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 )۱۳۸۶( ۲۴۸تا  ۲۳۷صفحه هاي  ۴شماره  ۸مجله علوم و فنون باغباني ايران جلد 

  ١ژربرا گل ي پس از برداشتاثر هوميک اسيد بر جذب کلسيم و رفتار فيزيولوژيک
EFFECT OF HUMIC ACID ON CALCIUM ABSORBTION AND 
POSTHARVEST BEHAIVIOUR OF GERBERA JAMESONII L.     

 
        ٢٢٢٢حسن ابراهيم زاده و يي پينگ شياحسن ابراهيم زاده و يي پينگ شياحسن ابراهيم زاده و يي پينگ شياحسن ابراهيم زاده و يي پينگ شيا    ،،،،علي نيکبخت، محسن کافي، مصباح باباالر، نعمت اهللا اعتماديعلي نيکبخت، محسن کافي، مصباح باباالر، نعمت اهللا اعتماديعلي نيکبخت، محسن کافي، مصباح باباالر، نعمت اهللا اعتماديعلي نيکبخت، محسن کافي، مصباح باباالر، نعمت اهللا اعتمادي

  

  دهيچک

ن يدر ا. ت گل پس از برداشت استييفيژه در فصل زمستان کاهش کياز مشکالت پرورش ژربرا به و يکي

 ويژگي هايبر  ييمحلول غذادر  )تريل در گرم يليم ۱۰۰۰و  ۵۰۰، ۱۰۰، ۰(د يک اسيپژوهش اثر چهار غلظت هوم

) ترير لدگرم  يليم ۱۰۰۰و  ۵۰۰(د يک اسيومکاربرد ه. ديگرد يبررس ’بويمال‘ژربرا رقم  کيولوژيزيو ف کيمورفولوژ

خمش  ناهنجاريش عمر پس از برداشت و کاهش يافزا که منجر به داش ديساقه گل افزا وم را در برگ يتجمع کلس

ش يافزا روز ۶۶/۳تا  تريگرم در ل يليم ۱۰۰۰مار يکه عمر پس از برداشت در ت يبه نحو گردن نسبت به شاهد داشت

 يونيدرصد نشت  به دنبال آن و ش دهديرا افزا ياخته اي يغشا يداريپاد توانست يک اسيد هومن کاربريهمچن. افتي

مار قرار ير نوع تين در محل خمش تحت تاثيزان پروليم .افتيکاهش  يدار ياز گلبرگ ها به صورت معن انينيو آنتوس

ش جذب يم آن در افزاير مستقيا اثر غي و آن يم شبه هورمونيل اثر مستقيتواند به دل يد ميک اسياثر مثبت هوم. نگرفت

د يدر تول يو تداخل احتمال ياخته اي يشتر غشاي، ثبات بياخته ايواره يد يکيمقاومت مکانش يم باشد که به افزايکلس

  .استده يلن انجاميات

  خمش گردن و از برداشت پس م،يد، ژربرا، کلسيک اسيهوم: واژه هاي كليديواژه هاي كليديواژه هاي كليديواژه هاي كليدي

  

  مقدمه  

به طور ن محصول يد کنندگان ايتول. استيدن بريدنيمهم شاخه  يبگردان از جمله گل هاآفتا تيرهژربرا از 

دهند که البته اغلب با  يش ميرا افزا ييدر محلول غذا ييت گل، غلظت عناصر غذايفيت و کيش کميبه منظور افزا عمده

 يبرا ييراهکارها گزينشن يبرابنا). ۳۴(شود  يز واقع نميد نيمف يطيست محيل زينه ها و مسايش هزيتوجه به افزا

جه ياست که در نت يآل يعيطب يمريب پليک ترکيد يک اسيهوم. باشد يم ين مشکل ضروريت و کاهش ايريمد

ت آن به کار يفيش محصول و کيتواند جهت افزا يد که ميآ يره به وجود مين و غيگنيت، ليخاک، پ يمواد آل يدگيپوس

توان اثر آن را به دو  يوجود دارد اما م يمتعدد يها د گزارشيک اسير هومدر خصوص نحوه اث). ۲۸ ،۲(گرفته شود 

ش جذب يم به صورت افزاير مستقيو اثر غ) ۳۲،۶،۵( يب شبه هورمونيک ترکيم به عنوان ياثر مستق: م کرديدسته تقس

 
٢٨/٩/٨٦: تاريخ پذيرش                          ٩/٣/٨٦:  تاريخ دريافت -١  

استاديار گروه علوم دانشگاه تهران، به ترتيب دانشجوي دکتري، استاديار و دانشيار گروه علوم باغباني پرديس کشاورزي و منابع طبيعي  -٢

جمهوري  تهران، ،وم دانشگاه تهرانگياهي پرديس عل استاد گروه زيست شناسيده کشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان و باغباني دانشک

  .استاد گروه علوم باغباني و مهندسي فضاي سبز دانشگاه جه جيانگ، چين اسالمي ايران و
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 نيكبخت و همكاران

 ٢٣٨٢٣٨٢٣٨٢٣٨

سم يش متابوليافزا، )۲۵، ۲۳، ۷(غشاء  يريو حفظ نفوذ پذ يا کنندگيو اح يکالت کنندگ راه ويژگياز  ييعناصر غذا

  ). ۲۱، ۱۴، ۸، ۳، ۱(شه و ساقه يش رشد ريخاک و افزا يکيزيت فيزجانداران، بهبود وضعير

م در يتجمع کلس). ۱۳(م است يکلس دنييشاخه بر يها ت گليفيش و حفظ کين عناصر در افزاياز مهمتر يکي  

شده که عامل استحکام شبکه  يپکتوسلولوز يغشا يانيم يغه هاين تيب يمريت ارتباطات پليسبب تقو ياهيگ يها بافت

م با حفظ يبه عالوه کلس). ۱۳(بافت ها است  يکيش مقاومت مکانيجه آن افزايگردد که نت يم ياخته ايواره يد

گراسوپولوس و ). ۳۱(انجامد  يها م ياخته يرير در پيشود که به تاخ يز ميغشا سبب استحکام آن ن يرينفوذپذ

م با غلظت يخمش گردن ارتباط مستق ناهنجارينطور يت گل ژربرا پس از برداشت و هميفيه کثابت کردند ک) ۱۱( ١يچبل

در  ياهيگ يم در بافت هايش غلظت کلسيلن بر اثر افزايد اتيگرکاهش توليد ياز سو. م داخل بافت ساقه گل دارديکلس

ر ينحوه تاث يوهش بررسن پژيهدف از ا ).۳۰، ۱۸(گزارش شده است  وردخک و يم بريدنيشاخه  يمورد گل ها

 . د شده بوديتول يت پس از برداشت گل هايفيآن جهت بهبود ک يد احتماليم و اثرات مفيد بر جذب کلسيک اسيهوم

  

  مواد و روش ها

        ط کاشتط کاشتط کاشتط کاشتييييو شراو شراو شراو شرا    يييياهاهاهاهييييمواد گمواد گمواد گمواد گ

ن يکشور چ ۳انگيدانشگاه جه ج يک در گلخانه هايدروپونيستم هيک سيدر  ۲’ماليبو‘اهان ژربرا رقم يگ

شرکت فافارد، ( خزهت يو پ) متر يليم ۲-۵(ت يبا مخلوط بستر پرال يتريل ۴گلدان  ۱۲۰اهان در يگ. افتندي پرورش

 ييمحلول غذا. تکرار به اجرا گذاشته شد ۳با  يش به صورت طرح کامال تصادفيآزما. کشت شدند ۱:۱به نسبت ) کانادا

تر، عناصر کم يوالن گرم در ل ياک يليرمصرف به معناصر پ(ن شرح بود يه شد و غلظت عناصر به ايبا آب مقطر ته

، )۵۴/۲(، سولفات )۲/۱۱(ترات ي، ن)۱/۱(وم ي، آمون)۲/۲(م يزي، من)۷(م ي، کلس)۸۴/۵(م يپتاس): کرو موالريمصرف به م

اضافه شد  Fe-EDDHAآهن به صورت کالت ). ۳۰(و بور ) ۷۵/۰(، مس )۴( ي، رو)۵(، منگنز )۳۵(و آهن ) ۲/۱(فسفر 

د با منشا يک اسيهوم. ديم گرديتنظ ۶/۵در  pHمنس بر متر بود و يز يدس ۸/۱- ۹/۱ ۴يکيت الکتريت هدايقابل. )۲۴(

لوگرم وزن يگرم فسفر بر ک ۸۹/۲لوگرم وزن خشک و يتروژن بر کيگرم ن ۱۳/۳کربن،  %۲/۶۱ يدارا(  ۵تيلئونارد

تر به صورت يگرم در ل يليم ۱۰۰۰و  ۵۰۰، ۱۰۰، ۰ يها شد و به غلظت يدارين خريد کننده در چيک تولياز ) خشک

از (تر يل يليم ۵۰۰ا يو ) نياز بهمن تا فرورد(تر يل يليم ۲۵۰اه روزانه يهر گ. افزوده شد ييغذا يجداگانه به محلول ها

 هوا در گلخانه ين دمايانگيم. کرد يافت ميد دريک اسيهمراه با هوم يياز محلول غذا) بهشتين تا ارديفرورد

ن روزانه تابش فعال يانگيو م% ۵۰±۸/۵و  ۵/۷۵±۲/۵ن يب يو رطوبت نسب) شب/ روز(گراد  يدرجه سانت ۲±۲۹/۳±۲۴

  .متر بر وات مربع بود ۴۲۰±۱۵۰تا  ۵/۱۴۰ ±۶۰ ۶يفتوسنتز

  

        يييياهاهاهاهييييه بافت گه بافت گه بافت گه بافت گييييو تجزو تجزو تجزو تجز    يييينمونه بردارنمونه بردارنمونه بردارنمونه بردار

از خشک کردن  د و پسيو شستشو گرد يساقه گل جمع آور ۴ا يبرگ کامال باز شده جوان و  ۴از هر تکرار  

خشک  يريم به روش عصاره گيزان کلسياز آن ها به منظور سنجش م يريگراد، عصاره گ يدرجه سانت ۶۰در آون 

 
١- Gerasopolos and Chebli        ۲- ‘‘Malibu       ۳ - Zhejiang       ۴- Electrical conductivity (EC)       ۵- Leonardite  

۶- Photosynthetic Active Radiation (PAR)      
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اشت گل ژربرااثر هوميک اسيد بر جذب کلسيم و رفتار فيزيولوژيکي پس از برد  

 ٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩

. ساعت انجام گرفت ۵گراد به مدت  يدرجه سانت ۵۵۰ يدر دما يرينرمال پس از خاکستر گ ۱ اسيد کيدريبه کمک کلر

  .شد يرياندازه گ ١ ICPستم يم به کمک سيکلس

  

        ياخته ايياخته ايياخته ايياخته اي    ييييغشاغشاغشاغشا    ييييررررييييذذذذنفوذپنفوذپنفوذپنفوذپ

ش پس از برداشت مورد آزمون قرار يروز از شروع آزما ۶به دو صورت پس از  ياخته اي يثبات غشا

شد و به  يمتر مربع جدا ساز يسانت ۱×۱به اندازه  يگرم گلبرگ در قطعات ۵/۰مار يدر روش اول از هر ت. گرفت

 ۵/۲۲ يش حاويسپس قطعات به لوله آزما. ل داده شدآب مقطر انتقا يش حاويد يقه به پتريمنظور شستشو چند دق

قه در يدق ۳۰قه به مدت يدور در دق ۱۵۰منتقل شدند و در تکان دهنده با سرعت گردش  يون برداري شدهتر آب يل يليم

ن لوله ها به آب يسپس هم. (EC1)شد  يريآن اندازه گ ECگراد قرار داده شدند و بعد از آن  يدرجه سانت ۲۵ يدما

توسط عت سربه پس از آن لوله ها . شدند يقه در آن نگهداريدق ۱۵گراد منتقل و به مدت  يدرجه سانت ۱۰۰جوش 

ر يز روشبه  يونيسپس درصد نشت . ده شديسنج (ECT)آن ECآب سرد خنک شده،  يقرار دادن در ظرف حاو

  ):۳۳( ديمحاسبه گرد

  

  

 يريار اندازه گيباشد به عنوان مع يم يونينشت  که نشان دهنده يکيت الکتريهدا يرين روش اندازه گيدر ا

غشاء مورد  يدارين به عنوان شاخص پايانيدر روش دوم، نشت آنتوس. دياستفاده گرد ياخته ايغشاء  يداريپا

ن قطعات چند بار در مدت دو يانجام شد و ا يرين صورت که همانند روش قبل نمونه گيبه ا. قرار گرفت يبررس

تر آب به نمونه ها اضافه شد و يل يليم ۱۰سپس . شستشو داده شدند يون برداري شدهآب مقطر ساعت چند مرتبه در 

ثبت شد  ۲نانومتر به کمک اسپکتروفتومتر ۵۲۵زان جذب در يگراد م يدرجه سانت ۲۵ يساعت در دما ۱۲پس از گذشت 

)۲۰.(  

 
 

             عارضه خمش گردن در ژربراعارضه خمش گردن در ژربراعارضه خمش گردن در ژربراعارضه خمش گردن در ژربرا        ۳۳۳۳ييييپپپپکروسککروسککروسککروسکييييمممم    ييييبررسبررسبررسبررس

 يمارهاين تير گل آذيدر ز ناهنجارين يخمش گردن از محل وقوع ا ناهنجاريق يدق يبه منظور بررس 

ثابت کردن ) الف: مراحل کار به اختصار شامل. شد يربرداريتصو يپ الکترونکروسکيروز به کمک م ۶مختلف پس از 

  ب يبه کمک ترک يپوشش ده)مراحل چندگانه، پ يبه کمک اتانول ط يريآب گ) ، ب)OsO4 )۱%دوگانه به کمک 

  .بود) ۱۵( ۴يپ الکترونکروسکيمشاهده توسط م) وم و تيپاالد -طال

 
            ش پس از برداشتش پس از برداشتش پس از برداشتش پس از برداشتييييآزماآزماآزماآزما

ق يه صبح از طرياول يها متر در ساعت يسانت ۴۵- ۵۰ن و ساقه گل به طول يکنواخت از نظر گل آذي يگل ها

 يساقه ها. الغ شده اندب يخارج يف گلچه هايرد ۲-۳آماده برداشت،  يدر گل ها. برداشت شدند نيساگشکستن از 

 
  Shimadzo UV 2401 PC   ۳- Scanning Electron Microscopyمدل  - Shield Torch System, Agilent 7500a     ۲مدل  -١

  Philips XL30ESEMمدل  -۴

 EC1  = نشت يوني  %

ECT 
× 100 
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 نيكبخت و همكاران

 ٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠

 ۲۰۰ يتر محلول نگهدارنده حاويم ليآنگاه گل ها در ن. متر برش داده شدند يسانت ۴۰ يير آب به طول نهايگل در ز

 يدرجه سانت ۲۴±۱ يش پس از برداشت در دمايترات در اتاق آزماين سيکوئنول يدروکسيه -۸تر يگرم در ل يليم

ش يخم شدن ب(عارضه خمش گردن . شدند ينگهدار ساعت ۱۶) وديفتوپر( يو دوره نور %۶۰± ۵ يگراد، رطوبت نسب

به ) ر شدن گلبرگ ها در نظر گرفته شديا پيان آن به صورت خمش گردن يپا( يو عمر گلدان) نيدرجه گل آذ ۹۰از 

  وزن ض و گل ها يک بار محلول نگهدارنده تعويروز  ۳هر . مار ثبت شديهر ت يگل به ازا ۱۲ يصورت روزانه برا

  .شدند يم

  

        ننننييييپرولپرولپرولپرول    ييييرررريييياندازه گاندازه گاندازه گاندازه گ

ن با يواکنش پرول يق سنجش مقدار محصول رنگياز طر) ۴(  ١تس و همکارانين بر اساس روش بيزان پروليم

نانومتر به کمک  ۵۲۰زان جذب در يم. ش پس از برداشت به دست آمديروز از آغاز آزما ۶پس از  ۲ديک اسيدرين هين

کرو يش آماده شده محاسبه و به صورت مياستاندارد از پ ين به کمک منحنير پرولمقدا. اسپکتروفتومتر خوانده شد

  .ديان گرديمول بر گرم وزن تر ب

  

  ل داده هال داده هال داده هال داده هاييييه و تحله و تحله و تحله و تحلييييتجزتجزتجزتجز

در . ن شدنديانگيسه ميمقا LSDه و توسط آزمون يک طرفه تجزيانس يز واريبه کمک آنالSAS ستم يداده ها در س

  . ت گرفتل داده ها صورياز تبديموارد مورد ن

  

  جينتا

        ممممييييد بر جذب کلسد بر جذب کلسد بر جذب کلسد بر جذب کلسييييک اسک اسک اسک اسيييياثر هوماثر هوماثر هوماثر هوم

گرم  يليم ۵۰۰زان در ين ميش دهد که ايبرگ افزا يم را در نمونه هايد توانست غلظت کلسيک اسيکاربرد هوم

 ش از شاهد ين غلظت همچنان بياگرچه ا. افتيکاهش  يتر کميگرم در ل يليم ۱۰۰۰در  ين مقدار بود وليشتريتر بيدر ل

. ت فراوان استياز عوارض پس از برداشت حائز اهم يريژه در ساقه گل در جلوگيم بويزان کلسيش ميفزاا). ۱جدول (

و  ۵۸۵ب يتر به ترتيگرم در ل يليم ۱۰۰۰و  ۵۰۰يمارهايم ساقه گل را در تيد توانست مقدار کلسيک اسيکاربرد هوم

 .) P<0.001 (ش دهديافزا ۶۵۰%

  

        آزمايش هاي پس از برداشتآزمايش هاي پس از برداشتآزمايش هاي پس از برداشتآزمايش هاي پس از برداشت

ميلي گرم در ليتر به  ۱۰۰۰غلظت ). ۲جدول (وزن گل ها را تحت تاثير قرار داد  كاهشوميک اسيد تيمارهاي ه

از سوي . ) P<0.05 (روز از آغاز آزمايش گرديد  ۹طور معني داري باعث جلوگيري از کاهش وزن گل ها پس از 

ميلي گرم در  ۱۰۰۰و  ۵۰۰(روز نيز توسط غلظت هاي باالي هوميک اسيد  ۱۲و  ۹ديگر خم شدن ساقه گل پس از 

غلظت هاي مختلف هوميک اسيد توانست . روز بود ۶۶/۱۰تا  ۷عمر گلداني بين ). ۱شکل (تحت تاثير قرار گرفت ) ليتر

 
١- Bates et al. ۲- Ninhydric acid  
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اشت گل ژربرااثر هوميک اسيد بر جذب کلسيم و رفتار فيزيولوژيکي پس از برد  

 ٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١

ميلي گرم در ليتر به بيشترين ميزان نسبت به شاهد افزايش  ۱۰۰۰عمر گلداني را افزايش دهد واين شاخص در غلظت 

  ).۲جدول ) (روز ۶۶/۳(يافت 

  

  .’ماليبو‘م در برگ و ساقه گل ژربرا رقم يد بر غلظت کلسيک اسياثر هوم -۱جدول 

Table 1. Effect of humic acid on calcium concentration of leaf and flower shoot in gerbera cv       
               ‘Malibu’.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

†   Means in the same column followed by the same letters are not significantly different by LSD  
  test. 

دار  يمعن LSDبا استفاده از آزمون  يهستند از لحاظ آمار يحروف مشابه يکه دارا يين هايانگيدر هر ستون م  †

  .نيستند

 
مش گردن نداشته است شده در محل خ يرين اندازه گيبر مقدار پرول يدار يد اثر معنيک اسيهوم يمارهايت

ن موضوع در مرحله اول از کاهش يا. غشا را حفظ کنند يرينفوذپذ يدار يتوانست به صورت معن يول) ۲جدول (

  ).۲جدول (قابل استنباط است  ياخته اي ين از غشايانين کاهش نشت آنتوسيو همچن يونينشت 

ن يو همچن) ۲شکل (وجود داشت  يمر گلدانم بافت ساقه گل و عيزان کلسين ميب) =r2 ۹۳۹۳/۰( ياديز يهمبستگ

روز  ۶د را پس از يک اسيمار با هوميمار شاهد و تيت يها ياختهز به وضوح تفاوت حالت ين يپکروسکيم يمشاهده ها

  ).۴و  ۳ يشکل ها(دهد  ينشان م

   

  بحث

ش داده مشخص است هوميک اسيد جذب کلسيم را نسبت به شاهد افزاي ۱همانگونه که از داده هاي جدول 

   عناصر مختلف از جمله کلسيم را گزارش كرده اندديگري نيز اثر هوميک اسيد بر جذب  پژوهشگران. است

)۱۶ ،۲۱ ،۲۷.(  

)ميلي گرم بر ليتر(هوميک اسيد   

Humic acid (mg L-1) 

)درصد(ر برگکلسيم د  

Leaf Ca(%) 

)درصد(کلسيم در ساقه گل   

Flower shoot Ca(%) 
0 0.61c† 0.14b 

100 0.97b 0.15b 
500 1.21a 0.96a 
1000 0.88b 1.06a 
LSD 0.1 0.14 
CV 5.89 13.34 

  سطح معني داري

Significance level 

0.01 0.001 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 نيكبخت و همكاران

 ٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢

    ن در محل خمش گردن يبرداشت شده، تجمع پرول يپس از برداشت گل ها يد بر شاخص هايک اسياثر هوم -۲جدول 

  .گلبرگ يثبات غشا يو شاخص ها            

 
Table 2. Effect of humic acid on postharvest characteristics of harvested flowers, proline               
               accumulation in bending place and membrane stability of petal. 

†   Means in the same column followed by the same letters are not significantly different by LSD  
     test. 

دار  يمعن LSDبا استفاده از آزمون  يهستند از لحاظ آمار يحروف مشابه يکه دارا يين هايانگيدر هر ستون م  †

  .نبوده اند

  

   

  

  

  

  

  

  

  

Fig. 1. Effect of humic acid levels in nutrient solution on bending incidence (over 90°) of gerbera 
cv ‘Malibu’ during 12 d of storage at 24±1°C. 

در  ’ماليبو‘ژربرا رقم ) درجه ۹۰ش از يب(بر عارضه خمش گردن  ييد در محلول غذايک اسير سطوح هوميتاث -۱شکل 

 .گراد يدرجه سانت ۲۴± ۱ يدر دما يروز نگهدار ۱۲ يط

 

ميلي (هوميک اسيد 

)گرم بر ليتر  

Humic acid (mg 
L-1) 

 ٩کاهش وزن پس از 

د روز درص(روز 

)صفر  

Weight loss after 
9 days 

(% of day-0) 

عمر گلداني 

 )روز(

Vase life 
(day) 

مول  کرويم(پرولين 

 )بر گرم وزن تر

Proline (µmol g-
1FW) 

 
نشت يوني 

)درصد(  

Leakage 
(%) 

جذب ( آنتوسيانين 

  )نانومتر ۵۲۵در 

Anthocyanin 
(O.D525) 

0 50.49a† 7b 2.52 20.61a 0.0066a 
100 44.41a 7.33ab 2.4 16.65ab 0.0026b 
500 39.89ab 9.33ab 2.73 13.06bc 0.0020b 
1000 32.62b 10.66a 2.63 10.78c 0.0023b 

LSD 11.46 3.39 0.39 4.61 0.0034 
CV 14.54 21 8.09 16.04 22.16 
  سطح معني داري

Significance 
level 

0.05 0.05 ns 0.01 0.05 

LSD0.05 

  )روز(عمر گلداني 

ن 
رد

 گ
ش

خم
ه 

ض
ار

ع
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اشت گل ژربرااثر هوميک اسيد بر جذب کلسيم و رفتار فيزيولوژيکي پس از برد  

 ٢٤٣٢٤٣٢٤٣٢٤٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fig. 2. Correlation between Ca concentrations and vase life of gerbera cv. ‘Malibu’.  
 . ’ماليبو‘ژربرا رقم  يم در ساقه گل و عمر گلدانيزان کلسين ميب يهمبستگ - ۲شکل 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Effect of HA (500 mg l-1) on morphology of bent neck place of gerbera cv ‘Malibu’ after  
           6 days of storage at 24±1°C (SEM 35X). 

 ۶پس از  ’ماليبو‘محل خمش گردن ژربرا رقم  يبر مورفولوژ) تريگرم در ل يليم ۵۰۰(د يک اسير هوميتاث  -۳شکل 

  .)اسکن کننده يالکترون پکروسکيم –برابر  ۳۵ ييبزرگنما(گراد  يدرجه سانت ۲۴± ۱ يدر دما ينگهدار روز

  

  )درصد(ميزان كلسيم 

ي 
دان

گل
ر 

عم
)
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ر

( 
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 نيكبخت و همكاران

 ٢٤٤٢٤٤٢٤٤٢٤٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  

  

Fig. 4. Morphology of bent neck place of gerbera cv. ‘Malibu’ Without HA application after 6 
days of  storage at 24±1°C (SEM 35X). 

  يدر دما يهدارروز نگ ۶پس از  بدون كاربرد هوميك اسيد ’ماليبو‘محل خمش گردن ژربرا رقم  يمورفولوژ - ۴شکل 

 .)اسکن کننده يپ الکترونکروسکيم –برابر  ۳۵ ييبزرگنما(گراد  يدرجه سانت ±۲۴  ۱            

 
 يريم جلوگير محلول فسفات کلسيجاد نمک غيتواند از ا يد ميک اسيهوم كه گزارش دادند) ۱۲( ١پينسکيگروسل و ا

 يباال ين ثابت شده است که غلظت هايهمچن. دهد شيم و فسفر را افزايجه در دسترس بودن کلسيو در نتکرده 

ک گندم يدروپونيد هيد در توليک اسيهوم يباال يطور مثال غلظت هاه ب. بر جذب عناصر دارد يد اثر کمتريک اسيهوم

همانگونه که در ). ۱۲( ده استيد و کاهش جذب آن گرديک اسيله هوميم به وسيش از حد کلسيباعث کمپلکس شدن ب

زان آن در يم در برگ را کاهش داده است اما ميم، غلظت کلسيتر کلسيگرم در ل يليم ۱۰۰۰آمده است، غلظت  ۱جدول 

 يريش مثبت نفوذپذيد در افزايک اسيت هوميل قابليبه دل تواند به ويژه ين موضوع ميا. افته استيساقه گل کاهش ن

ش يکه همراه با افزا) ۳۲( د باشديک اسيهوم يت شبه هورمونيبه خاطر فعال) ۲۹( به جذب عناصر ياخته اي يغشا

د بر جذب يک اسياثر هوم در پژوهش هاي خود در مورد) ۲۷(۲تورکمن و همکاران. ابدي يش ميد افزايک اسيغلظت هوم

م شده است يلسش جذب کيد باعث افزايک اسيگزارش کردند که هوم يد گوجه فرنگيک توليدروپونيط هيم در شرايکلس

ز ين) ۲۲( ۳کانده و اورتگا- سانچز. م را کاهش داده استيباالتر جذب کلس يها ن خاطرنشان کردند که غلظتيهمچن يول

ل ين قبيرسد ا يبه نظر م. م گزارش نمودنديم و پتاسيک فلفل در مورد کلسيدروپونيرا در کشت ه يج مشابهينتا

د و گونه يک اسير عناصر به نوع بستر، منشاء و غلظت هوميم و سايلسد بر جذب کيک اسيگزارش ها در مورد اثر هوم

  .ش وابسته باشديمورد آزما

 
      Sanchez-Conde and Ortega ۳-       Turkaman et al.       ۲- Grossl and Inskeep١-  
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اشت گل ژربرااثر هوميک اسيد بر جذب کلسيم و رفتار فيزيولوژيکي پس از برد  

 ٢٤٥٢٤٥٢٤٥٢٤٥

 
        ييييپس از برداشت و عمر گلدانپس از برداشت و عمر گلدانپس از برداشت و عمر گلدانپس از برداشت و عمر گلدان    ييييشاخص هاشاخص هاشاخص هاشاخص ها

ر يخمش را به تاخ ش داده و ناهنجارييرا افزا يعمر گلدان يدار يد توانست به طرز معنيک اسيکاربرد هوم

شد که در م در داخل بافت ساقه گل بايل تجمع کلسيست ممکن است به دلن موضوع در مرحله نخيا). ۱شکل (ندازد يب

م در بافت ساقه گل به طرز يش تجمع کلسيشود افزا يمشاهده م ۲گونه که در شکل همان. مشهود است ۱جدول 

 يهمخوان) ۱۱( ١يگراسوپولوس و چبل يافته هايجه با ين نتيا. م دارديمستق يوابستگ يش عمر گلدانيبا افزا يدار يمعن

 يخود جهت بهبود عمر پس از برداشت ژربرا و کاهش عارضه خمش گردن روش ها يش هايدر آزما آن ها. دارد

م به يد کلسيم محلول کلريق مستقيم داخل ساقه گل ژربرا به کار بستند که تزريش مقدار کلسيافزا يرا برا يمختلف

را  يروز عمر گلدان ۴تا  ۳ر داخل بافت ساقه شده بود و م ديش مقدار کلسين افزايشتريداخل ساقه گل که منجر به ب

 ينيپکت يمرهايم باعث استحکام اتصاالت پليتجمع کلس. جاد کرده بودير در خمش گردن ايروز تاخ ۵تا  ۳ش داد ويافزا

ر در ن اميا )۳۱، ۱۳، ۹(است  يکيش استحکام مکانيجه آن افزايشود که نت يم يانيغه ميها به خصوص در ت ياختهن يب

 روز پس از ۶ژربرا  يرها که از محل خمش گردن گل هاين تصويا. مشهود است به طور كامل ۴و  ۳ يشکل ها

د که منجر به يک اسيتر هوميگرم در ل يليم ۵۰۰مار يدهد، در ت يه شده است نشان ميکسان تهيط يدر شرا ينگهدار

در  يول). ۳شکل (ه خود را حفظ کرده اند يط اوليشراهمچنان  ياخته اي يواره هايده است، ديم گرديش تجمع کلسيافزا

خود خارج شده و  يعيز از حالت طبين يآوند هايگر فرو افتاده و دسته يکدي يرو ها ياخته، )۴شکل (مار شاهد يت

 ر شدن زود هنگام گليز مختل شده و به پين نيانتقال آب به گل آذ به احتمالدا کرده اند که يها حالت نامنظم پ ياخته

ساقه  يها م در بافتيش کلسيز ثابت شده که افزاين يگلدان )رز(ورد  يها در مورد گل يدر مطالعه ا. ده استيانجام

ر در يگر تاخيد ياز سو. دارد يج ما هماهنگيکه با نتا) ۲۶(ش دهد يت گل را افزايفيگل توانسته عمر پس از برداشت و ک

لن باشد، چنانکه در يوسنتز اتير در بيل تاخيد ممکن است به دليک اسير شدن گل ها بر اثر هوميخم شدن گردن و پ

لن در يد اتيکاهش تول). ۱۷( شود يش از آغاز خمش گردن شروع ميک روز پيز گزارش شده است که يمورد ژربرا ن

م يگر کلسيد ياز سو. ز گزارش شده استين) ۱۸(خک يو م) ۳۰( ورد بريدنيشاخه  يم در مورد گل هايمار کلسياثر ت

ون ها از يم نشت يط کمبود کلسيغشا را حفظ کرده و در شرا يکپارچگيغشا، استحکام و  يدهايپيبا اتصال به فسفول

د باالتر در يک اسيبا غلظت هوم يمارهايدر ت يونين موضوع با کاهش نشت يا). ۱۳(دهد  يرخ م ياخته اي يغشا

شود که خود از  ين ها ميل و پروتئيکلروف مانع کاهش يم کافيگر وجود کلسيد ياز سو. مشخص است ۲جدول 

غامبر را در ين نقش پيم در اتصال با کالمودوليکه کلس يين از آنجايهمچن). ۱۳،۲۰( ها هستند ر شدن بافتيعوامل پ

   .)۱۳،۲۰( نجامديها ب ياخته يتواند به بهبود عملکرد کل يم ميش کلسيکند، هرگونه افزا يفا ميا ياخته ايستم يداخل س

وابسته به غلظت است،  به ظاهرد بر عمر پس از برداشت گل ها که يک اسيگر اثر مثبت هوميد يواز س

م ي، تنظياخته ايستم تنفس ير بر سيق تاثيد باشد که از طريک اسيهوم يشبه هورمون ويژگيل يتواند به دل يم

شبه  يت هاي، فعال)۱۹( ۲لو و همکارانکويپ). ۳۲، ۶(د يعمل نما يميآنز يها تير فعاليو سا يدانياکس يآنت يها تيفعال

، )۳۲(ن يجان و ارو. ت گزارش کرده انديد با منشاء لئونارديک اسيهوم يرا برا) BA( ۳نيل آدنياز جمله بنز يهورمون

مختلف چمن استفاده  يگونه ها يبرا ياز خشک يکاهش تنش ناش يد برايک اسيهوم ينينيتوکيات شبه سياز خاص

 
١-  Gerasopolos and Chebli   ۲- Piccolo et al.      ۳- Benzyl adenine  
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 نيكبخت و همكاران

 ٢٤٦٢٤٦٢٤٦٢٤٦

 بريدنيشاخه  يها ش عمر پس از برداشت گليافزا يبرا يهم اکنون به صورت تجار BAنکه يبا توجه به ا. کردند

 بريدنيشاخه  يگل ها يبرا به ويژهد، يمار در زمان توليتواند به صورت ت يد ميک اسي، هوم)۱۰( شود ياستفاده م

ش ين مواد به عنوان پيز ان استفاده ايهمچن. ردياستفاده قرار گ ش ويلن مورد آزمايار حساس به اتيحساس و بس

  .تواند قابل توجه باشد يدر دست انجام است که م يز موضوع پژوهش هايبرداشت شده ن يمار گل هايت

  

  يريجه گينت

م که يکلس يديش جذب عنصر کليافزا) ق الفيد از طريک اسيهوم يمارهايدهد ت ين پژوهش نشان ميج اينتا

 يلن و اثرهايوسنتز اتيدر ب يتداخل احتمال - ۳ ياخته اي يغشا يداريپاحفظ  - ۲ساقه گل  يکيزياستحکام ف -۱باعث  

ش عمر يت گل برداشت شده و افزايفيموجب بهبود ک ياحتمال) ينينيتوکياس( يشبه هورمون ياثرها) گر و بيد ياحتمال

  .ده استيپس از برداشت آن ها گرد

  

  يسپاسگزار

ن به يانگ کشور چيو دانشگاه جه ج) ونسکوي(لل متحد م يو فرهنگ يله از سازمان علمين وسيسندگان بدينو

 يها ييزحمات و راهنما يبرا ١نگييجون  ين خانم دکتر لين پژوهش و همچنيا يو معنو يماد يت هايخاطر حما

 ۲ااويش -ييدکتر ال گو يو آقا يقيم حقيو خانم مهندس مر يپ الکترونکروسکير مير تصاويه و تفسيارزنده شان در ته

     .ندينما يو تشکر م ين پژوهش سپاسگزاريکمک در انجام ال يبه دل
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