فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،39آذر و دیماه 1399

مقاله پژوهشی

تأثیر محلولپاشی متیلجاسمونات ،سالسیلیک اسید ،روی و بور بر ویژگیهای کمی و کیفی گل

2

محدثه طاهری ،1سمیه رستگار* 1و اکبر کرمی

 1گروه کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه هرمزگان 2،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز
(تاریخ دریافت ،1399/03/13 :تاریخ پذیرش نهایی)1399/05/07 :

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر هورمونهای متیلجاسمونات و سالسیلیک اسید و عناصر روی و بور بر ویژگیهای کمی و کیفی گل محمدی

( Rosa

 ،)damascena Millآزمایشی بهصورت طرح بلوک کامالً تصادفی شامل  11تیمار و در چهار تکرار در شهرستان جهرم استان فارس انجام
شد .در این آزمایش غلظتهای مختلف متیلجاسمونات و سالسیلیک اسید ( 1 ،0/5و  2میلیموالر) و غلظتهای مختلف روی و بور ( 1و
 2در هزار) یک ماه قبل از برداشت گل محمدی در دو مرحله (به فاصله ده روز از یکدیگر) محلولپاشی گردید .بوتههای شاهد با آب
مقطر محلولپاشی شدند .در زمان برداشت گل ،صفات مختلف مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بوتهها مورد ارزیابی قرار گرفتند .براساس
نتایج بهدستآمده متیلجاسمونات ( 0/5و  1میلیموالر) ،روی و بور یک در هزار باعث افزایش ارتفاع بوتهها شدند .تیمارهای
متیلجاسمونات و روی در هر دو سطح و یک میلیموالر سالسیلیک اسید باعث افزایش وزن تر گلبرگ شدند .براساس نتایج بهدستآمده
تیمار سالسیلیک اسید ( 1و  2میلیموالر) ،متیلجاسمونات ( 0/5و  1میلیموالر) و روی یک در هزار باعث افزایش میزان ماده محلول جامد
گلبرگ شدند .بیشترین کلروفیل در تیمار بور  1در هزار مشاهده شد .همچنین ،تیمار بور ( 1و  2در هزار) ،روی دو در هزار و
متیلجاسمونات یک میلیموالر باعث افزایش کلروفیل برگ شدند .کارتنوئید گلبرگ نیز تحت تأثیر تیمارهای مختلف روی ،بور و کمترین
غلظت سالسیلیکاسید ( 0/5میلیموالر) و متیلجاسمونات ( 0/5میلیموالر) قرار گرفت .افزایش غلظت روی و سالسیلیکاسید بهطور
معنیدار باعث کاهش مقدار فنول گل شد .بهطورکلی ،تیمار متیلجاسمونات بهدلیل تأثیر بیشتری که در اکثر صفات مورد مطالعه داشت در
مقایسه با سایر تیمارها برتری داشت .بنابراین استفاده از این تیمار در باغهای گل محمدی ،توصیه میشود.
کلمات کلیدی :گل محمدی ،متیلجاسمونات ،روی ،سالسیلیک اسید ،بور

مقدمه

بلغارستان ،مصر ،روسیه ،فرانسه ،ماکائو و هند پرورش مییابد

گل محمدی ( )damask، Persian rose، Pink roseبا نام

( .)Bahirat and Jadhav, 2011گل محمدی از مهمترین

Rosaceae

گونههای معطر رز و بهعنوان گل ملی ایران بهشمار میرود

بوده که به طالی معطر معروف است ( .)Loghmani, 2007این

( .)Loghmani, 2007گلهای آن حاوی اسانس بوده و میزان

گیاه در کشورهای مختلف از جمله ایران ،افغانستان ،ترکیه،

اسانس بستگی به شرایط اقلیمی محل رویش و همچنین رقم

علمی  ،Rosa damascena Millمتعلق به خانواده

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيrastegarhort@gmail.com :
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خواصی از جمله درمان ایدز ،ضدباکتری ،آنتیاکسیدانی،

کارتنوئید ،پرولین و قندهای محلول داشت .طی تحقیقی تأثیر

Boskabady et al.,

غلظتهای مختلف جاسمونیک اسید بر پارامترهای مختلف

 .)2011توسعه روزافـزون گـل محمـدی در عرصه کشاورزی

گل جعفری مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که

کشور مرهون سازگاری ،قناعت ،کـمهزینـهبـودن و سـودآوری

غلظتهای مختلف جاسمونیک اسید بهطور معنیداری سبب

چشمگیر آن است .فرآوردههای حاصـل از گل محمدی از

افزایش وزن گل خشک ،ارتفاع بوته و وزن هزار دانه این گیاه

تولیدات مهم مناطق کوهپایهای بهشمار میآید که از ارزش

شد (.)Ataei et al., 2013

ضدمیکروبی و آرامبخش بودن است (

اقتصادی باالیی برخوردار است .بنابراین ،بهعنوان یک گیاه

عنصر روی از عناصر کممصرف و ضروری در تغذیه گیاهی

راهبردی برای حمایت از اقتصاد روستاییان و اشتغالزایی

است که برای رشد طبیعی و باروری گیاهان ضروری است که

جوانان ،با توسعه صنایع کوچک ،جایگاه خاصی را به خود

کمبود شدید آن فعالیت چندین آنزیم مهم از جمله فسفاتاز،

اختصاص داده است (.)Kudori, 2015

الکل دهیدروژناز ،دیمیدین گیناز ،کربوکسی پپتیداز و DNAو

با توجه به کاهش و کمبود منابع آب کشاورزی ،محققین

 RNAپلیمراز را کاهش میدهد (.)Haslett et al., 2001

تحقیقات مختلفی جهت یافتن موادی که سبب افزایش کارآیی

خاکهای ایران در کمربند کمبود روی در جهان واقع شده

مصرف و نگهداری آب در گیاهان میشود ،انجام دادهاند .یکی

است .بنابراین استفاده از کودهای حاوی روی ضروری است

از این ترکیبات ،سالسیلیک اسید است .این ترکیب در اغلب

(ملکوتی و همکاران .)1387 ،در کشورهای آسیایی ،کمبود

گیاهان بهصورت طبیعی وجود دارد و بر بسیاری از فعالیتهای

روی بیشتر در هندوستان ،پاکستان ،چین ،ترکیه و ایران شایع

فیزیولوژیکی سلول اثر میگذارد ( .)Hakimi, 2008این ماده

است .کاربرد ریزمغذیها به روش محلولپاشی میتواند

هورمونی گیاهی است که در مراحل مختلف فیزیولوژیک از

وضعیت رشد گیاه را بهبود بخشد (ملکوتی و تهرانی.)1379 ،

جمله گلدهی ،بستهشدن روزنهها و در پاسخ به تنشهای

روی از عناصری است که یا بهعنوان یک جز فلزی آنزیمهای

غیرزنده از قبیل گرما نقش دارد (.)Wang et al., 2010

مختلف و یا بهعنوان یک کوفاکتور ساختاری یا تنظیمی عمل

اولین بار از گیاه  Jasminum grandiflorumمادهای

میکند ،بنابراین با متابولیسم ساکارید ،فتوسنتز و ساخت

استخراج شد که متیل استر جاسمونیک اسید نام گرفت و اکنون

پروتئینها رابطه دارد .تغذیه برگی از راههای مؤثر ضمن رفع

مشخص شده است که جاسموناتها بهعنوان یک خانواده

نیاز غذایی گیاهان از طریق کاهش اثرات منفی یونهای سمی

جدید از هورمونهای گیاهی نقش مهمی در تنظیم فرآیند

میتواند مقاومت گیاهان را در برابر تنش افزایش دهد

رشدونمو گیاه دارند ( .)Westfall et al., 2013جاسموناتها

(.)El-Fouly et al., 2011

بهطور معمول در برگهای جوان ،گلها و میوهها به فراوانی

در بین مواد غذایی کممصرف ،غلظت بور ( )Bدر خاکها

یافت میشوند و در پاسخ گیاه به تنشهای زنده و محیطی نیز

بین  2تا  100میلیگرم در کیلوگرم خاک است که این مقدار

نقش مهمی ایفا کرده و موجب کاهش خسارات ناشی از

براساس نوع سنگهای مادری تشکیلدهنده خاک تغییر میکند.

Westfall et

در خاکهای با بافت سبک ،بور در اثر بارندگی یا آبیاری شسته

تنشهای زنده و محیطی در گیاه هدف میشود (

شده و از دسترس گیاه خارج میگردد .همچنین در  pHباالتر از

.)al., 2013
مرادی و پورقاسمیان ( )2018در تحقیقی که بر روی

 8و در خاکهای آهکی ،میزان جذب بور به مقدار زیادی کاهش

Calendula

مییابد (ملکوتی و تهرانی .)1379 ،بور نقش عمدهای در

 )officinalis Lداشتند گزارش کردند که استفاده از این ترکیب

فعالیتهای حیاتی گیاه دارد و در تقسیم سلولی بافتهای

استفاده از سالسیلیک اسید در گل همیشهبهار (
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مریستمی ،تشکیل جوانههای برگ و گل ،ترمیم بافتهای

تعداد گلبرگ و قطر گل شروع شد .پس از اتمام کار مزرعهای

آوندی ،متابولیسم قند و مواد هیدروکربندار و انتقال آنها،

اندازهگیریهای کیفی در آزمایشگاه انجام شد.

ساخت پروتئین ،رشد ریشه ،متابولیسم چربی و ساخت پکتین،

طوقه تا انتهای بلندترین شاخههای گیاه هر تیمار در اولین

تشکیل دیواره سلولی و انتقال مواد محلول در بین سلولها،

برداشت گل با استفاده از متر فلزی برحسب متر اندازهگیری

نقش عمدهای ایفا میکند .نقش فیزیولوژیک بور در گیاهان با

شد .همچنین تعداد گلبرگهای گلهای برداشتشده  14روز

سایر عناصر غذایی تفاوت اساسی دارد .همچنین این عنصر

بعد از دومین مرحله محلولپاشی بعد از برداشت گل شمارش

مقاومت گیاهان را نسبت به سرما و بیماریها افزایش میدهد

شد و میانگین کلی برای هر تیمار محاسبه گردید.

(ملکوتی و تهرانی .)1379 ،مصرف فسفات آمونیوم یا سوپر

در زمان بازشدن کامل گل قطر گلهای برداشتشده در

فسفات تریپل به میزان  400کیلوگرم در هکتار ،سولفات پتاسیم

چهاردمین روز بعد از دومین مرحله محلولپاشی و آخرین

 500کیلوگرم در هکتار ،سولفات آمونیوم  200یا اوره 100

برداشت گل برحسب سانتیمتر اندازهگیری شد و میانگین آنها

کیلوگرم در هکتار با توجه به نقش آهن در تغذیه گل محمدی

بهعنوان قطر گل در نظر گرفته شد.

و گلدهی ضروری است (حقیقی وهمکاران .)1395 ،با توجه
به موارد بیانشده این تحقیق با هدف بهبود و افزایش عملکرد

طی دوره آزمایش وزن تر گل هر بوته پس از برداشت
بهصورت روزانه با ترازوی دیجیتال با دقت  0/01توزین شد.

و همچنین بهبود ارزش تغذیهای گلبرگها در گل محمدی
است.

اندازهگیری صفات شیمیایی ،اندازهگیری مواد جامد
محلول :برای اندازهگیری مقدار قند گلبرگها ،میزان یک گرم
گلبرگهای تازه را در هاون کوبیده و میزان قند عصاره

مواد و روشها

گلبرگها

این تحقیق در یکی از باغهای گل محمدی بخش سیمکان

(.)Bourtoom, 2008

توسط

دستگاه

رفرکتومتر

اندازهگیری

شد

شهرستان جهرم استان فارس با مختصات جغرافیایی  28درجه

آنتیاکسیدان :آنتیاکسیدان بهروش مهار رادیکال آزاد  2و

و  43دقیقه و  53ثانیه عرض شمالی و  52درجه و  52دقیقه و

 2دیفنیل  1پیکریل هیدرازیل  DPPHاندازهگیری شد .طبق این

 28ثانیه شرقی با ارتفاع  1284متر از سطح دریا در قالب طرح

روش  20میکرولیتر از عصاره گلبرگ و  180میکرولیتر

بلوک کامالً تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت .در مرحله

( 150DPPHماکرومول( ترکیب و بهمدت یک دقیقه در دستگاه

نخست بوتههای مدنظر از نظر سن و سالم بودن (بدون آفت و

شیکر قرار داده شد و پس از 40دقیقه در تاریکی با دستگاه

بیماری) در باغ عالمتگذاری شدند (شکل .)1

میکروریدر و در طولموج  515نانومتر خوانده شد و با رابطه

غلظتهای مختلف سالسیلیک اسید و متیلجاسمونات
( 1 ،0/5و  2میلیموالر) و کودهای سولفات روی و اسید
بوریک ( 1و  2در هزار) در دو زمان مختلف محلولپاشی

( )1محاسبه شد (.)Ordonez et al., 2006
()1

I% = (Ablank- Asample / Ablank) × 100

آنتوسیانین 100 :میلیگرم از گلبرگ تازه با  10میلیلیتر

گردید .محلولپاشی اول قبل از ظهور جوانههای برگ در اسفند

متانول اسیدی (متانول خالص و اسید کلریدریک خالص به

ماه انجام گرفت و محلولپاشی دوم با فاصله ده روز از

نسبت حجمی  100به  )1بهطور کامل سائیده شد .محلول مورد

محلولپاشی اول (یک هفتگی برگهای جدید) تکرار شد.

نظر ،بهمدت  24ساعت درتاریکی و در دمای  -4درجه

اندازهگیری صفات 14 :روز پس از دومین مرحله

سانتیگراد قرار گرفت .سپس بهمدت  15دقیقه با دور 4000

محلولپاشی اندازهگیری صفات مورفولوژیک مانند ارتفاع بوته،

سانتریفیوژ و جذب محلول باالیی در طولموج  530و 657
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نانومتر خوانده شد .مقدار آنتوسیانین با استفاده از رابطه ()2

گلبرگ گل توسط معرف فولین سیوکالتو بهصورت زیر انجام

بهدست آمد (.)Bourtoom, 2008

گرفت .برای تهیه عصاره متانولی نیم ( )0/50میلیگرم گلبرگ

() 2

)A(530) – 0/25 A(657

استخراج کلروفیل و کارتنوئید :مقدار کلروفیل و

کارتنوئید ششمین برگ نزدیک به غنچه گل به شرح زیر
اندازهگیری شد:
ابتدا یک گرم برگ توزین و سپس در هاون قرار داده شد و
 5میلیلیتر استون  80%به آن افزوده شد و پس از هاونشدن،
در استوانه مدرج ریخته و حجم آن با استون  %80به 10
میلیمتر رسانده شد و بهمدت  10دقیقه در  8000دور در دقیقه
سانتریفیوژ شد .با جداکردن ناخالصیها ،مایع زالل حاوی
کلروفیل برای بار دوم به حجم  10میلیلیتر رسانده شد .جذب
نوری نمونـههـا در طــولمــوجهــای  663 ،470و 645
نــانومتر توســط دســتگاه اسپکتروفوتومتر (مدل

Lambda

 )45-UV/Visibleخوانده شد .سپس با استفاده از رابطههای
( 5 ،4 ،3و  )6مقدار کلروفیل  aو  bو کلروفیل کل و همچنین
کارتنوئید برحسب میلیگرم در گرم وزن تر محاسبه شد
(.)Clairmont et al., 1986
])Chl a = [12.25 (A663) – 2.79 (A645
() 3
])Chl b = [21/21 (A645) – 5/1 (A663
() 4
ChlT = Chl a + chl b
() 5
Cx+c = (1000A470 –1/8Chla –85/02Chlb) /198
() 6
که  Chlaمیزان کلروفیل  Chlb ،aمیزان کلروفیل  ChlT ،bمیزان

کلروفیل کل و  Cx+cمیزان کارتنوئید است.
سنجش ترکیبهای فنولی :اندازهگیری محتوای فنول

گل با  3میلیلیتر متانول  85درصد ترکیب کرده و بهمدت 24
ساعت در یخچال نگهداری شد ،سپس مقدار  20میکرولیتر از
عصاره متانولی به همراه  100میکرولیتر از معرف فولین ()1:10
برداشته ،پس از  5دقیقه  80میکرولیتر کربنات سدیم  7/5درصد
به آن اضافه شد و پس از دو ساعت توسط دستگاه میکروریدر
(مدل  )Biotek Instruments Inc, Winooski, VTدرطولموج
 750نانومتر خوانده شد (.)Ordonez et al., 2006
اندازه گیری محتوی فالونوئید :محتوی فالونوئیدی با
استفاده از معرف کلرید آلومینیم اندازهگیری شد .به این صورت
که به نیم ( )0/50میلیلیتر از هر عصاره  1/5میلیلیتر متانول،
 0/1میلیلیتر از محلول آلومینیوم کلراید  10درصد در اتانول،
 0/1میلیلیتر از استات پتاسیم  1موالر و  2/8میلیلیتر آبمقطر
اضافه شد .جذب مخلوط نیم ( )0/50ساعت بعد از نگهداری
در دمای اتاق ،در طولموج  415نانومتر در مقابل شاهد (بالنک)
خوانده شد .میزان فالونوئید براساس میزان معادل "میلیگرم
کوئرستین در گرم عصاره" گزارش گردید (.)Bourtoom, 2008
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  ،SASمقایسه
میانگین با استفاده از روش ( LSDدر سطح  5درصد) و رسم
نمودارها با استفاده از نرمافزار  Excelانجام گرفت.
نتایج
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شکل  -1برچسب گذاری بوتههای گل
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صفات مورفولوژیکی :نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول )1

بور در سطح  1در هزار و روی  2در هزار تفاوتی با نمونه

نشان داد که اثر تیمارها بر تمام صفات مورد بررسی (بجز

شاهد نداشتند .کمترین مقدار  TSSدر سطح  0/5میلیموالر

شاخه گل برداشت آخر) در سطح یک درصد معنیدار شد.

سالسیلیک اسید و بور  2در هزار در مقایسه با سایر تیمارها و

متیلجاسمونات در سطح  0/5و  1میلیموالر و همچنین تیمار

آنتیاکسیدان

گلبرگ:

تیمارهای

سالسیلیک

اسید،

بور یک درصد بود .بوتههای تیمارشده با تمام سطوح

متیلجاسمونات و بور تأثیر معنیداری بر آنتیاکسیدان گلبرگ

غلظتهای سالسیلیک اسید و همچنین بوتههای تیمارشده با

نشان ندادند .کاربرد تیمار روی بهطور معنیداری باعث کاهش

بور  2در هزار با وجود افزایش ارتفاع در مقایسه با شاهد

محتوای آنتیاکسیدان گلبرگ شد (شکل .)6

تفاوتی نداشت (شکل .)2

آنتوسیانین گلبرگ :نتایج نشان داد ،بیشترین مقدار

قطر گل :نتایج نشان داد استفاده از روی ( 1و  2در هزار)،

آنتوسیانین در سطح  1در هزار بور بهدست آمد .در شرایط

بور  1در هزار و متیلجاسمونات ( 0/5و  1میلیموالر) تفاوت

استفاده از سالسیلیک اسید  0/5میلیموالر و متیلجاسمونات 1

معنیداری با شاهد نشان ندادند .تیمارهای سالسیلیک اسید

میلیموالر میزان آنتوسیانین در مقایسه با شاهد افزایش داشت

( 1 ،0/5و  2میلیموالر) ،متیلجاسمونات  2میلیموالر و بور 2

(شکل  .)7با توجه به نتایج ،هر چند استفاده از متیلجاسمونات

در هزار بهطور معناداری باعث کاهش قطر گل شدند .که بین

در دو سطح ( 0/5و  2میلیموالر) ،روی یک و دو در هزار و

تیمارهای مورد بررسی از نظر تأثیر بر قطر گل ،تفاوت

همچنین بور  2در هزار باعث کاهش میزان آنتوسیانین

معناداری وجود داشت (شکل .)3

گلبرگها شدند اما در مقایسه با شاهد بهصورت آماری

وزن تر گلبرگ :نتایج نشان داد که بیشترین وزن تر گلبرگ
در سطح  0/5میلیموالر متیلجاسمونات مشاهده شد (شکل

اختالف نداشتند .کمترین میزان آنتوسیانین در شرایط استفاده از
سالسیلیک اسید  1و  2میلیموالر مشاهده شد (جدول .)1

 .)4با توجه به نتایج ،در شرایط استفاده از روی در سطح یک

کلروفیل  :aبا توجه به نتایج ،تیمار بور ( 1و  2در هزار) و

در هزار و متیلجاسمونات در سطوح یک و دو میلیموالر و

روی در سطح  2در هزار با افزایش کلروفیل  aدر مقایسه با

همچنین تیمار سالسیلیکاسید یک میلیموالر نیز سبب افزایش

شاهد تفاوت آماری داشتند .نتایج نشان داد ،با استفاده از تیمار

معنیدار وزن تر گلبرگ در مقایسه با شاهد شدند .کمترین وزن

سالسیلیک اسید ( 0/5و  2میلیموالر) و متیلجاسمونات (0/5

تر گلبرگ نیز در تیمار سالسیلیک اسید دو میلیموالر بهدست

و  1میلیموالر) و روی  1در هزار کلروفیل  aنسبت به شاهد

آمد که با شاهد تفاوت آماری نداشت.

افزایش داشت اما تفاوت آماری مشاهده نشد (شکل .)8

صفات فیتوشیمیایی :نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول

بیشترین مقدار کلروفیل  aدر شرایط استفاده از تیمار بور  1در

 )1نشان داد اثر تیمار بر تمام صفات مورد بررسی معنیدار شد.

هزار بهدست آمد .کمترین مقدار کلروفیل  aدر برگ بوتههای

میزان ماده محلول جامد ( :)TSSبراساس نتایج بهدست

شاهد و بوتههای تیمارشده با سالسیلیک اسید  1میلیموالر و

آمده ،بیشترین مقدار  TSSدر تیمار متیلجاسمونات در سطح

متیلجاسمونات  2میلیموالر مشاهده شد (جدول .)1

 0/5میلیموالر مشاهده شد (شکل  .)5نتایج نشان داد در

کلروفیل  :bبراساس نتایج ،تیمار سالسیلیک اسید 1

شرایط استفاده از متیلجاسمونات یک میلیموالر ،سالسیلیک

میلیموالر و شاهد دارای کمترین مقدار کلروفیل  bبودند .تیمار

اسید در دو سطح ( 1و  2میلیموالر) و روی در سطح یک در

سالسیلیک اسید در دو سطح ( 0/5و  2میلیموالر)،

هزار مقدار  TSSدر مقایسه با شاهد افزایش قابل توجهی

متیلجاسمونات ( 0/5و  2میلیموالر) و روی  1در هزار هر

داشت ( .)P<0.05طبق نتایج ،متیلجاسمونات  2میلیموالر،

چند باعث افزایش مقدار کلروفیل  bشدند اما در مقایسه با
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ارتفاع بوته :بیشترین افزایش ارتفاع مربوط به تیمارهای

شاهد مشاهده شد.
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جدول  -1تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای مورد مطالعه بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گل محمدی
منابع تغییرات

درجه

بلوک

3

59/80ns

0/057ns

**0/162

2152ns

5/05ns

تیمار

10

**517/05

**1/13

**0/10

**38531

**116/58

خطا

30

31/60

0/088

0/03

4575

10/10

5/50

5/50

8/70

25/40

3/70

آزادی

ضریب تغییرات ()%

** تفاوت معنیدار در سطح احتمال  1درصد ns ،عدم معنیداری
ادامه جدول -1
درجه

ماده محلول

کلروفیل

کلروفیل

آزادی

جامد

a

b

کلروفیل کل

کارتنوئید

بلوک

3

0/11ns

6/18ns

1/08ns

8/19ns

0/020ns

0/024ns

تیمار

10

**3/05

*54/32

**11/60

**118/47

**3/94

**0/30

خطا

30

0/17

19/80

2/15

25/39

0/44

0/024

15/70

20/21

20/64

22/97

19/15

29/80

منابع تغییرات

ضریب تغییرات ()%

آنتوسیانین
گلبرگ

** تفاوت معنیدار در سطح احتمال  1درصد ns ،عدم معنیداری

شکل  -2تأثیر تیمارهای مورد مطالعه بر ارتفاع بوته در گلمحمدی .عالمت درصد ( )%در راهنمای جدول مربوط به روی و بور است.
عالمت  mMدر راهنمای جدول مربوط به متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید است .حروف مشابه نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار است.

شاهد تفاوت آماری نداشتند (شکل  .)9بیشترین مقدار کلروفیل

کلروفیل کل :با توجه به نتایج ،بیشترین میزان کلروفیل کل

 bدر شرایط استفاده از تیمار بور ( 1و  2در هزار) بود که در

با استفاده از تیمار بور ( 1و  2در هزار) بهدست آمد که در

مقایسه با روی  2در هزار تفاوت آماری مشاهده نشد

مقایسه با تیمار روی  2در هزار تفاوت آماری مشاهده نشد

(جدول .)1

(شکل  .)10با توجه به نتایج ،متیلجاسمونات  1میلیموالر،
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تعداد پرچم

قطر گل

ارتفاع بوته

وزن تر گلبرگ

آنتیاکسیدان
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 mMدر راهنمای جدول مربوط به متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید است .حروف مشابه نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار است.

شکل  -4تأثیر تیمارهای مورد مطالعه بر وزن تر گلبرگ در گلمحمدی .عالمت درصد ( )%در راهنمای جدول مربوط به روی و بور است.
عالمت  mMدر راهنمای جدول مربوط به متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید است .حروف مشابه نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار است.

سالسیلیک اسید  2میلیموالر و تیمار روی  2در هزار در

مقدار کارتنوئید کاهش داشت .سالسیلیک اسید و

مقایسه با شاهد سبب افزایش کلروفیل  bشدند که روی  2در

متیلجاسمونات در سطوح  1و  2میلیموالر هر چند در مقایسه

هزار در مقایسه با شاهد تفاوت آماری داشت (جدول .)1

با شاهد باعث افزایش مقدار کارتنوئید شدند اما از نظر آماری

کارتنوئید :نتایج نشان داد ،تیمارها سبب افزایش غلظت

اختالف نداشتند (جدول .)1

کارتنوئید در مقایسه با شاهد شدند .تیمار بور در سطح  2در

فنول :با توجه به نتایج ،بیشترین مقدار فنول با استفاده از

هزار بیشترین مقدار کارتنوئید داشت اما در مقایسه با تیمار

تیمار متیلجاسمونات (نیم و یک میلیموالر) بهدست آمد.

روی ( 1و  2در هزار) ،بور  2در هزار و سالسیلیک اسید 0/5

تیمار روی  2در هزار باعث کاهش معنیدار فنول نسبت به

میلیموالر تفاوت آماری مشاهده نشد (شکل  .)11براساس

شاهد شد .سایر تیمارها تفاوت معنیداری با شاهد نشان ندادند

نتایج با افزایش غلظت تیمار سالسیلیک اسید و متیلجاسمونات

(شکل .)12
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شکل  -3تأثیر تیمارهای مورد مطالعه بر قطر در گلمحمدی .عالمت درصد ( )%در راهنمای جدول مربوط به روی و بور است .عالمت
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بور است .عالمت  mMدر راهنمای جدول مربوط به متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید است .حروف مشابه نشاندهنده عدم تفاوت
معنیدار است.

شکل  -6تأثیر تیمارهای مورد مطالعه بر آنتیاکسیدان در گلمحمدی .عالمت درصد ( )%در راهنمای جدول مربوط به روی و بور است.
عالمت  mMدر راهنمای جدول مربوط به متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید است .حروف مشابه نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار است.

فالونوئید :با توجه به نتایج ،بیشترین غلظت فالونوئید در

(شکل  .)13تیمار متیلجاسمونات و سالسیلیک اسید در

سطح  2در هزار تیمار روی و بور بهدست آمد .افزایش غلظت

بیشترین غلظت باعث کاهش میزان فالونوئید گلبرگ بهصورت

تیمار بور و روی باعث افزایش میزان فالونوئید گلبرگ شد.

معنیدار نسبت به شاهد شد.

نتایج نشان داد هر چند تیمارهای سالیسیلیک در سطح 0/5
میلیموالر ،روی و بور  1در هزار سبب کاهش مقدار فالونوئید

بحث

شد اما در مقایسه با شاهد از نظر آماری تفاوتی مشاهده نشد

استفاده از تنظیمکنندههای رشد گیاهی به گیاه کمک میکنند تا
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شکل  -5تأثیر تیمارهای مورد مطالعه بر میزان ماده محلول جامد در گلمحمدی .عالمت درصد ( )%در راهنمای جدول مربوط به روی و
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عالمت  mMدر راهنمای جدول مربوط به متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید است .حروف مشابه نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار است.

شکل  -8تأثیر تیمارهای مورد مطالعه بر کلروفیل  aدر گلمحمدی .عالمت درصد ( )%در راهنمای جدول مربوط به روی و بور است.
عالمت  mMدر راهنمای جدول مربوط به متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید است .حروف مشابه نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار است.

بر عوامل بازدارندهی رشدی غلبه کنند ( .)Emongor, 2007این

سیستم ریشهای را افزایش داد ( .)Closas et al., 1999مطالعات

تنظیمکنندهها بر طویلشدن و تقسیم سلولی اثر گذاشته و این

 Rui-Chiو  )2001( Huang-Qingدر بررسی اثر متیل

امر منجر به طویلشدن میانگرههای ساقه و افزایش وزن تر و

جاسمونات روی بادامزمینی کاهش ارتفاع بخش هوایی را نشان

خشک اندام گیاهی میشود .در بررسی تأثیر متیلجاسمونات بر

داد .این نتایج بیان میکند که فیتوهورمونها از جمله متیل

گیاه کنگر فرنگی ( )Cynara scolymus L.گزارش شد که

جاسمونات در غلظتهای مختلف دارای تأثیرات متفاوتی

پایینترین غلظت متیلجاسمونات بهطور قابل توجهی ارتفاع

هستند .بهنظر میرسد متیلجاسمونات در غلظتهای کمتر

گیاه ،سطح برگ ،وزن و طول برگ تازه ،وزن تر و خشک

دارای اثر تحریککنندگی در رشد طولی بخش هوایی باشد
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شکل  -7تأثیر تیمارهای مورد مطالعه بر آنتوسیانین در گلمحمدی .عالمت درصد ( )%در راهنمای جدول مربوط به روی و بور است.
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عالمت  mMدر راهنمای جدول مربوط به متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید است .حروف مشابه نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار است.

شکل  -10تأثیر تیمارهای مورد مطالعه بر کلروفیل کل در گلمحمدی .عالمت درصد ( )%در راهنمای جدول مربوط به روی و بور است.
عالمت  mMدر راهنمای جدول مربوط به متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید است .حروف مشابه نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار است.

(زنگانی و همکاران .)1393 ،محلولپاشی با روی در مریمگلی

باعث کاهش قطر گل در مقایسه با تیمار شاهد شدند.

( )Salvia farinacea L.طول ساقه ،طول گل آذین اصلی گیاه را

 Hajizadehو  )2013( Alilooگزارش کردند که کاربرد

افزایش داد ( .)Kocon and Piquero, 2006طبق گزارشی از

سالسیلیک اسید در غلظت پایین باعث افزایش قطر گل لیلیوم

 Davisو همکاران ( )2003محلولپاشی بور باعث افزایش

شده است )1992( Serek .اظهار داشت که کاربرد سالیسیلیک

ارتفاع بوته گوجهفرنگی شدند .مطالعات )1994( Sarware

اسید سبب افزایش اندازه گل استکانی شده است .کاربرد

نشان داد که محلولپاشی عناصرغذایی بور و روی ارتفاع نیشکر

سالیسیلیک اسید در گیاه اطلسی و بنفشه آفریقایی سبب

را نسبت به شاهد افزایش داد.

افزایش قطر گل شد ( )Hajizadeh and Aliloo 2013که با

با توجه به نتایج ،کمترین قطر گل در تیمار سالسیلیک اسید
مشاهده شد .همچنین باالترین غلظت متیلجاسمونات و بور

نتایج این آزمایش مطابقت نداشت.
نتایج نشان داد که بیشترین وزن تر گلبرگ در سطح 0/5

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 7:36 IRST on Saturday February 27th 2021

شکل  -9تأثیر تیمارهای مورد مطالعه بر کلروفیل  bدر گلمحمدی .عالمت درصد ( )%در راهنمای جدول مربوط به روی و بور است.

تأثیر محلولپاشی متیلجاسمونات ،سالسیلیک اسید ،روی و بور...

189

عالمت  mMدر راهنمای جدول مربوط به متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید است .حروف مشابه نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار است.

شکل  -12تأثیر تیمارهای مورد مطالعه بر فنول کل در گلمحمدی .عالمت درصد ( )%در راهنمای جدول مربوط به روی و بور است.
عالمت  mMدر راهنمای جدول مربوط به متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید است .حروف مشابه نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار است.

میلیموالر متیلجاسمونات مشاهده شد .بهنظر میرسد که

زنگانی و همکاران ( ،)1393مقدار تولید گل با افزایش سطح

جاسموناتها با تسریع رشد ریشه در جذب آب موجب افزایش

فتوسنتزکننده و تأثیرات مستقیم و تحریککننده متیلجاسمونات

شاخصهای رشدی گیاه نظیر سطح برگ و وزن تر و خشک

در فرآیند گلدهی بابونه آلمانی ()Matricaria chamomilla

گیاه میشود ( .)Mandhanis et al., 2006با توجه به نتایج،

افزایش یافت .در گزارش ( )Closas et al., 1999تأثیر کاربرد

تیمارهای متیلجاسمونات ،روی و کمترین غلظت سالسیلیک

متیلجاسمونات بر افزایش وزن تر گیاه کنگرفرنگی

( (Cynara

اسید سبب افزایش قابل توجه وزن تر گلبرگ در مقایسه با

 )scolymus L.را بیان کردند .نتایج این مطالعه با نتایح سایر

شاهد شدند .متیلجاسمونات تأثیرات مثبتی روی صفات

مطالعات که تأثیر متیلجاسمونات بر وزن تر سیبزمینی شیرین

مورفولوژیکی گیاه از جمله وزن تر دارد .براساس مطالعات

( ،)Kim et al., 2005فلفل شیرین ( )Capsicum annuum L.و
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عالمت  mMدر راهنمای جدول مربوط به متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید است .حروف مشابه نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار است.

گیاه گوجهفرنگی و گیاه آویشن ()Martin-Closas et al., 2003

نتایج ،کود بور سبب افزایش وزن تر گلها شد اما در مقایسه با

را بررسی کردند ،مطابقت داشت.

شاهد از نظر آماری تفاوتی نداشتند.

گزارش شد که نتایج محلولپاشی کود روی در مراحل

صفات فیتوشیمیایی :در شرایط استفاده از تیمار متیل

رشد رویشی ،بر گشنیز ( )Coriandrum sativumو گل گاو

جاسمونات در سطح  0/5میلیموالر بیشترین مقدار ماده

زبان باغی سبب افزایش معنیدار عملکرد و وزن تر گردید

محلول جامد ( )4/57در مقایسه با شاهد ( )2/32مشاهده شد.

( .)Yadegari, 2013نتـایج پژوهشهای پیرزاد و همکاران

در گزارشی میوههای توتفرنگی تیمارشده با متیلجاسمونات

( )1392بر گیاه آنیسون ( )Pimpinella anisumو سایر محققان

باعث افزایش میزان مواد جامد محلول شده است که با نتایج

( Broadley et al.,

این مطالعه مطابقت دارد (.)Creelman and Mullet, 1997

 )2007و گوجـهفرنگـی ( ،)Boskabady et al., 2011حقیقی و

متیلجاسمونات با افزایش ظرفیت فتوسنتزی ،میزان قندهای

همکاران ( )2016روی گل محمدی Nahed ،و )2007( Balba

احیاکننده ،سایر هیدراتهای کربن و اسیدهای آلی را در میوه

روی گیاه آفتابگردان و گیاه دارویی مریمگلی Akhtar ،و

و گیاه تیمارشده افزایش میدهند .تحقیقات نشان داد که تیمار

همکاران ( )2009روی نعناع فلفلی بود عناصر ریز مغذی با

گیاهان با سالیسیلیک اسید با افزایش میزان فتوسنتز سبب

مساعدکردن شرایط عمومی گیاه منجر به افزایش عملکرد

افزایش تجمع کربوهیدرات میشود (

میگردد .طی پژوهشی که  Shakirovaو همکاران ()2003

 .)2008محلولپاشی سالسیلیک اسید سبب افزایش قابل توجهی

روی سالسیلیک اسید بر گندم انجام دادند دریافتند که غلظت

در قندهای محلول در گیاه همیشهبهار (

پایین این ماده با افزایش تقسیم سلولی وزن تر گیاه را افزایش

 )Akbarpour, 2013شد که با این نتایج مطابقت دارد.

حاکی از افـزایش وزن تر و عملکرد فلفـل

Foukaraki and Terry,

Moradi and

میدهد .طبق گزارش اعالیی ( ،)1390محلولپاشی سالیسیلیک

کاربرد سالسیلیک اسید ممکن است مصرف متابولیک

اسید باعث افزایش چشمگیر وزن تر و بهبود کیفیت گلهای

قندهای محلول را فعال نموده تا بهوسیلهی آن ،ساختارهای

رز شاخه بریده ،گل آفتابگردان و بوته گل رز شده است که با

جدید سلولی را بهمنظور تحریک و تنظیم رشدونمو شکل دهد

نتایج بهدستآمده از مطالعه حاضر مطابقت دارد .با توجه به

که بهدنبال تنش اکسیداتیو سبب افزایش تجمع قند در برنج شد
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(.)Karimi et al., 2005

مولکول کلروفیل هستند مانند آهن و منگنز مؤثر باشد (
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kaya

از گیاه در برابر واکنشهای فتودینامیک آسیب رساننده ،با

سالسیلیک اسید روی محتوای رنگیزههای کلروفیل  aو  bنتایج

سرکوبکردن گونههای فعال اکسیژن ،حفاظت میکند.

متفاوتی را نشان دادند Fariduddin .و همکاران ( )2003به

مطالعههای انجامشده ،مشخص کرده است که کاربرد

افزایش رنگدانههای فتوسنتزی با محلولپاشی سالسیلیک اسید

ترکیبهایی که بهطور طبیعی یافت میشوند ،مانند متیل

روی کلزا ( )Brassica napusاشاره کردند ،درحالیکه

جاسمونات میتواند باعث افزایش متابولیتهای ثانویه شود

 Moharekarو همکاران ( )2003عدم تأثیر این ماده را روی

( .)Krzyzanowska et al., 2012براساس گزارشات  Taheriو

گندم خاطر نشان نمودند .بنابراین ،بهنظر میرسد در گیاهان

همکاران ( )2009محلولپاشی متیلجاسمونات در گل سوسن

مختلف رنگدانههای فتوسنتزی پاسخ یکسانی به مصرف

شرقی ( )Nymphaea micranthaرقم سوربن بر ساخت رنگیزه

سالسیلیک اسید نداشته باشند .طبق نتایج ،سالسیلیک اسید 1

آنتوسیانین و ارتباط آن با کیفیت و ماندگاری گل اثرات مطلوبی

میلیموالر باعث کاهش کلروفیل شد .محققین اظهار نمودهاند

داشته است .براساس نتایج حاصل افزایش غلظت سالسیلیک

که جاسمونیک اسید و متیلجاسمونات باعث بیان ژنهای

اسید باعث کاهش مقدار آنتوسیانین شد .در پژوهشی واکنش

آنزیمهای کلیدی در بیوسنتز کلروفیل از طریق تشکیل

گیاه مینا چمنی ( )Bellis perennis L.از تیره کمپوزیته در پاسخ

آمینولوولینیک اسید میگردد که محلولپاشی جاسمونیک اسید

به تیمار سالیسیلیک اسید و میزان تجمع آنتوسیانین مورد بررسی

با فعالکردن آنزیم روبیسکو کربوکسیالز سبب افزایش فتوستنز

قرار گرفت که نتایج حاکی از افزایش آنتوسیانین در گیاهان

و محتوای کلروفیل برگهای جو ( )Hordeum vulgareشد

تیمارشده با غلظتهای پایین سالیسیلیک اسید بود (خاورینژاد

(.)Popova et al., 2003

و اسدی )1386 ،که با این نتایج مطابقت دارد.

با توجه به نتایح سایر مطالعات ،غلظتهای کم

شواهد موجود نشان میدهند عنصر بور در انتقال

متیلجاسمونات ،شاخص کلروفیل را افزایش داد ،ولی افزایش

کربوهیدراتها و عملکرد غشاها نقش دارد ( Taiz and Zeiger,

غلظت این ماده بیش از  5میلیموالر موجب کاهش شاخص

 .)2010کاهش مقدار کلروفیل و کاروتنوئیدها تحت تأثیر

کلروفیل شد که احتماالً استفاده از سالسیلیک اسید با

کمبور بور میتواند بهدلیل اثر تخریبی رادیکالهای آزاد اکسیژن

جلـوگیری از فعالیت آنزیمهای کلروفیل اکسیداز مانع تجزیه و

که در غیاب بور انباشته میشوند و نیز نقش بور در حفظ

درنتیجـه افـزایش کلروفیل و فعالیت آنزیم روبیسکو شده و از

پایداری غشاها باشد (.)Cakmak and Romheld, 1997

این طریق سـبب افـزایش میزان فتوسنتز کل میشوند

تحقیقات  Singhو  )2013( Tiwariنشان داد کاربرد بور

(.)Mardani et al., 2010

سبب افزایش کلروفیل در گیاه گوجهفرنگی شد .تحقیقات

کاروتنوئیدها از جمله ترکیبات آنتیاکسیدانی غیرآنزیمی

پیرزاد و همکاران ( )1392نشان داد محلولپاشی روی درگیاه

هستند که میتوانند در کاهش غلظت یون سوپراکسید نقش

دارویی آنیسون تأثیر مثبت و معنیداری بر تعداد شاخههای

داشته و تشکیل رادیکال هیدروکسید را نیز کاهش دهند

فرعی این گیاه داشته است .مصرف عنصر روی میزان کلروفیل

( .)Ghasemi Pirbalouti et al., 2012افزایش بیشتر سالسیلیک

و فعالیت فتوسنتزی این گیاه را افزایش میدهد و سبب توسعه

اسید تا  2میلیموالر باعث کاهش بسیاری از پارامترهای رشد

پوشش گیاهی و افزایش شاخه ،برگ و عملکرد گیاه آنیسون

گردید که با گزارش مرادی و پورقاسمیان ( )1397در گیاه

شد (پیرزاد و همکاران .)1392 ،روی میتواند بر غلظت عناصر

همیشهبهار مطابقت داشت .سالسیلیک اسید در غلظت کم سبب

غذایی مؤثر در تشکیل کلروفیل یا عناصری که قسمتی از

افزایش میزان کاروتنوئیدها شد که این مسئله با مطالعات دیگر
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تفاوتی نداشت .همچنین مصرف سالیسیلیک اسید بـر

این آنزیم یکی از دالیل افزایش مقدار ترکیبات فنولی در

کارتنوئیـد گل ابـری ( )Ageratum conyzoidesاثر مثبت

بوتههای گل محمدی باشد .هر چند در این مطالعه فعالیت

داشت (زرگریان و همکاران.)1395 ،

 PALاندازهگیری نشد ،اما افزایش احتمالی فعالیت  PALو

کاربرد متیلجاسمونات سبب افزایش میزان کاروتنوئیدها در

دیگر آنزیمهای درگیر در مسیر شیکمات میتواند از دالیل

گیاهچههای ذرت و جو ( )Creelman and Mullet, 1997و

احتمالی افزایش ترکیبات فنولی در این مطالعه باشد (

گیاه بلوبری شد ( )Tang et al., 2020که با نتایج بهدستآمده

 .)Heredia and Luis, 2009مطالعـات نشـان داد رابطـه مثبتـی

مطابقت دارد .افزایش غلظت روی باعث تجمع کارتنوئیدها در

بیـن محتـوی فنـول کـل و فعـالیـت آنتـیآکـسیـدانـی آنهـا

گیاهان مختلف شد ( .)Song et al., 2015در مطالعهای ،عنصر

وجـود دارد ( .)Ghasemzadeh et al., 2010در مورد مکانیسم

روی اثر قابل توجهی بر غلظت کارتنوئید گیاه گل گاوزبان باغی

اثر روی در افزایش میزان فالونوئید کل میتوان گفت که

داشت ( .)Yadegari, 2013تحقیقات  Singhو )2013( Tiwari

محلولپاشی روی باعث فعالسازی آنزیمهای چالکون ایزومراز

نشان داد کاربرد بور سبب افزایش کلروفیل در گیاه

( )CHIو چالکون سنتاز ( )CHSمیشود که از آنزیمهای

گوجهفرنگی شد .گزارش  Papadakisو همکاران ()2004

کلیدی در مسیر بیوسنتز ترکیبات فالونوئیدی هستند و در

نشان داد که در نارنگیهای پیوندشده بر روی دو پایه مختلف

نتیجه میزان فالونوئید کل افزایش مییابد .همچنین فلز روی

استفاده از بور باعث افزایش کارایی فتوسنتز و افزایش

با افزایش بیان ژنهای  VvMYBF1 ،VvFLS4 ،VvCHSباعث

کلروفیـل و کارتنوئید میشود که ممکن است به فعالیـت

افزایش بیشتر ترکیبات فالونوئیدی میشوند (

آنزیمهـای فتوسـنتزی مرتبط باشد.

 .)2015نتایج گزارشهای  Songو همکاران ( )2015نیز در

با توجه به نتایج ،بیشترین میزان فنول با استفاده از تیمار
متیلجاسمونات (یک و دو میلیموالر) بهدست آمد .در

Basilio

Song et al.,

خصوص افزایش میزان فالونوئید کل در اثر محلولپاشی با
سولفات روی با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.

گزارش  Herediaو  )2009( Cisnerosبیان شد که کاربرد

در تیمار گیاه مینا چمنی ( )perennis Bellisبا افزایش

متیلجاسمونات باعث افزایش مقدارترکیبات فنولی در برخی از

غلظت سالیسیلک اسید ،کاهش معنیداری بر میزان فالونوئید

گیاهان نظیر سیبزمینی ( ،)solanum tuberosumسیب قرمز

نسبت به شاهد مشاهده شد (

( )Malus domesticaو لوبیا سبز ( )Phaseolus vulgarisشد

 )2013که نتایج بهدستآمده از مطالعه حاضر ،با نتایج این

که این یافتهها نتایج حاصل از پژوهش حاضر را مبنی بر اثر

محققان مطابقت داشت .بیشترین غلظت سالسیلیک اسید و

تیمار متیلجاسمونات بر مقدار فنول تأیید مینمایند .همچنین

متیلجاسمونات باعث کاهش میزان فالونوئید گل محمدی شد.

طی گزارشی ،متیلجاسمونات باعث افزایش محتوای ترکیبات

در کل ،افزایش غلظت ترکیبات فنولی بهطور مستقیم میزان

فنولی در مارچوبه ( )Reyes and Cisneros Zevallos, 2003و

توانایی عصارههای مختلف را در مهار رادیکالهای آزاد افزایش

گل همیشهبهار ( )Moosavi, 2011شده است که با نتایج این

میدهد .در غلظتهای باالتر ترکیبات فنولی ،بهدلیل افزایش

مطالعه مطابقت دارد.

تعداد گروههای هیدروکسیل موجود در محیط واکنش است که

Patel and Krishnamurthy,

محققین علت افزایش ترکیبات فنولی در تیمار با

احتماالً هیدروژن به رادیکالهای آزاد و بهدنبال آن قدرت مهار

جاسموناتها را ،اثر این ماده بر فعالیت آنزیم فنیل آالنین

کنندگی فنولها بهدلیل گروههای هیدروکسیل ( )-OHو

آمونیالیاز ( )PALو افزایش فعالیت این آنزیم ذکر نمودهاند .از

گروههای قابل تعویض متوکسی ( )-OCH3در مولکولهاست

آنجا که این آنزیم یک آنزیم کلیدی در بیوسنتز همه ترکیبات

(.)Cai et al., 2006
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نتایج این مطالعه به خوبی نشان داد که استفاده از تیمارهای

یک در هزار باعث افزایش ارتفاع بوتهها شدند .نتایج همچنین

تغذیهای و متیلجاسمونات میتواند نقش قابل توجهی بر

نشان داد که تیمارهای سالسیلیک اسید ( 1 ،0/5و 2

صفات کمی و کیفی گل محمدی داشته باشد .با توجه به نتایج

میلیموالر) ،متیلجاسمونات  2میلیموالر و بور  2در هزار

تیمار سالسیلیک اسید ( 1و  2میلیموالر) ،متیلجاسمونات

باعث کاهش قطر گل شدند .با توجه به نتایج بیشترین و

( 0/5و  1میلیموالر) و روی یک در هزار باعث افزایش میزان

کمترین میزان فنول بهترتیب با استفاده از تیمار متیلجاسمونات

ماده محلول جامد گلبرگ شدند .همچنین تیمار بور ( 1و  2در

( 0/5و  1میلیموالر) و روی  2در هزار مشاهده شد .افزایش

هزار) ،روی دو در هزار و متیلجاسمونات یک میلیموالر

غلظت تیمار بور و روی باعث افزایش میزان فالونوئید گلبرگ

باعث افزایش کلروفیل برگ شدند .نتایج نشان داد که تیمارهای

شد .همچنین کمترین میزان فالونوئید در بیشترین غلظت تیمار

روی ،بور ،سالسیلیک اسید ( 0/50میلیموالر) و متیل

متیلجاسمونات و سالسیلیک اسید مشاهده شد .بهطورکلی

جاسمونات ( 0/50میلیموالر) باعث افزایش کارتنوئید برگ

بیشترین تأثیر بر افزایش گل تیمارهای متیلجاسمونات ،بور و

شدند .با توجه به نتایج تیمارهای متیلجاسمونات ،روی و

روی داشتند .همچنین کمترین میزان آنتیاکسیدان در گلهای

سالسیلیک اسید ( 0/5میلیموالر) باعث افزایش وزن تر گلبرگ

محلولپاشیشده با روی مشاهده شد.
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Abstract
In order to investigate the effect of methyl jasmonate and salicylic acid hormones and zinc and boron elements on the
quantitative and qualitative characteristics of Rosa damascena Mill, an experiment was conducted as a randomized
complete block design with 11 treatments in 4 replications in Jahrom city of Fars province. In this experiment, different
concentrations of methyl jasmonate and salicylic acid (0.5, 1 and 2 mM) and different concentrations of zinc and boron
(1 and 2 per thousand) one month before flowering in two spray stages (ten days apart). The control plants were sprayed
with distilled water. At the time of flower harvest, different morphological and physiological traits of the plants were
evaluated. Based on the obtained results, methyl jasmonate (0.5 and 1 mM), zinc and boron increased the plant height
by one per thousand. Methyl jasmonate and zinc treatments at both levels and 1 mM salicylic acid increased the fresh
weight of the petals. Based on the obtained results, the treatment of salicylic acid (1 and 2 mM), methyl jasmonate (0.5
and 1 mM) and zinc by one per thousand increased the solute content of the petals. The highest chlorophyll was
observed in boron treatment 1 per thousand. Also, boron treatment (1 and 2 per thousand), zinc 2 per thousand and 1
mM methyl jasmonate increased leaf chlorophyll. Petal carotenoids were also affected by different treatments of zinc,
boron and the lowest concentrations of salicylic acid (0.5 mM) and methyl jasmonate (0.5 mM). Increasing the
concentration of zinc and salicylic acid significantly reduced the amount of phenol in the flower. In general, methyl
jasmonate treatment was superior to other treatments due to its greater effect on most of the studied traits. Therefore,
the use of this treatment in rose gardens is recommended.
Keywords: Rosa damascena Mill, Methyl jasmonate, Zinc, Salicylic acid, Boron
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