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چ ک ید ه
طول عمر گلهای بریده نقش مهمی در ارزش اقتصادی صنعت
یکند .در این تحقیق اثرات پوتریسین ،اسپرمین و
گلکاری بازی م 
لهای شاخه بریده رز مورد بررسی قرارگرفت.
اسپرمیدین روی گ 
پوتریسین ،اسپرمین و اسپرمیدین هر یک در دو سطح (  100و 200
یگرم در لیتر و
یگرم در لیتر) در ترکیب با نانو ذرات نقره  3میل 
میل 
ساکارز  3درصد مورد استفاده قرارگرفتند .طرح آماری این آزمایش
ًال تصادفی بود .صفاتی مانند فعالیت آنزیم سوپر اکسید
کام ًال
دیسموتاز ،حجم محلول جذب شده ،کلروفیل کل برگ و عمر
گلجایی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج آزمایش نشان داد که تیمار

Abstract
Vase life of cut flower plays important economic values
in flower production industries. The effects of putrescine,
spermine and spermidine on cut Rose was studied.
)putrescine, spermine and spermidine (100 and 200 mg l-
and their combinations with sucrose (3%) and silver
nanoparticles (4 mg 1-) were tested as preservative
mixture. This study was conducted in a factorial
experiment with complete randomized design. The
recorded traits included vase life, SOD content, and
solution uptake. The results shown that level of 200 mg -1
spermine to increase of SOD content, vase life and
solution uptake.
Key words: Putrescine, Rose, Spermidine, Spermine,
Vase life.

اسپرمین در سطح  200میلی گرم موجب افزایش فعالیت آنزیم
سوپراکسید دیسموتاز ،حجم محلول جذب شده ،کلروفیل کل برگ
و عمر گلجایی میشود.
کلمات کلیدی :اسپرمین ،اسپرمیدین ،پوتریسین ،رز ،عمر گلجایی
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مقدمه و کلیات

یشود .در این پژوهش هدف بررسی تأثیر
برداشت م 

لهای تجارتی است .گل رز
گل رز یکی از زیباترین گ 

کوتاه مدت پلی آمینهایی مانند پوتریسین ،اسپرمین و

یشود و
تقریب ًاًا در همه مناطق کشت و پرورش داده م 

اسپرمیدین بر طول عمر گلهای شاخه بریده رز

بخاطر ظاهر جذاب و زیبایش از بازار خوبی در دنیا بر

یباشد.
م

خوردار است .تولید این گل در دنیا با توجه به مصرف

فرایند پژوهش

آن رو به افزایش است .مقدار زیادی از گل شاخهبریده

لهای بریده رز ،از گلخانه تهیه
در این پژوهش شاخه گ 

شده رز پس از برداشت به دالیل مختلف از جمله عدم

و در شرایط مطلوب و مناسب به آزمایشگاه منتقل

رعایت بهینهسازی پس از برداشت دارای عمر انبارداری

گردید .تحقیق حاضر در سال  4931در آزمایشگاه علوم

کوتاه و نهایت ًاًا قبل از رسیدن به دست مصرف کننده از

باغبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار صورت

یرود .اطالعات کافی از نحوه پالسیده شدن و یا
بین م 

پذیرفت .این تحقیق با استفاده از طرح آماری کام ًال
ًال

از بین رفتن بازار پسندی این گل موجود نیست ،اما

تصادفی با  8تیمار 3 ،تکرار و هر تکرار حاوی  5واحد

کنترل عوامل محیطی مثل درجه حرارت ،رطوبت و

لهای شاخه بریده رز انجام گرفت.
آزمایشی روی گ 

غلظت بعضی از گازها و یا مواد شیمیایی اثر مستقیمی

پوتریسین ،اسپرمین و اسپرمیدین هر یک در  2سطح

در طوالنی کردن مدت زمان انبارداری گل رز پس از

یگرم در لیتر) بصورت تیمار کوتاه
( 10 0و  200میل 

برداشت دارد (.)Kaltaler and Steponkus 1976

لهای
مدت (  24ساعت) بکار برده شدند .سپس گ 

لهای شاخه بریده رز کوتاه
عمر پس از برداشت گ 

نهای حاوی محلول نگهدارنده نانو
شاخه بریده به ارل 

شها و موادی که موجب
یباشد ،بنابراین استفاده از رو 
م

ذرات نقره  3میلی گرم در لیتر به همراه ساکارز 3

یشوند،
افزایش طول عمر گلهای شاخه بریده رز م 

درصد ،بصورت تیمار بلند مدت انتقال یافتند .آب مقطر

یرسد .ضرورت بازار رسانی
الزم و ضروری به نظر م 

و نانو ذرات نقره  3میلیگرم در لیتر به همراه ساکارز 3

مناسب و عرضه محصوالت تولیدی در بازارهای جهانی

درصد نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد .صفات

لگیری
از عواملی است که سهم عمدهای در شک 

مورد نظر در روزهای صفر 4 ،2 ،و  6ارزیابی و نمونه

لها داشته
شهای جدید و مناسب بستهبندی ،انبار گ 
رو 

برداری شد .حجم محلول جذب شده ،توسط

نها دستهای از ترکیبات با
است ( .)Reid, 1992پلی آمی 

اندازهگیری کاهش حجم محلول در ارلن فاقد گل

وزن مولکولی کم هستند که در گیاهان ،حیوانات و

منهای ارلن حاوی گل اندازه گیری شد و بصورت میلی

یها دیده میشوند .این ترکیبات همچنین موجب
باکتر 

لیتر بر گرم وزن تازه بیان شد .اندازهگیری کلروفیل برگ

یشود (.)Valero et al., 2002
رشد و نمو بافتها م 

از روش  Arnon, 1964استفاده شد .برای اندازهگیری

کاربرد پوترسین در گالبی موجب جلوگیری از پیری و

ماندگاری گل ،پس از اعمال تیمار ،ویژگیهای کیفی

یتوان
یشود .بطور کلی م 
حفظ ساختار بافت گالبی م 

گیاه مدنظر قرار گرفت .زمان آغاز و پایان عمر گل از

گفت نقش پلی آمینها در تأخیر در پیری بدلیل

باز شدن کاسبرگها آغاز و تا قهوهای شدن گلبرگها

نها با اتیلن است ( Crisosto et
خاصیت آنتاگونیسم آ 

ادامه داشت .نتایج ثبت و بر حسب روز بیان گردید.

نها
 .)al., 1992کاربرد تیمار خارجی توسط پلی آمی 

فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز نیز با روش

موجب تأخیر در رنگگیری ،کاهش آسیبهای

(Ezhilmathi et al. )2007اندازهگیری شد .آزمون

مکانیکی و سرمایی و در نهایت افزایش عمر پس از

مقایسه برخی صفات مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی25 ...

آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSو مقایسات میانگین

یآمینها و نانو ذرات نقره از روز اول
مختلف تیماری پل 

دانکن در سطح  1و  5درصد انجام شد.

ییابد
پس از اعمال تیمارها تا پایان ماندگاری ،کاهش م 

نتایج و بحث

که میزان کاهش در شاهد و تیمار نانو ذرات نقره و

بر پایه جدول  1اثر تیمار ،زمان و اثر متقابل تیمار×

یباشد .تیمار اسپرمین
ساکارز بیشتر از سایر تیمارها م 

زمان بر صفات مورد بررسی در غلظتهای مختلف

 200میلی گرم در لیتر با  457 / 02واحد آنزیم بر گرم

یباشد .بر پایه نتایج
تیماری در سطح  %1معنیدار م 

وزنتر ،بیشترین و تیمار شاهد با  083/ 89واحد آنزیم

بدست آمده سوپراکسید دیسموتاز ،حجم محلول جذب

بر گرم وزنتر ،کمترین فعالیت آنزیم سوپراکسید

شده ،کلروفیل و طول عمر در تمام غلظتهای مختلف

دیسموتاز را دارند .نتایج حاصل از این پژوهش با

تیماری پلی آمینها و نانو ذرات نقره پس از اعمال

تحقیقات سیف و همکاران (  ) 1387و ()2008

تیمارها تا پایان ماندگاری ،کاهش نشان داده است که،

 Dantuluri,که نشان دادند که ،استفاده از تیمار پلی

میزان کاهش در شاهد و تیمار نانو ذرات نقره و ساکارز

نها موجب افزایش عمر پس از برداشت گل گالیل
آمی 

یباشد .نتایج نشان داد که تیمار
بیشتر از سایر تیمارها م 

یشوند ،مطابقت دارد .همچنین نتایج حاصل از این
م

درصد،

پژوهش با نتایج تحقیقات ( Li, )1997که اثر کاربرد

بیشترین و تیمار شاهد با  77 / 24درصد ،کمترین وزنتر

پلی آمینها بر ماندگاری گل میخک دستیاران و

نسبی را دارند .همچنین نتایج نشان داد که ،تیمار

یفرهی
حسین 

محلولپاشی

یلیتر،
یگرم در لیتر با  07/ 67میل 
اسپرمین  200میل 

یهای رویشی و عمر
اسیدهیومیک و پوترسین بر ویژگ 

بیشترین و تیمار شاهد با  05/ 92میلی لیتر ،کمترین

گلجایی گل رز را مورد بررسی قراردارند ،مطابقت دارد.

جذب محلول را دارند.

نتایج این آزمایش نشان داد که ،کاربرد پلی آمینهای

بر پایه نتایج بدست آمده محتوی کلرفیل در تمام

پوتریسین ،اسپرمین و اسپرمیدین در غلظتهای مختلف

نها و نانو ذرات
تهای مختلف تیماری پلی آمی 
غلظ 

و همچنین نانو ذرات نقره موجب بهبود شاخصهای

نقره پس از اعمال تیمارها تا پایان ماندگاری ،کاهش

مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گل شاخه بریده رز

نشان داده است که ،میزان کاهش در شاهد و تیمار نانو

یشود که مجموع این عوامل سبب افزایش عمر پس
م

یباشد.
ذرات نقره و ساکارز بیشتر از سایر تیمارها م 

یشوند.
از برداشت این گل در مقایسه با شاهد م 

یگرم
تیمار اسپرمین  200میلی گرم در لیتر با  13 /88میل 

همچنین از بین تیمارهای به کار رفته ،کاربرد اسپرمین

بر گرم وزنتر ،بیشترین و تیمار شاهد با  10 / 31میلی

یگرم در لیتر توانست بهترین نتایج
در غلظت  200میل 

گرم بر گرم وزنتر ،کمترین کلروفیل کل برگ را دارند.

این تحقیق را به خود اختصاص دهد و به عنوان تیمار

تهای
فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در تمام غلظ 

برتر این آزمایش انتخاب شد.

اسپرمین

200

یگرم در لیتر با
میل 

91 / 96

و

( )3931

که

اثر
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منبع تغییرات

Table 1. Analysis of variance putrescine, spermine and spermidine treatments on cut Rose Flowers
عمر گلجایی
سوپراکسید دیسموتاز
قطر گل
حجم محلول جذب شده
وزنتر نسبی
درجه آزادی

تمیار
زمان
تیمار*زمان
اشتباه آزمایشی
ضریب تغییرات ()%

7

** 833 / 905

3

** 11263 / 400

**1514 /047

**116 /283

** 437851 / 524

---

**3/933

** 0/ 229

---

0 / 844

0/ 963

0/ 640

---

21 / 7

13 / 66

14 / 08

12

** 110 /2 17

** 943/ 679

** 10 /5 29

**8205 /953

** 21/ 627

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

**1087 /281
2/ 979
14 / 84

--0/ 04
13 / 73
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نمودار  :1تغییرات وزنتر نسبی

Fig 1: Relative fresh weight Changes

نمودار  :2تغییرات جذب محلول

Fig 1: Solution Uptake Changes

نمودار  :3تغییرات قطر گل

Fig 1: Flower Diameter Changes

27 ... فیزیولوژیکی،مقایسه برخی صفات مورفولوژیکی

 تغییرات فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز:4 نمودار
Fig 4: Super Oxide Dismutase Changes

 تغییرات ماندگاری:5 نمودار

Fig 5: Longevity Changes
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