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 و فعالیت آنزیم کاتاالز تحت تأثیر اسیدسالیسیلیک و عصارۀ گیاهی در دو رقمACO ارزیابی بیان ژن
گل شاخه بریدنی میخک مینیاتوری
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چکیده
 به کمک. طول عمر کوتاه این گل باعث کاهش ارزش اقتصادی آن میشود.میخک یکی از مهمترین گلهای شاخه بریدنی جهان است
 بنابراین آزمایشی برای افزایش عمر گلهای بریدنی با استفاده از تیمار.برخی از مواد میتوان ماندگاری گلهای بریدنی را افزایش داد
 این آزمایش بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح کامل تصادفی با ده تیمار.هورمونی سالیسیلیک اسید و عصارۀ گیاهی انجام شد
. عصارۀ مرزه و شاهدانه) و چهار تکرار با دو رقم گل بریدنی میخک مینیاتوری انجام شد،(غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید
.) ارزیابی شدACO(  اکسیدازACC  آنزیم پاداکسندگی (آنتیاکسیدانی) کاتاالز و میزان بیان نسبی ژن،عاملهایی مانند عمرگلجایی
pretty  عمر گلجایی بیشتری نسبت به رقمspectro  اثر متقابل تیمار و رقم در عمرگلجایی مؤثر بوده و رقم،نتایج بهدستآمده نشان داد

 کمتر از دیگرACO  عمر گلجایی و فعالیت آنزیم کاتاالز بیشتر و بیان نسبی ژن150ppm  در تیمار سالیسیلیک اسید. داشتtessino
 تیمارهای عصارۀ گیاهی مرزه و شاهدانه در غلظتهای باال افزون بر تأثیر مثبت در عمرگلجایی و فعالیت آنزیم.تیمارها و شاهد بود
 بنابراین به نظر میرسد استفاده از این تیمارها میتواند مکمل و یا جایگزین مناسبی برای. را کاهش دادACO  بیان شدن ژن،کاتاالز
.تیمارهای شیمیایی دیگر باشد
. عمرگلجایی، عصارۀ مرزه، عصارۀ شاهدانه، سالیسیلیک اسید:واژههای کلیدی
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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.
Keywords: Hemp extract, Savory extract, Salicylic acid, Vase life.
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مقدمه
امروزه پرورش و عرضۀ گلها و گیاهان زینتی بهعنوان
یک حرفه در زیرمجموعۀ بخش کشاورزی جایگاه و
ارزش خاصی دارد .در شرایطی که ساالنه بیش از 100
میلیارد دالر انواع گل و گیاهان زینتی در جهان تولید
و دادوستد میشود ،سهم کشورمان از این بازار تنها
 2/1درصد است که تناسبی با ظرفیتها و
توانمندیهای کشور ندارد ( Agricultural statistics,
 .)2008میخک اصطالحی است که برای گیاهان گروه
 Dianthus caryophyllus L.به کار میرود .این گیاه
بهعنوان گل زینتی در باغها و صنعت گلهای شاخه
بریدنی استفاده میشود .در سدة نوزدهم کشت تجاری
میخک بهطور گسترده در فرانسه که شامل تولید در
فضای آزاد و گلخانه بود ،صورت گرفت .پس از انتقال
ذخایر توارثی (ژرم پالسم) این گیاه به ایاالتمتحدة
آمریکا ،بهنژادی و پرورش میخک برای بازار گلهای
شاخه بریدنی رونق یافت ( Galbally & Galbally,
 .)1997این گیاه زینتی یکی از مهمترین و
پرفروشترین گلهای شاخه بریدنی جهان است .این
گل طول عمر کوتاهی دارد که این مسئله تولید،
فروش و صادرات پس از برداشت آن را تحت تأثیر قرار
میدهد ( .)Doel & Wilkins, 1999میخک به لحاظ
جذابیت و درآمد خوبی که دارد ،جایگاه مناسبی را در
بین گلهای بریدنی پیداکرده است .لذا ضروری است
به تولید ،حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری آن توجه
بیشتری داشت .توجه به این مسائل باعث افزایش
خرید و درنتیجه تولید و صادرات بیشتر این گل
خواهد شد .پیری یک عامل محدودکننده در بازاریابی
بیشتر گلها است و تالشهای فراوانی صورت گرفته
است که با استفاده از اعمال تیمارهای مختلف
ماندگاری گلها را افزایش دهند ( ;Da Silva, 2003
 .)Halevy & Mayak, 1979میخک یک گیاه فراز گرا
(کلیماتریک) بوده و گاز اتیلن باعث تسریع مراحل
نموی و پیری آن میشود ( Woltering & Van
 .)Doorn, 1988افزون بر این ،گل میخک به تجمع
باکتریها در انتهای ساقه و محلول گلجایی که باعث
انسداد آوندی و کاهش عمر گلجایی میشود ،بسیار
حساس است ( .)Van Doorn et al., 1991از سویی

طوالنی بودن عمر گلجایی گلهای شاخه بریده در
بازارپسندی آنها نقش بهسزایی دارد .بنابراین
تیمارهایی که باعث افزایش عمر گلجایی و حفظ
کیفیت گلها میشوند جایگاه ویژهای دارند .استفاده از
مواد نگهدارنده در محلول گلجایی یکی از روشهای
متداول برای افزایش طول عمر گلها است ( Van
 .)Doorn, 1998اسانسها مواد مؤثرة برخی از گیاهان
دارویی هستند که بسیار طبیعی ،ایمن و تجزیهپذیر
هستند .اسانسها با توجه به داشتن غلظت باالی
ترکیبهای فنولی ،خاصیت ضد میکروبی دارند
( .)Bounatirou et al., 2007از جمله این ترکیبها
میتوان تیمول ،کارواکرول و اورژنول را نام برد
(.)Lambert et al., 2001; Mihajilov et al., 2010
خواص ضد میکروبی اسانسها باعث کاهش میزان
باکتریها در محلول گلجایی و آوندها شده و از این راه
از انسداد آوندی جلوگیری میکنند ( Solgi et al.,
 (2009) Solgi et al. .)2009در نتایج بررسیهای خود
اعالم کردند که استفاده از اسانسهای آویشن باغی و
شیرازی و همچنین مواد مؤثرة آنها در محلول
نگهدارندة گل شاخه بریدنی ژربرا ( Grbera
 )jamesoniiباعث افزایش عمر گلجایی آن شدBayat .
 (2011) et al.تأثیر اتانول و اسانس گیاهی آویشن،
زنیان و مرزه را در افزایش عمر گلجایی گل بریدة
میخک بررسی کردند ،اسانسها در همۀ غلظتها باعث
افزایش عمر گل شاخه بریدة میخک شدند و دراینبین
سهم اسانس گیاهی مرزه از اسانسهای دیگر بیشتر
بود .سالیسیلیک اسید بهعنوان هورمون گیاهی باعث
اثرگذاری فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بسیار در گیاهان
میشود .سالسیالتها بهطورمعمول با افزایش فعالیت
آنزیمهای پاداکسندگی (آنتیاکسیدانی) و تقویت
سامانۀ پاداکسندگی یاختهای ،پیری را در گلها به
تأخیر میاندازند ( .)Sood et al., 2006نتایج
بهدستآمده از کاربرد پس از برداشت سالیسیلیک
اسید روی گالیول ( Galadiolus grandiflora cv.
 ،)Wings sensationباالترین میزان وزن تر ،آنزیم
پاداکسندگی ،مقاومت غشا و در نتیجه تأخیر در پیری
گلبرگ را نشان داد (.)Hatamzadeh et al., 2012
 (2012) Hashemi et al.در نتایج آزمایشی روی گل
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ژربرا ( )Gerbera jamesoniدریافتند ،در بین
غلظتهای  100و  200میلیگرم بر لیتر سالیسیلیک
اسید ،غلظت  200میلیگرم بر لیتر آن با کاهش
پژمردگی گلبرگ pH ،محلول نگهدارنده و رشد ریز
جانداران (میکروارگانیسمها) ،بهترین تأثیر را روی
افزایش جذب محلول نگهدارنده ،مواد جامد محلول
برگ ،قطر ساقه و عمر گلجایی داشتPark et al. .
) (1992در پژوهشی ژنهای کدکنندة  ACCسنتتاز
( DcACS2 ،DcACS1و  )DcACS3و یک ژن کدکنندة
 ACCاکسیداز ( )DcACO1از میخک را شناسایی
کردند In et al. (2013) .در نتایج پژوهشی نشان
دادند ،تیمار اتیلن به مدت  12ساعت و یا بیشتر از آن
باعث کاهش سطح  mRNAژنهای گیرنده
( DcERS1 ،DcETR1و  )DcERS2و ژنهای DcCTR
در میخک میشود .همچنین بیان کردند که تیمار
اتیلن به مدت  12ساعت و بیشتر از آن باعث افزایش
ژنهای زیستساخت (بیوسنتز)کنندة اتیلن DcACS1
و  DcACO1در میخک میشود .امروزه هنوز اطالعات
کافی دربارة تأثیر کاربرد اسانسها در افزایش عمر
گلجایی گل شاخه بریدة میخک در دسترس نیست به
همین منظور تأثیر سالیسیلیک اسید ،عصارة گیاهی
مرزه و شاهدانه بر برخی از ویژگیهای ریختشناختی
(مورفولوژیکی) ،فعالیت آنزیم پاداکسندگی کاتاالز و
ارتباط آن با بیان ژن  ACCاکسیداز ( )ACOکه در
القاء پیری نقش دارد بررسی شد.
مواد و روشها
گل بریدنی میخک (رقم  Spectroو )Pretty tessino
که در مرحلۀ برداشت و نحوة انتقال به آزمایشگاه در
شرایط یکسان و همسانی قرار داشتند ،تهیه و به
آزمایشگاه منتقل شدند .برای انجام آزمایش در آغاز
شاخههای گل به ارتفاع یکسان (حدود  30سانتیمتر)
بریده شدند به این صورت که برای بریدن ساقۀ هر
شاخه گل درون آب قرارگرفته و بریده شد تا از ایجاد
حباب هوا در آوندهای ساقه جلوگیری شود .زاویۀ
برش گلها اریب بود و یکسوم از برگهای پایینی
ساقۀ گل قطع شدند (برای قرارگیری آسان در شیشه
تیمار و جلوگیری از پوسیدگی و تجمع عاملهای
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بیماریزا) .پس از برش ،شاخهها بهصورت دائم در
تیمارهای تعیینشده قرار گرفتند .اتاق محل قرار
گرفتن گلها در طول آزمایش بهطور دائم کنترل شد.
این شرایط شامل اندازهگیری دمای محل توسط
دماسنج کمینه در همۀ مدت شبانهروز ،نور مناسب و
رطوبت ثابت بود .دمای اتاق کنترل در طول آزمایش
 23±2 °Cبود ،نور اتاق  15میکرومول بر مترمربع بر
ثانیه (نور الزم با المپهای مهتابی که به مدت 12
ساعت در طول شبانهروز روشن بودند ،تأمین شد) و
رطوبت محیط که در حدود  75درصد بود .صفات
مورد اندازهگیری شامل عمر گلجایی ،آنزیم
پاداکسندگی کاتاالز و بیان نسبی ژن  ACCاکسیداز
( )ACOبودند .این آزمایش بهصورت فاکتوریل و در
قالب طرح کامل تصادفی در ده تیمار و چهار تکرار و با
دو رقم گل بریدنی (رقم  spectroو  )pretty tessinoبه
اجرا درآمد .تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش
شامل شاهد ( آب مقطر) ،سالسیلیک اسید ( )SAدر
سه سطح  100 ،50و  150پیپیام ،عصارة گیاهی
شاهدانه در سه سطح  100 ، 50و  150پیپیام و
عصارة گیاهی مرزه در سه سطح  100 ، 75و 125
قسمت در میلیون (پیپیام) هستند.
سنجش آنزیم پاداکسندگی کاتاالز

 0/2گرم از نمونۀ گلبرگ از پیش منجمد شده در 3
میلیلیتر بافر سدیم فسفات  25میلیموالر ()pH =6/8
عصاره گیری شد .عمل همگن کردن به مدت پانزده
دقیقه و با دور  15000در دقیقه و در دمای  4درجۀ
سلسیوس صورت پذیرفت .سپس محلول رویی برای
سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز استفاده شد .تجزیۀ
آباکسیژنه با کاهش در جذب در طولموج 240
نانومتر با دستگاه طیفسنج نوری (اسپکتروفتومتر)
بررسی شد .فعالیت آنزیمی بهصورت نانومول بر دقیقه
بر میلیگرم پروتئین بیان شد ( Cakmak & Horst,
.)1991
استخراج  RNAکل از گلبرگ

محتوای  RNAکل از گلبرگها با استفاده از ترایزول
شرکت اینویتروژن استخراج و برای حذف آلودگی
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 ،DNAنمونهها توسط محلول  DNaseفاقد ،RNase
تیمار شدند .غلظت  RNAکل با استفاده از طیفسنج
نوری با اندازهگیری در جذب  260نانومتر تعیین شد.
تجزیۀ بیان ژن ACO

تجزیۀ بیان ژن با استفاده از روش  Real-time RCRانجام
شد .الزم به بیان است ژن اکتین ( )Actinبهعنوان
استاندارد داخلی استفاده شد .بدین منظور محتوای
 RNAبا استفاده از روش نسخهبرداری معکوس
( )RT-PCRو توسط کیت ساخت (سنتز) cDNA
شرکت  BIONEERبرای تهیۀ  cDNAاستفاده شد.
جفت آغازگر (پرایمر)های تخصصی  ACOو Actin
DcACO1
بهترتیب بر پایۀ توالی ژن کدکنندة
) (AB042320.1و ) DcACT1 (AY007315.1در گل
میخک طراحی شد (جدولMaxima SYBR .)1
 ،2X .Green/ROX qPCR Master Mixآغازگرها،
 cDNAو آب بدون  RNaseذوب شده ،به دمای محیط
رسانده و پس از یک اسپین کوتاه ( ،)short spinآمادة
استفاده شدند .مخلوط واکنش بنابر جدول  2آماده و
بهخوبی توسط پایپت هم زده شد و مقادیر مشخصی از
مخلوط آمادهشده به چاهکها انتقال یافتcDNA .های
رقیقشده به میزان  1میکرولیتر به چاهکهای حاوی
مخلوط واکنش اضافه شد .دستگاه CFX™ Thermal
 Cyclerشرکت  BIO RADبنابر جدول  3برنامهریزی
شد .چاهکها پس از سانتروفیوژ کوتاه چند ثانیهای که
بهمنظور از بین بردن حبابهای تشکیلشده در چاهکها
صورت گرفت به درون دستگاه منتقل شدند .تجزیۀ
منحنی ذوب و الکتروفورز ژل آگارز برای بررسی

اختصاصی بودن آنها انجام شد .در نهایت سیگنالهای
فلورسنت در هر مرحلۀ بسپارزایی (پلیمریزاسیون) در
دستگاه  CFX™ Thermal Cyclerشرکت BIO RAD
گردآوری شد .مقادیر آستانهای ( )CTتوسط نرمافزار
داخلی دستگاه بنابر رابطۀ ) 2-(Δ ΔCTبا مقادیر آستانهای ژن
اکتین و ژن  ACOبهدستآمده از  cDNAهمسان
بهعنوان الگو محاسبه شد.
دادههای آزمایش با استفاده از نرمافزار SAS
تجزیهوتحلیل و برای رسم نمودارها از نرمافزار اکسل
استفاده شد .همچنین مقایسۀ میانگین صفات مورد
بررسی با استفاده از آزمون  LSDو در سطح احتمال 5
و  1درصد انجام شد.
نتایج و بحث
نتایج بهدستآمده در این بررسی به نقش مؤثر
سالیسیلیک اسید  100ppmو  ،150ppmعصارة
شاهدانه  150ppmو عصارة مرزه 100ppmدر افزایش
عمر گلجایی هر دو رقم گل بریدنی استفادهشده در
این پژوهش داللت دارد (شکل  .)1عمر پس از
برداشت گلهای بریدنی ،اغلب در نتیجۀ انسداد انتهای
ساقه و آوندهای چوبی توسط میکروبها ،انسداد
فیزیولوژیک و وجود هوا در آوندهای چوبی تحت تأثیر
قرار میگیرد ،که باعث جذب نکردن آب و یا ترشح
آنزیمهای خارج یاختهای میشود که میتواند به
دیوارة یاختهای لولههای آوندی آسیب برساند
( .)Damunupola et al., 2010ریزجانداران که در
ظرفهای آب رشد میکنند شامل باکتریها ،مخمرها
و انواع کپکها هستند که باعث بسته شدن آوند چوبی
و کاهش کیفیت گلهای بریدنی میشوند.

جدول  .1جفت پرایمرهای تخصصی استفادهشده برای Real-time PCR
Table 1. Specific primers used for Real-Time PCR
Cycle
40
40

Reverse primer
TCAATCTGGGCTGCAAACTC
ATCATCGATGGCTGGAAGAG

Forward primer
TTGATTGGGAGAGCACCTTC
ACTATGAGCAGGAGCTCGAAAC

جدول  .2مواد استفادهشده برای

Accession number
AB042320.1
AY007315.1

Real-time PCR

Table 2. The material used for Real-time PCR
Concentration
1X
1µl
1µl
1µl
Until 10µl

Material
Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix X2
Forward primer
Reverse primer
cDNA
Nuclease free water

Gene
DcACO1
DcACT1
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تأثیر منفی ریزجانداران را در کاهش عمر گلجایی
گلهای بریدنی به مسدودکنندگی ساقه و تولید
ترکیبهای سمی نسبت میدهند .از سویی
ریزجانداران در تولید اتیلن درونزا مؤثر بوده و به این
روش نیز در کاهش عمر گلجایی گلهای بریدنی نقش
ایفا میکنند ( & Abraham et al., 1982; van Doorn
 .)Witte, 1991به نظر میرسد وجود ترکیبهای ضد
میکروبی در عصارههای گیاهی مرزه و شاهدانه باعث
کاهش رشد ریزجانداران و در نتیجه کاهش انسداد
آوندی و در نهایت افزایش عمر گلجایی شده باشد.
 (2011) Kazemi et al.در نتایج بررسیهای خود
اعالم کردند که محلول نگهدارندة گل بریدنی ژربرا که
حاوی سالیسیلیک اسید  1/5میلیموالر بود عمر
گلجایی و کیفیت گل را توسعه داد .آنان همچنین
بیان کردند که سالیسیلیک اسید با تأثیر ضد میکروبی
باعث کاهش جمعیت ریزجانداران و افزایش جذب
محلول شد .این گزارشها تأثیر ضد میکروبی این
هورمون را در افزایش کیفیت و عمر گلجایی نشان
میدهند که نتایج آن با نتایج این پژوهش همسو
است.
فعالیت عادی سوختوساز یاختهای در شرایط رشد
بهطور منظم منجر به تولید رادیکالهای فعال اکسیژن
میشود .بنابراین یاختهها باال رفتن میزان رادیکالهای
آزاد اکسیژن بهصورت کنترل نشده را احساس
میکنند و از آن بهعنوان یک سازوکار انتقال پیام برای
فعال کردن پاسخهای محافظتی استفاده میکنند
( .)Moller & Sweetlove, 2010آنزیم کاتاالز که تا
حدودی در همۀ موجودهای زنده یافت میشود .از
دسته پروتئینهای آهندار بهشمار میآید و هنگامی
در یاختههای گیاهی و جانوری وارد عمل میشود که
میزان مادة پراکسید هیدروژن ( )H2O2در محیط
یاختهای زیاد باشد .این آنزیم ساختار پروتئینی
پورفیرینی چهارتایی با آهن داشته که وظیفۀ شکستن
ترکیبهای رادیکالهای آزاد اکسیژن بهویژه پراکسید
هیدروژن را دارد .کاتاالز ،پراکسیدهیدروژن را به آب و
اکسیژن تبدیل میکند ( & Du et al., 2008; Yang
 .)Poovaiah; 2002این آنزیم گیاهان را در برابر
تنشهای محیطی محافظت میکند فعالیت آنزیم
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کاتاالز در حضور فسفیت پتاسیم باال میرود .آنیون
فسفیت از پاسخهای گیاهی به کمبود فسفات مانند
ساخت فسفاتاز اسیدازها ،فسفودیاسترازها و
نوکلئوتیدها جلوگیری میکند (.)Ávila et al., 2013
با توجه به نتایج بهدستآمده که بیشترین فعالیت
آنزیم در هر دو رقم مربوط به تیمار سالیسیلیک
 150ppmو شاهدانه  150ppmدر مرحلۀ نزدیک به
پیری گل بریدنی میخک بود میتوان به نقش مؤثر
تیمارهای صورت پذیرفته پی برد (شکل .)2
 (2008) Kim et al.در نتایج بررسیهای خود تأیید
کردند که کاتاالز یکی از آنزیمهای پاداکسندة کلیدی در
سامانۀ دفاعی یاخته است .این آنزیم با شکستن هیدروژن
پراکسید ( )H2O2به آب و اکسیژن ،از تشکیل
رادیکالهای آزاد جلوگیری میکندSylvestre et al. .
) (1989نیز در گزارشی اعالم کردند در فرآیند نمو
گلبرگهای میخک ،با آغاز پراکسیداسیون محتوای اتیلن
افزایش یافت و فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز
( )SODو کاتاالز افزایش پیدا کرد و همچنین تیمار گل-
های بریدنی میخک با مواد بازدارندة اتیلن باعث تأخیر در
فرایند پراکسیداسیون خواهد شد .بهنظر میرسد کاربرد
سالیسیلیک اسید بهعنوان بازدارندة فعالیت اتیلن و
همچنین عصارههای گیاهی بهعنوان بازدارندة احتمالی
تولید اتیلن نقش مؤثری در افزایش فعالیت آنزیم کاتاالز
داشته است.
نتایج شکل  3نشان داد ،در تیمار سالیسیلیک اسید
در هر دو رقم گل بریدنی میخک مینیاتوری بیان نسبی
ژن  ACOنسبت به دیگر تیمارها میزان کمتری بود.
 ACCدر حضور اکسیژن و توسط بافتهای
مختلف به اتیلن تبدیل میشود ACC .سنتاز ()ACS
که آنزیم کاتالیزکنندة تبدیل  AdoMetبه  ACCبه
شمار میرود در انواعی از بافتهای گیاهان مختلف
شناسایی شده است ACC .سنتاز یک آنزیم سیتوزولی
بیثبات به شمار میرود .میزان این آنزیم ،تحت تأثیر
عاملهای محیطی مانند زخم شدن ،تنش خشکی،
غرقاب و اکسین تنظیم میشود .ازآنجاکه  ACCسنتاز
به میزان خیلی کم ( 0/0001درصد از کل پروتئین
گوجهفرنگ ی رسیده) وجود دارد و از سویی ترکیبی
ناپایدار است ،خالصسازی آنزیم برای تجزیههای
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بیوشیمیایی دشوار است ACC .اکسیداز آخرین مرحلۀ
زیستساخت اتیلن را کاتالیز میکند و این مرحله،
مرحلۀ تبدیل  ACCبه اتیلن است .سالیسیلیک اسید
بهعنوان هورمون گیاهی باعث اثرگذاری فیزیولوژیکی و
بیوشیمیایی چند در گیاهان میشود .سالسیالتها
بهطورمعمول با افزایش فعالیت آنزیمهای پاداکسندگی
و تقویت سامانۀ پاداکسندگی یاختهای ،پیری را در
گلها به تأخیر میاندازند (.)Sood et al., 2006

همچنین گزارش کردند که سالیسیلیک اسید از پیری
با کاهش فعالیت  ACCاکسیداز از تبدیل  ACCبه
اتیلن ،جلوگیری میکند ( .)Raskin, 1992بنابراین با
توجه به نتایج بهدستآمده و همچنین گزارشهای
اعالمشده ،میتوان به این نتیجه رسید که سالیسیلیک
اسید با تأثیر در فعالیت  ACCاکسیداز ( )ACOباعث
کاهش تبدیل  ACCبه اتیلن شده و در نهایت از پیری
گل تا حدودی جلوگیری کند.

شکل  .1اثر متقابل تیمار و رقم بر عمر گلجایی گل بریدنی میخک مینیاتوری
Figure 1. Interaction of treatment and cultivar effect on the vase life of miniature carnations cut flowers

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

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

گلهای بریدنی به علت وجود ترکیبهای فنولی
باال و طبیعی بودن جایگزین یا مکمل مناسب و
ارزانتری برای مواد شیمیایی برای جلوگیری از رشد
 همچنین.ریزجانداران در محلول گلجایی باشد
استفاده از سالیسیلیک اسید در محلول گلجایی
افزون بر افزایش عمر گلجایی با تأثیرگذاری در
 اکسیدازACC فعالیت آنزیم کاتاالز و همچنین فعالیت
در کاهش میزان تولید اتیلن نهایی نقش داشته
و به دنبال آن فرآیند پیری را به تأخیر انداخته
.است

نتیجهگیری کلی

در این پژوهش برخی از ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و
مولکولی دو رقم گل بریدنی میخک مینیاتوری طی
تیمار با عصارههای گیاهی مرزه و شاهدانه و هورمون
 همۀ صفات مورد بررسی.سالیسیلیک اسید بررسی شد
بهنوعی با افزایش یا کاهش عمر گلجایی مرتبط
 به مدیریت، شناخت و ارزیابی این ویژگیها.هستند
کیفیت پس از برداشت گلهای بریدنی کمک شایانی
 با توجه به نتایج بهدستآمده بهنظر میرسد.میکند
استفاده از عصارههای گیاهی در محلول نگهدارندة
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