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چکیده
به منظور بررسی تاثیر محلولپاشی برگی پوترسین به همراه قارچ میکوریز بر برخی شاخصهای رشدی و عمر پس از برداشت ژربرا رقم ’‘Dune

آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار که هر تکرار شامل سه گلدان و همر گلمدان وماوی یما گیماه بمودل در گل ا مه
پژوهشی دا شکده کشاورزی دا شگاه ارومیه ا جام شد .فاکتورهای مورد پمژوه ل چهمار للظمت پوترسمین رصم رل 1ل  2و  4میلمیممورر بمه صمورت
محلول پاشی برگی و قارچ میکوریز در دو سطح ربدون تلقیح و با تلقیح بود د .تلقیح قارچ میکوریز در زمان ا تقال شاء به گلدانها صمورت گرفمت و دو
ه ته پس از استقرار شاءهال محلولپاشی برگی پوترسین هر  15روز یکبار بهمدت  3ماه ا جام شد .ص ات مربوط به کی یت رویشی شامل تعمداد بمر ل
طول بر ل سطح بر ل وزن تر و خشا بر ل شاخص کلروفیلل محتوای کلروفیل بر رaل  bو کل ل کاروتنوئید و قند محلول بود د .تایج شان داد د
که پوترسین به همراه قارچ میکوریز منجر به افزای بسیاری از ویژگیها ما ند تعداد بر ل طول بر ل سطح بمر ل وزن تمر و خشما بمر ل شماخص
کلروفیلل محتوای کلروفیل بر رaل  bو کل ل کاروتنوئید و قند محلول سبت به تیمار شاهد شد .همچنین در بین للظتهای پوترسینل للظت  2میلی
مورر بیشترین تأثیر را بر عاملهای ا دازهگیری شده داشت .به منظور بررسی تأثیر تیمارهای پی از برداشت پوترسین و قارچ میکوریز بر عممر گلجمای
گل شاخهبریده ژربرال گلها زما یکه به طور کامل باز شد د از بوته جدا شد د .تایج شان داد د که تیمارهای پی از برداشت منجمر بمه افمزای عممر
گلجای و همچنین تاثیر مثبت بر میزان آ توسیا ین گلبر در زمان گهداری گل در محیط گلجای شد د.
واژههای کلیدی :آ توسیا ینل ژربرال عمر گلجایل کلروفیلل وزن تر و خشا بر

مقدمه
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5

ژربرا 4جزء بزرگترین خما واده گیاهمان گملدارل خما واده کاسمنی
میباشد و شامل  30گو ه است که از مناطق آسیایی و افریقای جنوبی
منشأ میگیر د ر . 35ژربرا یکی از مه ترین گلهمای شماخه بریمده و
گلدا ی در سراسر جهان با تجارت بمینالمللمی گمل پمس از گمل رز6ل

گلکاری ب شی از بالبا ی در فعالیتهای کشاورزی اسمت کمه در
طول دهههای گذشته توسعه یافته است کمه مهتنهما باعما افمزای
درآمد و ایجاد اشتغال شده بلکه گلها بهدلیل زیبمایی و طراوتشمان و
یز تاثیرشان بر روح و روان افرادل ق مهمی در ز دگی افمراد دار مد.
هدف اصلی گلکاریل افزای درآمد و کماه فقمر در کشمورهای در
وال توسعه میباشد که تولید گلهای شاخه بریده منبع اصلی آن می
باشد ر . 43ایرانل کشور وسیع با آب و هوای متنمو اسمت و مناسمب
برای رشد گیاهان م تلف از جمله گیاهان زینتی میباشد ر. 45

می ا7ل داودی 8و گل رله 9اسمت کمه بمدلیل طیمف گسمتردهای از
ر گهال فرمها و شکل هندسی جذاب رتبه پنج را به خود اختصما
داده است .بدلیل در دسترس بودن طیف وسیعی از گو ههای متنمو و
سازگاری آن ها برای رشد در طیف وسیعی از شرایط آب و هواییل این
گل به یا محصول شاخهبریده سودآور برای تولیدکنندگان گل تبدیل

آموخته کارشناسمی ارشمد و اسمتادیار گمروه علموم بالبما یل
 1و  -2بهترتیب دا
دا شکده کشاورزیل دا شگاه ارومیه
Email: z.jabbarzadeh@urmia.ac.ir
ر* -ویسنده مسئول:
 -3استادیار گروه علوم خاکل دا شکده کشاورزیل دا شگاه ارومیه
DOI: 10.22067/jhs.2021.61915.0

4- Gerbera jemesonii
5- Asteraceae or Compositeae
6- Rosa
7- Dianthus caryophyllus
8- Dendranthema grandiflorum
9- Tulipa gesneriana
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شده است ر . 22ژربرا به علت زیبایی خاصی که داردل امروزه در بیشتر
قاط د یا بهعنوان گیاه زینتی پرورش داده میشمود .البتمه در منماطق
سردسیر این گیاه در گل ا ه گهداری میشود ر. 33
پلیآمینهال هیدروکربنهمایی آلی اتیما بما وزن مولکمولی کم و
دارای ز جیره راست  3-15کربنه و دو گروه آمینی ا تهایی هستند که
در بسیاری از موارد دارای یا یا چند گمروه آمینمی هسمتند ر . 4ایمن
چندکارههای آلی اتیا در تمامی سلولهای موجودات ز ده یافمت ممی
شو د .پلیآمینها به دلیل بار مثبتی که دار د بمه مماکرومولکولهمایی
ظیر DNAل  RNAو پروتئینها متصل میشو د .آنها در فرآیندهای
م تل ی ظیر تنظی بیان ژنل ترجمهل تقسی سلولیل تعدیل سمیگنال
دهی سملولی و ثبمات لشماء سملولی قم دار مد .همچنمین فعالیمت
مجموعههای مش صی از کا الهای یو ی را تعدیل میکنند ر . 7بمار
بودن سطوح پلیآمینها در بافتهای گیاهی بهعنوان یا عامل قوی
در جلوگیری از تولید اتیلن عمل میکند .پلیآمین و اتیلن دارای اثرات
کامال متضاد بر رسیدن و پیری هستند و از این رو تعادل این دو گروه
هورمو ی در گیاهان برای بافتهای گیاهی از اهمیت فوقالعاده زیادی
برخوردار است .زیرا تعادل بین دو تنظی کننده م الفل منجر به تماخیر
یا تسریع در فرآیند پیری میشود ر. 3
قارچ میکوریز یکی از بهترین گروه همزیست قمارچی بما گیاهمان
است .اصطالح میکوریز از زبان یو ا ی گرفته شده است بهاین صورت
که  Mycoبه معنی قارچ و  rizhaبهمعنمی ریشمه اسمت .در طبیعمتل
2
بی از هشتاد درصد آ ژیوسپرمها 1و تقریباً در تمام ژیمنوسپرمهمای
شناخته شده ارتباط میکوریزی وجود دارد .گمروههمای میکموریزی بما
افزای سطح ریشه و میزان جذب ممواد معمد ی بمه گیاهمان میزبمان
کما میکنند تا در شرایط امساعد خاک و شرایط خشاسالی رشمد
کنند .تهدیدهای زیست محیطی ما ند افزای دممال تغییمر آب و هموال
خشکی و اباروری خاکل برخی از چمال همای مهم هسمتند کمه در
بالبا ی و ایجاد تضمین برای امنیت جها ی تغذیمه بایمد کماه پیمدا
کنند .در این زمینهل تولید محصول مبتنی بمر میکموریز یما راه ومل
برای ایجاد یا کشاورزی پایدار است ر . 6قارچهای میکموریز عممدتا
در محصورت مزرعهای و یا در گل ا ههایی که کشت آنها بر پایهی
است اده از خاک ارگا یا است بیشتر است اده شده ا د .البته قارچهمای
میکوریز میتوا ند در سیست های هیدروپو یا گل ا ه ای م ید باشمند
که با تولید ا بوه میزان دیاکسیدکربن در گل ا مههما باعما افمزای
فتوسنتز در گیاهان میشو د و همچنین ا تشمار دیاکسمیدکمربن را در
محیط کنترل میکنند که ه باعما ممدیریت بهینمه محمیط زیسمت
می شو د و ه اینکه باعما افمزای عملکمرد و کی یمت محصمورت
گیاهی میشو د ر. 31
1- angiospers
2- gymnosperms

در پژوهشی که روی تاثیر محلولپاشی اسید هیومیا در للظمت
های  200و  400میلیگرم در لیتر و پوترسین در للظمتهمای  2و 4
میلیمورر بر ویژگیهای رویشی و عمر گلجمای گمل رز ا جمام شمدل
گزارش شده است که اسید هیومیا در للظت  400میلیگرم در لیتمر
به همراه پوترسین در للظت  2میلیمورر موجب افزای سطح بر ل
کلروفیل بر و عمر گلجای رز شد د ر . 11همچنین در محلولپاشی
برگی با پوترسین و تیمامینل بمه طمور برجسمتهای پوترسمین موجمب
افممزای تعممداد بممر ل وزن تممر و خشمما بممر ل می مزان کلروفی مل و
کاروتنوئید و در هایت فتوسنتز گیاه شد که بیشمترین تماثیر را للظمت
 150میلیگرم در لیتر داشت ر . 28در پژوهشی دیگر اثر محلولپاشمی
برگی پوترسین روی آفتابگردان زینتی تحت تن خشکی بررسی شد.
تایج بدستآمده شان داد که تاثیر پوترسین در مقایسه با شاهد دارای
ت اوت معنی دار بوده و باعا افزای تعمداد بمر در بوتمهل وزن تمر و
خشا بر و سمطح بمر شمد کمه بیشمترین تماثیر در للظمت 75
میلیگرم در لیتر بود ر. 19
در مطالعه ایل قارچ آربوسمکورر تماثیرات مثبتمی بمر پارامترهمای
مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ژربرا شامل تعداد بر ل وزن خشا گیاهل
ر گدا ههای فتوسنتزی و قند محلول ژربمرا در سیسمت بمدون خماک
داشت ر . 13در بررسی دیگر است اده از قارچ میکوریز روی لیزیا توسل
موجب افزای رشد رویشی و قدرت آن شدل بهویژه در مروله گلمدهی
بیشترین تاثیر را روی لیزیا توس داشت ر . 30در پژوهشی دیگرل تماثیر
قارچ آربوسکورر میکوریز روی گل سرخ تحت تن شموری بررسمی
شدل مشاهده شد که قارچ آربوسکورر میکوریز باعا جذب آب بیشمتر
در گیاهان تلقیح شده و افزای کارایی فتوسنتز آنهما شمد و کی یمت
گلدهی گیاهان را افزای داد ر . 2در بررسی دیگر در مورد تاثیر قمارچ
میکوریز به همراه مواد مغذی روی رشد گیاه یل تایج شمان داد کمه
گیاهان تلقیح شده با میکوریز دارای بر های با وزن زیاد بود دل تعداد
شاخه و بر و سطح بر در این گیاهان زیاد بمودل همچنمین باعما
افزای زیستتوده قسمتهای هوایی سبت به زیستتوده زیر زممین
شد ر. 26
با توجه به اهمیت گل ها و گیاهان زینتیل ارائه راهکارهایی جهت
بهبود کمیت و کی یت این گیاهان ضروری به ظر میرسمد .بنمابراین
با است اده از مواد ارگا یا طبیعی به جای کودهای شیمیاییل میتوان
کی یت و شاخصهای رشدی در گیاهان زینتی را افزای داد و با ایمن
کار موجب کاه خسارتهای جبران اپذیر زیستمحیطی واصمل از
مصرف کودهای شیمیایی شد .با توجه به اهمیت اقتصادی گملهمای
شاخه بریده ژربرال ارائه راهکارهایی ر ظیر کاربرد پوترسین و میکوریز
برای افزای ما دگاری این محصول ضروری به ظر میرسد.

مواد و روشها

تأثیر پوترسین و میکوریز بر رشد ،فتوسنتز و عمر گلجاي ژربرا

این پژوه در گل ا ههای پژوهشی و تولیدی دا شگاه ارومیمه و
آزمایشگاه تحقیقاتی گروه علوم بالبا ی دا شمکده کشماورزی در سمال
 1398ا جام شد .شاء ژربرا در تیرماه تهیه و در گلدانهمای سمایز 20
روج  7لیترل ارت ا و قطر گلدان به ترتیب  19و  24سما تیمتمر در
شرایط هیدروپو یا کشت شد د .دمای روزا ه گل ا ه  20-25و دمای
شب  13-16درجه سا تیگرادل شدت ور  400 – 500میکرو مول بمر
مترمربع در ثا یه بود .تغذیه یز سه بار در ه ته ا جام شمد .بمه منظمور
کشت گیاهل بستری که م لوطی از پیت ماس ر 65درصد ل پرلیت ر30
درصد و کوکوپیت ر 5درصد بمود ممورد اسمت اده قمرار گرفمت .ایمن
پژوه بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکمرار
بود که هر تکرار شامل سه گلدان و هر گلدان وماوی یما گیماه بمه
صورت گلدا ی و در گل ا ه اجرا شد .قارچ میکوریز در دو سطح ربدون
تلقیح و با تلقیح در مروله ا تقال شاءها به محیط کشت در زدیکمی
ریشه اضافه شد و پوترسین در چهار للظمت صم ر رشماهد ل 1ل  2و 4
میلیموررل دو ه ته بعد از استقرار شاءهال هر  15روز یکبار و به مدت
 3ماه محلولپاشی شد.
بممه منظممور بررسممی اثممر پوترسممین و قممارچ میکمموریز بممر برخممی
ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولموژیکی گیاهمانل دو ه تمه پمس از
اتمام تیمارهال مو هبرداری از بر ها به منظور ا دازهگیری ویژگیهای
فیزیولوژیکی ا جام گرفت .از هر تکرار میا گین سه بر کامل و بمال
به صورت تصادفی ا ت اب شد .بر ها بالفاصله در فویل آلومینیمومی
قرار گرفته و در داخل ازت ممایع منجممد شمده و پمس از ا تقمال بمه
آزمایشگاه در فریزر  -80درجه سا تیگراد قرار گرفتند .برخمی صم ات
مورفولوژیکی در گل ا ه و برخی پس از مو هگیری تصادفی از گیاهان
در آزمایشگاه ا دازهگیری شد د.
طول برگ و تعداد برگ در کل گیاه

پس از ا ت اب  3گلدان به طور تصادفیل طمول بمر بمه وسمیله
خطک ا دازهگیری شد .تعداد بر در کل گیاه یز با شمارش تعیمین
شد.
اندازهگیری وزن تر و خشک برگ

برای مقایسه وزن تر گیاهان تیمار شده با گیاهان شماهدل پمس از
برداشممت تصممادفی بممر ل بالفاصممله توسممط تممرازوی دیجیتممالی
) )METTLER, PJ300و بما دقمت  0/0001گمرم وزن شمد .بمرای
تعیین وزن خشا بر ل ابتدا مو ههما پمس از قمرارگیمری در پاکمت
کالذیل در آون با دمای  72درجه سا تی گراد به مدت  24ساعت قرار
گرفتند و پس از خارج مودن مو هها از آونل مجدداً به کما ترازوی
دیجیتالی ا دازهگیری شد د.
تعیین سطح برگ گیاه

119

برای مقایسه سطح بر گیاه شماهد بما گیاهمان تحمت تیممارل در
پایمان دوره رشمد از همر گلمدان بمه طمور تصمادفی  3بمر بممال از
قسمت های میا ی ا ت اب و پس از ا مدازهگیمری سمطح آ هما توسمط
دستگاه سطحسنج )(Leaf Area Meter, AM, 200ل مقمدار آن بمه
دست آمد.
اندازهگیری عمر گلجای

به منظور تعیین عمر گلجای ژربرال گلها بعد از باز شدن کاممل و
قبل از به گرده شستنل چیده شد د .سپس در  500میلیلیتر آب مقطر
و شرایط محیطی دمای  20±3درجه سا تیگمرادل رطوبمت سمبی 70
درصممدل دوره مموری  14 /10سمماعت و شممدت ممور  15میکرومول بر
مترمربمع در ثا یهل قرار داده شد د .زمان پایان عمر گلل وقتی کمه 30
درصد گلهای زبا های پژمرده شد د تعیین شد ر. 15
میزان قندهای محلول کل

برای ا دازه گیری قندهای محلولل ابتدا عصاره الکلمی تهیمه شمد.
جهت تهیه عصارهل  0/5گرم از بافت بر با  5میلمیلیتمر اتما ول 95
درصد در هاون له گردیدل سپس مایع رویی جدا و به لوله آزمای بمه
وج  25میلیلیتر منتقل شد .سپس  5میلیلیتر اتا ول  70درصمد بمه
جامد باقیما ده اضافه و کامال شستشمو گردیمد .ایمن ب م از
ب
مایع رویی جدا و به لوله آزمای به وج  25میلیلیتر منتقل شمد .در
هایت  10میلیلیتر عصاره بهدست آمده به مدت  15دقیقمه در 3500
دور سمما تری یوژ شممد 0/1 .میلممیلیتممر از عصمماره الکلممی بممه کممما
میکروپیپت به داخل لوله آزمای ری ته شد و  3میلیلیتر آ ترون تازه
تهیه شده ر 150میلیگرم آ ترون 100 +میلیلیتر اسید سول وریا 72
درصد به آن اضافه شد .لولههای آزمای به مدت  10دقیقه در ومام
آب جوش قرار داده شد د تا ماده ر گی تشکیل شمود .پمس از خنما
شدن مو ههال میزان جذب آنها در طول موج  625ا ومتر با دستگاه
اسممپکتروفتومتر  (HALODB-20) Dynamicaخوا ممده شممد .بممرای
تهیه استا دارد قندل از گلوکز محلمولهمایی بما للظمت صم ر تما 120
میلی گرم در لیتر تهیه و کلیه مراول آزمای روی آنها ا جام گردیمد
و در هایت میزان جذب در طول موج  625ا ومتر خوا ده شد ر. 17
استخراج و سنجش رنگیزهها
شاخص کلروفیل

در کلیه تیمارها و در هر گلدان میزان کلروفیل سه بر راز پهنا
بر های توسعه یافته قسمتهای بارل وسط و پایین گیاه با دسمتگاه
سمنج شماخص کلروفیمل )MINOLTA 502, Osaka (SPAD
) Japanا دازهگیری گردید و سپس از آنها میا گین گرفته شد.
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نتایج

کلروفیل و کاروتنوئید
لیچتنتمالر1

ر27
برای ا دازه گیری کلروفیل و کاروتنوئیمد از روش
است اده شد 0/1 .گرم از بافت برگی ربر های کامال توسعه یافته بما
قیچی خرد شده و در یا هاون چینمی بما  5میلمیلیتمر اسمتون 100
درصد سائیده شده تا به صورت توده یکنواختی درآید رعمل سمائیدن و
له کردن بافت برگی در محیط خنا و در ور ک ا جام گرفمت 0/5 .
میلی لیتر از م لوط به دست آمده برداشته شده و با  2/5میلیلیتمر آب
م لوط شده و در دستگاه سا تری یوژ با سرعت  2500دور به مدت 10
دقیقه قرار داده شد .پس از سا تری یوژ کردنل میزان جذب آن در طول
موج های  663ا ومتر برای کلروفیل a؛  645ا ومتر بمرای کلروفیمل
b؛ و  470ا ومتر برای کاروتنوئید توسط اسمپکتروفتومتر Dynamica
) (HALODB-20خوا ده شد .در هایت با است اده از فرمولهای زیرل
میزان کلروفیل b, aل کل و کاروتنوئید بر وسب میلیگرم بر گرم وزن
تر مو ه بدست آمد.
)Chl a = (11.75 ×A663 – 2.350 ×A645
ر1
)Chl b = (18.61×A645 – 3.960 ×A663
ر2
Chl total= Chla + Chb
ر3
ر4
Car = 1000 ×A470 – 2.27× Chla – 81.4 ×Chl
227

آنتوسیانین گلبرگ

جهت ا دازهگیری آ توسیا ین گلبر ل مو هبمرداری از گلبمر در
زمان برداشتل  6و  12روز بعد از برداشت گلبرید ی ا جمام شمد0/2 .
گرم بافت گلبر در  3میلیلیتر متا ول اسیدی رمتا ول و کلریمدریا
اسید به سبت  99به  1به صورت کمامال مرم سمائیده شمد و سمپس
عصاره واصلل در سا تری یوژ ر 12000دور در دقیقهل بهمدت  20دقیقه
و دمای  4درجه سا تی گراد سا تری یوژ شد .محلول رویی به ممدت 1
شب در تاریکی و در دمای  4درجه سا تیگراد قمرار داده شمد .میمزان
جذب این ماده توسط اسپکتروفتومتر در طول مموج  550ما ومتر و بما
است اده از ضریب خاموشی ر 33000= ɛسا تیمتر بر ممول محاسمبه
گردید و در هایت للظت آ توسیا ین طبق رابطه ر A= εbcبر وسب
میکرومول بر گرم وزن تازه وساب گردید ر. 24
تجزیه و تحلیل دادهها

برای ا جمام تجزیمه واریما س و مقایسمه میما گین صم ات ممورد
بررسیل از رمافزار  SASس ه  9/1است اده شد .مقایسه میا گینها با
است اده از روش چند دامنهای تموکی در سمطح اوتممال  1و  5درصمد
ا جام گرفت .همچنینل برای رس مودار از رمافزار  Excelاسمت اده
گردید.
1- Lichtenthaler

تعداد برگ

با توجه به جدول تجزیه واریا س دادههما مشماهده ممیشمود کمه
اثرات اصلی پوترسین و قارچ میکوریز بر تعداد بر در سطح اوتممال
 1درصد معنیدار بوده و همچنین اثر متقابل آنها در سطح اوتممال 5
درصد معنیدار گردیده است رجدول . 1
مودار مقایسه میا گین دادههما شمان ممیدهمد کمه اثمر متقابمل
پوترسین به همراه قارچ میکوریز تاثیر مثبت بر تعمداد بمر داشمته و
بیشترین تعداد بر تولید شده بعمد از تیممار ر  35بمر مربموط بمه
پوترسین  2میلیمورر به همراه قارچ میکوریز بموده اسمت و بما سمایر
تیمارهای پوترسین به همراه میکوریز ت اوت معنیدار شان داده است.
همچنین کمترین تعداد بر ر 8/33بر مربوط به گیاه شاهد بمدون
تلقیح قارچ میکوریز می باشد که سایر تیمارهما سمبت بمه آن ت ماوت
معنیدار شان دادها د رشکل . 1
طول برگ

جدول تجزیه واریا س دادهها واکی از آن است که اثمرات اصملی
پوترسین و میکوریز هرکدام در سطح اوتمال  1درصد تاثیر معنیداری
روی طول بر داشتها دل ولی اثر متقابل آنها معنیدار گردیده است
رجدول . 1
با توجه به مودار مقایسه میا گین مشاهده میشود کمه پوترسمین
بر اختالف طول بر تاثیر مثبت شان داده است ولی تنها پوترسین با
للظت  4میلیمورر سبت به شاهد ت اوت معنیدار داشته و بیشمترین
مقدار طول بر ر 24/67سا تیمتر مربوط به گیاهان تیممار شمده بما
للظت  4میلی مورر بدون تلقیح قارچ میکوریز و کمترین مقدار طمول
بر ر 17/66سا تی متر یز مربوط به شاهد با تلقمیح قمارچ میکموریز
میباشد رشکل 2الف  .مودار مقایسه میا گین شان میدهد که تلقیح
با قارچ میکوریزل باعا کاه طول بر گیاه شده است طوریکه بما
شاهد دارای ت اوت معنیدار میباشد رشکل  2ب .
سطح برگ

جدول تجزیه واریا س دادهها شمان ممیدهمد کمه اثمرات اصملی
پوترسین و قارچ میکوریز در سطح اوتمال  1درصد و اثر متقابل آنها
در سطح اوتمال  5درصد بر سطح بر معنیدار گردیده است رجدول. 1
مودار مقایسه میا گین دادهها شان میدهد که پوترسین بههمراه
قارچ میکوریز تاثیر مثبت بر سطح بر داشته و بیشترین سطح بمر
ر 16772/67میلیمتر مربع مربوط به پوترسین با للظت  2میلیمورر
بههمراه قارچ میکوریز بوده کمه بما بقیمه تیمارهما بمهلیمر از تیممار 4
میلممیمممورر پوترسممین بممههمممراه میکمموریز ت مماوت معنممیدار داشممته
است.کمترین سطح بر ر 11631میلیمتر مربع یز مربوط به تیممار
شاهد بدون تلقیح قارچ میکوریز میباشد رشکل . 3
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 فتوسنتز و عمر گلجاي ژربرا،تأثیر پوترسین و میکوریز بر رشد

 نتایج تجزیه واریانس مربوط به تاثیر غلظت های مختلف پوترسین و تلقیح قارچ میکوریز بر برخی صفات مورفولوژیکی و عمر گلجای-1 جدول
‘Dune’ ژربرا رقم
Table 1- Results of variance analysis related to the effect of different concentrations of putrescine and inoculation of
mycorrhizal fungi on some morphological traits and vase life of gerbera ‘Dune’

منابع تغییرات
S.O.V.

درجه

میانگین مربعات

آزادی

Mean Squares

df

پوترسین
Putrescine (P)

میکوریز
Mycorrhiza (M)

پوترسین ×میکوریز
P×M

خطای آزمایشی
Erorr

ضریب تغییرات
CV (%)

تعداد برگ

طول برگ

سطح برگ

وزن تر برگ

وزن خشک برگ

عمر گلجای

Leaf number

Leaf length

Leaf area

Leaf fresh weight

Leaf dry weight

Vase life

3

345.82**

25.83**

12144088.93**

31.74**

0.45**

154.49**

1

287.042**

48.167**

28277275.04**

146.62**

1.64**

51.04**

3

12.375*

2.5 ns

595008.6*

10.225**

0.161**

2.47 ns

16

3.33

1.17

172847

1.46

0.0186

1.92

-

8.71

5.12

2.973

13.39

18.42

7.33

 عدم معنیداری:ns  درصد و1  معنیداری در سطح اوتمال:**  درصدل5  معنیداری در سطح اوتمال:*
*, **: Significant at 5 and 1% of probability levels, respectively.

‘Dune’  اثر متقابل پوترسین × قارچ میکوریز بر تعداد برگ در ژربرا رقم-1 شکل
Figure 1- The interaction effect of putrescine ×mycorrhizal fungi on the leaf number of gerbera cv. ‘Dune’
(Tukey, p≤0.05)

‘Dune’  تاثیر پوترسین (الف) و قارچ میکوریز (ب) بر مقادیر طول برگ در ژربرا رقم-2 شکل
Figure 2- The effect of putrescine (a) and mycorrhizal fungi (b) on the length values of gerbera leaves cv. ‘Dune’
(Tukey, p≤0.01)
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شکل  -3اثر متقابل پوترسین × قارچ میکوریز بر سطح برگ در ژربرا رقم ’‘Dune
’Figure 3- The interaction effect of putrescine ×mycorrhizal fungi on the leaf area of gerbera cv. ‘Dune
)(Tukey, p≤0.05

وزن تر و خشک برگ

با توجه به جدول تجزیه واریا س دادههما مشماهده ممیشمود کمه
اثرات اصلی پوترسین و قارچ میکوریز و همچنین اثر متقابل آنهما بمر
وزن تر و خشا بر در سطح اوتمال  1درصد معنیدار گردیده است
رجدول . 1
مودار مقایسه میا گین دادههما شمان ممیدهمد کمه اثمر متقابمل
پوترسین بههمراه میکوریز تاثیر مثبمت روی وزن تمر و خشما بمر

داشته و بیشترین وزن تر ر 15/33گرم و وزن خشا بر ر 1/6گرم
مربوط به تیمار  2میلیمورر پوترسین بههمراه قارچ میکموریز بموده و
سبت به تیمار شاهد و سایر تیمارهای پوترسین و میکوریز ربهلیمر از
تیمار  4میلیمورر پوترسین بههمراه میکوریز بمر وزن تمر بمر اثمر
معنیدار داشته است .کمترین وزن تر ر 5/6گرم و وزن خشما بمر
ر 0/33گرم یز مربوط به تیمار شاهد بدون تلقیح قارچ میکموریز بمود
رشکل  4الف و ب .

شکل  -4تاثیر پوترسین × قارچ میکوریز بر وزن تر (الف) و وزن خشک برگ (ب) ژربرا رقم ’‘Dune
’Figure 4- The interaction effect of putrescine ×mycorrhizal fungi on leaf fresh (a) and dry weight (b) of gerbera cv.‘Dune
)(Tukey, p≤0.01

عمر گلجای

هما طور که جدول تجزیه واریا س دادهها شان میدهمدل اثمرات

اصلی پوترسین و میکوریز بر عمر گلجای گل شماخه بریمده ژربمرا در
سطح اوتمال  1درصد معنیدار گردیده است ولمی اثمر متقابمل آنهما

تأثیر پوترسین و میکوریز بر رشد ،فتوسنتز و عمر گلجاي ژربرا

تاثیر معنیدار شان داده است رجدول . 1
با توجه به مودار مقایسه میا گین دادههما مشماهد ممیشمود کمه
پوترسین موجب افزای عمر گلجای گل بریده ژربرا شده و سبت به
شاهد و للظت  1میلیمورر پوترسین ت اوت معنیدار شان داده ولمی
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سبت به تیمار  4میلی مورر پوترسین ت اوت معنیداری شمان مداده
است رشکل  5الف  .با توجمه بمه ممودار مقایسمه میما گین مشماهده
می شود که میکوریز موجب افزای معنیدار عممر گمل شماخه بریمده
ژربرا سبت به شاهد شده است رشکل  5ب .

شکل  -۵تاثیر پوترسین (الف) و قارچ میکوریز (ب) بر عمر گلجای گل در ژربرا رقم ’‘Dune
’Figure 5- The effect of putrescine (a) and mycorrhizal fungi (b) on flower vase life of gerbera cv. ‘Dune
)(Tukey, p≤0.05

شاخص کلروفیل

جدول تجزیه واریا س دادهها شمان ممیدهمد کمه اثمرات اصملی
پوترسین و قارچ میکوریز در سطح اوتمال  1درصد و اثر متقابل آنها

در سطح اوتمال  5درصد بر شاخص کلروفیل معنیدار گردیمده اسمت
رجدول . 2

جدول  -2تجزیه واریانس تاثیر غلظت های مختلف پوترسین و قارچ میکوریز بر برخی صفات بیوشیمیایی ژربرا رقم ’‘Dune
’Table 2- ANOVA for the effects of putrescine and mycorrhizal fungi on some biochemical traits of gerbera cv. ‘Dune

میانگین مربعات

درجه

Mean Squares

آزادی

منابع تغییرات
S.O.V.

df

قند محلول

کلروفیل

a

شاخص کلروفیل

Soluble
sugar

کاروتنوئید

کلروفیل کل

کلروفیل b

Carotenoid

Total chlorophyll

Chlorophyll b

Chlorophyll
a

Chlorophyll
index

**16.81

**0.22

**13.92

**0.62

**8.70

**319.88

3

**35.28

**1.47

**25.03

**1.33

**14.80

**1004.91

1

**6.86

*0.16

**2.93

*0.15

**1.90

*35.58

3

0.37

0.033

0.34

0.03

0.2

8.95

16

23.02

20.71

16

18.92

16.89

5.08

-

پوترسین
)Putrescine (P

میکوریز
)Mycorrhiza (M

پوترسین ×میکوریز
P×M

خطای آزمایشی
Erorr

ضریب تغییرات
)CV (%

* :معنیداری در سطح اوتمال  5درصدل ** :معنیداری در سطح اوتمال  1درصد و  :nsعدم معنیدار بودن
*, ** and ns: Significant at 5% and 1% of probability levels and Non-significant.

با توجه به مودار مقایسه میا گین دادهها مشماهده ممیشمود کمه
پوترسین بههمراه قارچ میکوریز تماثیر مثبمت روی شماخص کلروفیمل
گذاشته و باعا افزای معنیدار سبت به تیمار شاهد گردیمده اسمت.
بیشترین میزان شاخص کلروفیل ر 74/58 SPADمربوط به تیممار 2
میلیمورر پوترسین به همراه قارچ میکوریز بوده که سمبت بمه تیممار

شاهد و همچنین تیمارهای دیگر پوترسمین بمدون تلقمیح قمارچ تماثیر
معنیدار داشته ولی سبت به للظتهای م تلف پوترسمین بما تلقمیح
میکوریز ت اوت معنی داری شان داده است .کمترین میمزان شماخص
کلروفیل ر (45/2 SPADیز مربوط به تیمار شاهد بدون تلقمیح قمارچ
میکوریز بود ر شکل . 6
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شکل  -6اثر متقابل پوترسین ×قارچ میکوریز بر شاخص کلروفیل در ژربرا رقم ’‘Dune
’Figure 6- The interaction effect of putrescine ×mycorrhizal fungi on chlorophyll index of gerbera cv. ‘Dune
)(Tukey, p≤0.05

کلروفیل a

با توجه به جدول تجزیه واریا س دادههما مشماهده ممیشمود کمه
اثرات اصلی پوترسین و میکوریز و اثر متقابل آنها بر میزان کلروفیمل
 aدر سطح اوتمال  1درصد معنیدار گردیده است رجدول . 2
با توجه به مودار مقایسه میا گین مشاهده میشود که اثر متقابمل
پوترسین و میکوریز تاثیر معنیدار بر میزان کلروفیل  aسبت به شاهد
گذاشته و باعا افزای آن شده است .پوترسین  2میلیمورر بههمراه

قارچ میکوریز بیشترین تاثیر ر 5/49میلی گرم بر گرم وزن تر را داشته
و سبت به للظتهای م تلف پوترسین و شاهد اثمر معنمیدار داشمته
ولی سبت به للظت  4میلمیممورر پوترسمین بمههممراه قمارچ تماثیر
معنی دار داشته است .کمترین میزان کلروفیل  aر 1/25میلیگمرم بمر
گرم وزن تر یز مربوط به تیمار شاهد بود رشکل . 7

شکل  -7اثر متقابل پوترسین × قارچ میکوریز بر کلروفیل  aبرگ ژربرا رقم ’‘Dune
Figure 7- The interaction effect of putrescine ×mycorrhizal fungi on chlorophyll a content of gerbera cv. ‘Dune’ leaf.
)(Tukey, p≤0.01

کلروفیل b

تایج واصل از تجزیه واریا س شان میدهمد کمه اثمرات اصملی
پوترسین و میکوریز بر میزان کلروفیل  bدر سطح اوتمال  1درصمد و
اثر متقابل آنها در سمطح اوتممال  5درصمد معنمیدار گردیمده اسمت
رجدول . 2
مقایسه میا گین دادهها شان میدهد که پوترسین بههمراه قمارچ
میکوریز تاثیر معنیدار بر میزان کلروفیل  bگذاشته و بیشترین میمزان

کلروفیل  bر 1/75میلمیگمرم بمر گمرم وزن تمر مربموط بمه تیممار 2
میلیمورر پوترسین بههمراه قارچ میکوریز بمود کمه سمبت بمه سمایر
للظتهای م تلف پوترسین بدون تلقمیح قمارچ و شماهد و همچنمین
للظت  1میلیمورر پوترسین تاثیر معنی دار شان داد ولی سمبت بمه
تیمار  4میلیمورر تاثیرش معنیدار بوده و با افزای للظت پوترسین
هما ند کلروفیل  aکاه پیدا کرد هر چند که این کماه ل معنمیدار
بود رشکل . 8

تأثیر پوترسین و میکوریز بر رشد ،فتوسنتز و عمر گلجاي ژربرا
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شکل  -8اثر متقابل پوترسین × قارچ میکوریز بر کلروفیل  bبرگ ژربرا رقم ’‘Dune
Figure 8- The interaction effect of putrescine and mycorrhizal fungi on chlorophyll b content of gerbera cv. ‘Dune’ leaf.
)(Tukey, p≤0.05

کلروفیل کل

جدول تجزیه واریا س دادهها شمان ممیدهمد کمه اثمرات اصملی
پوترسین و میکوریز و اثر متقابل آنها در سطح اوتمال  1درصد تماثیر
معنیداری بر میزان کلروفیل کل گذاشته است رجدول . 2
با توجمه بمه تمایج واصمل از مقایسمه میما گین کلروفیمل  aو b
مشاهده می شود که اثر متقابل پوترسمین و میکموریز تماثیر مثبمت بمر
میزان کلروفیل داشته و به تبع آن بر میزان کلروفیمل کمل یمز تماثیر
مثبت و مشابه گذاشته اسمت .بیشمترین میمزان کلروفیمل کمل ر7/24

میلیگرم بر گرم وزن تر یز مربوط به پوترسین  2میلیمورر بههمراه
قارچ میکوریز بوده و سبت بمه شماهد و سمایر للظمتهمای م تلمف
پوترسین بدون تلقیح قارچل تاثیر معنی دار داشته است ولی سمبت بمه
للظت  4میلیمورر پوترسین بههمراه قمارچ تماثیر معنمیداری شمان
داده است و کمترین میزان کلروفیل کل ر1/79میلیگرم بر گرم وزن
تر ه مربوط به تیمار شاهد بود رشکل  . 9البته رزم به ذکر است که
در شممرایط بممدون تلقممیح میکمموریزل افممزای للظممت پوترسممین تمماثیر
معنیداری بر شاخص کلروفیل و یز کلروفیل  aو  bو کل داشت.

شکل  -۹اثر متقابل پوترسین × قارچ میکوریز بر کلروفیل کل برگ ژربرا رقم ’‘Dune
Figure 9– The interaction effect of putrescine ×mycorrhizal fungi on the total chlorophyll content of gerbera cv. ‘Dune’ leaf.
)(Tukey, p≤0.01

کاروتنوئید

با توجه به جدول  2تجزیه واریا س مشاهده ممی شمود کمه تماثیر
اصلی پوترسین و قارچ میکوریز در سطح اوتمال  1درصد و اثر متقابل
آنها در سطح اوتمال  5درصد معنیدار شد.
با توجه به مودار مقایسه میا گین دادهها مشماهده ممیشمود کمه

پوترسین به همراه قارچ میکوریز تاثیر معنیداری سمبت بمه شماهد و
سایر للظت های پوترسین بدون تلقیح قارچ گذاشته و تنها پوترسین 2
و  4میلیمورر به همراه قارچ میکوریز سبت به شاهد تماثیر معنمیدار
داشته و بیشترین میزان کاروتنوئید ر 1/47میلیگرم بر گمرم وزن تمر
یز مربوط به تیمار  2میلیمورر پوترسین بههمراه قارچ میکوریز بود و
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کمترین میزان کاروتنوئید ر 0/62میلیگرم بر گرم وزن تر یز مربموط
به تیمار شاهد بود رشکل  . 10در کاروتنوئید یز پوترسمین در شمرایط

بدون تلقیح میکوریزل تماثیر معنمی داری بمر میمزان کاروتنوئیمد بمر
داشت.

شکل  -10اثر متقابل پوترسین × قارچ میکوریز بر میزان کاروتنوئید برگ ژربرا رقم ’‘Dune
Figure 10- The interaction effect of putrescine ×mycorrhizal fungi on cartnoied content of gerbera cv. ‘Dune’ leaf
)(Tukey, p≤0.05

قند محلول

با توجه به تجزیه واریا س دادهها مشاهده میشود که اثرات اصلی
پوترسین و قارچ میکوریز و اثر متقابل آنها در سطح اوتمال  1درصد
بر میزان قند محلول معنیدار گردیده است رجدول . 2
مقایسه میا گین دادهها واکی از آن است که اثر متقابل پوترسمین
و میکوریز تاثیر مثبمت و افزایشمی بمر میمزان قنمد محلمول داشمته و

بیشترین میزان قند محلول ر 6/33میلیگرم بر گرم وزن تر مربوط به
تیمار  4میلیمورر پوترسین به همراه قارچ میکوریز بود که سبت بمه
شاهد و للظتهای م تلف پوترسین بدون تلقیح قارچ تماثیر معنمیدار
داشته ولی سبت به تیمارهای تلقیح شده با میکوریز ت ماوت معنمیدار
شان داد .کمترین میزان قند محلول ر 0/6میلیگرم بر گرم وزن تمر
یز مربوط به تیمار شاهد بود رشکل . 11

شکل  -11اثر متقابل پوترسین ×قارچ میکوریز بر میزان قند محلول در ژربرا رقم ’‘Dune
Figure 11- The interaction effect of putrescine ×mycorrhizal fungi on the soluble sugar content of gerbera cv. ‘Dune’.
)(Tukey, p≤0.01

آنتوسیانین گلبرگ

جدول تجزیه واریا س دادهها شمان ممیدهمد کمه اثمرات اصملی

پوترسینل میکوریز و زمان و همچنین اثر متقابل پوترسین و زممان در
سطح اوتمال  1درصد و اثر متقابل پوترسین بما میکموریز و زممان در

تأثیر پوترسین و میکوریز بر رشد ،فتوسنتز و عمر گلجاي ژربرا

سطح اوتمال  5درصد معنی دار گردیدل ولمی اثمر متقابمل پوترسمین و
میکوریز و میکوریز با زمان معنیدار گردید رجدول . 3
هما طور که جدول مقایسه میا گین دادهها شان میدهمد میمزان
آ توسممیا ین از روز اول تمما روز شش م رو بممه افممزای بمموده و در روز
دوازده رو د کاهشی در پی گرفته البته پوترسین و میکموریز تماثیر
مثبت روی آن داشتها مد بمهطموری کمه کمتمرین میمزان آن ر22/85
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میکرومول برگرم وزن تر مربوط به تیمار شماهد بمدون تلقمیح قمارچ
میکوریز در روز دوازده بود و بیشترین میزان آن یز مربوط به تیممار
 1میلیمورر پوترسین بههمراه میکوریز در روز ششم بمود کمه تماثیر
معنی داری در افزای آن سبت به شاهد و سایر تیمارهما ربمه لیمر از
تیمارهای  2و  4میلیمورر پوترسین بههمراه میکموریز در روز ششم
در زمانهای مت اوت گردید رجدول . 4

جدول  -3تجزیه واریانس تاثیر غلظتهای مختلف پوترسین ،قارچ میکوریز و زمان بر آنتوسیانین گلبرگ در ژربرا رقم ’‘Dune
Table 3- ANOVA for the effects of different concentrations of putrescine, mycorrhizal fungi and time on petal anthocyanin
content of gerbera cv. ‘Dune’.

میانگین مربعات

درجه آزادی

Mean squares

منابع تغییرات
S.O.V.

df

آنتوسیانین گلبرگ

Petal Anthocyanin

**650.23

3

پوترسین

**1827

1

میکوریز

30.91 ns

3

پوترسین ×میکوریز

**3889.07

2

زمان

**48.34

6

پوترسین ×زمان

14.64ns

2

میکوریز ×زمان

*27.88

6

پوترسین ×میکوریز ×زمان

11.71

32

خطای آزمایشی

7.84

-

ضریب تغییرات

)Putrescine (P
)Mycorrhiza (M
P×M

)Time (T
P×T

M×T

P×M×T
Erorr

)CV (%

* :معنیداری در سطح اوتمال  5درصدل ** :معنیداری در سطح اوتمال  1درصد و  :nsعدم معنیدار بودن
*: Significant at the level of ≤ 5%, **: Significant at the level of ≤ 1% and ns: Nonsignificant

جدول  -4اثر متقابل پوترسین × قارچ میکوریز بر آنتوسیانین گلبرگ در ژربرا رقم ’‘Dune
’Table 4- The interaction effect of putrescine ×mycorrhizal fungi on petal anthocyanin content of gerbera cv. ‘Dune

تیمار
Treatment

پوترسین  4میلیموالر
Putrescine 1mM

پوترسین  2میلیموالر

پوترسین  1میلیموالر

شاهد

Putrescine 1mM

Putrescine 1mM

Control

با تلقیح

بدون تلقیح

با تلقیح

بدون تلقیح

با تلقیح

بدون تلقیح

با تلقیح

بدون تلقیح

زمان

With
Incubation
45.52cdefg
63.43ab
37.48fghi

Without
Incubation
33.23fghi
52.2bcd
25.31ij

With
Incubation
49.12cdef
66.73a
39.86defgh

Without
Incubation
50.65cde
57.53abc
29hij

With
Incubation
50.5cde
68.07a
40.46defgh

Without
Incubation
38.33efgh
57.8abc
29hij

With
Incubation
40.32defgh
52.83bc
29.51hij

Without
Incubation
29.62 hij
37.5 fghi
22.85 j

Time
0
6
12

آ توسیا ین گلبر
Petal
Anthocyanin
)(µmol/g F.W.

وروف لیر مشابه شاندهنده وجود ت اوت معنیدار با آزمون توکی در سطح اوتمال  5درصد میباشد.
Non-similar letters indicate a significant difference between the means based on Tuky test at 5% of propability level.

بحث
در گیاهان عالیل پلیآمینها در طیف گستردهای از مراول رشمد و
مو از جمله تقسی سلولیل جنین زاییل رشد ریشهل گلدهیل رشد میموه

و پیری بر ق دار د .پلیآمینها ق ویژهای در تقسی سلولی و
بیان ژن ای ا میکنند ر . 37پژوه های م تلمف شمان دادها مد کمه
پلیآمینها ر ج وسیعی از فرآیندهای بیولوژیکی ما ند رشد و توسمعه و
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تقسی و تمایز گیاهان را کنترل میکنند که این قم پلمیآممینهما
میتوا د تاثیر آنها را در افزای سمطح بمر ل افمزای طمول بمر ل
تعداد بر ل وزن تر و خشا بمر و شاخسماره شمان دهمد .بمه ظمر
میرسد پلیآمینها می توا ند فعالیت قارچ میکموریز را تنظمی کننمد و
باعا افزای رشمد میسمیلیوم و آربوسمکورر شمو د .پژوهشمگران در
پممژوه هممای خممود گممزارش کممردها ممد کممه اسممت اده از پوترسممین و
اسپرمیدینل باعا افزای قابل توجهی در تعداد آربوسکورر میشمود.
گزارش شده است که پلیآمینها م صوصا پوترسینل جمذب و تجممع
یتروژن را در گیاهان افزای میدهند .پلمیآممینهما باعما افمزای
فتوسنتز و ت لیه ریشه می شو د که این کمار بمه جمذب بهتمر عناصمر
لذایی به وسیله ریشه گیاهان کما میکند .افزای جذب بعضمی از
عناصر توسط پلیآمین ها مثل پتاسی قم مهممی در فتوسمنتز ای ما
می کند و تاثیر مستقی روی افزای رشد گیاهل ر گیزههای فتوسنتزی
و جممذب  CO2دارد ر . 16فتوسممنتز بممه عنمموان یکممی از مه م تممرین
فرآیندهای گیاهمان تلقمی ممیشمود زیرا کربوهیدراتها از طریق این
فرآیند تأمین میشو د .از طرفیل هر چه مقدار ر گیزههمای فتوسنتز در
گیاهان بیشتر باشد باعا افزای کی یمت اماهری گیماه و همچنمین
سرسبزی آن میشو د .مطالعات صورت گرفته واکی از آن اسمت کمه
افممزای محتمموای کلروفیممل موجب افزای فتوسنتز و افزای مقدار
کربوهیدراتها میشود ر . 18محتوای کلروفیل تحمت تماثیر ممدیریت
تغذیه ای گیاه به ویژه یتروژن میباشدل کمبود یتروژن میتوا د مما ع
تشکیل کلروفیل بر شود و میزان آن را در بر کاه دهمد ر. 32
گزارش همایی از تماثیر پوترسمین بمر فعالیمت آ مزی  IAAاکسمیداز و
محتوای تریپتوفان موجود است که در ارتباط با تولید هورمون اکسمین
بوده و در تقسی و طویل شمدن سملولی قم دار مد .بازدار مدگی از
تجزیۀ کلروفیل توسط پلیآمینها را به کاه فعالیت آ زی پراکسیداز
سبت میدهند ر . 1کاروتنوئیدها جزء ر گیزههایی هستند که در تممام
بر های سبز گیاه و وتی قسمتهای بمدون سمبزینه گیاهمان یافمت
میشو د .کاروتنوئید بههمراه کلروفیل در کلروپالست بر وضور دارد
ولی به دلیل لالبیت کلروفیلل ر گ سبز مایان میشود و ر مگهمای
زرد و ار جی پنهان میما ند ر . 23گیاهان برای اینکه بتوا ند برخی از
هورمونهای گیاهی مثل اسید آبسیزیا تولیمد کننمد رزم اسمت کمه
برای تولید آنها کاروتنوئید وضمور داشمته باشمد ر . 8از طمرف دیگمر
پلیآمینها به ویمژه پوترسمین بما بیمان ژنهمای تنظمی کننمده اسمید
آبسیزیا در ارتباط هستند ر. 25
میکوریز می توا د با گسترش هیفها در خارج از منطقه ریزوسم رل
مواد مغذی ریشههال جذب مواد مغذی و جذب آب گیاهمان میزبمان را
افزای دهد ر . 44عناصر لذایی مثل یتروژن میتوا ند باعا افزای
رشد زیرزمینی و افزای سطح بمر شمو د کمه بمه تبمع آن موجمب
افزای فتوسنتز و رشد گیاه می شو دل همچنین زیسمت تموده گیماه را
افزای دهند ر . 39میکوریز باعا افزای مقاوممت گیماه بمه شمرایط

تعرق میشود که باعا جذب سریع و افزای کارایی روز هها میشود.
از این طریقل هوادهی و ت لیه ریشه بهدلیل افزای فتوسمنتز و رشمد
بیشتر ا دام های هوایی بهتر صورت می گیمرد ر . 26افمزای رشمد در
رابطممه بمما قممارچ میکمموریز مممیتوا ممد بمما روشهممای بممیشممماری از
مکا یس های ا جام شده توسط قارچها در شرایط م تلف توصیف شود
کممه شممامل ا تشممار متابولیممتهممال فیتوهورمممونهممال اسممیدهای آمینممهل
ویتامینهال معد یشدن و فرآینمدهای ومل شمدن ممیباشمد .گیاهمان
میکوریزدار در مقایسه با مو ههمای لیمر میکموریزی دارای محتموای
بیشتر تنظی کنندههای رشد ما ند سیتوکینینها و اکسمینهما هسمتند.
ریشه های تلقیح شده با قمارچ میکموریز بما افمزای ریشمه ممویی در
مورفولوژی ریشه تغییر ایجاد میکنند و باعا جذب بیشتر مواد لذایی
از محیط توسط ریشه ممیشمود .تمأثیر قمارچ میکموریز در فتوسمنتز و
مورفولوژی میزبان یز میتوا د هورمو ی باشمدل میکموریز اوتممار بمه
صورت یا منبع ایجاد سوخت و ساز در گیاهان با تحریا رشد بیشتر
در ریشه و افزای رشد گیاه باعا بیشمتر شمدن فتوسمنتز ممیشمود.
افزای فعالیت هورمونهایی ما ند سیتوکینین و جیبرلین میتوا مد بما
باز شدن روز ه در تأثیر ومل و قل یو ی و تنظمی میمزان کلروفیملل
میزان فتوسنتز را افزای دهد .در بافت میزبانل سطح سمیتوکینینهمال
اسید آبسیزیال جیبرلین ها و سمایر تنظمی کننمدههما بما تلقمیح قمارچ
میکوریز تحت تاثیر قرار میگیر د .قارچهای میکوریز تنظی کنندههای
رشد گیاه را تقویت می کنندل مکا یس دفاعی را برای گیاهمان فمراه
میکنندل فعالیتهای آ زیمی را تنظی ممیکننمدل سمرعت فتوسمنتز را
افزای می دهندل بنابراین به عنوان عامل سازگار با محمیط زیسمت در
کشاورزی پایدار چه از ظر تولید و چه از ظر و اات از محیط زیست
عمل میکنند ر . 8با افزای مقدار ر گیزههای فتوسنتزیل تعداد بر ل
سطح بر و در تیجه افمزای ارفیمت فتوسمنتزی باعما افمزای
میزان قندهای محلول گیاه میشود ر. 36
پلیآمینهما در زممان پمس از برداشمت موجمب کماه فعالیمت
میکروارگا یس هال کاه ا سداد آو دیل کاه سنتز اتمیلنل افمزای
فشار اسمزی در گلبر هال افزای سنتز ر گهای گلبر و در هایت
وزن تر سبیل شاخص پایداری لشای سملولی و آ توسمیا ین گلبمر
می شو د ر . 10زما یکه گیاه وارد مروله پیری میشود دچمار تغییمرات
فیزیولوژیکی از جمله از دست دادن آب از بافتهای پیرل شت یمو یل
ا تقال متابولیتها به بافتهای م تلف و تغییمرات بیوشمیمیایی ما نمد
تولید گو ه های فعال اکسمیژنل ت ریمب و پراکسیداسمیونل هیمدرولیز
پروتئین هال اسیدهای وکلئیال چربیها و کربوهیمدراتهما در لشماء
سلوهای گیاهی میشود .تأثیر مثبت پلیآمینهما را در پیمری گیماه بما
توا ایی اتصال آنها با فس ولیپیدهای لشمایی و سمایر اجمزای آ یمون
لشاها میتوان توضیح داد کمه منجمر بمه افمزای پایمداری سماختار
سلولهای گیاهی میشمود ر . 42شمت یمو ی زمما ی در گیماه ات ماق
میافتد که گیاه وارد مرولهی پیری میشود و گلبر ها طمراوت خمود
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را از دست میدهندل پلیآمینها با از بین بردن رادیکالهای آزاد باعا
ت ریب کمتر لشاء و در هایت افزای عمر گلجمای گیماه ممیشمو د
ر . 40پژوه های صورت گرفته شان داده است که تلقیح ریشه گیاه
با قارچ میکوریز موجب افزای عمر گلهای شاخهبریده میشمود .امما
ساز و کار موجود هنوز اشناخته استل برخی از دریمل وجمود بهتمر و
طور یتر کردن ما دگاری گلهای شاخهبریده شده در گیاهان تلقمیح
شده با میکوریز میتوا د به دلیل رشد بهتر آو مدها توسمط قمارچهمای
میکوریزی و یا کاه تولید اتیلن باشد ر. 8
هما طور که در پژوه واضر مشاهده ممیشمودل پوترسمین بمه
همراه قارچ میکوریز موجب افزای تعداد بر ل سطح بر و وزن تمر
و خشا بر شده است .در این پژوه ل میکوریز باعا کاه طول
بر شده است در والی که مطالعات ا جام شده واکی از آن است که
میکوریز به دلیل تاثیر بمر هورممون اکسمینل باعما افمزای طمول و
کشیدگی سلول و در هایت افزای طول بر میشود .بما توجمه بمه
اینکه میکوریز بر هورمون سیتوکینین یز تاثیر میگذارد که با اکسمین
اثر عکس ه را شان میدهندل اوتمار در این پژوه ل دلیل افزای
سطح بر و افزای عرضی بر ل به دلیل تاثیر میکموریز بمر میمزان
سممنتز هورمممون سممیتوکینین مممیباشممد .مطممابق پممژوه واضممرل در
پژوهشیل است اده از پلیآمینها با للظت  0/05و  0/1میلیمورر و بما
تلقیح قارچ میکوریزل باعا افزای طمول و عمرب بمر سمبت بمه
گیاها ی که تنها با میکوریز تلقیح شده بود دل شد و بیشترین تماثیرل در
پوترسین  0/1میلی مورر با میکوریز مشاهده گردید ر . 34در پژوهشی
دیگر یز تلقیح قارچ میکوریز موجب افزای سطح بر ل افزای وزن
تر و خشا بر شد ر . 26هما طور که مشاهده میشمود بما افمزای
تعداد بر و سطح بر ل میزان ر گیزههای فتوسنتزی در گیاه افزای
پیدا کرده است .به عبارت دیگرل پوترسین بمه هممراه قمارچ میکموریز
موجب افزای رشد بر ها شده و توا ایی گیاه را در فتوسنتز افمزای
داده و موجب تولید بیشتر کربوهیدرات در گیاه شده اسمت .مطمابق بما
2
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است .هما طور که در پژوه واضمر مشماهده ممیشمود پوترسمین و
میکوریز عمر گلجای ژربرا را افزای داده و باعا ما دگاری بیشتر گل
شاخه بریده ژربرا شد د .در پمژوه همای دیگمر یمز مطمابق بما ایمن
4
پژوه ل محلولپاشی پوترسین در گلهای شماخهبریمده آلسمترومریا
موجب افزای ما دگاری گلها و افزای عمر گلجای آنها شد ر. 38
در پژوهشی دیگر یزل للظتهای م تلف پوترسین باعا شد که تمام
شاخصهای پس از برداشت گل داوودی سبت به شاهد معنیدار شده
و عمر گل افزای پیدا کند ر. 20
در ایمن پممژوه ل پوترسممین و میکموریز موجممب افممزای میممزان
آ توسیا ین گلبر ها در شرایط پس از برداشت شد د که تا روز ششم
بیشترین میزان آ توسیا ین در گلبر ها مشماهده شمد .اوتممار دلیمل
افزای آ توسیا ین در روز شش ل وجود کربوهیدراتهای ذخیمره شمده
در گل باشد کمه موجمب سمنتز ر گیمزه آ توسمیا ین شمدها مد .و م
کربوهیدرات محلول در گل شاخهبریدهل سنتز ترکیبات ثا ویمه در گیماه
را موجب شده و باعا افزای کی یت و به تاخیر ا داختن پیری در گل
میشود ر. 12

نتیجهگیری
در پژوه واضمر تماثیر پوترسمین و قمارچ میکموریز بمر برخمی
شاخص های رشدی و عمر گلجای گل شاخه بریده ژربرا رقم Dune
بررسی شد .با توجه به تایج به دست آمده از پژوه واضرل میتوان
تیجه گرفت که پوترسین به همراه میکوریز باعا بهبود شاخصهای
رشدی و همچنین افزای عمر گلجای و کی یت گل شاخه بریده ژربرا
می شود .با توجه به تایج به دست آمدهل مشاهده میشود که در میمان
للظتهای م تلف پوترسینل للظت  2میلیمورر پوترسین بیشمترین
تاثیر را بر رشد ا دامهای رویشی و ما دگاری گل ژربرا داشت.

و صنوبر3ل پوترسین با افمزای ر گیمزههمای فتوسمنتزی و در هایمت
افزای فتوسنتز گیاهل باعا افزای کربوهیدرات در این گیاهمان شمد
ر5ل  14و  . 21در پژوه های دیگر که روی قمارچ میکموریز صمورت
گرفت مطابق با تایج این پژوه ل قارچ میکوریز بما افمزای فعالیمت
ریشه و همچنمین جمذب عناصمر لمذایی و در تیجمه افمزای رشمد
ا دامهای هوایی گیاهل موجب افزای محتموای کلروفیمل و کارتنوئیمد
بر شد و آنها را سبت به شاهد افزای داد ر 29و . 41
عمر گلهای شاخهبریده یا کته بسیار مهم در ا ت ماب آنهما
1- Amaranthus
2- Salvia officinalis
3- Populus

4- Alstroemeria
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Effect of Putrescine and Mycorrhiza on Growth, Photosynthesis and Vase Life
of Gerbera (Gerbera jamesonii) ‘Dune’ Flowers in Hydroponic Conditions
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Introduction: Gerbera is one of the most important cut flowers in the world and belongs to the Asteraceae
family. Due to its diverse and adaptable species for growth with a wide range of climatic conditions, this flower
has become a profitable cut flower for growers. Polyamines in plant tissues act as a potent factor in preventing
the production of ethylene. Polyamines and ethylene have antagonistic effects (anti-aging and aging effects), so
that the balance of these two hormonal groups in plants is very important for plant tissues. The balance between
the two opposing regulators leads to a delay or acceleration in the aging process. Mycorrhizal fungi can be useful
in hydroponic greenhouse systems, which increase the amount of CO2 in greenhouses by increasing
photosynthesis in plants, as well as CO2 emissions in the control environment, which both optimally manage the
environment and increase the yield and quality of plant products. Due to the economic importance of cut flowers,
it seems necessary to provide treatments (such as the use of putrescine and mycorrhiza) to increase the quality
and longevity of this plant.
Materials and Methods: This study was conducted in the research and production greenhouses of Urmia
University and the research laboratory of the Department of Horticultural Sciences of the Faculty of Agriculture
in 2019-2020. This study was performed as a factorial experiment in a completely randomized design with three
replications, each replication consistedd of three pots and each pot contained a plant. The factors of this
experiment were Mycorrhizal fungi inoculation (with and without inoculation) during the transplanting process
to the culture medium near the roots, and putrescine at four concentrations of 0 (control), 1, 2, and 4 mM, were
applied two weeks after transplantation, every 15 day-interval for three months. In order to investigate the effects
of putrescine and mycorrhizal fungi on some morphological and physiological characteristics of plants, two
weeks after the end of treatments, leaf sampling was performed to measure physiological characteristics. Effects
of putrescine and mycorrhizal fungi were assayed in some morphological characteristics including leaf number,
leaf length and leaf area, fresh and dry weight of leaves and some physiological parameters including
chlorophyll index, chlorophyll content (a, b and total) and soluble sugar as well as vase life and petal’s
anthocyanin during postharvest time. The SAS software version 9.1 was used to analyze the variance and
compare the mean of the studied traits. Comparison of means was performed using the Tukey’s range test
method at a probability level of 1 and 5%. Excel (2016) software was also used to draw the graph.
Results and Discussion: According to the comparison of means, putrescine, along with mycorrhizal fungi,
increased the number of leaves, leaf area, and the fresh and dry weight of the leaves as well as chlorophyll index,
chlorophyll a, b and total and carotenoid content of leaves. In this study, inoculation with mycorrhiza reduced
leaf length but increased leaf area resulted in that mycorrhiza could increase leaf blade because of increasing
cytokinin in plant. Putrescine with mycorrhizal fungi, increased leaf growth, photosynthesis of plant and
carbohydrates production. In the literatures, it is reported that, the vase life of cut flowers is a very important
point in choosing them as great cut flowers. The results showed, putrescine and mycorrhiza had increased the
vase life of gerbera flowers, therefore increased the quality of this plant. Putrescine and mycorrhiza also
increased the amounts of anthocyanins in the petals, and by the sixth day, the highest levels of anthocyanins
were observed in the petals. Probably, the reason for increasing the anthocyanins on the sixth day is the presence
of carbohydrates stored in the flower, which due to the reduced respiration and carbohydrate consumption in this
process.
Conclusion: Based on the results of the present study, it can be concluded that putrescine, with mycorrhizae,
improved growth characteristics as well as increasing the postharvest life and the quality of cut flowers of
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gerbera. It is also observed that among the different concentrations of putrescine, the concentration of 2 mM had
the greatest effect on the growth and physiological parameters as well as vase life of gerbera.
Keywords: Anthocyanin, Chlorophyll, Fresh and dry weight of leaf, Gerbera, Vase life

