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Abstract
Gerbera with scientific name Gerbera jamesonii belong to
compositae family most important cut flowers all over the
world. In recent years production and attention to it in Iran and
world markets has increase. Amino acids biostimulative role in
plant growth, shoot growth, increase plant resistance in the
event of environmental stresses, accelerating the formation and
development of organs, increase nutrient absorption, increase
chlorophyll and chlorophyll production play. In the present
study, the effect of the amino acids Glutamin, Arginin and
Phenylalanin on physiological characteristics, morphological
and enzymatic were evaluated gerbera flower pot c.v sorbet. In
this experiment Glutamine, Arginin and Phenylalanin each with
two doses of 50 and 100 ppm was use. The treatments were
compared with control treatment(distilled water). This
experiment, A completely randomized experimental design with
7 treatments, 3 replication, each replication contains 3 units on
gerbera flower pot c.v sorbet was performed. Trait evaluated
include the fresh weight, dry weight, number flower, leaf
surface, cell membrance stability index, anthocyanine content,
activity of enzymes phenyl alanine ammonia lyase(PAL) and
longevity of flowers on the plant. this study in the summer of
2016 in commercial greenhouse located in the city PAKDASHT
with an average daily temperature of 18° C and 28° C at night,
relative humidity 60% and light intensity was 300 foot candle
was performed. The results of the research and analysis of
variance table 1 showed that the effect of treatments on all traits
evaluated at different concentrations treatment is significant at
1% level. Glutamine 100ppm treatment and control treatment
showed statistically significant difference with other treatments
Duncan grouping. The result showed that the glutamin treatment
100ppm the greatest effects on improving all the traits than
other treatments. Flower longevity on plant in glutamin 100ppm
20 days and in the control 14 Days. The results of this study
indicate that the use of glutamine as a source of organic nitrogen
plays a role in growth and differentiation of plant cells that
eventually leads to more fresh weight, dry weight and number
of flowers was. The use of glutamine induced physiological
changes in gerbera flowers that stimulate plant growth, increase
cell membrane stability index and petal anthocyanins. N also the
top supplier of high intensity of photosynthesis and thus faster
growth rate and ultimately increase the leaf surface. Glutamine
also increases the PAL activity, which ultimately increases the
strength and durability of gerbera stem on the plant.
Keywords: Arginin, Cell membrance stability index, Gerbera,
Glutamin, Phenylalanin

چکیده
لده و ی
 ط گ هرود لو لل لل،تعیین روشهای مناسب برای افزایش کیفیت گلها
لها دلگ ی ا ژیو تیمها زا ین هههه هههههای
دیگر پارامترهای مرتبط با گ درکلمع  للل للل
   نیماتولگ ی،  اثر اس نیمآدیسا زا هدافت هه هههها، در مطالعه حاضر.برخوردار است
 ک ی و، کیژولوفروم، آرژنین و فنیلآالنین بر خصوصیات فیزیولوژی میزنآ

 این پژوهش در بها اس ر لل للل. بررسی گردیدsorbet دوام عمر گل ژربرا ر مق
 در گلخانهای تجاری واقع در شهرستان پاکدشت به صورت آزمایشی95 31
3  تکرار و هر تک واح رار یی ییی3  تیمار و در7 ًال تصادفی با
در قالب طرح کام ًال

 آرژنین، در این آزمایش از گلوتامین. انجام شدsorbet گلدان گل ژربرا ر مق

یگرم در لیتر ک تياهن رد ه
  میل100  و05 و فنیلآالنین هرکدام با دو غلظت
 صفاتی چون.با تيمار شاهد (آب مقطر) موردمقايسه قرار گرفتند استفاده شد
     لولس ءاشغ تابث صخ،  شا، سطح برگ، تعداد گل، وزن خشک،وزن تر
 آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز و ماندگاری گل روی بوت رد ه،آنتوسیانین گلبرگ
    نتا جي حاص نيا زا ل.روز پایانی اندازهگیری و از نظر آماری ارزیابی گردید
    میلیگرم در لیتر اث رد ار یبولطم ر100 تحق قي نشان داد كه تیمار گلوتامین
100  تيما ظلغ اب نیماتولگ ر تتتتتتتتت. بهبود تمامی صفات موردارزیا شاد یب تتتتت
 کمترین مان یراگد، روز14  بیشترین و شاهد با، روز20 میلیگرم در لیتر با
.گل روی بوته را داشتند
لولس ءاشغ لللل لللل، ینف
نی، لآالن

خص ثبات
 شاخ خ، ژربرا، آرژنین:کلمات کلیدی
گلوتامین

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی

27 -33  صص،4  و3  شماره،9  دوره، 93 31 سال

27 -33  صص،4  و3  شماره،9  دوره، 93 31 سال
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مقدمه و کلیات

غلظتهای باال سبب افزایش دوام عمر و کیفیت آنها به

ژربرا یکی از مهمترین گلها هک تسا هدیرب هخاش ی

طور چشمگیری ش هد

   

آزمایشی نشان داده شد اس ولحم رد نیماتولگ زا هدافت ل    

گها ترپ ی وو وووآسای زیبا رد 
امروزه به دلیل داش ربلگ نت گگ گگ
حاشیه ،تنوع رنگ و بزرگی گلآذی رد یبسانم هاگیاج ن

  

تجارت جهانی گلهای شاخه بری دیپ هد ا و تسا هدرک 
امروزه بسیار مورد توجه تولیدکنندگان و مصرفکنن ناگد
در سراسر جهان قرار گرفته و تولید و پرورش آن در اک رث
نقاط جهان گسترش یافته است ،بهطوری که در دهه اخیررر
جزء ده گل شاخه بریده اول دنیا قرار دارد (.)Reid, 2004

امروزه از ترکیبات شیمیایی مختلفی برای افزایش کیفیت و
ماندگاری گلها روی بوته استفاده میشود .در این تحقیق
از اسیدهای آمینه اس  هنیمآ یاهدیسا .دیدرگ هدافت ن شق    
محرک زیستی را در رشد گیاه ،رشد جوانه ،افزایش جذب
مواد غذایی و فتوسنتز ایفا میکنند .اسیدآمینه گلوتامین در
سنتز پروتئین شرکت نم هم شقن و هدو م ار ی

رد لاقتنا     

آمونیاک دارا میباشد .همچنین این گروه القاکننده تش لیک
بافت گیاهی و بیوسنتز کلروفی درگ دنیآرف ،ل ههه ههههافشا و ین
یباش راد نیماتولگ .د ا  ی وو ووویژگی
بهبود کیفیت رویش م یی یی
کالتکنندگی عناصر ریزمغ و هدوب یذ لاقتنا و بذج     
یسا یوس زا و دز   
عناصر ریزمغذی به گیاه را آسانت م ر یی یی
یهنگام روزنهها وه ی ا  رب یی ا رث     
دیگر از مسدود شدن ب 
شساز
ینماید .آرژنین پی 
شرایط نامساعد محیطی ممانعت م 
در بیوسنتز هورمونننها گ لیکشت رد رثؤم ی ل یم و وه      
میباشد .همچنین در مقاومت به تنش شوری و ب ونع ه ان   
ی ر و د.
یک پیشساز برای تشکیل پلیآم م راک هب اه نی ییییی ییییی
لدهن  هد ه نومرو     
لآالن  هدام نی ا یکشت یلص لللللللل للل
فنی لل 
فنیلاستیکاسید () Phenylaceticacidمیباشد .فنیلآالن نی
یباشد ( Araujo, 2011; Jander,
در گردهافشانی نیز مؤثر م 

) .2010; Fernie, 2009; Joseph,1990تحقیقات نشان داده
است که اس ک اب نیماتولگ زا هدافت ا تیلاعف شه     
اکس و زادی

دیلوت زا یریگولج هجیتن رد بجوم نلیتا      

است ( ( .)Farshid et al., 2012در

ACC

      

افزایش دوام عمر و بهبود شاخص ثبات غشا ولس ء ل رد    
یش  دو (( Kazemi et al.,
لهای شا یل هدیرب هخ لی م مو یییی یییی
گ

 .)2011تیمار گلها یرب هخاش ی ددد دددده رز با رد نیماتولگ    

نگهدارن ک بجوم هدا شغ یریذپذوفن شها عمجت و ء    

      

باکتریها در انتهای ساقه و در نهایت سبب زفا  ا یی یییش دوام
عمر گلها زر هدیرب هخاش ی

   گردی یید ( Zamani et al.,

یداری
 .)2011استفاده از پیشتیمار آرژنین ب نعم روط ه ییی ییی
موجب افزایش فعالیت آنتیاکس ادی نننها تارثا شهاک و    
ناشی از تنش اکسیداتیو در دانهرستهای پسته در ش طیار
راکمه ا ،ن      .) 92 31

درونشیش هه های گردی یی د (کاووس و ی

پی ششش تیما نژرآ هنیمآدیسا اب رذب ر ین دوبهب بجوم        

       

پارامترهای رشد در گیاه گن هدیدرگ مد    است ( (نص و یبی
لآالنین موجب اف شیاز
همکاران .) 92 31 ،محلولپاشی فنی 
شاخص سطح ب رد گرب حطس ماود و گر
برگی و اف شیاز

دعت اد رد فیدر 

مر هلح      6-4

هناد دادعت ،لالب در    

  

ردیف ،عملکرد دانه و پروتئین دانه در مرحله  8برگ رد ی
گیاه ذرت شد (ابراهیمی و همکاران .) 92 31 ،بهکا یریگر
کود اس نیمآدی هههای باعث

و یکیژولویزیف تارییغت ءاقلا   

تحریک سیستم آنتیییاکس ایگ رد ینادی هه ههه  Aloe veraشد
(اوراقی اردبیلی و همکاران .) 90 31 ،در یک آزمایش تأثیر
محلولپاشی اسیدآمینههای آزاد بر برخی ویژگیهای کمی
و کیف دیدرگ یسررب هتسپ ی

تن و اجی

د ناشن ا میت د ار   

           

اسیدآمینه تأثیر مثبتی بر رشد ،عملکرد و کیفیت میوه پسته
داشت (راهداری و همکاران .)1931 ،در تحقیق یرگید   
یآمین شیازفا بجوم ه   
اثبات شد محلولپاش اهدیسا ی یی یی
معنیدار میزان کلروفیل ،پ ق ،نیئتور ط لگ ر     و دوام عمر
گ لل لها برژ ی را      ش  د (( (خوش و یوخ

راکمه ا ،ن      .) 90 31

تحقیقات نشان داده است ب هه هههکا هنیمآدیسا یگرب یریگر    
موجب اف شیاز

یرگنر زز زززها میزنآ تیلاعف ،یزتنسوتف ی     

فنیلآالنین آمونیالیاز و افزایش فاکتورها کیژولوفروم ی ی   
گیاه یعنی میزان وزن تر ،وزن خشک و سطح برگ در گیاه
جعفری شده است (اوراقی اردبیل راكمه و ی ا ،ن    .) 90 31
کاربرد اسیدهای آمین و یکاخ فرصم تروص ود هب ه    
محلولپاشی در گل لیسیانتوس موجب تأثیر معنیدار روی

محلولپاشی پیش از برداشت برخی از اسیدهای آمینه29 ...

وزن تر و خشک :پس از توزین وزن تر گلها با اس هدافت

آنتوسیانین و میزان کلروفیل ک  تبسن گرب ل به شاهد      
گردید (سماوات و همکاران .) 90 31 ،محلولللپاش دوک ی   
تجاری حاوی اسیدهای آمینه موجب افزایش قاب هجوت ل   
در سطح برگ ،وزن شاخساره ،افزایش عملکرد و کیفیت
میوه گوجه فرنگی شد (جوانمردی و همکاران .) 92 31 ،به
هم نیا رد روظنم نی قیقحت

تولگ رثا ا ،نیم

و نینژرآ             

 AREA METERاندازهگیری شد.

ناخلگ هههههه های تجا هش رد عقاو یر ر ناتس       
 28و ش هناب

فوتکندل در بهار سال  95 31انجا .تفرگ م

شاخص ثبات غشاء سلول :میزان  EC1و  EC2توسط EC

 18درجه

سانتیگراد ،رطوبت نسبی  60درص رون تدش و د    

متر اندازهگیری شد و سپس توس هبساحم ریز لومرف ط     

300

رد شیامزآ

  

ًال تصادفی با  7تیمار و در  3تک ره و رار   
قالب طرح کام ًال
تکرار حاوی  3گلدان و در مجموع  63گلدان گ ربرژ ل ا   
ر مق     sorbetانجا بع اهرامیت .تفرگ م ا تر زا دندوب           
گلوتامین ( Glu 50ppmو  ،)Glu 100ppmآرژن ننین ( Arg

لآالن ننین ( Phe 50ppmو
 50ppmو  )Arg 100ppmو فنیل ل
 .)Phe 100ppmآب مقط  ر (( ( )Controlب ش ناونع ه ا ده       
 sorbetب تروص ه

گل و نینژرآ ،نیماتولگ .دندش باختنا هناخلگ رد ناد     
 Sigmaخریداری گردی سپ و د   

از توزين مقادير محاسبه شده ،توسط آب مقطر حل و به
حجم رسانده شدند .محلولللپاش غ هلحرم رد ی نن نننچ هب ه   
صورت دوبار در یک هفته و به فاصله دو روز انجام شد و
ًال شکوفا شدند سنجش ص تاف
سپس زمانی که گلها کام ًال
صورت گرفت .دادههای موردنظر پس از اندازهگیری وارد
نرمافزار  Excelشده و توسط نرمافزار آماری  SPSSآنا زیل
دادهها انجام گرفت .مقایسه میانگین دادهها اب     اس زا هدافت
آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  1درص و د  5درصد
ارزیابی شد .برای رسم نمودار از نرم افزار  Excelاس هدافت
گردید.

توسط ترازوی دیجیتالی با د تق

سطح برگ :با استفاده از دستگاه سطح سنج مدل Cl- 203

فرآیند پژوهش

فنیلآالنین نیز از شر تك

 0/ 01ت بسحرب و نیزو   

شمارش و تعداد بر حسب عدد بیان شد.

 sorbetمورد بررسی قرار گرفت.

درنظر گرفته شد .گلهای ژربرا ر مق

درجهسانتیگراد قرار گرفتند .س گ کشخ نزو سپ

لها
للل للل

لها  دوجوم ی د زین نادلگ ره ر     
تعداد گل :تع گ داد لل لل

آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز و دوام عمر گلهای ژربرا ر مق

پاکدشت با میانگین دمای روزانه

 72سا د رد نوآ رد تع مم م ممم ای 60

گرم بیان گردید ().Clicle, 2002

فنیلآالنین بر صفات مورفول یسوتنآ ،یکیژو ا ین ن تیلاعف    ،

ای یقحت ن ق رد 

از ترازوی دیجیتالی با د تق
گ لل لها تدم هب      

 0/ 01درص ،ینایاپ زور رد د   

گردید (.)Singh et al., 2008
}1 -)EC1/ EC2({× 100
گها و جارختسا 
آنتوسیانین گلب گر  ::آنتوس ربلگ نینای گگ گگ
عصا ب هر هههه ههدس ا طسوت هدمآ ت س رتموتفوتکپ          م لد   
 GENESYS 10UVدر دو طول موج  035و  657نانومتر
ان زاد ه هگی لومرف طسوت و دش یر

نازیم هبساحم ریز              

آنتوسیانین گلبرگها انجام شد (.)Meng et al., 2004
)(A 530nm) – 0.25 (A 657nm

لآالن زایلاینومآ نی  : ::::میزا تیلاعف ن    
آن ینف میز لل لل 

آن میز   

فنیلآالنین آمونیالیاز با استفاده از روش  Redmanدر سال
 1999و به ازای یک گ مر

وزن تررر گلب گر

ان زاد ه هگ يري

گردید.
ماندگاري گل روي بوت :ه زما گدیرپ گنر هک ین ی و    
گها ا هقاس یگدیمخ و تفای شیازف    
پژمردگ ربلگ ی گگگگ 

      

مشاهده شد ،عمر گل پایانیافته در نظر گرفته شد و نتایج
ثبت گردید (.)Ezhilmanthi, 2007
نتایج و بحث
جدول  ،1تجزیه واریانس مربوط به ص تاف

یبایزرادروم   

را در تیمارهای مختلف آزمایش نشان میدهد .اثر تیمار بر
تمام صفات موردارزیابی در غلظتهای مختل یرامیت ف   
یباشد.
یدار م 
در سطح  1درصد معن 
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جدول  -1تجزیه واریانس صفات مورد ارزيابيTable 1-Analysis of variance of evaluated traits
میانگین مربعات
منبع تغییرات

درجه   

مان گد ا یر    

آزادی

   

گ يور ل

وز ن ت ر

وز ن

تعدادگل

سطح برگ

خشک

بوته
**35 /333

تیمار

6

اشتباه آزمایشی

---

ضریب تغییرات (درصد)

---

0/ 087
12 /44

شا صخ      

آنتوسیانین

فنیلآالنین

ث ب ات غشا ء

گلبرگ

آمونیالیاز

**

**

سلول
**

44/ 053

**

4/ 280

**

2/133

**

446/ 365

**

192 /078

0/ 094

0/510

0/110

0/634

0/514

13 / 34

12 / 72

14 / 18

13 / 27

13 / 35

0/310

0/038

0/ 0006

0/ 008

12 / 35

12 / 74

یدار**, *, ns, respectively, significant at 1% and 5% and no significant
یدار در سطح احتمال  1و  5درصد و غیرمعن 
** ns ،*،به ترتیب ،معن 

وزن تر ،وزن خشک ،تعداد گل و سطح برگ
تیمار  Glu 100ppmبا  19 / 62گرم ،بیشترین و تیمار شاهد
با  12 / 85گرم ،کمترین وزن تر را دارند (نمودار  .)1تیمار
 Glu 100ppmبا  3/ 95گرم ،بیش اب دهاش رامیت و نیرت    
 1/ 86گ زو نیرتمک ،مر ن کشخ

دنراد ار ( . ........نم رادو    .)2

تیمار  Glu 100ppmبا  2/ 47عدد ،بیشترین و تیمار شا ده
با  1/ 00عدد ،کمترین تعداد گل را دارند (نمودار  .)3تیمار

نمودار  -3تغییرات تعداد گل

Figure 3- Flower number changes

یمتر مربع ،بیشترین و تیمار
 Glu 100ppmبا  88 / 86سانت 
شاهد با  63 / 37سانتیمتر مرب ار گرب حطس نیرتمک ،ع

  

دارند (نمودار .)4

نمودار  -4تغییرات سطح برگ

Figure 4- Leaf surface changes
نمودار  –1تغییرات وزن تر

Figure 1- Fresh weight changes

در ه تسیسوکا ود ر ممممم طبیع آ لاکشا ،یزرواشک و ی لی      
نیتروژن در خاک به صورت آمینواسیدها و قندهای آمینی
وجود دارد .اسیدهای آمینه منبع نیتروژن در دسترس را در
یکنن لیخ نآ بذج و د ی    
سلولها م مهارف یهایگ ی یییی یییی
سریعتر از نیتروژن معدنی ص ترو

م یی یییگی زا هدافتسا .در   

منبع نیتروژن آلی که عمدت ًاًا از طریق اسیدهای آمینه ت نیمأ
میشود در رشد و تمایز سلولهای گیاهی نقش

هب .دراد   

طور کلی میتوان بیان نمود فراهم بودن اسیدهای آمین و ه
نمودار  -2تغییرات وزن خشک

Figure 2- Dry weight changes

نیتروژن در مراحل آغازین رشد ،طویل ش خب ند شششششهای
هوایی گیاه را افزایش میده انچ د نن ننن ک م ه یی یییبین مامت می   
پارامترهازفا اب یدشر یا هنیمآ یاهدیسا تظلغ شی       

       

افزایش نشان دادهاند (اوراقی اردبیلی و همکا ،نار .) 90 31
افزایش قابل توجهی که در اثر استفاده از اسیدهای آمینه و

محلولپاشی پیش از برداشت برخی از اسیدهای آمینه13 ...

      

موجب شدت باالی فتوسنتز و در نتیجه نرخ سریعتر رشد

از طری هب ق ب شر دو د ومن و

رکلمع رد د هایگ یشیور         

مشاهده شد ،حاصل تخصیص مواد فتوسنتزی بیشتر و به

یشود (اوراقی اردبیلی و
و در نهایت افزایش سطح برگ م 

یباش .د
دنبال آن افزایش رشد ان اد مممها وه ی ا م هایگ یی یییی یییی

همکاران .) 90 31 ،نتایج این تحقیق با نتایج بهدست

هدمآ   

گلوتامین متداولترین منبع ازت است .بهکا یگرب یریگر   

دیگر تحقیقات در زمینه نقش اسیدهای آمین زفا رد ه ا شی

وزن تررر و

گلوتامین به مقدار معنیداری موج زفا ب ا شی

وزن خشک گلها شد .این نتا  هدافتسا شرازگ اب جی از   
  

گلوتامین بر بهبود صفات کیف زر هدیرب هخاش لگ رد ی

سطح برگ همخوانی کامل داشت (راهداری و همکا ،نار
 .)1931مطالعات نشا داد ن ه هان هب هنیمآ یاهدیسا هک د

   

صورت مستقیم و غیرمستقیم و با تأثیر بر افزایش مقاومت

یده  د ((.)Farshid et al., 2012
همخوانی کام م ناشن ل ییی ییی

به تنشهای محیطی ،افزایش غلظت کلروفیل و در نتیجه

همچنین بهههکا یمآ یاهدیسا یریگر نن ن ننننه از طریق زفا ا شی

تأثیر بر فتوسنتز ،بر رشد و نمو و عملک رثؤم ناهایگ در    

تبثم

محتوای عناصر غذایی و تحریک متابولیسم ،اث تار

یشوند.
واقع م 
شاخص ثبات غشاء سلول ،آنتوسیانین گلب میزنآ ،گر   

بر رشد ،گلدهی و کیفیت گلها دارد .انتقا تالوصحم ل
فتوسنتزی از منبع به مخازن در حال نمو مثل گ هلئسم ،ل   

فنیلآالنین آمونیالیاز و ماندگاری گل روی بوته

مهمی است که باید موادی و عواملی قدرت مخزن را باال

تیمار  Glu 100ppmبا  78 / 34درص و نیرتشیب ،د

ببرند .هورمونها یا تنظیم کنندهها شر ی دد ددد گیا شقن یه

شاهد با  64 / 54درصد ،کمترین شاخص ثبات غشاء سلول

تهای مختلف دارن .د
اساسی در محتوای کربوهیدراتی باف 
لذا این مسئله متحمل است

 یاهرامیت هک ا مآدیس ی رد هن

افزایش می یظنت ناز مممممکنندههها صوصخ یهایگ دشر ی

  

    ًاًا

جیبرلینها و سیتوکینینها نیا زا و دنشاب هتشاد شقن      
طریق ب زیم ر ا ردیهوبرک ن ا لگ ت

.دنشاب هتشاد ریثأت        

بهکارگیری غلظتهای مختلف آمینواسیدها منجر به القاء
یش  دو (( (اورا لیبدرا یق ی و    
تغییرا زیف ت ی لو و م یکیژ یی یییی ی
همکاران .) 90 31 ،نتایج ما داللت ب زفا ر ا لگ دادعت شی    
نسبت به شاهد در نمونهههها اب هدش رامیت ی هنیمآدیسا      
داشت .ت زفا یور نیماتولگ تبثم ریثأ ا یاهدنیآرف شی      
فیزیول کیژو ی یگ  اا اااه مرب ژورتین مسیلوباتم هب طو ن         ،
نسا و یز
پ یئتور نن 

 دیلوت ا وم یژرن ر ققحت یارب زایند      

رامیت    

را دارند (نمودار  .)5تیمار  Glu 100ppmبا ∆A 0/ 1643

برگرم وزن تر ،بیش اب دهاش رامیت و نیرت     ∆A 0/ 0549
برگرم وزن تر ،کمترین آنتوسیانین گلبرگ را دارند (نمودار
 .)6تیمار     Glu 100ppmبا     1/ 95میکروگ نیس مر ا تام    
تولیدی بر گرم وزن تر بر دقیقه ،بیشترین و تیمار شاهد با
 1/ 08میکروگرم سینامات تولیدی بر گرم وزن تر بر دقیقه،
لآالن ر زایلاینومآ نی ا    دارند   
کمت ینف میزنآ تیلاعف نیر لللللللل 
(نمودار  .)7تیمار  Glu 100ppmبا  20روز ،بیش و نیرت
تیمار شاهد با  14روز ،کمترین ماندگاری گل روی بوته را
دارند (نمودار .)8

     

واکنشهای فیزیولوژیکی و به تأخیر ان لگ یریپ نتخاد    
میباشد .نتایج مشابهی بر اف شیاز

دعت اد اب لگ  کا دربر      

اس زگ اربرژ لگ یور هنیمآدی ارش گ هدیدر
(خوش و یوخ

         است

راکمه ا ،ن       .) 90 31منب ین یالاب ع

تتتت ت تت روژن

موجب شدت باالی فتوسنتز و در نتیجه نرخ سریعتر رشد
و در نهایت افزایش سطح برگ میش تاعلاطم جیاتن .دو   
داللت بر آن دارد که بین فتوسنتز و محتوای نیت لک نژور   
برگ همبستگی مثبت

 دوجو د نژورتین یالاب عبنم .درا      

نمودار  -5تغییرات شاخص ثبات غشاء سلول

Figure 5- Cell membrance stability index changes

 32فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره نهم ،شماره سوم و چهارم3931 ،

افزایش میدهد که باعث تغیی یفیک ر تتتتت گلللها زفا  ،ا شی
ماود

استحکام ساقه و در نتیجه تأخیر در پیری و اف شیاز

عمر گلها میشود .نتایج حاصل از پژوهش با نتایجی که
با کاربرد گلوتامین در گل رز بهدست آمده مطابقت داشت
( .)Farshid et al., 2010تیمار حاوی گلوتا تیلاعف ،نیم

نمودار  -6تغییرات آنتوسیانین گلبرگ

 ACCاکسیداز را به ت م ریخأ یی یییان دزاد و باعث

Figure 6- Petal anthocyanine changes

رد ریثأت   

سیستمهای آنزیمی و غیرآنزیم  دیلوت رد لیخد ی ا نلیت     
    

ش و هد  دیلوت شهاک هب رجنم تیاهن رد ا ی و نلیت ا        
جلوگیری از اثر آن در گلها و به تأخیر انداختن پی و یر
در نهایت افزایش ماندگاری گل روی بوته میشود .نتا جی

مشابهی با کا دنام شیازفا رد نیماتولگ دربر گگگگ گگگگگاری روی

نمودار  -7تغییرات فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز

Figure 7- Activity of enzymes phenyl alanine ammonia
lyase(PAL) changes

بوته در گل رز به دست

یزاده و
هدمآ    است ((س جاحدی ی ی

كاظمي) 90 31 ،
نتیجهگیری کلی
در کل نتایج این تحقیق داللت بر آن داشت که اس زا هدافت
گلوتامین به عنوان منب رد یلآ نژورتین ع

سلولهای گیاهی نقش دارد که در نهایت موجب اف شیاز

نمودار  -8تغییرات ماندگاری گل روی بوته

Figure 8- Longevity of flowers on the plant changes

گلوتامین همچنین موجب تجم یپ ع شششششسا هخرچ رد اهز   
یشودد ک ره ه   
لکوآنزیم  Aم 
کربس شامل سیترات و استی 
دو موجب افزایش بیوسنتز اس و برچ یاهدی

زیامت و دشر      

تیاهن رد   

افزایش ثبات غشاء سلول میگردند .این نتایج با زگ  ا شر   
استفاده از گلوتامین بر بهبود شاخص ثبات غشاء سلول در
گ لل لها یلیل و زر هدیرب هخاش ی و شاد تقباطم م تتتتتتتتتتتتتت .

) (Kazemi et al., 2011آنتوسیانین رنگدانهای فالونوئیدی
است که در واکوئل سلولهای اپیدرمی گلبرگها عمجت    
پیدا میکند .این ترکیبات دارای دامن ات زمرق زا یگنر ه    

وزن تر ،وزن خشک و تعداد گل گردید .کاربرد گلوتا نیم
سبب القاء تغییرات فیزیول برژ لگ رد یکیژو ر دش ا هک
موجب تحریک رشد و نمو گیاه ،اف شیاز

   

تابث صخاش   

غشاء سلول و آنتوسیانین گلبرگ شد .منبع باالی نیت نژور
موجب شدت باالی فتوسنتز و در نتیجه نرخ سریعتر رشد
و در نهایت افزایش س حط

.تسا هدش گرب   

گلوتا نیم

همچنین سبب افزایش فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز
ش بجوم تیاهن رد هک هد

و هقاس ماکحتسا شیازفا      

      

یشود.
لهای ژربرا روی بوته م 
افزایش ماندگاری گ 
منابع

بنفش در گونههای مختلف گل بوده و ظاهر بسیار زیبا با

 .1ابراهیمی ،م .شجاعی ،م .رضاییسوختآبندانی ،ر . 92 31 .مطالعه

یکن  د (( Meng, and Wang,
الگوهای متفاوتی را ایجاد می ی

لآالن و نی تریپتوفا صخاش رب ن    
ارزیابی کاربرد اسیدآمینه فنیل ل

 .)2004نتایج دیگر پژوهشها نشان داد که گلوتامین ت ریثأ
زیا  ید در تنآ یکیژولویب بیرخت وسی  و نینا ساری      

       

رنگدانههای گیاهی دارد ( .)Zamani et al., 2011اف شیاز
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