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 چكيده

 ’گرر اسکلم ‘ رقکم  می کآ  هکای گکل  ییگلجکا  عمکر  الکزایش  و کیفیت لفظ بر اتیلن و سییلوپروپانمتیل -1 تیمار اثر بررسی منظور به

 1392-93در آامایشگاه لیزیو و ی پ  اا برداشت دارشگاه تربیت م ر  در سکال   تیرار سه با تصادلی کامالً طرح قا ب در آامایشی

 سکاعت  24 مک ت  بکه  سکییلوپروپان متیکل  -1  یتر بر مییرو یتر 5/1 و 1  5/0 صفر  سطح چهار با بری ریشاخه هایگل ابت ا. ش  ارجام

سییلوپروپان اثر معنیمتیل -1تیمار  .گرلتن  قرار اتیلن  یتر بر مییرو یتر یآ نلظت معر  در ساعت 16 م ت به سپ  و ش ر  تیمار

 کلرولیکل  مق ار و گلجایی عمر بیشترین. اکسی ارت داشتهای آرتیلعا یت آرزیمبیوشیمیایی و میزان های یی  ویژگیداری بر عمر گلجا

مییرو یتر بر  یتر  5/1هرچن  که با تیمار  بود  سییلوپروپانمتیل -1  یتر بر مییرو یتر یآ تیمار به مربوب گلبرگ های آرتوسیارین و برگ

 یکآ  نلظکت  بکا  سکییلوپروپان متیکل  -1 تیمکار  تحت پراکسی اا آرزیم تلعا ی داری ر اشت. بیشترین سییلوپروپان تفاوت معنی متیل -1

 5/1تیمکار   در ترتیکب  بکه  سوپراکسکی  دیسکموتاا   و کاتکاالا  آرکزیم  لعا یت کمترین و بیشترینکه درلا ی ش   مشاه ه  یتر بر مییرو یتر

سییلوپروپان به عنوان یکآ بااداررک ه    متیل -1طورکلی  رتایج تحقی  لاضر رشان داد که  به .ش  مشاه ه شاه  تیمار و  یتر بر مییرو یتر

 گردی .’ گرر  اسلم‘بری ری می آ رقم  اکسی اری در گل شاخه های آرتیعمل اتیلن سبب الزایش عمر گلجایی و لعا یت آرزیم

 محلول گلجای کلرولیل  دیسموتاا  سوپراکسی  پیری  پراکسی اا  ها: واژه كلید

 

 

 

 

 

 Email: ahmadin@modares.ac.ir سئول م رویسن ه *

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 18دوره 

 1شماره  


 1395بهار  

 79-89 های صفحه

 

mailto:ahmadin@modares.ac.ir


 اعظم رنجبر و نوراله احمدی

 

 1395بهار   1شماره   18دوره 
80 

 مقدمه .1

ییکی اا مهمتکرین    ) Dianthus caryophyllus)گل می آ 

است که در مقیا  تجاری در سراسر  ریبری های شاخهگل

هکا و  در بکا    اه اینتکی یک شود و به عنوان گمی جهان کشت

مکورد   ریبریک  سبز و همچنین به صورت گل شکاخه لضای

هکای شکاخه  گکل  ییعمر گلجکا . [34] گیرداستفاده قرار می

هککای بسککیار مهککم در ارایککابی کیفیککت اا ویژگککی ریبریکک 

  رتییی و محیطکی دارد محصول است که بستگی به عوامل 

 در را بارای رقش گیاهی هورمون آی عنوان به اتیلن. [29]

 هکا گکل  جملکه  اا گیکاهی  هایار ام اکثر پیری لرآین  تنظیم

 خکود  بکا  همکراه  پژمردگکی  هکا گکل  اکثر در و کن می باای

اهان در معر  یکه گ اماری. [37است ] اتیلن تو ی  تنظیمی

اتیلن  گیرر   مو یول قرار می( ااد ااد و یا برون درون) اتیلن

شور  و سپ  سکیگنال  های اتیلن دریالت میتوسط گیرر ه

. شکود دست منتقکل مکی   های لعال در مسیر  به پایینتوسط  ن

هکای بیکان   اتیلن سکبب تحریکآ رورویسکی  ن     صورت ب ین

گکردد و سکبب بکروا عکوار      شور ه تحت تیمار اتیلن مکی 

. [1] شکود رویشی و اایشی گیاه میهای لیزیو و ییی در ار ام

را مینیککاتوری   رظیککراهککان یدر برخککی اا گ  در ایککن رابطککه

ها  شمع اری و بگوریا  لضور پیش اا موع  اتیلن بر پیری گل

اثر قابل توجهی دارد و این امکر منجکر بکه ککاهش عمکر گکل       

های گل را تیمار اتیلن خارجی در گلبرگ. [29و  2] گردد می

قابل توجهی در تو ی  اتیلن  لعا یکت آرکزیم ای   باعث الزایش 

گردی  و بیان هر دو  2و ای سی سی اکسی اا 1سی سی سینتاا

هککای   اگرچککه  ن[24] را تحریککآ کککرد ACS3و  ACS1 ن 

 . [2]ثر اا تیمار اتیلن خارجی ربود ثکنن ه اتیلن مت دریالت

 یهکا بکا الکزایش رفوذپکذیر    پیکری در گکل    طکورکلی  به

های اکسیژن لعال تسریع ی در اثر لمله گورهنشاهای سلو 

با کاهش پروتئین و اسی های روکلئیکآ   شود که معموالًمی

                                                           
1. ACC- synthase  
2. ACC-Oxidase 

 در اثر لعا یت پروتئااها و روکلئااهای م تلح همراه اسکت 

باشک  ککه در   ن  اکسی اتیو ریز مییین  پیری یآ لرآآلر. [4]

دخا کت   یاکسی ارتهای اکسیژن لعال و سیستم آرتیآن گوره

و الکزایش   یاکسکی ارت های آرتکی کاهش لعا یت آرزیم. دارر 

پراکسی اسیون  یپی های نشای سلو ی به عنکوان د یلکی بکر    

. [6] های م تلکح گیکاهی ذککر شک ه اسکت     پیری در گوره

 پیکری   دوره طکی  اتیلن تو ی  الزایش د یل بهعالوه بر این  

 ریز یاهانگ [.13یاب  ]می تسریع مرلله این در سلو ی مرگ

 اثکر  ککاهش  جهت در ض اکسی اسیوری سااوکارهای دارای

 بکروا  شکامل  سکااوکارها  ایکن  .باشکن  مکی  آااد هایرادییال

  3پراکسکی اا  رظیکر  گیکاه  دلاعی هایآرزیم میزان در تغییراتی

5اکسی االنلپلی  4کاتاالا
 هالنل جمله اا دیگری ترکیبات و 

 .[35باش  ]می

کننک ه  اا برداشت عامل محک ود  که پیری پ  اا آرجایی

در عرضککه محصککول و همچنککین بااارپسککن ی بسککیاری اا  

 که هاییرود   امرواه کاربردباش  می  ریبریهای شاخه گل

 اا  باشک   داشکته  بکاالیی  اطمینکان  ضکریب  هکا آن اا استفاده

  کککاربرد بککا رابطککه در. اسککت برخککوردار خاصککی اهمیککت

 اتکیلن   عمکل  ضک   ترکیکب  عنوان به سییلوپروپان متیل -1

 بکرای  اتکیلن  بکا  رقابکت  در ترکیب این کهاست  ش ه ثابت

 در توارک  مکی  اتکیلن   هکای گیررک ه  سکطح  در جایگاه کسب

 -1. [29باشککک  ] مکککؤثر اتکککیلن پاسکککخ اا جلکککوگیری

جلوگیری  سییلوپروپان اا ریزد گلبرگ در شمع اری متیل

آن به شکرایط لمکل و    ییکرده است  هرچن  که میزان کارا

 در. [8] رقل  دمای اربار و تع اد دلعات کاربرد بستگی دارد

 ای خوشکه  می کآ  بری ریشاخه هایگل روی بر ایمطا عه

 اتکیلن  تو یک   ها نلظت همه در سییلوپروپانمتیل -1 تیمار

 در کلرولیککل ت ریککب لرآینکک  آن متعاقککب و داد کککاهش را

هکای ال که   گکل  .[3التکاد ]  تثخیر به شاه  گیاهان با مقایسه

                                                           
3. Peroxidase 
4. Catalase 
5. Polyphenol oxidase 
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سکاعت   8پروپان به م ت سییلومتیل -1سیام تیمار ش ه با 

را تکا روا دواادهکم اا عمکر     هکا  ل اکثر مق ار آرتوسکیارین 

سکییلوپروپان روی  متیکل  -1 ککاربرد  .[10] ارباری داشکتن  

هیک رو ن را در مقایسکه بکا    گیاهان سویا  مقک ار پراکسکی    

ککاهش داد  همچنکین تو یک  اتکیلن و     گیاهان تیمکار رشک ه   

هککای هککای آااد را کککاهش و لعا یککت آرککزیم   رادییککال

 . [12] را الزایش داد یاکسی ارت آرتی

 ماده آی عنوان به سییلوپروپانمتیل -1 رقش به باتوجه

 اا پک   عمکر  دهنک ه  بهبکود  متعاقبکاً  و اتیلن عمل باادارر ه

 -1 کارایی ارایابیلاضر   پژوهشارجام  اا ه ا برداشت 

 رقکم  بریک ری شکاخه  می کآ  واککنش  و سکییلوپروپان متیل

. است اتیلن و سییلوپروپانمتیل -1 با تیمار در ’گرر اسلم‘

  بکا  شک ه  تیمکار  بریک ری شکاخه  گکل  رلتکار  مطا عکه   این در

 و لیزیو و یکککآ سکککطح دو در سکککییلوپروپانمتیکککل -1

 .گرلت قرار بررسی مورد بیوشیمیایی

 

 هاروش و مواد

 سکطح  چهکار  با تصادلی کامالً طرح قا ب در پژوهش  این

 هایگل. گردی  اجرا 1392-93در سال  تیرار  سه و تیمار

 های شاخ  براسا ’ 1گرر اسلم‘رقم  می آ بری ریشاخه

 در واقکع  تجکاری  یگل اره اا مویی در مرلله قلم استار ارد

 بکه  باللاصکله  هکا گکل . شک ر   برداشکت  پاک شت شهرستان

  بانبکاری  علوم گروه برداشت اا پ  آامایشگاه لیزیو و ی

 . ش ر  منتقل م ر  تربیت دارشگاه کشاورای دارشی ه

 یکآ  مک ت  بکه  گکل  هایساقه مج د  آبگیری منظوربه 

  سکا م  یهکا  گکل  سکپ  . گرلتن  قرار آم داخل در ساعت

 تیمکار  اعمال منظور به پژمردگی عالئم اا عاری و ار ااه هم

 بکه  گلجکای  ظروا درون گل هایشاخه. گردی ر  ارت ام

 تحکت   یتکری  200 ایشیشکه  اتاقآ داخل ساعت 24 م ت

                                                           
1. Dianthus caryophyllus cv. Grand Slam 

 

بکا رکام تجکاری اسکمارت      سکییلوپروپان متیکل  -1 ماده تیمار

  یتکر  بکر  مییرو یتکر  5/1 و 1  5/0 صفر  هاینلظت با 2لرد

 مجک د  دراگیکری  بکا  تهویکه  ساعت آی اا پ  .گرلتن  قرار

 سکررگ  اا اسکتفاده  بکا  اتیلن با تزری  ای شیشه محفظه درم

 نلظت با اتیلن معر  در گیاهان ها اتاقآ درون به همیلتون

 .[11گرلتن  ] قرار ساعت 16 م ت به  یتر بر مییرو یتر آی

 ظکروا  ای شیشکه  هکای اتاقآ درم رمودن باا اا پ 

 مرالکل  تمکامی . گرلتنک   قکرار  آامایشگاه میز روی گلجای

 درجککه 20±2 دمککای محیطککی شککرایط در آامککایش ارجککام

 15 رکور  شک ت  درصک    60-65 رسبی رطوبت گراد سارتی

 سکاعت  12 رکوری  سکییل  و ثاریه در مترمربع بر مییرومول

 در و [11گردیکک  ] ارجککام تککارییی سککاعت 12 و روشککنایی

 و صکفات  ارایکابی  یبکرا  الام یبرداررموره رظر مورد امان

 .یرلکت پکذ  صورت بیوشیمیایی های لیزیو و ییی و ویژگی

 آمککاری الککزاررککرم اا اسککتفاده بککا هککاداده تحلیککل و تجزیککه

MSTAT-C  هککامیککارگین مقایسککه و ( ارجککام10/2)رسکک ه 

 ارجکام  درصک   یآ التمال سطوح در LSD آامون براسا 

 .ش ر  رسم Excel الزارررم اا استفاده با هاشیل .گردی 

 

 گلجايی عمر

ییی اا مهمترین معیارهکا بکرای    ریبری های شاخهدوام گل

. شکود ارایابی عمر پ  اا برداشت ارقام ج ی  قلم اد مکی 

-عبارت است اا م ت اماری ییعمر گلجا پژوهش در این 

که گل بتوار  کیفیت خکود را اا  حکا  بااارپسکن ی لفکظ     

کن  که با شروع مرلله پیکری گکل و اا بکین رلکتن اراد     

عالئم پیری در می آ . یاب یها  این امان پایان ماینتی گل

هکا  هکا و پژمردگکی آن  ای شک ن لاشکیه گلبکرگ   شامل  و ه

 ها براسا  روا بهدوام گل  در این آامایش. [33] شود می

ککه  ها تا امکاری صورت لاصله اماری پ  اا پایان تیمار گل

 .ها اراد اینتی خود را اا دست دادر   محاسبه گردی گل

                                                           
2. Smart Fresh  
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 کلروفيل برگ گيری اندازه

ابتک ا  و کلرولیل کل   a  b گیری میزان کلرولیل برای ار ااه

اا هکر والک  آامایشکی     می آ یها اا برگ گرم 5/0مق ار 

پکودر   چینکی درون هکاون  تواین و با استفاده اا اات مکایع  

لکا ین   یهکا  پودر شک ه داخکل  و که    یهاسپ  رموره .ش 

 80اسکتون    یتکر  میلی 15ها ش  و به هر ک ام اا  و ه ری ته

دقیقکه در سکارتریفو     15بکه مک ت   ریز و ش  درص  اضاله 

چهکار درجکه    یو دمکا  دور در دقیقکه  6000بکا   دار ی چال

میکزان جکذم توسکط      سپ . گردی   یفوگراد سارتر تیسار

 663 در طول موج BIO-RADدستگاه اسپیترولتومتر م ل 

 .[27] رارومتر قرائت ش  646و 
Chlorophyll a (µg/ml) = 12/5A663 - 2/79A646 
Chlorophyll b (µg/ml) = 21/51A646 - 5/1A663 

Totall Chlorophyll (µg/ml) = Chlorophyll a + 

Chlorophyll b 

 (1) لرمول

ترتیب میزان جذم در  به A646و A663 رابطه   این در

 رارومتر است. 646و  663های  طول موج

 

 گلبرگ های آنتوسيانينگيری اندازه

 یتر متارول گرم اا بالت گلبرگ در سه میلیمیلی 200میزان 

بکه  ( 1بکه   99متارول و کلری ریآ اسی  به رسکبت  ) اسی ی

عصکاره لاصکل بکه      سکپ   ش . ه یصورت کامالً ررم سائ

در دمکای   دور در دقیقه 12000با سرعت و دقیقه  20م ت 

بکه   ییمحلول رو. سارتریفو  گردی  گراد چهار درجه سارتی

گراد در تارییی  آ شب در دمای چهار درجه سارتیی م ت

جذم توسکط اسکپیتولتومتر در طکول مکوج      .قرار داده ش 

 ɛ = 33000) رارومتر و با استفاده اا ضریب خاموشکی  550

mol2 cm-1 ) [21] محاسبه گردی. 

 

 گيری فعاليبت آنبزيم پراکسبيداز   استخراج و اندازه

(POD) 

 یتککر در سککه میلککی گلبککرگگککرم بالککت میلککی 200مقکک ار 

در هاون سکرد شک ه   mM 25 (8/6 pH ) بالرلسفات س یم

 ه یهکا ککامالً سکائ   وسیله اات مایع تا همگن ش ن رمورکه  به

 12000دقیقکه بکا سکرعت     30ها به م ت رموره  سپ  .ش 

سکارتریفو    گکراد  در دمای چهار درجه سکارتی  دور در دقیقه

 mM 25م لوب واکنش شکامل بکالر لسکفات سک یم     . ش 

(1/6 pH) گایاکول  mM 28   هی رو ن پراکسکی  mM 5  و

ها در طول امان یآ دقیقه جذم رموره. عصاره آرزیمی بود

لعا یت آرکزیم بکه   . رارومتر قرائت گردی  470در طول موج 

گرم پروتئین رارومتر به ااای میلی 470صورت د تای جذم 

 . [28] بیان گردی 

 

 گيببری فعاليببت آنببزيم کاتببا زاسببتخراج و انببدازه

(CAT) 

 یتکر بکالر   در سکه میلکی   لبکرگ بالت گ گرممیلی 200میزان 

و م لکوب   یریک گعصارهmM 25 (8/6 pH )لسفات س یم 

  در دور در دقیقه 12000با سرعت دقیقه  30اخیر به م ت 

اا محلکول  . سارتریفو  گردیک   گراد دمای چهار درجه سارتی

سکپ   . رو شناور برای سنجش لعا یت آرزیمی استفاده ش 

 mM 25 (1/6م لوب واکنش شکامل بکالر لسکفات سک یم     

pH) هی رو ن پراکسی   mM 10     و عصکاره آرزیمکی تهیکه

لعا یت کاتاالا باتوجه بکه رورک  تجزیکه هیک رو ن     . گردی 

 240 پراکسککی  و دررتیجککه کککاهش جککذم  در طککول مککوج

رکارومتر بکه    240رت د تای جکذم  صوسنجی ه و بهرارومتر 

کلیه مرالکل اسکت راج   . گرم پروتئین محاسبه ش ااای میلی

 .[7] آرزیمی روی یخ ارجام گرلت

 

 گيری فعاليت آنبزيم سوپراکسبيد  استخراج و اندازه

 (SOD) ديسموتاز

  یتکر بکالر  در سکه میلکی  لبکرگ  گرم بالت گمیلی 200مق ار 

HEPES-KOH  mM50 (8/7 pH) لکککککاوی  EDTA 

همگنکای لاصکل بکه    . شک   یریگعصاره mM 1/0س یمی 
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در دمکای   دور در دقیقکه  12000 با سکرعت دقیقه  30م ت 

ب ش رو شکناور  . گراد سارتریفو  گردی  چهار درجه سارتی

لاصل برای سنجش لعا یت سوپراکسکی  دیسکموتاا مکورد    

ترکیب واککنش در لجکم رهکایی سکه     . استفاده قرار گرلت

 :ایر است  یتر به شیلمیلی

 EDTAلاوی  pH 8/7با  mM HEPES-KOH50  بالر

-pH  L 2/10بککا  mM 1/0   mM Na2CO350سکک یمی 

methionine  mM12  Nitro Blue Tetrazolium (NBT) 

Mµ 75  Riboflavin 1 µM      و عصکاره آرزیمکی بکه مقک ار

بکه عنکوان مقک ار آرزیمکی      SODمناسب یآ وال  لعا یت 

درصک ی ریتروبلکو    50دررظر گرلته ش  که منجر بکه مهکار   

جککذم . [9] شککودمککی رککارومتر 560در ( NBT) تترااو یککوم

-م لوب واکنش با استفاده اا دستگاه اسپیترولتومتر ارک ااه 

 .گیری ش 

 

 گيری ميزان پروتئيناندازه

 وردگیری پکروتئین محلکول ککل اا رود برادلک    برای ار ااه

-آ میلییمیزان جذم   به این منظور. استفاده ش ( 1976)

مییرو یتکر عصکاره    100 یتر اا معرا برادلورد بکه همکراه   

 595آرزیمی پک  اا م لکوب شک ن کامکل در طکول مکوج       

گکرم بکر   میزان پروتئین برلسکب میلکی  . رارومتر ثبت گردی 

بن ی سرم آ بومین گرم بالت تااه با استفاده اا منحنی درجه

 .[5] محاسبه ش ( BSA) گاوی

 

 نتايج و بحث

پک  اا برداشکت    پراهمیکت هکای  مار گاری ییی اا ویژگی

اسکت ککه بکه     ریبریک  های شکاخه ویژه گل گیاهان اینتی به

کاهش اثرات رکامطلوم اتکیلن    . اب یوسیله اتیلن کاهش می

روشی مناسب جهت الزایش طول عمکر پک  اا برداشکت    

سکییلوپروپان بکه   متیل -1گیاهان است و ترکیباتی اا جمله 

ای منظور کاهش اثرات اتکیلن در بانبکاری ککاربرد گسکترده    

 . دارر 

 که اثکرات تیمکار   داد رشان هارتایج تجزیه واریار  داده

اا  ’گرر  اسکلم ‘می آ رقم  صفاتبر سییلوپروپان متیل-1

 هکای    مق ار کلرولیل برگ  آرتوسکیارین ییگلجا عمر جمله

اا  یاکسکی ارت آرتکی  هکای گلبرگ و همچنین لعا یکت آرکزیم  

دیسموتاا گلبرگ در  جمله پراکسی اا  کاتاالا و سوپراکسی 

 (.1ج ول ) بوددار آ درص  معنییسطح التمال 

 

 ’اسلم گرند‘ رقم برای مطالعه مورد صفات( مربعات میانگین) واریانس تجزیه .1 جدول

 متغیر
درجه 

 آاادی
 عمرگلجای

کلرولیل  

 کل
 آرتوسیارین

لعا یت آرزیم 

 پراکسی اا

لعا یت آرزیم 

 کاتاالا

لعا یت آرزیم 

 سوپراکسی دیسموتاا

 37/52** 38/26** 11/6** 063/0** 915/147** 028/16** 3 تیمار

 47/1 725/0 050/0 001/0 278/2 440/0 8 خطا

ضریب  

 )%( تغییرات
 88/4 50/6 68/5 28/7 97/3 45/7 

 دار نیرمعنی و درص  پنج و آی سطح در دار معنی ترتیب به  - ns و*   **

 

ها  داده رتایج لاصل اا تجزیه واریار  و مقایسه میارگین

رشکان داد    ’گررک  اسکلم  ‘می کآ رقکم    بری ری شاخه در گل

سکییلوپروپان باعکث الکزایش عمکر     متیکل  -1الزایش نلظت 

( روا 8/15)یی که باالترین عمر گلجکا طوری به  ش  ییگلجا
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سییلوپروپان  متیل -1 آ مییرو یتر بر  یتریمربوب به تیمار 

داری در سکطح  تفکاوت معنکی   LSDبراسکا  آامکون    بود.

مییرو یتکر   5/0 التمال یآ درص  با تیمار شاه  و نلظکت 

 5/1  اگرچکه بکا تیمکار    داشتسییلوپروپان متیل -1 بر  یتر

داری سییلوپروپان تفکاوت معنکی  متیل -1 ییرو یتر بر  یترم

 .(1)شیل  آ درص  ر اشتیدر سطح التمال 

 
رقم  میخک گلجای عمر بر سیکلوپروپانمتیل -1 اثر .1شکل 

 ’گراند اسلم‘
 

سییلوپروپان در ایکن آامکایش اا طریک     متیل -1تیمار با 

 ییگلجکا جلوگیری اا عمل اتیلن خارجی باعث الزایش عمر 

 ایکککن آامکککایش  لاصکککل اا همسکککو بکککا رتکککایج .  گردیککک 

با جلوگیری اا عمل اتیلن خارجی سبب سییلوپروپان  متیل-1

تحقیقات  همچنین. [8] های شمع اری گردی  الزایش عمر گل

ال ه  این استنباب ریز وجود دارد  بری ریشاخه هایگلبر روی 

 اتیلن داخلی ریز تو ی  اا جلوگیری با سییلوپروپانمتیل -1که 

الزایش عمکر   بنابراین . [10گردی ه است ] کیفیت لفظ سبب

 بکککا اسکککتفاده اا   ریبریککک  شکککاخههکککای گکککل ییگلجکککا

  سییلوپروپان راشی اا باادارر گی عمل اتیلن و متعاقباً متیل -1

 [.32و  30] باش  جلوگیری اا بیوسنتز اتیلن می

در  هامیارگینرتایج لاصل اا تجزیه واریار  و مقایسه 

صفت مق ار کلرولیل برگ رشکان داد ککه بیشکترین مقک ار     

بع  اا اعمکال تیمکار مربکوب بکه      کلرولیل در روا دواادهم

سکییلوپروپان بکود ککه    متیکل -1تیمار یآ مییرو یتر بر  یتر 

 داری در سکطح التمکال  تفاوت معنی LSDبراسا  آامون 

متیککل -1مییرو یتککر بککر  یتککر  5/1آ درصکک  بککا تیمککار یکک

 5/0 ککه بکا تیمکار شکاه  و    سییلوپروپان ر اشت  درلکا ی 

را  یدارسییلوپروپان تفاوت معنیمتیل -1 مییرو یتر بر  یتر

 .(2)شیل  رشان داد

 
 برگ كلروفیل مقدار بر سیکلوپروپانمتیل -1 اثر .2شکل 

 ’گراند اسلم‘قم ر میخک
 

 کلرولیل یسییلوپروپان در لفظ محتوامتیل -1اثرات 

جلکوگیری اا   راشی اا بااداررک گی عمکل اتکیلن و متعاقبکاً    

باشک  ککه مهمتکرین عامکل اردبرگکی در      بیوسنتز اتیلن مکی 

 آامایش این رتایج با همسو. شودگیاهان اینتی محسوم می

 می ککآ بریکک ریشککاخه هککایگککل روی بککر ایمطا عککه در

 را اتککیلن تو یکک  سککییلوپروپان متیککل -1 تیمککار ای  خوشککه

 بکا  مقایسکه  در را کلرولیکل  ت ریکب  آن متعاقکب  و کاهش

  همچنکککین  .[3ارککک اخت ]بکککه تکککثخیر  شکککاه  گیاهکککان

 و داوودی در برگککی ارد شککروع اا سککییلوپروپانمتیککل -1

 مکورد   ایکن  در. [31رمود ] ممارعت’ 1ایزبل‘ رقم شمع اری

 هایگیرر ه کردن مس ود به سییلوپروپان متیل -1 تیمار اثر

 . شودمی داده ارتباب اتیلن

سکییلوپروپان  متیکل  -1 آ مییرو یتکر بکر  یتکر   یک تیمار 

                                                           
1. Isable  
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را در روا دواادهکم   های گلبکرگ  بیشترین مق ار آرتوسیارین

تفکاوت    LSDبراسکا  آامکون    .بع  اا اعمال تیمار داشت

 5/1آ درصکک  بککا تیمککار یکک داری در سککطح التمککالمعنککی

ککه   درلا ی  سییلوپروپان ر اشتمتیل -1مییرو یتر بر  یتر 

تفاوت در سطح التمال یآ درص  بکا تیمکار شکاه  و     این

 دار بکود سکییلوپروپان معنکی  متیل -1 مییرو یتر بر  یتر 5/0

 .(3)شیل 
 

 
 گلبرگ آنتوسیانین مقدار بر سیکلوپروپانمتیل -1 اثر .3شکل 

 ’گراند اسلم‘رقم  میخک
 

 عمکل  اا ممارعت درسییلوپروپان متیل -1اثرات مثبت 

  pHلفظ دررتیجه و پیری ار اختن تثخیر به خارجی  اتیلن

 لتوسککنتزی هککایررگ ارککه لفککظ عامککل سککلول مناسککب

متیکل   -1 های ال ه سیام تیمار ش ه بکا گل .بود ها آرتوسیارین

پروپککان بککه مکک ت هشککت سککاعت لکک اکثر مقکک ار سککییلو

 .[10] را تا روا دواادهم اا عمر ارباری داشتن  ها آرتوسیارین

هکای آرتوسکیارین بعک  اا     ت ریب ررگ ارکه   به طور معمول

 هاسکت براکتکه  نبرداشت به د یل اا بین رلتن عملیرد نشکا 

ممین اسکت بکه ایکن     ها ثابت مار ن آرتوسیارین[. 19و  18]

 نتوار  آسیب به نشاسییلوپروپان میمتیل -1د یل باش  که 

برد بنکابراین ککار  . [17] را در محصوالت تااه کاهش دهک  

هکای  سییلوپروپان ممین است کیفیت گکل متیل -1تجاری 

طکی   .می آ را تحت شرایط پ  اا برداشت الزایش دهک  

  pHابک  ککه بکا الکزایش    یواککوئلی الکزایش مکی    pHپیری 

. [38] شککودررککگ مککیقبککل اا ت ریککب بککی هککا آرتوسککیارین

بکه وسکیله لعا یکت آرکزیم      هکا  ت ریب آرتوسیارین  همچنین

 .[14] الت اکسی اا ریز اتفاق میلنل  پلی

رتایج لاصکل اا تجزیکه واریکار  و مقایسکه میکارگین      

 ها رشان داد  ل اکثر لعا یت آرزیم کاتاالا و سوپراکسی  داده

 5/1سکییلوپروپان بکا نلظکت    متیکل  -1دیسموتاا در تیمار 

 LSDدسکت آمک  ککه براسکا  آامکون       همییرو یتر بر  یتر ب

آ درصک  بکا   یک در سطح التمکال   داریدارای تفاوت معنی

 . (6و  5  4های  )شیل سایر تیمارها بود

 
 كاتاالز آنزیم فعالیت بر سیکلوپروپانمتیل -1 اثر .4شکل 

 ’گراند اسلم‘رقم  میخک گلبرگ

 
 آنزیم فعالیت بر سیکلوپروپانمتیل -1 اثر .5 شکل

 ’گراند اسلم‘ رقم میخک گلبرگ سوپراكسیددیسموتاز
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 پراكسیداز آنزیم فعالیت بر سیکلوپروپانمتیل -1 اثر .6 شکل

 ’گراند اسلم‘ رقم میخک گلبرگ

 

سکییلوپروپان بکا نلظکت یکآ     متیل -1تیمار   همچنین

مییرو یتر بر  یتر بیشترین لعا یت آرزیم پراکسی اا را داشت 

داری در سککطح تفککاوت معنککی LSDکککه براسککا  آامککون 

 . داشت آ درص  با سایر تیمارهایالتمال 

 ایکن  در اکسکی ارت آرتی هایآرزیم لعا یت سطوح لفظ

 -1 توسکط  اکسکی اتیو  هکای تنش کاهش واسطه به آامایش

 تو یکک  و عمککل اا جلککوگیری بککود  سککییلوپروپانمتیککل

 در رهایت و سییلوپروپانمتیل -1 توسط اتیلناتوکاتا یزور 

دمای راشی اا آن باعث ایجاد  و تنف  الزایش اا جلوگیری

هکای گیکاهی   آرزیم شرایط دمایی مناسب جهت ارجام لعا یت

لرآینکک  پیککری گلبککرگ بککا تغییککرات متککابو ییی و   .گردیکک 

. شکود لیزیو و ییی همراه است که منجر به مرگ گلبرگ می

های مرتبط با پیکری آنکاا   ای اا  نپیری توسط بیان مجموعه

شککود و در سککطح متککابو ییی بککه صککورت لرآینکک هایی  مککی

تیو متجلی گشته و انلب لرآین های کاتابو ییی درگیر اکسی ا

 .  [6] ابن یدر پیری به طور نیرقابل برگشت الزایش می

در نشککاهای مییروسککومال می ککآ مقکک ار ایککادی     

در ایکن  . [25] شکود سوپراکسی  در طول پیکری تو یک  مکی   

های آااد راشی اا تکنش اتکیلن   آامایش ریز الزایش رادییال

 در گیاهکککاری ککککه بکککا صکککفر مییرو یتکککر بکککر  یتکککر      

سییلوپروپان تیمار ش ر  سبب آسیب بکه سیسکتم   متیل -1

هکای دلکاعی   اکسی ارتی و کاهش لعا یت آرکزیم  یدلاعی آرت

 هککای م تلککح کککه در تیمککار بککا نلظککتدرلککا ی  گردیکک 

سییلوپروپان به د یل کاهش اثرات اتکیلن خکارجی   متیل -1

 .اکسی ارت بیشتر بودای آرتیهمیزان لعا یت آرزیم

پراکسی اا کارکردهکای بیو کو ییی متفکاوتی اا جملکه     

هی رو ن  بیوسکنتز  یگنکین  سکیگنا ینگ    ادایی پراکسی   سم

کاتکاالا بکه عنکوان    . [15] هورموری و پاسخ به تنش را دارد

اسکت ککه عملیکرد اصکلی آن در      عامل بیو و ییی مهمکی 

سکت و رقکش مهمکی در    لراین  متابو یسکم اکسکیژن لعکال ا   

های آااد اکسیژن و پراکسی  هی رو ن و آاادساای رادییال

. [36] هکای هی روکسکیل دارد  جلوگیری اا تشییل رادییال

 -م  سوپراکسی  دیسموتاا اا جمله سوپراکسی  دیسموتاا

دیسموتاا  روی  سوپراکسی  دیسموتاا منگنز و سوپراکسی 

در . [26] ی  دارر سلو ی رقش مهمی در مهار سوپراکس برون

دیسککموتاا در  واقککع پراکسککی اا  کاتککاالا و سوپراکسککی   

رگه اری تعادل متابو یسم اکسیژن در بالکت گیکاهی رقکش    

اکسکیژن لعکال باعکث پراکسی اسکیون  یپیک  و      . [41] دارر 

  و شکود خسارت به نشکای سکلول و دررهایکت پیکری مکی     

هایی که آرزیمثیر بر لعا یت ثسییلوپروپان توارایی تمتیل -1

  .[23] دارد  کنن اکسیژن لعال را لذا می

  الکزایش در  لاصکل اا تحقیک  لاضکر   با رتایج  مطاب 

 کاتکاالا  سوپراکسکی   )ی اکسکی ارت  هکای آرتکی  لعا یت آرکزیم 

 -1های گالیول تیمار ش ه با گلچه( دیسموتاا و پراکسی اا

رسک  ایکن   بکه رظکر مکی   . سییلوپروپان دی ه ش ه استمتیل

را  ریبریک  هکای شکاخه  هکای اکسکی اتیو در گکل   مار تنشتی

هکا  لعا یت این آرزیم دیگر  به عبارت. [16] ده کاهش می

هکای  ها در برابر تکنش به عنوان عاملی برای لفاظت سلول

قابل ذکر است که لتی اگکر سکطوح    .[40] اکسی اتیو است

سییلوپروپان کاهش یاب   لعا یکت  متیل-1اتیلن در پاسخ به 
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  همچنکین . الزایش خواه  یالکت  یاکسی ارتهای آرتیرزیمآ

هکای پراکسکی اا    الزایش قابکل تکوجهی در لعا یکت آرکزیم    

هکای  هکای گکل  دیسموتاا در گلبکرگ  کاتاالا و سوپراکسی 

 تیمککار شکک ه بککا  ’1پرپککل اُن آلککیال‘ گلکک اری می ککآ رقککم

  تیمککککار. سککککییلوپروپان مشککککاه ه گردیکککک  متیککککل -1

سییلوپروپان سبب ککاهش پراکسکی  هیک رو ن و    متیل -1

در مقایسکه بکا   (  یآریکون پراکسک  ) های سوپراکسکی  رادییال

این کاهش ممین است راشی اا [ که 20] گیاهان شاه  ش 

هی رو ن و آریون  سطوح پایین تو ی  اتیلن و مهار پراکسی 

 هککای پراکسککی اا و سوپراکسککی  پراکسککی  توسککط آرککزیم 

  .[22] دیسموتاا باش 

2مارچوبه در
 (Asparagus officinalis )1- سییلوپروپان متیل 

ثیر بر بیوسنتز  ارتقال سیگنال و عمل اتیلن پیری ثاا طری  ت

ار ااد  سوپراکسی  دیسموتاا و کاتکاالا ریکز   خیر میثرا به ت

 -1 تیمکار . [39] توارن  اا تشییل اتیلن جلکوگیری کننک   می

 عمکر  الکزایش  و پیکری  در تثخیر به قادر سییلوپروپانمتیل 

 الکزایش  و لتوسکنتزی  هکای ررگ اره لفظ طری  اا گلجایی

در گکل شکاخه بریک ری     اکسکی ارتی آرتکی  هایآرزیم لعا یت

سییلوپورپان با  متیل-1ماده  .است’ گرر  اسلم‘می آ رقم 

اکسکی ارت اا عمکل اتکیلن     هکای آرتکی   الزایش لعا یت آرزیم

بریک ری   شکاخه  هکای  هکای ایسکتی در گکل    خارجی و تنش

هککای لیزیو ککو ییی و  جلککوگیری کککرده اسککت و لعا یککت 

 بیوشیمیایی را در سطوح مطلوم لفظ کرده است.
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