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  چکيده
  

1-MCP ده ي شاخه بريها گلي پژمردگيارد يلن، به صورت معنيت اتيک بازدارنده فعالي ، به عنوان

 MCP-1مار ين غلظت و مدت زمان مطلوب تييپژوهش حاضر با هدف تع. اندازدير ميخک را به تأخيم

 سطح غلظت ٦ش ين آزمايدر ا. خک رقم تمپو صورت گرفتيده مي شاخه بريها گلي عمر گلدانيرو

ل يش فاکتوريدر قالب آزما)  ساعت٩ و٦  ،٣(و سه زمان ) تريتر در لي نانو ل١٠٠ و٨٠ ،٤٠،٦٠ ،٢٠صفر،(

لن، وزن خشک و يد اتي، تولي طول عمر گلدانيهايژگي وي با سه تکرار بر روي تصادفکامالًه طرح يبر پا

 عمر پس از يابي شاخه گل در اتاق مخصوص ارز٣٢٤. شاخص باز شدن گل مورد مطالعه قرار گرفتند

 ١٥ – ٢٠  درصد، شدت نور ٦٠‐ ٧٠ يد، رطوبت نسبگراي درجه سانت٢٠ ± ٢ يها با دما برداشت گل

دهند که در يج نشان مينتا.  شدندي ساعت، نگهدار١٢ه بر متر مربع و طول روز يکرو مول بر ثانيم

، ياز نظر عمر گلدان. دار دارد ي تفاوت معني طول عمر گلدانيمار غلظت رويمارها، فقط تين تيتفاوت ب

 % ٥ يو در مورد ماده خشک در سطح آمار% ١ ير سطح آمارلن و شاخص باز شدن گل ديد اتيتول

، ي روز عمر گلدان٤٩/١٥تر با يتر در لي نانو ل٦٠ماري به کار رفته، تيها ن غلظتيدار بوده و در بيمعن

اهان يسه با گي درصد ماده خشک، در مقا٧٥/١٩لن و يد اتيتر در ساعت در گرم توليتر در لي نانو ل٣٤/٠

  .  بوده استمار برتريشاهد، ت

  

  .خکيده، ميلن، گل بري، اتي، عمر گلدانMCP-1 :يدي کليهاواژه

  
  مقدمه 

 يالملل نيده مورد استفاده در سطح بي شاخه بريها گل
خک از خانواده يم. وميليخک و لي، ميرز، داوود: عبارتند از

است ي در دني تجاريها ن گلي از مهمتريکي 1السهيوفيکار

ده مقام ششم را ي شاخه بريها  گليلالمل نيکه در تجارت ب
ن گل نسبت به ي، ا(Blankenship & Dole, 2003) دارد

                                                                                         
1. Caryophyllaceae 

له يلن به وسيد اتيتول.  است2ار حساسيلن بسيگاز ات

 تنفس ي از الگوي حاکي گلدانيها خکي ميها گلچه
 تک يها خکيخک بوده و در ميفرازگرا در ارقام مختلف م

ش سن آن، ي  با افزا. داردي به شدت به رقم بستگيا گلچه
ده وجود ين پدي ايت باال رفته و علت اصلين حساسيا
ژه گلبرگ، ياه، به وي گيها خاص در بافت3يهارندهيگ

                                                                                         
2.  very sensitive  
3.  Receptors 
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 Azadi et al., 2001; Chamani, 2005; Obsuwan)است

& Uthairatanakij, 2007; Yamane et al., 2007) . در
ود که ش يد ميلن تولي، اتينتي زيها چرخه حمل و نقل گل

ها،  ع باز شدن گلي گل، تسريها زش جوانهيش ريباعث افزا
ها را  ب عمر گلين ترتيزش برگها شده و بديزرد شدن و ر

  .(Bhattacharjee & De, 2005)دهد  يکاهش م
 يها از خسارتيريشگي پي براي متعدديهاروش

ها در قالب چهار ن روشيلن وجود دارد که اي از گاز اتيناش
ن يتر از مهميکي. شوندي ميبندم طبقه مهياستراتژ
لن به کمک يت اتيد و فعالي از توليريها جلوگياستراتژ
 1سولفات نقره ويت.  گوناگون استييايميبات شيترک

(STS) بات است که از حدود چهل ين ترکي از هميکي
ش تاکنون مورد استفاده قرارگرفته و اکنون بنا به يسال پ
 از کشورها ياري از آن در بس استفادهيطيست محيل زيدال

ن يگزيمحدود شده و پژوهشگران به دنبال کشف جا
 (MCP-1) 2کلوپروپنيل ساي مت‐ ١ ديب جديمناسب، ترک

  . اند کردهيرا معرف
1-MCPلن در ي اتيها در درک واکنشيدي ابزار جد

دار را باال  اهان گليت پس از برداشت گيفياه است و کيگ
 و بازدارنده يلن خارجيثرات سوء اتن ماده مانع ايا. برد يم

 شکل ي گاز،لن بوده و در دما و فشار استاندارديت اتيفعال
 MCP-1. باشد ي م٦H٤C آن ييايمياست، که فرمول ش

ها لن با آنيوند اتيلن را احاطه کرده و مانع پي اتيهارندهيگ
 لن بوده و دري برابر ات١٠بين ترکي اييکارآ. شوديم

رگذارتر يتأث شتريمدت زمان ب کمتر و يهاغلظت
  ;Beumhend, 2005; Bhattacharjee & De, 2005)است

Blankenship, 2001; Blankenship & Dole, 2003; 
Chamani, 2005; Obsuwan & Uthairatanakij, 2007) .

توان به سهولت کاربرد، يب مين ترکي اياين مزايتراز مهم
قرون به صرفه ست و انسان، ميط زي محي نبودن برايسم
ب در دانش ين ترکيا. کارآمد بودن آن اشاره کرد و

 ي مختلف انقالب مهميت محصوالت باغيفي کينگهدار
 ;Huber et al., 2003; Knee, 2002)د آورده است يپد

Mostofi & Shafiei, 2006; Serek & Reid, 1997) .  
 شاخه يها  گليش عمر گلداني افزاي روMCP-1ر يتأث

 يرگذاري گزارش شده اما از عوامل مهم در تأثده قبالًيبر
ن يدر ا. ط استي محيب غلظت، مدت زمان و دماين ترکيا

                                                                                         
1. Silver Thio Sulfate(STS) 
2. 1 - Methylcyclopropene 

 توسط پژوهشگران صورت گرفته ينه مطالعات متعدديزم
   ازيشتري کمتر غلظت بي در دماهايبه طور کل. است

1-MCPن دماها ين است که در ايعلت آن ا. از استي ن
 & Sisler)رد يگيتر صورت مرنده کمياتصال مولکول به گ

Serek, 1997) .1ها استفاده از يدر اغلب بررس-MCP در 
گراد مطلوب گزارش ي درجه سانت٢٥ تا ٢٠ن ي بيدماها

تر يتر در لي نانول٢٠ تا ٥ غلظت 3در پنستمون. شده است

 ٢٠ي در دمايگراد اثر نداشت ولي درجه سانت٢ يدر دما
 به طور يلن خارجي اتاه از خسارتيگراد، گيسانت درجه

 ,Beumhend, 2005; Blankenship)کامل مصون ماند 

مار و دما رابطه عکس وجود ين مدت زمان تيب. (2001
 ٣ي در دما شدکهنشان دادهب ي سي رويشيدر آزما. دارد

 ساعت ٩ست يبايمار ميگراد، مدت زمان تيدرجه سانت
دن يسز ريمار ني ساعت ت٦ باالتر، ي در دماهايباشد، ول

. (Blankenship & Dole, 2003)اندازدير ميوه را به تأخيم
 کم احتماالً به خاطر ي در دماهاMCP-1ز ير ناچيتأث

 ;Beumhend, 2005)لن استياهان به اتيت کمتر گيحساس

Blankenship, 2001).  
. ار گسترده استي بسMCP-1 محدوده غلظت مؤثر 
 . مار نسبت عکس دارديغلظت با مدت زمان ت

Sisler & Serek (1997)خک ي مشاهده کردند که در گل م
 و MCP-1 تريتر در لي نانو ل٥/٠مار با ي ساعت ت٢٤و موز 

تر يتر در لي نانو ل٧/٠مار با ي ساعت ت٢٤ يدر گوجه فرنگ
. کنديت مي، کفايلن خارجي محافظت از خسارت اتيبرا
 گل ي متعدد رويها است که در پژوهشين در حاليا
تر ي نانو ل١٠٠٠ و حداکثر ٥/٢قل غلظت موثر خک حدايم

ت ي توقف فعاليبرا) تريتر در ليکروليم١معادل(تر يدر ل
 ;Bemuhend, 2005)ه شده استيلن، توصيات

Blankenship, 2001; Sisler & Serek, 1997) .Sisler et 

al. a)تر به مدت يتر در لي نانو ل٥/٢حداقل غلظت ) ١٩٩٦
تر به مدت يتر در لي نانو ل٣٠٠ تا ٢٥٠ ساعت و غلظت ٢٤
 يهاش کرده و مشاهده کردند که غلظتيقه را آزماي دق٥

 کم در مدت يلي خيهاباال در مدت زمان کم از غلظت
  .اد، مؤثرتر استيزمان ز
د شده ي تأکMCP-1شتر مطالعات انجام شده با يدر ب

ن ي اي اثرگذاري ساعت برا٢٤ تا ١٢ن يکه مدت زمان ب
ش غلظت و يالبته در صورت افزا. کنديت ميب کفايترک

                                                                                         
3. Penstemon 
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 Blankenship) ابديتواند کاهش يمار ميدما مدت زمان ت

& Dole, 2003) .Macnish et al. (2005)1ري تأث-MCP 
 قرار يال و موز را مورد بررسيده گروي شاخه بريها گليرو

تر به يتر در لي نانول١٠داده و مشاهده کردند که غلظت 
 گراد توانستي درجه سانت٢٠ ي ساعت در دما١٢مدت 
 روز از ١٣ روز و موزها را به مدت ٢ يال را براي گرويهاگل
. (Macnich et al., 2005)د ي محافظت نمايلن خارجيات

Kim et al. (2007)1ر ي تأثي رويشي آزماي ط-MCP بر 
 مشاهده کردند که Begonia × hiemalisاه يت گيفيک

 رقم ي ساعت رو٦ مدت يتر طيتر در لي نانو ل١٢٥غلظت 
' Belitz ' ساعت ٦تر در مدت يتر در لي نانو ل٢٥ و غلظت 
ن يهمچن. ر را داردين تأثيشتري ب'Carneval' رقم يرو

Obsuwan & Uthairtanakij (2007) صفر، يها غلظت 
 ي را براMCP-1تر يتر در لي نانول١٠٠٠ و ٥٠٠ ، ٢٥٠

 Dendrobiumده يده ارکي بريها  گلي ساعت رو٥/١مدت 

Aroon whiteدند که يجه رسين نتيش کرده و به اي آزما
 روز عمر ١٤مار شده با ي تيها  فوق، گليمارهايه تيدر کل
 روز عمر ١١( شاهد يها  به گليري چشمگي برتريگلدان
ش مقدار يها و افزا گل زشير در ريتأخ. داشتند) يگلدان

ش عمر ين عوامل افزايتر مهم ها از جذب آب توسط گل
  .(Obsuwan & Uthairatanakij, 2007)  بوده استيلدانگ

 يهان پژوهش مطالعه اثر غلظتي از انجام ايهدف اصل
 ي گوناگون رويها در مدت زمانMCP-1 مختلف
خک يده ميلن گل شاخه بريد اتيت و توليفي، کيماندگار
ن غلظت و مدت ين بهترييت تعيو در نها1"تمپو"رقم  

  .باشديمار ميزمان ت

  
  هااد و روشمو

 صبح زود "تمپو"خک رقم يده مي گل بريها شاخه
 و يبند  مخصوص بستهيها له کارتنيبرداشت و به وس

داخل . ش منتقل شدنديده به محل آزماي بريها حمل گل
 در محلول يمتر ي سانت٥٠ شاخه گل ٦هر گلدان 

  با۲تراتين سينولي کيدروکسي ه– ٨ ينگهدارنده حاو
ت يتر، با در نظر گرفتن خاصير لگرم د يلي م٢٥٠غلظت 
  . ين آن، قرار داده شدندي پاpH و يکروبيضد م

ک يده داخل ي شاخه بريها  گلي حاويها گلدان
 ير قابل نفوذ نسبت به هوا  جايغ کامالً يکيمحفظه پالست

                                                                                         
1. Tempo 
2. 8 - Hydroxy Quinoline Citrate  

ها، داخل کي پالستبدر) دوختن(قبل از بستن . گرفتند
  که با۳واها دو عدد فن مخلوط کننده هک از محفظهيهر
کردند، شروع به کار کرده و سپس در ي کار مي باطريروين

تر ي ليلي م٣٠درون هر محفظه . ها دوخته شدکيپالست
 از تنفس ي ناشCO2 جذب يک موالر براي KOHمحلول 

  ظرف مدت دو٤ل بالکيات). ١شکل(ها، قرار داده شد گل
ها با در نظر گرفتن غلظت مورد  ساعت پس از برداشت گل

ه جهت ياز و حجم محفظه محاسبه و پس از تهين
  .  مورد استفاده قرار گرفتMCP-1 يآزادساز

  

  
   مخلوط کننده هوايهاه، گلدان و فنيمجموعه سه پا ‐١شکل 
  

 . شد٥ک بار باز برشي روز ٣ شاخه گل هر ٣٢٤ يانتها
گراد، رطوبت يسانت  درجه٢٠±٢ش ي اتاق محل آزمايدما
کرو مول در ي م١٥ – ٢٠ت نور درصد ، شد٧٠ – ٨٠ينسب
د ي از منبع نور سفيي ساعت روشنا١٢ه بر متر مربع و يثان

  .  بوديکي ساعت تار١٢فلورسنت و 
   يشيمارها و طرح آزمايت

 و ٨٠، ٦٠، ٤٠، ٢٠ن پژوهش شش غلظت صفر،ي در ا
، ٣مار ي و سه مدت زمان تMCP-1تر يتر در لي نانو ل١٠٠
 کامالًه يل با طرح پايورش فاکتي ساعت در قالب آزما٩، ٦

مورد ، يشي واحد آزما٥٤ تکرار و در کل ٣ در يتصادف
 از شش شاخه يشيدر هر واحد آزما.  قرار گرفتنديبررس

  .گل استفاده شد
   ي مورد بررسيهايژگيو

: ن پژوهش عبارت بودند ازي مورد نظر در ايهايژگيو
و ها لن، روند باز شدن گليد اتي، مقدار توليگلدان عمر

  . درصد ماده خشک

                                                                                         
3. Air mixing fan 
4. Ethylbloc 
5. Recutting  
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   مورد نظر يهايژگي ويريگنحوه اندازه

ها، پس از د شده توسط گليلن تولي اتيريگ اندازهيبرا
ک ي دوخته شده، يهاکي و باز کردن پالستMCP-1مار يت

متر کوتاه و ي سانت٢٥شاخه انتخاب و طول ساقه آن به 
 يک گلدان حاوين شاخه گل درون يسپس ا. ن شديتوز
   تريگرم در ليلي م٢٥٠تر محلول يل يلي م٣٠
ترات قرار داده و مجموعه گل ين سينولي کيدروکسي ه‐ ٨

 ٢متر و حجم ي سانت٣٠ به ارتفاع يو گلدان به درون ظرف
ک موالر بود منتقل و ي KOHتر يليلي م٣٠يتر که محتويل
الزم به ). ٢شکل( شد ي آن بسته و کامالً هوابندبدر
ک سپتوم کار گذاشته ي ظروف بح است که درون دريتوض

 يهااستفاده از لوله  ساعت و با٦پس از . شده بود
مخصوص، از گاز داخل   دو سريها و سوزن١ونوجکت

ه يشگاه تجزي و نمونه مورد نظر به آزمايبردار ظروف نمونه
د شده به کمک دستگاه يلن توليزان اتيم. گاز منتقل شد

GC 8 مدل – AITکشور ژاپن،  ٢مادزويشرکت ش ساخت
  . شديريگ اندازه
  

  
  لني گاز اتيريگ ظروف مخصوص نمونه‐ ٢شکل 

  
 در يها، عمر گلدان د روزانه تک تک گليق بازدياز طر

ده شده بود، مورد ين منظور تدارک دي که به همياتاق
چش يخک، پيم يگلدان ان عمريپا اريمع.  قرار گرفتيابيارز

، با يان عمرگلدانيدر پا.  است3داخل ها به طرفگلبرگ

 درجه ٧٠ ي ساعت در دما٢٤ها به مدت قرار گرفتن گل
  . گل برآورد شديهاگراد، درصد ماده خشک شاخهيسانت

ها قبل ها، قطر گل روند باز شدن گليريگ اندازهيبرا
س يله کوليمار و هر روز بوسيمار، بالفاصله بعد از تياز ت
ن قطر گل و ين منظور طول بزرگتريبد.  شديريگاندازه

                                                                                         
1. Venoject 
2. Shimadzu 
3. Inrolling 

 عدد حاصله ١٠ و از يريگطول قطر عمود بر آن اندازه
 قطر گل تا آنجا ادامه يريگاندازه. شدين گرفته ميانگيم
نسبت . دنديها به حداکثر قطر خود رسافت که گلي
ها  هر روز به روز قبل محاسبه و از همه نسبتيهانيانگيم
د باز ن گرفته و عدد حاصله به عنوان شاخص رونيانگيم

  . ها در نظر گرفته شدشدن گل
  ها ل دادهيه و تحليتجز

 افزار مورد نظر به کمک نرميهاش دادهيآزما انيپا در
MSTATCو SPSSسه يمقا شده و ليتحل ه وي تجز

 انجام و نمودارها به S.N.Kها به کمک آزمون ن دادهيانگيم
  . م شدندي ترسHARWARDکمک نرم افزار 

  
  ج و بحثينتا

 ني ب،)١جدول (هاداده انسيه واريتجز اساس بر
 لن ويد اتيتول ،يگلدان عمر نظر مختلف از يمارهايت

 يژگيو در و% ١ يسطح آمار ها درشدن گل شاخص باز
 يدار ياختالف معن% ٥ يسطح آمار درصد ماده خشک در

  .شوديمشاهده م
ن شاهد و يکه ب دهديها نشان من دادهيانگيسه ميمقا

 وجود يژگي در تمام ويدار يمارها اختالف معنيه تيبق
ن است که اثر ينکته قابل تأمل در جدول فوق ا .دارد

 مورد يهايژگي وي روMCP-1متقابل عامل زمان و غلظت
 است که روند ين معنين بديا. دار نشده است ي معنيبررس
يک از سطوح   در هرMCP-1 مختلف يهارات غلظتييتغ

توان گفت تفاوت بين بنابراين مي. تزمان تقريباً يکسان اس
ها  دار شده، اما تقابل آن سطوح مختلف اثرات متقابل معني

  .دار نشده استمعني
  

  ي مورد بررسيهايژگيانس ويه واري تجز‐ ۱جدول 
  ن مربعاتيانگيم

  راتييمنبع تغ
درجه 
طول عمر  يآزاد

  )روز(يگلدان
  لنيد اتيتول

 (nll-1h-1gr-1)
ماده 
 (%)خشک

خص باز شا
  شدن گل

  ns ۲۵۹/۲  ** ۳۶۲/۰  ns ۱۶۸/۱ ** ۴۵۹/۰  ۲ مار يمدت زمان ت

  MCP۵  ** ۰۸۰/۱۱  ** ۳۹۳/۰  * ۵۸۷/۴  ** ۰۵۰/۱-1غلظت 

  ns ۰۰۶/۲  ** ۰۷۱/۰  ns ۵۸۷/۰  ns۰۸۵/۰  ۱۰  غلظت × زمان 

  ۰۶۴/۰  ۷۴۶/۱  ۰۰۳/۰  ۳۵۳/۱  ۳۶  خطا 

  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ۵۳  کل 

C.V ⎯  ۵/۸  ۹/۱۰  ۱/۷  ۷/۹  

ns : ستي دار نيف معناختال  
  . دار استي درصد معن۱ و ۵ب در سطوح ي به ترت** و *



 MCP...    ۷۷-1تعيين غلظت و مدت زمان مطلوب تيمار : مستوفي و همکاران  

  طول عمر گلداني 

اگر چه اثر مدت زمان تيمار روي طول عمر گلداني 
دار نشده، ولي اثر غلظت و نيز برهمکنش زمان و معني

در بين . بوده است دار غلظت روي اين صفت معني
تر در ليتر با  نانو لي٦٠، تيمار MCP-1هاي مختلف  غلظت

 روز نسبت به ساير تيمارها در ٤٩/١٥ميانگين طول عمر 
برتري محسوسي داشته است و در مقايسه % ١سطح آماري

   را هاگل  گلداني  عمر طول روز   ١/٣   از  بيش با شاهد
  

  ). ۳ و جدول ۳شکل (است  افزايش  داده
 ساعت به ترتيب ٦ و ٣هاي  همين تيمار در مدت زمان

 ٤ تا ٥/٣ها را  روز، طول عمر گلداني گل١٦  و٤٦٧/١٦با 
 نانو ٤٠روز افزايش داده و اين در حالي است که غلظت 

 ساعت برترين تيمار در بين ٩ليتر در ليتر در مدت زمان 
 ساعت بوده که حدود ٩هاي مختلف در مدت زمان غلظت

  ها را افزايش داده است روز عمر گلداني گل١/٣
  .)٢ و جدول ٥شکل (

  
  گيري شده  روي صفات اندازهMCP -1 مقايسه ميانگين اثر متقابل زمان و غلظت ‐۲جدول 

شاخص باز 
  شدن گل

ماده خشک 
  )درصد(

  توليد اتيلن
 (nl l-1 h -1g-1) 

طول عمر گلداني 
  )روز(

  1- MCP  
 (nl l-1)  

زمان 
  )ساعت(

  ab۲۱/۳   c۰۱/۱۸  a  ۱۱/۱   hi  ۴۶۷/۱۲  صفر  
 ab۱۱/۳   c۹۶/۱۷    c۸۳/۰    efg۴۰۰/۱۳ ۲۰  
 a-c۹۴/۲  abc۵۵/۱۸   e۵۵/۰   def۶۶۷/۱۳ ۴۰  
 b-e۶۷/۲   abc۵۶/۱۹  gh ۳۹/۰   a۴۶۷/۱۶ ۶۰  
 d-f۲۷/۲   abc۸۹/۱۸ hi ۳۴/۰   cd۲۶۷/۱۴  ۸۰  
 ef۲۱/۲   abc۰۸/۱۹  fg ۴۳/۰   de۸۶۷/۱۳  ۱۰۰  

۳  

  a۳۱/۳   bc۱۳/۱۸   b۰۰/۱    hi۵۳۳/۱۲ صفر  
 a-c۰۰/۳  abc ۳۶/۱۸   d۶۵/۰    ghi۷۳۳/۱۲  ۲۰  

  b-e۶۱/۲   abc۹۵/۱۸   hi۳۵/۰    fgh۰۶۷/۱۳  ۴۰  
 b-e۵۹/۲   abc۷۱/۱۹    i۲۸/۰    a۰۰۰/۱۶  ۶۰  
 c-f۴۶/۲   abc۵۵/۱۹   hi۳۳/۰    bc۷۳۳/۱۴ ۸۰  
 c-f۴۳/۲   abc۲۲/۱۸   d۶۲/۰    ef۵۳۳/۱۳  ۱۰۰  

۶  

a-e۷۰/۲  abc۲۰/۱۸   f۴۸/۰    i۱۳۳/۱۲  صفر  
 a-d۸۹/۲  c ۹۲/۱۷    hi۳۲/۰  i  ۳۳۳/۱۲ ۲۰  
 d-f۳۰/۲  a ۱۵/۲۰   j۱۴/۰  b  ۲۶۷/۱۵  ۴۰  
 c-f۳۹/۲   ab۹۷/۱۹  hi ۳۴/۰  de  ۰۰۰/۱۴  ۶۰  
 c-f۴۳/۲  a ۱۱/۲۰   hi۳۴/۰  ef  ۵۳۳/۱۳  ۸۰  
 f۹۶/۱  abc ۶۷/۱۸   gh۳۸/۰  gh  ۶۶۷/۱۲  ۱۰۰  

۹ 

  .داري ندارند تفاوت معني S.N.Kهاي با حروف مشابه در سطح يک درصد آزمون               ميانگين
  
  

  گيري شده  روي صفات اندازهMCP -1هاي مختلف  مقايسه ميانگين اثر غلظت‐۳جدول 
  MCP (nl l-1) -1غلظت   )روز(طول عمر گلداني  (nl l-1 h -1g-1)توليد اتيلن   )درصد(ماده خشک   شاخص باز شدن گل

a  ۰۷/۳  b  ۱۱۲/۱۸  a  ۸۶/۰  c ۳۸/۱۲ صفر  
  a۰۰/۳  b  ۰۸۱/۱۸  b  ۶۰/۰  bc ۸۲/۱۲  ۲۰  
b  ۶۱/۲  ab  ۲۱۹/۱۹ d  ۳۵/۰  b  ۰۰/۱۴  ۴۰  
bc  ۵۵/۲  a  ۷۴۹/۱۹ d  ۳۴/۰  a  ۴۹/۱۵  ۶۰  
bc  ۳۹/۲  ab  ۵۱۴/۱۹ d  ۳۴/۰  b  ۱۸/۱۴  ۸۰  
c ۲۰/۲  ab  ۶۵۷/۱۸  a  ۴۷/۰  bc  ۳۶/۱۳  ۱۰۰  

  . ندارندداري  تفاوت معنيS.N.Kهاي با حروف مشابه در سطح يک درصد آزمون  ميانگين
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 ماده خشک و ي روMCP-1 مختلفيها اثر غلظت‐ ٤شکل 

  شاخص باز شدن
  

  
 روي MCP-1 اثر متقابل غلظت و مدت زمان تيمار ‐٥شکل 

  طول عمر گلداني

  
Fahmy & Sadek (2005) ٧/٠ و ٥/٠، ٣/٠هاي غلظت 

 ٦ و ٣هاي  زمان را در مدتMCP-1گرم در ليتر  ميلي
هاي بريده ميخک و داودي مورد بررسي ساعت روي گل

هاي فوق، قرار داده و به اين نتيجه رسيدند که تمام غلظت
در مقايسه با شاهد، باعث افزايش طول عمر ميخک شده و 

گرم در ليتر با عمر   ميلي٥/٠ ساعت با غلظت ٦تيمار 
 ٦٧/٦( برتري چشمگيري نسبت به شاهد  روز١٤گلداني 

  .داشت) روز
  

  
   MCP-1 اثر متقابل غلظت و مدت زمان تيمار ‐٦شکل  

  روي توليد اتيلن
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    اثر مدت زمان تيمار روي شاخص باز شدن گل‐٧شکل 

  
ن گل يدر ا. خک بوديج مشابه ميز نتاي نيدر داود
 ساعت بهتر ۳ها از همه  غلظت  ساعت در۶مدت زمان 

 روز ۲۲ ساعت با ۶تر و يگرم در ل يلي م۵/۰مار يوده و تب
% ۱۰۰حدود )  روز۳۳/۱۱(سه با شاهد ي در مقايعمر گلدان
  . ش داديها را افزاعمر گل
ده با استفاده از ي شاخه بريها  گليش عمر گلدانيافزا

1-MCP1توان به نقشي را م-MCP به عنوان بازدارنده 
ن يا.  اتصال نسبت دادلن به محليوسنتز و اتصال اتيب

 با MCP-1 رقابل برگشتيوند غي از پيتواند ناشيم شيافزا
ن يها در معرض ا را بعد از قرار گرفتن گليرنده باشد زيگ
ت يلن مسدود شده و از فعالي اتيهارندهيشتر گيب، بيترک
. (Fahmy & Sadek, 2005)د يآيعمل مه لن ممانعت بيات

تر در مدت يتر در ليانو ل ن۶۰ز غلظت يش نين آزمايدر ا
تر در مدت يدر ل تري نانو ل۴۰ ساعت و غلظت ۶ و ۳زمان 
ن يج اين نتايمار بودند، مفهوم اين تي ساعت بهتر۹زمان 

ت يلن کفاي اتيهارندهي اشباع گيها بران غلظتياست که ا
  ه است که غلظت مؤثرين نظريد ايکنند و ضمناً مؤيم

1-MCPن دو ي دارد و رابطه ايمار بستگي به مدت زمان ت
  .(Jiang et al., 2002b; Serek et al., 1995) معکوس است
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  لن يد اتيتول

ها در مار، غلظت و برهمکنش آنياثر مدت زمان ت
دار شده و با يلن معنيد اتي توليرو% ١ يسطح آمار

  ها در معرضش غلظت و مدت زمان قرارگرفتن گليافزا
1-MCPن رابطه يدر ا. شده استد آن کاسته ي از مقدار تول

 ٨٠، ٦٠، ٤٠ يمارهاي و ت٣٣/٠ ساعت با ٩ يمار زمانيت
و ٣٤/٠ و ٣٤/٠، ٣٥/٠ب با يتر به ترتيدر ل ترينانول

 ساعت و ٦تر، يتر در لي نانو ل٨٠ ساعت و ٣ يها برهمکنش
تر به يتر در لي نانو ل٤٠ ساعت و ٩تر و يتر در لي نانو ل٦٠
تر در ساعت در يتردر لينول نا١٤/٠ و ٢٨/٠، ٣٤/٠ب با يترت

 جداول(لن را داشتند يد اتين توليگل، کمترگرم وزن تازه
  ).٦  و٣يها ؛ شکل٣ و ٢ ،١

 از يها حاک ج فوق به خصوص در بخش برهمکنشينتا
. باشديلن ميد اتي در تولMCP-1برهمکنش زمان و غلظت 

Sisler et al. (1996a) 1تر يدر ل تري نانول٥ معتقدند که-

MCPدرصد ٦٠ – ٧٠زانيلن به ميد اتياعث کاهش تول ب 
 يها اثر غلظتChamani (2005). شوديخک ميدر م
  شاخهيها لن در گليد اتي تولي را روMCP-1 مختلف

"فرست رد" ده رز رقميبر
۱

ن ي قرار داد و به اي مورد بررس
د ي تول۲اوجسه با شاهد، ي در مقاMCP-1د کهيجه رسينت
تر نييلن را همواره پايد اتيزان توليلن را کاهش داده و ميات

  .داردياز شاهد نگه م
 قادر به ممانعت از MCP-1ن است که يا ده بريعق
 ACC لن از جملهيوسنتز اتير بي مسيهاميت آنزيفعال
  مرتبطmRNAبوده و از تجمع  ۴ سنتازACCو  ۳دازياکس

 (Cucumis melo) هادر ملون. کندي ميريشگيبه آنها پ
د شده يلن تولي اتMCP-1مار با يه که بعد از تمشاهده شد

 کم است يداز به قدري اکسACCم يان ژن آنزي از بيناش
 ,Blankenship & Dole)باشديص نميکه قابل تشخ

2003) .  
 يکيها رامون گلي پيلن در هواي وجود اتيکل به طور
ها ن عوامل کاهش عمر پس از برداشت آنياز مهمتر

ار حساس يلن بسيخک به اتيم. )Gast, 1997(باشد  يم
ت آن را نسبت ياه حساسين گي در ايريشرفت پيبوده و پ
ت به وجود ين حساسيا. دهديش ميلن افزايبه ات

                                                                                         
1. Firstred 
2. Peak 
3. ACC Oxydase 
4. ACC Synthase 

 از يکي.  داردياه بستگي خاص در بافت گيها رندهيگ
 شاخه يهاش عمر پس از برداشت گلير افزاين تدابيمهمتر

 MCP-1که تلن اسيت اتي از سنتز و فعاليريده جلوگيبر
 ,Dole & Wilkins) دهدين کار را انجام مي ايبه خوب

1999; Gast, 1997; Mostofi & Shafiei, 2006).  
1-MCPها، رندهيلن با گيوند اتين ممانعت از پي ح

ز مسدود کرده و به صورت ي را نيده گنالي سيرهايمس
اندازد يم لن را از کاريات وسنتزيستم پس خورد بي سيموثر

(Fahmy & Sadek, 2005; Silser & Serek, 1997).  
  ماده خشک 

  آماری ماده خشک در سطحي روMCP-1ر غلظت يتأث
 ۷۴۹/۱۹ تر بايتر در لي نانو ل۶۰مار يدار شده و ت يمعن% ۵

مار بوده ير تين سايمار در بين تيدرصد ماده خشک برتر
  ). ۴ ؛ شکل ۳ و ۱جداول (است 

Fahmy & Sadek (2005)ي خود روشي در آزما 
  ماريش تيدند که پيجه رسين نتي به ايخک و داوديم

1-MCP ها دراتيکربوه سه با شاهد، مانع کاهشيدر مقا
معتقد است سطح  Chamani (2005). شوديم

 که با "فرست رد" رز رقم يها محلول در گليها نيپروتئ
1-MCPاهان شاهد بوديمار شده بودند باالتر از گي ت .

Serek et al.  (1995) 1 ياظهار داشتند که در اطلس-

MCPيلن خارجي اتيي از اثرات القايريق جلوگي از طر 
 شده و مانع از کاهش مقدار يتيباعث كاهش نشت الکترول

  .شوديدها ميپيت ليالي غشاء و سيهانيپروتئ
 يهازان تنفس در گلي با کاهش مMCP-1ياز طرف
مر منجر به ن ايده، از سوختن قندها کاسته و هميشاخه بر
ب قندها و باالتر ماندن درصد ماده ي از تخريريجلوگ

 شوديم MCP-1مار شده با ي تيهاخشک در گل
(Blankenship & Dole, 2003) .1 يکل به طور-MCP 

 ت مطلوب نگهيده را در وضعي شاخه بريها گليهابرگ
 از يريداشته و با کاهش درصد فقدان وزن آنها و جلوگ

کاهش وزن خشک  مانع ها،دراتي کربوهل ويب کلروفيتخر
 ٥٠ها با مار گليت. شوديها م آنيش عمرگلدانيو افزا
 و به يگلدان ش عمري  باعث افزاMCP-1تر  يتر در لينانول

ده ي شاخه بريهاحداقل رساندن فقدان ماده خشک در گل
  ).Reid et al., 2002(خک شد يم

  ها شاخص باز شدن گل

 شاخص ي روMCP-1 و غلظت  مارير مدت زمان تيتأث
. دار شده استيمعن% ۱ يها در سطح آمارباز شدن گل



 ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم باغبانيمجله   ۸۰

 ۱۰۰مار ي و ت۴۵/۲ ساعت با شاخص ۹مار مدت زمان يت
دار ي معني، نشان از برتر۲/۲تر با شاخص يتر در لينانو ل

ها را به مارها نسبت به شاهد داشته و باز شدن گلين تيا
با ). ۷  و۴ يها ؛ شکل۳ و ۱جداول (اند ق انداختهيتعو

 روند باز MCP-1شود که يج فوق مشاهده ميتوجه به نتا
ر ي درصد به تأخ۱۷ها را نسبت به شاهد حدود شدن گل

  .انداخته است
 است که به مصرف ينديها فرآاز آنجا که باز شدن گل

ATPاز داشته و ي نATPند ي فرآيست طيباياز مي مورد ن
زان تنفس ي که از مير عاملن هيد شود، بنابرايتنفس تول

ها ر در روند باز شدن گليتواند باعث تأخياه بکاهد ميگ
 که توسط دانشمندان انجام ي متعدديهاشيآزما. شود

ر يا تأخي قادر به کاهش MCP-1 دهند کهيشده نشان م
زود برداشت  يهايفرنگدر توت. باشديش تنفس ميدر افزا
 . است  شده تنفس کاهش باعث MCP-1ز کاربرد يشده ن

  تنفس در  ر يتأخ  آووکادو،   تنفس دري درصد۴۰کاهش 

  از يريجلوگ و   زردآلو  در  تنفس  فرازگرا در آلو، کاهش
ا يب در کاهش ين ترکيج از جمله اثرات ايتنفس در هو

 ,Blankenship & Dole)باشد يش تنفس ميق افزايتعو

 شده يدبن  بستهي آلوهاي روMCP-1  اثريبررس. (2003
وه به ين مي تنفس فرازگرا را در اMCP-1  کهنشان داد

  .(Valero et al., 2004) دهديشدت کاهش م

  
   يسپاسگزار

ان دکتر يدانند که از آقايفه خود مينگارندگان وظ
 به خاطر يمرند يباقر غالم  و دکتريانيمحمود معمار

ان ي، از آقاي آليميشان در مباحث شينظرات ارزشمند ا
 و ياريصادق اللهمحمد ، دکتر يعبدالرسول غفار سمهند

اده يحور به علت مشاوره در نحوه پدکتر شهرام صداقت
ها کمال  ل دادهيه و تحلي و تجزيشيکردن طرح آزما

  . آورندي و امتنان را به جايقدردان
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