فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،7شماره  ،27آذر و دی ماه 1397

بررسی رخدادهای فیزیولوژیکی و آنزیمی در هنگام پیری گل مریم تحت تأثیر سالیسیلیک اسید

فرزانه کرمپور ،1محمدرضا صالحیسلمی ،*1سامان آبدانان مهدیزاده 2و خسرو مهدیخانلو

3

1گروه علوم باغبانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان2 ،گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
خوزستان3 ،گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
(تاریخ دریافت ،1396/11/26 :تاریخ پذیرش نهایی)1397/03/22 :

چکیده
پژوهش های اخیر نشان دادند که اسید سالیسیلیک و نیتریک اکسید ،بهعنوان سیگنالهای مولکولی درون گیااهی عمال مایکنناد در ایا
پژوهش ،نقش تنظیمی نیتریک اکسید و اسید سالیسیلیک در حی پیری گل مریم ( )Polianthes tuberosa L.بررسای شاد کااربرد بیرونای
نیتروپروساید سدیم بهعنوان رهاکننده نیتریک اکسید و همچنی کاربرد اسید سالیسیلیک میتواند فرایند پیری گل را به تاأخیر مایانادازد
گلهای بریده شده مریم در محلولهای اسید سالیسیلیک ( 150میلیگرم بر لیتر) و نیتروپروساید سدیم ( 10میلیموالر) جهت بررسی پیاری
و نمو گل ،کاهش/افزایش ،کربوهیدرات های محلول ،میزان پروتئی  ،پراکسیداسیون لیپیدها ،نگهداری شدند تمامی ای صفات توسط اسید
سالیسیلیک و نیتروپروساید سدیم به صورت مثبت تحت تأثیر قرار گرفتند محلولهای حاوی اسید سالیسیلیک سبب کاهش معنایداری در
تجزیه کربوهیدراتهای محلول ( )%21و افزایش معنیداری در فعالیت کاتاالز ( )%9و آسکوربات پراکسیداز ( )%39شدند باهطاور کلای
پراکسیداسیون لیپید در گلها ،در مدت زمان پیری گلها ( 3/07نانومول بر گرم وزن تر) افزایش یافت گرچه نیتروپروساید سدیم سبب باه
تأخیر افتادن پراکسیداسیون لیپید ( 2/67نانومول بر گرم وزن تر) در زمان پیری گلها در مقایسه با نمونههای شاهد شد بهطور کلی مشخص
گر دید که کاربرد اسید سالیسیلیک و نیتروپروساید سدیم عمر گلهای بریده مریم را از طریق بهبود توانایی حذف گونههای فعاال اکسایژن
(بهواسطه فعالیت آنزیم های کاتاالز و آسکوربات) و همچنی از طریق تنظیم بهتر کربوهیدراتهای محلاول و تجزیاه پاروتئی هاای کال،
طوالنی کرد

واژگان کلیدی :آنتیاکسیدان ،پژمردگی ،پراکسیداسیون لیپید ،رادیکالهای آزاد
مقدمه

گل به مجموعهای از فرایندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

واژه پیری از واژهای التین به معنی رشد نکردن ()Senescere

مانند تجزیه پروتئینها ،اسیدهای نوکلئیک ،لیپیدهای غشاء،

گرفته شده است و فرآیندهایی را که پس از بلوغ فیزیولوژیکی

ریزش گل ،تغییر رنگ ،زرد شدن برگ یا کاهش وزن وابسته

در سطح ماکروسکوپی منجر به مرگ یک گیاه کامل ،اندام یا

میباشد ( .)Buchanan-Wollaston et al., 2003گرچه پیری

بافت میشود ،را در برمیگیرد ( .)Yamada et al., 2009پیری

مرحله نهایی نموی است ولی میتواند توسط عوامل زنده و

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيmrsalehisalmi@gmail.com :
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و نیتروپروسایدسدیم

32

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،7شماره  ،26سال 1397

van Doorn and

افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی نیز میتواند به عمر آنها بیافزایاد

 .)Woltering et al., 2005در بسیاری از گونههای گیاهی اتیلن

( .)Naing et al., 2017هاامچنااین مشاااهده شااده اساات

پیری گلها را تسریع میکند ( .)Boller, 1991استفاده از مواد

نیتروپروساید سدیم با جلوگیری از فعالیت  ACCاکسیداز ،کاه

ضدپیری یک روش متعارف برای به تأخیر انداختن پیری گلها

در تولید اتیلن دخیل است ،عمر گلهاای بریاده رز را افازایش

میباشد .این مواد سبب کنترل سنتز اتیلن ،کنترل توسعه عوامل

میدهد (.)Liao et al., 2013

گردهافشانی و دیگر فاکتورها تسریع شود (

بیماریزا ،حفظ تعادل آبی و تنفس و همچنین حفظ رنگ گل

گل مریم با نام علمی  Polianthes tuberosa L.گیاه زینتی،

ها میشوند ( .)Halevy and Mayak, 1981محلولهای

پیازی و بومی مکزیک مایباشاد ( .)Kumar et al., 2010ایان

ضدپیری قابلاستفاده برای گلها ،بهطورمعمول ترکیبی از

گیاه متعلق به تیره آگاواسه ( )Agavaceaeاست و بهدلیل رایحه

ساکارز ،یک ماده اسیدیکننده ،یک ماده بازدارنده رشد

خوشبوی آن ،همواره مورد توجه در صانعت عطرساازی باوده

میکروارگانیسمها و همچنین یک بازدارنده فعالیت یا سنتز

است ( .)Mohammadi et al., 2012گل مریم یکی از گلهاای

اتیلن میباشد ( .)Vahdati et al., 2012دو ماده رایج ضدپیری

بریده عمده در ایران است و بهصورت گساترده در بسایاری از

گلها اسید سالیسیلیک و نیتروپروساید سدیم است.

مناطق گلکاری ایران کشت مایشاود و صااادرات آن رو بااه

اسید سالیسیلیک یک ترکیب فنلی سااده اسات کاه باهعناوان

افازایش اسات ( .)Jowkar and Salehi, 2005گرچه گل ماریم

تنظیمکننده رشد درونی در نظر گرفته میشود (.)Luo et al., 2011

بهعنوان یک گل صادراتی مهم به شمار میآیاد ،اماا بااز شادن

این هورمون در تنظیم بسیاری از فرایندهای مرتبط با رشاد و نماو

ناقص گلچهها در طول ساقه گلدهنده ،ریزش پایش از موعاد

گیاهااان مشااارکت دارد و ماایتوانااد از فعالیاات  ACCاکساایداز

یا تکامل نیافتن گلچههای انتهایی و طول عمر کوتاه گلچههاای

جلوگیری کند ( .)Hassan and Ali, 2014نقاش آن در کااهش

باقیمانده ،میتواند سبب جلوگیری از تولیاد تجااری آن شاود

پیری جلوگیری از تنش اکسیداتیو اسات ،کاه ماانع از فعالیات

( .)Hassanpour et al., 2011درنتیجاه تاأخیر در پیاری و بااز

آنزیمهای تجزیهکننده دیواره سلولی میشاود و سابب کااهش

شاادن گلچااههاای باااقیمانااده روی خوشااه ،نقااش مهماای در

Asghari and Soleimani

فیزیولوژی پس از برداشت و ارزش این گل دارا اسات .بناابراین

 .)aghdam, 2010همچنین این ترکیب پراکسیداسایون لیپیاد را

راهکارهایی که قادرند پیاری ایان گال را باه تاأخیر اندازناد ،از

از طریق افازایش فعالیات آنازیمهاای آنتایاکسایدانی کااهش

دیدگاه تجاری اهمیت واالیی دارناد (.)Ezhilmathi et al., 2007

میدهد و بنابراین تحت تنشهای مختلف ،غشاء پایداری خاود

هدف از این پژوهش بررسی فرآیندهای فیزیولوژیکی و آنزیمای

را حفظ میکند (.)Hassan and Ali, 2014

در زمان پیری گل میباشد ،همچنین سعی شده است اور دو مااده

ساارعت رونااد پیااری ماایشااود (

نیتروپروساید سدیم یک مولکول پیامرسان حیااتی اسات و
در بسیاری از فرایندهای مرتبط با رشد و نمو گیاه دخالت دارد

ضدپیری اسید سالیسیلیک و نیتروپروساید سدیم در فرآیندهای
فیزیولوژیکی این گیاه بررسی گردد.

( .)Ahmad et al., 2016این ترکیب باا محایطزیسات ساازگار
است و برای جلوگیری از پیری گلهاای مختلاف ،ما ور واقاع

مواد و روشها

شده اسات ( .)Naing et al., 2017ایان مااده شایمیایی سابب

بهمنظور بررسی رویدادهای فیزیولوژیکی در هنگام پیری گل

جلااوگیری از فعالیاات و ساانتز اتاایلن در گیاهااان ماایشااود

مریم و اورات تیمارهای اسید سالیسیلیک و نیتروپروساید سدیم

( .)Dwivedi et al., 2016بااهتااازگی ادعااا شااده اساات کااه

آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامیً تصادفی با

نیتروپروساید سدیم همانطور که با کاهش بیان ژنهای وابساته

سه تکرار ( 6مشاهدهای) در سال  1395در آزمایشگاه
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غیرزنده مانند نور ،دما ،مواد غذایی ،اتیلن ،عوامل بیماریزا،

به پیری میتواند عمر گالهاای گییاول را افازایش دهاد ،باا

بررسی رخدادهای فیزیولوژیکی و آنزیمی در هنگام پیری گل مریم تحت

فیزیولوژی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی خوزستان انجام شد.
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پراکسیداسیون لیپیدها :میزان پراکسیده شدن لیپیدها بر
اساس غلظت مالون دی آلدئید تولیده شده مورد سنجش قرار

کننده گل مریم شاخه بریده تهیه شدند .گلهایی با ارتفاع

محلول  0/1درصد تری کلرواستیک اسید اضافه گردید .عصاره

یکسان که دارای دو گلچه پایینی باز بودند ،به عنوان گلهای

حاصل به مدت  5دقیقه با  1000دور در دقیقه سانتریفیوژ

مناسب انتخاب شد .بهمنظور سرعت بخشی بر پروسه پیری،

گردید .در مرحله بعد به  1میلیلیتر محلول حاصل از

گلها از بوته جدا گردیده و به شرایط آزمایشگاهی با دمای 25

سانتریفیوژ 4 ،میلیلیتر محلول تری کلرواستیک اسید 20

درجه و رطوبت نسبی  %70منتقل گردیدند .بیدرنگ گلهای

درصد ،حاوی  0/5درصد تیوبارتیوریک اسید ،اضافه شد.

بریدهشده در سه نوع محلول (فاکتور اصلی) شامل اسید

سپس مخلوط حاصل به مدت  30دقیقه در دمای  95درجه

سالیسیلیک ( 150میلیگرم بر لیتر) ،نیتروپروساید سدیم (10

سانتیگراد در حمام آب گرم حرارت داده شد و سپس نمونهها

میکروموالر) و تیمار شاهد (بدون تنظیمکننده رشد) قرار

به سرعت سرد گردید .پس از این مرحله ،مخلوط حاصل به

گرفتند .بهمنظور مشابه بودن شرایط گل بریده با شرایط عادی

مدت  10دقیقه در دمای محیط سانتریفیوژ شد .در نهایت

در تمامی محلولهای مورد استفاده از ساکارز  %5استفاده

جذب محلول رویی حاصل از سانتریفیوژ در طول موج 532

گردید .الزم به ذکر است غلظتهای بیان شده برای تنظیم

نانومتر خوانده شد و جذب سایر رنگیزهها در  600نانومتر

کنندههای رشدی ،از پیش آزمایش انجام شده بهدست آمده

توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد و از این مقدار

است .جهت بررسی روند رویدادهای فیزیولوژیکی در هنگام

کم گردید .مقدار مالوندیآلدئید (با ضریب خاموشی 155

پیری گل مریم ،اندازهگیری (فاکتور فرعی) در زمانهای مختلف

میلیمول بر سانتیمتر) که محصول پراکسیداسیون لیپیدهاست،

صورت گرفت .فاکتور فرعی شامل زمانهای اندازه گیری (صفر،

محاسبه گردید (.)Heath and Packer, 1968

 12 ،6 ،3و  24ساعت پس از شروع آزمایش) بود.

میزان کاروتنوئید 0/1 :گرم بافت از نمونه گلبرگ جدا و

کربوهیدراتهای محلول 100 :میلیگرم از نمونه درون

به قطعات کوچک  2تا  3میلیمتری تقسیم شد .قطعات در

لوله شیشهای قرار داده شد .به نمونه  5میلیلیتر اسید کلریک

ظروف شیشهای تیره حاوی  10میلیلیتر استون  %80قرار

 2/5نرمال افزوده و در حمام آب جوش به مدت  3ساعت نگه

گرفتند .ظروف حاوی نمونه در شرایط تاریکی و در دمای 4

داشته شد ،تا هیدرولیز گردد .سپس برای خنثیسازی ،در لوله

درجه سانتیگراد به مدت  72ساعت نگهداری شدند ،تا

کربنات سدیم جامد خنثی ریخته شد .در نهایت حجم محلول

کاروتنوئید بافت خارج گردد .میزان جذب در طولموج470

با آب مقطر به  100میلیلیتر رسانده شد و سانتریفیوژ گردید.

نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شد (

محلول بینک  1میلیلیتر آب مقطر در نظر گرفته شد 1 .میلی

.)and Wellburn, 1983

Lichtenthaler

لیتر محلول فنول به همه لولهها اضافه گردید .سپس  5میلیلیتر

میزان پروتئی  :به این منظور  20میکرولیتر عصاره

اسید سولفوریک  %96به هر لوله اضافه شد و خوب تکان داده

استخراج شده در  80میکرولیتر بافر استخراج رقیق شد و 5

شد .پس از گذشت  10دقیقه ،محتویات لولهها تکان داده شد و

میلیلیتر معرف کوماسی بلو به آن اضافه شد و سپس ورتکس

سپس به مدت  20دقیقه در حمام آب با دمای  25-30درجه

انجام و پس از گذشت  5دقیقه میزان جذب نوری آن در طول

سلسیوس گذاشته شد ،در طول موج  490نانومتر قرائت شدند

موج  595نانومتر قرائت شد .از بافر استخراج بهعنوان بینک

و در نهایت با استفاده از نمودار استاندارد ،مقدار کربوهیدارت

استفاده گردید .غلظت پروتئین در نمونه با توجه به جذب نمونه

های موجود در لوله به دست آمد (.)Dubois et al., 1965

با استفاده از منحنی استاندارد به دست آمد (.)Bradford, 1976
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برای این پژوهش گلهای مریم از گلخانه تجاری تولید

گرفت .به  0/5گرم بافت گلبرگ آسیاب شده  5میلیلیتر

34

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،7شماره  ،26سال 1397

از بین رفتن پراکسید هیدروژن در طول موج 240نانومتر

پس از قرارگیری گلهای بریده در محلولها ،میزان

میباشد .مخلوط واکنش شامل بافر پتاسیم فسفات  50میلی

کربوهیدراتهای محلول روندی کاهشی داشت .بهطوریکه 3

موالر ( ،)pH=7هیدروژن پراکسید  15میلی موالر و عصاره

ساعت پس از شروع آزمایش ،میزان آن بهطور قابلتوجهی

پروتئینی به میزان  20میکرولیتر بود .کاهش سطح پراکسید

کاهش یافت و به کمترین میزان خود ( 3/64میلیگرم بر گرم

هیدروژن با استفاده از ضریب خاموشی

 36اندازه

وزن تر) رسید ،پسازآن تا 6ساعت پس از شروع آزمایش

گیری شد و نتایج بر حسب میکرومول پراکسید هیدروژن بر

کمی افزایش یافت ،که این افزایش اندک میتواند به سبب

دقیقه بر میلی گرم پروتئین بیان شد (.)Aebi, 1974

جذب ساکارز موجود در محلول باشد .اما از 6ساعت پس از

فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز 0/1 :میلیلیتر مخلوط

شروع آزمایش تا پایان ساعت 24ام روند کاهشی خود را ادامه

واکنش شامل بافر پتاسیم فسفات  50میلی موالر (0/1 ،)pH=7

داد .با بررسی نوع محلول مشخص شد که بیشترین میزان

میلی موالر پراکسید هیدروژن 0/5 ،میلی موالر آسکوربات و

کربوهیدراتهای محلول در گلبرگ ( 4/83میلیگرم بر گرم

 15میکرولیتر عصاره پروتئینی بود .واکنش با اضافه کردن

وزن تر) مربوط به ساعت صفر بود .بااینحال با میزان

پراکسید هیدروژن شروع شد و اکسیداسیون آسکوربات در

کربوهیدراتهای محلول در  6و  12ساعت پس از شروع

طول موج  290نانومتر به مدت  1دقیقه اندازهگیری شد.

آزمایش ازنظر آماری تفاوت معنیداری نداشت (شکل .)1

2/8

مقایسه بین محلولهای نشان داد که بیشترین افت میزان

فعالیت آنزیم با استفاده از ضریب خاموشی
اندازهگیری شد ()Jebara et al., 2005

کربوهیدراتهای محلول گلبرگ مربوط به تیمار شاهد (3/75

فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز :برای اندازهگیری

میلیگرم بر گرم وزن تر) بود .تیمار با اسید سالیسیلیک به

فعالیت این آنزیم به  2میلیلیتر بافر فسفات پتاسیم که حاوی

حفظ کربوهیدراتها کمک نمود ،بهطوریکه بیشترین میزان

 19میلی گرم متیونین 61 ،میلیگرم نیتروبلوتترازولیوم79 ،

کربوهیدراتهای محلول در تیمار با اسید سالیسیلیک ( 4/79میلی

میلیگرم ریبوفیوین و  3/3میلیگرم  EDTAبود50 ،

گرم بر گرم وزن تر) مشاهده شد .همچنین تیمار با نیتروپروساید

میکرولیتر عصاره آنزیمی اضافه شد .واکنش با قرار دادن

سدیم نسبت به شاهد توانست محتوای کربوهیدراتها را در گلها

نمونهها در معرض نور آغاز و پس از  10دقیقه بیدرنگ جذب

به نحو مطلوبی حفظ نماید (جدول .)2

نمونهها در  560نانومتر با دستگاه اسپکتروفتورمتر قرائت شد.

از آنجایی که پیری فرایندی وابسته به شدت گرفتن تانفس

میزان فعالیت آنزیم برحسب یک واحد در دقیقه به ازاى میلی

و کاهش سوبسترای تنفسی محصول است ،بناابراین تاأخیر در

گرم پروتئین محاسبه شد (.)Lin and Kao, 1999

پیااری بااهمنزلااه حفااظ بیشااتر سوبسااتراهای تنفساای بااهویااژه

تجزیه دادهها با نرمافزار آماری  SASو مقایسه میانگینها با

کربوهیدراتهاا مایباشاد .پیاری گال باه تغییارات وضاعیت

استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  %5انجام

کربوهیدراتها در گلبرگها وابسته اسات و ارتبااط مساتقیمی

شد .نمودارها توسط نرمافزار  Excel 2013رسم گردید.

میان غلظت قندها و ماندگاری گال وجاود دارد (

Ichimura et

 .)al., 1999با توجه باه اینکاه کربوهیادراتهاا جهات انجاام
نتایج و بحث
کربوهیدراتهای محلول بر اساس نتایج حاصل از تجزیه
واریانس دادهها ،اور زمان و اور نوع محلول بر میزان
کربوهیدراتهای گل مریم در سطح احتمال  %1معنیدار بود،

فعالیتهای تنفسی گلها موردنیاز مایباشاند .از طارف دیگار،
کاهش آنها موجب مصرف سایر مواد جایگزین مانند پاروتئین
های محلول و اسیدهای آمینه خواهد شد ،که ایان امار فرایناد
پیری را تحریک میکند .تأویر کربوهیدراتها در تاأخیر فرایناد
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جدول  -1جدول تجزیه واریانس اثر نوع محلول ،زمان و برهمکنش آنها بر ویژگیهای کربوهیدراتهای محلول ،پراکسیداسایون لیپیادها،
کاروتنوئید ،پروتئی کل ،آنزیمهای کاتاالز ،آسکوربات پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز
میانگین مربعات
آزادی

های محلول

لیپیدها

زمان

4

**1/81

**0/42

محلول

2

**

**

منابع تغییرات

کاروتنوئید

کل

**0/002

ns

ns

20/003

زمان × محلول

8

0/42ns

0/13ns

**0/0015

0/35ns

1/82ns

0/0057ns

0/0003ns

خطا

30

0/34

0/06

0/000017

./60

3/15

0/006

0/00016

13/61

8/8

8/03

9/61

8/70

7/48

5/78

ضریب تغییرات (درصد)

0/40

0/0003

0/18

*

0/007ns

0/0002ns

**

4/01

**

**3/53

2/27ns

پراکسیداز

دیسموتاز

1/0003

0/0002

 *، nsو ** به ترتیب عدم تفاوت معنیدار و معنیدار در سطح  5درصد 1 ،درصد را نشان میدهد

شکل  -1اثر پیری بر میزان کربوهیدراتهای محلول در گل مریم ( )Polianthes tuberosa L.حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیداری
در سطح احتمال  %5آزمون مقایسه میانگی دانک میباشند
جدول  -2جدول مقایسه میانگی اثر نوع محلول بر ویژگیهای کربوهیدراتهای محلول ،پراکسیداسیون لیپیدها و کاروتنوئید ،آساکوربات
پراکسیداز و کاتاالز
نوع محلول

کربوهیدراتهای محلول

اسید سالیسیلیک

a

نیتروپروساید سدیم

b

شاهد

پراکسیداسیون لیپیدها

4/79
4/26

3/75c

b

2/59

b

2/67

2/90a

کاروتنوئید
b

0/048

b

0/050

0/056a

آسکوربات پراکسیداز
a

1/22

b

کاتاالز
b

21/13
b

1/15

21

0/74c

19/07a

در هر ستون ،اعدادی با حروف متفاوت بر اساس آزمون مقایسه میانگی دانک در سطح احتمال  %5معنیدار میباشند

پیری با تأخیر در تجزیاه پاروتئینهاا ،ریبونوکلئیاک اسایدهاا،

روزنهها و کاهش میزان از دست رفتن آب گلهای شاخه بریده

( Halevy

و حفظ آب ،ایجاد تعادل آبی و حفاظ تورژساانس گلبارگهاا

 .)and Mayak, 1981کربوهیاادراتهااای محلااول در بسااتن

م ور مایباشاند ( .)Marousky, 1971همچناین در گلبارگهاا

نگهداری سیمت غشاء و وظایف میتوکندریها است
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درجه

کربوهیدرات-

پراکسیداسیون

پروتئین

کاتاالز

آسکوربات

سوپراکسید

36

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،7شماره  ،26سال 1397

اصلیترین دلیل تولید فشار تورژسانس الزم جهات بااز شادن

پراکسیداسیون لیپیدها افزایش یافت .بیشترین میزان

کامل گالهاا مایباشاند (گرایلاو و همکااران .)1393 ،ازایانرو

پراکسیداسیون لیپیدها ( 3/07نانومول بر گرم وزن تر) در 24

استفاده از تیمارهایی که به حفظ و افزایش کربوهیدراتها کماک

ساعت پس از شروع آزمایش مشاهده شد که با تمامی ساعات

میکند ،سابب تاأخیر در پیاری مایگاردد (.)van Doorn, 2001

ازنظر آماری دارای اختیف معنیداری بود( .شکل .)2

هیدرولیزکننده پلیسااکاریدها شاده و از ساوی دیگار تشاکیل

نااوع محلااول ،بیشااترین و کمتاارین میاازان مااالوندیآلدئیااد

پلیساکاریدها را تسهیل میکناد ( .)Khodary, 2004تحقیقاات

تولیدشده ،بهترتیب در گلهای شاهد ( 2/90ناانومول بار گارم

نشان داده در گیاه گوجهفرنگای طای تانش اکسایشای ،مقادار

وزن تر) و گالهاای تیماار شاده باا اساید سالیسایلیک (2/59

Inze and

نانومول بر گرم وزن تر) مشاهده شد ،که میان آنها ازنظر آماری

 .)van Montague, 1995طبااق نتااایج حاصاال از پااژوهش

تفاوت معنیداری وجاود داشات .هامچناین تیماار گالهاا باا

فرهنگمهر و همکاران ( )1392تیمار گلهاای رز رقام ’گرناد

نیتروپروساید سدیم همانند تیماار باا اساید سالیسایلیک سابب

پریکس‘ با اسید سالیسیلیک  100میکروموالر ،افزایش ترکیبات

کاهش تجمع ماالوندیآلدئیاد شاد .میازان محصاول تولیادی

قندی مشاهده شد ،که با نتایج پژوهش کنونی مطابقت داشات.

پراکسیداساایون لیپیاادها در تیمااار نیتروپروساااید ساادیم2/67 ،

 Bayatو  )2017( Aminifardبیان داشتند که سالسایلیک اساید

نانومول برگرم وزن تر بود که با تیمار اسید سالیسایلیک ازنظار

با جلوگیری از تجزیه کربوهیدراتها در گلهای بریده لیلیاوم،

آماری اختیف معنیداری نداشت (جدول .)2

تجمع قندها با تیمار اسید سالیسیلیک افزایش یافت (

ژربرا ،السترومریا ،رز و مریم توانست سبب افازایش عمار گال

پراکسیداسیون لیپیدها باعث افازایش نفوذپاذیری غشااء و

شود .طبق نظر  van Doornو  )2000( Cruzتورژسانس عامال

پژمردگی گلها میشود ،که بهطور معنیداری در مرحلاه پیاری

زندهمانی و فعالیت سلولهاست که خود نشان از جذب و دفاع

گاالهااا افاازایش مااییابااد .یکاای از ترکیباااتی کااه درنتیجااه

و فعالیت یک ارگانیسم یا سلول است .در ایان راساتا مصارف

پراکسیداسیون غشای سیتوپیسمی ایجاد مایشاود ،ماالوندی-

اسید سالیسیلیک نیز موجب افزایش میازان کلروفیال از طریاق

آلدئید است .بهطورمعمول از مالوندیآلدئید بهعنوان شاخصای

افزایش فعالیت سلولی بوده است و افزایش کلروفیال دلیال بار

از پیری و مقاومت فیزیولوژیکی اساتفاده مایکنناد (حااتمی و

فعال بودن سلولها و افزایش تولید مواد قندی آنهاا مایباشاد.

همکاران .)1388 ،افزایش نفوذپذیری غشااء در مرحلاه پیاری

افزایش ماواد قنادی از طریاق تنظایم تانفس و فشاار اسامزی

باعث از دست دادن بیشتر محتاوای آب گلبارگهاا مایشاود.

موجب کاهش پیری گلها شده است (.)Lise et al., 2004

بنابراین ،حفظ آب گلبرگ با تیمارهای مختلف نقش مهمای در

نتایج بهدستآمده از تجزیه واریانس دادههای مربوط به

جلوگیری از پیری دارد .نیتروپروساید سادیم سابب رهاساازی

نهایی

نیتریک اکسید میشود .نیتریک اکسید منجر باه بهباود سیساتم

پراکسیداسیون لیپیدها نشان داد که اور نوع محلول و اور زمان

آنتیاکسیدانی در کاهش اورات اکسیداسیون حاصل از تنشهای

در سطح احتمال  %1معنیدار است ،اما برهمکنش نوع محلول

زنده و غیرزنده در گیاهان میشود (.)Abuqamar et al., 2017

و زمان بر پراکسیداسیون لیپیدها معنیدار نبود (جدول  .)1با

 Shabanianو همکااااران ( )2018گااازارش کردناااد کاااه

توجه به مقایسه میانگین دادهها ،بهطورکلی از زمان شروع

نیتروپروساید سدیم سبب کاهش پراکسیداسیون لیپیدها و حفظ

آزمایش تا  6ساعت پس از شروع آزمایش میزان تغییرات

یکپارچگی غشای پیسمایی در زمان نگهداری دو رقام از گال

پراکسیداسیون لیپیدها ناچیز بود و دارای روندی کاهش بود،

ژربرا شد ،بهگونهای که میزان مالوندیآلدئید اندازهگیری شاده

پسازآن تا پایان بیستوچهار ساعت بهتدریج میزان

آنها در مقایسه باا نموناه هاای شااهد کمتار باود کاه باا نتاایج

اندازهگیری

مالوندیآلدئید

بهعنوان

محصول
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سطح احتمال  %5آزمون مقایسه میانگی دانک میباشند

پژوهش کنونی مطابقت داشت .همچنین افزودن اسید

بیشترین میزان خود ( 0/067میلیگرم بر گرم وزن تر) رسید

سالیسیلیک به محلول نگهدارنده منجر به کاهش میزان

(شکل  .)4همچنین نتایج نشان داد که اسید سالیسیلیک و

پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء میشود ،که این امر میتواند به

نیتروپروساید سدیم سبب افزایش میزان کاروتنوئیدها شدند

واسطه فعال کردن آنزیمهای آنتیاکسیدانی و بهدنبال آن خنثی

(جدول  .)2کاروتنوئیدها بهعنوان حامی رنگیزههای

کردن رادیکالهای آزاد اکسیژن باشد ،که بهطورمعمول در زمان

غیرفتوسنتزی و فتوسنتزی شناخته شدهاند که میتوانند اکسیژن

پیری افزایش مییابند .نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج

یکتایی را به اکسیژن سهتایی تبدیل کرده و با گرفتن

گرایلو و همکاران ( )1393بر گلهای بریده رز رقم ’یلو

رادیکالهای اکسیژن تولید شده ،نقش آنتیاکسیدانی از خود

ایسلند‘ که با اسید سالیسیلیک ( 150میلیگرم بر لیتر) تیمار

بروز دهند ( )Inze and van Montagu, 1995و کمترین تأویر را

شده بودند ،مطابقت داشت.

درحین پیری گل دارد .مشخص گردید در هنگام پیری گل

جدول تجزیه واریانس دادهها نشان داد که برهمکنش نوع
محلول و زمان بر میزان کاروتنوئید در سطح احتمال  %1معنی

سوسن ،میزان کاروتنوئیدها تا روز پنجم وابت باقی ماند
(فرهودی و همکاران.)1397 ،

دار شد .همچنین اورات ساده زمان و نوع محلول بر میزان

نتایج تجزیه واریانس مربوط به میزان پروتئین کل در

کاروتنوئیدها نیز معنیدار بود (جدول  .)1بر اساس نتایج

جدول  1ارائه شده است .طبق نتایج بهدستآمده ،اور زمان بر

مقایسه میانگینها ،بیشترین میزان کاروتنوئید ( 0/092میلیگرم

میزان پروتئین کل در سطح احتمال  %1معنیدار بود .اما اور

بر گرم وزن تر) پس از گذشت  6ساعت از شروع آزمایش در

ساده نوع محلول و برهمکنش زمان و نوع محلول بر میزان

گلهای شاهد بود .کمترین میزان کاروتنوئیدها باگذشت 6

پروتئین کل معنیدار نبود .بر اساس مقایسه میانگین دادهها،

ساعت از شروع آزمایش در گلهای مریم تحت تیمار

بیشترین میزان پروتئین کل ( 9/11میلیگرم بر گرم وزن تر)

نیتروپروساید سدیم مشاهده شد (شکل  .)3بر اساس نتایج

مربوط به ساعت صفر بود که با سایر زمانها ( 12 ،6 ،3و 24

مقایسه میانگین دادهها ،در ساعت صفر کمترین میزان کاروتنوئید

ساعت پس از شروع آزمایش) ،ازنظر آماری دارای اختیف

گلها ( 0/029میلیگرم بر گرم وزن تر) بود و از  6ساعت پس از

معنیداری بود .میزان پروتئین کل از ابتدای آزمایش تا ساعت

شروع آزمایش تا  24ساعت پس از شروع آزمایش بهتدریج

آخر اندازهگیری بهتدریج کاهش یافت و در  24ساعت پس از

روندی صعودی را نشان داد ،بهگونهای که در ساعت آخر به

شروع آزمایش به پایینترین میزان خود ( 7/51میلیگرم در
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معنیداری در سطح احتمال  %5آزمون مقایسه میانگی دانک میباشند

شکل  -4اثر ساده زمان (ساعت) بر میزان کاروتنوئید در گل مریم ( )Polianthes tuberosa L.حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنی-
داری در سطح احتمال  %5آزمون مقایسه میانگی دانک میباشند

شکل  -5اثر پیری بر میزان پروتئی کل در گل شاخه بریده مریم ( )Polianthes tuberosa L.حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیداری
در سطح احتمال  %5آزمون مقایسه میانگی دانک میباشند

گرم وزن تر) رسید (شکل .)5

یکی از تغییرات مهم در زمان پیری گیاهان ،تجزیه پروتئین
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Pak et

گلهای تیمار شده با اسید سالیسیلیک بود ،که با نمونههای

 )al., 2005و زنبق ( )Azeez et al., 2007مشاهده شده اسات.

شاهد ازنظر آماری دارای تفاوت معنیداری بود ،درحالیکه با

تجزیه پروتئینها در بسیاری از گونههای گیاهی توسط فعالیات

تیمار نیتروپروساید سدیم ازنظر آماری اختیف معنیداری

پروتئازهای خاصی صورت میپذیرد ( .)Zhang, 2008بهعیوه

نداشت .بهعیوه کمترین میزان فعالیت آنزیم کاتاالز (19/07

گونههای فعال اکسیژن میتوانند با پروتئینها واکنش نشان داده

میکرومول در دقیقه بر میلیگرم پروتئین) مربوط به نمونههای

و سبب تجزیه آنها شوند ( .)Abri et al., 2013یکای از نشاانه

شاهد بود (جدول .)2

مانند آلساترومریا ( ،)Wagstaff et al., 2002گییاول (

های مهم تخریب غشاء ،تجزیاه پاروتئینهاا مایباشاد .تاداوم

طبق نتایج مندرج در جدول تجزیه واریانس (جدول ،)1

ناپایداری غشاء که همراه با پیری است ،ممکان اسات باهدلیال

اور ساده زمان و برهمکنش نوع محلول و زمان بر میزان فعالیت

کاهش عملکرد پروتئینهای غشاء باشد .پیری گلبرگ با تجزیاه

آنزیم آسکوربات پراکسیداز معنیدار نبود .اما اور ساده نوع

بیوفیزیکی ،بیوشیمیایی و مورفولوژیکی همراه میباشد .کااهش

محلول بر میزان فعالیت این آنزیم در سطح احتمال  %1معنیدار

میزان پروتئین ،سیالیت لیپید در غشاء و افزایش فعالیت پروتئاز

بود .کمترین و بیشترین میزان فعالیت آنزیم آسکوربات

سبب پیری و زوال میگردد ( .)Arora et al., 2007میزان باالی

پراکسیداز بهترتیب در تیمار شاهد ( 0/74میکرومول در دقیقه

رادیکالهای آزاد مانند سوپراکسید ( )O -2و هیدروکسایل ()OH -

بر میلیگرم پروتئین) و تیمار اسید سالیسیلیک (1/22

در گیاهان باعث ایجاد تنش اکسایشی در بیومولکولهایی مانند

میکرومول در دقیقه بر میلیگرم پروتئین) مشاهده شد ،که میان

پروتئینهاا و لیپیادها مایگاردد و پیاری را تشادید مایکنناد

تیمار شاهد و تیمار اسید سالیسیلیک تفاوت معنیداری وجود

( .)Youwei et al., 2008نتایج آزمایش کنونی که نشااندهناده

داشت (جدول  .)2همچنین میزان فعالیت آنزیم آسکوربات

کاهش میزان پروتئین پس از جداسازی از گیاه مادری است ،باا

پراکسیداز در تیمار نیتروپروساید سدیم ( 1/14میکرومول در

نتااایج آزمااایش انجااام شااده توسااط  Nikkhah Bahramiو

دقیقه بر میلیگرم پروتئین) افزایش یافت ،که ازنظر آماری با

همکاران ( )2013همخوانی داشت .بار اسااس نتاایج پاژوهش

سایر تیمارها تفاوت معنیداری داشت .بهطورکلی تیمار گل-

ذکر شده که روی گالهاای لیزیاانتوس صاورت پاذیرفت ،در

های مریم با اسید سالیسیلیک و نیتروپروساید سدیم منجر به

مدت زمان نگهداری گلها ،بهتدریج میزان پروتئینهاا کااهش

جلوگیری از کاهش فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز شد.

یافت .با مصرف درونی کربوهیدراتها ،پروتئینهای ناامحلول

همچنین بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس ،اوار سااده

بهتدریج بهعنوان مواد تنفسی در پیری مورداساتفاده قارار مای-

نوع محلول ،زمان و برهمکنش آنها بر فعالیت آنزیم سوپراکسید

گیرند (.)Olley et al., 1996

دیسموتاز معنیدار نبودند (جدول .)1

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اور نوع محلول بر

آناازیمهااای آنتاایاکساایدانی ماننااد کاتاااالز و آسااکوربات

میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در سطح احتمال  %1معنیدار بود.

پراکسیداز یکی از کارآمدترین سیستمهایی حفاظت سالولی در

اما اور ساده زمان و برهمکنش نوع محلول و زمان بر میزان

برابر رادیکاالهاای آزاد هساتند ( .)Bowler et al., 1992ایان

فعالیت این آنزیم ازنظر آماری معنیدار نبود (جدول  .)1با

آنزیمها بهطور عمده در سیتوزول ،میتوکندری و پراکسیزومهاا

توجه به نتایج بهدستآمده ،فعالیت آنزیم کاتاالز در گلهای

هستند و منجر به جاروب رادیکالهای آزاد و درنتیجه بهباود

مریم که با اسید سالیسیلیک و نیتروپروساید سدیم تیمار شده

مقاومت گیاه در برابر تنشهای زنده و غیرزنده ،که خود عامل

بودند ،نسبت به گلهای شاهد افزایش یافت .بر اساس نتایج

تولید رادیکالهای آزاد میباشند ،میگردد .رادیکاالهاای آزاد

مقایسه میانگین دادهها ،بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتاالز

محصاول متابولیسام هاوازیاناد و شاامل ترکیبااتی مانناد
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ها میباشد .تجزیه پروتئین گلبرگ در گیاهاان زینتای تاکلپاه

( 21/13میکرومول در دقیقه بر میلیگرم پروتئین) مربوط به
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هیدروکسیل میباشند و طی واکنشهاای انتقاال الکتارون در

بیان آنزیمهای آنتیاکسیدان در بسیاری از تنشهای غیرزنده نیز

میتوکندری ،کلروپیست و پراکسیزومهاا تولیاد مایگردناد و

گزارش شده اسات (نصایبی و همکااران .)1390 ،در آزماایش

درصورتیکه غلظات آنهاا تنظایم نگاردد ،موجاب آسایب باه

انجااام شااده توسااط  Ataiiو همکاااران ( ،)2015در گاالهااای

پاروتئین ،غشااء و  DNAمایگردناد (.)Davey et al., 2005

لیزیانتوس تیمار شده با اسید سالیسیلیک ،آنزیمهاای کاتااالز و

بنابراین افزایش این آنزیمها در گیاه موجاب افازایش مقاومات

آسکوربات پراکسیداز فعالیت بیشتری بروز دادند که وابسته باه

گیاه به تنشهای زنده و غیرزنده میگاردد (.)Dat et al., 2000

تجمع پایینتر هیدروژن پراکسید در مدت زمان نگهداری آنهاا

با افزایش پیری ،پراکسید هیدروژن در گلبرگها تجمع مییاباد

بود .تیمار اسید سالیسیلیک سبب افزایش تولید آنزیمهای آنتای

( .)Hossain et al., 2006آنزیم کاتاالز بهعلات داشاتن ویژگای

اکسیدانی میگردد که این امر رادیکالهای آزاد اکسایژن را از باین

(Kumar et

میبرد و اینگونه سبب کاهش سطح مالوندیآلدئید شاده ،آسایب

سمزدایی ،میزان پراکسید هیدروژن را کنترل میکند

 .)al., 2010با توجه باه گفتاه  Hodgesو  ،)2000( Forneyبار

وارده به غشای سلول کم میشود و پیری به تأخیر می افتد.

اساس نوع پیری ،کاهش یا افازایش در فعالیات آنازیم کاتااالز
موجود در سلول انتظار میرود .بهعناوانمثاال در آزمایشای باا

نتیجه گیری کلی

توسعه فرایند پیری در گلبرگهاای سوسان یاکروزه فعالیات

پیری گلها مدلی جالب برای مطالعه در گیاهان بهشمار

آنزیم کاتاالز کاهش یافت (.)Panavas and Rubinstein, 1998

میرود .پیری به سادگی قابل مشاهده میباشد ،گاهی اوقات به

همچنین در آزمایش منصوری و همکاران ( ،)1394کاربرد اسید

صورت تغییر رنگ است و توسط محرکهای سادهای مانند

سالیسیلیک با غلظت  75میکروموالر منجر به افازایش فعالیات

گردهافشانی ،اتیلن و دوره نوری تغییر مییابد .این فرآیند از

آنزیم کاتاالز در گالهاای بریاده ژربارا رقام ’پیناک الگاانس‘

مسائل مهمی است که صنعت گلکاری با آن مواجه میباشد.

گردید ،که درنهایت سبب محافظت از سلولهاا شاد .همچناین

پیری گل بر تمامی فرایندهایی که بلوغ فیزیولوژیکی گیاه را

 Alaeyو همکاران ( )2011بیان کردند ،تیمار گالهاای شااخه

دنبال میکنند و منجر به مرگ یک گیاه کامل ،یک بافت یا یک

بریده رز با اسید سالیسیلیک میزان فعالیت این آنازیم را نسابت

سلول میشود ،داللت دارد و در واقع آخرین مرحله نمو گیاهی

به گلهای شاهد افزایش مایدهاد .آنهاا پیشانهاد کردناد کاه

را نشان میدهد .الگوی پیری گل میتواند بر اساس تفاوت در

کاربرد پس از برداشت اسید سالیسیلیک از طریق بهبود ظرفیت

مشارکت اتیلن طبقهبندی شود ،برخی از گلها مانند مریم،

حذف رادیکالهای آزاد اکسیژن که باه فعالیات آنازیم کاتااالز

پیری وابسته به اتیلن را نشان میدهند .در این پژوهش

مرتبط است و همچنین با بهبود تنظیم تعادل آبی ،عمر گلهاای

مشخص شد با شروع فرآیند پیری ،تجزیه پروتئینها و

رز طوالنیتر خواهد شد .با توجه به اینکه فعالیت آنزیم کاتاالز

کربوهیدراتها افزایش پیدا کرد و میزان آنها در گلبرگ کاسته

تحت شرایط تنش نیز افزایش مییاباد Promyou ،و همکااران

شد .همچنین میزان پراکسیداسیون لیپیدها و فعالیت آنزیمهای

( )2012گزارش کردناد کاه کااربرد اساید سالیسایلیک میازان

کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز افزایش پیدا کرد ،با این وجود

فعالیت این آنزیم را در گل آنتوریوم تحت شارایط سارمازدگی

در میزان کاروتنوئیدها و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز

افزایش داد .در پژوهشی دیگر علای پاور و همکااران ()1393

تغییر پیدا نکرد .همچنین مشخص گردید که تنظیمکنندههای

بیان داشتند که تیمار گلهای مریم با نیتروپروساید سدیم باعث

رشدی همانند اسید سالیسیلیک و نیتروپروساید سدیم میتوانند

افزایش فعالیات آنازیمهاای کاتااالز و آساکوربات پراکسایداز

در فرآیند پیری تأخیر ایجاد نمایند.
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