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  بررسي اثرات مصرف كلسيم وسيتوكنين برصفات مرفوفيزيولوژيكي 
  رز شاخه بريده  رقم الونا
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  )۱۹/۴/۸۶:  تاريخ تصويب‐۲۲/۳/۸۵: تاريخ دريافت(

  

  چکيده
  

 در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران با هدف بررسي كاربرد اثرات سطوح ١٣٨٤اين تحقيق در سال 

شاخه هاي بريده رز در . و كلسيم بر ماندگاري گل بريده رز رقم الونا انجام شدمصرف سيتوكينين 

گلخانه از پايه هاي مادري دو ساله توليد شده ودر مرحله غنچه در معرض سايتوكينين به غلظت هاي 

 ميلي مول در ليتر، قرار ٣٠و ٢٠، ١٠، ٠هاي  يكرو مول در ليتر وكلسيم به غلظت م١٠و٠،١/٠،١

داري هس گلهاي تيمار شده پس از برداشت در شرايط آزمايشگاهي ودر داخل آب مقطر نگسپ.گرفتند

شده و صفات متعددي مانند درصد پيري، محتواي آب نسبي، نشت الكتروليت، پروتئين كل، ميزان 

نتايج نشان داد كه سطوح مصرف سيتوكينين اثر . اندازه گيري شدند فعاليت پراكسيدازو كاتاالزدرگلبرگها

. صفات درصد پيري، ميزان كلروفيل، پروتئين كل و فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان داشت بر عني دارم

صفات درصد پيري، ميزان كلروفيل و فعاليت آنزيم هاي  بر همچنين سطوح مصرف كلسيم اثر معني دار

 ميكرو ١٠يزان مجموع نتايج اين تحقيق نشان داد كه مصرف توام سيتوكينين به م. آنتي اكسيدان داشت

 ميلي مول موجب افزايش معني دار كلروفيل، فعاليت آنزيم هاي پراكسيداز ٣٠مول وكلسيم به ميزان 

  .    وكاتاالزو در نتيجه كاهش معني دار درصد پيري گلها گرديد

  

   پراكسيداز، رز، الونا، سيتوكينين، كلسيم، نشت الكتروليت، كاتاالز:يهاي کليد واژه

  
  مقدمه

، با دامنه وسيعي از  .Rosa hybrida Lنام علمي رز با 
عادات رشد در آسيا، شمال آفريقا و آمريكاي شمالي و اروپا 

معموال براي مصارف مختلف از قبيل  رزها. وجود دارد
گلداني، فضاي آزاد، عرق گيري و شاخه بريده كشت و كار 
مي شوند، اما توليد و صادرات گل شاخه بريده آن از ارزش 

  .توليدي ويژه اي برخوردار است ادي واقتص
مناطق اصلي توليد رز در ايران مربوط به استانهاي 
تهران و مركزي، مازندران و اصفهان مي باشد كه هدف 

  . اصلي از كشت و كار آن توليد گل شاخه بريده مي باشد

ارقام رز بسيار زياد بوده ودر ايران ارقام تجاري شامل 
... و رقم جديد وندانتاو) سفيد و زرد(٣، نابلوس٢، الونا١سونيا

عمر نگهداري گل شاخه بريده رز به عوامل . مي باشند
مختلف قبل از برداشت و پس از برداشت شامل عوامل 

تغذيه اي، (و فيزيولوژيكي ) نور، حرارت، رطوبت(محيطي 
فرايند پيري در . )١٣٨٢بي نام،( بستگي دارد) هورموني

ه انرژي خواه كه شامل فعاليت گلهاي شاخه بريده يك پديد
اين ژنها  .برخي ژنهاي نسخه برداري كننده ميباشد

                                                                               
1. sonia  
2.Illona  
3.Nablus  
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جذب  سنتز و پروتئينهاي دخيل درتحريك مواد غذائي،
ه تجزي .كنند اتيلن و واكنشهاي تنشي را كد مي

پيري  هوموستازي و ،پروتئوليتيكي نقش اساسي در نمو
  ).٢(بافتهاي گياهي بازي ميكند 

با بكار گيري سيتوكينين  ) ۲۰۰۳ (وهمكاران طاهير
را افزايش دادند، در اين ) Lilium(سوسن  ميزان طول عمر

آزمايش صفاتي مانند وزن تر گلها، آب برگها،طول عمر گلها، 
كلروفيل برگها ميزان نيتروژن برگها اندازه گيري شدند و در 
 اين آزمايش  ماندگاري، كلروفيل برگها، وزن تر گلها و

 افزايش وميزان آب برگها BAوژن با افزايش ميزان نيتر
 با بكار گيري )۲۰۰۳(كانيو وهمكاران . كاهش يافت 

  .سوکروز ميزان توسعه و طول عمر رز را افزايش دادند
با استفاده از غلظت هاي ) ٢٠٠۳(يوميد و همكاران 

توانستند عمر )  درصد١٠، ٥/٧، ٥، ٥/٢(مختلف سوكروز 
ش دهند و بهترين غلظت در اين شاخه بريده داودي را افزاي

  .   درصد بوده است٥تحقيق 
با مطالعه فاكتورهاي موثر ) ٢٠٠٣(لريد و همكاران  

درطول عمر ارقام مختلف رز دريافتند كه ماندگاري اكثر 
ارقام رز با بكارگيري آب و گلدان ضدعفوني شده افزايش 

يابد، ولي درصورت آلوده به باكتري اين ارقام حساس  مي
  .دهند مينشان ه و زودتر از موعد مقرر پژمردگي گلبرگ شد

تحقيقي بر روي مكانيسم ) ١٩٩٩(ساتو و همكارانش 
پيري در ميخك انجام دادند و نتايج نشان داد كه پيري 
گلبرگ ها رابطه نزديكي با ميزان اتيلن توليد شده از مادگي 

  . گلها دارد
ده از  استفانشان دادند كه) ۱۹۹۹( وشبلي ژراسپولوس
 درصد بصورت اسپري در قبل و بعد ٥/٠،١،٥/١كلروركلسيم

نيز باعث  از برداشت  درژربرا، باعث افزايش ماندگاري ژربرا و
در اين تحقيق هرچه . كاهش خم شدن گردن گلها گرديد

، ) ميلي گرم بر گرم٦٠٠ تا ١٠٠(سطوح كلسيم بيشتر شد 
  . ميزان استواري و پايداري گلها باال رفت

گزارش كردند كه استرس ) ٢٠٠٤(ون وهمكاران اندرس
اتيلن و كاهش فعاليت  آبي در رز از طريق افزايش بيوسنتز

محتواي نسبي   موجب كاهش طول عمر آن وها برخي آنزيم
  .در برگها مي شود)  RWC)1آب

                                                                               
1 .Relative water content 

نشان دادند، كه ساخته شدن ) ۱۹۹۸( و همكاران اليم
 ، كاهش يافته ديواره  سلولي در اثر كمبود و نقصان كلسيم

از طرفي افزايش مصرف كلسيم . ل مي گرددكودچار مش
موجب كاهش درصد نشت الكتروليت شده است، كه خود 

از اين  تخريب ديواره سلولهاست و دليل برعدم خسارت و
  .طريق موجب عدم پيري گلبرگها مي شود

در مورد تاثير ) ۱۳۸۲(نتايج تحقيقات ادريسي 
عمر و كيفيت گل شاخه بريده تيمارهاي شيميايي بر طول 

رز رقم الونا نشان داد كه، تيمار با سولفات آلومينيوم و 
و تيمار با گل تيوسولفات نقره موجب افزايش طول عمر 

كلريد كبالت و سولفات آلومينيوم موجب افزايش كيفيت 
  .محصول ميگردد

با استفاده از سولفات ) ١٣٨١(حبشي و همكاران
همراه با كلريد ) لي گرم در ليتر مي٣٠٠ تا ١(نيوم لوميآ

در محلول نگهدارنده )  ميلي گرم در ليتر٣٠٠ تا ١(كلسيم 
توانستند ميزان طول عمر گل بريده گاليل و كيفيت رنگ 

  .گل آنرا رونق بخشند
  

  مواد و روش ها

 با هدف ١٣٨٤ و ١٣٨٣اين تحقيق در طول سالهاي 
  الونابررسي تغييرات پروتئيني و آنزيمي در گل رز رقم

(Rosa hybrida Cv. Illona)  كه در گروه علوم باغباني
 آزمايش با . دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران صورت گرفت

 ۱۰ و ۱ ،۱/۰، ۰باچهار سطح ) A(دو فاکتور سيتوکينين
  ۳۰،۲۰،۱۰،۰باچهار سطح  )B(ميکرو مول در ليتر و کلسيم 

لب طرح ميلي مول در ليتر، در يک آزمايش فاكتوريل در قا
هر .بلوکهاي کامل تصادفي در سه تکرار ودر گلخانه اجرا  شد

( ۴۵*۳۵*۲۵واحد آزمايشي شامل يك گلدان بزرگ به ابعاد
آزمايش . حاوي نهال رز رقم الونا بود) قاعده، دهانه و ارتفاع

يك خاك  با بافت  بعد از فراهم شدن گلدانها و نهالها در
انها در داخل گلخانه گلد. انجام گرفت) ۱جدول (لومي شني 

بصورت رديفي چيده شدندوكليه مراحل ومسائل داشت 
 گلدانها شامل آبياري ، كود دهي، مبارزه با آفات و بيماريها و

. مانند ساير گياهان رز كشت شده در گلخانه انجام گرديد ... 
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به  بستگي به رشد و(ماه بود ۴تا۳طول دوره آزمايش حدود
تيمار هاي مورد نظر بر روي ) گل رفتن بوته هاي رز داشت

و پس . گلدانهاي  آزمايشي درسه نوبت محلول پاشي  شدند
 شاخه گل همزمان از ۵ تا ۲از پايان اعمال تيمارها تعداد 

  .هرگلدان برداشت و به آزمايشگاه انتقال داده شدند
  

   نتايج تجزيه خاك گلدانهاي آزمايشي‐١جدول
 ميزان ازت
  درصد

ميزان 
  فسفر

 پي پي ام

  ميزان
   پتا سيم
  پي پي ام

pH T.N.V
  درصد

O.C
درصد

هدايت 
الكتريكي

ds/m 
نوع 
 بافت

٩٤/١٩١/٢ ٢/١ ٥/٧ ٣٨٥ ٦/٤ ١٣  
لوم 
 شني

  

هر كدام : نحوه اعمال تيمار ها بصورت زير انجام گرفت
آزمايشي بطور مجزا از هم و بصورت اسپري با  ازفاكتورهاي 

هاي تازه  و استفاده از يك سمپاش دستي بر روي برگ
اين عمل حدود يك ماه قبل از . ها بكار برده شدند غنچه

 ساعت ۴۸برداشت گلهاي شاخه بريده از گلدانها شروع وتا 
 يا ۲۴قبل ازبرداشت گلها ادامه داشت،واين تيمارها با فاصله 

بعد از . روز انجام گرفت۳۰ تا۲۰ ساعت از هم براي مدت ۴۸
 غنچه گل به مرحله اينكه در هر گلدان به تعداد كافي

برداشت واستاندارد رسيدند، چهار شاخه گل از هر تيمار 
برداشت و در آزمايشگاه در شيشه هاي نيم ليتري حاوي آب 

سپس از  .مقطر به همان ترتيب گلدانها قرار داده شدند
  .  همان روز شروع به يادداشت برداري از صفات زيرگرديد

   b كلروفيل‐a    ۳ل كلروفي‐۲  ميزان درصد پيري     ‐ ۱

 فعاليت ‐۶ ميزان پروتئين كل      ‐۵        كلروفيل كل  ‐ ۴
  فعاليت آنزيم كاتاالز‐۷آنزيم پراكسيداز    

  ) وكلa،b( ميزان كلروفيل سنجشنحوه 

  براي اندازه گيري ميزان كلروفيل از روش ارائه
استفاده از دستگاه  با و )١٩٨٤( شده توسط ميدنر

 UV-160A :Shimadzu( مدل فتومترياسپكترو
Spectrophotometer(  نانو ۶۴۴ و۶۶۲ در طول موج هاي 

 .متر استفاده گرديد
 : ميزان پروتئين كل سنجشنحوه

مك  روشه براي اندازه گيري ميزان پروتئين كل ب   
وبا استفاده از دستگاه اسپكتروفتو  )۱۹۹۲(آدام و همكاران 

 نانو متر استفاده ۵۹۵ در طول موج فوق الذكرمتري به مدل 
 بيان ١گرديد،و برحسب ميلي گرم درهر گرم وزن ترگلبرگها

  .گرديد
   : سنجش فعاليت آنزيم پر اكسيدازنحوه

براي سنجش فعاليت آنزيم پر اكسيداز به روش مك 
وبا استفاده از دستگاه اسپكترو فتو ) ١٩٩٢(آدام وهمكاران 

نيه استفاده  ثا۶۰ نانو متردر مدت ۴۷۵متري در طول موج 
 ميلي موالر  ٢٠ بافر فسفات سديم  از همچنين در آن.گرديد

 ميلي موالر به عنوان ٢٠٠ ، و گوئيكول ٦با پ هاش 
 درصد به عنوان ٣٠الكترون دهنده واز پر اكسيد هيدروژن 
 واحد  بر حسب، وپذيرنده الكترون مورد استفاده قرار گرفت

  . بيان شد٢در ميلي گرم پروتئين
   :نجش فعاليت كاتاالز سنحوه

 براي سنجش فعاليت آنزيم كاتاالز به روش چينس و
وبا استفاده از دستگاه اسپكترو فتو متري در ) ١٩٩٦(ماهلي 

 . ثانيه استفاده گرديد۳۰ نانو متردر مدت ۳۴۰طول موج 
   ميلي موالر با ٢٠بافر فسفات سديم  همچنين در آن

به عنوان  درصد ٣٠ ، و پر اكسيد هيدروژن ٧هاش ‐پ
ميزان فعاليت .پذيرنده الكترون مورد استفاده قرار گرفت

  .بيان گرديد واحد در ميلي گرم پروتئين كاتاالز بر حسب
   :   نحوه اندازه گيري طول عمر گلها 

 براي اندازه گيري طول عمر گلها معموال  پژمردگي و
 خم شدن برگها، باز شدن تعداد گل،رنگ گلبرگها تغيير

كه داللت بر پيري گلها دارند و نيزتعداد گلهاي گردن گلها 
در پايان پيري . زنده در هر تيمار مورد ارزيابي قرار گرفتند

كه متاثر از عوامل فوق مي باشد  بصورت درصد بيان 
 .گردد مي

  
  جنتاي

 با توجه به نتايج حاصل از جدول تجزيه )الف
ار نشان داده شده كه مقادير سيتوكنين بك) ۲جدول(واريانس

رفته بر تمامي صفات اثر معني دارداشته وموجب اختالف 
  .معني داري شده است

                                                                               
1-mg/g fresh weight  
2- unit/ mg protein   
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   نتايج تجزيه واريانس صفات مورد بررسي در گلبرگها‐۲جدول 
درجه   رييمنابع تغ

  يآزاد
  يريپ

S.M 
 aل يکلوف

S.M  
  bل يکلروف

S.M 
  ل کليکلروف

S.M  
  ن کليپروتئ

S.M  
  م کاتاالزيآنز

S.M 
  دازيم پراکسيآنز

S.M 
  ٠٠٠٠٣/٠**  ٠٣٧/٠**  ٣٧/٢** A(  ۳  **۰ /۱۸۰۰ **۳۳/۷  **۰۸ /۱ **۱۰ /۱۶(سيتوكينينسطوح 

  ٠٠٠٠٨/٠**  ٠٥٤/٠**  ns٠٩/٠  ٨٦/٣**  ٥٨/١**  ٦٢/١**  ٦/١١٠٥**  ٣  )B(كلسيمسطوح 
  ٠٠٠٠٢/٠** ٠٠٧/٠  ns  ٠٦/٠ ns  ٣٨/١٤** ٩٥/٠ **  ٠٨/٧ **  ٥/٦٣١**  ٩  )AB(دركلسيم 
  ٠٠٠٠٠٥/٠  ٠٠٧/٠  ٠٥/٠  ٦٧/٠  ١٩/٠  ١٢/٠  ١٢٠/ ٨  ٣٢  (r)خطا

CV)٦/٣  ٢/٣  ٣/١٢  ٦١/٣  ٣٦/١٥  ٠٨/٢  ١/٣    )درصد  
 به معناي معني ns درصد است و۵ به معناي اختالف معني دار در سطح *درصد است، ۱ به معناي اختالف معني دار در سطح ** در جدول فوق عالئم
  .دارنبودن اختالف است

  
  )%۵احتمال (حقيق از طريق آزمون دانكن  در سطوح مختلف سيتوكينينهاي صفات مورد ت  مقايسه ميانگين‐۳جدول 

) A(سيتوكينين
(µMl-1)  كلروفيل   (%)يپيرa  

)mg/gFw(  
  bكلروفيل 

)mg/gFw(  
  كلروفيل كل
mg/gFw)(  

  پروتئين كل
(mg/g frw)  

  دازيم پراکسيآنز
)unit/mgpro(  

  آنزيم كاتاالز
)unit/ mg pro(  

)۰(۱a  a ۸۴  d ۹/۱۵  bc ۴/۲  cd ۱/۲۲  b ۳۵/۱  bc ۰۰۶۱/۰  cd ۲۱۸/۰  
)۱/۰(۲     a  a ۸۲  c ۴/۱۶  b ۷/۲  c ۴/۲۲  b ۳۰/۱  c ۰۰۵۱/۰  c ۲۲۸/۰  

)۱( ۳a  b ۷۵  b ۹/۱۶  a ۱/۳  b ۶/۲۳  a ۱۶/۲  ab ۰۰۷۶/۰  b ۲۶۰/۰  
)۱۰( ۴a  c۷۲  a ۷/۱۷  a ۱/۳  a ۶/۲۴  a ۰۲/۲  a ۰۰۸۵/۰  a ۲۹۵/۰  

  دهنده عدم وجود اختالف معني دار دربين آنهاست ظر آماري نشانميانگين تيمارهايي كه داراي حروف مشتركند، از ن
  

   )%۵ احتمال (هاي صفات مورد تحقيق از طريق آزمون دانكن  در سطوح مختلف كلسيم  مقايسه ميانگين‐۴جدول 
   ) B(كلسيم

 )mMl-1(  
  پيري
(%)  

  aكلروفيل
)mg/gFw(  

  bكلروفيل
)mg/gFw(  

  كلروفيل كل  
mg/gFw)(  

 كل  پروتئين
mg/gFw) (  

 آنزيم پراكسيداز
 )uni/mgPro(  

  آنزيم كاتاالز
(unit/mgPro)  

)۰(۱b  a ۸۶  b ۹/۱۶  b ۵/۲  b ۳/۲۲  a ۶۴۵/۱  c ۰۰۴۸/۰  b ۱۴۲/۰  
)۱۰( ۲b  b ۷۶  a ۱/۱۸  a ۳/۳  a ۹/۲۳  a  ۶۴۸/۱  c ۰۰۵۱/۰  a ۲۴۹/۰  
)۲۰( ۳b  c ۶۵  b ۳/۱۶  b ۹/۲  b ۶/۲۲  a ۸۲۶/۱  b ۰۰۷۱/۰  a ۲۳۸/۰  
)۳۰( ۴b  c ۶۷  b ۷/۱۶  b ۶/۲  b ۸/۲۲  a ۷۲۰/۱  a ۰۱۰۳/۰  a ۳۰۳/۰  

  دهنده عدم وجود اختالف معني دار دربين آنهاست ميانگين تيمارهايي كه داراي حروف مشتركند، از نظر آماري نشان
  

  )%۵ ( مقايسه ميانگينهاي صفات مورد تحقيق از طريق آزمون دانكن در سطوح مختلف سيتوكينين در كلسيم‐۵جدول 
   )A(ينينسيتوك

  )B(كلسيم 
  پيري
(%)  

  aكلروفيل 
)mg/gFw(  

  bكلروفيل 
mg/gFw)(  

  كلروفيل كل
mg/gFw)(  

  آنزيم پراكسيداز
(unit/mgPro)  

۱b۱a  a ۱۰۰  ef۹/۱۵  a ۰۶/۴  bc ۲۳  i ۰۰۴۶/۰  
۲b۱a  c ۶۸  bc ۴/۱۷  cd ۴۲/۲  ab۲۴  h ۰۰۵۴/۰  
۳b۱a  c ۶۸  h ۹/۱۳  g ۳۹/۲  de   ۲۲  gh ۰۰۶۱/۰  
۴b۱a  a ۱۰۰  de ۴/۱۶  bc ۰۹/۲  de    ۲۲  d ۰۰۸۴/۰  
۱b۲a  bc ۷۸  bc ۵/۱۷  ab ۲۹/۳  ab ۲۴  h ۰۰۵۵/۰  
۲b۲a  ab ۹۰  f ۷/۱۵  e   ۶۵/۱  ef         ۲۱  i ۰۰۲۰/۰  
۳b۲a  ab ۹۰  ab ۱۸  bc ۷۵/۲  ab ۲۵  fg ۰۰۶۱/۰  
۴b۲a  bc ۷۱  g ۵/۱۴  de ۰۶/۲  fg ۲۰  ef ۰۰۶۸/۰  
۱b۳a  ab ۹۰  cd ۹/۱۶  bc ۷۴/۲  bc ۲۳  e ۰۰۷۳/۰  
۲b۳a  abc ۸۰  a۴/۱۸  ab ۳۵/۳  a ۲۶  h ۰۰۵۶/۰  
۳b۳a  cd ۶۰ g ۹/۱۴ bc ۰۸/۳ ef ۲۱ ef ۰۰۶۹/۰ 
۴b۳a  cd ۶۰ bc ۵/ ۱۷ bc ۱۱/۳ ab ۲۴ b ۰۱۰۶/۰ 
۱b۴a  bc       ۷۰ bc ۵/۱۷ bc ۱۶/۳ ab ۲۴ i ۰۰۲۰/۰ 
۲b۴a  c ۶۸ d ۷/۱۶ bc ۶۵/۲ bc ۲۳ e ۰۰۷۵/۰ 
۳b۴a  de ۴۵ a ۳/۱۸ ab ۳۳/۳ a ۲۵ c ۰۰۹۵/۰ 
۴b۴a  e ۳۸ a ۴/۱۸ bc ۰۷/۳ a ۲۵ a ۰۱۵۳/۰ 

  دهنده عدم وجود اختالف معني دار دربين آنهاست ميانگين تيمارهايي كه داراي حروف مشتركند، از نظر آماري نشان



 ۱۴۱  . . . ن بر صفات بررسي اثرات مصرف كلسيم و سيتوكني: مرتضوي و همكاران  

 ميكرو موالر سيتوكينين ۱۰ درصفت پيري ، مقدار ‐
. بكار رفته با ساير تيمارها اختالف معني دار نشان داده است

 ۱/۰يكرو موالر سيتوكينين مصرفي نيز با مقدار م۱مقدار 
اما بين .ميكرو موالر و شاهد اختالف معني دارنشان مي دهد

 ميكرو موالر سيتوكينين بكار رفته با شاهد اختالف ۱/۰
  .معني داري مشاهده نگرديد

 ميكرو موالر ۱۰ ؛ مقدار b وa درصفات كلروفيل ‐
اثر بسيار سيتوكينين مصرفي نسبت به ساير تيمارها 

دار داشته و موجب افزايش ميزان اين صفات شده  معني
 ميكرو موالر ۱ و۱۰ مصرف bاست، ولي در كلروفيل 

ميكرو ۱همچنين مقادير. اختالف معني دار نداشتند
  ميكرو موالر در اين صفات اختالف ۱/۰موالرنسبت به 

 ۱/۰ بين شاهد وbمعني دار نشان دادند، اما در كلروفيل 
والر سيتوكينين مصرفي اختالف معني دار مشاهده ميكرو م
  .نشد
 ميكرو موالر ۱۰ درصفت كلروفيل كل هم مقدار ‐

سيتوكينين مصرفي نسبت به ساير تيمارها اثر بسيار 
ميكرو )  شاهد (۰ و۱۰دار داشته ومقدار  معني

موالرسيتوكينين بترتيب حداكثر و حداقل تاثير درافزايش 
 ميكرو ۱/۰حتي بين .دميزان اين صفات را داشتن

  .موالرمصرفي با شاهد اختالف معني دار مشاهده نگرديد
 ميكرو ۱۰ درصفت ميزان پروتئين كل گلبرگها؛ مقدار ‐

موالر سيتوكينين بكار رفته با ساير غلظت ها اختالف 
دار نشان نداده و بين مقادير مختلف سيتوكينين بكار  معني

و نيزبين مقدار .استرفته با  شاهد اختالف معني داربوده 
 ميلي موالر ۱/۰ميكرو موالر سيتوكينين مصرفي با مقدار ۱

 ۱/۰اما بين . و شاهد اختالف معني داري مشاهده گرديد
ميكرو موالر سيتوكينين بكار رفته با شاهد اختالف معني 

  .داري مشاهده نشد
 درصفت فعاليت آنزيم پراكسيدازدر گلبرگها ؛ بين ‐

 ۱/۰ر سيتوكينين مصرف شده با مقدار  ميلي موال۱۰مقدار 
ميكرو موالر و شاهد اختالف معني دار وجود داشته اما با 

.  ميكرو موالر اختالف معني داري مشاهده نگرديد۱تيمار 
ميكرو موالر سيتوكينين بكار رفته با مقدار ۱اختالف بين 

   ۱/۰اما اختالف بين . ميكرو موالر و شاهد معني داراست۱/۰
  .ر سيتوكينين بكار رفته با شاهد معني دار نيستميكرو موال

 ۱۰ درصفت فعاليت آنزيم كاتاالزدر گلبرگها؛ مقدار‐
ميكرو موالر سيتوكينين بكار رفته با ساير تيمارها اختالف 

ميكرو موالر سيتوكينين ۱مقدار . معني دار نشان داده است
  .مصرفي نيز فقط با شاهد اختالف معني دارنشان داده است 

 با توجه به نتايج حاصل از جدول تجزيه )ب
نشان داده شده است كه مقاديرمختلف ) ۲جدول(واريانس

 يكلسيم بكار رفته برهمه صفات مورد تحقيق به استثنا
  . پروتئين كل گلبرگها تاثير معني دار داشته است 

 ميلي موالر ۲۰ري درصفت پيري ؛ بكارگيري مقاد‐
اهد اختالف معني دار كلسيم نسبت به ساير تيمارها و ش

عدم .  شده انديرينشان داده ، وموجب حداقل درصد پ
 يري دار پيز موجب حداکثر معنين) شاهد(ميمصرف کلس
 ميلي موالر كلسيم ۲۰و۳۰رياما بين مقاد. شده است 

  . اختالف معني دار مشاهده نشد 
 ميلي مول كلسيم ۱۰ مقدار a درصفت كلروفيل ‐

رها اثر بسيار معني دار داشته و مصرفي نسبت به ساير تيما
موجب افزايش آن شده است، وافزايش بيش ازآن اختالف 

همچنين تاثير آن بر .معني داري نسبت به شاهد نشان نداد
 ۱۰ بوده وكلسيم تا مقدار a مشابه كلروفيل bروي كلروفيل 

ميلي مول تاثير معني دار داشته و افزايش بيش از آن مقدار 
.  اختالف معني دار نشان نداده استaهمانند كلروفيل

 ميلي ۱۰طور تاثير كلسيم بر كلروفيل كل در مقدارنهمي
 ۳۰و۲۰ بوده ، و مقادير b وaمول تقريبا مشابه كلروفيل 

  .ميلي مول اختالف معني دار با شاهد نشان ندادند
 در مورد ميزان پروتئين كل گلبرگها ؛ مصرف كلسيم ‐

  .ري نشان نداده استوعدم مصرف آن اختالف معني دا
 درصفت فعاليت آنزيم پراكسيدازدر گلبرگها ؛ ‐

 ميلي موالر كلسيم نسبت به ساير ۳۰بكارگيري مقدار 
مقدار . ت شده است يتيمارها و شاهد موجب حداکثر فعال

ميلي ۱۰ميلي موالر كلسيم بكار رفته نيزنسبت به مقدار ۲۰
 ۱۰ بين اما.موالر و شاهد اختالف معني دارنشان مي دهد

ميلي موالر كلسيم بكار رفته با شاهد اختالف معني داري 
  .مشاهده نشد 

 درصفت فعاليت آنزيم كاتاالزدر گلبرگها ؛ اگر چه بين  ‐
بكار )  ميلي موالر۳۰و۱۰،۲۰(تيمارهاي مختلف كلسيم 



 ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹ ايران، دوره علوم باغبانيمجله   ۱۴۲

 بين تيمارهاي يرفته اختالف معني دار مشاهده نشد، ول
  . بود بكار رفته و شاهد اختالف معني دار

 بر اساس نتايج حاصل از جدول تجزيه واريانس )ج
نشان داده شده كه اثرات متقابل دو فاکتور ) ۲جدول(

 ، كلروفيل و فعاليت آنزيم يري در صفات درصد پيشيآزما
  .پراكسيداز معني دار بوده است 

 در صفت پيري حداكثر معني دار ونسبي اين صفت از ‐
 يعني ۴b۴aز تيمارو حداقل آن ا۱b۱ (a(تيمارشاهد 
 ميلي موالر ۳۰ ميلي موالربه همراه كلسيم ۱۰سيتوكينين 
بعبارت ديگردر تيمار شاهد حداكثر معني دار . حاصل گرديد

پيري مشاهده شد در حالي كه مصرف سيتوكينين و كلسيم 
در حداكثر سطوح خود موجب كاهش معني دار اين صفت 

  گرديد
 از aكلروفيل  در صفت كلروفيل حداكثر معني دار ‐

  حاصل ۴b۱a و حداقل آن ازتيمار۴b۴a و۲b۳ a تيمارهاي 
 نيز حد اكثر و حداقل bدر خصوص كلروفيل.شده است 
بوده   ۲b۲a و۲b۳a ترتيب مربوط به تيمارهاي ه معني دار ب

ودر كلروفيل كل هم حد اكثر معني داربودن از . است
  حاصل ۳b۱a  و حداقل معني دار بودن از تيمار۲b۳aتيمار

  .   شده است
 در خصوص فعاليت آنزيم پراكسيداز حد اكثر و حداقل ‐

 و  ۴b۴a ترتيب مربوط به تيمار هايه معني دار اين صفت ب

۱b۱a۴   بوده است هر چند بين تيمارb۴a۳  با تيمارb۴a  
 .اختالف معني دار مشاهده نشد

در مورد صفات محتواي نسبي آب ، ميزان پروتئين كل 
و فعاليت آنزيم كاتاالزدر گلبرگها؛اثر متقابل گلبرگها 

دار  در بين تيمارهاي مختلف كلسيم و سيتوكينين  معني
  .مشاهده نشد

  حثب
 باتوجه به نتايج بدست آمده از فاكتور سايتوكينين 

توان نتيجه گرفت كه با افزايش مصرف سايتوكينين  مي
درصد پيري گلبرگها كاهش و ماندگاري افزايش يافته، و 

تاخير پيري گلبرگها ) ۱۶(سايتوكينين بعنوان يك ضد اتيلن
، و بر محتواي نسبي ) ٩(محافظ كلروفيل عمل مي كند  و

  ).۲۰( آب تاثيري نداشته است

) ۲۰۰۲(ن طبق نظر گزيازانگ و هوآنگ يهمچن
دانت ياکس ي آنتيم هاين با فعال نگهداشتن آنزينيتوکياس

خسارت آنها  غشائ سلول ها گشته واز يموجب پايدار
مصرف سايتوكينين كلروفيل را افزايش .  کندي ميريجلوگ

داده است، وافزايش كلروفيل دليل بر فعال بودن سلولها و 
افزايش مواد قندي وكاهش گونه هاي فعال اكسيژن 

هاي آنتي  ن پراكسايد از طريق فعاليت آنزيمهيدروژ
) ۲۰۰۳(اكسيدانت بوده است، چنين نتيجه اي را لوهاوا

درلوبيا و ذرت بدست آورده بودند، لذا ) ۱۹۹۲(ك آدام وم
مي توان نتيجه گرفت كه افزايش مواد قندي وفعاليت آنزيم 
. هاي آنتي اكسيدانت موجب كاهش پيري گلها مي گردد

 ميلي مول كلروفيل را افزايش ۱۰همچنين كلسيم تا مقدار
داده است كه عالوه بر  استحكام ديواره سلولي درفعاليت 

يم هاي آنتي اكسيدانت  نيز تاثير داشته و اين مسئله  با آنز
ماندگاري وشادابي گلها در مقابل تخريب هيدروژن پراكسايد 

چون وقتي  شاخه هاي گل از گياه جدا . مرتبط بوده است
شده ودر محلول نگهداري مي شوند دچار تنش بويژه تنش 

ي فعاليت آنتي اكسيدانت ها در چنين شريط. آبي مي شوند
در ) ۲۰۰۲(بوجود مي آيد،اين موضوع را گزيازانگ و هوانگ

مصرف .  گياهان چمني از طريق تنش آبي تجربه كرده اند
توام سايتوكينين در مقادير بيشتر و كلسيم در مقدار كمتر 
نيز اثر معني دار برميزان كلروفيل نشان داده كه اين اثر 

 مقابل متقابل مي تواند بر روي جواني و طراوت گلها در
  .تنشها وعوامل ديگرتشديد كننده پيري اثر گذار باشند

 ميكرو مول همانند ۱/۰مصرف سايتوكينين به مقدار 
شاهد هيچ تاثيرمعني داري بر ميزان پروتئين كل گلبرگها 

 ۱۰و۱نداشته در حالي كه مصرف سايتوكينين به مقادير
ميكرو مول موجب افزايش معني دار پروتئين كل گلبرگها 

اين تغييرات مي تواند با كاهش معني دار پيري .  استشده
  .گلبرگها ارتباط داشته است

  ميكرو مول موجب ۱۰و۱ مصرف سايتوكينين به مقدار 
افزايش معني دار پروتئين، فعاليت آنزيم پراكسيداز نسبت 

. شده است)  ميكرو مول۱/۰(به شاهد وميزان مصرف كم آن 
 تجزيه هيدروژن از آنجا كه اكسيژن آزاد حاصل از

يكي از عوامل مهم در پيري  زودرس   )H2O2(پراكسايد
گلبرگهاست، واز سوي ديگر آنزيم پراكسيداز يكي از آنتي 
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اكسيژن آزاد  اكسيدان ها بوده وموجب خنثي شدن اثر سمي
ودر نتيجه ممانعت از پيري گلبرگها  هيدروژن پراكسايد

ش ميزان يافزا همچنين تاثير سايتوكينين بر. گردد مي
، لذا ارتباط اين صفت با پيري گلبرگها .فتوسنتز بوده است

  ). ۶(  قابل توجه استربسيا
حداكثر ميزان فعاليت كاتاالز زماني حاصل گرديد كه 

  ميكرو مول مصرف گرديد، با ۱۰سايتوكينين به ميزان 
توجه به نقش مشابه اين آنزيم با آنزيم پراكسيداز در خنثي 

د حاصل از هيدروژن پراكسايد  به نظر سازي اكسيژن آزا
رسد افزايش سطح مصرف سايتوكينين با افزايش فعاليت  مي

كاتاالزارتباط داشته ونقش اين آنزيم تاثير بر فعاليت آنزيم 
پراكسيدازبوده و همراه با آن حفاظت ازسلولها در مقابل اثر 

—donor+H2o2)سمي پراكسيد هيدروژن است 
oxidized+2H2o) نهايت در كاهش درصد پيري  كه در

نتايج اين آزمايشات . گلبرگها بطور معني دار موثر باشد
  . نيزمانند آزمايشات ما بود) ۲۰۰۳(لوهاوا وهمكاران 

در ارتباط با فاكتور مصرف كلسيم مشاهده گرديد كه 
 يباافزايش مصرف كلسيم درصد پيري گلبرگها  و خم شدگ

وميزان ماندگاري گردن گلها نسبت به شاهد كاهش يافته 
 نيز به نتيجه )١٩٩٩(ژراسپولوس وشبلي افزايش يافته است 
اين موضوع در مورد محتواي نسبي آب . مشابه رسيده بود

نيز صادق بوده و مصرف كلسيم از طريق حفظ ميزان آب و 
تورژسانس گلبرگها موجب افزايش ماندگاري آنها شده 

است درصد بطوري كه هر چه مصرف كلسيم باال رفته .است
محتواي نسبي آب افزايش يافته است ، كه علت آن مربوط 
به كاهش تبخيرو تعرق بوده و يا ناشي از زيادي جذب آب 

در حالت اول  كلسيم با .توسط گلهاي بريده رزبوده است
تاثير برمكانيسم باز و بسته شدن روزنه ها ودر حالت دوم به 

 آوندها از احتمال زياد با تاثير برميزان جذب آب توسط
طريق جلو گيري از رشد ميكروبها و پوسيدگي ته شاخه، 

 طبق نظر. موجب كاهش پيري گلبرگها شده است

هر چه ميزان آلودگي آوندها كمتر باشد ) ۱۹۹۷(واندورم
  .جذب آب بيشتر وپيري كمتر خواهد بود

افزايش مصرف كلسيم موجب كاهش درصد نشت 
تخريب ديواره الكتروليت شده است، كه دليل بر عدم 

طبق  .سلولهاست كه خود ناشي از كاهش پيري گلبرگهاست
 درصد كلسيم در ۶۰بيش از ) ۱۹۹۷(نظرفالحي و همكاران

ديواره سلولها تجمع پيدا كرده ودر استحكام آن نقش 
اما مصرف كلسيم در تمامي سطوح تاثيرمعني . اساسي دارد

ن است داري بر ميزان پروتئين كل گلبرگها نداشته كه ممك
علت آن مربوط به عدم تاثير كلسيم درميزان فتوسنتز ودر 

در همين راستا افزايش .نتيجه بيوسنتز پروتئين ها باشد
مصرف كلسيم موجب افزايش فعاليت پراكسيداز شده كه 
بخاطرخاصيت آنتي اكسيدانتي، افزايش فعاليت آن با 

همچنين مصرف كلسيم  .افزايش ماندگاري همراه خواهد بود
جب افزايش فعاليت كاتاالز نسبت به شاهد شده كه آن مو

. درماندگاري گلبرگها دارد نيزنقش مشابه آنزيم پراكسيداز
بنابراين علت تاخير پيري يا افزايش ماندگاري در اثر مصرف 

به افزايش درصد محتواي نسبي آب كه : كلسيم را مي توان
ال رفتن در نتيجه با خود دليل بر افزايش تورژسانس سلولها و

ماندگاري گلبرگهاست مرتبط دانست و يا مصرف كلسيم و 
كاهش نشت الكتروليت در اثر كاهش تخريب ديواره سلولها 
در گلبرگها بوده كه خود موجب افزايش ماندگاري گرديده 

همچنين افزايش مصرف كلسيم موجب افزايش . است
 پراكسيداز و فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان مانند كاتاالز

 شده كه آنها موجب خنثي سازي اكسيژن آزاد حاصل از
در نهايت موجب كاهش پيري  هيدروژن پراكسايد گرديده و

  . مي گردند
 ۱/۰( مصرف كلسيم با مقدارپائين مصرف سايتوكينين

بردرصد پيري بي اثر بوده، اما وقتي كه كلسيم با ) ميكرومول
ه باشد، همرا)  ميكرو مول۱۰(مقدارزياد مصرف سايتوكينين 
بطوريكه اين اختالف بين .اين اثر معني دار مي شود

تيمارهاي مختلف هم قابل مالحظه است،هرچه مقدار 
كلسيم افزايش يافته اثر توام آنها بر ماندگاري هم بيشتر 

اين تاثير در صفت محتواي نسبي آب .شده است
بيشترمشخص شده است، هر چه مقدار سيتوكينين همراه 

 پيدا كرده به همان ميزان بر درصد با كلسيم افزايش
لذا تاثير مصرف آنها بر .محتواي نسبي آب بيشتر موثر بودند

كاهش پيري نيز از همين اثر ناشي مي شود، بطوريكه 
سايتوكينين بر جواني وكلسيم بر استحكام سلولها وتواما 
  .برتورژسانس آنها ونهايتا برماندگاري گلبرگها اثر مي گذارند
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اكتورها بر درصد نشت الكتروليت كامال مصرف توام ف
افزايش همزمان مقدارمصرف آنها تاثير .معني دار بوده است 

دار  بيشتري  نسبت به مقادير كمترآنها داشته واختالف معني
علت اين موضوع رامي توان به تاثير . را نشان داده است

كلسيم بر استحكام ديواره سلولها وسايتوكينين بر جواني 
توام بودن مصرف آنها مقاومت سلولها در برابر گرما و آنها كه 

  .تخريب را تشديد مي كند، خواهد بود
 مصرف توام كلسيم و سايتوكينين در مقادير كم تاثيري 
بر پروتئين كل نداشته اما وقتي مقدار هر دو آنها افزايش 
پيدا مي كند، اثرآنها معني دار مي گردد، در حاليكه هركدام 

علت اين موضوع بخاطر . ر معني دار نداشتند به تنهائي اث
مصرف توام  .اثر متقابل اين دو ماده بر هم ديگر بوده است

كلسيم و سايتوكينين بر فعاليت آنزيم هاي پر اكسيداز و 
كاتاالز همانند اثر آنها  بتنهائي بر اين صفات، اختالف معني 

يمها دار داشته وبا افزايش مقادير اين دو تركيب فعاليت آنز
نيز افزايش نشان مي دهد، و زماني كه اين دو در حداكثر 
مقدار مصرف شدند تاثير آنها هم در حد نهائي خود بوده 

بنابراين مصرف توام آنها تاثير را تشديد كرده و موجب .است
افزايش ماندگاري گلها از طريق خنثي سازي اكسيژن آزاد 

  .حاصل از هيدروژن پراكسايد را شده است
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