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 چكيده

 درʻ کورسزا  رد رقز   میخز   بریزه   شزاهه  گز   یگلجزای  عمزر  افزاایش  و کیفیت برحفظ هاآمینیپل اثر بررسی منظور به آزمایش این

 هزا  فاکتور مقایسه منظور به تصادفی کامالً طرح قالب در یآزمایش ،منظور بهین .گرفت انجام رفسنجان آزاد دانشگا  باغبانی آزمایشگا 

 بزا  مزوالر  میلزی  3 و 2 ،1 حوسزط  در اسزپرمین  و موالر میلی 3 و 2 ،1 حوسط در پوترسین موالر، میلی 2 و 1 ،5/0 حوسط در اسپرمیهین

 پارامترهزا   و گلجزایی  عمزر  پزییرفت.  انجزام  تکزرار  سزه  و تیمزار  10 در بریزه   گ  ها  شاهه رو  بر پاشی محلول صورت به شاهه

 هزا  گ مانهگار  دار معنی طور به شاهه با مقایسه در آمین پلی  تیمارها کلیه شهنه. گیر انهاز  مختلف فیایولوژیکی و رفولوژیکیوم

 کمترین و گلجایی عمر باالترین باعث موالر میلی 2 اسپرمیهین تیمار دادنه. کاهش را شه  تولیه اتیلن میاان دیگر، طرف از و افاایش را

-معنزی  افاایش باعث تیمارها کلیه بودنه. هوبی کیفیت دارا  تیمار این در هاگ  نگههار ، روز 10 از پس که طور  به شه، اتیلن تولیه

 تنهزا  موالر میلی 2 و 1 اسپرمیهین .بود تیمار مؤثرترین موالر میلی 2 نیاسپرمیه تیمار و شهنه محلول جیب میاان و هاگ  قطر در دار 

 جامزه  مزواد  نظیزر  فیایولوژیکی صفات میاان بیشترین .کردنه حفظ دارمعنی طور به را هاگ  در هش  ماد  درصه که بودنه هاییتیمار

 2 اسپرمیهین تیمار آزمایش این نتایج به باتوجه ،بنابراین .شه مشاهه  موالر میلی 2 اسپرمیهین کاربرد اثر در فی کلرو و پروتئین محلول،

 شود.می پیشنهاد ʻکورسا رد میخ  بریه  گ  گلجایی عمر افاایش منظور به تیمار بهترین موالر میلی

 مانهگار  بریه ، شاهه گ  ،پوترسین ،اسپرمین ،اسپرمیهین ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 از یکزززی (.Dianthus Caryophyllus L) میخززز  گززز 

 هزا  گز   بزودن  دارا دلی  به که است یگیاهان ترینپرفروش

 از یکزی  عنزوان  بزه  باال تولیه و زیرکشت سطح متنوع، و زیبا

 در و شزود مزی  داد  پزرورش  دنیزا  سراسزر  در هزا  گ  برترین

 .[23] است االییب اقتصاد  ارزش دارا  گ  جهانی صنعت

 یکی توانهیم مناسب یمیاقل تنوع داشتن با رانیا کشور

 سزطح  و منطقزه  در ا یز گ و گز   هیز تول مهز    هزا قطب از

 امزا  ،اسزت یدن گ  هکننه یتول نیهفتم رانیا باشه. یالملل نیب

 دارد قزرار  10۷ رتبه در کشور 11۷ نیب در صادرات نظر از

  اینزا   سه  راتصاد نهیزم در نامناسب گا یجا نیهم که

 رق  کشورمان  برا ینتیز ا یگ و گ  یجهان صادرات از را

 ارزش دالر اردیز لیم 23 از شیبز  2010 سزال  در .است زد 

 فقز   رانیز ا امزا  شزه،  برآورد محصول نیا یجهان صادرات

 ونیز لیم 2/11 معادل که را سه  نیا از درصه 6/0 توانست

 از .هکنز  هزود  بینص است، محصول نیا صادرات در دالر

 کزار  و کشزت  وسزیعی  گستر  در ایران در که زینتی گیاهان

 میخز ،  داود ، ،مزری   رز، گالیزول،  بزه  توانمی ،شودمی

 و قرمزا  بیزه  مارگریزت،  آنتوریوم، ژربرا، استرلیتایا، لیلیوم،

 .[2] نمود اشار  زینتی آفتابگردان

 بزه  ا منطقزه  از جهان سراسر در هاگ  ،حاضر حال در

 اروپزا  به کلمبیا از و ژاپن به هلنه از مثال را ب ،دیگر منطقه

 اصلی عام  هاگ  هوایی نق  و حم  هاینه یابنه.می انتقال

 است بریه  شاهه ها گ  تجارت در سودآور  بر اثرگیار

 و دهنهگان پرورش انتقال، نوع این باال  هاینه به باتوجه و

 کزامیون  و کشزتی  از اسزتفاد   بزه  مجبزور  گ  فروشان عمه 

 حمز   زمان مهت شهن ترطوالنی باعث امر این که انهشه 

 را هزا گ  نگههار  جهیه ها روش از استفاد  لاوم و شه 

 عمزه   محزهودیت  برداشزت  از پزس  پیر  دهه.می افاایش

 هزا  تزالش  و بزود   بریه  ها گ  از بسیار  فروش برا 

 برداشت از پس تیمارها  هتوسع و کشف جهت در زیاد 

 اسزت  شزه   داد  اهتصزا   بریه  ها گ  ار مانهگ برا 

 پیشزبرد  در مهمزی  نقزش  اتزیلن  هورمزون  که آنجا از [.10]

 شزاهه  هزا  گز   ویزه   بزه  باغی محصوالت در پیر  فراینه

 جلزوگیر   اتیلن فعالیت و تولیه از که ترکیباتی دارد، بریه 

 بسزیار  بریزه   گز   کیفیت حفظ و دوام افاایش در کننهیم

  .هستنه گیاررثیأت

 مولکولی وزن با کاتیونیپلی ها هیهروکربن هاآمینپلی

 گزرو   دو بزا  هطزی  کربنی زنجیر  دارا  که باشنهمی پایین

 از عبارتنزه  هزا آمزین پلزی  تزرین مهز   هسزتنه.  انتهایی آمینی

 سزه  )دارا  اسزپرمیهین  (،1آمزین  گرو  دو )دارا  پوترسین

 (3آمززین گززرو   هززار )دارا  اسززپرمین و (2آمززین گززرو 

 در کمتر میاان به که دیگر ها آمین پلی (.2 و 1 ها  )شک 

 ،4هومواسززپرمیهین شزام   ،دارنزه  وجزود  زنزه   موجزودات 

 8کزاداورین  و ۷ترمواسزپرمین  ،6کالهوپنتامین ،5هومواسپرمین

 .[4] باشنهمی

 دارنززه. ضززهپیر  ویهگززی گیاهززان در هززاآمززینپلززی

 فزراوان  جزوان  هزا  انزهام  در اسپرمیهین ویه  به ها آمین پلی

 اینکزه  به باتوجه یابه.می کاهش بافت شهن مسن با و بود 

 گیزر   پیش و پیر  عالئ  کاهش باعث ها آمینپلی با تیمار

 و کلروفی  یاانم کاهش ماننه پیر  به مربوط ها حالت از

-مزی  پیر  شروع که شودمی استنباط ،هنگردمی هاینئپروت

 و 9دکربوکسیالز رژنینآ آنای  فعالیت کاهش از ناشی توانه

 .[15] باشه هاآمین پلی میاان تولیه کاهش درنتیجه

 

 

                                                           
1 . Diamine 

2 . Threeamine 

3 . Tetraamine 

4 . Homospermidine 

5 . Homospermine 

6 . Caldopantamine 

7 . Termospermine 

8 . Cadaverine 

9 . Arginine decarboxylase 
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 مختلف هایروز در ’كورسا رد‘ رقم میخک گل كیفیت بر پوتریسین و اسپرمیدین اسپرمین، هایآمین پلی مختلف تیمارهای ثیرأت . 1 شکل

  باشند.می دهم و هشتم ششم، م،چهار دوم، هایروز به مربوط راست به چپ سمت از ترتیب به ها ستون

(SPD: اسپرمیدین، SPR: و اسپرمین PUT: پوترسین،) نیستند دارمعنی اختالف دارای مشابه باحروف هایداده (01/0>P.) 

 

 
 ’كورسا رد‘ رقم میخک گل ماندگاری بر پوتریسین و اسپرمیدین اسپرمین، هایآمین پلی مختلف تیمارهای ثیرأت . 2 شکل

(SPD: پرمیدین،اس SPR: و اسپرمین PUT: پوترسین،) 01/0) نیستند دارمعنی اختالف دارای مشابه حروف با هایداده>.(P 
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 دارنززه. ضززهپیر  ویهگززی گیاهززان در هززاآمززینپلززی

 فزراوان  جزوان  هزا  انزهام  در اسپرمیهین ویه  به ها آمین پلی

 اینکزه  به باتوجه یابه.می کاهش بافت شهن مسن با و بود 

 گیزر   پیش و پیر  عالئ  کاهش باعث ها آمینپلی با ارتیم

 و کلروفی  یاانم کاهش ماننه پیر  به مربوط ها حالت از

 پیزر   شزروع  کزه  شزود مزی  اسزتنباط  ،هنگردمی هاینئپروت

 آرژنززین آنززای  فعالیززت کززاهش از ناشززی توانززه مززی

 هزا آمزین  پلزی  میزاان  تولیه کاهش درنتیجه و 1دکربوکسیالز

  .[15] باشه

 - اسمادهز  پزیش  نظزر  از اتزیلن  و هزا  آمین پلی بیوسنتا

 پیزر   و رسیهن در ترکیب دو این و بود  2متیونین ادنوزی 

 رسیهن که دهنهمی نشان هاپهوهش و دارنه متضاد  اثرات

 همچنین، .[12] است. ماد  دو این تعادل از حاص  پیر  و

 تزاز ،  وزن دار معنزی  طزور  هبز  توانهمی هاآمین پلی کاربرد

 گ  گلجایی عمر و گ  شهن باز نگههارنه ، محلول جیب

 ʻریکو رق  میخ  بریه  شاهه گ  .[14] دهه بهبود را ورد

 هبز  آمزین پلزی  مختلزف  هزا  غلظزت  بزا  ʻلیسا رق  ژربرا و

 میخز   گز   در شزهنه.  تیمزار  نگههارنزه   محلول صورت

 اسزپرمیهین  موالر میلی 10 تیمار در پیر  در هیرأت بیشترین

 بهتزرین  ژربزرا  گز   در آمزه.  دست هب نگههارنه  محلول در

 محلزول  در اسپرمیهین موالر میلی 10 پاشیمحلول در نتیجه

 در مزوالر  میلزی  1/0 بزا  تیمار .[91] آمه دست هب نگههارنه 

 محلول پروتئین و کاهنه  قنهها  حفظ باعث اسپرمین لیتر

 بریززه  شززاهه ورد گزز  در گلجززایی عمززر مرحلززه طززی در

 کزه  هر نزه  .اسزت  داد  کزاهش  را اتزیلن  تولیه و ددگر می

 [.13] نهاد نشان را ا مالحظه قاب  اثر اسپرمیهین

 از یکی عنوان به میخ  ،شه ذکر نیا قبالً که گونههمان

 دارا  دنیزا،  سزطح  در بریزه   شاهه ها  گ  پرطرفهارترین

 متنزوع  ظزاهر   هصوصیات و هارنگ با زیاد  بسیار ارقام

                                                           
1 . Arginine decarboxylase 

2 . S-Adenosylmethionine (SAM) 

 متوسز   بزا  ʻکورسزا  رد رقز   ارقزام،  ایزن  از یکی باشه.می

 باتوجزه  میخز   این است. قرما رنگ و روز پنج مانهگار 

 در آن پززرورش بززرا  هززوایی و آب مطلززوب شززرای  بززه

 بازارها  سطح در آلیایه  بسیار جایگا  توانهمی کشورمان

 حاضزر،  پزهوهش  انجزام  از هزهف  باشزه.  داشته المللی بین

 ترکیبزات  توسز   میخ  گ  رق  این گلجایی عمر افاایش

 بزا  مقایسزه  در کزه  باشزه  می هاآمین پلی نظیر مؤثر و جهیه

 نهارنزه  زیست محی  برا  آلودگی گونه هیچ دیگر ترکیبات

  باشنه.می مؤثر ک  غلظت در و

 

 روشها و مواد

 مختلزف  پاشیمحلول تیمارها  مقایسه حاضر، پهوهش در

 جاییگ  عمر و تکیفی بر اسپرمین و پوترسین اسپرمیهین،

 شزاهه  تیمزار  بزا  3ʻکورسزا  رد رق  میخ  بریه  شاهه گ 

 بریزه   شزاهه  هزا  گز   آزمزایش،  ایزن  در گرفت. صورت

 شهرسزتان  در واقز   ا گلخانزه  از ’کورسزا  رد‘ رق  میخ 

 به باغبانی قیچی از استفاد  با هاگ  این شهنه. تهیه محالت

 شهنه  داد مجهد برش اریب صورت به مترسانتی 33 طول

 لیتزر   میلزی  500 ا  شیشزه  هزا  ارلن داه  در بالفاصله و

 تیمارهزا   سزپس  گرفتنزه،.  قزرار  درصه سه ساکارز حاو 

 پوترسزین  ،مزوالر  میلی 2 و 1 ،5/0 سطح سه در اسپرمیهین

 سزطح  سزه  در اسپرمین و موالر میلی 3 و 2 ،1 سطح سه در

 رو  بززر پاشزی  محلززول صزورت  بززه رمزوال  میلزی  3 و 2 ،1

 هزیس  کامالً آن سطح کلیه که طور  به بریه  گ  ها  شاهه

 بزا  ژرمینزاتور   در شزه   تیمزار  ها  گ  رفت. کار به شود،

 ۷5-65 نسزبی  رطوبزت  گزراد،  سزانتی  درجزه  25 ±1 دما 

 12) ثانیزه  بزر  مترمرب  بر میکرومول 15 نور میاان و درصه

 آزمزایش  درطزول  تزاریکی(  سزاعت  12 و روشنایی ساعت

 بزر  اسزپر   صورت به هاآمین پلی پاشی لولمح .گرفتنه قرار

 صزورت  آزمزایش  ابتزها   در بریزه   گز   هزا  شاهه رو 

                                                           
3 . Red Corsa 
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 عمر شهنه. پاشی محلول مقطر آب با شاهه ها گ  گرفت.

 پهمردگزی  زمزان  تزا  آزمزایش  شروع زمان از ها گ  گلجایی

 نمودنزه،  ریاش به شروع هاگلبرگ که زمانی یا و ها گگلبر

 شه. ثبت

 تکزرار  ۷ بزا  پانز   تسزت  از هزا گز   فیتکی تعیین برا 

 هزا گ  کیفیت بنه  رتبه منظور به 4 تا 1 اعهاد شه. استفاد 

 ترتیزب  به 4 تا 1 اعهاد که ترتیب این به است شه  استفاد 

 بزود.  ضزعیف  و متوسز   هزوب،  عالی، کیفیت دهنه  نشان

 شزک   نظیزر  گز   ظزاهر   هصوصزیات  نفر ۷ منظور، بهین

 4 تزا  1 اعزهاد  با و کرد  تست را گ  بو  و رنگ ظاهر ،

 و متوسز   هزوب،  عزالی،  کیفیزت  دهنه  نشان ترتیب به که

 [.18] شه انجام بنه  رتبه است، ضعیف

 و اول( )روز ابتزها  زمزان  دو در گز   قطزر  گیزر  انهاز 

 بزر  کزولیس  از اسزتفاد   بزا  یزازده (  )روز آزمزایش  انتها 

  هزا شزاهه  ،آزمزایش  انتها  در ه.ش انجام مترمیلی حسب

 مزهت  بزه  گرادسانتی درجه 120 دما  با آون در بریه  گ 

 بزا  هزا شزاهه  هشز   وزن سزپس  و گرفته قرار ساعت 24

 شه گیر انهاز  001/0 دقت با دیجیتالی ترازو  از استفاد 

 شزاهه  هش  وزن هش ، ماد  درصه گیر انهاز  برا  و

 ضزرب  100 عزهد  در و کزرد   تقسزی   اولیزه  تزر  وزن بر را

 .[1۷] گردیه

 آزمزایش   هزارم  و دوم روز در محلزول  جزیب  میاان

 ظزرف  آزمزایش  اول روز رد ،منظزور  بزهین  گرفت. صورت

 بزا  دیجیتزال  ترازو  با را درصه 30 ساکارز محلول حاو 

 در جزیب  آوردن دسزت  هبز  برا  و کرد  وزن 001/0 دقت

 وزن را ،یافتزه  کزاهش  آن آب کزه  را ظرفزی  ،موردنظر روز

  نزهین  دیگر، طرف از گردیه. محاسبه وزن کاهش و کرد 

 بزین  در تبخیزر  میزاان  گیزر   انزهاز   بزرا   گ  بهون ظرف

 تبخیزر  بزه  مربوط عهد ترتیب بهین و شه داد  قرار تیمارها

 محلول جیب گیر  انهاز  از پس شه. کسر اولیه وزن از نیا

 شزه.  جبزران  یافته کاهش آب میاان مقطر، آب از استفاد  با

-مزی  متزر  میلی بر برحسب حلولم جیب گیر  انهاز  برا 

 [:5] کرد استفاد  زیر رابطه از توان
ρ  = m (g))/V (cm3) 

 (1 رابطه

 در کز   پزروتئین  و محلول جامه مواد گیر انهاز  برا 

 و شزه  اسزتفاد   وبیزور   آنتزرون  معزرف  از ترتیب به ها برگ

 در نزور  جیب اسپکتروفوتومتر، دستگا  از استفاد  با سپس

 و 11] گردیزه  قرائزت  نزانومتر  625 و 595 هزا   موج طول

 بزرا   اسزتون  از ها برگ ک  کلروفی  گیر انهاز  برا  [.2۷

 بزا  محلزول  نزور  جیب میاان بعه مرحله در و گیر  عصار 

 6/646 هزا  موج طول در اسپکتروفتومتر دستگا  از استفاد 

 کلروفیز   غلظزت  نهایزت  در و شه قرائت نانومتر 6/663 و

 .:[3] گردیه محاسبه زیر ابطهر از استفاد  با ک 
 (μm/ml) = [(17.76 × OD646.6) + (7.37 × OD663.6)] 

× V/W ک  کلروفی 

 (2 رابطه

 حجز   V ،شزه   قرائزت  جزیب  میزاان  OD رابطزه،  این در

 باشه. می )گرم( نمونه تر وزن W و شه  مصرف استون

 2 بطزر   ی  در گ  شاهه هر اتیلن، گیر  انهاز  برا 

 داد  قزرار  سلسزیوس  درجزه  20 دما  در ییرنفوذناپ لیتر 

 یز   مخصو ، سرنگ ی  توس  ساعت24 از بعه و شه

 از اسزتفاد   با و شه  گیر نمونه بطر  درون گاز از لیتر میلی

 آن در موجزود  اتزیلن  میزاان  گزاز   کروماتوگرافی دستگا 

 از اسزتانهارد  منحنزی  رسز   منظور به [.۷] گردیه یادداشت

 بزر  اسزتانهارد  غلظزت  نمزودار  و شزه  استفاد  هالص اتیلن

 محاسزبه  رابطزه  از هز   معادلزه  و رسز   پی  سطح حسب

 گردیه:

5/1X +  652/1Y = 5/1X +  652/1Y =  

  (3 رابطه

 و اسزپرمین  پوترسزین،  هزا  تیمار اثرات آمار  بررسی

 انجزام  تکرار 3 در تصادفی کامالً طرح قالب در اسپرمیهین

 بززا آزمایشززی واحززه 30 در تیمززار 10 درمجمززوع، .گرفززت
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 تجایه منظور به همچنین گرفتنه. قرار مقایسه مورد یکهیگر

 اسزتفاد   (9 )نسخه SAS آمار  افاار نرم از هاداد  تحلی  و

 ا  نهدامنزه  آزمزون  طریق از هاداد  میانگین مقایسه و شه

 هانمودار و شه انجام درصه 5 و 1 احتمال سطح در دانکن

 گردیهنه. رس  Excel افاار نرم استفاد  با

 

 بحث و نتایج

 اسزپرمیهین  اسپرمین، ها  آمین پلی کاربرد اهمیت به باتوجه

 میخز ،  گز   برداشزت  از پس عمر افاایش در پوترسین و

 مزورد  آمه  دست به نتایج آزمایش مراح  کلیه انجام از پس

 اسززپرمین، تززأثیر نتززایج گرفززت. قززرار تحلیزز  و تجایززه

 و مرفولزززوژیکی صزززفات بزززر پوترسزززین و اسزززپرمیهین

 حاصز ،  نتزایج  براسزاس  و گردیزه  مشزخص  فیایولوژیکی

 گردیزه  بحزث  جهاگانه صورت به صفات از کهام هر برا 

 (.2 و 1 ها  )جهول

 

 ’كورسا رد‘ رقم میخک در شده ارزیابی صفات برخی واریانس تجزیه نتایج . 1 جدول

 تغییرات مناب 
 درجه

 آزاد 

 مربعات میانگین

 گ  قطر
 ماد 

  هش

 مواد

 جامه

 محلول

 کلروفی  پروتئین

 جیب

 محلول

 اول مرحله

 محلول جیب

 دوم مرحله
 اتیلن

 ns124/0 ns23/1 **183/11 ns2/4002 ns663۷1 ns532/5 ns319/21 ns5/1 2 تکرار

 ns 62/81 *8658 **04/۷6 *6۷/29 **5/4 59/۷5** 32/4** 51/1** 9 تیمار

 59/0 25/11 ۷0/13 25126 09/3۷8۷ ۷5/1 5۷/0 149/0 18 هطا

 ضززززززززریب

 )%( تغییرات

- 53/12 25/4 59/9 6/14 19/14 31/18 23/19 2/5 

 
 ’كورسا رد‘ رقم میخک در شده ارزیابی صفات برخی واریانس تجزیه نتایج .2 جدول

 آزاد  درجه تغییرات مناب 

 مربعات میانگین

 کیفیت

 دوم( )روز

 کیفیت

  هارم( )روز

 کیفیت

 شش ( )روز

 کیفیت

 هشت ( )روز

 کیفیت

 ده ( )روز

 مانهگار 

 )روز(

 ns033/0 *01/0 ns031/0 **02/0 ns03/0 ns633/0 2 بلوک

 41/5** ۷/2 ** 53/2** ۷3/0** 188/0** 112/0** 9 تیمار

 3/0 00001/0 00001/0 021/0 028/0 02۷/0 18 هطا

 26/۷ 2/1 1/1 5/4 53/4 26/4 - )%( تغییرات ضریب

 دار غیرمعنی -ns  و دار معنی 01/0 سطح در - ** دار، معنی 05/0 سطح در - *
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   كيفيت

 دارا   هزارم  و دوم روزهزا   در شزاهه  و هزا تیمزار  کلیه

 شزاهه  میخز   گز   ششز   روز از اما بودنه، باالیی کیفیت

 آمین پلی ها تیمار بقیه و داد دست از را هود کیفیت کامالً

 گیزر   انزهاز   هشزت   روز از داشزتنه.  هزوبی  کیفیزت  نسبتاً

 2 و 1 اسزپرمیهین  جزا  بزه  تیمارهزا  تمزام  در هزا  گ  کیفیت

 تیمززار در هر نززه یافززت. کززاهش شززهت بززه مززوالر میلززی

 قابزز  کززاهش دهزز  روز در مززوالر میلززی 1 اسززپرمیهین

 2 اسزپرمیهین  امزا  شزه،  مشزاهه   گ  کیفیت در ا  مالحظه

 قبزول  قاب  نسبتاً کیفیت در را هاگ  ده  روز تا موالر میلی

  (.1 )شک  داشت نگه هوبی و

 

 ماندگاری

 بیشزترین  موالر میلی 2 و 1 ها غلظت در اسپرمیهین تیمار

 نیزا  آن اهزتالف  و شزت دا میخ  گ  مانهگار  بر را تأثیر

 تیمزار  را تزأثیر  میاان کمترین بود. دارمعنی هاتیمار دیگر با

 آن اهزتالف  کزه  داد نشان موالر میلی 1 غلظت در اسپرمین

 در اسپرمیهین موالر، میلی 2 غلظت در اسپرمین ها رتیما با

 2 و 1 هزا  غلظزت  در پوترسزین  و موالر میلی 5/0 غلظت

 در هزا تیمزار  همزه  بزا  شاهه تیمار .نبود دارمعنی موالرمیلی

 .(2 )شک  اشتد دارمعنی اهتالف مختلف ها غلظت

 با مقایسه در هاتیمار کلیه آزمایش، این نتایج به باتوجه

 دادنزه.  افزاایش  را هاگ  مانهگار  دار معنی طور به هشاه

 عمززر بززاالترین باعززث مززوالر( میلززی 2) اسززپرمیهین تیمززار

 هزا گ  نگههار ، روز 10 از بعه هک طور  به و شه گلجایی

 سزایر  کزه  درحزالی  ،بودنه هوبی کیفیت دارا  تیمار این در

 توجهبا بنابراین، رفتنه. بین از ده  روز در شاهه و تیمارها

 بزود ،  روز پزنج  حهود که رق  این گلجایی عمر متوس  به

 افزاایش  برابزر  دو تقریبزاً  را گلجزایی  عمر اسپرمیهین تیمار

 جلوگیر  وسیله هب را پیر  تواننهمی هاآمین پلی .است  داد

 بزا  هزا آمزین  پلزی  افزاایش  انهازنزه.  تزأهیر  به اتیلن تولیه از

 از یکزی  اسزت  ممکزن   ربزی،  پراکسیهاسیون از جلوگیر 

 [.29] باشزه  هزا آمزین  پلی ضهپیر  اثر مسئول ها مکانیس 

 دارنزه  کزه  ضهاکسیهاسزیونی  هاصزیت  علت به هاآمین پلی

 از و داد  کزاهش  را اکسزیهن  آزاد هزا  رادیکزال  تواننزه  می

 تخریزب  لیپوکسزیهناز،  آنای  فعالیت کاهش با ،دیگر طرف

 حفززظ غشززا  تراوایززی و داد  کززاهش را غشززا  هززا لیپیززه

 افزاایش  هزا گز   کیفیت و گلجایی عمر درنتیجه و دشو می

 گالیزول  گز   پیزر   تزأهیر  دیگر تحقیقی در [.22] یابهمی

  غشزا  پایزهار   طریزق  از هزا  آمزین  پلی توس  بریه  شاهه

 و اسزپیرمیهن  ریتزأث  بررسزی  در [.20] اسزت  شزه   گاارش

 از پزس  عمزر  و کیفی کمی، ها ویهگی بر کلسی  سولفات

 [.6] نها کرد گاارش را مشابهی نتایج رز گ  برداشت

 

 گل قطر

 را تزأثیر  بیشزترین  موالر میلی 2 غلظت در اسپرمیهین تیمار

 هزا  غلظزت  با آن اهتالف ولی شت،دا میخ  گ  قطر بر

 موالر میلی 3 غلظت و اسپرمیهین تیمار موالرمیلی 1 و 5/0

 پوترسزین  تیمزار  مزوالر  میلی 3 و 1 غلظت و اسپرمین تیمار

 در اسزپرمین  تیمزار  را تزأثیر  میزاان  کمتزرین  .نبود دارمعنی

 نیزا  آن اهزتالف  که شتدا گ  قطر بر موالرمیلی 2 غلظت

 اهتالف .نبود دارمعنی اسپرمین تیمار موالر میلی 1 غلظت با

 و بزود  دارمعنی شاهه با مختلف تیمارها  ها غلظت همه

 هشزهن  ها گ قطر در دار معنی افاایش باعث هاتیمار تمام

 بزه  نسزبت  اسپرمیهین تیمار در گ  قطر افاایش (.3 )شک 

 مزواد  و محلول جیب میاان افاایش دلی  هب توانهمی شاهه

 به نسبت اسپرمیهین با شه  تیمار ها گ  در محلول جامه

 افزاایش  و هزا آمین پلی کاربرد از مشابهی نتایج باشه. شاهه

 جزیب  در انینزاتو  .[6] اسزت  گردیه  مشاهه  رز گ  قطر

 گ  قطر کاهش درنتیجه و هاگ  پهمردگی عل  از یکی آب

 در هزا  سز میکروارگانی رشه اثر در است ممکن که باشهمی

 .[19] نمایه بروز ساقه در آب کننه ههایت آونهها 
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 محلول جذب

 در تیمزار  مؤثرترین موالرمیلی 2 غلظت با اسپرمیهین تیمار

 باشزه مزی  دوم( )روز محلول جیب گیر  انهاز  اول مرحله

 اهزتالف  مزوالر میلزی  3 غلظزت  در پوترسزین  تیمزار  با که

 محلزول  جیب گیر   انهاز  دوم مرحله در .شتنها دار معنی

 3 غلظزت  در پوترسین و اسپرمین ها تیمار ، هارم( )روز

 بزا  آنهزا  اهزتالف  کزه  بودنزه  هزا تیمار ترینمؤثر موالر میلی

 2 و 1 هززا غلظززت در اسززپرمیهین و اسززپرمین تیمارهززا 

 مزوالر میلزی  2 غلظزت  در پوترسزین  تیمار نیا و موالر میلی

 گالیزول  گ  در هاآمین پلی کاربرد .(3 )شک  نبود دارمعنی

 شزاهه  هزا  گز   .[26] شزود مزی  آب جیب افاایش باعث

 زمزین  جاذبه به حساس که ،هستنه هاییگ  جمله از بریه 

 ها غنچه یه ،بر ها گ  شاهه نگههار  طول در و باشهمی

 مسیر شهن مسهود باعث و یافته همش زمین جاذبه اثر در

 شزهن  پالسزیه   و باز نیمه ها گ  و هاغنچه به آب جریان

 به بستگی ژئوتروپیس  به مقاومت .شودمی هاگ  و هاغنچه

 اثزر  در هزا شزاهه  تورژسانس و هاگ  ساقه استحکام میاان

 .[25] دارد محلول جیب میاان

 خشک ماده درصد

 میزاان  بیشزترین  مزوالر  میلزی  2 غلظت در اسپرمیهین تیمار

 بزا  آن اهتالف که اشتد میخ  گ  هش  ماد  بر را تأثیر

 تیمزار  را تزأثیر  میزاان  کمتزرین  .بزود  دارمعنی هاتیمار سایر

 در اسزپرمیهین  تیمزار  و موالر میلی 5/0 غلظت در اسپرمین

 2 هزا  تغلظ با آن اهتالف که شتدا موالر میلی 1 غلظت

 مزوالر  میلزی  3 و 1 غلظزت  و اسپرمین تیمار موالر میلی 3 و

  اسزپرمیهین  .بزود  دارغیرمعنزی  شزاهه  نیا و پوترسین تیمار

 مزاد   درصزه  کزه  بودنزه  هاییتیمار تنها (موالر میلی 2 و 1)

 .(3 )شزک   کردنه حفظ دارمعنی طور به را هاگ  در هش 

 تجایزه  فزاایش ا دلی  هب توانهمی هش  ماد  درصه کاهش

 سزبب  هزا  آمزین  پلزی  همچنین و باشه تنفس افاایش و مواد

 تجایزه  میزاان  درنتیجزه  شه  هیهورلیتی  ها آنای  کاهش

 تزنفس  اثزر  در مزواد  اتزالف  همچنزین  و یافتزه  کاهش مواد

 اثزر  در گالیول گ  هش  وزن کاهش عهم .یابهمی کاهش

 .[14] است شه  مشاهه  نیا هاآمین پلی کاربرد
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 محلول جذب خشک، ماده درصد بر پوتریسین و اسپرمیدین اسپرمین، هایآمین پلی مختلف تیمارهای ثیرأت . 3 شکل

 ’كورسا رد‘ رقم میخک گل قطر و (بریده های گل نگهداری چهارم و دوم روز در محلول جذب به مربوط ترتیب به دوم اول ستون)

(SPD: ،اسپرمیدین SPR: و اسپرمین PUT: ینپوترس،) نیستند دارمعنی اختالف دارای مشابه حروف با هایداده (01/0>P.) 

 

 هاپروتئين

 بزر  را تأثیر بیشترین موالر میلی 3 غلظت در پوترسین تیمار

 کزه  شزت دا میخز   بریزه   گ  ها  برگ در پروتئین میاان

 و مزوالر  میلزی  3 غلظزت  در اسزپرمین  تیمزار  با آن اهتالف

 مزوالر میلزی  2 و 1 ،5/0 هزا  غلظزت  در اسزپرمیهین  تیمار

 2 و 1 هززا غلظززت در اسززپرمین تیمززار .بززود دارغیرمعنززی

 2 و 1 هززا غلظززت در پوترسززین تیمززار و مززوالر میلززی

 کز   پزروتئین  میزاان  بر کمتر  تأثیر شاهه نیا و موالر میلی

 و 3 غلظزت  در اسزپرمین  تیمار با آنها اهتالف ولی شتنه،دا

 مزوالر میلزی  2 و 1 ،5/0 هزا   غلظزت  در اسزپرمیهین  تیمار

  بززاالتر غلظززت در اسززپرمین و پوترسززین نبززود. دارمعنززی

 باعززث غلظززت سززه هززر در اسززپرمیهین و مززوالر( میلززی 3)

 .(4 )شزک   شزهنه  هزا نمونه برگ در پروتئین میاان افاایش

 کزردن  هنثی با قو  اکسیهانت آنتی ی  عنوان به هاآمین پلی

 افاایش باعث تواننهمی ها پروتئین مخرب آزاد ها  رادیکال

 اثزر  ،همچنزین  [.2۷] شزونه  ها گ  پیر  تأهیر و ها پروتئین

 گاارش نیا رز گ  در پروتیئن میاان افاایش در اسپرمیهین

 [.2۷] است شه 
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  كلروفیل، پروتئین، میزان بر پوتریسین و اسپرمیدین اسپرمین، هایآمین پلی مختلف تیمارهای ثیرأت . 4 شکل

  ’کورسا رد‘ رقم ميخك گل در اتیلن و محلول مدجا مواد

(SPD: اسپرمیدین، SPR: و اسپرمین PUT: پوترسین،) 01/0) نیستند دارمعنی اختالف دارای مشابه باحروف هایداده>.(P 
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 محلول جامد مواد

 بر تیمار مؤثرترین موالرمیلی 2 غلظت در اسپرمیهین تیمار

 بریه  شاهه گ  ها  برگ در محلول جامه مواد میاان

 پوترسین موالر میلی 3 غلظت با آن اهتالف که بود میخ 

 1 غلظت در اسپرمین تیمار را تأثیر کمترین .نبود دارمعنی

 دارمعنی تیمارها دیگر با آن اهتالف که اشتد موالر میلی

 باعث آمین پلی سه هر کاربرد .نبود دارمعنی شاهه با ولی

 هاگ  برگ محلول جامه وادم میاان در دار معنی افاایش

 سپس و موالر( میلی 2) اسپرمیهین که طور  به ،شه

 مواد میاان بیشترین ایجاد باعث ر(المو میلی 3) پوترسین

 یکهیگر با اما ،شهنه هاگ  ها برگ در محلول جامه

 شاهه ها گ  بیشتر .(4 )شک  نهاشتنه دارمعنی اهتالف

 قنهها  از سطوحی وزهن ،شونهمی پهمرد  که زمانی بریه 

 نشان امر این دارد. وجود آنها ها گلبرگ در محلول

 در قنه مقهار  نیا پهمردگی زمان در هاسلول که دهه می

 وجود با که دارد وجود احتمال این دارنه. ذهیر  هود

 جمله از سلول ها انهام  ها،واکوئ  در قنه باال  غلظت

 ناتوانی این نباشنه. نآ از استفاد  به قادر هامیتوکنهر 

 و گ  دوام کاهش سبب قنه دریافت در سلول ها انهام 

 در که است این بر اعتقاد .[8] گرددمی هاگلبرگ پهمردگی

 در را محلول قنهها  افاایش توانایی که گیاهانی از بسیار 

 را محی  نامساعه شرای  با مقابله توانایی دارنه، هود انهام

 و دارنه نقش  غشا پایهار  در لمحلو قنهها  دارنه. ه 

 شرای  در [.8] شونهمی گ  پهمردگی میاان کاهش سبب

 میاان داشتنه، بیشتر  مانهگار  که هاییگ  آزمایش این

 بر تأثیر با اسپرمیهین داشتنه. نیا را بیشتر  محلول قنه

 درنتیجه و اتیلن تولیه کاهش سبب اتیلن تولیه میاان

 فرآینه طی در محلول ها قنه و پروتئین مصرف کاهش

 .گرددمی تنفس

 

 كل كلروفيل

 بر تیمار ینتررثمؤ موالر میلی 3 غلظت در پوترسین تیمار

 همه با آن اهتالف که بود میخ  گ  برگ کلروفی  میاان

 موالر میلی 3 غلظت در اسپرمین تیمار جا هب تیمارها

 موالر میلی 3 غلظت در اسپرمین تیمار .نبود دار معنی

 شاهه با که شتدا کلروفی  میاان بر را تأثیر نکمتری

 3 اسپرمین جا به تیمارها کلیه .شتنها دار معنی اهتالف

 برگ کلروفی  در دار معنی افاایش باعث موالر میلی

 کاربرد داد نشان نتایج این .(4 )شک  شهنه هانمونه

 کلروفی  افاایش باعث میخ  بریه  گ  رو  پوترسین

 کلروفی  تجایه سبب اتیلن که آنجا زا شود.می هابرگ

 ضهاتیلنی نقش علت به )اسپرمیهین( هاآمین پلی شود، می

 ساهت در کننه  مهاهله ها آنای  تولیه از مان  دارنه که

 تجایه سبب که آزاد ها رادیکال تولیه از و شونهمی اتیلن

 هاآمین پلی ،همچنین کننه.می جلوگیر  شونه،می کلروفی 

 فعالیت کاهش طریق از کلروفی  تخریب از هین()اسپرمی

 جلوگیر  تیالکوئیه  غشا رو  هیهرولیتی  ها آنای 

 کاهش پیر ، از جلوگیر  باعث هاآمین پلی .[28] کنهمی

 [.4] شودمی اتیلن سنتا و کلروفی 

 

 اتيلن

 اتیلن تولیه دارمعنی کاهش باعث آمینی پلی ها تیمار کلیه

 انه.شه  شاهه تیمار با مقایسه در ه بری شاهه ها گ  در

 و موالر میلی 2 و 1 اسپرمیهین ها  آمینپلی کاربرد ابتها

 باعث موالر میلی 3 پوترسین و اسرمین تیمارها  سپس

 به .(4 )شک  است شه  هاگ  در اتیلن تولیه میاان کمترین

 هاآمینپلی ضهاتیلنی نقش با فوق اثرها  همه احتمال

 از زابرون ها آمین پلی که شه  ثابت زیرا ،باشهمی همرا 

 جلوگیر  طبیعی محی  شرای  در اتیلن عم  و تولیه

 پیر  و رسیهن زا برون ها آمین پلی با تیمار [.16] کننه می

 ،دیگر سو  از انهازد.می هیرأت به را هامیو  از بسیار 
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 اهآمین پلی بیوسنتا شود.می فراینهها این تسری  باعث اتیلن

 بود  مشترک متیونین آدونوزی  اس ماد  پیش نظر از اتیلن و

 دارنه متضاد  اثرها  پیر  و رسیهن در ترکیب دو این و

 اتیلن و هاآمین پلی که است آن از حاکی هاپهوهش و

 این بین تعادل و باشنهمی پیر  و رسیهن ها کننه  تنظی 

 نقش رسیهگی فراینه نمودن کنه یا تسری  در دو،

 از هاآمین پلی فرنگی گوجه در .[12] دارد کننه  عیینت

 سنتتاز -ACC آنای  فعالیت و تولیه بردار ، نسخه

 ACC سطوح کاهش باعث نتیجهرد و کرد  جلوگیر 

 -ACC آنای  فعالیت کاهش به درنهایت که شونه می

 پهوهشی در [.23] انجامهمی اتیلن تولیه کاهش و اکسیهاز

 اتیلن تولیه میاان کاهش طریق از ناسپرمی کاربرد مشابه

 [.22] گردیه میخ  بریه  شاهه گ  پیر  در هیرأت باعث

 

 گيری نتيجه

 عنزوان بزه  میخ  ها ویهگی و اقتصاد  اهمیت به باتوجه

 صزورت  بزه  عرضزه  قابلیت ماننه ارزشمنه، زینتی گیا  ی 

 قابز   هسزارت  اتزیلن  تولیه اینکه به باتوجه و بریه  شاهه

 پزس  کیفیت کاهش باعث و کنهمی وارد گ  ینا به توجهی

 اعمزال  بزا  تزا  اسزت  ضزرور   شزود، مزی  ها گ  برداشت از

 بزرا   الزم زمینزه  و کزرد  کنتزرل  را اتزیلن  تولیه تیمارهایی

 کننزه   مصرف دست به رسیهن تا گ  این بهتر هر ه عرضه

 صزورت  بزه  تیمار این  ون دیگر، طرف از .نمود فراه  را

 غلظزت  در و گیزرد  می صورت ها  گ رو  بر پاشی محلول

 بزا  مقایسزه  در مزاد   این کاربرد رود،می کار به پایین بسیار

 صززرفه دارا  و کزز  بسزیار  نگههارنززه  محلززول در کزاربرد 

 بهون توانهمی نیا فروش گ  دیگر، طرف از است. اقتصاد 

 ماد  این از کوتا  بسیار زمان در سری  طور به کارگر به نیاز

 هزا  گز   عمر ترتیب، بهین کنه. پاشی حلولم ها گ  رو  بر

 بزین  از درکز   شزه.  هواهزه  برابزر  2 تقریبزاً  فروشی گ  در

 بزه  موالر میلی 2 غلظت با اسپرمیهین مختلف، ها آمین پلی
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 روش یز   عنزوان  بزه  توانهمی و شودمی وصیهت پاشی محلول

 این بریه  شاهه گ  برداشت از پس عمر طول افاایش جهت

 .رود کار به کننهگان مصرف برا  نیا و فروشنهگان برا  گیا 
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