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Abstract
Rose with the scientific name Rosa hybrida is one of the
plant of Rosaceae family. Polyamines of aliphatic amine
groups are as plant growth regulators in a wide range of
developmental processes, including cell division,
embryogenesis, morphogenesis, flowering, fruit ripening,
root development, delay aging, stable membranes,
collection of active radicals and stress tolerance different
participate, Putrescine (put), spermine (spm) and
spermidine (spd) is the most common polyamines. The
study to evaluate the effect of putrescine, spermidine
spermine and on some physiological characteristics and
natural biological and biochemical Morpho flowers rose
black baccarat was done. This study randomized with 7
treatments including spm, spd and put in concentration
50 and 100 pmm and distilled water as a control with
three replicates each of three experimental unit is
composed of a total of 63 pots of roses and traits
assessed include fresh weight, dry weight, relative water
content, number of flowers, leaf surface, superoxide
dismutase enzyms activity and flower longevity.
Analysis of variance results showed that 100 ppm
spermine greatest effects on improving the
morphological, physiological and enzymes traits and the
results were significant at 1%.
Key words: Putrescine, Roses, Spermine, Spermidine

چ کی د ه

Rosaceae)( (  گیاهی از هداوناخ رزاس  هRosa hybrida رز با نام علمی

 پلی آمینها از گروه آمینی آلیفاتیک بوده و ب اونع ه نن ننن م او د د تنظی ممم.میباشد
 ش لما،،ی از فرآین اهد ييي رشددد و نمو
کننده رشد گیاهی در مح دود هه وس عی ی ی
 تک یو ن ن،یهد نن ننن میوه ههاا،  گل دیسر، ریختزایی، رویانزایی،تقسیم سلولی
ن
 جمع آوري رادیکالهاي فعال و تحمل، پایداري غشاها، ت خأ یر پیري،ریشه

) وspm(  اس رپ ممین،)put( دنراد تکرا    پوتریس سسین، تنشهای مختلف مش

    این تحقیق ب روظنم ه.) از متداولترین پلی آمینها هستندspd( اسپرمیدین
 نیسیرتوپ رثا یبا ژژژژژژژژژژژژژژژژ گ یی، ارزی یو یخرب رب نیدیمرپسا و نیمرپسا
   یه یا

black baccarat رقم

له زر یا
  فیزیولوژیکی و آنزیمی گ،مورفولوژیکی

 تیم را7 ًال تصادفی با
 این ژپ وهش بصورت طرح آماری کام ًال.انجام پذیرفت

) درspd( ) و اس رپ ممم میدینspm(  اس رپ ممم مین،)put( ش لما     پوتریس سسس ین
    ره

  و آب مقطر بعنوان شاهد با س ارکت ه ر و100  و05 pmm غلظتهای

 گلدان رز تشکیل شده است و63 تکرار حاوی سه واحد آزمایشگاهی جمع ًاًا
   یب د،  محتوای آب نس ادعت، وزن خشک،صفات مورد ارزیابی شامل وزن تر
    فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و مان یور لگ یراگد، سطح برگ،گل
100

          هک داد ا نیمرپس

ناشن سنایراو هیزجت

دو. بوته ب زا لصاح جیاتن

 یکیژو ی و، میلیموالر بیشترین ت ثأ یر را در بهبود صفات مورفول کیژولویزیف
.یدار شد
  معن%1 آنزیمی داشت و نتایج در سطح
 رز، پوتریسین، اسپرمیدین، اسپرمین:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات

ت ثأ یر آنزیم اسپرمین سنتتاز به اسپرمین تبدیل میشود .پلی
آمینها پلی کاتیونهای آلی ب اب و نییاپ یلوکلوم نزو ا    

رز با نام علمی  Rosa hybridگی هداوناخ زا یها    رزاسه
( )Rosaceaeمیباشد .در این خانواده حدود  107جنس و

گروههای نیتروژنی آلفاتیک هستنند ک قلح یاراد ه هه هههه یا

 3100گونه وجود دارد ،حدود  70جنس از خانواده رز به

هیدروکربنی متفاوت ب  ای ود هارمه ه ت رتشیب دادع ی زا    

  

گروههای آمینی میباشند که بطور گست تادوجوم رد هدر   

عنوانگیاهان زیننی ،خوراکی و داروی دش هتخانش ی ههه ههههاند
(رشیدی .) 87 31 ،رزها به دو گونه بزرگ تقسیم میشوند،
رزهای قدیمی که گونههای اص ر اهنآ یاهدیربیه و یل ا   

زنده در غلظت باالیی تجم م ع یی ییییابن نیآرف رد و د دد ددده یا
فیزیولوژیکی متنوع گیاهان ،حیوانات و میکروارگانیسمها
نه یا
ت ثأ یرگذارن  د (( .)Takahashi et al, 2010پل یمآ ی نن نن

شامل میشود و رزهای جدید که از تالقی مکرر یاهزر    
قدیمی بوجود آمده است (کافی .) 89 31 ،گیاهان زینتی که

موجود در گیاهان شامل دی آمین پوتریس نیمآ یرت ،نی    

از محصوالت باغبانی به شمار میآیند به ص ناهایگ ترو   

اسپرمیدین و تترا آمین اسپرمین میباش  دن ( (

Valero et al,

 .)2002اتیلن و پلی آمینها اثرات متض و ندیسر رد یدا

لهای بریده عرضه میشوند ،ش طیار
گلدانی یا در غالب گ 
کشت لمح ،تشادرب ،راک و  وووووو ووو نق ا یرادهگن و ل ین      

پیری دارند ( .)Cohen et al, 1982ارتباط متضاد بین تولید

محصوالت حائز اهمیت بوده و نی یفاک تاعالطا هب زا     

اتیلن و پلی آمینها به سبب مکانیسم رقابتی بیوس نیا زتن   

میباشد ،زیرا ارزش گیاهان زینتی به طراوت و زیبایی گل

دو ماده است که دارای پیش ماده مشترک  SAMمیباشد

له هدیرب یا   
بستگی دارد .از عوامل مؤثر در طول عمر گل ل

نها
( .)Sood et al, 2008بعد از برداشت میزان پل یمآ ی نن نن

میتوان به شرایط پرورش ،شرایط حمل ونق یرادهگن ،ل   

نه زا ا
اتیلن را کاهش داد ( .)Khan et al, 2008پل یمآ ی نن نن

و ت ثأ یر برخی ترکیبات محافظ (مه نک را ن شا )هد ا هر     نم دو
یمرن ،ید
(جلیلیی 

    .) 87 31عناص و ر

خم تابیکرت ت رد یفل    

  

جلوگیری میکنند ( .)Van Doorn et al, 2002است زا هداف

ویژهای در تغذیه گیاهان دارند .پلی آمینهای رایج ش لما
پوتریس دنتسه نیدیمرپسا و نیمرپسا ،نی
سلوله  یهایگ یا ی م تفا

پوتریسین قب  تشادرب زا سپ و ل ت ا دیلو ت نازیم و نلی       

     

یش  دو ((پن راکمه و ید ا ،ن   
یییی یییی

نها
 .) 2000اطالعات مربوط به مسیرهای بیوسنتز پلی آمی 
و نق  ش ت آ رثا لحم و یگدننک میظن ننننننننننننننن ننه یور ا    

تنفس را به ت خأ یر انداخته و متوقف میکند (

Khan et al,

 .)2008ارتب پ و نلیتا نیب طا لی یمآ نننننننننن نه قیقد زونه ا       ًاًا
نها
مشخص نیست ،بنابراین ممکن است ت یمآ یلپ ریثأ ننن ننن
مربوط به حفظ دیواره سلولی بیشتر از ت ثأ یر ب مسیلوباتم ر

میکروارگانیسمها و سلوله روص یروناج یا ت هتفرگ      

نه هب طوبرم رتشیب ا
اتیلن باشد .در واقع ا یمآ یلپ رث ننن ننن

است (( .)Cohen et al, 1982م ب یارب هیلوا هدا ی زتنسو     
پوتریسین ،اسید آمینه اورنیتین و آرژنین است .پوتریسین ن
ن
به ص تینروا زا میقتسم ترو ی نیتینروا میزنآ هلیسوب ن       
یش و دو روصب ت زا میقتسمریغ    
دکربوکس م زتنس زالی یییییی 

سنتز اتیلن در گیاهان جل و هدومن یریگو ندش لاعف زا     
یگی ،در
رونویسی ژن  PGکه بعد از سنتز اتیلن صورت می ی

نه شقن ا   
تغذیه گیاهان نقش دارند .در این بین پلی آمین ن
همه رد هک       

یت نازیم ناو   
کاهش مییابند ،که با کاربرد پلی آمینه م ا یی یی

  

   

حفاظت دیواره سلولی است تا اینکه روی تولید اتیلن ا رث
گذار باشند (.)Martinez-Tellez et al, 2002
فرآیند پژوهش

آرژنین بوسیله آنزیم آرژنین دکربوکسیالز تولید میگ در د،

این طرح در گلخانه کلینک گل و گیاه شهرداری منطقه 12

اسپرمین و اسپرمیدین ب ورگ ندش هفاضا ا هههه هههههه ونیمآ یا   

واقع در شهرستان تهران بوست راهب رد رهش نا      5931به

یش  دو ((
پروپیل به پوتریسین سنتز م 

Abu-kpawoh et al,

اج رد .دمآ رد ءار

   ای ژپ ن وشه     

محلولل لپاش زا شیپ ی

  

 ،)2002بدین ترتیب اسپرمیدین توسط آن میز دیمرپسا ین   

برداشت گلدانهای رز رقم مهندس فلتخم حوطس اب ی     

سنتاز از پوتریسین حاصل میشود و اسپرمیدین نیز تحت

تهاای 05 ppm
اسپرمین ،اسپرمیدین و پوتریسین در غلظ 

نها بر برخی27 ...
اثر محلولپاشی پلی آمی 

و  100تحت لیسانس شرکت  Sigmaبه روش سطحی هر

انجام گرفت و سپس فعالیت رب میزنآ نیا  زاب ساسا

 4روز یکبار در دو مرحله انجام گردید .ژپ وهش در قالب

داشتن احیاء فتوشیمیایی

ًال تصادفی با  7تیمار 3 ،تکرار و هر تکرار
طرح آماری کام ًال

به روش  Bayer and Fridovich., 1987اندازهگیری ش .د

حاوی  3گیاه ،در مجموع  63گلدان اجرا شد .گلدان بدون

یلیت یوتحم لولحم زا ر  50 mM،،،، ،،،از
در این روش  1میل 

محلولپاشی بعنوان شاهد در نظر گرفته شد .محلولپاشی

 (pH 7.8) K-phosphate bufferو  9.9 mMاز

    

)Nitro-blue tetrazolium (NBT

گلدانها  2بار در هفته اول در پایههای یکسان انجام ش .د

 methionineو  µM 57از

سپس در مرحله ،نمونهبرداری و ارزیابی صفات مورد نظر

 X-100به یک تی شیش بو هه هههای ضا کچوک ی ا دش هف و   

انجام شد.

 20 µLاز نمونه اضافه گردید .واکنش با اض هفا ک ندر

وزن تر :وزن تررر گللله  طسوت ینایاپ زور رد ا ت یوزار     

) µL riboflavin solution (4.4 mg 100 mlو ق نداد رار

دیجیتالی با دقت  0/ 01توزین گردید و در نهایت تغییرات
وزن تر گلها برحسب گرم بیان گردید (.)Clicle, 2002
وزن خشک :وزن خشک گلها پس از خشک شدن درون
آون در دمای  60درجه سانتیگراد بمدت  72ساعت توسط
ترازوی دیجیتالی با دقت  0/ 01توزین گردید و در نهایت
تغییرات وزن خشک گللله نایب مرگ بسحرب ا      گردی یید
(.)Clicle, 2002
محتوای آب نسب :ی

می  دوجوم بآ ناز د سپ لگ ر

  

زا

بدست آورد وزن تر و خش یذ لومرف طسوت لگ ک ل     
بدست آمده و بر حسب گرم برگرم وزن تازه بیان گردی یید
(.)Detsubo et al, 2000

محتوای آب نسبی =

وزن خشک – وزن تر

 NBTو 0.025% (v/v) Triton

بها در جعبه حاوی  2المپ فلورسنت ب یار
تیو 

10

 7دقیقه

انجام شد .نمونه موازی شاهد با استفاده از ب یاج هب رفا    
نمونه اجرا شد و سپس جذب در طول موج  065ن رتمونا
خوانده شد و نمونه شاهد به عنوان بالن .دش هدافتسا ک    
یشود به
یک واحد آنزیم سوپراکسید دیسموتاز تعریف م 
مقداری از آنزیم ک تسا زاین ه    

 %05بازدارن ءایحا یگد   

 NBTرا در ط م لو وج          065ن هاگتسد رد رتمونا         
اس زنآ تیلاعف .دهد ماجنا رتموتفورتکپ ی سکارپوس م ید            
دیسموتاز بر اساس واحد آنزیم بر گرم وزن ت زا ه ه گلب گر
بیان شد (.)Mirsa, 1972
ماندگاری گل روی بوته :زمانی که گلبرگگگه ای ا    س ،هقا
تورژسانس و شادابی خود را بطور کامل از دست ،دنداد    
عمر گل پایان یافته در نظر گرفته شد و نت و تبث جیا

رب    

حسب روز بیان گردید (.)Ezhilmathi, 2007

وزن خشک

تعداد گل :تعداد گلها و غنچهها ه تروص هب رامیت ر     
چشمی شمارش گردید.

اطالعات مورد نظ زادنا زا سپ ر ههه ههههگی رن دراو یر مم ممماف راز
 Excelشده و توسط نرمافزار آماری  SPSSآن داد زیلا ه هها
انجام گردید .مقایسه میانگین دادهها ب نومزآ زا هدافتسا ا    

سطح برگ :سطح برگ هر تیمار پس از گذاشتن ب یور ه

چند دامنهای دانکن در سطح  %1و  %5ارزیابی شد .ب یار

کاغذ شطرنجی توسط مداد دور آن رسم هدیرب سپس و    

رسم نمودار از نرمافزار  Excelاستفاده گردید.

میشود و کاغذهای بریده شده هر تیمار وزن س نزو سپ

نتایج و بحث

یک مربع سالم کاغذ شطرنجی نیز وزن ،که از تقس می نزو
هر برگ بر وزن یک مرب گرب حطس یجنرطش ذغاک ع

L-

    

برحسب سانتیمتر مربع بیان گردید.
آنزیم سوپراکسید دیسموتاز :ابتدا تهیه عص یزنآ هرا ممممم بر
اساس روش  Ezhilmathi et al, 2007از یک گرم گلبرگ

وزن تر :تیمار  Spm100ppmبا  41/ 18گ و نیرتشیب ،مر
تیمار شاهد با  7/ 96گرم ،کمت نیر
(نمودار .)1

ل را دارند
وزن تررر گل ل
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وزن خشک :تیمار  Spm100ppmبا  4/ 65گ نیرتشیب ،مر   
و تیمار شاهد با  2/ 17گرم ،کمت گ کشخ نزو نیر

ل را
للل للل

داشتند (نمودار .)2
محتوای آب نسبی :تیمار  Spm100pmmبا  3/ 65میلییی-

گرم بر گرم وزن تر ،بیشترین و تیمار شاهد با  1/ 94میلی-
ی را دارند
گرم بر گرم وزن تر ،کمترین محتوای آب نسبی ی
(نمودار .)3
تعداد گل :تیمار  Spm100ppmبا  3/ 37عدد ،بیشت و نیر
ل را دارند
تیمار شاهد با  1/ 23عدد گ دادعت نیرتمک  ،لللل لللل
(نمودار .)4
سطح برگ :تیمار  Spm100ppmبا  83/ 34س ،عبرمرتمیتنا
بیشترین و تیمار شاهد با  30 / 73س نیرتمک ،عبرمرتمیتنا   
سطح برگ را دارند (نمودار .)5
آنزیم سوپراکس :زاتومسید دی    تیماررر  Spm100ppmبا
 64 / 97واحد آنزیم بر گرم وزن تر ،بیشترین و تیمار شاهد
با  35 / 56واحد آنزیم ب مرگ ر    وزن تررر ،کمت تیلاعف نیر   
آنزیم سوپراکسید دیسموتاز را داشتند (نمودار .)6
ماندگاری گل روی بوته :تیم را  Spm100ppmبا
روز ،بیشت و نیر

6/ 54

ش رامیت ا اب ده           2/ 44روز ،کمت نیر   

ماندگاری گل روی بوته را دارند (نمودار .)7
نتایج این ژپ وهش نشان داد که کاربرد تیمار

اسپرمین ppm

 100به تنهایی موجب افزایش خصوصیات مورفول یکیژو
و فیزیولوژیکی از قبیل تعداد گل ،سطح ب یراگدنام ،گر   
گل ،وزن تر ،وزن خشک و محتوای آب نسبی و همچنین
سبب افزایش میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در
گل رز رقم مهندسی روی بوته شده است .افزایش صفات
نهاا توس زا یخرب ط   
مورفولوژیکی در ک ربرا دد پل یمآ ی نن نن
ژپ وهش هدش شرازگ نارگ

      است (( (

Takahashi et al,

 .)2010نقش فیزیولوژیکی پلی آمینهای پیوسته به خوووبی
شناخته نشده است ،اما مشخص شده که در القا گلدهی و
نمو عادی پر مچ دخالت و دنراد 

اونع هب ن یمسیناکم       

نه یا
دفاعی در برابر تنشهای غیرزنده هستند .پل یمآ ی نن نن
پیوسته با سینامیک اسید باند شده ب یارب یعبنم ناونع ه     
پلی آمینهای آزاد میباشند که در زمان نیاز به محل هدف

انتقال یافت هدافتسا دروم و ه    

د ( Serrano et al,
قرارگیرند د

نه یا
 .)2004در بعضی از منابع اشاره شده ک یمآ یلپ ه ننن ننن
پیوسته در تبادل با پلی آمینهای آزاد جهت حف رادقم ظ   
نسبت ًاًا ثابتی از پلی آمینه دازآ یا هست  دن

( ( Rastogi et al,

 .)1991ثابت شده است که پلی آمینها در ف زآ مر ااد دوخ
به عنوان مواد حد واسط ضدپیری عمل میکنن  د

( ( Valero

 .)et al, 2002آخرین مرحله از نمو گیاهان مرحله پیری و
رسیدن است که جزء جداییناپذیر از یک چر رد ومن هخ   
گیاهان است ( .)Sood et al, 2008محصوالتی که زا سپ
برداشت انبار میشوند دچار یکسری تغییرات میگردند که
به دنبال هم اتفاق میافتد که این فرآین مرن اب هارمه اهد     
شدن میوه و سبزیها و تخریب دیواره سلولی و ژپ مردگی
در گلها است که باعث کاهش کیفیت ینورد و یرهاظ   
یگردن  د (( .)Valero et al, 1998است زا هداف
محصوالت می ی
پلی آمینها پس از برداشت میوه و قب کینکت ،رابنا زا ل ی    
جهت به ت خأ یر انداختن رسیدن در بسیاری از محص تالو
است ( .)Serrano et al, 2004از آن جایی که این مواد در
نم  و و هویم ندیسر        م ثؤ رر ر هست زیف ،دن ی لو و زا سپ یژ    

  

برداشت میوه را نیز تحت ت ثأ یر قرارمیدهند ،گزارشه یا
متعددی از ت ثأ یر تیمار پلی آمینها (پوتریسین ،اس و نیمرپ
اسپرمیدین) و نقش آنها در فیزیولوژی میوهها ،سبزیها و
نها
گله هدمآ ا    است ( ( .)Valero et al, 1998پل یمآ ی نن نن
نقشهای حی ب یاهدنیآرف رد یدایز یتا ی یایمیش و ی و     
فیزیولوژیکی از قبیل تقسیم سلولی ،ط ،لولس ندش یلو    
افزایش سطح برگ ،تع و لگ داد

لگ یراگدنام

نراد د      .

نها
افزایش وزن تر شاخهه مآ یلپ دربراک رامیت رد ا ی ننننن ننننن
توس ریاس ط      ژپ وهش  نارگ (( ()Mahgoub et al, 2006
گزارش گردیده است که با نت ژپ نیا جیا وهش تقباطم      
دارد Dantuluri .و همکاران در س لا

 2008در ژپ وهشی

ته یا
کاربرد پلی آمینها ،اس ظلغ اب نیمرپ تت ت تتت
میلیگرم در لیت پ و ر و نیسیرت   

 100و 00 5

 100میل للیگ و رتیل رد مر

اسپرمیدین  100و  00 5میلیگرم در لیتر روی عمر گلجای
گل گالیل بررسی شد .نتایج نشان داد کاربرد پلی آمینها
روی گل گالیل موجب اف شیاز

وزن تررر ش بذج ،هخا   

نها بر برخی29 ...
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محلول نگهدارنده ،باز شدن گل و بهب یراگدنام رمع دو    
میگردد .همچن نی

پاشی قبل و پس از برداشت پلی آمینها بر اف رمع شیاز   
گلجای آلسترومریا رقم  ،sukariرا بررسی نمودندو نت جیا

 Nahedو همک اک دنتفایرد نارا ررر رررربرد

خارجی پلیآمینها وزن ترو خشک برگها و گلچهههه ار ا
یده شیازفا .د    
ت م شیازفا ربارب هس ا یی ییییی ییی
تورژس و سنا

گدنام و یباداش ا رتشیب یر

بی ومسید دیسکارپوس تیلاعف نازیم شهاک رگنا ت و زا           
افزایش رادیکال سوپراکس دیسکارپ تظلغ شیازفا و دی     

وزن تررر سبب   

ربلگ گگگگ گ گگگگگ گه و ا

افزایش وزن خشک نیز سبب ج و رتهب بذ

هیدروژن همزمان ب و یریپ ا

داوم رتشیب     

بریدنی بود ،این در حالی است که سوپراکس زاتومسید دی   

غذایی در آلسترومریا میشود .همچنین فرجادیش و بیک
همک را ا  ن (( ( )1931تتت ثأ یر محلو لل لپاش رب نیدیمرپسا ی
خصوصیات مورفول کیژولویزیف ،یکیژو ی و 

له یا
گ رد لولس گرم للللل للللل

رادیکالهای آزاد سلول را خنثی و بدین روش از خسارت

    

ینمای ولحم ،د لل لللپاشی
به سلولها و پی ریگولج یر ی م  ییی ییی

یایمیشویب ی    

موج کارپوس تیلاعف شیازفا ب س ید دی س رد زاتوم           

ی-
سیکالمن ایرانیرا بررسی نمودند .نتایج نشان داد ک لپ ه یی یی
آمینها در تنظیم فعالیت اناک  لل للله هب صخشم ینوی یا

گلبرگهای گل رز میگردد .حسینی فرهی و همک رد نارا
س لا     2931تأ ثثث یر اس دیمرپ ی و ن

   

ب ار میسلک تافلوس رر ر ررررر ر

خصوص کانالهای نفوذپذیرنسبت به کلس می هجیتن رد و   

ویژگیهای کمی ،کیفی و عمر پس از برداشت گل رز رقم

افزایش کلسیم درون سلولی نقش دارند .این امر ورود یک

 dolcvitaدر سیستم هیدروپونیک بررسی نمودند .اسپرمین

طرفهی پتاسیم به درون سلول که منجر ب هتسب کیرحت ه    

ته یا
 1 ،0/5و  1/5میلیموالر ،سولفات کلسیم در غلظت ت

یکند .در نتیجهی این امر
شدن روزنه میشود را غیرفعال م 

 2/5و  5میلیموالر و ترکیب این دو ماده با هم تیماره یا

پلیآمینها باعث کاهش تعرق و افزایش آب اضافی درون

آزمایشی را تشکیل دادند و صفاتی از قبلی ارتفاع ش هخا ،،

یش  ناراکمه و نارایتسد .دو (((((( ( )2931ت ریثأ   
ب م یتفا یییی ی

قطر ساقه ،قطر غنچه گل ،وزن اولیه شاخه و عمر گلجای

یه یور یا شش شششی و عمر
اسیدهیومیک و پوترسین بر ویژگی ی

اندازهگیری شدند .نت اد ناشن جیا د ریداقم نیرتشیب هک       

گلجایی گل رز در سیستم م ،کاخ نودب تشک ط هعلا      

یموالر اسپرمیدین و بیشترین
صفات فوق در تیمار  1/5میل 

کردند .نتیاج نشان داد که افزایش اسپرمین سبب شیازفا    

یم  +نیدیمرپسا رالو
عم رامیت رد یاجلگ ر       0/5میلی ی

میزان سطح برگ و به دنبال آن افزایش سنتز کربوهی تارد

نه اب ا   
میلیموالر سولفات کلسیم مشاهده شد .پل یمآ ی نن نن

و آسییالتها میتواند در کاهش ریزش جوانهههه ،لگ یا   

افزایش تبدیل تیامیدین به تریکلرواستیک اسید موجب به

ریزش میوهها ،ک زفا و یکوپ نازیم شها ا درکلمع شی      

ت م یریپ نداتفا ریخأ ییی ی یییی یش نیا هک دنو شقن ،لیدبت           

ی آمینننه صوصخب ا   
شاخهها شود که مشخص ش لپ هد یی یی

بازدارندگی پیری در برگها و پروتوپالستهای یوالف را

اسپرمین از جمله ترکیبات غنی از نیت ۀدننک راهم و نژور   

نشان داد .پلی آمینها از سنتز اتیلن در گیاه ریگولج نا ی   

بیوسنتز اتیلن بوده و کاربرد آن در درختان می یلد هب هو ل    

کرده و از فعال شدن رونویس نژ ی

 PGک زتنس زا دعب ه    

نقش تنظیم کنندگی آنها در رشد و نمو جوانهها ،گله و ا

اتیلن صورت میگیرد ،جلوگیری میکنند.

میوهها میباشد .البرز و همک  نارا (( )3931ت ولحم ریثأ لل للل-

جدول  :1تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی

Tabe 1: Analysis of variance treatments Gerbera cut flowers
میانگین مربعات
منبع تغییرات

درجه      

مان راگد یی ی گ لل ل روی

وزن تر

وزن خش کککک ک

آ ز اد ی

بوته

گل

گل

محتوای آب نسبی

تعداد گل

سطح برگ

سوپراکسید دیسموتاز

تیمار

6

**16/934

**38/415

**6/856

**3/517

**5/448

*62/374

**1098/127

اشتباه آزمایشی

---

0/031

0/071

0/019

0/013

0/014

0/231

0/269

ضریب تغییرات ()%

---

14/60

13/75

13/53

11/85

14/32

14/50

12/95

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

**, *, ns, respectively, significant at 1% and 5% and no significant
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نمودار  :1تغییرات وزن تر گل
Fig 1:Changes of flower fresh wieght

نمودار  :2تغییرات وزن خشک گل
Fig 2:Changes of flower dry wieght

نمودار  :3تغییرات محتوای آب نسبی گل
Fig 3:Changes of flower relative water content

نمودار  :4تغییرات تعداد گل
Fig 4:Changes of flower number
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نمودار  :5تغییرات سطح برگ
Fig 5:Changes of leaf surface

نمودار  :6تغییرات فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز
Fig 6:Changes of superoxide dismutase enzymes activity

نمودار  :7تغییرات ماندگاری گل روی بوته
Fig 7:Changes of flower longevity on plant
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آنجایی که گیاهان زینتی مخصوص ًاًا گلللهاای بری رمع هد   

برخوردارند .گل رز پرمصرفترین گل شاخه بریدهه جه نا
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