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Effect of Pulse Putrescine, Spermine and Spermidine treatment on some quantitative,
qualitative and Vase life of Cut Rose Flowers cv. grand prix
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Abstract
The effects of pulse Putrescine, spermine and
spermidine, on cut Rose was studied. Putrescine,
spermine and spermidine in the two levels 100 and 200
mg 1- were tested. This study was conducted in a factorial
experiment with complete randomized design on 120
Rose cut flowers in horticulture laboratory of agriculture
faculty of Islamic Azad University, Science and
Research Branch branch. The recorded traits included
vase life, protein content, anthocyanin and water
absorption. The results showed that 200 mg 1- spermine
treatments increased cut flower vase life, protein content,
anthocyanin and water absorption.
Key words: Putrescine, Spermine, Spermidine, Vase
life.
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    نيديمرپسا

ني، در این آزمایش اثرات تیمار کوتاه مدت پوتريس و نيمرپسا
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ی
ماک یرامآ حرط ًالًالًالًالًال ًالًالًالًالًالتصا فد ی ی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار بص ترو

 آنتوس ینای ن ن، قطر گل، وزن تر نسبی، صفاتی مانند طول عمر.صورت گرفت
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    میل مرگ ی200  نتا اد ناشن جی د هک      تیماررر.گلبرگ و پروتئین ارزیابی شد
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     رمع لوط نیب یمیقت، نهایت جذب محلول میشود و رابطه مس تارییغت
.آنتوسیانین و هدایت آبی وجود دارد
 طول عمر، پوتريسين، اسپرميدين، اسپرمين:کلمات کلیدی

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی

35 -93  صص،4  و3  شماره،9  دوره، 93 31 سال

35 -93  صص،4  و3  شماره،9  دوره، 93 31 سال

 36فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره نهم ،شماره سوم و چهارم3931 ،

مقدمه و کلیات

یشود.
بریده میخک ،باعث به تأخیر انداختن پیری گلها م 
سوم توليد گل بريدني به

گل رز با اختصاص ب شي

از كي

خودد د در مقامم م نخس تتت

توليددد گلللهاييي بر ندي ييي جهان ، ،،

بيشترين تجارت گلهاي بريدني را به خود اختصاص داده
ی بریدهه
است ( .)Butt, 2003معموًالًال عمر گلجایی گلهای ی
گ ها ا و
رز کوتاه بوده و با عالیمی ماننددد پژمردگییی گلبرگ گ
برگها و خمیدگی گردن گل مشخص میشود .پیری پس
ی از
از برداشت عامل محدود کننده در بازارپسندی بس رای ی ی
گونههای گلهای شاخه بریده از جمله گل رز میباشددد و
تالشهای زیادی برای افزایش عمر پس از برداشت گلها
با استفاده از تیمارهای شیمیایی مختلف انجام گرفته است
( .)Bowyer, 2003پلی آمینها به عنوان ترکیبات

یعیبط   

کاتیونهای آلی هستند ک نامه ه ن ویتاک د ننن ننننها یلآریغ ی   
فعالیت پکتین متیل استراز را کاهش داده و باعث حفظ و
پایداری سلول میشوند .همچنین پل یمآ ی نن نننها قیرط زا 
اتصال به پلی فنلها نقش حفاظتی و دفاعی بازی میکنند.

لهاای
گل ل

این در حالی است که بیشترین تأخیر در پی یر

میخک زمانی اتفاق افتاد که از  10میلی موالر اس نیدیمرپ
در محلول نگهدارنده استفاده گردید .استفاده از ای هدام ن   
سبب شد تا سایر صفات مورد بررسی از جمل صخاش ه   
ثبات غشاء سلول ،محتوای آب نس و گرب لیفورلک ،یب
فعالیت آنزیم کاتا اب هسیاقم رد زین زال شا تیعضو ده      
بهتری را از خود نشا ینچمه .دنداد ن ن یلبق تاقیقحت       
نشان داد که افزودن یک میلی موالر اسپرمین ،پیری و نیز
پژمردگی گلهای میخک را به تأخخخیر ان زفا .تخاد ا شی
ماندگاری گلهای میخک تیما مآ یلپ اب هدش ر ی اب ،ن       
کاهش تولید اتیلن از طریق کاهش میزان  ACCو فعالیت
 ACSو  ACOحاصل شد.
از این رو هدف از پژوهش حاض رب ر رس ييييي اث تار

رامیت   

کوتاه مدت پلی آمینها بر طول عمررر گلللهاای بریدهه رز
میباشد.

اعتقاد براین است که پلی آمینها خاصیت ضد پیری دارند

فرآیند پژوهش

یباش .د
و این نقش به دلیل خاصیت ض م اهنآ ینلیتا د یییی یییی

پژوهش حاضر روی گلهای شاخه بریده رز ر مق

گزارشها حاکی از آن است ک یلپ داز نورب لامعتسا ه     

ی
ًال تصا فد ی ی
 prixدر سال  94 31و درقالب طرح آماری کام ًال

آمینها موجب کاهش تولید اتیلن و حفاظت

ویم هه هههها رد 

برابر آسیبها میشود ( .)Valero et al.,2002محم و ید
همکاران (  ) 2014اثر اس دی

grand

در آزمایشگاه علوم باغبا گشناد ین ا دحاو یمالسا دازآ ه     
گرمسار انجام گرفت .در مدت زمان انجام آزمایش ،دمای ی
ی

سالیس سسیلیک (غلظ تتت هاای ،0

ی
آزمایشگاه حدود  21 - 23درجه سانتیگراد ،رطوبت نسبی ی

پوتریس سسس ین

ی بص رو تتت  12ساع تتت
حدود  70درصددد و سییکل ن رو ی ی

 300 ، 150و  400میل د مرگ ی رر ر ررر ر لیت و )ر

(غلظتهای  200 ، 100 ،0و  300میلی گرم در لیتر) را بر
قط رمع و لولحم بذج ،گربلگ یگدرمژپ ،لگ ر       

روشنایییی و  12ساع تتت

تا کیر ییی و شد تتت

نو رر ر 15 - 20

     

میکرومول بر متر مربع در ثانیه تنظیم گردید .محلولللهای ی
ی

ماندگاری گل بریده گالیول مطالعه نمودند و بیا دندرک ن   

آزمایش شامل اسپرمین (  100و  200میلی گ تیل رد مر رر ررر)،

یاجلگ       

اسپرمیدین (  100و  200میلی گ تیل رد مر رر ررر) و پوتریس نی

که پوتریسین اث تار

گالیول داشت و بهترین نتایج در غلظت  300میل مرگ ی   

(  100و  200میل د مرگ ی ر تیل  رررررر ر) بودن دد د ک هه ه از ش کر تتت

در لیت یلپ نیا ر

 رب یرتشیب ا زف ا رمع شی

.دش هدهاشم نیمآ       

     

Avanz and

 ) 1989 (Malembergدر پژوهشی اعالم کردند که اتیلن و

 Merckآلمان تهیه گردید .پس از اعمال تیمارها صفات در
روزهای صفر 4 ،2 ،و  6نمونه برداری و ارزیابی شد.

پلی آمینها تنظیم کنندههای پیری هستند و عدم تعادل در

قطر گل با استفاده از کولیس اندازه گیری شد و بر حسب

بین این دو موجب تسریع یا کندی در فرآین م یریپ د ییی ییی
ی

سانتیمتر بیان شد.

شود .نتایج تحقیقات  Tassoniو همکا  نار ((  ) 2006نشان
داد که افزودن اسپرمیدین به محلول نگهدارن هد

لهاای
گل ل

اثرات تیمار کوتاه مدت پلی آمینها37 ...

ی همههه تیمارهاا از
گهای ی
محتوای نسبی آب برگ برای برگ گ

ب بیش یرت ننن و تیماررر شاهددد باا  0/56و
وزن تر ،ب یترت ه بب بب

رابطه زیر محاسبه و میانگین آن بکاررر رف تتت و نتیجههه بررر

ن
 0/ 108میکروگرم بر میلی گرم وزن تر ،به ترتیب کمت یر ن ن

حسب میلی گرم بر گرم وزن تر بیان گردید.

آنتوسیانین گلبرگ و محتوی پروتیئن را دارندXang and .

وزن خش کک ک ( /وزن خش کک ک  -وزن ت رر ر) = محتوا یی ی آب

نها
 ) 1995 ( Chenگزارش دادند ک ب رامیت ه اا ااااا پل یمآ ی نن نن
وهق هه هههای

نسبی

موجب کاهش فعالیت آنزیم پراکسیداز و کا شه

گهاا از روش Meng
برای اندازه گیری آنتوس ینای ننن گلبرگ گ

شدن و تأخیر در پی م یر یی یییش جیاتن اب تقفاوم رد .دنو     

(  ) 2004و رابطه ذکر شده ،استفاده شد.

نها
 ) 1997 ( Matinاعالم کرده ک یمآ یلپ زا هدافتسا ه نننن نننن

آنتوسیانین گلبرگ= A530-1.4 A657

موجب کاهش تولید اتیلن ،ثبات غشاء سلولی ،حفظ بآ

اندازه گیری پروتئین با استفاده از روش ) 976 1( Badford

درونی و افزایش طول عمر میشود Martinez.و همکاران

انجام شد.

نها
( )2 00 2در گزارشی اعالم کردند که تیمار با پلی آمین ن

س از اعماللل تیمار،،
ی گل ،،پس س
برای اندازه گیری مان راگد ی ی

ی
موجب حفظ وپایداری غشاء سلولی میشود .بطوررر کلی ی

ویژگیهای کیفی گیاه مدنظر ارق ررر گرف تتت  .زماننن آغاززز و

میتوان نتیجه گرفت که با توجه به یافتههای این پ شهوژ

پایان عمر گل از باز شدن کاسبرگها آغاززز و تاا قهوههای

ن را م امیت نیرترثو رر ررر در کاه ششش پی و یر
کاربرد اس یمری ن ن

شدن گلبرگها ادامه داشت .نتایج ثبت و بررر حسببب روز

افزایش دهنده طول عمر پس از برداشت گلهای بریده رز

بیان گردید.

دانست.

آزمون آماری با استفاده از ن زفا مر ار     SPSSو مقایسات
میانگین دانکن در سطح  1و  5درصد انجام شد.
نتایج و بحث
بر پایه جدول  1اثر تیمار ،زمان و اثر متقابل تیمار× زماننن
ی در
بر صفات مورد بررسی در غلظتهای مختلف تیماری ی
سطح  %1معنیدار میباشد .بر پایه نتایج بدست آمده قطررر
ن گلب  نیئتورپ ،گر وو ووو
گل ،محتوای آب نس یب  ،،آنتوس ینای ن ن
طول عمر در تمام غلظتهای مختلف تیماری پلی آمینها
پس از اعمال تیمارها تا پایان ماندگاری ،کاهش نشان داده

نمودار  :1اثر متقابل تیمار × زمان بر قطر گل

Fig 1: Interaction between Treatment and Time on flower
diameter

است .نتایج نشان داد که تیمار اسپرمین  200میلی گ ب مر ااااا
 7/ 41سانتیمتر ،بیشترین و تیمار شاهد باا  6/ 02سا رتمیتن ،،
کمترین قطر گل را دارن  نینچمه .د ن هدمآ تسدب جیات      
نشان میدهد که تیمار اسپرمین  200میل رگ ی مم ممم باا 3/ 49
میلی گرم بر گرم وزن تر ،بیشترین و تیمار شاهد باا 2/ 74
ی را
ی آب نسبی ی
میلی گرم بر گرم وزن تر ،کمترین محت او ی ی
ن گلب و گر
س مربو ططط بههه آنتوس ینای ن ن
دارند .تجزیه واریانس س
محتوی پروتیئن در سطح  1درص نعم د یی یییدار ب دو  ..نتا جی
نشان میدهد که در بین تیمارهای آزمایشی ،تیمار اسپرمین
ی گرممم
 200میلی گرم با  0/76و  0/931میکروگرم بر میلی ی

نمودار  :2اثر متقابل تیمار × زمان بر محتوای آب نسبی

Fig 2: Interaction between Treatment and Time on relative
water content
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 اثر متقابل تیمار × زمان بر آنتوسیانین گلبرگ:3 نمودار

 اثر متقابل تیمار × زمان بر پروتئین:4 نمودار

Fig 3: Interaction between Treatment and Time on petal
anthocyanin

Fig 4: Interaction between Treatment and Time on protein

لهای شاخه بریده رز
  تغییرات ماندگاری در گ:5 نمودار

Fig 5: Changes of longevity rosa cut flowers
لهای شاخه بریده رز
  تجزیه واریانس اثر پلی آمینها بر گ:1 جدول
Table 1: Analysis of variance polyamines effect on Rosa cut flowers
منبع تغییرات

     درجه
آزادی

قطر گل

تیمار

7
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زمان

3
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تیمار*زمان

21

**0/ 289

محتوی آب نسبی
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**0/ 001
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---
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0/ 007
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)%( ضریب تغییرات

---

13 / 95
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13 / 26

13 / 73
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