 کیفی و رشد و گلدهی،لپاشی بنزیلآدنین و تیامین در پیش از برداشت بر برخی صفات کمی
 اثر محلو
Freya ) رقمLilium spp.( لیلیوم
*2

 و الهام دانائی1 سیدسعید میرحسینی

Saeed.hosseini128@gmail.com ، ایران، گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرمسار، گروه علوم باغبانی،یارشد
  کارشناس-1
dr.edanaee@yahoo.com ، ایران، گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرمسار، گروه علوم باغبانی، استادیار-*2
 الهام دانائی:*نویسنده مسئول
97 31  دی:تاریخ پذیرش

97 31  آبان:تاریخ دریافت

Effect of Thiamine and Benzyladeneine spray in pre harvest on qualitative and quantitative
traits, growth and flowering in Lilium cv. Freya

Seyed Saeed Mir Hossini1 and Elham Danaee2*
1- MS.c, Department of Horticulture Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran,
Saeed.hosseini128@gmail.com
2*- Assistant Professor, Department of Horticulture, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran,
dr.edanaee@yahoo.com
*Corresponding author: Elham Danaee
Received: November 2018
Accepted: December 2019
Abstract
To study the Evaluation Effect of Thiamine and
Benzyladeneine spray in pre harvest on qualitative and
quantitative traits, growth and flowering in Lilium spp.,
factorial experiment in a completely randomized design
with 7 treatments, 3 replication and each treatment with
3 plants, a total 63 plants were conducted. Treatments
includ Thiamine and Benzyladeneine each other with 3
levels, 25, 50 and 100 ppm and no spraying pot were
used as controls. Spraying pots was done three times a
week at the same base, so that the last Spraying about a
week befor proper stage of harvesting the flowers for
delivery to the market(the time to get flowers colors).
Morphological, physiological and enzymatic traits of the
plant traits such as fresh weight of flower, dry weight of
flower, cell membrane stability index, number of flower,
cartenoied of petals, total chlorophyll of leaves, protein,
superoxide dismutase and phenylalanine ammonia-lyase
enzymes activity and flower life on plant were evaluated.
The results showed that BA 150ppm treatment had the
most effect on the improvement of traits such as flower
fresh and dry weight, cell membrane stability index, total
chlorophyll of leaves, protein, superoxide dismutase and
phenylalanine ammonia-lyase enzymes activity and
flower life on plant, BA 100ppm treatment also had the
most effect on the improvement of traits such cartenoied
of petals. BA 150ppm treatment with 13.2 days was
highest and control treatment with 8.3 days had the least
flower life on plant. Also the correlation between traits
showed had a positive and significant at5 and 1% level.
For example flower fresh weight with cell membrane
stability index had a positive and significant at 1%.
Keywords: Benzyladeneine, Lilium, Phenylalanine
ammonia-lyase, Thiamine, Superoxid dismutase.

چکیده
 است کهLiliaceae  گیاهی از خانواده،Lilium spp. لیلیوم با نام علمی
 پژوهش حاضر جهت.اهمیت ویژهای در ایران و بازارهای جهانی دارد
لآدنین و تیامین در پیش از برداشت بر برخی
 بررسی اثر محلولپاشی بنزی

 به صورت طرح،)Lilium spp.(  رشد و گلدهی لیلیوم، کیفی،صفات کمی
، سه تکرار و هر تکرار حاوی سه گیاه،ًال تصادفی با هفت تیمار
آماری کام ًال

  تیمارها شامل بنزی. گیاه اجرا گردید63 در مجموع
لآدنین و تیامین هر کدام
  میل50 1  و00 1 ، 50 با سه سطح
یگرم در لیتر و گلدان بدون محلولپاشی
 محلولپاشی گلدانها سه مرتبه به فاصله یک هفته در. بود،بعنوان شاهد
 به طوری که آخرین محلولپاشی حدود یک هفته،پایههای یکسان انجام شد
لها جهت عرضه به بازار (زمان رنگ
 پیش از مرحله مناسب برداشت گ
، کیفی و آنزیمی گیاه مانند وزن تر گل، صفات کمی.گرفتن گلچهها) بود
 کلروفیل کل، کارتنوئید گلبرگ، شاخص ثبات غشاء سلول،وزن خشک گل
لآالنین
  فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و فنی، پروتئین،برگ
 نتایج نشان داد که تیمار.آمونیالیاز و ماندگاری گل روی بوته ارزیابی شد

 بیشترین تأثیر را بهبود صفاتی مانند وزن تر گل و150ppm لآدنین
 بنزی

، پروتئین، کلروفیل کل برگ، شاخص ثبات غشاء سلول،وزن خشک گل
لآالنین آمونیالیاز و ماندگاری
 فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و فنی

 بیشترین تأثیر را در بهبود100ppm لآدنین
  تیمار بنزی،گل روی بوته

 بیشترین، روز13 /2  با150ppm لآدنین
  تیمار بنزی.کارتنوئید گلبرگ داشت
. کمترین ماندگاری گل روی بوته را داشتند، روز8/3 و تیمار شاهد با
 و5 همچنین بین صفات مورد ارزیابی همبستگی مثبت و معنیدار در سطح

، برای مثال وزن تر گل با شاخص ثبات غشاء سلول، مشاهده شد%1
. داشت%1 یدار در سطح
 همبستگی مثبت و معن
  بنزی:کلمات کلیدی
لآالنین
  فنی، سوپراکسید دیسموتاز، تیامین،لآدنین
. لیلیوم،آمونیالیاز

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی

51-24  صص،3  شماره، 13  دوره، 97 31 سال

51-24  صص،3  شماره، 13  دوره، 97 31 سال
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مقدمه و کلیات
لیلیوم با نام علمی  ،Lilium spp.گیاهی از خانواده
 Liliaceaeو بومی ژاپن است .سوسن گیاهی است
دائمی با سوخهای فلسفی بدون پوشش که رنگ
فلسها در گونههای مختلف متفاوت است .ساقه

گلدهنده طویلی در بهار تشکیل میدهد که از برگ-
های کوتاه نیزهای شکل پوشیده است (خلیقی،
 .) 1374رشد و گلدهی سوسن تحت اثر مستقیم
دمایی است که سوخها بعد از کاشت تحت آن شرایط
یشوند .همچنین دمای ماههای آخر کشت و
واقع م 
کار سوخ در مزرعه اثر بخصوصی در رشد و نمو و
گلدهی این محصول دارد .از عامل طول روز برای
یشود ،ولی
تنظیم رشد ،نمو و گلدهی استفادهای نم 
در صورتی که محصول بیش از حد کوتاه باشد،
یتوان از طریق نور مصنوعی رشد و نمو آن را
م
افزایش داد و بالعکس .خاک باید دارای تهویه کافی
بوده pH ،آن کمی اسیدی تا خنثی باشد ،زیرا شرایط
خیلی قلیایی موجب تولید گیاهان باریک و کوتاه

(کوفاکتور آنزیمی) در سوخت و ساز (متابولیسم)
عمومی مسیرهای گلیکولیز ،مسیر پنتوز فسـفات و
چرخه تری کربوکسیلیک اسید نقش اساسی دارد.
یهای فیزیولوژیک و
همچنین این ویتامین بر ویژگ 
رشد گیاه مؤثر است( .)Goyer, 2010کشف قطعی
سایتوکینینها در سال  955 1با جدا نمودن کینتین (-6
فورفوریل آمینوپورین )C6H9N5O ،از یک نمونه
اتوکالو شده  DNAاسپرم شاه ماهی توسط  Millerو
همکارانش صورت گرفت .نهایت ًاًا  Skoogو
همکارانش پس از مشورت با دیگر محققان پیشنهاد
نمودند که واژه سایتوکینین برای مشخص نمودن تمام
یبرند و سایر
ترکیباتی که تقسیم سلولی را پیش م 
یدهند،
اعمال تنظیم رشد را مشابه کینتین انجام م 
بکاررود(حجازی

و

کفاشی صدقی،

.) 1379

سایتوکینینها در کاهش سرعت بیشتر فرآیندهای
مربوط به پیری مؤثر هستند و همچنین عامل ثبات
یباشند که در طی
کلروفیل ،پروتئین و میزان  RNAم 
ییابند .بطورکلی وقتی
فرآیند پیری کاهش م 

یشود .مقادیر کم قلیایی بودن خاک نیز موجب
م

سایتوکینینها به میزان الزم و در زمان مناسب بکار

گها ،کاهش تعداد گل ،سوختگی
پریدگی رنگ بر 

تها و البته نه در
برده شوند ،پیری را در بیشتر باف 

نوک بیشتر برگها و افزایش رنگ پریدگی در ریشه

یاندازند(باقری و صفاری،
تمام آنها به تأخیر م 

یقهساره و کافی .) 1386 ،کلمه ویتامین
یشود (قاسم 
م

 .) 1376تحقیقات متعدی پیرامون پژوهش فوق در

نها
از واژه یونانی ویتا به معنی «زندگی» است .ویتامی 

گیاهان مختلف انجام شده است که از آن جمله دانائی

یشوند که عبارتاند از
را به دو دسته اصلی تقسیم م 
نهای محلول
نهای محلول در چربی و ویتامی 
ویتامی 
نهای
در آب .ویتامین  D ،K ،Eو  Aاز جمله ویتامی 
نهای
محلول در چربی هستند .ویتامین  Cو ویتامی 
نهای محلول در آب هستند.
گروه  Bاز جمله ویتامی 
نها در مقادیر کم نیز برای رشد و نمو عادی
ویتامی 
تها در گیاه ضرورت دارند(.)Salehi et al., 2016
باف 
تیامین (ویتامین  )B1به عنوان یک عامل کمکی

و همکاران در سال  ، 92 31آزمایشی به صورت
ًال تصادفی با سه تکرار
فاکتوریل بر پایه طرح کام ًال
لهای شاخه بریده ژربرا رقم ’ ‘Duneانجام
روی گ 
دادند .در این آزمایش بررسی اثرات کاربرد
محلولپاشی پیش از برداشت اسیدسالیسیلیک و
لآدنین هر کدام با دو غلظت( ) 25 ، 50 ppmو
بنزی 
سپس تیمار کوتاه مدت(  24ساعت) ساکارز ،%8
یگرم بر لیتر به همراه
لآدنین با غلظت  50 1میل 
بنزی 

اثر محلولپاشی بنزیلآدنین و تیامین در17 ...

یگرم
ساکارز  %8و اسیدسالیسیلیک با غلظت  200میل 

ًال تصادفی روی
 ) 50 1بصورت طرح آماری کام ًال

بر لیتر به همراه ساکارز  %8و سپس محلول نگهدارنده

لهای شاخه بریده میخک خوشهای مورد بررسی
گ

نانو ذرات نقره  5 ppmانجام گرفت و آب مقطر

قرارگرفت .صفاتی مانند طول عمر ،وزن تر نسبی،

بعنوان شاهد بکار رفت .نتایج نشان دهنده تفاوت

آنتوسیانین

آنزیم

یدار بین شاهد و تیمارها بود و در بین تیمارها به
معن 

سوپراکسیددیسموتاز مورد بررسی قرارگرفتند .نتایج

ترتیب ،محلولپاشی اسیدسالیسیلیک  50 ppmو تیمار

نشان داد که تیمارها موجب افزایش طول عمر

به همراه

لهای بریده میخک خوشهای با افزایش محتوای
گ

ساکارز %8و سپس محلول نگهدارنده نانو ذرات نقره

آنتوسیانین گلبرگ ،وزن تر نسبی و بهبود فعالیت

لآدنین  50 ppmو تیمار
 5 ppmو محلولپاشی بنزی 

یشوند(بابایی و همکاران،
سوپراکسیددیسموتاز م 

لآدنین  50 ppmبه همراه ساکارز %8و
کوتاه مدت بنزی 

 .) 94 31اثر محلولپاشی برگی دوماده اسیدآسکوربیک

سپس محلول نگهدارنده نانو ذرات نقره 5 ppm

و تیامین روی صفات گلدهی در گیاه جعفری

مطلوبترین اثرات را بر ماندگاری و صفات آنزیمی

آفریقایی در گلدان در گلخانه بررسی گردید.

نسبت به سایر تیمارها داشتند .در تحقیقی نیز به

تهای( صفر 50 ،و
محلولپاشی برگی مواد در غلظ 

منظور بهبود کیفیت و عمر گلجایی گل شاخه بریده

 00 1میلیگرم در لیتر تیامین) و (صفر 00 1 ، 50 ،و

لآدنین با سطوح(صفر 50 ، 25 ،و
لیسیانتوس از بنزی 

 200میلیگرم در لیتر اسیدآسکوربیک) اعمال شد .در

یگرم در لیتر) بصورت محلولپاشی به طوری
 75میل 

این آزمایش پارامترهای باالترین تعداد غنچه و گل

که تمام سطح گل و برگ را پوشش داده ،استفاده شد.

بازشده در هر گیاه ،میانگین غنچه و گل بازشده در

لآدنین در تمام غلظتها روی عمر گلجایی اثر
بنزی 

هر گیاه ،محتوای کلروفیل برگ اندازهگیری شد .نتایج

مطلوبی داشت ،اما تیمارهای  25و  50میلیگرم در

بدست آمده در آزمایش حاضر نشان داد که هر دو

لهای شاخه بریده
لیتر موثرتر بودند .تولید اتیلن از گ 

ماده اسیدآسکوربیک و تیامین موجب افزایش گلدهی

پیری گلها را افزایش داد .بنزیلآدنین تولید اتیلن را

در گیاه جعفری آفریقایی شدند .صفات باالترین

نسبت به شاهد به تأخیر انداخت .با کاربرد  25و 50

تعداد غنچه در هر گیاه و میانگین تعداد غنچه در هر

لآدنین از دست دادن آب،
یگرم در لیتر بنزی 
میل 

گیاه در تیمارهای  00 1میلیگرم در لیتر تیامین 00 1 +

کلروفیل برگ و آنتوسیانین گلبرگ کاهش یافته بود.

یگرم در
یگرم در لیتر اسیدآسکوربیک و  00 1میل 
میل 

جذب محلول در تمام تیمارها باال بود .این نتایج

یگرم در لیتر اسیدآسکوربیک
لیتر تیامین  200 +میل 

یدهد که تولید اتیلن یک عامل مهم در تعیین
نشان م 

نها بصورت توام در
افزایش یافت .استفاده از ویتامی 

لیسیانتوس

غلظت باال موجب افزایش باالترین تعداد گل باز در

است( .)Hassanpour et al., 2010میخک یکی از

یساردویی .) 93 31 ،گل اطلسی
هر گیاه گردید(صالح 

یباشد.
مهمترین گلهای عامهپسند تولیدی در دنیا م 

لها در فضاهای سبز شهری
جترین گ 
یکی از رای 

در این مطالعه اثر سه سطح اسیدسالیسیلیک(، 50 ppm

یباشد.
م

و

 00 1و  ) 50 1و سه سطح بنزیلآدنین( 00 1 ، 50 ppmو

یهای گل ،عملکرد گل و
اسیدآسکوربیک بر ویژگ 

کوتاه مدت اسیدسالیسیلیک 200 ppm

عمر

گلجایی

گل

شاخه

بریده

گلبرگ

اثر

تهای
غلظ 

و

فعالیت

متفاوت

تیامین
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رنگیزههای فتوسنتزی گل اطلسی در یک آزمایش

فاصله زماني دو هفته انجام پذيرفت .نتايج نشان داد

گلخانهای بررسی شد .تیمارهای آزمایشی شامل

که تيمارهاي مورد استفاده تأثير معنيداري بر

و

گترین
يهاي کمي و کيفي گل ژربرا داشتند .بزر 
ويژگ 

 ) 200 ppmو ویتامین (Cاسیدآسکوربیک) در سه

قطر گل ،کوتاهترین دوره رشد و بيشترين تعداد گل

غلظت(  00 1 ، 50و  )ppm 200بودند .تیمار شاهد،

مربوط به تيمار اسيدساليسيليک  ۷۵ميکروموالر بـود.

محلولپاشی برگی آب مقطر بود .آزمایش به صورت

بـا اين حال ،بيشترين قطر ساقه در تيمار

ًال تصادفی و
فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کام ًال

اسيدساليسيليک  ۱۵۰ميکروموالر به دست آمـد .در

در چهار تکرار اجرا گردید .گیاهان در شرایط گلخانه

ايـن آزمـايش ،تيمـار تيـامين

ميکرومـوالر

به مدت سه ماه رشد نمودند .سپس از محل طوقه

گترین طول ساقه گلدهنده و بيشترين شاخص
بزر 

قطع و برگ و ساقه آنها جدا گردید .نتایج نشان داد

ي رس د
کلروفيل نسبي را داشت .بنابراين ،به نظر م 

که کاربرد تیامین و اسیدآسکوربیک موجب افزایش

يتواننـد سبب افزايش
اسيدساليسيليک و تيامين مـ 

صفات مورد بررسی در گیاه اطلسی شد .باالترین

راندمان توليد و بهبود کيفيت گل ژربرا شوند و از اين

ویتامین (B1تیامین) در سه غلظت( 00 1 ، 50

۵۰۰

میزان وزن کل از تیمار  200 ppmتیامین با میانگین

نظر بهترين تيمار ،اسيدساليسيليک با غلظت

 59 /1گرم بدست آمد و بیشترین تعداد گل در بوته

ميکروموالر بود(منصوری و همکاران.) 94 31 ،

تیمار  200 ppmاسیدآسکوربیک با میانگین  8/71را به

فرآیند پژوهش

خود اختصاص داد .بیشترین میزان کلروفیل ،a
کلروفیل  bو کارتنوئیدها به ترتیب با میانگین ،816/0
 351 /0و  827/0و میلی گرم بر گرم وزن تر بافت از
تیمار  200 ppmتیامین حاصل شد .در مجموع نتایج
تهای  00 1و
این پژوهش نشان داد محلولپاشی غلظ 
 200 ppmتیامین و اسیدآسکوربیک تأثیر مثبت بر
میزان رنگیزههای فتوسنتزی اطلسی داشته و در نتیجه
آن تعداد گل در بوته و وزن گل نیز افزایش
داشتند(نعمتیآشنا و همکاران .) 94 31 ،پژوهشی نیز
با هدف ارزيابي اثر محلولپاشي اسيدساليسيليک و
يهاي کمي و کيفي گل ژربرا ،در
تيـامين بـر ويژگ 
ًال تصادفي با چهار تکرار ،به صورت
قالب طرح کام ًال
گلداني در گلخانه انجام شد .تيمارها شامل آب
تهاي  ۷۵و ۱۵۰
شهري(شاهد) ،اسيدساليسيليک(غلظ 
تهاي
ميکروموالر) و تيامين(غلظ 

۲۵۰

و

۵۰۰

میکروموالر) بودند .محلولپاشي در دو مرحله و به

۷۵

پژوهش حاضر در گلخانهای تجاری در شهرستان
کرج در تابستان و پاییز سال  97 31انجام شد .این
ًال تصادفی با هفت
تحقیق به صورت طرح آماری کام ًال
تیمار ،سه تکرار و هر تکرار حاوی سه گیاه ،در
لآدنین و
مجموع  63گیاه اجرا شد .تیمارها شامل بنزی 
یگرم
تیامین هر کدام با سه سطح  00 1 ، 50و  50 1میل 
در لیتر و گلدان بدون محلولپاشی بعنوان شاهد ،بود.
محلولپاشی گلدانها سه مرتبه به فاصله یک هفته در
پایههای یکسان انجام شد ،به طوری که آخرین
محلولپاشی حدود یک هفته پیش از مرحله مناسب
برداشت گلها جهت عرضه به بازار (زمان رنگ
گرفتن گلچهها) بود .صفات مورد ارزیابی شامل:
وزن تر گل= در این آزمایش وزن تر گل در روز
معین توسط ترازوی دیجیتالی با دقت  0/10توزین
شد (.)Clickle and Reid, 2002

اثر محلولپاشی بنزیلآدنین و تیامین در91 ...

وزن خشک گل= در این آزمایش وزن خشک گل در

کلروفیل کل برگ= برای اندازهگیری کلروفیل برگ

روز معین پس از  72ساعت قرارگیری در دمای 06

از روش  Arnonدر سال  1949انجام شد .ابتدا

درجهسانتیگراد ،توسط ترازوی دیجیتالی با دقت

قطعات  0/3گرمی از برگ را جدا و در حالل استون

 0/10توزین شد (.)Clickle and Reid, 2002
شاخص ثبات غشاء سلول= جهت محاسبه شاخص
يليتر آب مقطر را در
ثبات غشاء سلول ،ابتدا  01ميل 
فالکون ريخته و سپس  0/5گرم گلبرگ خرد شده به
آن اضافه گردید .نمونهها در بن ماري  30درجه
سانتيگراد به مدت  06دقیقه قرارداده شدند و پس از
خروج نمونهها از بن ماری میزان  ECتوسط دستگاه
 ECمتر قرائت گردید که میزان  EC1بدست آمد.
سپس فالکونها را به مدت  20دقيقه در اتو الك و 021
درجه سانتيگراد با فشار  1/2اتمسفر قرارداده و پس
از سرد شدن ،میزان  EC2قرائت شد .در نهایت برای
محاسبه شاخص ثبات غشاء سلول ،اعداد حاصل در
فرمول زیر جایگزین گردید (.)Singh et al., 2008
MSI =} 1 - )EC1 / EC2({× 100

کارتنوئید گلبرگ= اندازهگیری طبق روش مستوفی و
نجفی (  ) 1384انجام گردید .ابتدا  0/3گرم گلبرگ با
ترازو ،اندازهگیری و سپس با  5 ccاستون  % 80در
هاون ساییده و عصاره بدست آمده در فالکون ریخته
و عصارههای بدست آمده به مدت  24ساعت در
دمای  4درجهسانتیگراد در یخچال قرارگرفته ،بعد از
 24ساعت فاز باالیی جدا و در کووت ریخته و
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در دو طول موج  0 48و
 015نانومتر قرائت گردید .دادههای بدست آمده در
فرمول ذیل قرار گرفته و میزان کارتنوئید نمونهها
محاسبه شد.
)Car =7/6 )A480 nm(- 1/49(A510 nm

 :Aمیزان جذب نور

 80درصد در داخل هاون چینی سائیده و ترکیب
حاصل به مدت  24ساعت در دمای  4درجهسانتیگراد
قرارداده شد .سپس جذب در طول موجهای  645و
 663قرائت گردید و محاسبه محتوای کلروفیل از
یگرم بر
فرمول زیر انجام و در نهایت بصورت میل 
گرم وزن تر برگ بیان شد.

)Cl Total= 20/2(A645 nm) + 8/02 (A645 nm
 :Aمیزان جذب نور  :Vحجم استون نهایی

پروتئین= اندازهگیری پروتئین با استفاده از روش
 ) 1976 (Bradfordانجام شد .در این روش برای
تعیین مقادیر پروتئین از منحنی استاندارد حاصل از
تهای معین پروتئین استفاده گردید .برای
غلظ 
استخراج عصاره پروتئینی  0/ 05گرم از ماده خشک
گیاهی وزن و  4 ccاز بافر تریس اسیدکلریدریک به
آن اضافه شد .سپس نمونهها روی شیکر به مدت 20
دقیقه ورتکس گردیدند .سپس به مدت  30دقیقه در
 5000دور سانتریفیوژ شدند و فاز باالیی جدا گردید
که حاوی پروتئین کل است .برای اندازهگیری پروتئین
به روش برادفورد به  0/1 ccعصاره پروتئینی از هر
نمونه 5 cc ،محلول برادفورد اضافه گردید و سپس به
مدت  20دقیقه ورتکس و سپس جذب در طول موج
 595نانومتر یادداشت شد.
آنزیم سوپراکسید دیسموتاز= ابتدا تهیه عصاره آنزیم
بر اساس روش  Ezhilmathiو همکاران در سال
 2007از یک گرم گلبرگ انجام شد و سپس فعالیت
آنزیم بر اساس بازداشتن احیاء فتوشیمیایی Nitro-

) blue tetrazolium (NBTبه روش

Bayer and

 Fridovichدر سال  987 1اندازهگیری گردید .در این
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یلیتر از محلول محتوی 50 mM ،از (pH
روش  1میل 

 HCIبا  pH=8مخلوط گردیده و به مدت  06دقیقه

 7.8) K-phosphate bufferو  9.9 mMاز L-

در دمای  37 0Cدر انکوباتور نگهداری شدند .سپس با

 methionineو  µM 57از  NBTو )0.025% (v/v

یلیتر اسیدکلریدریک  5نرمال به هر
افزودن  0/ 05میل 

 Triton X-100به یک تیوب شیشهایی کوچک افزوده

نمونه واکنش متوقف گردید .از نمونهای که واکنش

و  20 µLاز نمونه اضافه شد .واکنش با اضافه نمودن

آن توسط اسیدکلریدریک قبل از قراردادن در

) 10 µL riboflavin solution (4.4 mg 100 mlو

انکوباتور متوقف گردیده بود ،به عنوان شاهد استفاده

بها در جعبه حاوی دو المپ فلورسنت
قراردادن تیو 

لآالنین
شد .در نهایت میزان فعالیت آنزیم فنی 

برای  7دقیقه انجام و نمونه موازی شاهد با استفاده از

آمونیالیاز در طول موج  290نانومتر در ازای یک گرم

بافر به جای نمونه اجرا شد و سپس جذب در طول

وزن تر گلبرگ اندازهگیری و بیان گردید.

موج  560نانومتر خوانده و نمونه شاهد به عنوان

لها روی بوته
ماندگاری گل روی بوته= ماندگاری گ 

بالنک استفاده شد .فعالیت آنزیم سوپراکسید

از زمان رنگ گرفتن گلچهها تا پژمردگی،

دیسموتاز بر اساس واحد آنزیم بر گرم وزن تر

لها محاسبه و به صورت
گپریدگی و ریزش گ 
رن 

گلبرگ بیان گردید.

روز بیان شد (.)Ezhilmathi, 2007

آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز= میزان فعالیت آنزیم

اطالعات مورد نظر پس از اندازهگیری وارد نرمافزار

لآالنین آمونیالیاز بر اساس روش  Redmanدر
فنی 

 Excelشد .سپس آنالیز دادهها توسط نرمافزار آماری

سال  1999اندازهگیری شد 1 .گرم از نمونههای ساقه

 SPSSانجام و مقایسه میانگین دادهها با استفاده از

ًال درون ازت مایع نگهداری شده بودند ،درون
که قب ًال

آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  %1و  %5ارزیابی

هاون چینی و ازت مایع خرد گردیده و سپس 5

گردید .برای رسم نمودار از نرمافزار  Excelاستفاده

یلیتر بافر فسفات سدیم  0/10موالر با pH=6
میل 

گردید.

اضافه گردید .پس از سانتریفوژ کردن نمونهها به

نتایج و بحث

مدت  5دقیقه در دمای  40Cو با دور (50 ، 0000 1 )g

نتایج حاصل از پژوهش در جدول تجزیه واریانس

یلیتر از محلول
میکرولیتر از محلولرویی با  1/ 95میل 

نشان داده شده است.

لآالنین و  0/ 05موالر بافر Tris-
واکنشی  µ6Mفنی 

جدول  :1تجزیه واریانس

Tabe 1: Analysis of variance
میانگین مربعات
منبع تغییرات

درجه آزادی

کلروفیل کل
برگ

پروتئین

**27 /520

**

6/ 172

سوپراکسید دیسموتاز
**398 /733

لآالنین
فنی 
آمونیالیاز
**

439/ 783

ماندگاری گل
روی بوته
**29 /515

تیمار

6

اشتباه آزمایشی

---

0/ 76 0

0/420

1/ 062

0/262

0/ 54 0

ضریب تغییرات ()%

---

13 /11

13 /84

12 / 55

12 / 59

12 / 53

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

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

اثر محلولپاشی بنزیلآدنین و تیامین در21 ...
میانگین مربعات
منبع تغییرات

درجه آزادی
6

تیمار

وزن تر

گل

گل
**

وز ن خ ش ک

14 / 067

**0/733

شاخص ثبات غشاء سلول
**

489 / 955

کارتنوئید گلبرگ
**

0/ 188

اشتباه آزمایشی

---

0/730

0/ 005

0/292

0/ 003

ضریب تغییرات ()%

---

12 /48

12 / 67

01/ 98

11/ 27

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

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

وزن تر گل= جدول تجزیه واریانس مربوط به وزن
یدهد
تر گل را در تیمارهای مختلف آزمایش نشان م 
تهای مختلف
که اثر تیمار بر وزن تر گل در غلظ 

تیمار  B1 150ppmبا  86 / 12درصد ،بیشترین و تیمار
 Controlبا  63 /17درصد ،کمترین شاخص ثبات
غشاء سلول را داشتند.

نها
یدار شد .مقایسه میانگی 
تیماری در سطح  %1معن 

کارتنوئید گلبرگ= جدول تجزیه واریانس مربوط به

لآدنین
نشان داد که وزن تر گل با افزایش غلظت بنزی 

کارتنوئید گلبرگ را در تیمارهای مختلف آزمایش

و تیامین ،افزایش یافت .تیمار  BA 150ppmبا 8/ 86

یدهد که اثر تیمار بر کارتنوئید گلبرگ در
نشان م 

گرم ،بیشترین و تیمار  Controlبا  5/ 42گرم ،کمترین

یدار شد.
تهای مختلف تیماری در سطح  %1معن 
غلظ 

وزن تر گل را داشتند.

مقایسه میانگینها نشان داد که کارتنوئید گلبرگ با

وزن خشک گل= جدول تجزیه واریانس مربوط به

یگرم در لیتر،
لآدنین تا  00 1میل 
افزایش غلظت بنزی 

وزن خشک گل را در تیمارهای مختلف آزمایش
یدهد که اثر تیمار بر وزن خشک گل در
نشان م 
یدار شد.
تهای مختلف تیماری در سطح  %1معن 
غلظ 
نها نشان داد که وزن خشک گل با
مقایسه میانگی 
لآدنین و تیامین ،افزایش یافت.
افزایش غلظت بنزی 
تیمار  BA 150ppmبا  1/ 25گرم ،بیشترین و تیمار
 Controlبا  0/ 72گرم ،کمترین وزن خشک گل را

افزایش و سپس کاهش یافت ،اما کارتنوئید گلبرگ با
یگرم در لیتر،
افزایش غلظت تیامین تا  50 1میل 
افزایش یافت .تیمار  BA 100ppmبا

0/ 9382

یگرم در گرم وزن تر ،بیشترین و تیمار  Controlبا
میل 
یگرم در گرم وزن تر ،کمترین کارتنوئید
 0/ 5264میل 
گلبرگ را داشتند.
کلروفیل کل برگ= جدول تجزیه واریانس مربوط

داشتند.

به کلروفیل کل برگ را در تیمارهای مختلف آزمایش

شاخص ثبات غشاء سلول= جدول تجزیه واریانس

یدهد که اثر تیمار بر کلروفیل کل برگ در
نشان م 

مربوط به شاخص ثبات غشاء سلول را در تیمارهای
یدهد که اثر تیمار بر شاخص
مختلف آزمایش نشان م 
تهای مختلف تیماری در
ثبات غشاء سلول در غلظ 
نها نشان داد که
یدار شد .مقایسه میانگی 
سطح  %1معن 
شاخص ثبات غشاء سلول با افزایش غلظت
یگرم در لیتر ،افزایش و سپس
لآدنین تا  00 1میل 
بنزی 
کاهش یافت ،اما شاخص ثبات غشاء سلول با افزایش
یگرم در لیتر ،افزایش یافت.
غلظت تیامین تا  50 1میل 

یدار شد.
تهای مختلف تیماری در سطح  %1معن 
غلظ 
مقایسه میانگینها نشان داد که کلروفیل کل برگ با
لآدنین و تیامین ،افزایش یافت.
افزایش غلظت بنزی 
یگرم در گرم وزن
تیمار  BA 150ppmبا  0/ 9382میل 
یگرم
تر ،بیشترین و تیمار  Controlبا  16 /80 56میل 
در گرم وزن تر ،کمترین کلروفیل کل برگ را داشتند.
پروتئین= جدول تجزیه واریانس مربوط به میزان
پروتئین را در تیمارهای مختلف آزمایش نشان
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یدهد که اثر تیمار بر میزان پروتئین در غلظتهای
م

یدهد که اثر تیمار
تیمارهای مختلف آزمایش نشان م 

یدار شد .مقایسه
مختلف تیماری در سطح  %1معن 

تهای
لآالنین آمونیالیاز در غلظ 
بر فعالیت آنزیم فنی 

نها نشان داد که میزان پروتئین با افزایش
میانگی 

یدار شد .مقایسه
مختلف تیماری در سطح  %1معن 

لآدنین و تیامین ،افزایش یافت .تیمار BA
غلظت بنزی 

نها نشان داد که فعالیت آنزیم فنیلآالنین
میانگی 

یگرم وزن تر،
 150ppmبا  5/ 36میکروگرم بر میل 

لآدنین و تیامین،
آمونیالیاز با افزایش غلظت بنزی 

بیشترین و تیمار  Controlبا  3/10میکروگرم بر

افزایش یافت .تیمار  BA 150ppmبا

یگرم وزن تر ،کمترین میزان پروتئین را داشتند.
میل 

یگرم وزن تر در
میکروگرم سینامات تولیدی بر میل 

سوپراکسید دیسموتاز= جدول تجزیه واریانس

دقیقه ،بیشترین و تیمار  Controlبا  35 / 65میکروگرم

مربوط به فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز را در
یدهد که اثر تیمار
تیمارهای مختلف آزمایش نشان م 

65 / 78

یگرم وزن تر در دقیقه،
سینامات تولیدی بر میل 
لآالنین آمونیالیاز را داشتند.
کمترین فعالیت آنزیم فنی 

تهای
بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در غلظ 

ماندگاری گل روی بوته= جدول تجزیه واریانس

یدار شد .مقایسه
مختلف تیماری در سطح  %1معن 

مربوط به ماندگاری گل روی بوته را در تیمارهای
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نمودار  :1تغییرات ماندگاری گل لیلیوم ( )Lilium spp.روی بوته
Fig 1: The variations of flower longevity in Lilium spp.
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