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  چکیده

ضایعات پس از برداشت از اهمیت خاصی برخوردار  در گلهاي شاخه بریده افزایش کیفیت ومدت نگه داري و به حداقل رسانیدن
هاي بریده میخک رقم نلسون با استفاده از ترکیبات مختلف شیمیایی لذا این تحقیق براي افزایش عمر گلجایی و کیفیت گل. است

، کلرید کبالت و هاي نگهدارنده حاوي ساکارزدر این آزمایش، از محلول. در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار انجام گرفت
صفات طول عمر، وزن تر نسبی، محتواي پروتئین و فعالیت آنزیم پراکسیداز . هاي مختلف استفاده گردیدسیتریک اسید در غلظت

داري را نسبت به تیمار نتایج این بررسی نشان داد تمامی تیمارهاي استفاده شده بر روي صفات فوق تفاوت معنی. اندازه گیري شد
و کمترین آن مربوط به آب مقطر  mg/l300روز مربوط به تیمار کلرید کبالت  33/13بیشترین ماندگاري به مدت . شاهد داشتند

 .بود mg/l250به همراه سیتریک اسید  mg/l300بیشترین قطر گل مربوط به تیمار کلرید کبالت . باشدروز می 33/7به مدت 
  

 پروتئینسید، کلرید کبالت، گل میخک، سیتریک ا: هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
هاي آن یکی از هاي بریدنی مهم و تجاري است که دوام کم گل بریدنی پس از برداشت و پژمردگی گلبرگمیخک یکی از گل

ها پس از برداشت مربوط به نقش مواد محافظ در افزایش عمر گلدانی گل. باشدعوامل محدود کننده در نگهداري و فروش آن می
هاي منبع کربن براي گل. ) 11(باشدهاي تخریبی و فیزیولوژي میخیر انداختن و یا غیر فعال کردن کامل فرآیندها در به تااثر آن

هاي بریده با ساکارز سوبستراي تنفسی قابل استفاده را افزایش داده و همچنین باعث کاهش تیمار گل. بریده محدود است
ها با عوامل دیگر در گیاه موجب تحریک عدم جذب آب بر اثر آلودگی آوندهر نوع تنش آبی و . شودحساسیت و تولید اتیلن می

سیتریک اسید از اکسیداسیون ترکیبات فنلی در جریان سنتز سوبرین، از  .) 7(گرددبیوسنتز اتیلن و در نتیجه افزایش پیري می
جایی که یون کبالت یک بازدارنده ناز آ. کندتشکیل سوبرین که عامل بسته شدن مسیر جریان آب در ساقه است جلوگیري می

هاي گلجاي به دلیل تاخیر در پیري گل و در نهایت افزایش تولید و عمل اتیلن است، دلیل اصلی اختالط  یون کبالت با محلول
شده کلرید کبالت در ارکید دندروبیوم عالوه بر افزایش عمر گلدانی سبب تسریع در باز شدن جوانه هاي گل . شدباطول عمر می

 .) 6(است
  

  هامواد و روش
درجه  20±2محل اجراي آزمایش اتاقی با دماي . طرح کامالً تصادفی انجام شدیک تکرار در قالب  3تیمار و  10زمایش حاضر با آ

 -T2آب مقطر،  - T1تیمارهاي مورد بررسی شامل   .و داراي نور سفید فلوئورسنت سرد بود درصد 70 ±5سانتیگراد، رطوبت نسبی 
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کلرید  - mg/l 200 ،T6کلرید کبالت  - m g/l  250 ،T5سیتریک اسید -m g/l  150 ،T4سیتریک اسید -T3درصد،  5کارزسا
  با سیتریک اسید mg/l 200کلرید کبالت  - m g/l  150 ،T8دبا سیتریک اسی mg/l 200کلرید کبالت  - mg/l 300 ،T7کبالت 
mg/l250 ،T9 -  کلرید کبالتmg/l 300 ید  با سیتریک اسmg/l150 ،T10 -  کلرید کبالتmg/l 300  با سیتریک اسیدmg/l 
به آب و سپس ) دوره پالس(ساعت قرار داده شدند  24هاي ذکر شده به مدت هاي شاخه بریده در تیمارها با غلظتگل. بودند 250

وزن تر، محتواي پروتئین و  صفاتی همچون ماندگاري گل،و روز تعویض شد 3آب مقطر ظروف گلجایی هر. مقطر منتقل شدند
 فعالیت آنزیم پراکسیداز مورد 

 از هامیانگین و مقایسه Excel ، رسم نمودارها با نرم افزار SAS استفاده از نرم افزار با هاتجزیه و تحلیل داده. بررسی قرار گرفتند
  .دانکن انجام شد آزمون طریق

  ماندگاري گل 
گیري ماندگاري ها پژمرده شوند بنابراین، براي اندازهدرصد از گلبرگ 70تا  50است که بنابراین طول عمر گلجائی میخک زمانی 

   .ها هر روز از نظر صفت مذکور ارزیابی شدندگل، گل
  )RFW( 1وزن تر نسبی

وزن تر نسبی بر حسب  .گیري شدگرم اندازه 01/0و در طول دوره انجام آزمایش توسط ترازوي ) قبل از تیمار(ها در روز صفر زن تر نسبی گلو
  .درصد وزن تر اولیه محاسبه شد

  قطر گل
روز (ها قبل از تیمار گل. کننده کیفیت ظاهري گل است و با عمر پس از برداشت گل مرتبط است قطر یا درشتی گل یکی از صفات تعیین

در روز مرگ شاهد مجددا انجام شد و به صورت  اندازه گیري. قطر گل توسط کولیس ورنیه اندازه گیري شد و میانگین آنها ثبت گردید) صفر
  . درصد نسبت به قطر اولیه بیان شد

  محتواي پروتئین
میکرولیتر عصاره گلبرگ با  50میلی لیتر از محلول برادفورد با  5/2. گرم بافت گلبرگ با کمک نیتروژن مایع آسیاب گردید 5/0

نانومتر با  595سپس جذب در طول موج . یکی نگهداري شددقیقه در تار 15بعد از آن به مدت . یکدیگر مخلوط شدند
اعداد به دست آمده از . باشدمی BSA جذب استاندارد  yمحورو  BSAهاي مختلف غلظت  xمحور. اسپکتروفتومتر قرائت گردید

 .)4(در فرمول زیر کرده و با استفاده از آن میزان جذب محاسبه گردید  yها را جایگزین جذب نمونه
  

  ج و بحثنتای
  ماندگاري

افزایش  01/0نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهاي مختلف نسبت به شاهد بطور معنی داري طول عمر را در سطح احتمال 
روز و  13.33با میانگین  T6نشان داد که بیشترین ماندگاري مربوط به ) 2جدول(همچنین نتایج مقایسه میانگین ). 1جدول(دادند

هاي حاوي کلرید کبالت به خوبی عمر گزارش شده که تیمار). 1جدول (روز بوده است  6.33با میانگین  T1 به کمترین مربوط 
هاي اعمالی کلرید کبالت  توانست طی تحقیقی دریافتند که غلظت). 10(دهدهاي بریده شب بو را افزایش میگلجایی و کیفیت گل

هاي بریده سوسن تیمار شده با کلرید کبالت در یافته ها نشان دادند که گل).4(هدراافزایش د "ایلوانا"هاي بریده رز رقم عمر گل
 ).2(ها را افزایش داده استمقایسه با شاهد طول عمر گل

 

                                                             
١. Relative fresh weight 
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  تجزیه واریانس تأثیر تیمارهاي مختلف بر برخی صفات در گل شاخه بریده میخک رقم نلسون. 1جدول 

  میانگین مربعات    درجه آزادي  منابع تغییر
ماندگاري   

  گل
وزن تر 
  نسبی

محتواي   قطر گل
  پروتئین

ماندگاري   
  گل

وزن تر 
  نسبی

محتواي   قطر گل
  پروتئین

35/11   9 9 9 9  تیمار  **  **04/54  88/0  ** *07/370  
  75/134  180/0  65/10  04/0   20 20 20 20  خطاي
Cv        663/5  00/3  891/5  77/12  

  01/0و  05/0مال داري در سطح احتبه ترتیب معنی** و * 
 
 

  وزن تر نسبی
). 1جدول(افزایش دادند 01/0نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تمام تیمارها نسبت به شاهد آب مقطر وزن تر را در سطح احتمال 

ا بT1 و کمترین وزن تر مربوط به T6 نشان داد که بیشترین وزن تر مربوط به تیمار ) 2جدول(همچنین نتایج مقایسه میانگین 
هاي بریده میخک با کبالت نشان داد که وزن تر گل را نسبت به تیمار شاهد تیمار گل). 1جدول (بوده است  194/100میانگین 

هاي وزن تر تمام گل. دهدها شده و از این رو ازدست دهی آب را کاهش میکبالت باعث بسته شدن روزنه. )5(افزایش داده است 
هاي بریده سوسن تیمار گل. کلرید کبالت و اسید سیتریک در ابتدا افزایش و سپس کاهش یافتبریده لیزیانتوس در تیمارهاي 

  ). 3(شده با کلرید کبالت در مقایسه با شاهد وزن تر نسبی را افزایش داده است
  مقایسه میانگین تأثیر تیمارهاي مختلف بر برخی صفات در گل شاخه بریده میخک رقم نلسون. 1جدول

  محتواي پروتئین  قطر گل  وزن تر نسبی )روز(ري ماندگا  تیمار
T1 e 33/6  d 194/100  b 72/5  c  796/67  
T2 d 23/10  bc 251/108 a 18/7  b 181/89  
T3 cd 33/11  c  627/106 a 46/7  bc 288/85  
T4 d 33/10  c  475/106 a 30/7  b 04/90  
T5 00/12  bc 177/107   bc 27/7 a 399/95  ab 

T6 a 33/13  a  411/114  a  43/7  a 426/111  
T7 33/11 cd 28/108   bc 37/7  a  658/91 ab 

T8 33/11  bc 266/112  ab 53/7  a 389/85  bc 

T9 33/12  abc 544/108  bc 13/7  a 135/94  ab 

T10 66/12   ab   402/114 a 66/7   a 534/98  ab 

  .ندارند 05/0در سطح احتمال  LSDاري  از نظر آزمون ددر هر ستون تیمارهایی که حداقل یک حرف مشترك دارند، تفاوت  معنی
  قطر گل

درصد افزایش  1داري قطر گل را در سطح احتمال نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهاي مختلف نسبت به شاهد بطور معنی
). 2جدول (وجود نداشت  داريهمچنین نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بین خود تیمارها اختالف معنی). 1جدول(دادند 

 72/5سانتیمتر و کمترین قطر مربوط به شاهد آب مقطر با میانگین  66/7با میانگین T10بیشترین قطر گل مربوط به تیمار 
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.  .قطر گل به دلیل توسعه گل در روزهاي اول افزایش یافت و به تدریج به دلیل بروز پیري کاهش یافته است. سانتیمتر بوده است
هاي گالیل را بطور قابل توجهی قطر گلچه mg/l 300نمایند کلرید کبالت مطابقت دارد که بیان می )9(آزمایش با نتایج  نتایج این

  .دهدهاي شاهد افزایش میدر مقایسه با گل
  محتواي پروتئین 

 افزایش دادند%  5احتمال  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تمام تیمارها نسبت به شاهد آب مقطر محتواي پروتئین را در سطح
و کمترین وزن تر مربوط T6 نشان داد که بیشترین وزن تر مربوط به تیمار ) 2جدول(همچنین نتایج مقایسه میانگین ). 1جدول(

تیمار با کلرید ). 1جدول (داري وجود ندارد اختالف معنی T7و T6 ،T10 ،T5 ، T9چنین بین تیمارهاي هم. بوده استT1 به 
تواند به  افزایش فعالیت پروتئین می). 8(طور قابل توجهی نسبت به شاهد افزایش داده بود سطح پروتئین را به mg/l 400 کبالت

کاهش تنش و بهبود روابط آب در گل هاي شاخه بریده ممکن است دلیل دیگري براي افزایش . علت کاهش فعالیت پپتیداز باشد 
) 1(نتایج این آزمایش با نتایج . شود کند و باعث ثبات غشاء سلول میلولی جلوگیري میفعالیت پروتئین باشد که از تخریب غشاي س

  .سازگار می باشد
 

  نتیجه گیري کلی
تواند طول عمر گل میخک را افزایش داده و بهترین توان نتیجه گرفت که تیمار با کلرید کبالت میبا توجه به نتایج این آزمایش می

 .باشد mg/l 300تواندمی غلظت مورد استفاده نیز
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