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 چکیده

که ارزش بااليي در  ي جهان استبريدههاي شاخهترين گلاز مهميكي  (.Dianthus caryophyllus L) میخک
پايیني نسبتاً و عمر گلجايي  حساس است بسیار به اتیلن و تنش آبي پس از برداشتفرازگرا . اين گل صنعت گلكاري دارد

ي کنندهاز ترکیبات کاهنده يا ممانعت استفادهاست. بريده ناشي از تولید اتیلن هاي شاخهبیشتر اثرات منفي روي گل. دارد
حاضر، افزايش عمر گلجايي گل پژوهش  هدف ازسنتز اتیلن راهي مؤثر در افزايش عمر پس از برداشت میخک است. 

، پیوستههاي کاربرد و روش پوتريسین موالرمیلي 05/0و  02/0، 01/0مقادير با استفاده از  "تمپو"رقم ي میخک بريدهشاخه
در اين  شاخه گل انجام شد. 150 تكرار و 3تیمار در  10ي طرح کامالً تصادفي با پايه آزمايش بريک  بود. پالس و اسپري

بريكس، جذب آب، کاهش وزن تر، درصد ماده خشک، کاروتنوئید گلبرگ، کلروفیل  درجه، ييگلجاعمر  صفات ،پژوهش
نشان داد که بیشترين عمر  نتايجشدند. گیري برگ، نشت يوني، آنزيم پراکسیداز، آنزيم سوپراکسیدديسموتاز و اتیلن اندازه

مشاهده  پاشي()محلولاسپري پوترسین به صورت  موالرمیلي 02/0ي تیمارشده با بريدههاي شاخهدر گلروز(  14)گلجايي 
 بیشترين جذب آب ،نانولیتر در لیتر در ساعت در گرم وزن تر( 36/2) تولید کمترين اتیلن . اين تیمار همچنین باعثشد

 واحد آنزيم در هر گرم وزن تر( 04/23) و بیشترين فعالیت آنزيم سوپراکسید ديسموتاز لیتر در هر گرم وزن تر(میلي 88/1)
عمر گلجايي، جذب  در صفات .ندهاي فیزيولوژيک و فعالیت آنزيمي ديگر نیز مورد ارزيابي قرار گرفتبرخي شاخصگرديد. 

 کمترين ،هاي پراکسیداز و سوپراکسیدديسموتازي خشک، میزان کاروتنوئید و فعالیت آنزيمي بريكس، درصد مادهآب، درجه
  ثبت شد.ي شاهد بريدههاي شاخهارزش در گل

 

  پس از برداشت، گل فرازگراعمر  ،آمینپلياتیلن،  کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

هاي گیاهي چند ساله با ساقه ،Caryophyllaceaeي از خانواده .Dianthus caryophyllus Lمیخک با نام علمي 
ي جهان است. اين گل، فرازگرا و به اتیلن بسیار حساس ميبريدههاي شاخهترين گلمیخک يكي از مهممنشعب است. 

هاي مرتبط با است. اتیلن مسئول بیان برخي ژنبريده ناشي از تولید اتیلن هاي شاخهبیشتر اثرات منفي روي گل .(24) باشد
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ها ها و میوهي پس از برداشت گلها در بیوسنتز اتیلن نقش اساسي دارند. تیمارهاي ضد اتیلن در چرخهپیري است و اين ژن
  .(39، 32) اي دارندجايگاه ويژه

( به عنوان يک گروه جديد از مواد )تتراآمین و اسپرمینآمین( )تري، اسپرمیدين آمین()دي پوتريسینشامل ها آمینپلي
در فرآيندهاي مختلف از جمله افزايش تقسیم سلولي، افزايش بیوسنتز آنزيم، تنظیم مراحل نموي ي رشد گیاهي کنندهتنظیم

د پیري از طريق رقابت با تولید اتیلن، خاصیت ض( و 6زايي و بلوغ دخالت دارند )زايي، ريشهمختلف، تمايز، گلدهي، جنین
هستندآلیفاتیکنیتروژنيهايگروهو باکممولكوليوزنباآليهايکاتیونپليها،آمینپلي(. 33کنند )خود را اعمال مي

با غشاي  اين ترکیبات آلي.باشندميگروه آمیني )عامل بارهاي مثبت( چنديادوومتفاوتهاي هیدروکربنيحلقهدارايکه
هاي يوني، خنثيکنند و در تشكیل کروماتین، کنترل کانالها پیوند برقرار ميملكولسلولي، اسید نوکلئیک و ديگر درشت

ها دخالت دارند و با حفظ استحكام و ثبات غشاي سلولي نقش مهمي در افزايش هاي آزاد و کنترل بیان ژنکردن راديكال
آمین در گیاهان است که ترين پلي، اصلي(. پوتريسین33، 25، 13کنند )ني ايفا ميعمر پس از برداشت محصوالت باغبا

 .باشدي سنتز اسپرمیدين و اسپرمین ميمادهپیش

گزارش  و آلسترومريا رزگاليول، ، داووديمانند بريده هاي شاخهدر افزايش عمر گلجايي برخي گل پوتريسیناثر مثبت 
 3و  2، 1هاي ها )اسپرمین و پوترسین در غلظتآمینانواع پليبا  پاشيمحلول(. 54 ،53 ،33، 21 ،16 ،12، 1شده است )

نشان داد که تیمار اسپرمیدين  "رد کورسا"موالر( روي میخک رقم میلي 2و  1، 5/0هاي موالر و اسپرمیدين در غلظتمیلي
و میزان صفات فیزيولوژيک مانند مواد جامد  ي خشک، جذب محلول، درصد مادهعمر گلجايي بیشترينموالر باعث میلي 2

ي تیمارها باعث ي اين محققان مشخص شد که همهدر مطالعه(. 32کمترين تولید اتیلن شد ) محلول، پروتئین و کلروفیل و
نشان داد که  "ويتادولس "ي رز رقم بريدهمطالعه روي گل شاخهدار در میزان جذب محلول شدند. افزايش معني

گرم بر لیتر اسید هیومیک به دست میلي 200موالر پوتريسین و میلي 2هاي تیمارشده با عمر گلجايي در گل ترينطوالني
 400موالر پوتريسین و میلي 2کلروفیل برگ در تیمار  بريده و غلظتشاخهوزن تر و خشک گل  بیشترينآمد. همچنین، 

، 1هاي پوتريسین، اسپرمیدين و اسپرمین( در غلظتآمین )ابي اثر سه نوع پليارزي (.16) بود گرم بر لیتر اسید هیومیکمیلي
ي همهکه  نشان داد "اليتاسپات"ي میخک رقم بريدهشاخه روي گلساعته  24به صورت پالس موالر میلي 3و  2

عمر گلجايي )با  ترينطوالنيبر اين اساس،  .(34) افزايش دادندهاي تیمار پوتريسین، عمر گلجايي را نسبت به شاهد غلظت
 1و اسپرمین در غلظت تیمار پوتريسین  موالر پوتريسین به دست آمد.میلي 2ي تیمارشده با بريدههاي شاخهروز( در گل 13
موالر میلي 2يا  1 هايداري درصد کاهش مواد محلول را نسبت به شاهد کمینه کرد. غلظتموالر به طور معنيمیلي 2يا 

 1ي آنتوسیانین شدند. همچنین، فعالیت باالتر آنزيم کاتاالز با تیمار ي رنگدانهموالر اسپرمین مانع تجزيهمیلي 1و پوتريسین 
گرم بر لیتر عمر گلجايي گل میلي 300و  150هاي پوتريسین در غلظت (.34موالر پوتريسین مشاهده شد )میلي
ها حاصل شد توسط افزايش در وزن نسبي و کاهش پژمردگي اين گلي داوودي را افزايش داد که اين افزايش بريدهشاخه

 (.39پیري گل میخک را به تأخیر انداخت و تولید اتیلن را کاهش داد )ي ديگر نیز اسپرمین در مطالعه (.52)

کاهش ها در پیري و آمیني میخک و همچنین اثر متضاد اتیلن و پليبريدهبا توجه به نقش اتیلن در پیري گل شاخه
هاي مختلف ي اثر مقادير و روشهدف از پژوهش حاضر، بررسي و مقايسه، (39 ،33 ،32) بريدههاي شاخهماندگاري گل

 بود. "تمپو"رقم ي میخک بريدههاي شاخهکاربرد پوتريسین بر ماندگاري و افزايش کیفیت پس از برداشت گل
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 هامواد و روش

 مواد گیاهی

 زا 1395در سال  (”Dianthus caryophyllus L., cv. “Tempo) "تمپو"رقم  ي میخکبريدههاي شاخهگل
، هاي نامطلوبگل تا با حذفاضافي خريداري شد  يبريدهدرصد گل شاخه 30شدند. حدود  محالت تهیهاي در شهر گلخانه

بالفاصله به آزمايشگاه پس از برداشت  بريدهشاخههاي گل، بعد از خريداري به تعداد کافي گل کامالً سالم در اختیار باشد.
متري در سانتي 40 از ارتفاع ،ها به منظور جلوگیري از انسداد آونديتمام گلدانشگاه آزاد اسالمي، واحد رشت منتقل شدند. 

هاي گلجا قرار گرفتند داخل محلول ،ها حذف شدند و پس از توزينهاي پايیني شاخهبرش شدند. سپس برگزير آب باز
 (.A1)شكل 

   
کننده محلول ضدعفونی پرشده با یگلجایی میخک قرار داده شده در ظروف بریدههای شاخهاتاق پس از برداشت حاوی گل -1شکل 

پژمرده ی بریدهشاخهگل (؛ B) ییگلجادر محلول  خکیمسالم ی بریدهشاخهگل ؛ (Aپوتریسین ) موالرمیلی 05/0تیمار اسپری و 

(C.)  

Fig. 1. Postharvest room containing cut carnation flowers putted on vase pots filled out with disinfected solution 

treatment of 0.05 mM putrescine (A); healthy cut flower on vase solution (B); wilted cut flower (C).  

 ها و انجام تیمار با پوتریسینسازی گلی آمادهنحوه

 ، پالس و اسپريپیوستههاي پالستیكي به حجم نیم لیتر قرار داده شدند و به صورت ي گل در گلدانپنج شاخه
ساعت درون پوتريسین قرار داده شدند،  24ها به مدت گلدر روش پالس،  گرفتند. قرار پوتريسینتحت تیمار  پاشي()محلول

ها از روز اول تا آخر )پايان عمر کش منتقل گرديدند. در روش پیوسته، گلحاوي آب و قند و میكروب سپس به محلول
ها محلول پوتريسین ها و برگگلجايي( درون محلول حاوي پوتريسین قرار داده شدند. در روش اسپري، روز اول روي گل

 اسپري شد.

 طرح آزمایشی و معرفی تیمارهاکردن پیاده

استفاده از  هاي مختلف( و روشموالرمیلي 05/0و  02/0، 01/0هاي مختلف پوتريسین )ي اثر غلظتقايسهبه منظور م
 تكرار 3 و+ شاهد( تیمار آزمايشي  9)تیمار  10طرح کامالً تصادفي با  يآزمايش بر پايه ، يکاسپري( و پیوسته)پالس،  آن

  انجام شد.ي میخک بريدهشاخه گل  150 در مجموع با

B C A 
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 هامشخصات محل نگهداری گل

 15-20درصد، نور  65-70گراد، رطوبت ي سانتيدرجه 20 ± 2بريده داراي دماي هاي شاخهمحل نگهداري گل
روز به طول انجامید که مطابق با عمر  14آزمايش حاضر به مدت  ساعت بود. 12میكرومول بر ثانیه بر متر مربع و طول روز 

 ها بود.گلجايي گل

 شدهگیریاندازهصفات 

 عمر گلجایی

 پیچیدگيظهور عالئمي مانند بر اساس  )در زمان پژمردگي آخرين گل در هر پالت( عمر گلجايي در پايان آزمايش
گردد، بر اساس تعداد روز براي کل که منجر به کاهش جذابیت و بازارپسندي ميها پژمردگي گلها به طرف داخل و گلبرگ

 (.C1و  B1محاسبه شد )شكل ها گل

 ی بریکسافزایش درجه

ها استفاده شد. يک يا دو قطره از آب موجود در قطعات هاي کوچک انتهاي شاخهاز برش گیري اين صفت،اندازهبراي 
ي بريكس کشور ژاپن چكانده شد و درجه ATAGOساخت شرکت  N-1aاي رفرکتومتر مدل ي شیشهمذکور، روي صفحه

 ي بريكس روز اول، افزايش درجه بريكس محاسبه شد.ي بريكس روز آخر از درجهدرجهآن قرائت گرديد و با کسر 

 جذب آب 

هاي حاوي گیري میزان تبخیر محلول نگهدارنده در نقاط مختلف اتاق ارزيابي عمر پس از برداشت، گلدانبراي اندازه
قرار  کوئینولین سولفات(هیدروکسي-8لیتر گرم بر میلي 300درصد سوکروز +  3)آب + لیتر محلول نگهدارنده میلي 500

لیتر( و با توجه به میزان تبخیر اتاق میلي 500با توجه به حجم محلول باقیمانده در گلجاي و حجم اولیه ). داده شدند
 برآورد گرديد. از فرمول زير  جذب آبمقدار  ظرف بدون گل در نقاط مختلف اتاق عمر گلجايي( 4)میانگین تبخیر 

 (FW1 -mL g= جذب آب ) 500 –)مقدار تبخیر اتاق + محلول باقیمانده در پايان عمر گلجايي(  ÷ها گلوزن تر 

 کاهش وزن تر 

ي گل و وزن گیري شد. با توجه به وزن اولیههاي گل پس از پايان عمر گلجايي به کمک ترازو اندازهوزن تر شاخه
 گرديد.هاي گل محاسبه هاي مجدد، کاهش وزن تر شاخهبرش

 وزن تر اولیه = کاهش وزن تر –ها + وزن تر نهايي( )وزن باز برش 

ها دچار خمیدگي، درصد گلبرگ 50ها است و اگر مالک پژمردگي گل میخک، خمیدگي به سمت داخل گلبرگ
 باشد. ي پايان عمر گلجايي ميپريدگي شوند، نشانهپژمردگي و رنگ
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 ی خشک درصد ماده

گراد به مدت ي سانتيدرجه 70ها داخل آون گیري شد و گلها اندازهپايان عمر گلجايي، وزن تر گلبه اين منظور، در 
که تغییر  . از آنجاييشدندساعت بعد توزين  24ها در آون قرار گرفتند و پس از توزين، مجدداً گلساعت خشک شدند.  24

ساعت ديگر در آون  24ها به مدت از قراردادن گل مشاهده نشد،ساعت اول و دوم  24شده طي هاي خشکوزني در گل
از  بريدههاي شاخهگلي خشک درصد ماده ها کامالً خشک شدند.ساعت اول نمونه 24خودداري شد. به عبارت ديگر، در 

 فرمول زير محاسبه گرديد.

 وزن خشک پايان عمر گلجايي( = درصد ماده خشک ÷)وزن تر  × 100

 کاروتنوئید گلبرگ

با کاروتنوئید گلبرگ  رنگیزه، در روز پنجم يک شاخه گل از هر پالت خارج شد و کاروتنوئید منظور استخراج رنگیزهبه
 مشاهده شدها عالئم پژمردگي در برخي گلبرگ پنجم اولینروز . گیري شداندازه (46) و مجومدار مزموداراز روش استفاده 

لیتر میلي 80) درصد 80استون لیتر میلي 50گرم بافت گلبرگ با  5/0 ،نظورم بدينشود. ولي هنوز گل پژمرده محسوب نمي
سپس  .گرديدگیري شد. محلول حاصل با کاغذ صافي واتمن صاف لیتر آب مقطر( در هاون چیني عصارهمیلي 20استون و 
با کمک  نهايتشد و در  قرائتنانومتر  663و  645، 440هاي به کمک دستگاه اسپكتروفتومتر در طول موج یزهمقدار رنگ

 .گرديدتر محاسبه فرمول زير مقدار کاروتنوئید گلبرگ بر حسب میكروگرم در هر گرم وزن 

(663A) (02/8( + )645A) (2/20 ×)268/0- 440A  +69/4 = کاروتنوئید 

 و کل برگ a، bکلروفیل 

و کل   a،b، در روز پنجم يک شاخه گل از هر پالت خارج شد و مقدار کلروفیل کلروفیل منظور استخراج رنگیزهبه

لیتر میلي 50گرم از بافت برگ با  5/0 ،منظور بدين .گیري شداندازه (46) و مجومدار مزموداراز روش با استفاده ها برگ
گیري شد. محلول حاصل با کاغذ لیتر آب مقطر( در هاون چیني عصارهمیلي 20لیتر استون و میلي 80) درصد 80استون 

نانومتر  643و  660هاي به کمک دستگاه اسپكتروفتومتر در طول موج یزه کلروفیلسپس مقدار رنگ صافي واتمن صاف شد.
 تر محاسبه شد.گرم در هر گرم وزن برگ بر حسب میليل و ک a ،bبا کمک فرمول زير مقدار کلروفیل  انتهاشد و در  قرائت

(643A )777/0- (660A) 93/9 کلروفیل = a 
(660A )81/2- (643A) 6/17 کلروفیل = b 

(643A )8/16- (660A) 12/7 کلروفیل کل = 

 نشت یونی

لیتر آب مقطر دوبار تقطیرشده داخل ظروف در بسته در دماي آزمايشگاه به مدت میلي 50نیم گرم برگ از هر پالت با 
 EC میزان گیريآن محاسبه شد. براي اندازه (1EC) اولیه EC میزان سنجECو سپس با دستگاه  داده شدندساعت قرار  24
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ساعت  24در دماي اتاق به مدت ها رديد و بعد از آن دوباره برگگساعت منجمد  24نیم گرم برگ به مدت  ،(2EC)ثانويه 
 قرار گرفتند و سپس با دستگاه اعداد آن خوانده شد. نشت يوني از فرمول زير محاسبه گرديد.

100×  2EC÷  1EC=  نشت يوني 

 پراکسیداسیون لیپیدی

جدا ي اولین عالئم پژمردگي در اتاق عمر گلجايي با مشاهدهها (، گلبرگMDAگیري مالون دي آلدهید )براي اندازه
گرم بافت گلبرگ در روز پنجم  5/0، به اين منظور انجام شد. MDAگیري ( اندازه27شدند و با روش هیت و پارکر )

 50لیتر بافر فسفات پتاسیم گیري شد. به عصاره حاصل، يک میليآزمايش از شاخه گل جدا و به کمک نیتروژن مايع عصاره
سانتريفیوژ دور در دقیقه  14000با سرعت گراد درجه سانتي 4ها در دماي دقیقه نمونه 20موالر اضافه شد و به مدت یليم

گراد عمل سانتريفیوژ درجه سانتي 4دقیقه در دماي  10ها توسط سمپلر جدا و مجدداً به مدت شدند. محلول رويي نمونه
درصد و  20( TCAکلرواستیک اسید )میكرولیتر تري 1000 ،به محلول رويي دور در دقیقه( انجام شد. پس از آن 10500)
درجه سانتي 90دقیقه داخل حمام آب ) 30( اضافه گرديد. محلول حاصل به مدت TBAدرصد تیوباربوتیريک اسید ) 5/0

دور در دقیقه(  10500وژ )دقیقه سانتريفی 10ها به مدت گراد( قرار گرفت و سپس به يخ منتقل شد. پس از اين مرحله، نمونه
-MDAتیوباربیوتیک اسید ) –ي قرمز رنگ رويي جدا شد و میزان جذب ماده قرمز رنگ مالون دي آلدئید شدند. ماده

TBA هاي اختصاصي در طول نانومتر و جذب ساير رنگیزه 532( تولید شده به کمک دستگاه اسپكتروفتومتر در طول موج
 نانومتر قرائت گرديد 600موج 

 (PODآنزیم پراکسیداز )

 و شد خارج پالت هر از گل شاخه يک ،ييگلجا عمر هفتم روز در (POD) پراکسیداز آنزيم فعالیت سنجش براي
( حاوي pH 7) موالرمیلي 50از بافر فسفات پتاسیم  ،براي اين منظورانجام شد.  (64) همكاران و ژانگ روش به گیرياندازه

EDTA 5/0 وينیل پوليپلي موالر ومیلي( پیرولیدينPVPP )2 2میكرولیتر محلول  450مقدار  .استفاده گرديد درصدO2H 
موالر( در دماي پايین )ظرف حاوي يخ( با هم مخلوط میلي 225میكرولیتر محلول گاياکول ) 450موالر( و میلي 225)

نانومتر با استفاده از دستگاه  470و تغییرات جذب در طول موج شد میكرولیتر عصاره آنزيمي اضافه  100و به آن  ندگرديد
موالر میلي 50لیتر از بافر فسفات میكرو 100آنزيمي،  ي. در محلول بالنک به جاي عصارهگیري شداندازهاسپكتروفتومتر 

(7pH .استفاده شد )  فعالیت آنزيم بر حسب در نهايتF.W.1 -nmol g .بیان گرديد 

 (SOD) سوپراکسید دیسموتاز آنزیم

 خارج پالت هر از گل شاخه يک ،ييگلجا عمر هفتم روز در (SOD) ديسموتاز سوپراکسید آنزيم فعالیت براي بررسي

گیري شد. اندازه  SODفعالیت ،( با کمي تغییر22) رايس و ژيانوپلیتیس روش از استفاده با و اسپكتروفتومتري روش به و شد
. گرديدندگراد منتقل درجه سانتي -80و به دماي  ندنیتروژن مايع آسیاب شد به کمکهاي بافت در داخل يک هاون و نمونه

رقیق شد.   7pHدر  PVPPگرم  1/0مول،  5/0لیتر بافر فسفات پتاسیم با يک میلي گرم از بافت منجمدشده 5/0مقدار 
درجه  4دقیقه در دماي  15مدت ها به، ساخت آلمان(، نمونهIKA-T8توسط هموژنايزر )مدل  کردن هموژنايزپس از 
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در دقیقه سانتريفیوژ شدند. محلول رويي به آرامي برداشته شد و با ريختن در تیوب بالفاصله به  14000گراد و با دور سانتي
موالر، بافر میلي EDTA 1/0محلول واکنش شامل  منتقل شد.آنزيمي گیري فعالیت گراد تا اندازهدرجه سانتي -80دماي 

به اندازه يک  میكروموالر )مجموعاً 2میكروموالر و ريبوفالوين  NBT  75،موالرمیلي 13 موالر، متیونینمیلي 50فسفات 
که به آرامي  حالي دقیقه در 15هاي حاوي محلول واکنش به مدت میكرولیتر عصاره آنزيمي بود. تیوب 100لیتر( و میلي

گراد سانتي درجه 22لوکس( و دماي  400در معرض نور فلورسانس )يک عدد المپ فلورسانس حدود  ،شدندمي تكان داده
نانومتر  560ها در طول موج و سپس جذب نمونه گرديدها به شرايط تاريكي متوقف قرار گرفتند. واکنش با انتقال تیوب

نمونه و بالنک از کووت شاهد نیز استفاده شد که محتواي هاي براي سنجش فعالیت اين آنزيم عالوه بر کووت قرائت شد.
مذکور فاقد آنزيم بودند. الزم به ذکر  يواکنشي نمونه بالنک و شاهد مشابه نمونه اصلي است با اين تفاوت که هر دو نمونه

شود. قرار داده مي گیرد و نمونه بالنک در تاريكيدر معرض نور قرار مي ي ديگرهااست که نمونه کنترل به همراه نمونه
 درصد 50عبارت است از مقداري از آنزيم که براي  SODبراي هر نمونه سه قرائت بدون خطا ثبت شد. هر واحد فعالیت 

 IUتر )تحت شرايط سنجش نیاز است. فعالیت اين آنزيم به صورت واحد آنزيم در گرم وزن  NBTمهار احیاي فتوشیمیايي 

F.W. 1-g) .بیان شد 

 گیری اتیلناندازه

 24شده به مدت ساعت پس از اعمال تیمارها، يک شاخه گل از هر کرت انتخاب شد و در يک ظرف هوابندي 24مدت 
هاي گاز براي آنالیز مقدار اتیلن به گیري شد و نمونهساعت، از هواي داخل ظرف نمونه 24ساعت قرار گرفت. بعد از 

مدل  GC-8 AITشده با کمک دستگاه گیري مقدار اتیلن تولیدشدند. اندازه ي گاز دانشگاه تهران منتقلآزمايشگاه تجزيه
Shimadzu .انجام شد 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 درصد انجام شد. 5در سطح احتمال  LSDها با آزمون ي میانگینو مقايسه SASافزار آماري ها به کمک نرمآنالیز داده

 

 نتایج و بحث

 عمر گلجایی

هاي مختلف کاربرد پوتريسین بر عمر گلجايي گل شاخهمقادير و روشها نشان داد که اثر واريانس دادهنتايج تجزيه 
ها نشان داد که کاربرد پوتريسین (. مقايسه میانگین داده1بود )جدول  دارمعنيدر سطح احتمال يک درصد ي میخک بريده

و  14) باال عمر گلجاييبريده را نسبت به شاهد افزايش داد. هاي شاخهعمر گلجايي گل ،هاي مختلفها و روشدر غلظت
و  32/8گلجايي ) عمرآمد. پوتريسین به صورت اسپري به دست  موالرمیلي 05/0و  02/0با کاربرد  به ترتیب روز( 32/13
 پايین بود پیوستهپوتريسین به صورت  موالرمیلي 01/0ي شاهد و تیمارشده با بريدههاي شاخهگل درروز( به ترتیب  66/8

 (.2)جدول 
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ترين عوامل کاهش عمر گلجايي گلها از مهمها، تولید اتیلن و حضور میكروارگانیزمتنش آبي، کاهش کربوهیدرات
 بخشيکنندگي را با استحكامها نقش ضد تنش و ضد پیري دارند که اين فرآيندهاي تنظیمآمینبريده هستند. پليهاي شاخه

-آمین(. پلي49، 39، 31کنند )هاي هیدرولیتیک و ممانعت از سنتز اتیلن ايفا ميبه غشاي پالسمايي، ممانعت از فعالیت آنزيم

ي سلولي از جمله پكتینار هاي مخرب ديوارهدر برابر آنزيم هاآني سلولي، از ها همچنین با اتصال به ترکیبات پكتیک ديواره
-هاي ضروري براي سنتز اتیلن به تعويق ميها بلوغ گل را با ممانعت از تولید آنزيمآمین(. پلي45، 8، 5د )نکنمحافظت مي

ها با ممانعت از پراکسیداسیون لیپید احتماالً يكي از آمینافزايش پلي(. 55کنند )اندازند و از فعالیت اتیلن جلوگیري مي
اکسیداني، از تعداد ها با دارابودن خاصیت آنتيآمین(. پلي60، 11ها است )آمینهاي مسئول اثر ضد پیري پليمكانیزم
-تراوايي غشاي پالسمايي را افزايش مي ،ژنازکاهند، همچنین با کاهش فعالیت آنزيم لیپوکسيهاي آزاد اکسیژن ميراديكال

ها براي افزايش آمیناز پلي (. استفاده39شوند )بريده ميهاي شاخهدهند و در نتیجه باعث افزايش عمر گلجايي و کیفیت گل
(، که نتايج حاصل از 57، 55، 28، 16، 15گزارش شده است ) از جمله گاليول و رزبريده هاي شاخهعمر گلجايي برخي گل

گرم بر لیتر پوتريسین میلي 10گرم بر لیتر اسپرمین و میلي 20ها همخواني دارد. تیمار پژوهش حاضر با نتايج اين پژوهش
 پاشيمحلولي اثر مطالعه(. 5ي آلسترومريا داشتند )بريدهتأثیر را در افزايش عمر گلجايي و کاهش پیري گل شاخهبیشترين 

 2و  1، 5/0هاي در غلظتاسپرمیدين موالر و میلي 3و  2، 1هاي ها )اسپرمین و پوترسین در غلظتآمینانواع پلي با
همچنین عمر گلجايي و  موالر باالترينمیلي 2که تیمار اسپرمیدين  نشان داد "رد کورسا"روي میخک رقم  موالر(میلي

و تولید  پیري گل میخک را به تأخیر انداختي ديگر نیز اسپرمین در مطالعه (.32شد ) را سبب تولید اتیلن میزانکمترين 
-میلي 5/0)اسپرمیدين در غلظت ها آمین، کاربرد پلي"دولس ويتا"ي رز رقم بريدهدر گل شاخه (.39) اتیلن را کاهش داد

ترين موالر مناسبمیلي 2(. تیمار اسپرمیدين 28موالر( باعث افزايش عمر گلجايي شد )میلي 1موالر و اسپرمین در غلظت 

ي رز تیمارشده با بريدههاي شاخهگل(. 32بود ) "رد کورسا"ي میخک رقم بريدهتیمار براي افزايش عمر گلجايي گل شاخه
را نسبت به شاهد  روز( 25/14)بیشترين میزان عمر گلجايي پوتريسین موالر میلي 2اسید هومیک و گرم بر لیتر میلي 200

 (.16داشتند )

ي گاليول شدند بريدهها از طريق افزايش پايداري غشاي پالسمايي، باعث افزايش عمر گلجايي گل شاخهآمینپلي
توسط افزايش وزن و  پوتريسینگرم بر لیتر میلي 300و  150استفاده از  ي داودي بابريده(. عمر گلجايي گل شاخه30)

 3و  2، 1هاي اسپرمیدين و پوترسین در غلظت، )اسپرمینها آمین(. افزودن پلي52کاهش پژمردگي افزايش يافت )
را  هاآن ، پیريوري()غوطه میخکي بريدهي گل شاخهبه محلول نگهدارنده به صورت پالسساعت  24( به مدت موالرمیلي

بررسي اين محققان نشان داد که باالترين عمر گلجايي (. 34) ندکرداز تولید اتیلن ممانعت  و ندکاهش دادنسبت به شاهد 
ها با آمینرسد پليبه نظر مي موالر پوتريسین به دست آمد.میلي 2ي تیمارشده با غلظت بريدههاي شاخهروز( در گل 13)

 شوندبريده ميهاي شاخهسینتاز و کاهش تولید اتیلن باعث افزايش عمر گلجايي در گل-ACCممانعت از فعالیت آنزيم 
(39). 

بريده هاي شاخههاي محلول و اصالح وزن تر و جذب محلول در گلباعث حفظ قندهاي کاهنده و پروتئین پوتريسین
هاي ها در بسیاري از فرآيندهاي زيستي از جمله رشد و نمو، پاسخ به تنشینآمآمین همانند ساير پليشود. اين پليمي

ها، تقسیم ها به ويژه آنزيماکسیدانمحیطي، کاهش میزان تنفس، ممانعت از تغییرات رنگ، افزايش بیوسنتز و فعالیت آنتي
بريده با استفاده از پوتريسین و ساير هاي شاخهافزايش در عمر گلجايي گل (.34، 32، 16سلولي و تمايزيابي نقش دارند )
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ها و اتیلن با يكديگر مرتبط آمینکردن از تولید اتیلن باشد، زيرا مسیرهاي بیوسنتز پليتواند به دلیل ممانعتها ميآمینپلي
شود. بنابراين، يک مسیر بیوسنتزي نتج ميم (SAMمتیونین )آدنوزيل-Sساز مشترک يعني هستند که از رقابت براي پیش

 (.34) شودتحريک و مسیر ديگر ممانعت مي
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 (.Dianthus caryophyllus L) ی میخکبریدههای فیزیولوژیک و آنزیمی گل شاخهپوتریسین بر عمر گلجایی و برخی شاخصهای مختلف کاربرد مقادیر و روش تأثیر واریانس تجزیه -1جدول 
Table 1- Analysis of variance of the effect of different concentrations and methods of putrescine application on vase life and some physiologic and enzymatic parameters 

of cut carnation (Dianthus caryophyllus L.) flower  

 

 منابع تغییرات

Source of 

variations 

 یدرجه

 آزادی

df 

عمر 

 گلجایی

Vase 

life 

جذب 

 آب

Water 

uptake 

 اتیلن

Ethylene 

 یدرجه

 بریکس

°Brix 

کاهش وزن 

 تر

Decrease 

of fresh 

weight 

درصد ماده 

 خشک

Dry 

material 

percentage 

نشت 

 یونی

Ionic 

leakage 

 کلروفیل کل

Total 

chlorophyll 

 کاروتنوئید

Carotenoid 

MDA POD SOD 

 تیمارها

Treatments 

9 2.26** 0.043* 8.54** 1.39** 4.55** 2.42** 14.66** 0.384* 4.90** 5.45** 0.528** 6.97** 

 خطا

Error 

20 0.34 0.013 0.915 0.27 0.77 0.29 1.35 0.128 0.70 0.903 0.104 0.90 

 )%( ضریب تغییرات

C.V. (%) 

- 10.95 6.92 21.07 22.17 22.25 2.88 11.07 12.35 18.19 4.84 9.04 4.67 

 درصد 1و  5دار در سطح احتمال به ترتیب معنى **و  *

* and **: significant in the probability level of 5 and 1%, respectively 

 

 (.Dianthus caryophyllus L) ی میخکبریدههای فیزیولوژیک و آنزیمی گل شاخههای مختلف کاربرد پوتریسین بر عمر گلجایی و برخی شاخصمقادیر و روش تأثیری میانگین مقایسه -2جدول 

Table 2- Mean comparisons of the effect of different concentrations and methods of putrescine application on vase life and some physiologic and enzymatic parameters 

of cut carnation (Dianthus caryophyllus L.) flower  

 تیمارها
Treatments 

عمر 

 گلجایی

Vase life 

(day) 

 جذب آب

Water 

uptake 

(ml/g 

F.W.) 

 اتیلن

Ethylene 

(nl/l/h/g 

F.W.) 

ی درجه

 بریکس

°Brix 

کاهش وزن 

 تر

Decrease 

of fresh 

weight (g) 

ماده 

 خشک

Dry 

material 

(%) 

نشت 

 یونی

Ionic 

leakage 

(%) 

 کلروفیل کل

Total 

chlorophyll 

(mg/g F.W.) 

 کاروتنوئید

Carotenoid 

(μg/g F.W.) 

MDA 

(nmol/g 

F.W.) 

POD 

(nmol/g 

F.W.) 

SOD 

(enzyme 

unit/g 

F.W.) 

 شاهد

Control 

8.32e 1.39c 7.46a 0.75d 6.45a 17.05f 16.37a 2.48bc 1.87c 21.19ab 2.96f 17.22d 

 01/0 پیوسته

 موالرمیلی

Continuous 

0.01 mM   

8.66e 1.66ab 5.97ab 2.61a-c 4.26bc 18.22de 10.56b 2.90ab 3.71b 21.40a 2.97f 20.11bc 

 02/0 پیوسته

 موالرمیلی

Continuous 

10.66b-d 1.60b 5.12b 2.82a-c 3.59c 18.12de 10.10b 2.81a-c 3.80b 19.71bc 3.28d-f 18.96d 
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0.02 mM 
 05/0 پیوسته

 موالرمیلی

Continuous 

0.05 mM 

12.00b 1.83a 2.86cd 3.06ab 1.81d 20.14a 7.97c 2.83a-c 6.10a 17.55d 3.32c-f 19.05cd 

 01/0پالس 

 موالرمیلی

Pulse 0.01 mM 

9.00de 1.59bc 4.10c 2.76a-c 4.14bc 18.43c-e 9.52bc 2.85a-c 4.72ab 20.81ab 3.64b-e 20.89b 

 02/0پالس 

 موالرمیلی

Pulse 0.02 mM 

11.00bc 1.69ab  2.97cd 2.15c 3.01cd 19.00b-d 10.91b 3.93a 4.71ab 17.95d 3.92ab 20.45bc 

 05/0پالس 

 موالرمیلی

Pulse 0.05 mM 

10.00c-e 1.76ab 5.80b 2.20bc 3.60c 19.16bc 9.89bc 2.25c 5.54a 20.13a-c 4.19a 20.87b 

 01/0اسپری 

 موالرمیلی

Spray 0.01 mM 

11.66bc 1.68ab 3.57cd 2.48a-c 5.14ab 18.09e 9.85bc 3.41a 4.99ab 19.60bc 3.15ef 20.84b 

 02/0اسپری 

 موالرمیلی

Spray 0.02 mM 

14.00a 1.88a 2.36d 3.13a 3.56c 19.40ab 9.90bc 3.05ab 6.11a 18.90cd 3.83a-c 23.04a 

 05/0اسپری 

 موالرمیلی

Spray 0.05 mM 

13.32ab 1.63b 3.97c 2.63a-c 3.93bc 17.72ef 10.38b 2.99ab 4.11b 18.52cd 3.70a-d 21.50ab 

 دهد.را نشان می LSDدرصد توسط آزمون  5دار در سطح احتمال حروف مشترک هر ستون، عدم وجود اختالف معنی

Means followed by the same letter within each column shows no significant differences at 5% probably level by LSD test. 
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 جذب آب

(. مقايسه میانگین تیمارهاي 1دار بود )جدول درصد معني 5مختلف روي جذب آب در سطح آماري  اثر تیمارهاي
تري نسبت به شاهد تیمارها عملكرد مطلوب يهمهکه  دادمیخک نشان  يبريدهشاخهمختلف پوتريسین بر جذب آب گل 

میلي 02/0هاي اسپري تیمار به ترتیب در(، لیتر در هر گرم وزن ترمیلي 83/1و  88/1جذب آب ) ،2طبق جدول . ندداشت
 45/0اين مقادير جذب حدود  .باالتر از تیمارهاي ديگر بود موالرمیلي 05/0 با غلظت پیوسته تیمار اعمال و پوتريسین موالر
. بودي شاهد بريدههاي شاخهدر گللیتر در هر گرم وزن تر( میلي 39/1جذب آب ) بیشتر از لیتر در هر گرم وزن ترمیلي

  .دار نداشتاختالف معني موالرمیلي 01/0تیمار شاهد با تیمار پالس 

ها تعادل نامناسب آب توان به عوامل مختلفي نسبت داد که يكي از آنبريده را ميهاي شاخهکوتاهي ماندگاري گل
جذب افزايش گاليول سبب ي بريدهشاخهها روي گل آمینپليتیمار (. 29يعني اختالف بین میزان جذب و دفع آب است )

میخک ي بريدهشاخهلیتر پوتريسین روي گل  برگرم میلي 200پاشي محلول (.53، 15محلول نگهدارنده گرديد )آب و مواد 
ز جذب محلول گلجا در وکرو(. تیمار پوتريسین همراه با س43) از جمله جذب آب شددار پارامترهاي رشد باعث افزايش معني

ترين تیمار براي افزايش جذب محلول در گل موالر مناسبمیلي 2اسپرمیدين  (.37ژربرا را باال برد )ي بريدهشاخهگل 

 (.32بود ) "رد کورسا"ي میخک رقم بريدهشاخه

 تولید اتیلن

در سطح آماري يک درصد  اتیلنمیزان تولید اثر تیمارهاي مختلف روي  (،1جدول با توجه به جدول تجزيه واريانس )
بیشترين مقدار که  دادتیمارهاي مختلف پوتريسین بر تولید اتیلن نشان اثر ( 2)جدول مقايسه میانگین جدول . بوددار معني

مشاهده شد که اختالف  نانولیتر در لیتر در ساعت در گرم وزن تر 46/7با ي شاهد بريدههاي شاخهدر گل تولید اتیلن
درصد افزايش تولید اتیلن نسبت  25رغم نداشت. به عبارتي، گیاهان شاهد، عليموالر میلي 01/0داري با تیمار پیوسته معني

 02/0داري با آن نداشت. همچنین، کمترين اتیلن تولیدشده در تیمار اسپري ، اختالف معنيموالرمیلي 01/0به تیمار پیوسته 
 02/0موالر، پالس میلي 01/0مارهاي اسپري ( ديده شد، اما تینانولیتر در لیتر در ساعت در گرم وزن تر 36/2موالر )میلي
 (.2موالر نداشتند )جدول میلي 02/0داري با اسپري موالر نیز اختالف معنيمیلي 05/0موالر و پیوسته میلي

 و پیري بلوغثیر متضادي در أها تآمین(. اتیلن و پلي50است ) بريدههاي شاخهگلعامل اصلي پیري در بسیاري از  ،یلنات
ي کنندهها با افزايش تولید اتیلن مرتبط است که تعادل بین مقدار اين دو تنظیمآمین(. کاهش سطوح پلي3گل و میوه دارند )

پیش و پس از  ،(. استفاده از پوتريسین38ثر است )گیاه مؤيندهاي بسیار مهم و حیاتي آخیر در فررشد براي تسريع يا تأ
برداري، ها با جلوگیري از نسخهآمین(. پلي38کند )متوقف مي يااندازد خیر ميرا به تأ ولید اتیلن و میزان تنفسبرداشت، ت

کردن فعالیت آنزيم ها در متوقفآمیندهند. توانايي پليثیر قرار مي، تولید اتیلن را تحت تأسنتاز-ACCتولید و فعالیت آنزيم 
ACC-هاي آزاد سوپر اکسید که براي تبديل اکسیداز با از بین بردن راديكالACC اند، به کاهش تولید به اتیلن ضروري

موالر و اسپرمیدين میلي 3و  2، 1هاي اسپرمین و پوترسین در غلظتپاشي با محلولي اثر مطالعه(. 19شود )اتیلن منجر مي
موالر باعث تولید میلي 2یمار اسپرمیدين نشان داد که ت "رد کورسا"موالر روي میخک رقم میلي 2و  1، 5/0هاي در غلظت
 (.39کاهش داد )ي میخک بريدهدر گل شاخهتولید اتیلن را ي ديگر نیز اسپرمین (. در مطالعه32اتیلن شد ) میزانکمترين 
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 (.14)ي رز کاهش داد بريدهموالر( تولید اتیلن را در گل شاخهمیلي 1/0ها )به ويژه اسپرمین در غلظت آمینپلي کاربرد
ي بريدهدر گلبرگ باعث افزايش عمر گلجايي گل شاخه ینئپروتپوتريسین به دلیل کاهش تولید اتیلن و افزايش مقدار 

موالر بر لیتر اسپرمین از تولید اتیلن ممانعت کرد میلي 1/0با  "بالمي"ي رز رقم بريدههاي شاخهتیمار گل (.44داودي شد )
(60 .) 

 بریکس یافزایش درجه

ي بريكس هاي مختلف کاربرد پوتريسین بر افزايش درجهمقادير و روشها نشان داد که اثر نتايج تجزيه واريانس داده
ها نشان داد که کاربرد (. مقايسه میانگین داده1داري بود )جدول در سطح احتمال يک درصد معنيي میخک بريدهگل شاخه

درجهارزش داد. بريده را نسبت به شاهد افزايش هاي شاخهي بريكس گلدرجه ،هاي مختلفها و روشپوتريسین در غلظت
پوتريسین به صورت موالر میلي 02/0با ي تیمارشده بريدههاي شاخهگلدر درصد، به ترتیب  06/3و  13/3با ي بريكس 

کم افزايش  .دار داشتندمعنيو با آنها اختالف  ي تیمارها بودباالتر از بقیه پیوستهبه صورت موالر میلي 05/0اسپري و 
 (.2)جدول  بودي شاهد بريدههاي شاخهگل مربوط به( درصد 75/0ي بريكس )درجه

ها به ويژه در واکوئل باعث افزايش روند پژمردگي و سلولي در استفاده از قند ذخیره در سلولهاي درونناتواني اندامک
(. پلي34شوند )باعث افزايش پايداري غشا و کاهش پژمردگي گل ميشود. قندهاي محلول بريده ميهاي شاخهپیري گل

ي رشد، در نتیجه کاهش مصرف کنندهها به ويژه اسپرمیدين با اثر روي مقدار تولید اتیلن باعث کاهش تولید اين تنظیمآمین
ضدمیكروبي مانند ترکیبات استفاده از  شوند.در طي فرآيند تنفس و افزايش عمر گلجايي مي ینئپروتقندهاي محلول و 

. (18شد )ژربرا  يبريدهشاخهبريكس نسبت به شاهد در گل  يموجب افزايش درجه ،عمر گلجايي ها با افزايشبیوتیکآنتي
گل زير آب و ارتباط با  يهاي پیوستهتوان به بازبرشبريده را ميشاخههاي گل يبريكس در ساقه يحفظ يا افزايش درجه

 2تیمار اسپرمیدين  (.24دهد )ثیر قرار ميمیزان کربوهیدرات ساقه را تحت تأ که نسبت دادساير صفات مثل جذب آب 

 (.32بود ) "رد کورسا"ي میخک رقم بريدهي بريكس در گل شاخهترين تیمار براي افزايش درجهموالر مناسبمیلي

 کاهش وزن تر

عدم کاربرد (. 1 )جدول بوددار درصد معني يکدر سطح آماري  کاهش وزن تراثر تیمارهاي مختلف روي صفت 
گل ( در گرم 45/6کاهش وزن تر )شد، به طوري که  ي میخکبريدهگل شاخهتوجه در وزن تر پوتريسین باعث کاهش قابل

اختالف گرم،  14/5با کاهش وزن تر موالر میلي 01/0اسپري  تیمار. بودها ي گلباالتر از بقیهي شاهد بريدهشاخه
پوتريسین به صورت  موالرمیلي 05/0( در تیمار کاربرد گرم 81/1وزن تر ) ديگر، کاهشاز طرف داري با شاهد نداشت. معني

  (.2)جدول  کمتر از بقیه بود پیوسته

لیتر پوتريسین و  برگرم میلي 20غلظت شود. ميها ها و ماندگاري بیشتر گلبرگافزايش وزن تر باعث تورژسانس سلول

 "سوکاري"آلسترومريا رقم ي بريدههاي شاخهگلداري بر وزن تر ، اثر معنيلیتر اسپرمین برگرم میلي 20و  10غلظت 
گرم بر لیتر میلي 200کاربرد (. 62گاليول شد )ي بريدهگل شاخهها باعث افزايش وزن تر آمین(. استفاده از پلي5داشت )

ي رز تیمارشده با اسید هیومیک و بريدهگل شاخه(. 2ي گاليول شد )بريدههاي شاخهگلپوتريسین باعث افزايش وزن تر 
لیتر  برگرم میلي 250غظت  باپاشي پوتريسین (. محلول16) داشت نسبت به شاهدرا بیشترين میزان وزن تر  پوتريسین،
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ي ها در محلول نگهدارندهآمینکاربرد پلي (.61افزايش داد )نسبت به شاهد داري وزن تر را بو به طور معنيروي گل شب
ي بريدههاي شاخهگلباالترين وزن تر نسبي در  (.42باعث افزايش وزن تر شد ) .Dahlia pinnata L يبريدهشاخهگل 

 (.47لیتر اسید سالیسیلیک به دست آمد )گرم بر میلي 100گرم بر لیتر پوتريسین و میلي 100گاليول با کاربرد 

 خشک یدرصد ماده

ي خشک گل هاي مختلف کاربرد پوتريسین بر درصد مادهمقادير و روشها نشان داد که اثر جدول تجزيه واريانس داده
که  دادنشان ها (. جدول مقايسه میانگین داده1داري بود )جدول در سطح احتمال يک درصد معنيي میخک بريدهشاخه
بريده را نسبت به شاهد افزايش داد. هاي شاخهي خشک گلدرصد ماده ،هاي مختلفها و روشپوتريسین در غلظت کاربرد
و  درصد 14/20با  موالر پوتريسین به صورت پیوستهمیلي 05/0ي تیمارشده با بريدههاي شاخهگلدر  ي خشکماده مقدار

و  05/17ي خشک )ماده مقدار ،از طرف ديگر. بوددرصد باالتر از بقیه تیمارها  40/19موالر به صورت اسپري با میلي 02/0
پوتريسین به صورت  موالرمیلي 05/0هاي تیمارشده با ي شاهد و گلبريدههاي شاخهدرصد(، به ترتیب در گل 72/17

  (.2)جدول  کمتر از بقیه تیمارها بوداسپري 
پوتريسین از طريق کنترل تولید اتیلن، تنفس فرازگرايي شود. مواد غذايي ميافزايش وزن خشک باعث جذب بیشتر 

رکیبات ضد تشود. ميخشک بیشتر در گیاهان تیمارشده با پوتريسین  يماده يذخیره ثو باع دهدمي کاهشمیخک را 
در . (10دهند )افزايش ميشوند و وزن تر و خشک را هاي اتیلن موجب حفظ و بهبود روابط آبي مياتیلن با کنترل خسارت

میلي 20. غلظت (16سین بود )يبیشترين میزان وزن خشک مربوط به تیمار اسید هومیک و پوتر ي رز،بريدههاي شاخهگل
-هاي شاخهگلوزن خشک افزايش داري بر ین اثر معنيلیتر اسپرم برگرم میلي 20و  10لیتر پوتريسین و غلظت  برگرم 

با تیمار اسپرمیدين  "رد کورسا"ي میخک رقم بريدهگل شاخه ي خشک دردرصد ماده (.5)ند داشتي آلسترومريا بريده
ي گاليول شد بريدههاي شاخهگلگرم بر لیتر پوتريسین باعث افزايش وزن خشک میلي 200کاربرد  (.32افزايش يافت )

ي بريدهشاخهرا در گل  RNAین و ئمقدار نشاسته، پروتموالر( میلي 1/0ها )به ويژه اسپرمین در غلظت آمینکاربرد پلي(. 2)
ي مواد در اثر تنفس کاهش شوند در نتیجه تجزيههاي هیدرولیتیک ميها باعث کاهش آنزيمآمینپلي(. 14) رز افزايش داد

 .(39، 32)  يابدمي

 نشت یونی

از طرف بود. دار درصد معني احتمال يک اثر تیمارهاي مختلف روي نشت يوني در سطح ،1 جدولهاي دادهبر اساس 
که اين  شاهد محاسبه شد يبريدههاي شاخهگل(، در درصد 37/16، باالترين نشت يوني )2جدول هاي دادهبر اساس ديگر، 

هاي مختلف کاربرد پوتريسین ها و روشي تیمارشده با غلظتبريدههاي شاخهاختالف با میزان نشت يوني در ساير گل
 موالرمیلي 05/0ي تیمارشده با بريدههاي شاخهگلنشت يوني در اين میزان نشت يوني بیش از دو برابر  .دار بودمعني کامالً

  .بود پیوستهپوتريسین به کار برده شده به صورت 

توانند ها ميآمین(. پلي40)ها و اسیدهاي آمینه نقش دارند در حفاظت از غشاها و ممانعت از نشت الكترولیت هاآمینپلي
ين ه او ب نمايندشدن حفظ و غشاهاي سلولي را در برابر اکسیده کنندهاي آزاد عمل هاي راديكالکنندهبه عنوان غیرفعال
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باعث کاهش لیسیانتوس  يبريدهشاخه(. استفاده از اسپرمین و اسپرمیدين در گل 57ترتیب مقاومت غشا را افزايش دهند )
 (.9شد )نشت يوني 

 گلبرگ کاروتنوئیدبرگ و  کلروفیل

هاي مختلف کاربرد پوتريسین بر مقدار کلروفیل کل برگ و کاروتنوئید مقادير و روشنشان داد که اثر  1نتايج جدول 
(. بررسي مقايسه 1داري بود )جدول درصد معني 1 و 5در سطح احتمال میخک، به ترتیب  يبريدههاي شاخهگلگلبرگ 
گرم در میلي 25/2) ترپايین( و گرم در هر گرم وزن ترمیلي 93/3) باالتر مقدار کلروفیل( نشان داد که 2ها )جدول میانگین

 موالرمیلي 05/0و  02/0ي تیمارشده با بريدههاي شاخههاي موجود در گلمربوط به برگ به ترتیب ،(ترهر گرم وزن 
، در تیمارهاي اسپري گرم در هر گرم وزن ترمیلي 3کلروفیل باالتر از مقدار . بودشده به صورت پالس پوتريسین اعمال

، (گرم در هر گرم وزن ترمیكرو 10/6و  11/6) باالتر میزان کاروتنوئیدموالر پوتريسین نیز به دست آمد. میلي 02/0و  01/0
پوتريسین  موالرمیلي 05/0شده به صورت اسپري و پوتريسین اعمال موالرمیلي 02/0تیمارشده با هاي گلدر  به ترتیب

 05/0در تیمار پالس  (گرم در هر گرم وزن ترمیكرو 54/5مقدار کاروتنوئید )تولید شد.  پیوستهشده به صورت اعمال
در هر گرم گرم میكرو 87/1) کاروتنوئیدتولید میزان  داري با دو تیمار فوق نداشت.موالر نیز باال بود و اختالف معنيمیلي

  .کمتر از بقیه بودهاي شاهد گل در( وزن تر
ها به زردي برگاست.  بريدههاي شاخهگلشدن به پايان عمر گلجايي کاهش کلروفیل يكي از عالئم پیري و نزديک

ي از تجزيه مانعو کلروفیالز ها با جلوگیري از فعالیت پراکسیداز آمین(. پلي59دلیل تخريب کلروفیل در حضور اتیلن است )
بريده و شاخههاي کننده در کیفیت پس از برداشت گلهاي اصلي و تعیینيكي از شاخص(. 41، 5شوند )ها ميکلروفیل

بريده اهمیت شاخههاي که در ماندگاري گلهايي رنگدانهترين ها است. از مهمدر گلبرگ دانهها وجود رنگبازارپسندي آن
عمر  يافزاينده( استفاده از مواد 63زماني و همكاران ) (.26، 5ها اشاره کرد )کاروتنوئیدها و آنتوسیانینتوان به مي ،دارند

تیمار پوتريسین و ي داودي مثبت گزارش کردند. بريدهها در گل شاخهگلجايي را روي حفظ و افزايش مقدار رنگدانه
کلروفیل در  يزاد تجزيههاي برونآمین(. پلي5داشت ) آلسترومريا داري بر شاخص کلروفیل برگياسپرمین اثر معن

و  DNAدر سنتز را ها و توانايي پروتوپالست کردنداز فعالیت آنزيم پروتئاز جلوگیري  ند،ها را به تعويق انداختپروتوپالست
RNA  بیشترين میزان غلظت کلروفیل برگ مربوط به تیمار اسید  (.35) دادندو انجام چندين دوره تقسیم سلولي افزايش

( گزارش دادند که استفاده از ترکیبات ضد 36کاظمي و همكاران )(. 16رز بود )ي بريدهشاخهسین در گل يهومیک و پوتر
 . شدندبريده، موجب افزايش مقدار کلروفیل شاخههاي ي گلهاي نگهدارندهدر محلول اتیلن

 (MDA)آلدئید الون دیم

هاي گل MDA هاي مختلف کاربرد پوتريسین بر مقدارمقادير و روشها نشان داد که اثر نتايج تجزيه واريانس داده
شده به صورت پوتريسین اعمال موالرمیلي 05/0 تیمار(. 1داري بود )جدول در سطح احتمال يک درصد معني بريدهشاخه

 باالتر مقدار تولیدبود.  MDAترين تیمار جهت کاهش تجمع مناسب ،نانومول بر گرم وزن تر 55/17با القاي تولید  پیوسته
MDA (40/21  نانومول در هر گرم وزن تر 19/21و)که  شاهد بود و موالرمیلي 01/0 پیوسته متعلق به تیمار ، به ترتیب

 (.2)جدول  دار نبودموالر معنيمیلي 01/0اختالف آنها با تیمار پالس 
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استفاده از  (.56د )نکنها جلوگیري مي، از پراکسیدسیون لیپیدها و تخريب ماکرومولها در گیاهان تحت تنشآمینپلي
 1/0ي رز با بريدههاي شاخهتیمار گل (.9شد ) MDAلیسیانتوس سبب کاهش  يبريدهشاخهاسپرمین و اسپرمیدين در گل 

هاي محلول شد اما از افزايش در قابلیت ینئباالي قندهاي احیاشده و پروت موالر بر لیتر اسپرمین، باعث حفظ مقاديرمیلي
  (.60، 14) ها ممانعت کرددر گلبرگ MDAها و تجمع ها و برگنفوذپذيري غشاي پالسمايي در گلبرگ

 PODو  SODهای آنزیم

تفاوت  PODو  SODهاي آنزيمها نشان داد که بین تیمارهاي مختلف و فعالیت بررسي نتايح تجزيه واريانس داده
تحت تأثیر تیمارهاي  POD و SOD فعالیت(. 1وجود داشت )جدول در سطح احتمال يک درصد داري از لحاظ آماري معني

واحد آنزيم در  SOD (32/17( و نانومول در هر گرم وزن تر 96/2) POD کمتر فعالیتمختلف افزايش يافت، به طوري که 
 SOD (04/23( و نانومول در هر گرم وزن تر 19/4) POD باالي فعالیتگیري شد. شاهد اندازه در تیمار( هر گرم وزن تر

 02/0پوتريسین به صورت پالس و  موالرمیلي 05/0تیمارشده با هاي گلدر (، به ترتیب واحد آنزيم در هر گرم وزن تر
( و واحد آنزيم در هر گرم وزن تر 50/21) SODفعالیت  (.2)جدول  گیري شداندازه پوتريسین به صورت اسپري موالرمیلي

POD (92/3 به ترتیب در تیمارهاي اسپري نانومول در هر گرم وزن تر )موالر با میلي 02/0موالر و پالس میلي 05/0
 دار نبود.تیمارهاي فوق که فعالیت بااليي داشتند، معني

هاي فعال اکسیژن از گیاهان در برابر گونه ،اکسیداني( به عنوان ترکیبات آنتيCATو کاتاالز ) SOD ،PODهاي آنزيم
ها نیز کنند و در سنتز آنزيمهاي آزاد را خنثي ميها راديكالآمینپلي (.55، 17، 4) کنندهاي آزاد محافظت ميو راديكال

هاي فعال اکسیژن و راديكالهاي در برابر اثرات مخرب گونه هاآنها از ها به پروتئینآمینپیوند پلي(. 48مشارکت دارند )
 يبريدهشاخهدر گل  SODبه افزايش فعالیت آنزيم منجر لیتر اسپرمین  برگرم میلي 20تیمار (. 23) کندآزاد محافظت مي

را  CATداري فعالیت آنزيم لیتر پوتريسین و اسپرمین به طور معني برگرم میلي 20و  10هاي (. غلظت5)شد آلسترومريا 
 مانندهاي آزاد راديكال يهاي شكارکنندهدار میزان فعالیت آنزيم(. تیمار اسپرمیدين موجب افزايش معني5) ندافزايش داد

SOD  وCAT ( 20گرديد.) گردان سبب تحريک آنزيم پوتريسین در گل آفتابCAT ( 51شد.)  با شروع اولین عالئم
هاي گلبرگ هاي اکسیژن فعال، در سلولاثرات مخرب گونهکردن براي خنثي PODاکسیداني مانند هاي آنتيپیري، آنزيم
 . يابندافزايش مي

 

 گیری نتیجه

و علت  عمر گلجايي میخک کم استبريده است. هاي شاخهمیخک يک گیاه زينتي با ارزش تجاري باال در صنعت گل
ي سنتز اتیلن راهي مؤثر در کنندهممانعتاستفاده از ترکیبات کاهنده يا . باشداصلي آن تولید اتیلن پس از برداشت مي

ي )همه هاي مختلفها و غلظتسین در روشيکاربرد پوترافزايش عمر پس از برداشت میخک است. در پژوهش حاضر، 
هاي شاخهروز( در گل 14نتايج نشان داد که بیشترين عمر گلجايي ) عمر گلجايي را نسبت به شاهد افزايش داد. ،تیمارها(

و  تولید اتیلن با کاهشسین به صورت اسپري به دست آمد. اين تیمار يپوتر موالرمیلي 02/0ي میخک تیمارشده با بريده
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ي میخک بريدهباعث افزايش عمر پس از برداشت گل شاخهفعالیت آنزيم سوپراکسید ديسموتاز افزايش  جذب آب و افزايش
 .شودبنابراين، اين تیمار توصیه ميگرديد. 
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Effect of different concentrations and application methods of putrescine application on 

vase life, some physiological parameters and enzymatic activity of carnation (Dianthus 

caryophyllus L.) flowers  

 

Abstract 

Introduction: Carnation (Dianthus caryophyllus L.) is one of the most important cut flowers of 

the world. This flower is sensitive to postharvest ethylene and water stress and has short vase 

life. The use of retardants or inhibitors compounds of ethylene is an effective way to increase the 

postharvest life of carnation. Polyamines including putrescine (diamine), spermidine (triamine) 

and spermine (tetraamine) as new groups of plant growth regulators that are involved in various 

processes including increasing cell division, increasing enzyme biosynthesis, regulation of 

different developmental stages, differentiation, flowering, embryogenesis, rooting and maturity. 

These compounds exert their anti-aging properties by competing with ethylene production. 

Polyamines are low molecular weight organic compounds with aliphatic nitrogen groups that 

have different hydrocarbon rings and two or more amino groups (positive charge agents). These 

organic compounds bind to cell membranes, nucleic acids, and other macromolecules and are 

involved in chromatin formation, ion channel control, free radical neutralization, and gene 

expression. Cell membrane strength and stability play an important role in increasing the post-

harvest life of horticultural crops. Putrescine is the major polyamine in plants, which is a 

precursor to the synthesis of spermidine and spermine, and its positive effect on increasing the 

vase life of some cut flowers has been reported. Vase life of cut flowers of chrysanthemum, rose 

and gladiolus was increased by application of putrescine. The purpose of the present research 

was to increase the vase life of cut carnation flower using different putrescine concentrations and 

application methods.  

Materials and Methods: A factorial experiment based on completely randomized design with 

10 treatments in 3 replicates, 30 plots and 150 cut flowers was performed to investigate the effect 

of different concentrations of putrescine (0.01, 0.02 and 0.05 mM) and its application methods 

(continuous, pulse and spray) on vase life of cut carnation (Dianthus caryophyllus L.) flowers. 

Some other traits such as water uptake, dry mater percentage, decrease of fresh weight, the 

content of leaf chlorophyll and sepal carotenoid, POD and SOD enzymes activity, MDA, 

decrease of °Brix (sucrose percentage in flower stalk, soluble sugar in stem end and sepal), ionic 

leakage, ethylene were also measured. The statistical analysis of data was performed using SAS. 

The least significant difference (LSD) test at P < 0.05 was used for comparisons of different 

means of various treatments.  
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Results and Discussion: Results showed that the maximum vase life was recorded in cut flowers 

treated with 0.02 mM putrescine as spray application. The lowest ethylene production, the 

highest water uptake and superoxide dismutase enzyme activity was observed in 0.02 mM 

putrescine treatment. Some physiological parameters and enzymatic activity were also evaluated. 

In most traits, minimum values were recorded in control treatment. Water stress, reduction of 

carbohydrates, ethylene production and the presence of microorganisms are the most important 

factors in reducing the vase life of cut flowers. Polyamines have anti-stress and anti-aging roles, 

which play these regulatory processes by strengthening the plasma membrane, inhibiting the 

activity of hydrolytic enzymes, and inhibiting ethylene synthesis. Polyamines also bind to cell 

wall pectin to protect them against destructive cell wall enzymes, including pectinase. 

Polyamines delay flower maturation by inhibiting the production of essential enzymes for the 

synthesis of ethylene and inhibit the activity of ethylene. Increasing polyamines by inhibiting 

lipid peroxidation is probably one of the mechanisms responsible for the anti-aging effect of 

polyamines. Polyamines have antioxidant properties so they reduce the number of oxygen free 

radicals and the permeability of plasma membranes by decreasing the activity of lipoxygenase, 

thereby increasing the vase life and quality of flowers. The use of polyamines to increase the 

vase life of some cut flowers has been reported, which the results of the present study are 

consistent with the results of these studies. Treatment of 20 mg l–1 spermine and 10 mg l–1 

putrescine had the greatest effect on increasing vase life and reducing senescence of cut 

Alstroemeria flowers. Spermidine delayed the aging of carnation flowers. In cut rose cv. ‘Doles 

Vita’ flowers, the use of polyamines increased vase life. Treatment of 2 mM spermidine was the 

most suitable treatment to increase the vase life of cut carnation cv. ‘Red Corsa’ flowers. Cut 

rose flowers treated with humic acid and putrescine had the highest vase life compared to the 

control. Polyamines increased the vase life of cut gladiolus flowers by increasing the stability of 

plasma membranes. The addition of polyamines to the carnation flower preservative solution 

reduced their aging and prevented the production of ethylene. Polyamines appear to increase 

vase life in cut flowers by inhibiting ACC-synthase activity and reducing ethylene production. 

SOD, POD and catalase (CAT) enzymes, as antioxidant compounds, protect plants against 

reactive oxygen species and free radicals. Polyamines neutralize free radicals and are also 

involved in the synthesis of enzymes. Binding of polyamines to proteins protects them from the 

damaging effects of reactive oxygen species and free radicals. Treatment of 20 mg l–1 spermine 

increased the activity of SOD enzyme in cut Alstroemeria flowers. Concentrations of 10 and 20 

mg l–1 putrescine and spermine significantly increased catalase activity. Spermidine treatment 

significantly increased the activity of free radical scavenging enzymes such as SOD and CAT. 

Putrescine in sunflower stimulated the catalase enzyme. At the first onset of senescence, 

antioxidant enzymes such as POD increase in petal cells to reduce the damaging effects of 

reactive oxygen species. 
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