تشکیل لیگنین و کنترل عارضۀ خمیدگی ساقه ،آزمایشی با استفاده از
سطوح مختلف اسید سالیسیلیک ( 1 mMو  )0 ،0/25 ،0/5 ،0/55در دو رقم ژربرای حساس
( )Eccoو مقاوم ( )Double dutchبه خمیدگی براساس آزمایش فاکتوریل بر پایۀ طرح کامالً
تصادفی با سه تکرار اجرا شد .نتایج آزمایش بیانگر تأثیر معنادار رقم ،هورمون و اثر متقابل رقم و
اسید سالیسیلیک بر پایداری غشای سلولی ،درصد خمیدگی ،فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز و
تشکیل لیگنین بود .با توجه به نتایج آزمایش ارتباط مستقیم و منفی بین میزان فعالیت آنزیم
فنیلآالنین آمونیالیاز و درجۀ خمیدگی ساقه وجود داشت .بر همین اساس رقم  Double dutchبا
درجۀ خمیدگی کمتر ،فعالیت آنزیمی دو برابری نسبت به رقم  Eccoبا درجۀ خمیدگی بیشتر ،نشان
داد .همچنین اسید سالیسیلیک بسته به غلظت و رقم تأثیر معناداری بر فعالیت آنزیم فنیلآالنین
آمونیالیاز ،تشکیل لیگنین و درنتیجه عارضۀ خمیدگی ساقه نشان داد .بهطوریکه بیشترین فعالیت
آنزیمی در ارقام  Double dutchو  Eccoبهترتیب در غلظتهای  0/5و  0/25میلیموالر حاصل
شد .بهطورکلی ،نتایج آزمایش بیانگر تأثیر مثبت اسید سالیسیلیک بهویژه در غلظتهای پایین بر
لیگنین ساقۀ گلدهنده و عارضۀ خمیدگی ساقۀ ارقام بررسیشده ژربرا بود.
واژههای کلیدی :ارقام مقاوم و حساس به خمیدگی ساقه ،استحکام ساقه ،ضایعات پس از
برداشت ،لیگنین ،مسیر فنیلپروپانوییدها.
مقدمه
حجم تجارت جهانی گل و گیاهان زینتی بالغ بر 47
میلیارد دالر است که ارزش گلهای شاخهبریده نسبت
* تلفن96662964990 :

به سایر بخشهای گیاهان زینتی بیشترین سهم را دارد
و بالغ بر  7/9میلیارد دالر آمریکا است ( Hewett et al.,
 .)2012در بین گلهای شاخهبریده ،ژربرا ( Gerbera
E-mail: nazarideljou@yahoo.com
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 )jamesonii Bolus ex Hook f.از تیرة مرکبان 4پس از
رز ،داوودی ،الله و لیلیوم با ارزشی برابر با  426میلیون
دالر رتبۀ پنجم را به خود اختصاص داده است
( .)Bloemenbureau Holland, Floraholand, 2011با
توجه به روند در حال گسترش تقاضای مصرفکنندگان
گلهای شاخهبریده ،ضرورت پژوهشها درخصوص
افزایش دوام عمر و حفظ کیفیت ،کاهش عوارض
فیزیولوژیکی و در نتیجه کاهش تلفات پس از برداشت
این گلها امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
عارضۀ خمیدگی ساقۀ گلدهنده مهمترین عامل افت
کیفیت ،کاهش دوام عمر و تلفات پس از برداشت گل
شاخهبریده ژربراست .ژنتیک (،)Ferrante et al., 2007
تغذیه ( )Gerasopoulus & Chebli, 1999دمای
جابهجایی و انبارداری ( Reid, 2001; Celikle & Reid,
 ،)2002هورمونهای گیاهی ( ;Mencarlli et al., 1995
 )Botondi et al., 1998; Emongor, 2004و عدم تعادل
آبی در آوند چوبی ساقۀ گلدهنده ( Hoogerwer & Van
 )Doorn, 1992; Van Doorn & Witte 1994از دالیل
مهم خمیدگی ساقۀ گلدهنده هستند .یکی از دالیل
احتمالی عارضه خمیدگی ،استحکام و مقاومت ساقۀ
گلدهنده و تشکیل لیگنین 2در دیوارههای سلولی بهویژه
دیوارة ثانوی است .تشکیل لیگنین عالوه بر تأثیر بسزا در
استحکام و حالت رشد ایستادة ساقه ،نقش مهمی در
هدایت و انتقال آب در آوندهای چوبی ایفا میکند
((1978) Van Meeteren .)Vanholme et al., 2010
گزارش داد که  9روز قبل از خمیدگی ساقۀ ژربرا ،جذب
آب و وزن تر ساقه بهشدت کاهش مییابد و درنهایت
منجر به خمیدگی ساقه میشودGuosheng et al. .
) (2011در بررسی آناتومی و فیزیولوژی نهنج ساقۀ
گلدهندة داوودی شاخهبریده فرم اسپری گزارش کردند
که ارقام با دوام عمر باال حاوی عناصر آوندی ،مقدار
لیگنین و مقدار آب نسبی بیشتری در مقایسه با ارقام با
دوام عمر کمتر بودند .همچنین  (2009) Li et al.با
9
خاموشی ژن مربوط به آنزیم سینامیل الکل دهیدروژناز
( )CADبهمنزلۀ آنزیم دخیل در بیوسنتز لیگنین در برنج
1. Asteraceae/Compositae
2. Lignification
3. CAD; Cinnamyl-alcohol dehydrogenas

نشان دادند که عدم بیان ژن مربوط منجر به کاهش
استحکام ساقه در برنج میشود .تشکیل لیگنین فرایند
ترکیب درشت مولکولهای فنیل پروپانویید 6بهمنزلۀ یکی
از مسیرهای بسیار مهم در متابولیسم ثانوی گیاهان است
که منجر به تولید مواد فنلی مختلف (لیگنین ،اسیدهای
فنلی و فالونوییدها) با واایف ساختاری و مکانیزمهای
دفاعی است ( Hatfield & Vermerris, 2001; Cai et al.,
 .)2006فرایند تشکیل لیگنین شامل بیوسنتز
مونولیگنولها( 0الکلهای پی-کوماریل ،4کونیفریل 7و
سیناپیل ،)8انتقال آنها به دیوارة سلولی و درنهایت
پلیمریزهشدن آنها تحتتأثیر فعالیت کاتالیزوری
آنزیمهای بسیاری همچون  CAD ،POD49 ،PAL3و غیره
است ( Hatfield & Vermerris, 2001; Ralph et al.,
 .)2004در این بین آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز ( ;PAL
 )EC 4.3.1.5آنزیم آغازکنندة چرخۀ بیوسنتز لیگنین و
یک آنزیم ضروری در متابولیسم فنیل پروپانویید و
کاتالیزور ترانس سینامیک اسید (پیشساز مواد فنلی) از
طریق د-آمینهکردن  -Lفنیلآالنین است ( Cai et al.,
 .)2006; Chen et al., 2006اسید سالیسیلیک یک
تنظیمکنندة رشد گیاهی با بنیان فنلی نقش کلیدی در
تنظیم رشد گیاهی ،واکنش با استرسهای محیطی،
گیلکولیز ،گلدهی ،جذب و انتقال یونها ،فتوسنتز ،هدایت
روزنهای و تعرق دارد ( Raskin, 1992; Senaratna et al.,
 (2003) Friedman et al. .)2000; Khan et al., 2003در
آزمایشی بر روی تأثیر اسید سالیسیلیک روی گلهای
شاخهبریده میمون ،آنمون و لوپین بهصورت تیمار
کوتاهمدت 29( 44ساعت) یا نبضی نشان دادند که اسید
سالیسیلیک مانع از خمیدگی ناشی از زمینگرایی در
شاخههای گلدهنده بسته به غلظت استفادهشده و نوع
گل شد .همچنین تیمار گوجهفرنگی و جعفری با اسید
سالیسیلیک یا متیل اسید سالیسیلیک منجر به افزایش
بیان برخی از ژنهای دفاعی ازقبیل  PALشد ( & Thulke
4. Phenylpropanoid macromolecule
5. Monolignols
6. p-Coumaryl alcohol
7. Coniferyl alcohol
8. Sinapyl alcohol
9. Phenylalanine ammonia lyase
10. Peroxidase
11. Pulse treatment
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 .)Conrath, 1998; Ding et al., 2002با توجه به نتایج
پژوهشهای انجامشده درخصوص عارضۀ خمیدگی ساقه و
در راستای مطالعۀ ارتباط بین فعالیت آنزیم  ،PALتشکیل
لیگنین و درنتیجه عارضۀ خمیدگی ساقۀ گلدهنده ،این
پژوهش بهمنظور بررسی نقش تحریککنندگی اسید
سالیسیلیک بر آنزیم  PALروی دو رقم ژربرا با درجات
مختلف خمیدگی ساقه (کم و زیاد) در شرایط
آزمایشگاهی طراحی و اجرا شد.

284

برای سنجش فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز
نمونهگیری و سپس محلول تمامی نمونهها با 699
میلیلیتر آبمقطر تعویض شدند .در طول آزمایش
پارامترهای میزان جذب محلول نگهدارنده ،تغییرات نسبی
وزن گل (اسرار ،)2942 ،دوام عمر گل ،نشت یونی
( )Poovaiah & Leopold, 1973و درصد خمیدگی ساقه
( )Celikle & Reid, 2002بررسی شدند.
سنجش فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز ( )PALو

مواد و روشها
گلهای شاخهبریده ژربرا مستقیماً از گلخانهای مکانیزه و
استاندارد واقع در شهرستان پاکدشت استان تهران ،در
صبح زود برداشت و بالفاصله پس از بستهبندی به
آزمایشگاه پس از برداشت گروه علوم باغبانی دانشگاه
تهران (پردیس ابوریحان) منتقل شدند .برای شناسایی و
تعیین ارقام با بیشترین و کمترین خمیدگی ،ابتدا  24رقم
ژربرای شاخهبریدة بازارپسند انتخاب و طی یک آزمایش
غربالگری در شرایط یکسان در آزمایشگاه پس از برداشت
ارزیابی و سنجش شد و در پایان آزمایش ،دو رقم Double
 dutchو  Eccoبهمنزلۀ ارقام انتخابشده برای مطالعۀ تأثیر
اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیمی و لیگنین و درنتیجه
خمیدگی ساقه گزینش شدند .ارقام منتخب مجدداً از
گلخانۀ مورد نظر برداشت و پس از انتقال به آزمایشگاه
پس از برداشت گروه زیستشناسی دانشگاه بوعلی سینای
همدان ،تمامی ساقههای گلدهنده از ارتفاع 69
سانتیمتری قطع و پس از توزین اولیه به درون تیمارهای
مشخص و از قبل آمادهشده منتقل شدند .در طول دورة
آزمایش تمامی شرایط محیطی (دما  ،29±4°Cرطوبت
نسبی  49±0درصد ،مدت روشنایی  42ساعت و شدت
نور برابر  29میکرو مول در مترمربع در ثانیه) کامالً کنترل
میشد .کاربرد غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک (
 4mMو  )9 ،9/20 ،9/0 ،9/70بر دو رقم Double dutch
بهمنزلۀ رقم با حداقل عارضۀ خمیدگی و  Eccoبهمنزلۀ
رقم با درصد خمیدگی زیاد در قالب آزمایش فاکتوریل بر
پایۀ طرح کامالً تصادفی با  9تکرار (هر واحد آزمایشی
شامل  0گل شاخهبریده و مجموعاً  40گل در هر تیمار)
بررسیشده قرار گرفتند .پس از سپریشدن  26و 8 ،44
ساعت از اعمال تیمار نبضی اسید سالیسیلیک ،از هر تیمار

پروتئین

برای سنجش فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز از
نمونههای ساقه ( 49سانتیمتری زیر گلآذین) که قب ً
ال
در زمانهای  26و  8 ،44ساعت پس از اعمال تیمار
اسید سالیسیلیک تهیه و درون نیتروژن مایع نگهداری
شده بودند استفاده شد .اندازهگیری میزان فعالیت PAL
براساس روش  )1999( Redmanپس از استخراج آنزیم
با استفاده از بافر استخراجی فسفات سدیم (بافر 9/94
موالر با  )pH=4و سنجش از طریق مخلوط واکنشی
( 4 µMفنیلآالنین؛  9/90موالر بافر  Tris-HClبا
 )pH=8بهمدت  49دقیقه در دمای  97°Cدر انکوباتور و
قرائت در طول موج  239نانومتر با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر ( UV/visible lambda 45 Perkin
 )Elmerصورت پذیرفت .برای اندازهگیری پروتئین
نمونهها نیز از روش بردفورد استفاده شد ( Bradford,
 .)1976سنجش میزان فعالیت آنزیم فنیلآالنین
آمونیالیاز براساس تعیین میزان اسید سینامیک
تولیدشده بر مایکروگرم پروتئین ،حاصل از ترکیب
محلول حاوی آنزیم و محلول واکنشی پس از  49دقیقه
و اتمام واکنش یادشده توسط اسید کلریریک  0نرمال
به هر نمونه ،انجام گرفت.
تعیین هیستوشیمیایی لیگنین

برای مطالعۀ هیستوشیمیایی لیگنین ،ابتدا محلول
هیدروکلریدـ فلوروگلوسینول به نسبت  4درصد ()V/W
فلوروگلوسینول در اسید کلریدریک  4نرمال را تهیه کرده
و پس از قراردادن نمونههای تهیهشده از ناحیۀ 49
سانتیمتری زیر گلآذین ،با استفاده از میکروسکوپ مجهز
به دوربین دیجیتال ( ،)Olympus BX-41از قسمتهای
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لیگنینی ساقه که در حضور معرف فلوروگلوسینولـ اسید
هیدروکلریدریک به رنگ قرمز مشاهده میشد
عکسبرداری شد (.)Zhong et al., 2000
تجزیه و تحلیل دادههای آزمایش

دادههای آزمایش با استفاده از نرمافزار ( SAS
 )institute; 9.1تجزیه و مقایسههای میانگین نیز با
استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن در سطوح احتمال
 0و  4درصد انجام شد.
SAS

نتایج و بحث
دوام عمر ،جذب آب و نشت یونی

دوام عمر بهمنزلۀ مهمترین شاخص کیفیت و ارزش گل
شاخهبریده ژربرا بهطور معناداری تحتتأثیر رقم ،هورمون
اسید سالیسیلیک و اثر متقابل رقم و هورمون قرار گرفت
(( )P<9/94جدول .)4بر همین اساس رقم Double dutch
دارای  8روز عمر گلجای بیشتری نسبت به رقم  Eccoبود.
همچنین تیمار اسید سالیسیلیک در مقایسه با شاهد تا
غلظت  9/70میلیموالر منجر به افزایش معنادار دوام عمر
شد؛ لیکن غلظت  4میلیموالر احتماالً بهدلیل سمّیت
ناشی از غلظت زیاد منجر به کاهش دوام عمر نسبت به
شاهد شد .همانطور که در جدول 4مشاهده میشود دوام
عمر ژربرا بهمنزلۀ مهمترین فاکتور کیفیت پس از برداشت
بهطور معناداری تحتتأثیر اثر متقابل رقم و هورمون قرار
گرفت؛ بر همین اساس بیشترین دوام عمر در رقم
 Double dutchو در غلظت  9/0میلیموالر ( 22/33روز)
و کمترین دوام عمر در رقم  Eccoو تیمار شاهد یا بدون
اسید سالیسیلیک ( 8/66روز) مشاهده شد .همچنین
بیشترین دوام عمر برای ارقام  Double dutchو Ecco
بهترتیب در غلظتهای  9/0و  9/20میلیموالر اسید
سالیسیلیک حاصل شد .به عبارت دیگر رقم Double
 dutchبه غلظت هورمون بیشتری نسبت به رقم Ecco
برای افزایش عمر پس از برداشت نیاز دارد .همچنین نتایج
بیانگر تأثیر معنادار رقم و اثر متقابل رقم و هورمون بر
میزان جذب آب توسط ساقۀ گلدهنده بود (.)P<9/90
بهطوریکه رقم  Double dutchنسبت به رقم  Eccoدارای
جذب آب بیشتری بود .همچنین براساس مقایسۀ میانگین
بین غلظتهای مختلف هورمونی در هر دو رقم تفاوت

معناداری از نظر جذب آب مشاهده نشد؛ لیکن بیشترین و
کمترین مقدار جذب آب در هر دو رقم بهترتیب در
غلظتهای  9/0میلیموالر و شاهد مشاهده شد (جدول.)4
نشت یونی بهمنزلۀ شاخص پایداری غشای سلولی نقش
بسزایی در دوام عمر گل شاخهبریده ایفا میکند .نتایج
آزمایش نشان داد که نشت یونی تحتتأثیر هورمون و اثر
متقابل رقم و هورمون قرار میگیرد ()P<9/90؛
بهطوریکه غلظت  9/0میلیموالر اسید سالیسیلیک در
مقایسه با شاهد منجر به کاهش چشمگیر و  99درصدی
نشت الکترولیت یا همان نشت یونی غشای سلولی شد.
براساس نتایج جدول مقایسۀ میانگینها (جدول)4
کمترین نشت یونی ارقام  Double dutchو  Eccoبهترتیب
در غلظتهای  9/0و  9/20میلیموالر اسید سالیسیلیک
مشاهده شد .بر همین اساس در رقم Double dutch
افزایش غلظت هورمون از  9/70میلیموالر و در رقم Ecco
افزایش غلظت از  9/0میلیموالر منجر به افزایش نشت
یونی شد.
دوام عمر پس از برداشت ژربرا شدیداً تحتتأثیر
ژنتیک (رقم) قرار میگیرد ( ;Ferrante et al., 2007
Nazari Deljou et al. .)Nazari Deljou et al., 2012
) (2012در بررسی  40رقم ژربرا نشان دادند که دامنۀ
تفاوت دوام عمر بین ارقام بررسیشده از  49الی 48
روز بسته به رقم متفاوت بود .همچنین & Elibox
 )2010( Umaharanدر بررسی تفاوت عمر  47رقم
آنتوریوم شاخهبریده نشان دادند که رقم تأثیر بسزایی
روی دوام عمر دارد؛ بهطوریکه در ارقام بررسیشده
دامنهای بین  46تا  63روز مشاهد شد .دوام عمر پس
از برداشت ژربرا شدیداً تحتتأثیر جذب آب توسط ساقۀ
گلدهنده قرار میگیرد (.)Van Meeteren, 1978
 )2012( Nazari Deljou et al.نشان دادند که بین
جذب آب و دوام عمر ارقام بررسیشده در ژربرا ارتباط
مستقیمی وجود دارد؛ بهطوریکه ارقام با دوام عمر زیاد
میزان جذب آب بیشتری در مقایسه با ارقام با دوام عمر
پایین و میزان جذب آب کمتر داشتند که با نتایج این
پژوهش مطابقت و همخوانی دارد .همچنین Alaey et
 )2011( al.در بررسی دوام عمر گل شاخهبریده رز
تحتتأثیر تیمار اسید سالیسیلیک نشان دادند ،تیمار
اسید سالیسیلیک سبب بهبود دوام عمر گل رز شد.
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درواقع بهبود دوام عمر گل رز مرتبط به افزایش ارفیت
آنتیاکسیدانی آنزیمی و در نتیجه کاهش رادیکالهای
آزاد و نیز بهبود روابط آبی و افزایش جذب تجمعی آب
تحتتأثیر اسید سالیسیلیک گزارش شد .در واقع
کاهش نشت یونی مشاهدهشده در این آزمایش را
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میتوان به پتانسیل و ارفیت آنتیاکسیدانی اسید
سالیسیلیک در ارتباط با کنترل رادیکالهای آزاد و
درنتیجه کاهش تخریب اکسیداسیونی غشای سلولی
ناشی از رادیکالهای آزاد و درنتیجه کنترل نشت
الکترولیتی یا همان نشت یونی سلول مرتبط دانست.
*

جدول .4مقایسۀ میانگین تأثیر رقم و اسید سالیسیلیک بر جذب آب ،نشت یونی و دوام عمر پس از برداشت ژربرا
اسید سالیسیلیک

دوام عمر

تغییرات جذب آب

نشت یونی

)(mM

)(Day

)(ml/g FW/day

)(%

رقم

''Double dutch

9
9/20
9/0
9/70
4

¶40/47±2/98c
48/23±4b
22/33±9/88a
29/66±9/38ab
46/97±4/28cd

9/04±9/946abcd
9/02±9/949abc
9/08±9/969a
9/04±9/942a
9/00±9/922ab

3/90±9/29a
8/87±4/4ab
0/42±9/09c
4/74±9/47bc
4/80±4/46abc

''Ecco

9
9/20
9/0
9/70
4

8/09±9/66f
42/96±9/79cde
44/77±9/30ed
49/43±9/26ef
8/66±9/44f

9/64±9/9464d
9/69±9/943d
9/60±9/940bcd
9/66±9/948cd
9/62±9/924d

8/97±9/00ab
4/08±9/98bc
4/40±9/47bc
7/68±9/90abc
8/22±4/98abc

* میانگین صفات بررسیشده  ±میزان خطای استاندارد
¶ میانگینهایی که در ستون حروف مشابه دارند براساس آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال  0درصد اختالف معناداری با هم ندارند.

براساس نتایج آزمایش ،تیمار هورمونی بسته به
غلظت استفادهشده سبب بهبود جذب آب و کاهش
نشت یونی در هر دو رقم در مقایسه با شاهد شده که با
نتایج پژوهشهای متعدد مبنی بر تأثیر مثبت اسید
سالیسیلیک بر روابط آبی پس از برداشت گل
شاخهبریده مطابقت و همخوانی دارد .در همین ارتباط
 (2012) Hashemi et al.در بررسی تأثیر اسید
سالیسیلیک و متیل جاسمونات بر عمر گلجایی گل
ژربرا نشان دادند که تیمار هورمونی سبب افزایش جذب
آب بهدلیل کنترل آلودگیهای باکتریایی محلول
نگهدارنده میشود؛ همچنین Jalili Marandi et al.
( )2011نشان دادند تیمار اسید سالیسیلیک (4/0
میلیموالر) گالیول منجر به افزایش دوام عمر تا  9روز
در مقایسه با شاهد شد .در آزمایش دیگری
 )2011( Ezhilmathi et al.گزارش دادند تیمار 499
میلیگرم در لیتر گالیول با  -0اسید سولفوسالیسیلیک
منجر به افزایش  2برابری دوام عمر گل شاخهبریده
بهدلیل کاهش فعالیت آنزیم لیپوکسیژناز ،تراوایی
غشای سلولی و کاهش تسریع روند پیری میشود .در

تمامی گزارشها علت اصلی بهبود دوام عمر تحتتأثیر
اسید سالیسیلیک ناشی از بهبود روابط آبی گل
شاخهبریده بهدالیل مختلف مانند کنترل باکتریایی
محلول نگهدارنده ،حفظ تراوایی غشای سلولی و افزایش
ارفیت آنتیاکسیدانی است؛ و همانطوری که در نتایج
این پژوهش نیز گزارش شد اسید سالیسیلیک بسته به
رقم و غلظت استفادهشده منجر به افزایش ( 0/0روز)
دوام عمر در مقایسه با شاهد ،در راستای بهبود جذب
روزانه آب و کنترل نشت یونی سلولی شده است که با
نتایج پژوهشهای یادشده همسو است.
میزان فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز )(PAL

نتایج آزمایش بیانگر تأثیر معنادار رقم ،هورمون ،زمان
فعالیت پس از برداشت و اثر متقابل بین آنها بر میزان
فعالیت آنزیم  PALبود ( .)P<9/94بر همین اساس
میزان فعالیت آنزیم  PALدر رقم  Double dutchبا
درجۀ خمیدگی کمتر 2 ،برابر رقم  Eccoبا درجۀ
خمیدگی بیشتر بود (شکل  .)A-4همچنین کاربرد
اسید سالیسیلیک تأثیر معناداری بر فعالیت آنزیم PAL
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نشان داد؛ بهطوریکه بیشترین فعالیت آنزیمی در
مقایسه با شاهد و سایر تیمارها در غلظت 9/0
میلیموالر حاصل شد (شکل .)B-4
همچنین نتایج تجزیۀ واریانس بیانگر تأثیر معنادار
اثر متقابل زمان و هورمون (شکل ،)2رقم و زمان
(شکل )9و رقم ،زمان و هورمون (جدول )2بر میزان
فعالیت آنزیم  PALدر سطح  4درصد بود.
همانطوری که در شکل 2مشاهده میشود
بیشترین فعالیت  PALمربوط به تیمار  9/0 mMو 8
ساعت اولیه پس از اعمال تیمار و کمترین میزان
فعالیت آنزیمی مربوط به تیمار شاهد و  26ساعت پس
از اعمال تیمار است .به عبارت دیگر میزان فعالیت

)(A

آنزیم  PALدر غلظت  9/0میلیموالر  4/8برابر تیمار
شاهد بود.
روند فعالیت پس از برداشت آنزیم  ،PALبسته به
رقم بررسیشده متفاوت بود (شکل)9؛ بهطوریکه
فعالیت آنزیمی در رقم  Double dutchدر تمامی
زمانهای پس از برداشت ،میزان فعالیت بیشتری در
مقایسه با رقم  Eccoداشت؛ به عالوه بیشترین فعالیت
آنزیمی در  8ساعت اولیه پس از شروع اعمال تیمار
مشاهده شد .درحالیکه در رقم  Eccoروند فعالیت
آنزیم نسبت به زمان رابطهای معکوس داشته و با
سپریشدن زمان پس از برداشت میزان فعالیت آنزیمی
روند نزولی نشان داد.

)(B

شکل .4تأثیر رقم ( )Aو اسید سالیسیلیک ( )Bبر فعالیت پس از برداشت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز ) (PALدر گل شاخهبریدة
ژربرا
(حروف غیرمشابه و میلههای روی هر ستون ) (Error Barsبهترتیب بیانگر اختالف معنادار براساس آزمون چنددامنهای دانکن ()P<9/90
و خطای استاندارد ( )Mean ±SEMاست).

شکل  .2تأثیر زمان و اسید سالیسیلیک بر فعالیت پس از برداشت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز ) (PALدر گل شاخهبریدة ژربرا
(حروف غیرمشابه و میلههای روی هر ستون ) (Error Barsبهترتیب بیانگر اختالف معنادار براساس آزمون چنددامنهای دانکن ()P<9/90
و خطای استاندارد ( )Mean ±SEMاست).
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جدول 2بیانگر میزان و روند فعالیت پس از برداشت
آنزیم  PALتحتتأثیر اثر متقابل هورمون اسید
سالیسیلیک ،زمان و رقم است .بر همین اساس بیشترین
میزان فعالیت آنزیم  PALدر رقم  ،Double dutchغلظت
 9/0میلیموالر اسید سالیسیلیک و  8ساعت پس از اعمال
تیمار مشاهده شد .براساس نتایج آزمایش بهویژه در رقم
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 Eccoبا درصد خمیدگی زیاد ،فعالیت آنزیمی  26ساعت
پس از برداشت روند نزولی نشان داد ،بر همین اساس
تحریک فعالیت آنزیم  PALدر راستای افزایش تشکیل
لیگنین در دورة پس از برداشت بهویژه برای گل
شاخهبریدة ژربرا که ساقۀ گلدهندة آن پس از برداشت نیز
رشد میکند ،میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.

شکل  .9تأثیر رقم و زمان بر فعالیت پس از برداشت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز ) (PALدر گل شاخهبریدة ژربرا
(حروف غیرمشابه و میلههای روی هر ستون ) (Error Barsبهترتیب بیانگر اختالف معنادار براساس آزمون چنددامنهای دانکن ()P<9/90
و خطای استاندارد ( )Mean ±SEMاست).

جدول  .2مقایسۀ میانگین اثر متقابل رقم ،هورمون سالیسیلیک اسید و زمان بر فعالیت آنزیم  PALدر ژربرا
رقم

هورمون سالیسیلیک اسید
()mM
9

''Double dutch

26

44

†2269/9defgh

2426/0efghi

9729/6ab

9/20

bc

9/0

cde

9/70
4
9
''Ecco

زمان (ساعت)
8

9274/3
2444/2

2089/9cde
bcd

9904/8

4949/0jk

9/20

hijk

9/0

efghij

9/70
4

4673/2
4392/7

cdef
bcd

2093/2

9444/9

4309/4efghij
cde

2489/2

4403/8fghijk
hijk

4623/4

ghijk

cdefg
a

2606/8

6962/8

9929/8bcd
cdefg

2662/4

4499/6ghijk
hijk

4604/4

fghijk

4429

4490/4

4489/9jk

4604/6hijk

4089/8ghijk

ijk

hijk

4223/4

4632/8

k

304/4

† میانگینهایی که در ستون و ردیف با حروف مشترک مشخص شدهاند با یکدیگر اختالف معناداری براساس آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال  0درصد ندارند.

تشکیل لیگنین

بررسی هیستوشیمیایی ساقههای گلدهندة ژربرا در
تیمارهای مختلف نشان داد که الگوی لیگنینیشدن
ساقۀ گلدهندة ژربرا بسته به رقم و تیمار هورمونی

متفاوت است .همانطور که در شکل 6مشاهده میشود
میزان تشکیل لیگنین در هر دو رقم در تیمار شاهد
(بدون تیمار هورمونی) ،بهمراتب کمتر از تیمار 9/0
میلیموالر اسید سالیسیلیک که بیشترین فعالیت آنزیم
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 PALرا داشت ،بوده است .به عبارتی نتایج حاصل
بیانگر ارتباط بین فعالیت آنزیم  PALبهمنزلۀ
کلیدیترین آنزیم دخیل در مسیر بیوسنتز لیگنین و
لیگنینیشدن ساقۀ ژربراست.
خمیدگی ساقۀ گلدهنده

نتایج حاصل از تجزیۀ واریانس بیانگر تأثیر معنادار رقم
( )P<9/94و نتایج حاصل از مقایسۀ میانگین بیانگر
تأثیر معنادار رقم ،هورمون و اثر متقابل رقم و هورمون

بر خمیدگی ساقۀ ژربراست ( .)P<9/90بر همین اساس
رقم  Double dutchدرجۀ خمیدگی بهمراتب کمتری
نسبت به رقم  Eccoداشت .همچنین اسید سالیسیلیک
بسته به غلظت و رقم منجر به کاهش درجۀ خمیدگی
پس از برداشت ژربرا شد؛ بر همین اساس رقم Double
 dutchدر تمامی غلظتهای استفادهشده درجۀ
خمیدگی کمتری دارد (شکل)0؛ بهطورکلی ،بهترین
غلظت برای کاهش درجۀ خمیدگی ساقه ،غلظت 9/20
میلیموالر برای هر دو رقم بود.

A

B

D

C

شکل  .6مقطع عرضی ساقۀ گلدهندة ژربرا پس از برداشت در تیمارهای مختلف ( Aو  Bبهترتیب تیمار شاهد و  9/0 mMاسید
سالیسیلیک  -رقمDouble dutch؛  Cو  Dبهترتیب تیمار شاهد و  9/0 mMاسید سالیسیلیک -رقم ( )Eccoنواحی قرمزرنگ و
مشخصشده در شکل بیانگر لیگنینیشدن ساقه هستند).

مدت ماندگاری یا دوام عمر پس از برداشت ژربرا
تحتتأثیر  2عامل مهم یعنی پژمردگی و خمیدگی
ساقۀ گلدهنده قرار میگیرد؛ به عبارتی برخی از ارقام
ژربرا پایان عمر گلهایشان با شاخص پژمردگی گل و

بدون عارضۀ خمیدگی ساقه تعیین میشود ،لیکن
برخی از ارقام بهرغم عدم پژمردگی گل ،ساقه دچار
عارضه خمیدگی شده و براساس کیفیت و رتبهبندی
گل ،ساقه با خمیدگی بیش از  39درجه ارزش
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نگهداری نداشته ( )Celikle & Reid, 2002بنابراین
خمیدگی بیش از  39درجه پایان عمر گل محسوب
میشود .با توجه به نتایج آزمایش رقم Double dutch
دوام عمر تقریباً  2برابری نسبت به رقم  Eccoداشت؛
براساس نتایج یادشده علت اصلی پایان عمر رقم Ecco
با توجه به ااهر شاداب گل ،خمیدگی ساقه و نه
پژمردگی بود؛ درحالیکه در رقم  Double dutchعمدتاً
پژمردگی گل عامل اصلی پایان عمر بوده و خمیدگی
مشاهده شده عمالً در روزهای پایانی عمر گل و بهدلیل

287

کاهش شدید در جذب آب و پژمردگی و درنتیجه عدم
استحکام و توانایی ساقه برای نگهداری گلآذین به
وجود آمده است )1978( Van Meeteren .نشان داد
خمیدگی ساقه شدیداً تحتتأثیر جذب آب و شادابی
گل اتفاق میافتد؛ بهطوریکه قبل از خمیدگی ساقه
افت شدیدی در جذب آب و وزن تر گل رخ میدهد .با
توجه به نتایج آزمایش کمترین خمیدگی ساقه
درغلظت  9/20میلیموالر اسید سالیسیلیک در هر دو
رقم حاصل شده است.

شکل  .0تأثیر اسید سالیسیلیک و رقم بر درجۀ خمیدگی پس از برداشت ژربرای شاخهبریده
(حروف غیرمشابه و میلههای روی هر ستون ) (Error Barsبهترتیب بیانگر اختالف معنادار براساس آزمون چنددامنهای دانکن ()P<9/90
و خطای استاندارد ( )Mean ±SEMاست).

ژنتیک ( ،)Ferrante et al., 2007تغذیه
( )Gerasopoulus & Chebli, 1999دمای جابهجایی و
انبارداری (،)Reid, 2001; Celikle & Reid, 2002
هورمونهای گیاهی ( Mencarlli et al., 1995; Emongor,
 )2004و عدم تعادل آبی در آوند چوبی ساقۀ گلدهنده
( & Hoogerwer & Van Doorn, 1992; Van Doorn
 )Witte 1994از دالیل مهم خمیدگی ساقۀ گلدهنده
ژربرا هستند .براساس نتایج آزمایش تأثیر تیمار اسید
سالیسیلیک بر دوام عمر و خمیدگی ساقه از دو جنبۀ
بهبود جذب آب و درنتیجه تعادل در روابط آبی ساقۀ
گلدهنده و نیز پدیدة تشکیل لیگنین و استحکام ساقه
قابل بحث و بررسی است .براساس نتایج آزمایش اسید
سالیسیلیک تأثیر مثبتی بر جذب آب ،پایداری غشای
سلولی و درنتیجه افزایش دوام عمر و کاهش خمیدگی
ساقه در ژربرا نشان داد .تعادل آبی بهمنزلۀ یکی از عوامل

مهم کنترل کیفیت و تعیینکنندة دوام عمر گلهای
شاخهبریده شدیداً تحتتأثیر تعادل بین جذب و از دست
دادن (تعرق) آب قرار میگیرد (Perike .)Da Silva, 2003
 )2012( et al.گزارش دادند بین خمیدگی ساقه و روابط
آبی ژربرا ارتباط مستقیمی وجود دارد .درنتیجه هر عاملی
که منجر به افزایش یا کاهش این تعادل شود نقش
بسزایی در پژمردگی و تسریع در پیری گل ایفا میکند.
بنابراین ،تأثیر مثبت اسید سالیسیلیک میتواند به نقش
مثبت این هورمون در کنترل شادابی ناشی از بهبود جذب
آب ،حفظ پایداری غشای سلولی ،تأخیر در پژمردگی و
درنتیجه کنترل دوام عمر و عارضۀ خمیدگی ساقه باشد.
عامل دوم در ارتباط با تأثیر مثبت اسید سالیسیلیک را
میتوان به تأثیر مثبت و نقش محرک هورمون اسید
سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم  PALو درنتیجه تشکیل
لیگنین در ساقۀ گلدهنده مرتبط دانست .بر همین اساس

288

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،2تابستان 4936

 )2006( Chen et al.با بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک در
آنزیم  PALو فنیل پروپانوییدها در انگور بیان کردند که
تیمار اسید سالیسیلیک منجر به افزایش فنل کل شد.
همچنین تیمار اسید سالیسیلیک با غلظت  409µMسبب
القای فعالیت  PALپس از  8ساعت از شروع تیمار شد و
بیشترین فعالیت  44ساعت پس از اعمال تیمار به میزان
 4/93برابر در مقایسه با شاهد مشاهده شد .در آزمایش
دیگری اسید سالیسیلیک با غلظتهای مختلف از 9/94
الی  0میلیموالر در گلهای شاخهبریدة میمون ،آنمون و
لوپین بهصورت تیمار کوتاهمدت ( 29ساعت) بررسی شد.
نتایج آزمایش نشان داد که اسید سالیسیلیک مانع از
خمیدگی ناشی از زمینگرایی در شاخههای گلدهنده
بسته به غلظت استفادهشده میشود .در این آزمایش تیمار
 0میلیموالر اسید سالیسیلیک منجر به افزایش درصد
پژمردگی گلها به میزان 49ـ  40درصد در گلهای
لوپینوس و 29ـ  09درصد در گلهای میمون پس از  0و
 44روز از شروع آزمایش شد .نتایج حاصل از آزمایش
نشان داد که تأثیر اسید سالیسیلیک روی خمیدگی ساقه
پدیدهای وابسته به نوع گل و غلظت اسید سالیسیلیک
استفادهشده است ( .)Friedman et al., 2003همچنین
 )2012( Perike et al.در بررسی علل خمیدگی ساقه در
ژربرا نشان دادند توسعۀ اسکلرانشیم و تشکیل لیگنین در
ساقۀ گلدهنده یکی از عوامل اصلی خمیدگی در ساقۀ
ژربراست .در همین راستا  )2011( Guosheng et al.در

بررسی آناتومی و فیزیولوژی نهنج ساقۀ گلدهندة داوودی
شاخهبریده فرم اسپری گزارش دادند که ارقام با دوام عمر
باال حاوی عناصر آوندی ،مقدار لیگنین و مقدار آب نسبی
بیشتری در مقایسه با ارقام با دوام عمر کمتر هستند که با
نتایج این پژوهش مبنی بر تأثیر بسزای لیگنین بهمنزلۀ
عامل انتقالدهندة آب در ساقه و نیز نقش مهم در
استحکام ساقه و درنتیجه افزایش دوام عمر و کاهش
خمیدگی ساقۀ گلدهنده ،مطابقت و همخوانی دارد.
نتیجهگیری کلی و پیشنهادها

در حال حاضر پژوهشهای بسیار وسیعی برای روشنشدن
دالیل و برطرفکردن عارضۀ خمیدگی ساقه در ژربرا در
حال انجام است؛ بر همین اساس پدیدة تشکیل لیگنین
یکی از فرضیههای بررسیشده در ژربراست .براساس نتایج
آزمایش مبنی بر ارتباط بین فعالیت آنزیم فنیلآالنین
آمونیالیاز و درجۀ خمیدگی ساقه و نیز تأثیر مثبت و
محرک اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم فنیلآالنین
آمونیالیاز و درنتیجه تشکیل لیگنین بهویژه طی دورة پس
از برداشت همزمان با رشد ساقه در نواحی وقوع خمیدگی
گلآذین ،استفاده از محرکهای تخصصی این آنزیم و سایر
آنزیمهای دخیل در تشکیل لیگنین و نیز سنجش کمّی
لیگنین در راستای افزایش قابل توجه تشکیل لیگنین و
نیز حصول نتایج دقیق در آزمایشهای بعدی ضروری و
اجتنابناپذیر است.
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