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 چکیده
 کمک به شود.می آن اقتصادی ارزش کاهش باعث گل این کوتاه عمر طول .است جهان بریدنی شاخه هایگل ینتر مهم از یکی میخک

 تیمار از استفاده با بریدنی هایگل عمر افزایش برای آزمایشی براینبنا داد. افزایش را بریدنی هایگل ماندگاری توانمی مواد از برخی

 تیمار ده با تصادفی کامل طرح قالب در و فاکتوریل صورت به آزمایش این .شد انجام گیاهی ۀعصار و اسید سالیسیلیک هورمونی

 .شد انجام مینیاتوری میخک بریدنی گل مرق دو با تکرار چهار و شاهدانه( و مرزه ۀعصار اسید، سالیسیلیک مختلف های)غلظت

 شد. ارزیابی (ACO) اکسیداز ACC ژن نسبی بیان میزان و کاتاالز اکسیدانی()آنتی پاداکسندگی آنزیم گلجایی،عمر مانند ییها عامل

 pretty رقم به نسبت بیشتری گلجایی عمر spectro رقم و بوده مؤثر گلجاییعمر در رقم و تیمار متقابل اثر داد، نشان آمده دست به نتایج

tessino .اسید سالیسیلیک تیمار در داشت ppm150 ژن نسبی بیان و بیشتر کاتاالز آنزیم فعالیت و گلجایی عمر ACO دیگر از کمتر 

 آنزیم لیتفعا و گلجاییعمر در مثبت یرتأث بر افزون باال هایغلظت در شاهدانه و مرزه گیاهی عصارۀ تیمارهای بود. شاهد و تیمارها

 برای مناسبی جایگزین یا و مکمل تواندمی تیمارها این از استفاده رسدمی نظر به بنابراین .داد کاهش را ACO ژن شدن بیان ز،کاتاال

 باشد. دیگر شیمیایی تیمارهای
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ABSTRACT 
Carnation is one of the most important cut flowers in the world. The flower is to reduce the economic value due to its 

short vase life. Some materials can be used to help increase the vase life of cut flowers. According to this, using 

salicylic acid hormone and plant extracts treatment increased the shelf life of cut flowers. Factorial experiment based 

on a completely randomized design was conducted with 10 treatments (Different concentrations of salicylic acid, 

Savory and hemp extracts) and four replications with two varieties of miniature carnation. Factors such as vase life, 

antioxidant enzymes catalase and the relative gene expression ACC oxidase (ACO) were evaluated. Results showed 

that the interaction of treatments and cultivars was effective in vase life. Spectro cultivar vase life was more than a 

pretty tessino cultivar. Salicylic acid at 150ppm increased vase life and catalase activity. In addition, this treatment 

decreased relative ACO gene expression more than the other treatments and control. Savory and hemp extract 

treatments at high concentrations increased vase life as well as catalase activity, but ACO expression decreased. So it 

seems that the use of these treatments can be complementary or good alternative to other chemical treatments. 
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 مقدمه

 عنوان به زینتی هانگیا و هاگل ۀعرض و پرورش امروزه

 و جایگاه کشاورزی بخش یرمجموعۀز در حرفه یک

 100 از بیش ساالنه که شرایطی در دارد. خاصی ارزش

 تولید جهان در زینتی گیاهان و گل انواع دالر میلیارد

 تنها بازار این از کشورمان سهم د،شومی دادوستد و

 و هاظرفیت با تناسبی که است درصد 1/2

statistics Agricultural, ) ندارد کشور های توانمندی

 گروه گیاهان برای که است اصطالحی میخک  (.2008

Dianthus caryophyllus L. گیاه این رود.می کار به 

 شاخه هایگل صنعت و ها باغ در زینتی گل عنوان به

 تجاری کشت نوزدهم سدة در .شود یم استفاده بریدنی

 در تولید شامل هک فرانسه در گسترده طور به میخک

 انتقال از پس گرفت. رتصو بود، گلخانه و آزاد فضای

 متحدة یاالتا به گیاه این (پالسم )ژرم توارثی یرذخا

 هایگل بازار برای میخک پرورش و بهنژادی آمریکا،

 ,Galbally & Galbally) یافت رونق بریدنی شاخه

 و ینتر مهم از یکی زینتی گیاه این (.1997

 این .است جهان بریدنی شاخه هایگل نتری پرفروش

 تولید، مسئله این که دارد کوتاهی عمر طول گل

 قرار یرتأث تحت را آن برداشت از پس صادرات و فروش

 لحاظ به میخک .(Doel & Wilkins, 1999) دهدمی

 در را مناسبی جایگاه دارد، که خوبی آمددر و جذابیت

 است روریض لذا است. یداکردهپ بریدنی هایگل بین

 توجه آن ماندگاری افزایش و کیفیت حفظ تولید، به

 افزایش باعث مسائل این به توجه داشت. بیشتری

 گل این بیشتر صادرات و تولید یجهدرنت و خرید

 بازاریابی در محدودکننده عامل یک پیری شد. خواهد

 گرفته صورت یفراوان هایتالش و است هاگل بیشتر

 مختلف تیمارهای عمالا از استفاده با که است

 ;Da Silva, 2003) دهند افزایش را هاگل ماندگاری

Halevy & Mayak, 1979.) گرا فراز گیاه یک میخک 

 مراحل تسریع باعث اتیلن گاز و بوده )کلیماتریک(

 Woltering & Van) شودمی آن پیری و نموی

Doorn, 1988.) تجمع به میخک گل این، بر افزون 

 باعث که گلجایی محلول و ساقه تهایان در هاباکتری

 بسیار شود،می گلجایی عمر کاهش و آوندی انسداد

 سویی از (.Van Doorn et al., 1991) است حساس

 در بریده شاخه هایگل گلجایی عمر بودن طوالنی

 بنابراین دارد. سزایی به نقش هاآن بازارپسندی

 حفظ و گلجایی عمر افزایش باعث که تیمارهایی

 از استفاده دارند. ایویژه جایگاه شوندمی هاگل تکیفی

 هایروش از یکی گلجایی محلول در دارنده نگه مواد

 Van) است هاگل عمر طول افزایش برای متداول

Doorn, 1998.) گیاهان از برخی مؤثرة مواد هااسانس 

 پذیر تجزیه و ایمن طبیعی، بسیار که هستند دارویی

 باالی غلظت داشتن به هتوج با هااسانس هستند.

 دارند میکروبی ضد خاصیت فنولی، های ترکیب

(Bounatirou et al., 2007.) ها ترکیب این جمله از 

 برد نام را اورژنول و کارواکرول تیمول، توانمی

(Lambert et al., 2001; Mihajilov et al., 2010.) 

 میزان کاهش باعث هااسانس میکروبی ضد خواص

 راه این از و شده آوندها و گلجایی محلول رد هاباکتری

 ,.Solgi et al) کنندمی جلوگیری آوندی انسداد از

2009.) Solgi et al. (2009) خود هایبررسی نتایج در 

 و باغی آویشن هایاسانس از استفاده که کردند اعالم

 محلول در هاآن ةمؤثر مواد همچنین و شیرازی

 Grbera) ربراژ بریدنی شاخه گل ةدارند نگه

jamesonii) شد. آن گلجایی عمر افزایش باعث Bayat 

et al. (2011) آویشن، گیاهی اسانس و اتانول تأثیر 

 بریدة گل گلجایی عمر افزایش در را مرزه و زنیان

 باعث هاغلظت همۀ در هااسانس کردند، بررسی میخک

 بین یندرا و شدند میخک بریدة شاخه گل عمر افزایش

 بیشتر دیگر های اسانس از مرزه گیاهی ساسان سهم

 باعث گیاهی هورمون عنوان به اسید سالیسیلیک بود.

 گیاهان در بسیار بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گذاریاثر

 فعالیت افزایش با طورمعمول به هاسالسیالت شود.می

 تقویت و (اکسیدانی آنتی) پاداکسندگی هایآنزیم

 به هاگل در  را پیری ،ای یاخته پاداکسندگی امانۀس

 نتایج (.Sood et al., 2006) اندازندمی تأخیر

 سالیسیلیک برداشت از پس کاربرد از آمده دست به

 .Galadiolus grandiflora cv) گالیول روی اسید

Wings sensation،) آنزیم تر، وزن میزان باالترین 

 پیری در تأخیر نتیجه در و غشا مقاومت پاداکسندگی،

 .(et al Hatamzadeh,. 2012) داد نشان ار گلبرگ

Hashemi et al. (2012) گل روی آزمایشی نتایج رد 
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 بین در دریافتند، (Gerbera jamesoni) ژربرا

 سالیسیلیک لیتر بر گرممیلی 200 و 100 های غلظت

 کاهش با آن لیتر بر گرممیلی 200 غلظت اسید،

 ریز رشد و دارنده نگه محلول pH گلبرگ، پژمردگی

 روی را تأثیر بهترین ها(،)میکروارگانیسم جانداران

 محلول جامد مواد ،دارنده نگه محلول جذب افزایش

 .Park et al داشت. گلجایی عمر و ساقه قطر برگ،

 سنتتاز ACC کدکنندة هایژن وهشیپژ در (1992)

(DcACS1، DcACS2 و DcACS3) ةکدکنند ژن یک و 

ACC اکسیداز (DcACO1) شناسایی را میخک از 

 نشان پژوهشی نتایج در In et al. (2013) کردند.

 آن از بیشتر یا و ساعت 12 مدت به اتیلن تیمار دادند،

 گیرنده های ژن mRNA سطح کاهش باعث

(DcETR1، DcERS1 و DcERS2) یها ژن و DcCTR 

 تیمار که کردند بیان همچنین .شود یم میخک در

 افزایش باعث آن از تربیش و ساعت 12 مدت به اتیلن

 DcACS1 اتیلن ةکنند(سنتز)بیو ساخت زیست یها ژن

 اطالعات هنوز امروزه شود. یم میخک در DcACO1 و

 عمر افزایش در هااسانس کاربرد یرتأث دربارة کافی

 به نیست دسترس در میخک بریدة شاخه گل گلجایی

 گیاهی عصارة اسید، سالیسیلیک یرتأث منظور همین

 شناختی ریخت های ویژگی از برخی بر شاهدانه و مرزه

 و کاتاالز پاداکسندگی آنزیم فعالیت )مورفولوژیکی(،

 در که (ACO) اکسیداز ACC ژن بیان با آن ارتباط

 شد. بررسی دارد نقش پیری القاء

 

 هاروش و مواد

 (Pretty tessino و Spectro )رقم میخک بریدنی گل

 در آزمایشگاه به انتقال نحوة و برداشت مرحلۀ در که

 به و تهیه داشتند، قرار همسانی و یکسان شرایط

 آغاز در آزمایش انجام برای شدند. منتقل آزمایشگاه

 متر(سانتی 30 )حدود یکسان ارتفاع به گل هایشاخه

 هر ساقۀ بریدن برای که صورت این به شدند بریده

 ایجاد از تا شد بریده و قرارگرفته آب درون گل شاخه

 زاویۀ شود. جلوگیری ساقه آوندهای در هوا حباب

 پایینی هایبرگ از سوم یک و بود اریب هاگل برش

 شیشه در آسان یریقرارگ )برای شدند قطع گل ساقۀ

 های عامل تجمع و پوسیدگی از جلوگیری و تیمار

 در دائم صورت به هاشاخه برش، از پس زا(. بیماری

 قرار لمح اتاق گرفتند. قرار شده تعیین هایتیمار

 شد. کنترل دائم طور به آزمایش طول در هاگل گرفتن

 توسط محل دمای گیریاندازه شامل شرایط این

 و مناسب نور ،روز شبانه مدت همۀ در کمینه دماسنج

 آزمایش طول در کنترل اتاق دمای بود. ثابت رطوبت

C° 2±23 ،بر مترمربع بر میکرومول 15 اتاق نور بود 

 12 مدت به که مهتابی هایالمپ با الزم )نور ثانیه

 و شد( تأمین بودند، روشن روز شبانه طول در ساعت

 صفات بود. درصد 75 حدود در که محیط رطوبت

 آنزیم گلجایی، عمر شامل گیریاندازه مورد

 اکسیداز ACC ژن نسبی بیان و کاتاالز پاداکسندگی

(ACO) .در و فاکتوریل صورت به آزمایش این بودند 

 با و تکرار چهار و تیمار ده در تصادفی کامل طرح قالب

 به (pretty tessino و spectro )رقم بریدنی گل رقم دو

 آزمایش این در استفاده مورد تیمارهای درآمد. اجرا

 در (SA) اسید سالسیلیک مقطر(، آب ) شاهد شامل

 گیاهی عصارة ام،پیپی 150 و 100 ،50 سطح سه

 و امپیپی 150 و 100 ، 50 سطح سه در شاهدانه

 125 و 100 ، 75 سطح سه در مرزه گیاهی عصارة

  هستند. ام(پی)پی میلیون در قسمت

 

 کاتاالز پاداکسندگی آنزیم سنجش

 3 در شده منجمد پیش از گلبرگ نمونۀ از گرم 2/0

 (pH =8/6) موالر میلی 25 فسفات سدیم بافر لیتر یلیم

 نزدهپا مدت به کردن همگن عمل شد. گیری عصاره

 درجۀ 4 دمای در و دقیقه در 15000 دور با و دقیقه

 برای ییرو محلول سپس پذیرفت. صورت سلسیوس

 تجزیۀ شد. استفاده کاتاالز آنزیم فعالیت سنجش

 240 موج طول در جذب در کاهش با یژنهاکس آب

 )اسپکتروفتومتر( نوری سنج طیف دستگاه با نانومتر

 دقیقه بر نانومول صورت به آنزیمی فعالیت شد. بررسی

 ,Cakmak & Horst) شد بیان پروتئین گرم یلیم بر

1991.) 

 

 گلبرگ از کل RNA استخراج

 ترایزول از استفاده با هاگلبرگ از کل RNA محتوای

 آلودگی حذف برای و استخراج اینویتروژن شرکت
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DNA، محلول توسط هانمونه DNase فاقد RNase، 

 سنج یفط از تفادهاس با کل RNA غلظت شدند. تیمار

 شد. تعیین نانومتر 260 جذب در گیریاندازه با نوری

 

 ACO ژن بیان تجزیۀ

 انجام Real-time RCR روش از استفاده با ژن بیان تجزیۀ

 عنوان به (Actin) اکتین ژن است بیان به الزم شد.

 محتوای منظور بدین شد. استفاده داخلی استاندارد

RNA معکوس یبردار نسخه روش از استفاده با  

(RT-PCR) سنتز( ساخت کیت توسط و( cDNA 

 شد. استفاده cDNA تهیۀ برای BIONEER شرکت

 Actin و ACO تخصصی )پرایمر(های آغازگر جفت

 DcACO1 کدکنندة ژن توالی پایۀ بر ترتیب به

(AB042320.1) و DcACT1 (AY007315.1) گل در 

 Maxima SYBR (.1)جدول شد طراحی میخک

Green/ROX qPCR Master Mix. X2، ،آغازگرها 

cDNA بدون آب و RNase محیط دمای به شده، ذوب 

 آمادة (،short spin) کوتاه اسپین یک از پس و رسانده

 و آماده 2 جدول بنابر واکنش مخلوط شدند. استفاده

 از مشخصی مقادیر و شد زده هم پایپت توسط یخوب به

 

 هایcDNA یافت. انتقال ها چاهک به شده آماده مخلوط

 حاوی هایچاهک به میکرولیتر 1 میزان به شده رقیق

 CFX™ Thermal دستگاه شد. اضافه واکنش مخلوط

Cycler شرکت BIO RAD ریزی برنامه 3 جدول بنابر 

 که ایثانیه چند کوتاه سانتروفیوژ از پس هاچاهک شد.

 هاچاهک در شده تشکیل هایحباب بردن بین از منظور به

 تجزیۀ شدند. منتقل دستگاه درون به گرفت صورت

 بررسی برای آگارز ژل الکتروفورز و ذوب منحنی

 های سیگنال نهایت در شد. انجام هاآن بودن اختصاصی

 در )پلیمریزاسیون( بسپارزایی مرحلۀ هر در فلورسنت

 BIO RAD شرکت CFX™ Thermal Cycler دستگاه

 افزار نرم توسط (CT) ایآستانه مقادیر شد. یگردآور

 ژن ای آستانه مقادیر با 2(Δ ΔCT)- رابطۀ بنابر دستگاه داخلی

 همسان cDNA از آمده دست به ACO ژن و اکتین

 شد. محاسبه الگو عنوان به

 SAS افزار نرم از استفاده با آزمایش هایداده

 اکسل افزار نرم از نمودارها رسم برای و وتحلیل یهتجز

 مورد صفات میانگین مقایسۀ همچنین شد. استفاده

 5 احتمال سطح در و LSD آزمون از استفاده با بررسی

 شد. انجام درصد 1 و
 

 بحث و نتایج

 مؤثردر این بررسی به نقش  آمده دست بهنتایج 

، عصارة ppm150و  ppm100سالیسیلیک اسید 

در افزایش ppm100و عصارة مرزه  ppm150شاهدانه 

در  شده تفادهاسعمر گلجایی هر دو رقم گل بریدنی 

(. عمر پس از 1)شکل  دارداین پژوهش داللت 

های بریدنی، اغلب در نتیجۀ انسداد انتهای برداشت گل

ها، انسداد های چوبی توسط میکروبساقه و آوند

های چوبی تحت تأثیر فیزیولوژیک و وجود هوا در آوند

گیرد، که باعث جذب نکردن آب و یا ترشح قرار می

 تواند به شود که میای می یاختههای خارج آنزیم

های آوندی آسیب برساند ای لوله دیوارة یاخته

(., 2010et alDamunupola ریزجانداران .)  که در

ها، مخمرها کنند شامل باکتریهای آب رشد می ظرف

ها هستند که باعث بسته شدن آوند چوبی و انواع کپک

 شوند.های بریدنی میو کاهش کیفیت گل

 
 Real-time PCR برای شده استفاده تخصصی پرایمرهای جفت .1 لجدو

Table 1. Specific primers used for Real-Time PCR 
Cycle Reverse primer Forward primer Accession number Gene 

40 TCAATCTGGGCTGCAAACTC TTGATTGGGAGAGCACCTTC AB042320.1 DcACO1 
40 ATCATCGATGGCTGGAAGAG ACTATGAGCAGGAGCTCGAAAC AY007315.1 DcACT1 

 
 Real-time PCR برای شده استفاده مواد .2 جدول

Table 2. The material used for Real-time PCR 
Concentration Material 

1X Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix X2 
1µl Forward primer 
1µl Reverse primer 
1µl cDNA 

Until 10µl Nuclease free water 
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 گلجایی عمر کاهش در را ریزجانداران منفی تأثیر

 تولید و ساقه یمسدودکنندگ به بریدنی هایگل

 سویی از دهند.می نسبت سمی های ترکیب

 این به و بوده مؤثر زادرون اتیلن تولید در ریزجانداران

 نقش بریدنی هایگل ییگلجا عمر کاهش در نیز روش

Doorn van 1982; .,et al Abraham & ) کنندمی ایفا

1991 Witte,.) ضد های ترکیب وجود رسدمی نظر به 

 باعث شاهدانه و مرزه گیاهی های عصاره در میکروبی

 انسداد کاهش نتیجه در و ریزجانداران رشد کاهش

 باشد. شده گلجایی عمر افزایش نهایت در و آوندی

Kazemi et al. (2011) خود هایبررسی نتایج در 

 که ژربرا بریدنی گل ةدارند نگه محلول که کردند اعالم

 عمر بود موالر میلی 5/1 اسید سالیسیلیک حاوی

 همچنین انآن داد. توسعه را گل کیفیت و گلجایی

 میکروبی ضد تأثیر با اسید سالیسیلیک که کردند بیان

 جذب افزایش و ریزجانداران جمعیت کاهش باعث

 این میکروبی ضد تأثیر ها گزارش این شد. محلول

 نشان گلجایی عمر و کیفیت افزایش در را هورمون

 همسو پژوهش این نتایج با آن نتایج که دهندمی

  .است

 رشد شرایط در ای یاخته وساز سوخت عادی فعالیت

 اکسیژن فعال هایرادیکال تولید به منجر منظم طور به

 هایرادیکال یزانم رفتن باال ها یاخته بنابراین شود.می

 احساس را نشده کنترل صورت به اکسیژن آزاد

 برای پیام انتقال سازوکار یک عنوان به آن از و کنند می

 کنندمی استفاده محافظتی یها پاسخ کردن فعال

(2010 ,Sweetlove & Moller.) ات که کاتاالز آنزیم 

 از شود. یم یافت زنده هایموجود همۀ رد حدودی

 یهنگام و دآی یم شمار به دار آهن های نیپروتئ دسته

 که شود یم عمل وارد جانوری و گیاهی یها یاخته در

 محیط در (H2O2) هیدروژن پراکسید ةماد میزان

 پروتئینی ساختار آنزیم این باشد. زیاد ای یاخته

 شکستن ۀوظیف که داشته آهن با چهارتایی پورفیرینی

 پراکسید یژهو به یژناکس آزاد های یکالراد های ترکیب

 و آب به را پراکسیدهیدروژن کاتاالز، دارد. را هیدروژن

Yang 2008; .,et al Du & ) دکنمی تبدیل اکسیژن

2002 ;Poovaiah). برابر در را گیاهان آنزیم این 

 آنزیم فعالیت کندمی فظتمحا محیطی های تنش

 آنیون رود.می باال پتاسیم فسفیت حضور در کاتاالز

 مانند فسفات کمبود به گیاهی هایپاسخ از فسفیت

 و استرازهافسفودی اسیدازها، فسفاتاز ساخت

 (.et al Ávila,. 2013) کندمی جلوگیری نوکلئوتیدها

 فعالیت بیشترین که آمده دست به نتایج به توجه با

 سالیسیلیک تیمار به مربوط رقم دو هر در آنزیم

ppm150 شاهدانه و ppm150 به نزدیک مرحلۀ در 

 مؤثر نقش به توانمی بود میخک بریدنی گل پیری

  (.2 )شکل برد یپ پذیرفته صورت تیمارهای

Kim et al. (2008) تأیید خود هایبررسی نتایج در 

 در کلیدی پاداکسندة هایآنزیم از یکی کاتاالز که کردند

 هیدروژن شکستن با آنزیم این .است یاخته دفاعی سامانۀ

 تشکیل از اکسیژن، و آب به (H2O2) پراکسید

 .Sylvestre et al کند.می جلوگیری آزاد های رادیکال

 نمو فرآیند در کردند اعالم گزارشی در نیز (1989)

 اتیلن محتوای پراکسیداسیون آغاز با میخک، هایگلبرگ

 دیسموتاز سوپراکسید هایآنزیم فعالیت و یافت افزایش

(SOD) گل تیمار نینهمچ و کرد پیدا افزایش کاتاالز و-

 در تأخیر باعث اتیلن بازدارندة مواد با میخک بریدنی های

 کاربرد رسدمی نظربه شد. خواهد پراکسیداسیون فرایند

 و اتیلن فعالیت بازدارندة عنوان به اسید سالیسیلیک

 احتمالی بازدارندة عنوان به گیاهی هایعصاره همچنین

 کاتاالز آنزیم فعالیت افزایش در یمؤثر نقش اتیلن تولید

 است. داشته

نشان داد، در تیمار سالیسیلیک اسید  3نتایج  شکل 

در هر دو رقم گل بریدنی میخک مینیاتوری بیان نسبی 

 نسبت به دیگر تیمارها میزان کمتری بود. ACOژن 

 ACC های در حضور اکسیژن و توسط بافت

( ACSسنتاز ) ACCشود. مختلف به اتیلن تبدیل می

به  ACCبه  AdoMetاتالیزکنندة تبدیل که آنزیم ک

های گیاهان مختلف رود در انواعی از بافتشمار می

سنتاز یک آنزیم سیتوزولی  ACCشناسایی شده است. 

یر تأثرود. میزان این آنزیم، تحت ثبات به شمار میبی

های محیطی مانند زخم شدن، تنش خشکی،  عامل

سنتاز  ACC ازآنجاکهشود. غرقاب و اکسین تنظیم می

درصد از کل پروتئین  0001/0به میزان خیلی کم )

ی رسیده( وجود دارد و از سویی ترکیبی فرنگ گوجه

های  ی آنزیم برای تجزیهساز خالصناپایدار است، 
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اکسیداز آخرین مرحلۀ  ACCبیوشیمیایی دشوار است. 

کند و این مرحله، ساخت اتیلن را کاتالیز می زیست

تیلن است. سالیسیلیک اسید به ا ACCمرحلۀ تبدیل 

هورمون گیاهی باعث اثرگذاری فیزیولوژیکی و  عنوان به

ها شود. سالسیالتبیوشیمیایی چند در گیاهان می

های پاداکسندگی طورمعمول با افزایش فعالیت آنزیم به

ای، پیری را  در  و تقویت سامانۀ پاداکسندگی یاخته

(. Sood et al., 2006اندازند )ها به تأخیر میگل

همچنین گزارش کردند که سالیسیلیک اسید از پیری 

به  ACCاکسیداز از تبدیل  ACCبا کاهش فعالیت 

(. بنابراین با 1992Raskin ,کند )اتیلن، جلوگیری می

ی ها گزارشو همچنین  آمده دست بهتوجه به نتایج 

توان به این نتیجه رسید که سالیسیلیک ، میشده اعالم

( باعث ACOاکسیداز ) ACCدر فعالیت یر تأثاسید با 

به اتیلن شده و در نهایت از پیری  ACCکاهش تبدیل 

 گل تا حدودی جلوگیری کند. 

 

 
 مینیاتوری میخک بریدنی گل گلجایی عمر بر رقم و تیمار متقابل اثر. 1 شکل

Figure 1. Interaction of treatment and cultivar effect on the vase life of miniature carnations cut flowers 

 

 
 

 کاتاالز آنزیم فعالیت میزان بر رقم و تیمار متقابل اثر. 2 لشک

Figure 2. Interaction of treatments and Cultivar effect on the activity of catalase 
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 ACO ژن نسبی بیان بر رقم و تیمار متقابل اثر. 3 شکل

Figure 3. The interaction of treatment and Cultivar effect on relative gene expressio 

 

 کلی گیری یجهنت

 و فیزیکوشیمیایی های ویژگی از برخی پژوهش این در

 طی مینیاتوری میخک بریدنی گل رقم دو مولکولی

 هورمون و شاهدانه و مرزه گیاهی هایعصاره با تیمار

 بررسی مورد صفات همۀ شد. بررسی اسید سالیسیلیک

 مرتبط گلجایی عمر کاهش یا افزایش با ینوع به

 مدیریت به ها، ویژگی این ارزیابی و شناخت هستند.

 شایانی کمک بریدنی هایگل برداشت از پس کیفیت

 رسدمی نظربه آمده دست به نتایج به توجه با کند.می

 ةدارند نگه محلول در گیاهی های عصاره از استفاده

 

  فنولی های ترکیب وجود علت به بریدنی های گل

 و مناسب مکمل یا جایگزین بودن طبیعی و باال

 رشد از جلوگیری برای شیمیایی مواد برای تری ارزان

 همچنین باشد. گلجایی محلول در ریزجانداران

  گلجایی محلول در اسید سالیسیلیک از استفاده

  در تأثیرگذاری با گلجایی عمر افزایش بر افزون

 اکسیداز ACC فعالیت همچنین و کاتاالز زیمآن فعالیت

  داشته نقش نهایی اتیلن تولید میزان کاهش در

  انداخته تأخیر به را پیری فرآیند آن دنبال به و

 است.
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