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چکیده
 هدف اصلی از این. ماندگاری کوتاه پس از برداشت است که منجر به خمشدن سریع ساقه میشود،مشکل عمده گلهای شاخه بریدنی ژربرا
. بررسی اثر ترکیبات مهارکننده سنتز لیگنین بهعنوان محلول نگهدارنده روی ماندگاری پس از برداشت گل ژربرا رقم دانمارکی بود،مطالعه
 میلیموالر) و2/1  و2/28 ،2/21( NaF ،) میلیموالر15  و12 ،5 ( EDTA ساقههای برشیافته گل ژربرا با بازدارندههای شیمیایی شامل
 نتایج نشان داد که. درجه سانتیگراد (تیمار کوتاه مدت) تیمار شدند22  ساعت و دمای22  میلیموالر) بهمدت2/2  و2/1 ،2/25( NaN3
.روز) داشتند11(  بیشترین ماندگاری را نسبت به سایر تیمارها، میلیموالر فلوئوریدسدیم2/21  میلیموالر سدیمآزید و غلظت2/2 غلظت
 میلیموالر سدیمآزید اثرات مثبت2/2  همچنین تیمار. میلیموالر) با سوختگی حاشیه گلبرگها همراه بود2/1( غلظتهای باالتر فلوئوریدسدیم
 درصد) و میزان آنتوسیانین گلبرگ11/31(  قطر نسبی گل،) درصد13/81(  جذب آب،) درصد51/8( و معنیداری روی میزان وزن تر نسبی
. افزایش پیدا نکرد، در هیچکدام از غلظتهای آنEDTA  ماندگاری ژربرا بهوسیله، درصد) نسبت به گلهای شاهد داشت؛ بر خالف آن11/8(
 بنابراین. باعث تسریع خمیدگی ساقه ژربرا شد، با ایجاد سمیتEDTA اطالعات بهدست آمده نشان داد که کاربرد غلظتهای مختلف
 احتماال ماندگاری گل را با کنترل ترمیم زخم و جلوگیری از انسداد در انتهای ساقه،مهارکنندههای سنتز لیگنین مانند سدیمآزید و فلوئوریدسدیم
.افزایش میدهند؛ بهطوری که سبب تسهیل جذب محلول و کاهش میزان از دستدهی وزن تر نسبی در گل بریدنی ژربرا میشوند
. سدیمآزید، فلوئوریدسدیم، ژربرا، تعادل آبی، انسداد آوندی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
A major problem associated with cut Gerbera flowers is short postharvest life that resulted in rapid stem bending. The main
objective of the present study was to investigate the effect of lignin biosynthesis inhibitors as vase solutions on the vase life
of Gerbera (Gerbera jamesonii cv. Danish). Gerbera cut flowers were treated with chemical inhibitors include EDTA (5, 10
and 15mM), NaF (0.06, 0.08 and 0.1mM) and NaN3 (0.05, 0.1 and 0.2mM). Cut stems were placed in these solutions for 20
h at 20°C (Pulse treatment). Results showed that sodium fluoride at 0.06 mM and sodium azide at 0.2mM were more
effective in increasing vase life of cut flowers (14 days) than other treatments. Tip burning in ray florets was found at the
highest concentration tested of sodium fluoride (0.1mM). Also, sodium azide at 0.2mM showed significant (P<0.01)
positive effects on maintenance of fresh weight (51.8%), water uptake (49.81%), flower diameter (44.94%) and anthocyanin
content (61.8%) compared to control. In contrast, longevity of cut gerbera was not increased with EDTA treatment. The data
showed that EDTA caused high toxicity and hastened the time to bending of stem. Therefore, lignin biosynthesis inhibitors
such as sodium azide and sodium fluoride probably extended vase life by controlling wound healing and delaying
occlusions at the cut stem ends. Thereby, they facilitate the absorption of solution and reduce the rate of decline in relative
fresh weight in the Gerbera cut flowers.
Keywords: Gerbera jamesonii, Sodium azide, Sodium fluoride, Xylem occlusion, Water balance.
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مقدمه
ژربرا با نام علمی  Gerbera jamesoniiمتعلق به تیره
 Asteraceaeیا  Compositaeاست .وجود گلچههای
زبانهای بلند با رنگهای متنوع مانند زرد ،نارنجی،
صورتی ،قرمز ،بنفش و سفید ارزش زینتی ژربرا را
تعیین میکند .این گیاه بومی جنوب قاره آفریقا،
ماداگاسکار و قاره آسیا مانند اندونزی است ( & Dole
 .)Wilkins, 2005با وجود محبوبیت گل بریدنی ژربرا،
این گل دارای ماندگاری پس از برداشت کوتاهی بوده،
که عمدتاً بهدلیل پژمردگی روی میدهد ( He et al.,
 .)2006مدت ماندگاری یا دوام پس از برداشت ژربرا
تحت تأثیر دو عامل مهم یعنی پژمردگی گلچهها و
خمیدگی ساقۀ گلدهنده است .تعادل آبی یکی از
عوامل مهم کنترل کیفیت و تعیینکنندة دوام گلهای
شاخه بریدنی است که شدیداً تحت تأثیر تعادل بین
جذب و از دستدادن آب قرار میگیرد ( da Silva,
)2003؛ بههمین دلیل هر عاملی که باعث برهمزدن
این تعادل شود ،نقش مهمی در پژمردگی و پیری گل
ایفا میکند .پس از قرارگرفتن ساقۀ گلهای بریدنی در
آب ،با گذشت زمان ،بهعلت انسداد آوند چوبی ،جذب
آب با مشکل مواجه میشود (.)van Doorn, 1997
بهطور معمول دو نوع مسدودشدن در آوندها اتفاق
میافتد .مسدودشدن فیزیکی آوند چوبی که بهعلت
تشکیل حبابهای هوا ،تجمع ذرههای کوچک باکتری
یا ترشحات باکتریایی در انتهای ساقه ایجاد میشود.
این نوع مسدودشدن بهوسیله باز برش انتهای ساقه
برطرف میشود ( .)van Doorn & Vaslier, 2002نوع
دیگر مسدودشدن ناشی از فرایندهای فیزیولوژیک
است که از انتهای ساقه شروع میشود و به سمت
باالی ساقه حرکت میکند .این موضوع بهدلیل سنتز
ترکیبهای فنلی مثل سوبرین و لیگنین در آوند چوبی
بوده و ناشی از فعالیت آنزیمهای اکسیداتیو در محل
زخم است .سنتز این ترکیبها یک پاسخ سریع به
زخم ( 71ساعت اولیه) است که باعث التیام و
بستهشدن محل برش میشود .تکمیل این فرایند به
تنش کمبود آب منجر میشود ( Loubaud & van
 .)Doorn, 2004; van Doorn & Vaslier, 2002وجود
درشت مولکولهایی چون فنیلپروپانوئید بهعنوان یکی

از مسیرهای بسیار مهم در تولید متابولیتهای ثانوی
گیاهان است که منجر به تولید مواد فنلی مختلف
مانند لیگنین ،اسیدهای فنلی و فالونوئیدها میشود
که وظایف ساختاری و دفاعی دارند ( & Hatfield
)Vermerris, 2001; Cai et al., 2006؛ بهعبارت دیگر
سنتز لیگنین شامل بیوسنتز مونولیگنولهایی چون
الکلهای پیکوماریل ،کونیفریل و سیناپیل است که
انتقال آنها به دیوارة سلولی و در نهایت پلیمریزهشدن
آنها تحت تأثیر فعالیت کاتالیزوری آنزیمهای بسیاری
مانند فنیلآالنینآمونیالیاز ( ،)PALپراکسیداز (،)POD
سینامیل آلکل دهیدروژناز ( )CADو غیره است
( Hatfield & Vermerris, 2001; Ralph et al.,
 .)2004از طرف دیگر آنزیمهای الکاز ( )Laccaseو
پراکسیداز هر دو در اتصال مونولیگنولها نقش دارند
( .)Heldt, 2005آنزیم الکاز در مکانیسمهای رادیکالی
تشکیل پلیمر لیگنین شرکت میکند ( & Hoopes
 .)Dean, 2004الزم به ذکر است که الکازها در
آوندهای چوبی وجود دارند ،جایی که اکسیدشدن
مونولیگنولها در مراحل اولیه چوبیشدن اتفاق
میافتد (.)Gavnholt & Larsen, 2002

نتیجه پژوهش محققان راهکارهای متعددی را
برای افزایش ماندگاری گلها پیشنهاد میکنند .از
جمله این راهکارها اضافهکردن ترکیبات مختلف به
ظرف گلجایی است .در این میان ساکارز و -8
هیدروکسیکوئینولینسیترات ( )8-HQCبهعنوان
ترکیبات مهم در حفظ ماندگاری گلها بهکار میروند.
تیمار با ساکارز ،از ادامه فعالیتهای مرتبط با پیری
گیاه جلوگیری کرده و پیری را به تاخیر میاندازد
( .)Pun et al., 2005وجود ساکارز در محلول گلجای،
اغلب ماندگاری گل ژربرا را افزایش میدهد و بهعنوان
یک منبع انرژی عمل میکند که در حفظ آماس سلول
مؤثر است (de Witte et al. .)Perike et al., 2012
( )2014نشان دادند که استفاده از ساکارز  7/5درصد
در ترکیب با مواد ضد میکروبی مانند هیدروکسی
کوئینولینسیترات ( 100میلیگرم در لیتر) در ظرف
گلجای گل بریدنی ژربرا ،مانع تخریب مکانیکی ساقه و
کاهش خمیدگی ساقه نسبت به استفاده از همان
ترکیب ضد میکروبی بدون ساکارز میشود .ایشان
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نتیجه گرفتند که ساکارز اثر سمی ترکیبات ضد
میکروبی را خنثی میکند.
 )2011( Celikel et al.نشان دادند بازدارندههای
پراکسیداز تأثیر مثبتی روی ماندگاری گل و روابط آبی
آکاسیا و گل مومی دارند .ایشان از کاتکول (5
میلیموالر) ،فنیلاندیآمین ( 70میلیموالر) و
سولفاتمس ( 1میلیموالر) و چند ماده دیگر بهعنوان
بازدارنده آنزیم پراکسیداز استفاده کردند که هر سه
ترکیب مذکور ماندگاری هر دو گونه را بهطور
قابلتوجهی افزایش دادند .نتایج یک پژوهش نشان داد
که بازدارندههای آنزیم پراکسیداز -که همانند الکاز در
سنتز لیگنین مؤثر است -در ترکیب با  8-HQو ساکارز
در افزایش ماندگاری گل بریدنی لیزیانتوس نقش دارند
( .)Sharifzadeh et al., 2014بازدارندههای پراکسیداز
باعث تأخیر در پژمردگی برگ داوودی میشوند ،که
این موضوع نشاندهندة توانایی بازدارندهها در کاهش
توسعۀ انسداد آوندی است ( van Doorn & Vaslier,
 .)2002در بررسی علل خمیدگی و از دستدهی آب
در محل خمشدن ساقه گلدهنده در ژربرا ،مشخص
شد که عدم توسعۀ اسکلرانشیم و نبود استحکام
مکانیکی در قسمت فوقانی ساقه ،سبب خمیدگی در
ساقه ژربرا میشود ( .)Perike et al., 2012نتیجه یک
تحقیق نشان داد که فعالیت آنزیم الکاز با کاربرد 0/7
میلیموالر سدیمآزید بهطور کامل مهار میگردد
درحالیکه  EDTAاثر مهارکنندگی کمتری را به
نمایش گذاشت ( .)Baldrian, 2004از طرف دیگر ،در
میان هالوژنهای مورد آزمایش ،فلوئورید قویترین
بازدارنده فعالیت آنزیم الکاز است ( Baminger et al.,
 .)2002نتایج آزمایش )2015( Nazari deljou et al.
تأثیر مثبت اسیدسالیسیلیک بهویژه در غلظتهای
پایین ( 0/15تا  0/15میلیموالر) را بر میزان
لیگنینهای ساقۀ گلدهنده و عارضۀ خمیدگی ساقۀ
نشان داد.
با توجه به روند در حال گسترش تقاضای
مصرفکنندگان گل شاخه بریدنی ژربرا ،ضرورت انجام
پژوهشهایی جهت افزایش ماندگاری پس از برداشت و
حفظ کیفیت آن ،موضوعی ضروری و اجتنابناپذیر
است .از طرف دیگر ،جلوگیری از انسداد آوندها
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میتواند در حفظ تعادل آبی مؤثر باشد .لذا در راستای
مطالعۀ ارتباط بین فعالیت بازدارندههای آنزیمهای
دخیل در سنتز لیگنین در ساقه گلدهنده و ماندگاری
گل ژربرا ،پژوهش حاضر انجام شد.
مواد و روشها
پس از تهیه گلهای ممتاز شاخه بریدنی ژربرا از
گلخانه تجاری ،در کمترین زمان ممکن به آزمایشگاه
منتقل شدند .بالفاصله پس از انتقال ،گلها از ارتفاع
 95سانتیمتری باز برش شدند و در محلول گلجایی
بهصورت تیمار کوتاهمدت ( 10ساعت) قرار گرفتند.
مواد شیمیایی که برای  10ساعت آغشتهسازی انتخاب
شدند شامل  70 ،5( EDTAو  75میلیموالر)،
فلوئوریدسدیم ( 0/08 ،0/00و  0/7میلیموالر)،
سدیمآزید ( 0/7 ،0/05و  0/1میلیموالر) و تیمارهای
شاهد (آب مقطر ،ساکارز و  )8-HQبودند .پس از پایان
تیمار  10ساعته ،محلولهای گلجایی دور ریخته شد و
برای حذف باقیمانده آنها روی ساقههای گل ،از آب
مقطر استفاده شد .در طول آزمایش ،برای تامین انرژی
مورد نیاز گل بریدنی از ساکارز  7/5درصد در محلول
گلجایی استفاده شد ،اما چون این ماده سبب رشد
میکروارگانیسمها میشود به همه ظروف  8-HQبا
غلظت  100میلیگرم در لیتر بهعنوان یک
میکروبکش نیز اضافه شد .بنابراین گلهای بریدنی
در همه تیمارها به ارلنهای شیشهای با 150
میلیلیتر آب مقطر حاوی ساکارز  7/5درصد و 8-HQ
 100میلیگرم در لیتر منتقل شدند .تا پایان آزمایش
و هر روز محلول گلجایی بهصورت تازه تهیه شد .الزم
به یادآوری است که در تیمارهای آب مقطر ،ساکارز و
 8-HQکه بهعنوان شاهد در نظر گرفته شدند ،بعد از
تیمار کوتاهمدت ،گلها مجددا با همان ماده در طول
آزمایش تیمار شدند .یعنی برای تیمارهای شاهد
محلول گلجایی فقط حاوی همان ماده بود .شرایط
نگهداری گلها طی آزمایش شامل دمای  10درجه
سلسیوس ،رطوبت  00درصد و دوره نوری  71ساعت
با شدت نور  75میکرومول بر مترمربع بر ثانیه بود
( .)Perike et al., 2012معیار پایانیافتن ماندگاری گل
بریدنی ژربرا ،پژمردهشدن گلبرگها و خمیدگی گردن
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بود که منجر به کاهش جذابیت و بازارپسندی
میگردد ( .)Perike et al., 2012وزن تر نسبی گلها
یک روز در میان توسط ترازوی دیجیتال و بر حسب
درصد نسبت به وزن اولیه اندازهگیری شد ( He et al.,
 .)2006برای اندازهگیری قطر گلها (یک روز در میان)
از کولیس دیجیتال استفاده و بر حسب میلیمتر ثبت
گردید ،اما در نهایت میزان تغییرات قطر گل بهصورت
درصد نسبت به قطر اولیه گل بیان شد ( Perike et
 .)al., 2012حجم آب جذبشده از طریق محاسبه
تفاوت کاهش حجم محلول در ظرف فاقد گل و ظروف
حاوی گل بر حسب میلیلیتر بر گرم وزن تر
اندازهگیری شد ( .)van Doorn et al., 1989برای
اندازهگیری آنتوسیانینها در گلبرگهای ژربرا از روش
اختالف جذب در pHهای مختلف استفاده شد
(.)Giusti & Wrolstad, 2001
تجزیه و تحليل آماري

آزمایش بهصورت فاکتوریل با دو فاکتور شامل مواد
شیمیایی بازدارنده سنتز لیگنین در غلظتهای مختلف
و زمان نگهداری گلها پس از برداشت در قالب کامل
تصادفی با چهار تکرار انجام شد .بهمنظور انجام تجزیه
واریانس و مقایسه میانگین دادهها از نرمافزار SAS 9.1
استفاده شد .برای مقایسه میانگینها از روش
تفاوتهای معنیدار قابل اعتماد  LSDدر سطح
احتمال یک درصد استفاده شد .برای رسم نمودارها از
نرمافزار  Excelاستفاده گردید.
نتایج و بحث
ماندگاري گل

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که تأثیر
تیمارهای شیمیایی مختلف بر ماندگاری گل شاخه
بریدنی ژربرا در سطح احتمال یک درصد معنیدار
گردید (جدول .)7
ماندگاری گل بریدنی ژربرا مهمترین شاخص در
این پژوهش بود که با توجه به نتایج بهدست آمده از
مقایسه میانگین دادهها بیشترین میزان ماندگاری
مربوط به غلظت  0/00میلیموالر فلوئوریدسدیم و
همچنین غلظت  0/1میلیموالر از ترکیب سدیمآزید

بود که ماندگاری گل را به دو هفته رساندند .این
تیمارها توانستند ماندگاری گل را  5روز نسبت به
شاهد افزایش دهند .بر اساس نتایج ،با افزایش غلظت
فلوئوریدسدیم به  0/7میلیموالر افزایشی در ماندگاری
گل مشاهده نشد و حتی با قهوهایشدن حاشیه
گلبرگها همراه بود .این موضوع ناشی از سمیت و
باالبودن غلظت ماده از حد تحمل گیاه بود .از طرف
دیگر ،در کاربرد سدیمآزید افزایش غلظت ،باعث
افزایش میزان ماندگاری شد .کمترین میزان ماندگاری
مربوط به غلظتهای  70 ،5و  75میلیموالر EDTA
بود که بهترتیب  5 ،9و  0روز نسبت به شاهد کاهش
داشت و همچنین تیمار  8-HQنیز اثر مثبتی بر
ماندگاری نداشت و حتی ماندگاری گلهای بریدنی را
 9روز نسبت به شاهد کاهش داد (شکل .)7نتایج
مشابهی توسط  )2014( de Witte et al.روی برخی
ارقام ژربرا گزارش شد ،بهطوریکه  8-HQبهتنهایی
سبب تسریع و ترکیب آن با ساکارز باعث تأخیر در
خمیدگی گردن ژربرا گردید .بنابراین علت کاهش
ماندگاری در حضور  8-HQمیتواند حساسیت ژربرا به
اثر سمی مواد ضدمیکروبی و یا وجود برخی
باکتریهای مقاوم به  8-HQدر ظرف گلجایی باشد
(.)de Witte et al., 2014
جدول  .7تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف بر ماندگاری
گل شاخه بریدنی ژربرا
Table 1. Analysis of variance of the effect of different
treatments on vase life of gerbera cut flower
MS
Vase life
**55.45
0.16
4.53

df
11
36
-

S.O.V
Treatment
Error
)CV (%

** :معنیدار بودن در سطح احتمال  7درصد.
**: Significant at P<0.01 of probability level.

از طرف دیگر ،استفاده از  EDTAبهعنوان یک
بازدارنده در تشکیل لیگنین ،بر خالف انتظار باعث
کاهش ماندگاری و تشدید فرایند خمیدگی گردن شد.
بهنظر میرسد غلظتهای مورد استفاده  EDTAبسیار
بیشتر از تحمل گیاه بوده است که نتوانست در افزایش
ماندگاری گل بریدنی ژربرا نقش داشته باشد.
بر اساس مقایسه میانگین دادهها ساکارز با غلظت
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 7/5درصد نیز در افزایش ماندگاری گل نقش داشته و
 7/5روز بیشتر از شاهد در افزایش ماندگاری مؤثر بود .با
توجه به معنیدار شدن تیمار ساکارز ،مشخص میشود
که بخشی از افزایش ماندگاری تیمارهای بازدارنده ساخت
لیگنین مربوط به حضور ساکارز در ظرف گلجای است.
پس از قرار گرفتن ساقه گلهای بریدنی در آب،
با گذشت زمان بهعلت انسداد آوند چوبی جذب آب با
مشکل مواجه میشود ( )van Doorn, 1997و عدم
جذب آب باعث کاهش ماندگاری گلهای بریدنی
میگردد .با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش،
کاربرد سدیمآزید و فلوئوریدسدیم بهعنوان دو ترکیب
موفق در افزایش و حفظ کیفیت گل ژربرا بودند .نتایج
ما با یافتههای  )2011( Celikel et al.که نشان دادند
بازدارندههای پراکسیداز تأثیر مثبتی روی ماندگاری گل و
روابط آبی آکاسیا و گل مومی دارند ،همخوانی دارد.
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 )2014( Sharifzadeh et al.نشان دادند که تیمار
کوتاهمدت گلهای بریدنی لیسیانتوس با محلول
نگهدارنده حاوی بازدارندههای فعالیت آنزیم پراکسیداز
باعث افزایش ماندگاری گل در مقایسه با تیمار شاهد شد.
وزن تر نسبی

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر
محلولهای مختلف و زمان نگهداری گلها و همچنین
اثر متقابل تیمار و زمان در سطح احتمال یک درصد
در مرحله پس از برداشت تأثیر معنیداری بر وزن تر
نسبی گلها داشت (جدول.)1
روند تغییرات وزن تر نسبی در تمامی تیمارها
بهجز غلظتهای مختلف ترکیب  EDTAدر زمانهای

مختلف آزمایش ابتدا افزایشی و بعد کاهشی بود
(شکل.)1
16

a

a

14

b
c

cd

12

ef
g

8

h

6

i

j

10

)Vase life (Day

de
f

4
2
0

Treatment

شکل  .7تأثیر تیمارهای مختلف ( :EDTAاتیلندیآمینتترا استیکاسید؛  :NaFفلوئوریدسدیم؛  :NaN3سدیمآزید) بر ماندگاری
گل شاخه بریدنی ژربرا .حروف مشابه نشاندهنده عدم معنیداری در سطح احتمال  7درصد است.
Figure 1. Effect of different treatments (EDTA: Ethylenediaminetetraacetic acid; NaF: Sodium fluoride; NaN3:
Sodium azid) on vase life of cut gerbera flowers. Similar letters indicate no statistical difference at a significance
level of P<0.01.

جدول  .1تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف بر صفات اندازهگیریشده گل شاخه بریدنی ژربرا
Table 2. Analysis of variance the effect of different treatments on evaluated traits of gerbera cut flower
Anthocyanin
**2732.29
**3687.12
**10.37
2.80
6.05

Flower diameter
**11592.04
**23397.52
**3011.48
258.12
17.18

** :معنیدار بودن در سطح احتمال  7درصد.

MS
Water uptake
**0.78
**1.70
**0.14
0.019
19.21

Relative fresh weight
**9490.09
**23359.26
**2308.32
180.56
15.79

df
11
5
55
216
-

S.O.V
Treatment
Time
Treatment × time
Error
)CV (%

**: Significant at P<0.01 of probability level.

Relative fresh weight

 تأثیر مهارکنندههای سنتز لیگنین بر ماندگاری گل بریدنی ژربرا:غفوریان و همکاران
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C)

 سدیمآزید) و زمان بر:C  فلوئوریدسدیم؛:B )؛EDTA(  اتیلندیآمینتترا استیکاسید:A(  اثر متقابل تیمارهای مختلف.1 شکل
وزن تر نسبی گل شاخه بریدنی ژربرا
Figure 2. Interaction between different treatments (A: Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA); B: Sodium fluoride;
C: Sodium azid) and time on fresh weight of gerbera cut flower.

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،94شمارة  ،9زمستان 7941

بیشترین میزان وزن تر نسبی در روز نهم مربوط
به غلظت  0/1میلیموالر ترکیب سدیمآزید (57/8
درصد بیشتر از شاهد) و کمترین میزان وزن تر نسبی
در این روز مربوط به تیمار شاهد بود .بر اساس نتایج،
در روزهای اول آزمایش افزایش در وزن تر نسبی
شاخه گل بهخاطر باز بودن انتهای ساقه و توانایی آن
در جذب محلول گلجایی است که با نمودار تغییرات
جذب آب همخوانی دارد .از طرف دیگر ،روند کـاهش
وزن تر نسبی گـل متناسـب بـا افزایش تعداد روز از
زمان برداشت بهدلیـل ازدسـتدادن آب توسط
انـدامهای گل است .طبق نتایج ،شیب کاهش وزن تر
در غلظتهای مختلف ترکیب سدیمآزید و ترکیب
فلوئوریدسدیم نسبت به شاهد کندتر بود .میزان
تغییرات وزن تر نسبی از شاخصهای نشاندهنده
روابـط آبـی مطلوب در گلهای بریدنی است .کاهش
تدریجی ایـن فاکتور در طی پس از برداشت موضوعی
قابـل پـیشبینـی است ،ولی هر چه میزان این کاهش
کمتر باشد ،بیـانگر تاثیر مطلوب تیمارهای اعمال شده
اسـت .گزارش شده است تیمار گلهای بریـدنی ژربرا
با  5میلیگرم بر لیتر نانوذراتنقره موجب تأخیر در
کاهش وزن تر نسبی گردید ) .(Liu et al., 2009از
طرف دیگر کاربرد بازدارندههای فعالیت آنزیمهای
پراکسیداز و فنلاکسیداز همانند مرکاپتواتانول،
فنیلهیدرازین ،یونهای مس ،کاتکول و فنیلاندی

آمین در ظرف گلجایی ،میزان وزن تر را در گلهای
شاخه بریدنی داوودی بهطور معنیداری افزایش دادند
( .)van Doorn & Vaslier, 2002استفاده از
بازدارندههای فعالیت آنزیم پراکسیداز مانند
هیدروکوئینون ،فنیلاندیآمین و مس سبب افزایش
معنیداری در وزن تر گلهای شاخه بریدنی بوواردیا
شدند (Celikel et .)Vaslier & van Doorn, 2003
 )2011( al.نیز با کاربرد بعضی از ترکیبات بازدارنده
آنزیم پراکسیداز نشان دادند که این ترکیبات با باز
کردن مسیر جریان آب در آوند چوبی از طریق
جلوگیری یا به تأخیرانداختن تشکیل موادی همانند
لیگنینها و سوبرینها سبب افزایش وزن تر نسبی
میگردند .مطابق با نتایج مذکور ،در این پژوهش نیز
بازدارندههای ساخت لیگنینها با به تأخیرانداختن
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تشکیل مواد فنلی همچون لیگنین در آوندهای چوب و
باز گذاشتن آوندها ،باعث افزایش جذب آب و در
نتیجه افزایش وزن تر گلهای بریدنی ژربرا شدند.
جذب آب

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر تیمارهای
مختلف و مدت زمان نگهداری گلها و همچنین اثر
متقابل این دو بر میزان جذب آب در سطح احتمال یک
درصد معنیدار بود (جدول .)1نتایج مقایسه میانگینها
نشان داد میزان جذب آب در گلهای تیمار شده با
غلظتهای مختلف فلوئوریدسدیم و سدیمآزید و شاهد
در روزهای اولیه پس از تیمار افزایش یافت بهطوریکه در
روز سوم میزان جذب آب به بیشترین مقدار خود رسید و
پس از آن بهتدریج برای گلهای تیمارشده با ترکیبات
بازدارنده انسداد آوندی و تیمار شاهد کاهش یافت که با
تغییرات وزن تر نسبی هماهنگ بود .گلهای تیمارشده
با غلظت  0/1میلیموالر ترکیب سدیمآزید توانستند
میزان جذب آب را نسبت به شاهد بهمقدار قابلتوجهی
افزایش دهند .کمترین میزان جذب آب مربوط به تیمار
شاهد بود .ضمناً کلیه غلظتهای ترکیب  EDTAو
همچنین تیمار  8-HQبهدلیل پایان ماندگاری قبل از
تیمار شاهد حذف شدند (شکل.)9
برتری ترکیبات بازدارنده استفاده شده در این
پژوهش نسبت به شاهد را میتوان به بهبود روابط آبی
در گل بریدنی دانست که باعث میشود با برقراری
جریان آب و حفظ حرکت آب در آوندها ،از انسداد
آوندی جلوگیری شود و نهایتاً جذب آب افزایش یابد.
چون تمامی صفات بهنحوی با جذب آب مرتبط
میباشند ،لذا هر پدیدهای که بتواند جذب آب را
افزایش دهد باعث بهبود خصوصیات مورفو -فیزیولوژی
گل بریدنی در دورهی پس از برداشت میگردد .نتایج
این پژوهش بیانگر این مطلب است که تیمارهایی که
بیشترین جذب آب را داشتند ،کمترین کاهش وزن تر
نسبی را نشان دادند (شکل)2011( Celikel et al. .)1
با کاربرد بازدارندههایی غیر از بازدارندههای آنزیم
آنزیمهای
بازدارندههای
همانند
پراکسیداز
کاتکولاکسیداز ،الکاز ،فنلاکسیداز سبب افزایش

جذب آب ساقه برشیافته آکاسیا و گل مومی شدند.
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شکل  .9اثر متقابل تیمارهای مختلف ( :EDTAاتیلندیآمینتترا استیکاسید؛  :NaFفلوئوریدسدیم؛  :NaN3سدیمآزید) و زمان بر
جذب محلول گل شاخه بریدنی ژربرا
;Figure 3. Interaction between different treatments (EDTA: Ethylenediaminetetraacetic acid; NaF: Sodium fluoride
NaN3: Sodium azid)) and time on water uptake of gerbera cut flower.

 )2014( Sharifzadeh et al.نشان دادند که
گلهای بریدنی لیسیانتوس تیمارشده با بازدارندههای
آنزیم پراکسیداز جذب آب را نسبت به تیمار شاهد به
مقدار قابلتوجهی افزایش دادند .در تحقیق دیگری
مشخص شد که استفاده از  s-carvoneکه یکی از
بازدارندههای تشکیل مواد فنلی در آوندهای چوبی
است از تشکیل لیگنینها و سوبرینها جلوگیری کرده
و سبب افزایش جذب آب در  Grevilleaمیشود ( He
 .)et al., 2006مطابق با نتایج حاضر ،کاربرد
بازدارندههای فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و
فنلاکسیداز همانند مرکاپتواتانول ،فنیلهیدرازین،

یونهای مس ،کاتکول و فنیلاندیآمین جذب آب را
در گلهای شاخه بریدنی داوودی بهطور معنیداری
افزایش دادند ( .)van Doorn & Vaslier, 2002نتایج
استفاده از بازدارندههای آنزیم پراکسیداز مانند
هیدروکوئینون ،فنیلاندیآمین و مس سبب افزایش
معنیداری در جذب آب گلهای شاخه بریدنی
بوواردیا شد که با نتایج ما همخوانی داشت ( Vaslier
.)& van Doorn, 2003

قطر نسبی گل

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر تیمارهای
مختلف بر قطر نسبی گل شاخه بریدنی ژربرا در سطح
احتمال یک درصد معنیدار بود .اثر زمان نیز بر قطر
نسبی گل شاخه بریدنی ژربرا در سطح احتمال یک
درصد معنیدار گردید .همچنین اثر متقابل تیمار و
زمان در سطح احتمال یک درصد بر قطر نسبی گل
شاخه بریدنی ژربرا معنیدار گردید (جدول .)1
با گذشت زمان قطر نسبی گل در تمام تیمارها
کاهش یافت .تا  5روز پس از برداشت ،بهجز غلظتهای
 70 ،75و  5میلیموالر  EDTAکه بهترتیب در روزهای
 9 ،9و  5به دلیل پایان ماندگاری حذف شدند بین سایر
تیمارها اختالف معنیداری مشاهده نگردید .در روز نهم
غلظت  0/1میلیموالر ترکیب سدیمآزید بیشترین قطر
گل را در بین تیمارها داشت که نسبت به شاهد 99/49
درصد بیشتر بود .کمترین میزان قطر گل مربوط به تیمار
شاهد بود (شکل.)9
در برخی گلهایشاخه بریدنی که قبل از بلوغ
فیزیولوژیک برداشت میشوند ،تیمار با محلولهای
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شیمیایی اثر مثبتی در افزایش قطر گل و ساقه گلدهنده
دارد ،ولی در برخی دیگر از گلهای شاخه بریدنی که در
مرحله بلوغ فیزیولوژیک برداشت میشوند ،تیمارهای پس
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از برداشت تأثیر بهسزایی در افزایش این صفت ندارند
( Emongor, 2004; Ferrante et al., 2002; Hunter et
.)al., 2004; Sultan & Farooq, 1999
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شکل  .9اثر متقابل تیمارهای مختلف ( :Aاتیلندیآمینتترا استیکاسید ()EDTA؛  :Bفلوئورید سدیم؛  :Cسدیم آزید) و زمان بر
تغییرات قطر گل شاخه بریدنی ژربرا.
;Figure 4. Interaction between different treatments (A: Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA); B: Sodium fluoride
C: Sodium azid) and time on flower diameter of gerbera cut flower.

غفوریان و همکاران :تأثیر مهارکنندههای سنتز لیگنین بر ماندگاری گل بریدنی ژربرا

471

8-HQ
NaF 0.06
NaN₃ 0.1

EDTA 5
NaF 0.08
NaN₃ 0.2

Control
EDTA 10
NaF 0.1

Sucrose
EDTA 15
NaN₃ 0.05

60
50

30
20

)anthocyanins (mg/l

40

10
0
9

7

3

5

1

0

)time (Day

شکل  .5اثر متقابل تیمارهای مختلف ( :EDTAاتیلندیآمینتترا استیکاسید؛  :NaFفلوئورید سدیم؛  :NaN3سدیم آزید) و زمان
بر میزان آنتوسیانینهای گل شاخه بریدنی ژربرا
;Figure 5. Interaction between different treatments (EDTA: Ethylenediaminetetraacetic acid; NaF: Sodium fluoride
NaN3: Sodium azid)) and time on content of anthocyanins of gerbera cut flower.

از آنجاییکه ژربرا از جمله گلهایی است که در
زمان بلوغ فیزیولوژیک برداشت میشود ،تیمارهای
پس از برداشت با مواد شیمیایی مختلف ،احتماالً تأثیر
زیادی در افزایش قطر گل ندارند ( Danaie et al.,
 ،)2011اما بر اساس نتایج حاضر ،تأخیر در آب از
دستدهی ،سبب حفظ قطر اولیه و شادابی گل بعد از
برداشت میشود )2011( Danaie et al. .بیان کردند
جیبرلیکاسید قطر گلهای

در تیمار کوتاهمدت با
ژربرا در تمام غلظتها در ابتدا تا روز سوم آزمایش
افزایش یافت و سپس کاهش نشان دادند ،اما میزان
این کاهش در تمام غلظتها بهطور چشمگیری پایینتر
بیوتیکهای

از شاهد بود .پس از بررسی اثر آنتی
تتراسایکلین و پنیسیلین بر عمر گلجایی و
آنتیاکسیدانی
خصوصیات کیفی و فعالیت آنزیمهای 
در گل بریدنی ژربرا مشاهده شد که استفاده از این
ترکیبات باعث بهبود قطر نسبی گل ،خصوصیات کیفی
و افزایش عمر گلجایی میگردد ( .)Di, 2008در
پژوهش حاضر نیز کاربرد برخی از تیمارهای بازدارنده
سنتز لیگنین قطر گل را نسبت به شاهد ،بهطور
معنیداری بهبود بخشید .این دستاورد مربوط به تأثیر
این ترکیبات بر واکنشهای فیزیولوژی درونگیاهی
است که با جلوگیری از اثر و فعالیت بعضی از

آنزیمهای سنتزکننده لیگنین و جلوگیری از انسداد
آوندها ،باعث افزایش جذب آب توسط گل بریدنی
میشود .بنابراین نتیجه فرآیندهای ذکرشده سبب

بهبود قطر طبق گل و افزایش ماندگاری آن شد.
ميزان آنتوسيانينها

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر تیمارهای
مختلف بر میزان آنتوسیانینها گل شاخه بریدنی ژربرا در
سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .اثر زمان نیز بر
میزان آنتوسیانینهای گل شاخه بریدنی ژربرا در سطح
احتمال یک درصد معنیدار گردید .همچنین اثر متقابل
تیمار و زمان در سطح احتمال یک درصد بر میزان
آنتوسیانینهای گل شاخه بریدنی ژربرا معنیدار گردید
(جدول  .)1در بررسی اثر تیمارهای مختلف در طی
روزهای پس از برداشت مشخص شد که محتوای
آنتوسیانینهای گلبرگها روند نزولی داشته است .سرعت
کاهش در بین تیمارها مختلف بود ،بهطوریکه بیشترین
محتوای آنتوسیانینهای گلبرگها در روز نهم متعلق به
غلظت  0/1سدیمآزید میلیموالر ( 07/80درصد تفاوت
نسبت به شاهد) بود که بیانگر پایینبودن سرعت کاهش
میزان محتوای آنتوسیانینهای گلبرگها در این تیمار
بود که خود بیشترین ماندگاری را داشت .در این روز،
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کمترین محتوای آنتوسیانینهای گلبرگها نیز مربوط به
تیمار شاهد بود (شکل .)5
آنتوسیانینها رنگیزههای محلول در آب هستند که
در واکوئل سلولهای اپیدرمی گلبرگ تجمعیافته و باعث
ظهور رنگهایی در دامنه نارنجی تا بنفش میگردند
(Sharifzadeh et al. .)O’Donoghue et al., 2002
( )2014نشان دادند گلهای بریدنی لیسیانتوس
تیمارشده با فنیلاندیآمین  70میلیموالر -که از
ترکیبات بازدارنده فعالیت آنزیم پراکسیداز است-
بیشترین میزان آنتوسیانینها را نسبت به شاهد و سایر
تیمارهای بهکار برده شده داشتند .مطالعات Vaknin et
 )2005( al.نشان داد که افزایش معنیدار فعالیت آنزیم
پراکسیداز با میزان تخریب آنتوسیانینها در ارتباط است.
آنها بیان کردند که تخریب آنتوسیانینها طی پیری
ممکن است بهدلیل فرایندهای پیری باشد .بهطوریکه
موادی که از فعالیت آنزیم پراکسیداز جلوگیری میکنند
از تخریب آنتوسیانینها جلوگیری کرده و سبب بهبود
رنگ در گلها خواهد شد .کاهش مقدار آنتوسیانین در
طی پس از برداشت ،از نشانههای پیری است .براساس
نتایج این آزمایش مقدار آنتوسیانینها در طی آزمایش و
با گذشت زمان کاهش یافت .نتایج نشان داد تیمارهایی
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که ماندگاری باالتری در مقایسه با سایر تیمارها داشتند،
کاهش مقدار آنتوسیانینها در گلبرگهای آنها با تأخیر
روی داده است.
نتيجهگيري کلی

بهطور کلی با توجه به نتایج این پژوهش میتوان بیان
کرد که از میان بازدارندههای سنتز لیگنین مورد
استفاده در این پژوهش ،بیشترین میزان ماندگاری
مربوط به غلظت  0/00میلیموالر فلوئوریدسدیم و
همچنین غلظت  0/1میلیموالر از سدیمآزید بود که
با افزایش جذب آب ،وزن تر و بهبود روابط آبی،
ماندگاری گل شاخه بریدنی ژربرا را به دو هفته
رساندند .غلظتهای مختلف  EDTAهیچ تأثیری
مثبتی در افزایش ماندگاری گل بریدنی نداشتند و
حتی میزان ماندگاری را نسبت به شاهد کاهش دادند.
بنابراین توصیه میشود در پژوهشهای بعدی ،اثر
ترکیبات دیگری که در فرایند سنتز لیگنینها نقش
بازدارنده دارند ،در گل ژربرا بررسی شود .همچنین
مطالعات میکروسکوپی برای میزان تشکیل لیگنین در
محل برشخورده ساقه ،میتواند تاییدی بر اثر مثبت
ترکیبات استفاده شده در این پژوهش باشد.
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