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Abstract
Polyamines of aliphatic amine groups are involved in a
wide range of biological processes, Polyamines 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,
morphological and biochemical number of black baccara
roses was carried out. Rose Rosa hybrida plant with the
scientific name of the Rosaceae family (Rosaceae) is.
There are about 107 genera and 3,100 species in this
family. Rose Rose family, along with 24 other families
are in order. About 70 genera have been identified Rose
as edible and medicinal plants. Apple trees, pear, quince,
peaches, almonds, cherries and aspiration of food,
Cotoneaster and a variety of roses ornamental use. Rose
genus of about 140 species, more than 20,000 varieties
are the result of hybridization and selection of new
species. 95 species of roses Asian origin, originating in
North America and the rest of Europe 18 Africa were
derived. This study randomized with 7 treatments
including spm, spd and put in a concentration of 100
ppm 50 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 evaluated traits include
flower diameter, stem height, cell membrane stability
index, anthocyanins, chlorophyll, proline, protein and
plant flower life is over. Duncan's multiple range test
results of analysis of variance showed that spermine ppm
100 greatest impact in improving the morphological,
physiological, and the results were significant at 1%.
Key words: Longevity, Putrescine, Rose, Spermidine
Spermine
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چکیده
 پلی آمی
نها از گروه آمینی آلیفاتیک هستند و در محدودة وسیعی از فرآیندهای
 پلی آمینها به عنوان مواد تنظیم کننده رشد گیاهی در،بیولوژیکی شرکت دارند
، رویان زایی، شامل تقسیم سلولی،محدوده وسیعی از فرآیندهاي رشد و نمو
، پایداري غشاها، تأخیر پیري، تکوین ریشه، رسیدن میوهها، گلدهی،ریخت زایی
،شهای مختلف مشارکت دارند
 جمع آوري رادیکالهاي فعال و تحمل تن
) از متداولترین پلیspd( ) و اسپرمیدینspm(  اسپرمین،)put( پوتریسین

 اسپرمین و اسپرمیدین، این تحقیق به منظور ارزیابی اثر پوتریسین.آمینها است
لهای رز
  مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گ،روی برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی

 گیاهیRosa hybrida  رز با نام علمی. انجام پذیرفتblack baccara رقم

 جنس و07 1  در این خانواده حدود. میباشدRosaceae)( از خانواده رزاسه
 خانواده دیگر در راسته رز قرار24  خانواده رز به همراه. گونه وجود دارد100 3

 جنس از خانواده رز به عنوان گیاهان زینتی خوراکی و دارویی70  حدود.دارند
 گونه دارد140  جنس رز حدود. شیرخشت و انواع رز کاربرد زینتی دارند،اسپیره
گگیری و انتخاب گونههای جدید
  از ارقام آن نتیجه دور20000 که بیش از
 عدد منشاء آمریکای شمالی و مابقی18 ، گونه از رزها منشاء آسیایی95 .هستند
 این پژوهش بصورت کام ًال.از اروپا وآفریقا منشأ گرفتهاند
 تیمار7 ًال تصادفی با
 و آب مقطر بعنوان100  و50 ppm تهای
  در غلظput  وspm, spd شامل

 گلدان رز63 شاهد با سه تکرار و هر تکرار حاوی سه واحد آزمایشگاهی جمع ًاًا
، ارتفاع ساقه گل دهنده،تشکیل شده است و صفات مورد ارزیابی شامل قطر گل
، پرولین، کلروفیل کل برگ، آنتوسیانین گلبرگ،شاخص پایداری غشاء سلول
 نتایج حاصل از تجزیه واریانس.پروتئین و ماندگاری گل روی بوته میباشد
 بیشترین تأثیر را در100

ppmآزمون چند دامنۀ دانکن نشان داد که اسپرمین

 معنی دار%1  فیزیولوژیکی داشت و نتایج در سطح،بهبود صفات مورفولوژیکی
.بودند
 رز، ماندگاری گل، پوتریسین، اسپرمیدین، اسپرمین:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات

در فرم آزاد خود به عنوان مواد حد واسط ضد پیری عمل

لهاي شاخه بريده يكي از شاخههاي
صنعت پرورش گ 

میکنند ( .)Valero et al, 2002در این آزمایش از پلی

از

آمینها روی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی مانند

معضالت اين صنعت ضايعات زياد پس از برداشت

قطر گل ،ارتفاع ساقه گل دهنده ،ماندگاری گل و

يدهد و يكي
اصلي كشاورزي نوين را تش يك ل م 

م
يباشد ( .)Macnish et al,. 2010گل شاخه بریده رز
یباشد که به دلیل
لهای جهان م 
بترین گ 
یکی از جذا 
تنوع در شکل و رنگ گل از اهمیت ویژهای برخوردار
لهای صادراتی در
است و به عنوان یکی از مهمترین گ 

خصوصیات فیزیولوژیکی مانند شاخص ثبات غشاء
سلول ،آنتوسیانین ،کلروفیل و مواردی از خصوصیات
بیوشیمیایی از جمله میزان پروتئین و پرولین در گل رز
رقم  black baccaraمورد بررسی قرارگرفته و اثرات

جهان است ( .)Hidlago et al, 2006اتیلن توسط بسیاری

نها با یکدیگر بررسی گردیده
سطوح مختلف پلی آمی 

از گیاهان در سه مرحله تولید میشود .غنچهها و گلهای

است.

جوان اتیلن خیلی کم و ثابتی را تولید میکنند .در طی

فرآیند پژوهش

بلوغ گل افزایش شدیدی در تولید اتیلن مشاهده میشود.

پژوهش در گلخانه کلینک گل و گیاه شهرداری منطقه 12

سپس تولید اتیلن کاهش مییابد و مقدار آن دوباره به

واقع در شهرستان تهران بوستان شهر در بهار  95 31به

سطح پایین میرسد .افزایش سریع تولید اتیلن در تمام

اجراء در آمد .در این تحقیق محلولپاشی پیش از برداشت

اندامهای گل میباشد .گلها درجات مختلفی از حساسیت

گلدانهای رز رقم  black baccaraبا سطوح مختلف

به اتیلن را دارا میباشند .پیشرفت پیری گلها ،حساسیت

اسپرمین ،اسپرمیدین و پوتریسین در غلظتهای 50 ppm

آنها را نسبت به تولید اتیلن افزایش میدهد و آن نشان

و  100تحت لیسانس شرکت  Sigmaبه روش سطحی هر

دهنده این است که حساسیت گیاهان به تولید اتیلن به

 4روز یکبار در دو مرحله انجام گردید .پژوهش در قالب

حضور گیرنده ویژهای در بافت وابسته است (کافی،

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

نموده و

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

 .) 88 31اتيلن پيري برگ وگلبرگ را تحر كي

گها،
موجب خشك شدن كاسبرگها ،ريزش گلبر 

محلولپاشی بعنوان شاهد در نظر گرفته شد .محلولپاشی

گها يا جام گل و لوله شدن آن به
برگشتگي لبهي گلبر 

گلدانها  2بار در هفته اول در پایههای یکسان انجام شد.

گه ا
سمت داخل ،پژمردگي و حتي تغ يي ر رنگ گلبر 

سپس نمونهبرداری و ارزیابی صفات مورد نظر انجام شد.

لها را با توجه به
يشود ( )Macnish et al, 2010گ 
م

ارتفاع ساقه گل دهنده :در این آزمایش طول ساقههای

جگيري توليد اتيلن و شدت تنفس در طول مرحلهي
او 
گها به دو گروه فرازگر (مانند رز ،ميخك،
پيري گلبر 
ميمون و ار يك دها) و نافرازگرا (مانند ژربرا و آنتوريوم)
يكنند .كي
تقسيمبندي م 

گروه از مواد ضداتيلني كه از

يباشند
نها م 
يكنند ،پلي آمي 
توليد اتيلن جلوگيري م 
( .)Takahashi et al, 2010نقش تنظیم کنندگی پلی
آمینها در ارتباط با واکنش در برابر پیری این گونه است
که با استحکام غشاءهای سلولی و بازداری از فعالیت
یکنند
آنزیمهای هیدرولتیکی از پیری جلوگیری م 

(Abu-

 .)Kpawoh et al, 2002ثابت شده است که پلی آمینها

طکش
گلدهنده هر تیمار توسط خ 

50

سانتیمتری

اندازهگیری و برحسب سانتیمتر بیان گردید.
لها توسط کولیس دیجیتالی اندازهگیری و
قطر گل :قطر گ 
یمتر بیان گردید.
نتایج بر حسب میل 
شاخص ثبات غشاء سلول :به منظور محاسبه درصد
شاخص ثبات غشاء سلول ،ابتدا  10ميليليتر آب مقطر را
در فالکون ريخته و سپس  1گرم گلبرگ خرد شده به آن
اضافه گردید .نمونهها در بن ماري  03درجهسانتيگراد به
مدت  1ساعت قرارداده شدند و پس از خروج نمونهها از
ب
نماری میزان  ECتوسط دستگاه  ECمتر قرائت گردید

تأثیر محلولپاشی پیش از برداشت پوتریسین31 ...،

که میزان  EC1بدست آمد .سپس فالکونها را به مدت 20

همراه

دقيقه در اتوكالو  021درجهسانتيگراد با فشار  1/2اتمسفر

اسیدسولفوریک  )%3در یک هاون چینی کوچک به مدت

قرارداده و پس از سرد شدن ،میزان  EC2قرائت شد .در

 3دقیقه سائیده شد .محلول هموژنیزه شده توسط کاغذ

نهایت برای محاسبه شاخص ثبات غشاء سلول ،اعداد

صافی واتمن شماره  2صاف شد .سپس  2میلیلیتر از

حاصل در فرمول زیر جایگزین گردید و نتایج بر حسب

نهیدرین و 2
محلول صاف شده با  2میلیلیتر از معرف نی 

درصد بیان شد (.)Singh et al, 2008

یلیتر اسیداستیک در یک لوله آزمایش ریخته شد و
میل 

 =}1 -)EC1 / EC2( {× 100شاخص ثبات غشاء سلول

با

میلیلیتر،

10

سولفوسالیسیلیک

(%3یا

برای مدت یک ساعت در دمای  90درجه سانتیگراد در

آنتوسیانین گلبرگ :برای اندازهگیری میزان آنتوسیانین در

حمام آب گرم قرار داده شد ،سپس به محلول وامنش در

روزهای اندازهگیری مقدار  0/1گرم از گلبرگ وزن شد و

لوله آزمایش پس از سرد شدن  4میلیلیتر تولوئن اضافه

به قطعات کوچک تبدیل و سپس در هاون خرد و له

گردید و لوله آزمایش مربوطه برای مدت  15تا  20ثانیه

یلیتر
گردید .جهت استخراج آنتوسیانین به هر نمونه  5میل 

به شدت به هم زده شد .سپس جذب نوری محلول روئی

محلول استخراج حاوی متانول اسیدی اضافه گردید و

واکنش

اسپکتروفتومتر

سپس نمونهها داخل لوله آزمایش به مدت  24ساعت در

( )Spectrophotometerدر طول موج  025نانومتر با

یخچال  4درجه سانتیگراد قرارگرفتند .برای تهیه متانول

استفاده از محلول بالنک تولوئن خوانده شد و غلظت

میلیلیتر متانول به همراه  1میلیلیتر

اسیدآمینه پرولین آزاد نمونه با استفاده از یک منحنی

اسیدکلریدریک استفاده شد .بعد از این مدت در دستگاه

استاندارد پرولین خالص تعیین گردید و میزان آن بر

سانتریفیوژ به مدت  5دقیقه و با شدت  4000دور در

اساس رابطه زیر در گرم وزن تر نمونه محاسبه گردید

دقیقه قرار داده شد .سپس میزان آنتوسیانین فاز مایع

(.)Bate et al,1973

حاصل از سانتریفیوژ در داخل دستگاه اسپکتروفتومتر در

پروتئین :در این روش برای تعیین مقادیر پروتئین از

اسیدی،

99

طول موجهای  035و  657نانومتر خوانده شد و طبق
فرمول زیر مقدار آنتوسیانین هر تیمار محاسبه گردید
(.)Meng et al,2004
) = (A 530nm) – 0.25(A 657nmآنتوسیانین گلبرگ

از

طریق

یک

دستگاه

منحنی استاندارد حاصل از غلظتهای معین پروتئین
استفاده میگردد .برای استخراج عصاره پروتئینی 0/ 05
گرم از ماده خشک گیاهی وزن گردید و  4 ccاز بافر
تریس اسیدکلریدریک به آن اضافه شد .سپس نمونهها

کلروفیل برگ :برای اندازهگیری کلروفیل برگ از روش

روی شیکر به مدت  20دقیقه ورتکس گردیدند .سپس به

Arnonدر سال  964 1استفاده شد .ابتدا قطعات  0/3گرمی

مدت  03دقیقه در  5000دور سانتریفیوژ گردیدند و فاز

از برگ را جدا و در حالل استون  80درصد در داخل

باالیی جدا گردید که حاوی پروتئین کل است .برای

هاون چینی سائیده و ترکیب حاصل به مدت  24ساعت

اندازهگیری پروتئین به روش باال ،به 0/1 ccعصاره

در دمای  4درجه سانتیگراد قرار داده شد .سپس جذب در

پروتئینی از هر نمونه  5 ccمحلول برادفورد اضافه شد و

طول موجهای  645و  366قرائت شد و محاسبه کلروفیل

سپس به مدت  20دقیقه ورتکس گردیده و سپس جذب

یگرم بر گرم
از فرمول زیر انجام و در نهایت بصورت میل 

در طول موج  595نانومتر یادداشت گردید (

وزن تر برگ بیان گردید (مستوفی و همکاران84 31 ،

).

) = 20.2(A645 nm) + 8.02 (A663 nm) × (V/1000×10کلروفیل برگ

پرولین :در این روش جهت اندازهگیری پرولین مقدار 0/5
یمتر بریده و
گرم برگ تازه را به قطعات کوچکتر از  5میل 

Bradford,

.)1976
ماندگاری گل روی بوته :در این آزمایش زمانی که
گها یا ساقه ،تورژسانس و شادابی خود را بطور
گلبر 
کامل از دست دادند ،عمر گل پایان یافته در نظر گرفته
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شد و نتایج ثبت و بر حسب روز بیان گردید

بیشترین و تیمار شاهد با  ∆A 0/ 0951بر گرم وزن تر،

(.)Ezhilmathi, 2007

کمترین آنتوسیانین گلبرگ را داشتند (نمودار .)4-4

دادههای حاصل ،وارد نرمافزار  Excelشده و توسط
نرمافزار آماری  SPSSآنالیز دادهها انجام شد .مقایسه
میانگین دادهها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در
سطح  %1و  %5ارزیابی شد .برای رسم نمودار از نرمافزار
 Excelاستفاده گردید.

کلروفیل کل برگ :شاهد در گروهبندی دانکن از نظر
یداری را با سایر تیمارها نشان داد.
آماری تفاوت معن 
تیمار  Spm 100ppmبا  26 / 2315میلیگرم بر گرم وزن
تر ،بیشترین و تیمار شاهد با  18 / 990 3میلیگرم بر گرم
وزن تر ،کمترین کلروفیل کل برگ را داشتند (نمودار -4

نتایج و بحث
ارتفاع ساقه گلدهنده :شاهد در گروهبندی دانکن از نظر
یداری را با سایر تیمارها نشان داد.
آماری تفاوت معن 
تیمار  Spm 100ppmبا  43 / 67سانتیمتر ،بیشترین وتیمار
شاهد با  53/ 24سانتیمتر ،کمترین ارتفاع ساقه گلدهنده را
داشتند (نمودار .)1-4
قطر گل :شاهد در گروهبندی دانکن از نظر آماری تفاوت
معنیداری را با سایر تیمارها نشان داد .تیمار

Spm

 100ppmبا  04 1/ 40سانتیمتر ،بیشترین و تیمار شاهد با
 76 / 59سانتیمتر ،کمترین قطر گل را داشتند (نمودار .)2-4

.)5
پرولین :شاهد در گروهبندی دانکن از نظر آماری تفاوت
یداری را با سایر تیمارها نشان داد .تیمار شاهد با
معن 
یگرم بر گرم وزن تر ،بیشترین و تیمار
 0/ 31میل 

Spm

 100ppmبا  0/41میلیگرم بر گرم وزن تر ،کمترین
پرولین را داشتند (نمودار .)6-4
پروتئین :شاهد در گروهبندی دانکن از نظر آماری تفاوت
یداری را با سایر تیمارها نشان داد .تیمار
معن 

Spm

 100ppmبا  0/ 19میکروگرم بر میلیگرم وزن تر ،بیشترین
و تیمار شاهد با  0/11میکروگرم بر میلیگرم وزن تر،

شاخص ثبات غشاء سلول :شاهد در گروهبندی دانکن از

کمترین میزان پروتئین را داشتند (نمودار .)7-4

یداری را با سایر تیمارها نشان داد.
نظر آماری تفاوت معن 

ماندگاری گل روی بوته :شاهد در گروهبندی دانکن از

تیمار  Spm 100ppmبا  80 /71درصد ،بیشترین و تیمار
شاهد با  51 /38درصد ،کمترین شاخص ثبات غشاء سلول
را داشتند (نمودار .)3-4
آنتوسیانین گلبرگ :شاهد در گروهبندی دانکن از نظر

یداری را با سایر تیمارها نشان داد.
نظر آماری تفاوت معن 
تیمار  Spm 100ppmبا  6/ 54روز ،بیشترین و تیمار شاهد
با  2/ 44روز ،کمترین ماندگاری گل روی بوته را داشتند
(نمودار .)8-4

یداری را با سایر تیمارها نشان داد.
آماری تفاوت معن 
تیمار  Spm 100ppmبا  ∆A0/8663بر گرم وزن تر،

نمودار  :1تغییرات ارتفاع ساقه گلدهنده

Fig 1: Flowering stem height changes

تأثیر محلولپاشی پیش از برداشت پوتریسین15 ...،
جدول  :1تجزیه واریانس

Table 1: Analysis of variance
میانگین مربعات
درجه

ماندگاری گل

ارتفاع ساقه

آزادی

روی بوته

گلدهنده

اشتباه آزمایشی

6
---

**16/934

*66/ 998

**887/599

0/031

0/213

0/416

0/401

ضریب تغییرات ()%

---

14/60

12/88

11/87

13/70

منبع تغییرات
تیمار

قطر گل

شاخص ثبات

آنتوسیانین

کلروفیل کل

غشاء سلول

گلبرگ

بر گ

پرولین

پروتئین

**865/282

**0/088

**62/055

*0/032

**0/008

0/001

0/148

0/001

0/001

11/54

14/27

11/79

14/29

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

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

نمودار  :2تغییرات قطر گل

Fig 2: Flower diameter changes

نمودار  :3تغییرات شاخص ثبات غشاء سلول

Fig 3: Cell membrane stability index changes

نمودار  :4تغییرات آنتوسیانین گلبرگ

Fig 4: Petal antocyanin changes
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نمودار  :5تغییرات کلروفیل کل برگ

Fig 5: Total leaf Chlorophyll changes

نمودار  :6تغییرات پرولین

Fig 6: Porolin changes

نمودار  :7تغییرات پروتئین

Fig 7: Protein changes

نمودار  :8تغییرات ماندگاری گل روی بوته

Fig 8: Flower longevity on the plant changes

ppm

و فیزیولوژیکی از جمله قطر گل ،ارتفاع ساقه گل دهنده،

نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد تیمار اسپرمین

 100به تنهایی موجب افزایش خصوصیات مورفولوژیکی

ماندگاری گل ،شاخص ثبات غشاء سلول ،آنتوسیانین،

تأثیر محلولپاشی پیش از برداشت پوتریسین71 ...،

کلروفیل گلبرگ ،پرولین و پروتئین در گل رز رقم

black

رویشی و گلدهی گیاهان گالیل و بنیاسدی و همکاران

 baccaraروی بوته شده است .افزایش صفات

( ) 94 31پیرامون بررسی تأثیر تنش شوری و پوترسین بر

نها توسط برخی از
مورفولوژیکی در کاربرد پلی آمی 

یهای مورفولوژیک ،بیوشیمیایی و رنگیزههای
برخی ویژگ 

Takahashi et al,

گیاه همیشهبهار ،مطابقت داشت .تجمع پرولین از

 .)2010نقش فیزیولوژیکی پلی آمینهای پیوسته به خوبی

شاخصههای پیری است .طبق گزارشهایی نشان داده شده

لدهی و
شناخته نشده است ،اما مشخص شده که در القا گ 

است .که تیمارهایی که پیری را به تأخیر میاندازند از

نمو عادی پرچم دخالت دارند و به عنوان مکانیسمی

تجمع پرولین جلوگیری میکنند .در حالی که تسریع

دفاعی در برابر تنشهای غیرزنده هستند .پلی آمینهای

کنندههای پیری تجمع پرولین را افزایش میدهند .كاهش

پیوسته با سینامیک اسید باند شده به عنوان منبعی برای

لهاي
يباشد .در گ 
له ا م 
پروتئين از نشانههای ديگر پيري گ 

پلی آمینهای آزاد میباشند که در زمان نیاز به محل هدف

زنبق رشتي در حال پير شدن ميزان پروتئين با افزا شي

پژوهشگران گزارش شده است (

Serrano et al,

نهاي جديد كاهش
نتر پروتئي 
فعاليت پروتئازها و سنتز پا يي 

 .)2004در بعضی از منابع اشاره شده که پلی آمینهای

لهاي رز ميزان پروتئين در
يافت ( .)Jin et al, 2006در گ 

پیوسته در تبادل با پلی آمینهای آزاد جهت حفظ مقدار

مرحله غنچه بيشترين و در مرحله پيري كمترين بود

انتقال یافته و مورد استفاده قرارگیرند (

نسبت ًاًا ثابتی از پلی آمینهای آزاد هستند (

Rastogi et al,

( )Noctor et al, 1998همچنين نشان داده شده است كه

 .)1991ثابت شده است که پلی آمینها در فرم آزاد خود

ميزان پروتئين در زمان پيري گلهاي سوسن ( Lay-Yee et

( Valero

 ،)al, 1992ساندرسونيا ( )Eason et al, 1995و نيلوفر

 .)et al, 2002اكثر ارقام شاخه بريده گل رز از عمر پس از

ييابد .نتایج حاصل
( )Baumgartner et al, 1975كاهش م 

برداشت كوتاهي برخوردارند .كوتاه بودن ماندگاري و

یشکیب و همکاران
از پژوهش با نتایج تحقیقات فرجاد 

لها معموًالًال به خاطر هدايت آبي نامطلوب در
پيري اين گ 

( )1931پیرامون تأثیر محلولپاشی اسپرمیدین بر

لها،
يباشد كه منجر به عدم باز شدن گ 
ساقهها آنها م 

خصوصیات مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و بیو شیمیایی

به عنوان مواد حد واسط ضد پیری عمل میکنند

يشود (
گها و خميدگي گردن م 
پژمرده شدن گلبر 

Jin et

سیکالمن ایرانی ،مطابقت داشت .از آنجائیکه پلی

لهاي رز نسبت به
 .)al, 2006همچنين بسته به نوع رقم گ 

نهای درونی به  DNA ،RNAو پروتینها به صورت
آمی 

اتيلن ممكن است خيلي حساس ،حساسيت متوسط يا

قوی میچسبند و همچنین موجب باز داشتن فعالیت

غيرحساس باشند ( .)Chang et al, 2007بطوركلي ،پيري

 RNAseو پروتئاز میشوند و به علت خاصیت چسبندگی

فرآيند اكسيداتيو و كنترل شده است و شامل

پلی آمینها به پروتئین و جلوگیری از تخریب پروتئینها

تغ يي رات بيوشيميا يي  ،فيزيولوژ يكي  ،هورموني و ساختاري

توسط آنزیمها باشد .آنتوسيانين رنگدانه قابل حل در آب

درشت مولكولها مانند پروتئين،

هستندو در واكوئل سلولهاي اپيدرم گياهان تجمع پيدا

در گياهان كي

است كه موجب تخر بي
اسيدهاي نوكلوئ كي

يشود (
و ل يپي دها م 

Buchanan,

 .)1997تجمع آمينواسيد پرولين از شاخصههاي
بيوشيميا يي ديگر پيري است .پرولين در سلول به عنوان
كي

ماده اسمز كننده عمل كرده و از آنزيمها و برخي

نها طي پيري ممكن است به
آنتوسياني 

يكنند .تخر بي
م

دليل فرآيندهاي اكسيداتيو باشد .گزارشهاي قبلي نشان
دادهاند كه افزا شي
ميزان تخر بي

يدار در فعاليت آنزیم پراكسيداز با
معن 

يباشد
نها در ارتباط م 
آنتوسياني 

( Noctor et

يكند ( Hare et
درشت مولكولها در برابر تنش محافظت م 

 )al, 1998همچنين برخي تحقيقات نشان دادهاند كه ميزان

 .)al, 1998نتایج حاصل از پژوهش با یافتههای  Nemetو

ييابد
آنتوسيانين گل رز در مرحله پيري كاهش م 

همکاران ( )2 00 2پیرامون تأثیر پوترسین روی رشد

( )Schmitzer et al, 2010نتایج حاصل از پژوهش با
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نتایج تحقیقات  Rubinowskaو همکاران ( )2 01 2پیرامون

(تعرق) و نگه داشت يا به دام افتادن آب در بافتهاي گياهي،

تأثیر قرارگیری ساقه رز  red berlinتحت تیمار

تهاي گياهي در نگهداري آب متأثر از پتانسيل
توانا يي باف 

یهای کیفی پس از برداشت
یآمینی بر ویژگ 
محلولهای پل 

يباشد .پلي آمين به جهت
اسمزي و استحكام غشا م 

این گل ،مطابقت داشت .یکی از شاخصههای پیری گیاه

یتواند به موازات غشاي
خاصيت پلي كاتيوني خود م 

کاهش کلروفیل  aو  bو همزمان افزایش کارتنوئید در

سلولي تر يك بات غشا يي ديگري را تش يك ل داده و غشاء را به

برگ میباشد .تسهیل ساخت کارتنوئیدها همراه با توانایی

حالت دو اليه درآورد و به موازات اين تغ يي رات پايداري و

آنها در پاکسازی اکسیژنهای رادیکال است .این اکسیژنها

ثبات بيشتر غشاء روي مي دهدكه منجر به تغ يي ر در

به مقدار زیاد در طول تنش اکسیداتیو که به دنبال پیری در

يهاي انتقال فعال از
نفوذپذيري غشاء و همينطور ويژگ 

گیاه پدید میآید تولید میشود .آنها همچنین با اکسیژن-

يشود و بدين گونه در حفظ محتويات آبي
سطح غشا م 

های تک اتمی و رادیکالهای مواد ارگانیک که در طول

سلولها كمك نموده .نتایج حاصل از پژوهش با نتایج

پراکسیداسیون لیپیدها تولید میشوند ،واکنش میدهند.

تحقیقات  Mohammadiو همکاران (  ) 2014پیرامون تأثیر

آنتوسیانین قوی ًاًا با  pHدرون واکوئلهای گیاهی همبستگی

اسیدسالیسیلیک و پوتریسین بر خصوصیات فیزیولوژیکی

دارد .این  pHدر طول پیری افزایش مییابد .عالوه بر آن

و مورفولوژیکی گل شاخه بریده گالیل و قربانی و

آنتوسیانینها توسط پراکسیدازها تحت تأثیر تنش

همکاران ( ) 93 31پیرامون اثرات احتمالی بازدارندگی

اکسیداتیو که در پیری بیشتر میشود افزایش مییابد.

تتراآمین اسپرمین روی روند پیری گل بریده رز رقم

استعمال پلیآمینها به صورت خارجی باعث افزایش

 ،Dolcevitaمطابقت داشت .پلی آمینها توانایی حفظ

آنتوسیانین شده است .که این امر با ویژگیهای اکسیداتیو

سیالیت غشاء را بوسیله فعالیت حذفی رادیکالهای آزاد را

رنگدانهها قابل توجیه میباشد .پلیآمینهای استفاده شده

دارند و غشاهای سلولی را در برابر اکسید شدن حفظ

از تخریب رنگدانههای فتوسنتزی جلوگیری کرده است،

کنند و بدین ترتیب مقاومت غشاها را افزایش دهند و

عالوه بر آن آنتوسیانین داخل گلبرگ را افزایش دادهاند.

میتوانند سبب توقف سنتز اتیلن شوند و غشاهای سلولی

نتایج حاصل از پژوهش با نتایج تحقیقات البرز و همکاران

را پایدار نگه دارند .کاربرد اسپرمیدین نیز موجب افزایش

( ) 93 31پیرامون تأثیر محلولپاشی قبل و پس از برداشت

شاخص پایداری غشاء سلولهای گلبرگ میشود ،استفاده

sukari

از پلی آمینها روی گلها موجب افزایش ،DNA ،RNA

و دستیاران و همکاران ( ) 92 31پیرامون تأثیر هیومیک

یگردد .وجود
محتوای پروتئینی و افزایش پایداری غشاء م 

یهای رویشی و عمر گلجایی
اسید و پوترسین بر ویژگ 

لها الزم است این ماده
کربوهیدراته ها برای باز شدن گ 

گل رز در سیستم کشت بدون خاک ،مطابقت داشت.

یشود که با جذب آب
سبب جذب بیشتر آب م 

تیمار گلهای آلسترومریا با غلظتهای مختلف اسپرمین و

گها زیاد شده درنهایت
تورژسانس سلول و شادابی گلبر 

پوتریسین موجب حفظ شاخص کلروفیل برگ شد،

ییابد ( )Ichimora et al, 2002نتایج
لها افزایش م 
قطر گ 

پوتریسین و اسپرمین اثر بیشتری بر شاخص کلروفیل

حاصل از پژوهش با نتایج تحقیقات حسینی فرهی و

داشتند ،ولی از نظر عددی اسپرمین بیشتر از پوتریسین

همکاران ( ) 92 31پیرامون تأثیر اسپرمیدین و سولفات

بود .جلوگیری از تجزیه کلروفیل توسط پلی آمینها

یهای کمی ،کیفی و عمر پس از برداشت
کسیم را بر ویژگ 

احتماًالًال با جلوگیری از فعالیت پراکسیداز مرتبط است .سه

گل رز رقم  Dolcevitaدر سیستم هیدروپونیک و

فاكتور اساسي در تأمین تعادل آبي در گياه دخيل هستند،

دستیاران و همکاران ( ) 92 31پیرامون تأثیر اسیدهیومیک و

جذب و انتقال آب ،از دستدهي آب از طريق روزنهها

پوترسین بر ویژگیهای رویشی و عمر گلجایی گل رز در

پلی آمینها بر افزایش عمر گلجای آلسترومریا رقم

تأثیر محلولپاشی پیش از برداشت پوتریسین19 ...،

سیستم کشت بدون خاک ،مطابقت داشت .پوترسين،

یموالر اسپرمیدین و بیشترین عمر گلجای
تیمار  1/5میل 

اسپرمين و اسپرميدين گروهی از پلی آمينهاي با وزن

یموالر اسپرمیدین  5 +میلیموالر
در تیمار  0/5میل 

ميباشند كه در بسياری از

سولفات کلسیم مشاهده شد .نتایج حاصل از این پژوهش

مولكولی كم و آليفات كي

فرآيندهای فيزيولوژی چون پيری ،تنش ،تنظيم بيان ژن،

با نتایج صفورا مرادی و همکاران ( ) 93 31پیرامون اثرات

نسخهبرداری ،تكثير ياختهای ،پايداری غشای ياختهای و

اسپری قبل و پس از برداشت دو نوع پلی آمین (پوتریسین

فعال كردن دريچههای يونی شركت دارند .آنها به عنوان

و اسپرمیدین) بر دوام عمر و کیفیت گلهای شاخه بریده

پيام آور ثانويه هورمونی بوده در ذخيره كربن و نيتروژن در

میخک رقم  Paxو  ،Taborمطابقت داشت .پلی آمینها با

نه ا ب ا
كشت بافت كاربرد دارند .همچنين در سنتز پروتئی 

افزایش تبدیل تیامیدین به تریکلرواستیک اسید موجب به

تنظيم پلیزومها شركت داشته و با پايدار نگهداشتن غشای

تأخیر افتادن پیری میشوند که این تبدیل ،نقش

دو اليه منجر به كي نواختی كلروپالست و جلوگيری از

بازدارندگی پیری در برگها و پروتوپالستهای یوالف را

اثر پلی آمینها روی

نشان داد .پلی آمینها از سنتز اتیلن در گیاهان جلوگیری

تخر بي

آن میگردد .در اين آزما شي

قدرت ،رشد رويشی گياه و توليد گل ،قطر گل و يك فيت و
كميت آن مورد بررسی قرارگرفتند و اثرهای هر كي

با

میکند.
نتیجه گیری کلی

ديگران مقايسه شده است Dastyaran .در سال  2015در

یکی از مهمترین مشکالت عمر پیش از برداشت کوتاه آن

پژوهشی اثر محلولپاشی اسیدهیومیک و پوتریسین را بر

یباشد .در پژوهش حاضر با هدف بهبود ماندگاری این
م

عمر ماندگاری گل رز بررسی نمود .تیمارهای این

نها انجام
رقم گل رز روی بوته با استفاده از پلی آمی 

آزمایش شامل اسیدهیومیک در غلظتهای  200و 400

گرفت نتایج نشان داد که تیمار اسپرمین 100 ppm

تهای اسید
یگرم در لیتر و همچنین ترکیب این نسب 
میل 

بیشترین تأثیر را در ماندگاری داشت و نتایج در سطح %1

آمینه با  2و  4میلیموالر پوترسین بود و عمر ماندگاری و

معنیدار شدند ،که در این میان نباید نقش هورمونهای

غلظت عناصر پرمصرف مورد ارزیابی قرارگرفتند .نتایج

پیری از جمله اتیلن که تولید و تجمع آن تحت تأثیر

حاکی از آن بود که کاربرد اسیدهیومیک و پوتریسین

یکند و موجب سرعت بخشیدن به
عوامل مختلف تغییر م 

موجب افزایش جذب عناصر نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم،

یآمین
یشود را فراموش کرد بعالوه پل 
زوال گلها م 

کلسیم و منیزیم و همچنین افزایش عمر ماندگاری گردید.

یتواند در
اسپرمین به دلیل خاصیت پلیکاتیونی خود م 

یگرم در لیتر
میل 

ساختار غشاء و حفظ دیواره سلولی دخیل باشد ،نتایج

بهترین نتایج نیز در تیمار

400

یموالر پوتریسین مشاهده شد.
اسیدهیومیک  4 +میل 

یتواند به دلیل وجود رابطه آنتاگونیستی بین
بدست آمده م 

حسینی فرهی و همکاران در سال  92 31تأثیر اسپرمیدین

یآمین و اتیلن نیز باشد که در بروز پیری و به تأخیر
پل 

یهای کمی ،کیفی و عمر
و سولفات کلسیم را بر ویژگ 

انداختن آن نقش دارد اگر چه میزان اتیلن در این آزمایش

پس از برداشت گل رز رقم  dolcvitaدر سیستم

یتوان یکی از دالیل افزایش
مورد ارزیابی قرارنگرفت اما م 

هیدروپونیک بررسی نمودند .اسپرمین  1 ،0/5و 1/5

ماندگاری گل رز رقم مهندسی روی بوته میباشد ،بوجود

میلیموالر ،سولفات کلسیم در غلظتهای  2/5و 5

نها و اتیلن نسبت داد از
رابطه آنتاگونیستی بین پلی آمی 

یموالر و ترکیب این دو ماده با هم تیمارهای آزمایشی
میل 

نها در بسیاری از فرآیندهای گیاهی
آنجایی که پلی آمی 

را تشکیل دادند و صفاتی از قبلی ارتفاع شاخه ،قطر ساقه،

نقش دارند و بعنوان یک منبع نیتروژنی میتواند رشد گیاه

قطر غنچه گل ،وزن اولیه شاخه و عمر گلجای اندازهگیری

را تحریک کنند به نظر م 
یرسد تأثیر اسپرمین 100 ppm

شدند .نتایج نشان داد که بیشترین مقادیر صفات فوق در

بر افزایش برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی و

20
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مورفولوژیکی و بیو شیمیایی این گیاه بیشتر بوده است که
یتواند به دلیل وجود یک گروه آمینی بیشتر در
علت آن م 
یگردد میزان اتیلن نیز و
ساختار آن باشد .پیشنهاد م 
نها در بهبود رشد
همچنین استفاده از سایر سطوح پلی آمی 
و کیفیت گیاه رز مورد ارزیابی قرارگیرد.
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