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Abstract
In this research, effects of polyamine(putrescine,
spermine and spermidine) on cut Rose was studied. PA
each one in 100and 200 ppm and their combinations with
sucrose(3%) and silver nanoparticles(4 mg/l-1) were
tested as preservative mixture. This study was conducted
in a factorial experiment with complete randomized
design and the evaluated traits included relative fresh
Wight, flower diameter, solution uptake, leaf total
chlorophyll, SOD enzyme activity and vase life. The
results shown that increased level of spermine to 200
ppm of this polyamine result in increase of SOD content,
flower diameter, vase life, leaf total chlorophyll and
solution uptake.
Key words: Polyamine, Rose, Silver nanoparticles,
Sucrose.
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برداش تت ت ب اا

انباررر گل ل
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موجب افزایش عم افترا ،یاجلگ ر ععع عععع و قطررر شاخههه

تازه بیان شد.
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ل تیماررر×
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برداشت گل گالیل میشوند ،مطابقت دارد .همچن نی
یو
ت لی ی
نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج تحقیقات ت
ی آمینننهاا بررر
همکا  نار ( (  ) 1997ک ثا ه رر ررر کا ربر دد پلی ی
ی فره ههی
ک و دس ارایت ننن و حس نی ی ی
ماندگاری گل میخک ک
( )3931ک هه ه اث رر ر محلو لل ل پاش یی ی هيومي کک ک اسي دد د و
ل
پوترسين بر ويژگيهاي رويشي و عمر گل جا يي گل ل
رز را مورد بررسی قراردارند ،مطابقت دارد .نتایج این
آزمایش نشان داد که کاربرد پلی آمینهای پوتریس نی ،،
اس یمرپ نن ن و اس دیمرپ ی نن ن در غلظ تت تها یی ی مختل فف ف و
ی
صهای ی
همچنین نانو ذرات نقره موجب بهبودد شاخص ص

تیمارها م 
یباشد .تیماررر اس رپ ممین  00 2ppmباا 7/ 88

مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گل شاخه بریدهه رز

سانتیمتر ،بیشترین و تیمار شاهددد باا  6/ 27سا رتمیتن ،،

یشود که مجموع این عوامل موج ببب اف یاز ششش عمررر
م
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پس از برداشت این گل در مقایسه با شاهد میش نو ددد.

تحقیق را به خود اختصاص دهددد و بههه عن او ننن تیماررر

همچنین از بین تیمارهای به کار رفته ،کاربرد اسپرمین

برتر این آزمایش انتخابشد.

در غل تظ   

 00 2ppmتوانس تت ت بهت یر نن ن نتای جج ج ای نن ن
لهای شاخه بریده رز
جدول  :1تجزیه واریانس اثر پلی آمینها بر گ 

طول عمر
**11/ 365
---

Table 1: Analysis of variance polyamines effect on Rosa cut flowers
درجه     
وزن تر نسبی
جذب محلول
سوپراکسید دیسموتاز کلرفیل کل برگ قطر گل
آزادی
** 7295 / 64 0
**1 1068 1/ 674

** 36 / 948
** 497 / 706

---

** 835 / 254

0/ 34 0

1/ 485

0/ 079

12 /16

13 / 28

13 / 60

** 10 / 95 2
**611/ 382

**4 47 / 760

**2 50 / 668

7

ت م یا ر

** 155 / 000

** 18020 / 664

3

زمان

**4/715

**0/922

**3/528

0/ 046

0/ 372

14 /80

منبع تغییرات

13 /16

** 59 / 991

21

تیمار*زمان

0/ 396

---

اشتباه آزمایشی

12 / 15

---

ضریب تغییرات ()%

یدار
یدار در سطح احتمال  1و  5درصد و غیرمعن 
** ns ،* ،به ترتیب ،معن 

**, *, ns, respectively, significant at 1% and 5% and no significant

نمودار  :1اثر متقابل تیمار× زمان بر وزن تر نسبی نمودار 2:اثر متقابل تیمار × زمان بر جذب محلول

1: Interaction between treatment Fig 2: Interaction between treatment and
time on solution uptake and time on the relative fresh weight

نمودار  :3اثر متقابل تیمار× زمان بر قطر گل نمودار  :4اثر متقابل تیمار × زمان بر کلروفیل کل برگ

Fig 3: Interaction between treatment Fig 4: Interaction between treatment
and time on flower diameter and time on total chlorophyll

بررسی کاربرد محلولپاشی پیش از برداشت43 ...

نمودار  :5اثر متقابل تیمار × زمان بر فعالیت آنزیم
سوپراکسید دیسموتاز

Fig 5: Interaction between treatment
and time on Superoxide dismutase enzyme activity
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