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  شیمیایی  -یفیزیکآدنین و پراکسیدهیدروژن بر خواص  اثرات بنزیلبررسی 

  Anthurium andreanumبریده   گل شاخه
  

  3و حسن ملکی لجایر 1، سیدکریم تهامی3، یونس پوربیرامی هیر2اسماعیل چمنی*، 1کوهی  میترا فاضل
  ، ، اردبیل، ایرانگروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی ارشد کارشناسی آموخته دانش1

  ، ، اردبیل، ایرانگروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلیاستاد 2
   ، اردبیل، ایرانمحقق اردبیلی گروه علوم باغبانی، دانشگاهاستادیار 3

  05/05/1398؛ تاریخ پذیرش: 18/01/1398تاریخ دریافت: 

  1چکیده
هیدروژن روي عمر تأثیر پراکسید .استدهی طوالنی گیاهی متعلق به خانواده شیپوري  آنتوریوم با طول دوره گل سابقه و هدف:

عمر  شیسبب افزا پائین این مادهغلظت  است که هنشان داد ابریده سوسن رقم مانیس  گل شاخه گلجایی و کیفیت پس از برداشت
سبب به تأخیر کاربرد بنزیل آدنین نیز  .شودمی ماریتحت ت هايروز در گل 8/12شاهد به  هاي روز در گل 8/9از  ییگلجا

 یپژوهش بررس نیام اهدف از انج شود.بو و گالیول میهاي شبانداختن پیري در رز، زنبق، الله و جلوگیري از زرد شدن برگ
 .باشد یمغلظت  نیبهتر نییتع آنوم و آندره گونه ومیعمر پس از برداشت آنتور شیدر افزا نآدنی لیو بنز دروژنیدهیپراکس ریتأث
  

 100تا  5(از  و پراکسید هیدروژن ام)پیپی 1000تا  1(از  آدنینهاي مختلف بنزیلمنظور بررسی اثرات غلظت به ها: مواد و روش
ر تکرا 5در قالب طرح کامالً تصادفی با  سه آزمایش جداگانه بریده آنتوریوم  گل شاخهشیمیایی -یفیزیکبر خواص  کروموالر)ما

شده، قند محلول و نشت یونی مورد بررسی قرار  تر نسبی، میزان محلول جذب عمر گلجایی، وزنمانند هایی  شاخص. اجرا گردید
  گرفت.

  

عمر  داري سبب افزایشمعنی طوربهآدنین،  ام بنزیلپیپی 100ایج حاصل از هر سه آزمایش نشان داد که غلظت نت ها: یافته
 ي تیمار شدههاگل) شد و آدنین ام بنزیلپیپی 100شده با  هاي تیمارگل روز در 6/19شاهد به  هايروز در گل 15از گلجایی (

مایکروموالر اثر  25تیمار پراکسید هیدروژن در آزمایش اول با غلظت بودند.  برخوردار نسبت به شاهد از طول عمر باالتري
  مایکروموالر)  100و  50هاي باالتر (که غلظت تر نسبی داشت در حالی شده و وزن گلجایی، محلول جذب داري بر عمر معنی

مورد استفاده  هاي غلظتهمه  سوم نیزمایش مایکروموالر و در آز 25و  15، 5هاي غلظت در آزمایش دوم داري نداشتند. اثر معنی
  چنین اثر همه تیمارها در آزمایش سوم بر میزان قند محلول و نشت یونی  داري بر صفات مورد ارزیابی داشت. هم تأثیر معنی

ر از هاي مختلف پراکسید هیدروژن بر عمر گلجایی در هر سه آزمایش بهت تأثیر غلظت دار بود. درصد معنی 1در سطح احتمال 
  شاهد بود.

                                                
  echamani@uma.ac.irمسئول مکاتبه:  *
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جلوگیري از کاهش آب این مواد سبب کاربرد روژن بر جذب آب، توجه به اثرات مثبت بنزیل آدنین و پراکسیدهید با گیري: نتیجه
این  کاربرد دي در شادابی و طول عمر گل دارند. از طرف دیگر،عامل نقش زیا و این دو شودمی هاي شاخه بریده آنتوریوم گل

دست  هنتایج ب . بر اساسشود میوریوم شاخه بریده گل آنت در یش کربوهیدرات محلول و کاهش نشت یونیافزاسبب ترکیبات 
مایکروموالر) به افزایش  25و  15، 10، 5هیدروژن در سطوح بهینه (پراکسید و امپیپی 100 در غلظت آدنینبنزیل ، کاربردآمده

 نماید.  میزیادي هاي آنتوریوم شاخه بریده کمک  شادابی و طول عمر گل
  

 عمرگلجایی، قند محلول، نشت یونی، وزن تر نسبی  کلیدي: هاي واژه

  
  مقدمه

آخرین آمار موجود در مقاالت، ارزش بر اساس 
میلیارد  7/5ه نزدیک به هاي شاخه بریدجهانی گل

کننده  ترین صادر هلند بزرگکه از این بین است.  دالر
اي کلمبیا، و کشوره بودههاي بریده در جهان  گل

. )3( هاي بعدي قرار دارنداکوآدور و کنیا در رتبه
 Anthurium andreanum با نام علمیآنتوریوم 

ی منطقه مرکزي بوده و بوم 1از خانواده شیپوريگیاهی 
). اهمیت و جایگاه گل 16باشد (و جنوبی آمریکا می
هان زینتی به لحاظ قیمت باالي آنتوریوم در میان گیا

شاخه گل آن برابر یک بشکه نفت  ارزش چهل آن
چنین طول عمر زیاد گل بریده آن  ) و هم4است (

ن است. از مزایاي دیگر این گیاه طوالنی بودن دورا
). 16رسد ( ماه می 3گلدهی است که به حدود 

میزان اندك اتیلن نیز حساسیت نشان  آنتوریوم حتی به
  ).37دهد ( می

 و 800، 600پراکسیدهیدروژن ( تأثیردر پژوهشی 
مایکروموالر) روي عمر گلجایی و کیفیت  1200

نگهداري گل شاخه بریده سوسن رقم مانیسا مورد 
 600بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت 

روز  8/9مایکروموالر سبب افزایش عمر گلجایی از 
هاي تحت تیمار  روز در گل 8/12هاي شاهد به  در گل

منفی  تأثیرکروموالر مای 1200و  800هاي شد. غلظت
داشتند. تیمار با غلظت مناسب پراکسیدهیدروژن سبب 

چنین افزایش کیفیت  طوالنی شدن طول عمر و هم
                                                
1- Araceae 

پس از برداشتی گل شاخه بریده سوسن رقم مانیسا 
انداختن تخریب  تأخیرشد، که این عمل با به 

، از گیاه رطوبتکاهش از دست دهی کلروفیل، 
هاي  تر گل وزن و دراتکربوهیجلوگیري از کاهش 

حفظ پایداري غشا  زمان طور هم هشاخه بریده و ب
همراه بوده است. این نتایج براي اولین بار نشان داد 
که غلظت بهینه پراکسید هیدروژن ممکن است نقش 

هاي شاخه بریده کنندگی پیري در گل ثبتی در تنظیمم
چنین نتایج پژوهش دیگر نشان  هم ).24داشته باشد (

، 200( مختلف پراکسید هیدروژن هاي که غلظت داد
 عمر گلجایی سبب افزایشمیکروموالر)  600و  400

 بریده و بهبود کیفیت پس از برداشت گل شاخه
عمر کار برده شده  هاي بههمه غلظت شد.آلسترومریا 

ترین عمر گلجایی در  بیش وگلجایی را افزایش داد 
مشاهده شد  رالمیکرومو 600تیمار هیدروژن پراکسید 

هاي شاهد بود. هیدروژن  تر از گل که هفت روز بیش
و  ها چنین باعث کاهش پژمردگی گلچه پراکسید هم
 هاي شاهد شد رفت آب در مقایسه با گل کاهش هدر

)33(.  
ها طبیعی و  ترین اثرات سایتوکنین یکی از مهم

در پیري و تسریع انتقال مواد غذایی  تأخیرمصنوعی، 
ها موجب کاهش  . سایتوکنینو مواد آلی است

حساسیت بافت گیاهی به اتیلن شده و موجب افزایش 
تواند  آدنین می). بنزیل21شود ( ها می عمر انباري گل

در پراکسیده شدن  تأخیربا بهبود دوام غشاء سلولی، 
یونی سبب  هاي غشاء سلولی و کاهش نشت لیپید
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ه ). ب23هاي شاخه بریدنی شود (افزایش ماندگاري گل
انداختن پیري در رز، زنبق و الله و جلوگیري  تأخیر

بو و گالیول از دیگر هاي شباز زرد شدن برگ
چنین  آدنین هم). بنزیل37هاست (سایتوکنینات تأثیر

انداختن پیري  تأخیردر باز شدن جوانه در الله و به 
هدف از انجام این  ).12دارد ( تأثیرهاي سوسن  گل

 رآیی و تعیین بهترین غلظتکا تأثیرپژوهش بررسی 
آدنین در راستاي افزایش پراکسیدهیدروژن و بنزیل

  باشد. عمر پس از برداشت آنتوریوم رقم سانگلو می
  

  ها مواد و روش
این پژوهش در طی سه آزمایش مجزا در پاییز و 

در آزمایشگاه پس از برداشت  93و بهار  92زمستان 
نشگاه محقق گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزي دا

ها از  اردبیلی انجام پذیرفت. براي انجام این طرح، گل
به و اي واقع در استان تهران خریداري شده  گلخانه

علوم کشاورزي   اشت دانشکدهآزمایشگاه پس از برد
ند. قبل از اعمال دانشگاه محقق اردبیلی انتقال داده شد

متر زیر آب  ها حدود دو سانتی گل  تیمارها، ساقه
ورت مورب بریده شد تا از انسداد آوندي ص به

مدت دو ساعت و  آدنین به جلوگیري شود. تیمار بنزیل

مدت ده دقیقه اعمال شدند.  تیمار پراکسیدهیدروژن به
هاي بریده گل آنتوریوم، در  پس از اتمام تیمار شاخه

که حاوي  ارزیابی طول عمر گل اي هاي شیشه بطري
 300به مقدار  دارنده شامل آب مقطر محلول نگه

هیپوکلرید سدیم گرم در لیتر  میلی 10و  سی سی
بود، قرار داده شده و به اتاق پس از  (وایتکس)

گراد،  سانتی  درجه 22±2برداشت استاندارد با دماي 
 12و سیکل نوري  درصد 50-60 رطوبت نسبی

ساعت تاریکی منتقل شدند.  12ساعت روشنایی و 
 5با  مالً تصادفیصورت طرح کا ها به این آزمایش

  اجرا شدند. تکرار
که این آزمایش سه مرتبه تکرار  با توجه به این

هاي مناسب از تیمارها،  علت تعیین غلظت شده بود به
قبلی تصحیح شده و  هاي کار رفته در آزمایش همقادیر ب

هاي فعال و داراي اثرات مثبت ادامه آزمایش  با غلظت
ي تأیید نتایج صورت گرفت و آزمایش سوم در راستا

هاي  ریزي و اجرا گردید. غلظت آزمایش دوم طرح
شرح زیر  مختلف به هاي شکار رفته در آزمای به

   .)1(جدول  باشد می

  
 .هاي مختلف پراکسید هیدروژن و بنزیل آدنین در آزمایش هاي غلظت -1 جدول

Table 1. Concentration of benzyladenin and hydrogen peroxide in different experiments. 

  یتیمارهاي آزمایش
Experiment treats 

 غلظت  
Concentration  

  

 آزمایش اول
First test  

 آزمایش دوم
Second test  

 آزماش سوم
Third test  

 پراکسید هیدروژن (مایکروموالر)
H2O2 (µM)  

 15و  10، 5 35و  25، 15، 5 100و  50، 25

 ام)پیبنزیل آدنین (پی
BA (mg/L-1) 

 150و  100، 50 400و  200، 100، 50 1000و  100، 1

 آب دیونیزه (شاهد)
ddwater (Ctrl)  
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هاي مختلف  غلظت تأثیردر آزمایش اول و دوم 
تر نسبی  عمر گلجایی، وزن مانندتیمارها روي صفاتی 

و میزان محلول جذب شده و در طی آزمایش سوم 
محلول تر نسبی، میزان  روي عمر گلجایی، وزن

شده، قند محلول و نشت یونی مورد بررسی  جذب
  قرار گرفت.

ها  هایی که گلوسیله تعداد روز بهشاخص طول عمر 
در محلول آزمایش قرار گرفتند تا زمانی که ارزش زینتی 

پژمردگی و آماس  خود را از دست دادند (تغییر رنگ،
صورت  عنوان شاخص طول عمر بود که به عادي) به غیر

  برداري صورت گرفت. دادهروزانه 
محلول با استفاده  يها دراتیکربوه يریگ اندازه
طول  انجام شد. )20ایریگوین و همکاران ( از روش

صورت  به( صورت روزانه عمر پس از برداشت به
فاصله زمانی از زمان تیمار تا پایان عمر گل و 

تر نسبی  ، وزندرصد گل محاسبه شد) 50پالسیدگی 
ها و  از طریق وزن کردن شاخه یک روز در میان

صورت درصد بیان  استفاده از رابطه زیر محاسبه و به
  شد:

  

)1     (                           100
0


t

t

W
WRFW  

  
تر نسبی گل بر حسب درصد،  وزن RFW ،که در آن

Wt  و  و 6، 4، 2وزن ساقه نمونه در روز ...Wt=0 
باشد.  تیمارها می وزن همان ساقه در هنگام اعمال

صورت یک در میان از  مقدار محلول جذب شده نیز به
ها و با استفاده از رابطه زیر  طریق وزن کردن بطري

   محاسبه گردید.
  

)2                                       (
t

tt
u W

SSS 1
  

  

وزن ساقه  Stشده،  میزان محلول جذب Su که در آن،
وزن همان محلول  St-1و  ... و 6، 4 ،2نمونه در روز 

  باشد.  در هنگام اعمال تیمارها می
خسارت به غشاء ( نشت یونی گیري جهت اندازه

عدد  10 ی)، در دو مرحله یعنی روز اول و آخر،سلول
دیسگ از اسپات گل تهیه شده و در داخل فالکون 

 12لیتر آب مقطر قرار داده شد بعد از  میلی 20حاوي 
گیري  ) اندازهEC1ها ( الکتریکی نمونه ساعت هدایت

درجه  100دقیقه در دماي  30ها  شد سپس نمونه
گراد جوشانده شده و پس از سرد شدن هدایت  سانتی

گیري شد و  ها مجدداً اندازه ) نمونهEC2الکتریکی (
 از )EL( سلولی) غشاء به (خسارت نشت یونی میزان

  ). 29( سبه شدرابطه زیر محا
  
)3        (                      EL= (EC1/EC2)×100  
  

 دو مرحلهدر نیز قند محلول گیري  جهت اندازه
گرم از گلبرگ خشک شده را  5/0 ،(روز اول و آخر)

لیتر  میلی 5در داخل بوته چینی پودر کرده و به آن 
دقیقه  20مدت  اضافه شد و به درصد 95اتانول 

آنترون  لیتر معرفمیلی 3سانتریفیوژ گردید. سپس 
 لیتر اسید سولفوریک میلی 100گرم آنترون+  میلی 150(

ها  لیتر از هر کدام از عصاره میلی 1) را با درصد 72
نانومتر با استفاده از  517مخلوط کرده و در طول موج 
قرائت  Genway6705دستگاه اسپکتروفتومتر مدل 

ها با استفاده از منحنی استاندارد شد. مقدار قند نمونه
  .)20( یابی شدارز

، 25، 15، 10، 5هاي در طول این آزمایش غلظت
مایکروموالر پراکسید هیدروژن  100و  50، 35
، HO5 ،HO10ترتیب با حروف اختصاري  به

HO15 ،HO25 ،HO35 ،HO50  وHO100  و
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 1000و  400، 200، 150، 100، 50، 1هاي  غلظت
ترتیب با حروف اختصاري  ام بنزیل آدنین به پی پی

BA1 ،BA50 ،BA100 ،BA150 ،BA200 ،
BA400  وBA1000  .هاي  دادهنشان داده شده است

تجزیه  SASافزار  با استفاده از نرمحاصل از آزمایش 
اي  دامنه ها با آزمون چندشد و مقایسه میانگین داده

مورد مقایسه قرار  درصد 1دانکن در سطح احتمال 
 Excelزار اف ها با استفاده از نرم گرفت. رسم نمودار

  انجام گرفت.
  

  نتایج و بحث
بین تیمارهاي مختلف  1براساس شکل : آزمایش اول

هاي آنتوریوم اختالف  از نظر ویژگی عمر گلجایی گل
 100معنی که غلظت  داري وجود داشت. بدین معنی

مایکروموالر  25ام بنزیل آدنین و سطح  پی پی
ر دار میانگین عم پراکسیدهیدروژن سبب افزایش معنی

روز در تیمار شاهد  4/14از  هاي آنتوریوم گلجایی گل
مایکروموالر  25روز در غلظت  17ترتیب به  به

ام  پی پی 100روز در تیمار  4/18روژن و پراکسید هید
  ). 1شد (شکل  نبنزیل آدنی

  

  
  

  .تیمارهاي مختلف بر طول عمر گل شاخه بریده آنتوریوم تأثیر -1شکل 
Fig. 1. The effect of various treatments on vase life of Anthurium.  

  
 زمان گذشت تأثیراز سوي دیگر نتایج بررسی 

بر صفت میزان محلول  ماندگاري گل در محلول
شده  شده نشان داد که میزان محلول جذب جذب

  هاي آنتوریوم با افزایش زمان قرارگیري گل  گل
ن در ام بنزیل آدنی پی پی 100شاخه بریده در غلظت 

روزهاي هشتم، دهم، دوازدهم، چهاردهم، شانزدهم، 
در طی همین روزهاي یافت.  هجدهم و بیستم افزایش 

پراکسیدهیدروژن مایکروموالر  100 ذکر شده تیمار
  ).2جدول ترین میزان جذب محلول را داشت ( کم

در  داري در محلولنگه زمانمدت عامل  تأثیر
د و میانگین بوتر نسبی نیز به این صورت  صفت وزن

آدنین با ام بنزیلپیپی 100تر نسبی بین غلظت  وزن
شاهد در روزهاي ششم، دهم، دوازدهم، چهاردهم، 

داري نشان داد شانزدهم، هجدهم و بیستم تفاوت معنی
هاي مربوط به سطوح  ). مقایسه میانگین3(جدول 

  مختلف تیمار پراکسیدهیدروژن نشان داد که تیمار 
پراکسیدهیدروژن در روزهاي ششم، ر مایکروموال 25

هشتم، دهم، دوازدهم، چهاردهم، شانزدهم، هجدهم و 
داري با شاهد داشت و غلظت بیستم اختالف معنی

مایکروموالر در روزهاي هجدهم و بیستم وزن  100
و این اختالف تري از شاهد داشت  تر نسبی کم

مدت  عمر گلجایی کوتاه ).3دار بود (جدول  معنی
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ترین مشکالت در صنعت شاخه بریده از مهم هاي گل
که داخل محلول ایی ریزجاندارن باشد.گلکاري می

ها، مخمر  کنند که شامل باکتريداري گل رشد می نگه
هاي شاخه بریده مضر بوده، ها هستند براي گل وکپک

به انسداد آوندي انتهاي بریده ساقه منتج شده و در 
چنین اتیلن  کنند. هم ذب آب جلوگیري مینهایت از ج

کنند که پیري گل را تسریع کرده و و سمومی تولید می
  ). 5و  2دهند (عمر گلجایی را کاهش می

شود.  هاي آنتوریوم میاتیلن موجب افتادگی ساقه گل
میزان اندك اتیلن نیز حساسیت نشان  این گل حتی به

آدنین  زیلها و از جمله بن). سایتوکنین37دهد ( می
موجب کاهش حساسیت بافت گیاهی به اتیلن شده و 

). 22شود (ها میموجب افزایش عمر انباري گل
آدنین بر عمر ) نیز تأثیر مثبت بنزیل32رابرت (

). تیمار 32هاي بریدنی را تأیید کرد (گلجایی گل
آدنین هم تیره گرم در لیتر بنزیلمیلی 100هلکونیا با 

ها را به تأخیر انداخته و زش آنشدن براکته و هم ری
). 23برابر افزایش داده است ( 5/2طول عمر گل را 
زاده و  حاتم هاي ما همخوانی دارد.این نتیجه با یافته

هاي مختلف بنزیل ) نیز تأثیر غلظت19همکاران (
آدنین و تیدیازرون در افزایش عمر پس از برداشت 

قرار داده  گل شاخه بریده آلسترومریا را مورد بررسی
و عنوان کردند که کاربرد بنزیل آدنین سبب بهبود عمر 
پس از برداشت آلسترومریا از طریق افزایش میزان 

و حفظ  نسبی جذب مواد محلول، افزایش وزن تر

که با نتایج این پژوهش مطابقت  شودسبزینگی می
هاي  نتایج این پژوهش با نتایج یافته .)19( دارد

)، 26هاي آلسترومریا ( گلمختلف در  پژوهشگران
) در مورد 28) و مریم (36)، گالیول (31سوسن (

ها  آدنین در افزایش عمر گلجایی گل تأثیر مثبت بنزیل
چنین مشاهده شده است که کاربرد  هم مطابقت دارد.

هاي  دلیل تأخیر در باز شدن غنچه پراکسید هیدروژن به
هاي  گل رز، سبب بهبود عمر پس از برداشت گل

که اینکار از طریق فعال  یده این گیاه شده استبر
هاي دفاعی در گیاه صورت اي از واکنشزنجیره شدن

  ).7( گیرد می
هاي این آزمایش داده  مقایسه میانگین آزمایش دوم:

و  100، 50هاي نشان داد که بنزیل آدنین در غلظت
ام باعث افزایش عمر گلجایی شد و پیپی 200
 BA100روز) از تیمار  6/17ترین طول عمر ( بیش

که  حالی دست آمد. در هتر از شاهد) ب روز بیش 4/5(
داري با شاهد نداشت. ام تفاوت معنیپیپی 400تیمار 

  هاي مورد آزمایش پراکسیدهیدروژن ه غلظتهم
مایکروموالر با شاهد تفاوت  35(فقط غلظت 

داري عمر گلجایی  طور معنی داري نداشت) نیز به معنی
  ترین طول عمر  گل آنتوریوم را افزایش دادند. بیش

بود که سبب  HO5در این ماده مربوط به تیمار 
روز در تیمار  2/12افزایش طول عمر گلجایی از 

  روز در تیمار مورد آزمایش شد  2/16شاهد به 
  ).2(شکل 
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  .ارهاي مختلف بر طول عمر گل شاخه بریده آنتوریومتیم تأثیر -2شکل 
Fig. 2. The effect of various treatments on vase life of Anthurium. 

  
از مقایسه میانگین  دست آمده هبر اساس نتایج ب

در تمامی روزهاي که  مشخص شدشده  محلول جذب
پس از تیمار باالترین مقدار جذب محلول مربوط به 

ختالف ا که بود ام بنزیل آدنین پی پی 100تیمار 
ترین میزان محلول  . کمتداري با شاهد داش معنی

ي پس از تیمار در غلظت ها شده نیز در تمامی روز جذب
   ).4جدول ( ام بنزیل آدنین مشاهده شد پی پی 400

 هاي ها نشان داد که غلظت مقایسه میانگین داده
لول جذب مح هیدروژن از نظر میزانمختلف پراکسید

) تفاوت 5جدول ) و وزن تر نسبی (4شده (جدول 
 تیمارروزهاي پس از تمامی در با شاهد داري را  معنی

هاي ذکر  ترین مقدار شاخص ترین و کم بیش نشان داد.
 .دبو HO35و HO5  تیمارترتیب مریوط به  شده به

کننده  عنوان یک عامل ضدعفونی پراکسیدهیدروژن به
خیر پراکسید هاي ا در سال). 34شود ( محسوب می
میکروبی با پتانسیل عنوان عامل ضدهیدروژن به

ها  ها و سبزياي میوهافزایش دادن طول عمر قفسه
). پژوهش انجام شده توسط لیائو 8کار رفته است ( هب

) مبنی بر تأثیر پراکسیدهیدروژن در 24و همکاران (
میزان ماندگاري گل سوسن رقم مانسیا را تأیید کرد. 

چنین نتایج آزمایش نشان داد که میزان جذب  هم

آدنین با  هاي تیمار شده با بنزیل محلول در گل
ام)  پی پی 200و  150، 100، 50هاي مناسب ( غلظت

داري افزایش یافته و طور معنی هدر مقایسه با شاهد ب
ترین میزان جذب  ام بیش پی پی 100آدنین  بنزیل

افزایش طول عمر محلول را داشته و در نهایت سبب 
هاي موتویی و گلجایی شده است. این نتایج با یافته

 ) روي گل آلسترومریا که نقش اسید27همکاران (
تر مثبت و  آدنین را در افزایش وزن جیبرلیک و بنزیل

)، مطابقت دارد. کاربرد 27دانستند ( دار می معنی
هاي شاخه بریده خسارت تنش  ها روي گل سایتوکنین

ش داده، موجب بهبود آب و حفظ آبی را کاه
چنین موجب کاهش  شود. هم ها می تورژسانس گلبرگ

سرعت تنفس، کاهش حساسیت به اتیلن و جلوگیري 
). ثابت شده که 11گردد ( از تولید اتیلن می

اي القاء شده پراکسیدهیدروژن در بسته شدن روزنه
). بسته شدن 6آبسیزیک دخیل است ( توسط اسید

زایش محتواي نسبی آب گیاه در ارتباط افاي با  روزنه
افتد  تر به تأخیر می ) و در نتیجه کاهش وزن15است (

هاي آزمایش ما در خصوص  که این مطالب یافته
تر  افزایش جذب محلول و تأخیر در کاهش وزن

   نماید. نسبی را تأیید می
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نتایج حاصل از آزمایش سوم این : آزمایش سوم
آدنین و  مام سطوح بنزیلتپژوهش نشان داد که 

عمر  افزاش داري بر پراکسیدهیدروژن اثر معنی
عمر از تیمار  طول ترین بیش و گلجایی داشتند

BA100  در این آزمایش دست آمد هروز ب 6/19با .
روز مربوط به تیمار شاهد  15ترین طول عمر با  کم
  ). 3شکل ( بود

 ها نشان داد که در چنین مقایسه میانگین داده هم
دهم، دوازدهم،  روزهاي چهارم، ششم، هشتم،

 BA100چهاردهم، شانزدهم، هجدهم و بیستم، تیمار 
جدول ( داشتشده را  باالترین مقدار محلول جذب

ها و همه  تمامی غلظت در نیز آدنین تیمار بنزیل ).6
داري نسبت به  روزهاي پس از تیمار اختالف معنی

ترین مقدار  تر نسبی داشت و بیش وزن از نظر شاهد
دست  هام بنزیل آدنین ب پی پی 100این شاخص از تیمار 

چنین نشان  مقایسه میانگین داده هم ).7جدول (آمد 
هاي استفاده غلظت ههمدر هیدروژن  پراکسید داد که

داري بر طول عمر، میزان محلول تأثیر معنی شده
 داري تفاوت معنی شده و وزن تر نسبی داشت و جذب

هاي پس از تیمار  اهد در تمامی روزنسبت به ش را
ترین طول عمر، باالترین وزن تر نسبی  . بیشدنشان دا
شده در این آزمایش  ترین میزان محلول جذب و بیش

دست  هب پر اکسید هیدروژن مایکروموالر 10غلظت از 
  ).7جدول ( آمد

آدنین  ) تأثیر کاربرد بنزیل9دانایی و عبدوسی (
را بررسی کرده و  Sorbetروي گل بریده ژربرا رقم 

هاي مختلف شان داد که غلظتنتایج حاصل ن
طور مؤثري سبب افزایش عمر پس از  آدنین به بنزیل

). در 9ها نسبت به شاهد شده است ( برداشت گل
هیدروژن بر ثیر مثبت کاربرد پراکسیدآزمایشی دیگر تأ

هاي شاخه بریده عمر پس از برداشت و انبارمانی گل
ه است. نتایج این پژوهش نشان داده رز گزارش شد

داري سبب بهبود  طور معنی است که کاربرد این ماده به
میزان جذب محلول، جلوگیري از کاهش وزن تر 
نسبی، کاهش نشت الکترولیتی و افزایش طول عمر 

). که با نتایج حاصل 35هاي بریده رز شده است. ( گل
  از این پژوهش مطابقت دارد 
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  .هاي مختلف بر طول عمر گل شاخه بریده آنتوریوم تیمار تأثیر -3شکل 
Fig. 3. The effect of various treatments on vase life of Anthurium. 
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میزان نشت یونی نیز : میزان نشت یونی و قند محلول
آدنین و  در طی عمر گلجایی در همه سطوح بنزیل

شاهد افزایش یافت ولی این سیر چنین تیمار  هم
و از  تر از همه بود صعودي در تیمار شاهد بیش

و  در روز آخر رسید 04/79در روز اول به  93/19
و  100، 50آدنین ( هاي بنزیل داري با تیمار تفاوت معنی

آدنین  که تیمار بنزیل ام) داشت. در حالی پی پی 1500
الترین ام داراي حداقل نشت یونی و با پی پی 100

دهد این تیمار با که نشان می میزان قند محلول بود
کاهش نشت یونی باعث افزایش طول عمر پس از 

 هاي شاخه بریده آنتوریوم شده است برداشت در گل
  ).7 (جدول

  
  .شاخه بریده آنتوریومزان قند محلول و نشت یونی در گل تیمارهاي مختلف بر می تأثیرمقایسه میانگین  -8جدول 

Table 8. Means comparition of the effect of various treatments on soluble sugar content and ion leakage of cut 
Anthurium flowers. 

 تیمار
Treatment  

 غلظت
Concentration 

 محلول قند
Soluble sugar  

 نشت یونی
Ion leakage  

 روز اول
First day  

 روز آخر
Last day  

 روز اول
First day  

 روز آخر
Last day  

 Ctrl  0 2.1573a 1.0433e 19.9341a 79.043a شاهد
 پراکسیدهیدروژن
 (مایکروموالر)
H2O2 (µM)  

5 2.1566a 1.4710bc 19.9345a 59.322c 
10 2.1560a 1.5776ab 19.9348a 56.227d 
15 2.1566a 1.4063cd 19.9381a 61.216c 

  آدنین بنزیل
 ام) پی (پی

BA (mg/L-1)  

50 2.1566a 1.3963cd 19.9331a 61.337c 
100 2.1560a 1.6326a 19.9386a 52.301e 
150 2.15760a 1.440c 19.9341a 60.24c 

  داري با هم ندارند. درصد تفاوت معنی 1هاي داراي حروف مشترك در هر ستون از لحاظ آماري در سطح احتمال  میانگین
In each column, numbers followed by the same letter are not significantly different (P<0.01). 

  
) 24( و و همکارانائلی پژوهش انجام شده توسط

ز مناسب پراکسید هیدروژن اثر تیمار با د نشان داد که
داري در میزان قند محلول و نشت یونی  مثبت و معنی

خوانی  هم هاي پژوهش ما که با یافته )،24( داشته است
د. نتایج این پژوهش نشان داد سطوح باالي قند دار

پراکسیدهیدروژن  وسیله هها که ب محلول در گلبرگ
هاي شاخه  القاء شده ممکن است با عمر گلجایی گل

بریده در ارتباط باشد. مطالعات متعددي نشان دادند 
هاي گالیول با پایداري غشاء در پیري گل تأخیرکه 

) بیان کردند 25(ران مالکو و همکامرتبط بوده است. 
پارچگی غشا و عنوان شاخص یک که نشت یونی به

باشد. نتایج ما آسیب دیدن گیاهان در طی پیري می

هاي  این موضوع را تأیید کرد و نشان داد که پیري گل
بنابراین  بریده با افزایش نشت یونی مرتبط است.

 گیري کرد که این ترکیب با داشتنتوان نتیجه می
کنندگی و حفظ پایداري غشاء  فونیخاصیت ضدع

مثبتی در افزایش عمر پس از  تأثیرسلولی توانسته 
در  بریده آنتوریوم داشته باشد. هاي شاخهبرداشت گل

در جیبرلیک اسید آزمایشی دیگر کاربرد بنزیل آدنین و 
گرفت بررسی مورد افزایش طول عمر گل بریده ژربرا 

که کاربرد این مواد  دست آمده نشان داد هو نتایج ب
سبب افزایش طول عمر، افزایش وزن تر نسبی، بهبود 

شود  پایداري غشاء و افزایش مواد جامد محلول می
)10(.  
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 گیري کلی نتیجه
هایی  آدنین و پراکسیدهیدروژن بر ویژگی بنزیل

هاي  چون جذب آب و جلوگیري از کاهش آب گل هم
  این  واثرات مثبتی داشتند شاخه بریده آنتوریوم 

ي در شادابی و طول عمر گل دو عامل نقش زیاد
از سوي دیگر اثر این ترکیبات بر افزایش دارند. 

مثبت بود  کربوهیدرات محلول و کاهش نشت یونی
 دست آمده از این پژوهش هبا توجه به نتایج ب بنابراین

  ترین طول عمر  ها براي دستیابی به بیش مصرف آن
  . بر بل توصیه استوریوم شاخه بریده قاگل آنت

ام،  پی پی 100آدنین  این اساس، مصرف محلول بنزیل
 25و  15، 10، 5هیدروژن در سطوح بهینه ( پراکسید

هاي  مایکروموالر) به افزایش شادابی و طول عمر گل
  آنتوریوم شاخه بریده کمک زیادي نماید. 
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