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 چكيده

 از پیی   پاشیمحلول تأثیر بررسی هد  با گلداجی آزمایشی برید   شاخه هایگل معطر ترکیبات خصو  در اجد  مطالعات به باتوجه

 ترتییب  به موالر،میلی 3 و 5/1  0) اسید پروپیوجیک فنیل-بتا-آمینواوکسی-آلفا و موالر،میلی 25/2 و 5/1  0) اسید سالیسیلیک برداشت 

 مورد تکرار 4 با تصادفی کامالا طرح پایه بر پُرپر مریم گل روی آموجیالیازآالجینفنیل آجزیم فعالیت اختصاصی بازدارجد  و محر  عنوانبه

 تیأثیر  تحیت  داریمعنیی  طیور  بیه  گلجای عمر و سلولی غشای پایداری آب  جسبی محتوای آزمای   جتای، براسا  گرفت. قرار مطالعه

 و میوالر، میلیی  3) اسیید  پروپیوجییک  فنییل -بتیا -آمینواوکسیی -آلفیا  تیمار ،.>P 01/0) گرفتند قرار بررسی مورد تیمارهای پاشیمحلول

 بررسی در گردید. شاهد با مقایسه در گلجای عمر درصدی 34 و 68 حدود افزای  به منجر ترتیب به موالر،میلی 5/1) اسید سالیسیلیک

 37 حجمیی   اسپکترومتری-گازی کروماتوگرافی تکنیک وسیله به و فوقاجی فضای روشبه پُرپر مریم گل معطر ترکیبات برداشت از پس

 عطیر  در دخییل  ترکیبات مهمترین ترتیب به سالیسیالت متیل و پنتاکوسان بنزوات  بنزیل بنزوات  متیل گردید. شناسایی مختل  ترکیب

 بنیزوات  متیل کاه  و پنتاکوسان و بنزوات بنزیل میزان افزای  سبب اسید پروپیوجیک فنیل-بتا-آمینواوکسی-آلفا تیمار بودجد. مریم گل

-آالجیین فنییل  آجیزیم  فعالییت  بازدارجید   و محیر   تیمار داشت. اسید سالیسیلیک با مقایسه در متضادی تأثیر که شد سالیسیالت متیل و

 گردید. شاهد به جسبت مریم گل عطر کل محتوای کاه  و افزای  سبب ترتیب به آموجیالیاز 

 پروپاجوییدهافنیل مسیر سالیسیالت  متیل بنزوات  متیل گازی  کروماتوگرافی اسید  سالیسیلیک معطر  ترکیبات ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 پییازی  گیاهیان  از ،.Polianthes tuberosa L) میریم  گیل 

 یکیی  باشید. می ایران معطر هایگل ترینمهم از و چندساله

-جقی   بیر  عیالو   که بود  هاآن عطر ها گل بارز صفات از

 ارزش افیزای   سبب افشان گرد  حشرات جلب در آفرینی

 .]11[ شیود می برید  شاخه هایگل و زینتی گیاهان تجاری

 دلییل  بیه  بریید  شیاخه  هیای گل از بسیاری امروز  متأسفاجه

 رجی   گل  )شکل ظاهری صفات بر بیشتر تمرکز و اصالح

  مسیییر اجیید.داد  دسییت از را خییود عطییر غیییر ،  و گییل

 بیوسیینتز مسیییرهای مهمتییرین از یکییی پروپاجوئیییدهافنیییل

 بیا  کیه  باشید میی  گیاهیان  در معطیر  مواد و ثاجویه ترکیبات

 منجیر  و ]26[ شید   آغاز 1آموجیالیازآالجینفنیل آجزیم فعالیت

  ترکییییب 329) متعیییدد معطیییر ترکیبیییات سییینتز بیییه

 ترکیبیات  قبییل  از هیا، گیل  عطیر  در مؤثر پروپاجوئیدیفنیل

 اسیا    بیرهمین  شیود. می ]7[ پروپاجوئیدیبنزجوئیدی/فنیل

 ممکین  آموجیالیازآالجینفنیل آجزیم فعالیت افزای  و تحریک

 گردد. معطر ترکیبات بیوسنتز افزای  به منجر است

 از پییری   فراینید  کندکننید   عنیوان  به اسید سالیسیلیک

 هیا روزجیه  عملکرد بر تأثیر  ]1[ اتیلن بیوسنتز کاه  طریق

 جیاروب  و اکسییداجی آجتی هایآجزیم فعالیت بر تأثیر  ]15[

 عمیر  بهبیود  در سیزایی  بیه  جقی    ]3[ اکسیهن هایرادیکال

 میخک و ]28[ داوودی  ]3[ رز گل قبیل از ها گل گلجایی

 سالیسییلیک  برداشیت  از پیس  تأثیر بررسی جمود. ایفا ]20[

 بریید   شیاخه  گیل  دهنید  گل ساقه فنولی ترکیبات بر اسید

 آجیزیم  فعالییت  بر هورمون شبه این مثبت تأثیر بیاجگر ژربرا 

 از فنیولی  ترکیبیات  افیزای   درجتیجه و آموجیالیازآالجینفنیل

 فنییل -بتیا -آمینواوکسی-آلفا همچنین  .]2[ بود لیگنین قبیل

 فعالییت  اختصاصیی  بازدارجید   عنیوان بیه  2اسید پروپیوجیک

                                                           
1 . Phenylalanine ammonia-lyase (PAL) 

2 . α-aminooxi-β-phenyl propionic acid (AOPP) 

 در میؤثری  جقی   تواجید می ]10[ آموجیالیازآالجینفنیل آجزیم

 .]17[ جمایید  ایفا پروپاجوییدیفنیل ترکیبات کاه  و تنظیم

 )ژالیه،   ژربیرا  گیل  روی بیر  AOPP برداشت از پس تیمار

 طرییق  از لیگنیین  قبییل  از فنیولی  ترکیبات کاه  به منجر

 پروپاجویییدها فنییل  مسییر  طیی  PAL آجیزیم  فعالیت کاه 

  .]10[ گردید

 مریم برید  شاخه گل زیرکشت سطح توسعه به باتوجه

 دجییا  و اییران  در معطیر  هیای  گل مهمترین از یکی عنوانبه

 در گییل اییین معطییر ترکیبییات جقیی  و اهمیییت  ]24[

 اجد  بسیار تحقیقات و جهاجی بازارهای در پسندی مشتری

 بررسیی  راسیتای  در حاضر تحقیق معطر  ترکیبات زمینه در

 و محر  عنوانبه ترتیب به AOPP و اسید سالیسیلیک تأثیر

 از یکی عنوانبه آموجیالیاز آالجینفنیل آجزیم فعالیت بازدارجد 

 و پروپاجویییدها  فنییل  مسییر  در میؤثر  هیای آجزیم مهمترین

 گلجیای  عمیر  همچنیین  و معطر ترکیبات تغییرات درجتیجه

 گردید. اجرا و طراحی مریم گل

 

 روشها و مواد

 گلخاجییه در گلییداجی آزمییای  صییورت بییه حاضییر تحقیییق

 شرایط در مهاباد آزاد داجشگا  باغباجی علو  گرو  تحقیقاتی

 1393 سیال  طیی  اتییلن   پلیی  پوش  با خا   بدون کشت

 فیبیر  و پرالییت  حجمیی  مخلوط کشت  بستر گردید. اجرا

 دهیی محلیول  بیود.  جارگیل، فیبر 70 و پرالیت 30) جارگیل

 هیدایت  بیا  پییازی  گیاهیان  کشیت  تجاری فرمول براسا 

 8/5 برابیر  pH و متیر  بیر  زیمینس  دسی 2/1 برابر الکتریکی

 اسید از pH تغییرات کنترل جهت ،.1 )جدول گردید اعمال

 غیذایی  محلیول  بیه  کیردن  اضافه با جرمال 1/0 سولفوریک

 شد. استفاد 
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 آزمایش در استفاده مورد كودی منابع و غلظت . 1 جدول

 عنصر ردی 
 غلظت

 ا ،پی)پی
 کودی منب 

 آموجیو  جیترات و کلسیم جیترات پتاسیم  جیترات 120 ازت 1

 فسفات هیدروژن دی موجوپتاسیم 45 فسفر 2

 فسفات هیدروژن دی موجوپتاسیم و پتاسیم جیترات 146 پتاسیم 3

 کلسیم جیترات 96 کلسیم 4

 منیزیم سولفات 21 منیزیم 5

 (Fe-EDDHA)  آهن کالت 5/2 آهن 6

 منگنز سولفات 1 منگنز 7

 مس سولفات 15/0 مس 8

 روی سولفات 67/0 روی 9

 بوریک اسید 1/0 بر 10

 آموجیو  مولیبدات 01/0 مولیبدن 11

 

 اسیید  سالیسییلیک  مختلی   سطوح برگی پاشیلمحلو

((SA: 25/2 میر   شیرکت  )سیاخت  موالر،میلی 0  5/1 و 

-فنییل -بتیا -آمینواوکسیی -آلفیا  و محیر   عنیوان  به آلمان،

 )ساخت موالر،میلی 0  5/1 و AOPP:، 3) اسید پروپیوجیک

-فنییل  آجیزیم  فعالیت بازدارجد  عنوانبه آلمان، واکو شرکت

 حیالل  مقیدار  + مقطیر  )آب شیاهد  تیمیار  آموجیالیاز آالجین

 هفته دو فواصل با رشدی دور  طی )اتاجول،،  شد  استفاد 

 pH تعیدیل  از پیس   خیا   بدون کشت سیستم در درمیان

 برداشت از پس گردید. اعمال 1پُرپر مریم گل بر ها محلول

 2فوقیاجی  فضیای  روش بیه  آن عطیر  میریم   گل هایشاخه

 کروماتوگرافی تکنیک وسیله به ترکیبات سپس و آوریجم 

 شد. شناسایی 3حجمی اسپکترومتری-گازی

 

                                                           
1 . Double 
2 . Headspace 

3 . Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)  

 غشدای  پایدداری  سنجش و برگ آب نسبی محتوای

 سلولی

 از پیس  مییاجی   هایبرگ آب  جسبی محتوای برآورد جهت

 4 سیپس  و منتقیل  آزمایشیگا   بیه  بالفاصله هاگل برداشت

 ،FW) تیوزین  و جدا برگ هر از مترساجتی 1 قطر با دیسک

 درون بیه  مقطیر  آب حیاوی  دیی  پتری به سپس و گردید

 و منتقیل  گیراد،  ساجتی درجه 4 دمای با ساعت 4) اجکوباتور

 وزن هیا جموجیه  روی از اضیافی  آب حیذ   از پیس  مجدداا

 دیسیک  حاوی هایدی پتری ،TW) شد توزین آجها آما 

 سیاعت  72 میدت  بیه  گراد ساجتی درجه 65 دمای با آون به

 درجهاییت  ،.DW) شیدجد  منتقل خشک وزن سنج  جهت

  :]19[ گردید محاسبه ،1) فرمول از برگ آب جسبی محتوای

(1،  RWC= 
𝐹𝑊−𝐷𝑊

𝑇𝑊−𝐷𝑊
 × 100  

 الکترولییت  جشت یا سلولی غشای پایداری گیریاجداز 

 و التییس روش بییه سییو ،  )روز هییاگییل برداشییت از پییس

 ییا  الکترولییت  محتیوای  سنج  براسا  و ]13[ همکاران
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 در الکتریکیی سن، هدایت از استفاد  با هاجموجه یوجی جشت

 95 دمیییای و ،EC1) گیییراد سیییاجتی درجیییه 25 دمیییای

  گردید: محاسبه ،2) فرمول براسا  ،EC2) گراد ساجتی درجه

سلولی غشای پایداری =   (EC1/EC2) × 100            (2،  

 

 گلجای عمر

 بیه  اجتقیال  از پیس  بالفاصیله  میریم  گیل  بریید   هایشاخه

 برید   متری ساجتی 60 ارتفاع از برداشت  از پس آزمایشگا 

 لیتیر میلی 350 حاوی ایشیشه هایبطری به سپس و توزین

 تعیداد  شیمارش  با مریم گل گلجایی عمر شدجد. منتقل آب

 درصید  50 از بیی   شیدن  پهمیرد   تیا  برداشت از پس روز

 هیر  بیرای  شیاخه  8 تعیداد  بیه  ها آن رج  تغییر و هاگلچه

 بیر  میکرومول 20 جور شدت آزمایشگاهی شرایط در تکرار 

 رطوبیت  و گیراد  ساجتی درجه 20 ± 1 دما ثاجیه  بر مترمرب 

 .]2[ گرفت قرار ارزیابی مورد درصد 60 ± 5 جسبی

 

 آمونياليازآالنينفنيل آنزیم گيریاندازه

 واجی   روش از PAL آجزیم فعالیت میزان گیریاجداز  برای

 بالفاصله مریم گل هایگلچه .]25[ شد استفاد  همکاران و

 روز 3 فاصیله  به شد. منجمد مای  ازت در برداشت از پس

 5/6 در و توزین گلبرگ  بافت از گر  3/0 برداشت  از پس

 کیه  ،8/8 )اسییدیته  میوالر میلیی  Tris-Hcl 50 بافر لیترمیلی

 شید.  سیایید   بیود  میوالر میلیی  15 بتامرکاپتواتیاجول  حاوی

 سیاجتریفیوژ  دور 5000 در دقیقه 30 مدت به حاصل عصار 

 مخلوطی گردید. استفاد  سنج  جهت رویی محلول و شد

 آالجیین فنیل لیترمیلی 5/0 باال  استخراجی بافر لیترمیلی 1 از

 عصیار   از لیترمیلی 1/0 و آب لیترمیلی 4/0 موالر میلی 10

 1 میدت  به گراد ساجتی درجه 37 گر  آب حما  در آجزیمی

 لیتیر میلیی  5/0 توسیط  واکن  سپس  شد. داد  قرار ساعت

 محلیول  بیه  درجهایت شد. متوق  موالر 6 کلریدریک اسید

 روغنیی  فیاز  شید.  افیزود   اسیتات اتیل لیترمیلی 15 حاصل

 داد  قیرار  آزمایشگا  دمای در باقیماجد  و جدا شد  تشکیل

 سیینامیک  اسید همان که باقیماجد  سپس شود. تبخیر تا شد

 اسیید  غلظیت  و حیل  موالر 05/0 سود لیترمیلی 3 در است

 290 میوج  طیول  در جیوری  جذب گیری اجداز  با سینامیک

 سیرعت  براسیا   PAL آجیزیم  فعالیت شد. محاسبه جاجومتر

 از واحد یک شود.می تعیین اسید سینامیک تراجس به تبدیل

 سیینامیک  اسیید  از میکرومول 1 معادل  PALآجزیم فعالیت

  است. دقیقه یک در شد  تولید

 

 مریم گل عطر شناسایی و بردارینمونه

 میریم   گل معطر ترکیبات شناسایی و گیریجموجه منظور به

 )باز باز جیمه مرحله در برداشت از پس برید  شاخه هایگل

 مسیدود  کیامالا  هیای شیشیه  بیه  ها،شکوفه درصد 50 شدن

 مکی   طرییق  از بیرداری جموجیه  ساعت 24 از پس و منتقل

 تعبییه  محفظیه  از معطیر  ترکیبات 1همیلتون سرج  وسیله به

 میاد   حیاوی  آزمیای   هیای لولیه  درون به آن اجتقال و شد 

 و شناسیایی  برای ،.1 )شکل پذیرفت اججا  تیناکس جاذب

 همکاران و پیبون روش از مریم گل معطر ترکیبات سنج 

 حجیم  برابر 5 به تیناکس پودر هایجموجه .]16[ شد استفاد 

 در دقیقیه  35 میدت  بیه  سیپس  و منتقل مطلق اتاجول جموجه

 قییرار شیییکراجکوباتور در گییراد سییاجتی درجییه 37 حییرارت

 مبرد در میکرون 4/0 صافی از عبور از پس هاجموجه گرفتند.

 گردیید.  اضافه اتاجول لیترمیلی 1 مجدداا و شد  تبخیر اتاجول

 گیاز  توسیط  معطیر  ترکیبیات  سنج  برای حاصل محلول

 دتکتیور  سین، جیر   بیه  متصیل  ،HP-6890) کروماتوگرافی

(HP-5973،  عطییر ترکیبییات شناسییایی گردییید. اسییتفاد 

-داد  در موجیود  الگوهای با آن طی  پیک تطبیق براسا 

 گرفیت.  اججیا   Willey 7nl افیزاری جر  - ایکتابخاجه های

 میاد   هیر  درصید  تعییین  برای جیز هاپیک منحنی زیر سطح

 شد. استفاد 

                                                           
1. Gastight syringe  
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 مریم گل عطر تعیین و بردارینمونه جهت شده طراحی ایشیشه ظروف . 1 شکل

 

  آماری تحليل و تجزیه

 پین،  بیا  تصیادفی  کامالا طرح پایه بر ای گلخاجه تحقیق این

 بیا  هیا داد  تحلییل  و تجزیه شد. اججا  تکرار چهار و تیمار

 هاداد  میاجگین مقایسه و ،2/9 )جسخه SAS آماری افزارجر 

 و 5 احتمیال  سیطوح  در داجکن ایچنددامنه آزمون براسا 

 گرفت. اججا  درصد 1

 

 بحث و نتایج

 سلولی غشای پایداری و برگ آب نسبی محتوای

 تیأثیر  تحیت  داریمعنیی  طیور  بیه  بیرگ  آب جسبی محتوای

 براسیا   ،.>01/0P) گرفیت  قیرار  پاشیی محلول تیمارهای

 محتیوای  کمترین و بیشترین تیمارها  میاجگین مقایسه جتای،

-میلی AOPP (3 پاشیمحلول تیمار در ترتیب به آب جسبی

 احتمیاالا  ،.2 )جیدول  گردیید  مشاهد  شاهد تیمار و موالر،

 میزان کاه  دلیل به تواجدمی AOPP تیمار مثبت تأثیر دلیل

 ترکیبیات  تولید میزان کاه  درجتیجه و PAL آجزیم فعالیت

 آوجیدی  اجسیداد  کاه  موجب که بود  سوبرین جظیر ثاجویه

 را میریم  برید شاخه گل آب جسبی محتوای افزای  و شد 

 بسیته  جییز  اسیید  سالیسیلیک .]27 و 12[ است داشته پی در

 آب جسیبی  محتیوای  افیزای   سبب استفاد  مورد غلظت به

 جذب افزای  دلیل به تواجدمی که شد مریم برید شاخه گل

 همچنین و اتمسفر با برگ گازی تبادالت اثر بر بستر از آب

 و ]8[ باکتریییاییآجتییی فراینیید در اسییید سالیسیییلیک جقیی 

 سیبب  کیه  باشید  آوجیدی  مسدودیت از جلوگیری درجتیجه

 سیایر  جتیای،  با که است گردید  آب جسبی محتوای افزای 

 گیل  و ]20[ میخک برید  شاخه هایگل روی بر تحقیقات

 دارد. مطابقت ]3[ رز

 جشییت میییزان گیییریاجییداز  از حاصییل جتییای، بررسییی

 اججیا   پاشیی محلیول  تیمارهای بین که داد جشان الکترولیت

 جتیای،  ،.>P 01/0) دارد وجیود  داریمعنیی  اخیتال   شد  

 و بیشییترین کییه داد جشییان میییاجگین مقایسییات از حاصییل

 AOPP تیمیار  در ترتییب  به سلولی غشای پایداری کمترین

 ،.2 )جیدول  داشیت  وجیود  شیاهد  تیمار و موالر،میلی 3)

 سیبب  اعمیالی  غلظت دو هر در اسید سالیسیلیک همچنین 

 گردیید.  شیاهد  بیه  جسیبت  سیلولی  غشای پایداری افزای 

 جقی   سلولی غشای پایداری شاخ. عنوان به یوجی جشت
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 جظیر  بیه  .]2[ دارد هیا گل برداشت از پس عمر دوا  در مهمی

 و هیا آمیین پلی بر تأثیر طریق از اسید سالیسیلیک که رسدمی

 غشاء از سلولی  غشای با پایدار هایکمپلکس ایجاد همچنین

 افیزای   سیبب  اسید سالیسیلیک .]14 و 1[ کندمی محافظت

 رقیم  فرجگیگوجه و ]1[ ایتکمه گل سلولی غشای پایداری

 دارد. مطابقت حاضر تحقیق جتای، با که شد ]21[ رو 
 

 مریم بریدهشاخه گل فیزیولوژیکی صفات برخی میانگین مقایسه نتایج . 2 جدول

 پاشیمحلول تیمار
 مصرفی غلظت

(mM، 
 )%، آب جسبی محتوای

 یوجی جشت

،%( 

 گلجای عمر

(d، 

 PAL آجزیم فعالیت

(nM/g/h، 

 c  9/3 ± 5/70 d 9/2†† ± 1/66 d 47/0 ± 75/8 b 1 ± 97/8† 0 شاهد

AOPP 
 موالر، )میلی

5/1 b  1 ± 92 cd 6/1 ± 8/55 b 85/0 ± 25/12 bc 85/0 ± 3/6 

3 a  3/1 ± 5/95 a 7/0 ± 3/40 a 47/0 ± 75/14 c 36/0 ± 8/4 

 اسید سالیسیلیک

 موالر، )میلی

5/1 b  8/0 ± 9/90 b 7/0 ± 3/41 c 25/0 ± 75/11 a 94/0 ± 2/13 

25/2 c 4/0 ± 1/78 c 5/1 ± 5/45 cd 28/0 ± 5/10 a 48/1 ± 15/13 

 5 احتمیال  سیطح  در داجکین  ایچنددامنه آزمون براسا  داریمعنی اختال  یکدیگر با اجد شد  مشخ. مشتر  حرو  با ستون در که هاییمیاجگین †

  .جدارجد درصد

 .باشدمی ،Mean ±SEM; n=4) استاجدارد خطای بیاجگر ††

 

 گلجای عمر

 میریم  بریید  شاخه گل گلجای عمر آزمای  جتای، براسا 

 قیرار  پاشیی محلول تیمارهای تأثیر تحت داریمعنی طور به

 گیل  عمر دوا  بیشترین اسا   برهمین ،.>P 01/0) گرفت

 کیه  بیود  موالر،میلی AOPP (3 تیمار در مریم برید  شاخه

 میوالر، میلی 5/1) اسید سالیسیلیک تیمار و شاهد به جسبت

 عمیر  درصیدی  25 و 68 حیدود  افیزای   سیبب  ترتییب  به

 عنیوان  بیه  1کاروون-ا  ،.2 )جدول شد مریم گل گلجای

 سیوبرین   تشیکیل  از مماجعت دلیل به PAL آجزیم بازدارجد 

 شیید Hakea Francisiana گلجییایی عمییر افییزای  سییبب

 عمیر  دوا  افیزای   باعث مذکور  بازدارجد  همچنین .]27[

 ما جتای، با که ]12[ شد "Grevillea “Crimson Yul-lo گل

 تیمیار  تیأثیر  تحیت  میریم  گل گلجای عمر افزای  بر مبنی

 AOPP تیمیار  احتماالا دارد. همخواجی PAL آجزیم بازدارجد 

 مییزان  کیاه   بیا   PAL آجیزیم  فعالییت  بازدارجد  عنوان به

                                                           
1. S-carvone 

 شیدن  مسیدود  از جلیوگیری  درجتیجیه  و سیوبرین  تشیکیل 

 گیل  آب جسیبی  محتیوای  افزای  سبب  ]27 و 12[ آوجدها

 در فاکتورها تریناساسی از یکی عنوان به مریم برید شاخه

 همچنیین  و ]22[ برید  شاخه هایگل برداشت از پس عمر

 در ،.2 )جیدول  اسیت  شد  سلولی غشای پایداری افزای 

 گل عمر دوا  و آب جذب میزان بین تحقیقات  دیگر جتای،

 آزمیای   جتیای،  بیا  کیه  داشت وجود مستقیمی ارتباط ژربرا

 .]23 و 2[  دارد مطابقت

 ترپایین غلظت در اسید سالیسیلیک پاشیمحلول همچنین

 میریم  گیل  عمیر  دوا  بیشیتر  افیزای   سبب موالر،میلی 5/1)

 عمیر  دوا  بهبود آزمای   جتای، به باتوجه شد. شاهد به جسبت

 تواجید میی  شاهد با مقایسه در اسید سالیسیلیک تأثیر تحت گل

 جسیبی  محتوای افزای  بر اسید سالیسیلیک مثبت تأثیر دلیل به

 عمیر  افزای  درجتیجه و سلولی غشای پایداری افزای  و آب

 بررسیی  در ،.2 )جیدول  باشید  مریم برید  شاخه گل گلجای

 گیزارش  گالییول  گل روی بر سولفوسالیسیلیک اسید-5 تأثیر
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 غشیای  تراواییی  ژجیاز  لیپوکسیی  آجزیم فعالیت کاه  که شد

 هورمیون  ایین  تأثیر تحت پیری روجد تسری  کاه  و سلولی

 دوا  افیزای   اصلی دلیل که گردید  آب جذب افزای  سبب

 کیه  گردید ذکر آب جذب افزای  مطالعه  مورد هایگل عمر

 مثبت تأثیر همچنین .]9[ دارد همخواجی حاضر تحقیق جتای، با

 بهبیود  و سیلولی  غشیای  پایداری افزای  بر اسید سالیسیلیک

 ایین  جتیای،  بیا  جییز  لیزییاجتو   بریید   شاخه گل گلجای عمر

 .]15 و 21[ دارد مطابقت آزمای 

 

 آمونياليازآالنينفنيل

 تحیت  داریمعنی طور به آموجیالیاز آالجینفنیل آجزیم فعالیت

 براسیا   ،.>P 01/0) گرفیت  قرار پاشیمحلول تیمار تأثیر

 آجیزیم  فعالییت  کمترین و بیشترین میاجگین  مقایسات جتای،

PAL میلی 5/1) اسید سالیسیلیک تیمار به مربوط ترتیب به-

 ترتییب  بیه  کیه  بیود  میوالر، میلی AOPP (3 تیمار و موالر،

 بیه  جسیبت  درصیدی  86 و 47 حدود در کاهشی و افزای 

 ،.2 )جدول داد جشان را شاهد

 و PAL آجیزیم  فعالیت کاه  موجبAOPP  بازدارجد 

 فنیولی  ترکیبیات  قبییل  از ثاجویه هایمتابولیت تولید کاه 

 سیبب  مؤثری جحو به AOPP بازدارجد  همچنین  .]10[ شد

 گنییید  راش گییییا  در PAL آجیییزیم فعالییییت کیییاه 

(Fagopyrum esculantum)  مخرب تأثیر هیچ بدون و شد 

-فنییل  ترکیبیات  سینتز  از گییا    جمیو  و رشید  بر مشهودی

 سالیسییلیک  .]5[ کرد جلوگیری زیادی حد تا پروپاجوئیدی

 سیلولی  کشیت  در PAL آجیزیم  فعالیت افزای  سبب اسید

 بیشیتر  سینتز  متعاقبیاا  و ،Salvia miltiorrhiza) گلیی  میریم 

 .]6[ شد فنولی ترکیبات

 

 مریم گل عطر

 37 بیاجگر GC-MS روش به مریم گل معطر ترکیبات آجالیز

 متییل  ترکییب  چهیار  هیا آن مییان  از که بود مختل  ترکیب

 سالیسیییالت متیییل و پنتاکوسییان بنییزوات  بنزیییل بنییزوات 

 تشیکیل  را میریم  گل عطر ترکیب درصد بیشترین ترتیب به

 سیبب  اسیید  سالیسییلیک  تیمار همچنین ،.3 )جدول دادجد

 شید   شیاهد  بیه  جسیبت  مریم گل عطر کل محتوای افزای 

 را میریم  گیل  عطر کل محتوای AOPP بازدارجد  تیمار ولی

  داد. کاه  شاهد به جسبت

 

 هداسپیس روش به استخراج در مریم گل عطر اصلی تركیبات بر پاشیمحلول تیمارهای تأثیر . 3 جدول

 ترکیب جا 
 بازداری زمان

 ،دقیقه)

 شاهد تیمار

،%( 

 اسید سالیسیلیک

 موالر،میلی 5/1)

،%( 

AOPP  
 موالر،میلی 3)

،%( 

 1/9 4/14 11 08/11 بنزوات متیل

 2/5 72/9 9/7 92/12 سالیسیالت متیل

 62/4 26/6 55/5 68/17 جرولیدول

 5/8 74/6 57/7 59/18 هگزادسن-1

 4/3 6/3 7/1 82/19 ژراجیول

 7/11 47/7 06/10 82/21 بنزوات بنزیل

 9/0 5/1 6/1 63/35 ساوژجول

 6/9 57/6 47/8 85/36 پنتاکوسان
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 و افیزای   سیبب  ترتییب  به AOPP و اسید سالیسیلیک

 گلجیای  عمیر  ولیی  شد  مریم گل عطر کل محتوای کاه 

 سالیسیلیک به جسبت AOPP تیمار در مریم برید شاخه گل

 حاضییر  تحقیییق در داد. جشییان بیشییتری افییزای  اسییید

 متییل  و بنیزوات  متیل میزان افزای  سبب اسید سالیسیلیک

 را پنتاکوسیالن  و بنزوات بنزیل میزان ولی شد  سالیسیالت

 افیزای   سبب بالعکس AOPP تیمار کهدرحالی داد  کاه 

 و پنتاکوسیان  و بنزوات بنزیل قبیل از ترکیبات برخی میزان

 )جیدول  شد سالیسیالت متیل و بنزوات متیل میزان کاه 

 مییزان  افیزای   بیا  همزمیان  اسید سالیسیلیک همچنین  ،.3

 شیاهد  بیه  جسیبت  جییز  را آن گلجیایی  عمر مریم  گل عطر

-شیاخه  گل گلجایی عمر و گل عطر میزان بین داد. افزای 

 .]4[ جدارد وجود منفی همبستگی هیچ رز برید 

 

 
 (18) مختلف گیاهان عطر در پروپانوئیدها فنیل بنزنوئیدها/ سنتز بیوشیمیایی هایمسیر از برخی . 2 شکل

 هایواکن  دهند جشان ثابت خطوط است  جشد  شناسایی دخیل هایآجزیم هنوز که احتمالی هایواکن  دهند جشان چین خط خطوط

 باشد.می گرفته صورت بیوشیمیایی

BSMT: Benzoic acid/Salicylic acid carboxyl methyltransferase, BPBT: Benzyl-CoA: Benzyl alcohol/2-Phenyletanol 

benzoyltransferase, BZL: Benzoate: CoA ligase, PAL: Phenylalanine ammonia-lyase 

 

 خوشیایندی  عطر بود   استری ترکیبات از بنزوات متیل

 شیود. میی  سینتز  گیاهان در گوجاگوجی مسیرهای از و داشته

 و بنیزوات  متییل  سینتز  مشیتر   میاد  پیی   بنزوئیک اسید

 تحیت  کیه  بود  پروپاجوئیدهافنیل مسیر در اسید سالیسیلیک

 اثیر  بر و شودمی بنزوات متیل به تبدیل BSMT آجزیم تأثیر

 اسید سالیسیلیک به تبدیل تواجدمی جاشناخته آجزیمی فعالیت

 سالیسیلیک ماد  وجود رسدمی جظر به .]18[ ،2 )شکل شود

 متییل  سنتز سمت به بیشتر ماد پی  این شودمی سبب اسید

 اسیید  همچنیین  یابد. افزای  آن میزان و رفته پی  بنزوات

 بنزوات بنزیل سنتز ماد پی  غیرمستقیم صورت به بنزوئیک

 سینتز  سبب آ  کوآجزیم بنزیل سنتز طریق از که باشدمی جیز

 مصیر   دلییل  بیه  احتمیاالا  و شودمی گیا  در بنزوات بنزیل
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 سالیسییلیک  تأثیر تحت بنزوات بنزیل بیوسنتز در آن بیشتر

  است. شد  کمتر بنزوات بنزیل سنتز مقدار اسید 

 

 گيرینتيجه

 و میریم  گیل  عطیر  ترکیبات کل محتوای افزای  به باتوجه

 ترتیب به مریم برید شاخه گل گلجای عمر افزای  همچنین

  AOPP و مییوالر،میلییی 5/1) اسییید سالیسیییلیک تیمییار در

 میریم  گیل  عطیر  ترکیبات افزای  منظور به موالر، میلی 3)

 عمر دوا  افزای  منظور به و اسید سالیسیلیک پاشیمحلول

 میوالر، میلیی  AOPP (3 پاشیمحلول مریم  برید شاخه گل

 آموجیالییاز آالجیین فنییل  آجیزیم  اختصاصیی  بازدارجد  عنوان به

 بررسی جهت بیشتری تحقیقات همچنین  گردد.می پیشنهاد

 بازدارجید   تیمار در عطر ترکیبات برخی میزان افزای  دلیل

AOPP باشد.می جیاز مورد 

 

 منابع

.1 ع فیر تهراجی و ی ورزیسالح      خرازی    کمالی 

 صیفات  برخی و رشد بر اسید سالیسیلیک اثر ،1391)

 تیین  شییرایط در ایتکمییه گییل مورفوفیزیولوژیییک

 .104-112 ،:1)26 باغباجی. علو  شوری.

.2 و ر کرمیییان    عییرب ا  خلیقییی ج    دلجییو جظییری 

 برداشت از پس تیمار تأثیر ،1394) ح همدان جابریان

 آموجیالییاز  آالجینفنیل آجزیم فعالیت بر سالیسیلیک اسید

 سییاقه خمیییدگی عارضییه کنتییرل و لیگنییین تشییکیل

 .279-290 ،:2)46 ایران. باغباجی علو  ژربرا. گل

 Alaey M, Babalar M, Naderi R and Kafi M 3.

(2011) Effect of pre and postharvest salicylic 

acid treatment on physio-chemical attributes in 

relation to vase life of cut rose flowers. 

Postharvest Biology and Technology. 61: 91-94. 

 Borda AM, Clark DG, Huber DJ, Welt BA and 4.

Nell TA (2011) Effects of ethylene on volatile 

emission and fragrance in cut roses: the 

relationship between fragrance and vase life. 

Postharvest Biology and Technology. 59: 245-252. 

 Conn EE (1986) The Shikimic acid pathway. 5.

Plenum press, New York. Page: 103. 

 Dong J, Wan G and Liang Z (2010) 6.

Accumulation of salicylic acid-induced phenolic 

compounds and raised activities of secondary 

metabolic and antioxidative enzymes in salvia 

miltiorrhiza cell culture. Journal of 

Biotechnology. 148: 99-104. 

 Dudareva N and Pichersky E (2007) Biology of 7.

floral scent. CRC production. Pp. 346. 

 El-mougy NS (2002) In vitro study on 8.

antimicrobial activity of salicylic acid and 

acetylsalicylic acid as pesticide alternatives 

against some soil born plant pathogens. Egypt 

Journal of Phytopathology. 30: 41-55. 

 Ezhilmathi K, Singh VP, Arora A and Sairam 9.

RK (2007) Effect of 5-sulfosalicylic acid on 

antioxidant activity in relation to vase life of 

gladiolus cut flowers. Plant Growth Regulator. 

51: 99-108. 

 Ferrante A, Alberici A and Antonacci S (2007) 10.

Effect of promoter and inhibitors of 

phenylalanine ammoni-lyase enzyme on stem 

bending of cut gerbera flowers. Acta 

Horticulturae. 755: 471-476. 

 Hao RJ, Zhang Q, Yang WR, Wang J, Chang 11.

TR, Pan HT and Zhang QX (2014) Emitted and 

endogenous floral scent compounds of Prunus 

mume and hybrids. Biochemical Systematics 

and Ecology. 54: 23-30. 

 He S, Joyce DC, Irving DE and Faragher JD 12.

(2006a) Stem end blockage in cut Grevillea 

“Cromson Yul-lo” inflorescence. Postharvest 

Biology and Technology. 41: 78-84. 



 مهران كنعانی و محمد جواد نظری دلجو

   

 1395زمستان   4شماره   18دوره 
774 

 Lutts S, Kinet JM and Bouhamont J (1996) 13.

NaCl-induced senescence leaves of rice 

cultivars differing in salinity resistance. Annals 

of Botany. 78: 389-398. 

 Nemeth M, Janda T, Horvath E, Paldi E and 14.

Szalai G (2002) Exogenous salicylic acid 

increases polyamine content but may decrease 

drought tolerance in maize. Plant Science. 162: 

569-574. 

 Nikkhah Bahrami S, Zakizadeh H, Hamidoglu Y 15.

and Ghasemnezhad M (2013) Salicylic acid 

retards petal senescence in cut lisianthus 

flowers. Horticulture and Environmental 

Biotechnology. 54: 519-523. 

 Paibon W, Yimnoi CA, Tembab N, Boonlue W, 16.

Jampachaisri K, Nuenqchamnong N, Waranuch 

N and  Inqkaninan K (2011) Comparision and 

evaluation of volatile oils from three different 

extraction methods for some Thai fragrant 

flowers. Intertational Journal of Cosmet 

Science. 33: 150-156. 

 Peiser G, Lopez-Galvez G, Canthwell M and 17.

Saltiveit ME (1998) Phenylalanine ammonia lyase 

inhibitors control browning of cut lettuce. 

Postharvest Biology and Technology. 14: 171-177. 

 Pichersky E. and Dudareva N (2007) Scent 18.

engineering: toward the goal of controlling how 

flower smell. Trends in Biotechnology. 25(3):?? 

 Ritchie SW and Nguyen HT (1990) Leaf water 19.

content and gas exchange parameters of two 

wheat genotypes differing in drought resistance. 

Crop Science. 30: 105-111. 

 Roodbaraki F, Hashemabadi D and Hajivand S 20.

(2012) Effect of salicylic acid on vase life of cut 

carnation” Liberty Abgr”. Annals of Biological 

Research. 3: 5127-5129. 

 Stevens J and Senaranta T (2006) Salicylic acid 21.

induces salinity stress tolerance in tomato-

associated changes in gas exchange, water 

relation and membrane stabilization. Journal of 

Plant Growth Regulation. 49: 77-83. 

 Van Doorn WG (2012) Water relation of cut 22.

flowers. Horticultural reviews. Volume 40.  

First Ed. 

 Van Meetren U (1987) Water relations and 23.

keeping quality of cut gerbera flowers. The 

cause of stem break. Scientia Horticulturae. 8: 

65-74. 

 Waithaka K, Reid MS and Dodge LL (2001) 24.

Cold storage and flower keeping quality of cut 

tuberose. Journal of Horticultural Science and 

Biotechnology. 76: 271-275. 

 Wang W, Zheng L, Wu J and Tan R (2006) 25.

Involvement of nitric oxide burst, Phenylalanine 

ammonia-lyase activation and total production 

indeed by low energy ultrasound in Taxus 

yannanensis cell suspension cultures. Nitric 

Oxide. 15: 351-358. 

 Weisshaar B and Jenkins JI (1998) 26.

Phenylpropanoid biosynthesis and its regulation. 

Plant Biology. 1: 251-257. 

 Williamson VG, Faragher JD, Parson S and 27.

Franz P (2002) Inhibiting the postharvest 

wounding response in wild flowers. A report for 

the rural industries research and development 

corporation. Australia. Publication 02/114. 

Project no DAV-161A. 

 Zamani S, Hadavi E, Kazemi M and Hekmati J 28.

(2011) Effect of some chemical treatments on 

keeping quality and vase life of chrysanthemum 

cut flowers. Journal of World Applied Sciences. 

12: 1962-1966. 

 

  


