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چكيدٌ
پؽ اظ قطع ضأؼ ؾبقِ زض  Rosa hybridزٍضُ ضقس جسيسي ثب ضفع تؿلط جَاًِ اًتْبيي ،اظ جَاًِّابي جابًجي آغابظ ٍ
طي آى قبذِّبي جسيس تككيل هيقَز .زض ّط قبذِ ،ثطگّب ثِ تطتيت ؾي آضايف هاييبثٌاس .ثاطاي هطبلعاِ ،چْابض
ًوًَِ ثطگي اظ ضأؼ ثِ ؾوت پبيِ قوبضُ گصاضي قسًس كِ هطحلاِ جاَاًي تاب ثلاَ ثطگاي ضا ًكابى هاي زٌّاسً .تابي ،
تغييطات فيعيَلَغيك ٍ ثيَقيويبيي عويقي ضا طي ثلَ ًكبى زازًس .كبّف هقساض گًَِ ّبي اكؿيػى فعابل ثاِ كابّف
هيعاى پطاكؿيساؾيَى ليپيسّبي غكبيي ٍ زض ًْبيت ،افاعايف پبياساضي غكابّبي ؾالَلي هٌجاط قاس .افاعايف هحتاَاي
پطٍتئييّبي هحلَل كل ثب كبّف هيعاى آهيٌَ اؾيسّبي آظاز ٍ ًيع هحتَاي كطثَّيسضاتّبي هحلَل ّوطاُ ثَزً .تبي
تفبٍت ثيي ثطگّبي جَاى ٍ ثبلغ ضا زض ؾٌتع ٍ تجعيِ پطٍتئييّب ًكبى زاز.
ياشٌَبي كليدي :پطاكؿيساؾيَى چطثيّب ،پطٍتئييّب ،ضُظ چٌس ضًگ ،ؾي ثطگ ،كطثَّيسضاتّب

مقدمٍ

هحتَاي پطٍتئيٌاي ؾالَل ضا تكاكيل هايزّاس .ثاب تعيايي

طااي ثلااَ ثطگااي تغييااطات اؾبؾااي زض ًكاابًگطّبي

هحتااَاي پااطٍتئييّااب ٍ ًَكلئيااك اؾاايسّبي ثااطگّااب

فيعيَلَغياك ٍ ثيَقايويبيي ضخ هايزّاس .ثاطگ جااَاى

هيتَاى ظهبى آغبظ پيطي ضا تعييي ًوَز ،ظيطا ظهابى آغابظ

ثطاي تكويال ظطفيات فتَؾاٌتعي ذاَز ًيبظهٌاس افاعايف

ترطيت آًْب هي تَاًس اظ ًكبًِّبي آغبظ پيطي ثطگ ثبقس

پطٍتئيي ّبي زذيل زض ايي فطآيٌاس ًظياط كواپلكؽ ّابي

).(Feller and Fischer, 1994

جوااعكٌٌااسُ ًااَض زض فتَؾيؿااتنّاابي  ،II ٍ Iآًااعينّاابي

آهيٌَ اؾيسّب ًيع اظ هتبثَليت ّبي عوسُ حبٍي كاطثي

هؿاايطّبي ثيَؾااٌتعي ٍ  ...اؾاات .زض ثبفااتّاابي فعاابل

ٍ ًيتااطٍغى ّؿااتٌس ) .(Cabello et al., 2006ثيَؾااٌتع

فتَؾٌتعي گًَِّبي  ،C3آًعين ضٍثيؿكَ (ضيجَلَظ 5 ٍ 1

آهيٌَ اؾيسّب ثِ صَضت ًوَي قبثل تٌظين زض ثرفّابي

ثيؽ فؿفبت كطثَكؿيالظ/اكؿيػًبظ) ثايف اظ  50زضصاس

جَاى گيبُ فعبل اؾت ) .(Ruuhola et al., 2003پطٍليي
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اظ جولِ آهيٌَ اؾيسّبيي اؾت كِ زض پبؾد ثِ تاٌف ّابي

ثيكتطي ثطذَضزاض ثَزُ ،زض ّوِ ثرف ّابي ؾالَلي طاي

هحيطي تجواع هاييبثاس ٍ زاضاي عولكاطزّابي ٍياػُاي

هتبثَليؿن طجيعي گيابُ هاي تَاًاس تَلياس قاَز H2O2 .ثاِ

اؾت .ايي آهيٌَ اؾيس ثب تجواع زض ثاطگ ّاب اظ ٍاؾطقاتِ

علت قبثليت اًتكبض ثِ ثرف ّبي هرتلاف ؾالَل ٍ عجاَض

قسى پطٍتئيي ّب پيكگيطي هاي كٌاسّ .وچٌايي ،اظ ططيا

اظ غكاابّب هاايتَاًااس ثؿاايبض هرااطة ثبقااس (Zengraf,

هيبى كٌف ثب فؿفَليپيسّبي غكبيي ثبعث حفظ پبياساضي

) .2007ثب تَجِ ثِ تفبٍت تَاى آًتي اكؿايساًي ثاطگ ّاب

غكبّب قسُ ،ثِ عٌَاى جوعكٌٌاسُ ّيسضٍكؿايل ّاب ياب ثاِ

زض هطاحل هرتلف ًوَ ،هيعاى گًَاِ ّابي فعابل اكؿايػى

عٌَاى شذيطُاي اظ تطكيجبت ًيتطٍغًي زض ؾالَلّاب عوال

ًيع تغييط هي كٌس .ثاب آغابظ ضًٍاس پياطي ثاطگ ٍ افاعايف

هيكٌس ).(Thomas and James, 1993

هيااعاى گًَااِّاابي فعاابل اكؿاايػى آؾاايت گؿااتطزُ ثااِ

ضقس ٍ ًوَ گيبُ ٍاثؿتِ ثِ فطآيٌاسّبيي اؾات كاِ ثاب

تطكيجااابت ؾااالَلي ٍ غكااابي ؾااالَلي ٍاضز هااايقاااَز

تَليس ،اًتقبل ٍ اؾتفبزُ اظ فطآٍضزُّبي فتَؾٌتعي اضتجاب

) .(Cabello et al., 2006غكبي تيالكَئياس اظ ًرؿاتيي

زاضًس .ثطگ جَاى ثاِ ؾاطعت ضقاس ًواَزًُ ،يتاطٍغى ٍ

غكبّبيي اؾات كاِ تحات تاثیيط تغيياطات هراطة قاطاض

كطثي ضا اظ ؾبيط ثرف ّبي گيبُ زضيبفت هي كٌس ٍ ؾاٌتع

هي گيطز .هيبىكٌف گًَِّبي فعبل اكؿيػى ثب چطثايّاب،

پطٍتئيي ضا قست هي ثركس .اياي حبلات تاب ظهابًي ازاهاِ

ضازيكاابلّاابي جسيااس ًظيااط ّيسضٍپطاكؿاايسّب ضا تَليااس

هي يبثس كِ ثطگ ظطفيت كبهل ثطاي اًجبم فتَؾٌتع ضا ثاِ

هي كٌس ٍ ثِ ظًجياطُ اي اظ ٍاكاٌف ّابي پطاكؿيساؾايَى

زؾاات آٍضز .زض حقيقاات ،ثااب ثلااَ زؾااتگبُ فتَؾااٌتعي،

هٌجط هي قَز كاِ اياي اهاط ثبعاث ترطيات ؾابذتبضّبي

ثااطگ ثااِ هرعًااي اظ كطثَّيااسضاتّااب تجااسيل هاايقااَز

غكاابيي ٍ اذااتالل زض عولكااطز طجيعااي آًْااب هاايقااَز

).(Dertingera et al., 2003

).(Hopkins et al., 2007

غكب اظ اجعاي هْن ؾلَل ّبي گيبّي اؾت كِ ًِ تٌْب

ٍيػگي اصلي ثطگّبي گيبُ  Rosa hyrbidaتغيياط

اهكبى كاسُ ثٌاسي ) (compartmentationفعبليات ّابي

ضًگ ثبضظي اؾت كِ ّوطاُ ثاب افاعايف ؾاي ،زض ّاط زٍ

هرتلف ؾلَل ضا فطاّن هيكٌس ،ثلكِ اهكابى اًتقابلّابي

ؾطح ثطگاي آًْاب اتفاب هاي افتاس .زض پاػٍّف حبضاط،

ٍيػُ ٍ عالهتضؾبًيّبي ضطٍضي ثطاي عولكطز طجيعاي

تالـ قسُ اؾات ثطذاي تغيياطات فيعيكاي-ثيَقايويبيي

ؾلَل ضا ًيع فطاّن هاي كٌاس .ثطضؾاي تغيياطات غكابّبي

هطتجط ثب افعايف ؾي زض ايي گيبُ آقاكبض ٍ ثاب تَجاِ ثاِ

ؾلَلي قبهل هيعاى پطاكؿيساؾيَى چطثاي ّابي غكابي ٍ

اطالعبت هَجَز زض هَضز ؾبيط گيبّبى هقبيؿاِ ٍ تفؿايط

هطبلعِ پبيساضي غكبّبً ،كبًِّبي ذَثي ثطاي ثلَ ثطگي

قَز.

ثااِ قااوبض هاايآيٌااس .گًَااِّاابي فعاابل اكؿاايػى قاابزض ثااِ
اكؿيساؾيَى هبكطٍهَلكَل ّبي ظيؿتي ًظياط ًَكلئياك

مًاد ي ريشَب

اؾيسّب ،پاطٍتئيي ّاب ٍ ليپياسّب ّؿاتٌس ٍ زض ًتيجاِ ثبعاث

ومًوٍبرداري

آؾيت غكبّبي ؾلَلي هي قًَس .زض ايي هيابى ،هَلكاَل

زض ايي ثطضؾي ،ثاطگّابي گيابُ  Rosa hybridaاظ

 H2O2ثااِ علاات زاقااتي ًيوااِ عوااط طااَالًي اظ اّويّاات

تيطُ  Rosaceaeثاِ عٌاَاى ًوًَاِ اًترابة قاسًس .ثاطاي

ثطذي تغييطات فيعيَ-ثيَقيويبيي ٍاثؿتِ ثِ ؾي زض ثطگّبي ضُظ
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سىجص ميسان پريتئيهَبي محلًل كل

گيبّاابى ضُظي كااِ زض هحااايط زاًكااگبُ قااْيس هاااسًي

ثبفت ثطگي تط ثب ثابفط ّ TRIS-HClوگاي ٍ پاؽ اظ

(آشضقْط-آشضثبيجبى قطقي) زض ظهيٌي ثِ اثعابز 30 × 10

ؾبًتطيفيَغ (زهابي  4زضجاِ ؾابًتيگطاز ،ؾاطعت 13000

هتط ثِ طَض ضزيفي ٍ ثِ فبصلِ يك هتط اظ يكسيگط ككت

زٍض زض زقيقِ ٍ هست  20زقيقِ) هقبزيطي اظ هابيع ضٍياي

قسُ ثَزًس ،اؾتفبزُ قس .زض ايي گيبُ ،قابذِ ّابي فطعاي

ثب هعطف ثطزفَضز هرلَ ٍ جاصة آًْاب زض طاَل هاَ

كِ زض فبظ ضٍيكي قطاض زاقتٌَِّ ،ظ ٍاضز هطحلِ گل زّي

ً 595اابًَهتط یجاات قااس ) .(Bradford, 1976ثااب ضؾاان

ًكسُ ثَزًس ،اًتربة قس .ثطگّبي ضأؾي اياي قابذِّاب

هٌحٌي اؾتبًساضز اظ ؾطم آلجاَهيي گابٍي ) (BSAهقاساض

زض ّط زٍ ؾطح ،ثِ ضًگ قطهع تٌُس زياسُ هايقاًَس .اياي

ًْبيي پطٍتئيي ّبي هحلَل كل ثاط اؾابؼ هيلاي گاطم ثاط

ثطگ ّب زض ٍاقع جَاى تطيي ثطگ ّاب ّؿاتٌس ٍ ثاِ عٌاَاى

گطم ٍظى تط ثطگ گعاضـ قس.

ثطگ قوبضُ  1اًتربة قسًس .زض جْت ضأؼ ثاِ پبياِ ثاب

سىجص محتًاي آميىً اسيدَبي آزاد

گصقت ظهبى ،ؾي ثطگّب افعايف هي يبثس ،ؾطح ضٍياي

ثبفت ثطگي تط ثب ثبفط فؿفبت پتبؾين  50هيلي هاَالض

ثطگ ّب ) (adaxialثِ ضًگ ؾجع زض آهسُ ،ؾاطح ظياطي

ؾطز ثب اؾيسيتِ ّ 7/5وگي ٍ پؽ اظ ؾبًتطيفيَغ (زهابي

) (abaxialثِ ضًگ قطهاع ثابقي هاي هبًاس ،اياي ثاطگ ّاب

 4زضجااِ ؾاابًتيگطاز ،ؾااطعت  13000زٍض زض زقيقااِ ٍ

قوبضُ ً 2بهيسُ قسًس .ثاطگّابي قاوبضُ  3ثاطگّابيي

هست  20زقيقِ) هقبزيطي اظ هبيع ضٍيي ثاب هعاطف ًايي

ّؿتٌس كِ ؾطح ضٍيي كابهالا ؾاجع زاقاتِ ،ؾاطح ظياطي

ّيسضيي هرلَ ٍ هستي زض ثيهبضي جَقبى قاطاض زازُ

آًْب ًيع ثِ ضًگ ؾجع ضٍقاي زضآهاسُ اؾات .ثاطگ ّابي

قس .پؽ اظ ؾطز قسى جاصة ًوًَاِ ّاب زض طاَل هاَ

قوبضُ  4كِ ثطگ ّبي ثبلغ ّؿتٌسً ،ؿاجت ثاِ ؾاِ ًوًَاِ

ً 570ابًَهتط تعيايي قاس (Harding and MacLean,

ًرؿت هؿي تط ثَزُ ،زض پبييي تطيي قؿوت قاطاض زاضًاس ٍ

) .1916ثااب ضؾاان هٌحٌااي اؾااتبًساضز اظ گليؿاايي هقااساض

زض ّط زٍ ؾطح كبهالا ؾجع ّؿتٌس.

آهيٌَ اؾيسّبي آظاز ثط اؾبؼ هيكطٍگطم ثاط گاطم ٍظى

طي يك زٍضُ ضقس زض  ،Rosa hybridaثاطگّابي
جسيااس زض فصاال ثْاابض (فااطٍضزيي ٍ اضزيجْكااتهاابُ) ثااِ

تط ثطگ گعاضـ قس.
سىجص ميسان پريليه

ٍجَز هي آيٌس كِ ثب گصقت ظهابى ثاطگ ّابي ثاب ؾاٌيي

ثبفت ثطگي تط ثاب ؾَلفَؾبليؿايليك اؾايس  3زضصاس

هرتلف ضا هي تَاى ضٍي ياك قابذِ هكابّسُ كاطز .زض

ّوگي ٍ پؽ اظ ؾبًتطيفيَغ (ؾطعت  5000زٍض زض زقيقِ

ايي ثطضؾي اظ ًوًَِ ّبي زض هعطض تبثف ًاَض ذَضقايس

ٍ هست  15زقيقِ) هقبزيطي اظ هبيع ضٍيي ثب ًيي ّياسضيي

اؾتفبزُ ٍ تالـ قس اظ اياي ًظاط اذتالفاي ثايي ًوًَاِ ّاب

اؾيس ٍ اؾتيك اؾيس ذبلص هرلَ ٍ هستي زض ثيهبضي

ٍجَز ًساقتِ ثبقاس .جواعآٍضي ًوًَاِّاب پايف اظ ظْاط

جَقبى قطاض گطفت .ثالفبصلِ پؽ اظ تَقف ٍاكاٌف زض

ؾبعت  9اًجبم قس .ايي چْبض ًوًَِ ثطگي ثب اًجبم چْابض

آة يد ثب اضبفِ كطزى تَلاَئي ٍ اًتقابل پاطٍليي ثاِ فابظ

تكاااطاض ٍ زض قبلااات طاااط كااابهالا تصااابزفي اظ ًظاااط

ضًگي تَلَئٌي جاصة آًْاب زض طاَل هاَ ً 520ابًَهتط

ٍيػگيّبي فيعيَ-ثيَقيويبيي ثطضؾي قسًس.

تعياايي قااس ) .(Bates et al., 1973ثااب ضؾاان هٌحٌااي
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اؾتبًساضز اظ پطٍليي هقاساض آى ثاط اؾابؼ هيكطٍهاَل ثاط

پطاكؿيساؾيَى چطثي ّبي غكب ثاط اؾابؼ هيكطٍهاَل ثاط

گطم ٍظى تط ثطگ گعاضـ قس.

گطم ٍظى تط ثطگ گعاضـ قاس (Heath and Packer,

سىجص ميسان كربًَيدراتَبي محلًل

).1968

ثبفت ثطگي تط ثب اتابًَل  95زضصاس ّوگاي ٍ پاؽ اظ

سىجص ضبخص پبيداري غطبي سلًلي

ؾااابًتطيفيَغ (ؾاااطعت  5000زٍض زض زقيقاااِ ٍ هاااست 15

قطعبت يكؿابى جاسا قاسُ ثطگاي زاذال آة هقطاط

زقيقِ) هقبزيطي اظ هبيع ضٍيي ثب هحلَل آًتطٍى هرلاَ ٍ

زضٍى فبلكَى ثِ هست  5ؾبعت ضٍي قايكط ٍ زض زهابي

زض ثي هبضي زض حبل جَـ قطاض زازُ قس .ثالفبصلِ پاؽ اظ

اتب قطاض زازُ قاسًس .ؾاپؽ ،هياعاى ّاسايت الكتطيكاي

تَقف ٍاكٌف زض آة يد جصة ًوًَِ ّاب زض طاَل هاَ

هحلااَل ؾااٌجيسُ قااس .زض ازاهااِ ثااب اتااَكالٍ فاابلكَىّااب

ً 625اابًَهتط تعياايي قااس ) .(Roe, 1955ثااب ضؾاان هٌحٌااي

غكبّبي ؾلَلي ترطيت قسًس .پؽ اظ ؾطزقسى كبهال،

اؾتبًساضز اظ گلَكع هقساض كطثَّياسضات ّابي هحلاَل ثاط

هيعاى ّسايت الكتطيكي هجسزاا اًساظُ گيطي ٍ ثب اؾاتفبزُ

اؾبؼ هيليگطم ثط گطم ٍظى تط ثطگ گعاضـ قس.

اظ ضاثطِ  1هيعاى ًكت الكتطٍليت ّاب ثاِ هياعاى پبياساضي

سىجص محتًاي H2O2

غكااب ؾاالَلي )(CMS, Cell Membrane Stability

ثبفت ثطگي تط ثب ثبفط فؿفبت پتبؾين  50هيلي هاَل ثاب

تجسيل قس ).(Sairam and Srivastava, 2002

اؾيسيتِ ّ 6/5وگي ٍ پؽ اظ ؾابًتطيفيَغ (ؾاطعت 5000

ضاثطِ 1

زٍض زض زقيقِ ٍ هست  2زقيقاِ) هقابزيطي اظ هابيع ضٍياي

 :C1هيااعاى ّااسايت الكتطيكااي ًوًَااِ پاايف اظ ترطياات

ثب تيتبًيَم كلطايس  1زضصس هرلَ ٍ زٍثابضُ ؾابًتطيفيَغ

غكبّب

قس .جصة هبيع ضٍيي زض طَل هَ ً 410بًَهتط تعييي ٍ

 :C2هيعاى ّسايت الكتطيكي ًوًَِ پؽ اظ ترطيت غكبّب

ثب اؾتفبزُ اظ ضطيت تصحيح  0/28 µM-1 cm-1هحتاَاي
 H2O2ثط اؾبؼ هيكطٍهَل ثطگطم ٍظى تط ثطگ گعاضـ

CMS = [1- (C1/C2)] × 100

تحليل دادٌَب

ّط كسام اظ ؾٌجفّب ثطاي ّط ًوًَاِ  4ثابض تكاطاض ٍ

قس ).(Jana and Choudhuri, 1981

زازُ ّبي حبصل ثب ًطم افعاض ً SPSSؿارِ  ٍ 13ثاِ ضٍـ

سىجص ميسان پراكسيداسيًن ليپيدَب

 One-Way ANOVAتحلياال ٍ هعٌاايزاضي آًْااب زض

ثبفت ثطگي تط ثب تاطي كلاطٍ اؾاتيك اؾايس )(TCA

 0/1زضصس ّوگي ٍ پاؽ اظ ؾابًتطيفيَغ (ؾاطعت 5000

ؾطح احتوبل  5زضصس هكرص قسً .وَزاضّب ثب ًطمافعاض
 Excelتطؾين قس.

زٍض ٍ هست  5زقيقِ) هقبزيطي اظ هبيع ضٍياي ثاب هحلاَل
 20 TCAزضصس زاضاي تيَ ثبضثيتَضيك اؾيس 0/5زضصس

وتبيج ي بحث

هرلااَ ٍ هااستي زض ثاايهاابضي جَقاابى قااطاض گطفاات.

محتًاي پريتئيهَبي محلًل كل

ثالفبصلِ پؽ اظ تَقف ٍاكٌف زض آة يد ٍ ؾابًتطيفيَغ

ثط اؾبؼ جسٍل  1هيعاى پطٍتئيي ّبي هحلَل كال اظ

هجسز جصة هبيع ضٍيي زض طَل هاَ ّابي 600 ٍ 532

ثطگ قوبضُ  1تاب ثاطگ قاوبضُ  ،4افاعايف هعٌاي زاضي

ًبًَهتط اًساظُ گيطي قس .پؽ اظ حصف جصة غياط ٍياػُ

ًكبى هي زّس .طي ضًٍس ثلَ هيعاى ؾٌتع پطٍتئيي ّب ثؿيبض

اؾاااتفبزُ اظ ضاااطيت تصاااحيح  155 mM-1cm-1هياااعاى

ثيكااتط اظ هيااعاى ترطياات آًْااب ثااَزُ ،هحتااَاي پطٍتئيٌااي
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ثطگ ّب تاب ضؾايسى ثاِ هطحلاِ ثلاَ افاعايف ًكابى زازُ

پطٍتئييّب تب هطحلِ ثلَ ًكبى زازُ قسُ اؾت (Kato et

اؾت .پؽ اظ ثلَ ٍ زض آغبظ پيطي ،پطٍتئييّب ثاِ عٌاَاى

)ً .al., 2004تابي هكابثِ زض آفتابثگطزاى (Cabello et

ثعضگتطيي هٌجع ًيتطٍغى آلي كِ ثبلقَُ قبثليت جبثِجابيي

)(Reifenrath . Nasturtium officinale ٍ al., 2006

ًياع زاضًاس ،قاٌبذتِ هايقاًَس (Feller and Fischer,

) and Muller, 2007هكابّسُ قاسُ اؾات .زض ثطضؾاي

) .1994زض ثطضؾي ثطگ ّبي تٌجابكَ زض ؾاٌيي هرتلاف،

زيگط ،زض هطحلاِ پايف اظ گال زّاي ،كابّف تاسضيجي

افعايف هيعاى پطٍتئيي ّب (ثِ ٍيػُ ضٍثيؿكَ) تب ظهبى ثلَ

پااطٍتئييّااب اظ جااَاىتااطيي ثااطگ تااب پيطتااطيي ثااطگ اظ

ثطگي هكبّسُ قسُ اؾت .پؽ اظ ثلَ  ،كبّف هحتاَاي

ثطگّبي ضأؾي ثِ ؾوت ثطگّبي پبياِ زض آفتابثگطزاى

پااطٍتئييّااب عوااستبا ثااِ ترطياات ضٍثيؿااكَ ًؿااجت زازُ

هكبّسُ قس كِ ًكبًِ ثبال ثَزى ًطخ ترطيات پاطٍتئيي ّاب

هيقَز چطا كِ ايي آًعين ثِ تٌْابيي ثايف اظ  50زضصاس

زض توبم ايي هطاحال اؾات ) .(Sairam et al., 2003ثاط

هحتَاي پطٍتئيٌي ؾلَل ضا قبهل هيقاَز (Ohe et al.,

ايااي اؾاابؼ هاايتااَاى گفاات ثاايي ًااطخ ؾااٌتع ٍ ترطياات

) .2005زض ثطضؾي زيگط ،ثط اؾبؼ ٍضاعيت قطاضگياطي

پطٍتئيي زض گصض اظ هطحلاِ جاَاًي ثاِ ثلاَ ً ،اطخ ؾاٌتع

ثااطگّاابي تٌجاابكَ اظ ضأؼ ؾاابقِ ًيااع افااعايف ؾااٌتع

پطٍتئيي غبلت ثَزُ اؾت.

جسٍل  -1هقبزيط ،هيبًگيي پطٍتئييّبي هحلَل كل ،آهيٌَ اؾيسّبي آظاز ،پطٍليي ٍ كطثَّيسضاتّبي هحلَل ثاب  4تكاطاض  SE ±اؾات .حاطٍف
يكؿبى ثيبًگط عسم اذتالف هعٌيزاض زض ؾطح  P<0.05اؾت.
ثطگ
ثطگ قوبضُ 1

پطٍتئييّبي هحلَل كل

آهيٌَ اؾيسّبي آظاز

)(mg/g FW

)(µg/g FW

2/579a 0/027

0/753a 0/029

ab

b

پطٍليي

كطثَّيسضاتّبي هحلَل

)(µmol/g FW

)(mg/g FW

0/537a 0/049

0/588a 0/010

b

b

ثطگ قوبضُ 2

0/239

3/695

0/484 0/021

0/396 0/020

0/301 0/026

ثطگ قوبضُ 3

4/935bc 0/664

0/269c 0/010

0/437ab 0/048

0/270b /030

ثطگ قوبضُ 4

6/258c 0/501

0/313c 0/040

0/430ab 0/010

0/201c 0/008

محتًاي آميىً اسيدَبي آزاد

تبظُ ،ثاِ ٍياػُ زٍ آهيٌاَ اؾايس گلَتابهيي ٍ گليؿايي ،ثاِ

ثط اؾبؼ زازُ ّبي جاسٍل  1هقاساض آهيٌاَ اؾايسّبي

ٍضعيت هتبثَليؿن فعبل ثبفت ّبي زض حابل ضقاس ًؿاجت

آظاز زض ثطگّبي جَاى  Rosa hybridaثيكتط ثَز ٍلاي

زازُ قاسُ اؾات ) .(Ruuhola et al., 2003اظ ططفاي،

ثاب افاعايف ؾااي ثاطگ كاابّف هاييبثااس .هقاساض اًااس

آهيٌااَ اؾاايسّبي آظاز زض پبؾااد ثااِ زهاابي پاابييي ًيااع

آهيٌَاؾيسّبي آظاز زض ثطگ ّبي پيط گيبُ آفتبثگطزاى ثاِ

هيتَاًٌس تجواع يبثٌاس ).(Thomas and James, 1993

علاات اًتقاابل آهيٌااَ اؾاايسّبي آظاز حبصاال اظ قكؿااتي

ثٌبثطايي ،ؾطح ثبالي آهيٌَ اؾيسّب زض ثاطگ ّابي جاَاى

پطٍتئيي ثِ اًسام ّبي زض حبل ضقس گيبُ ثيابى قاسُ اؾات

ضظ زض عيي حبل كِ ثاِ ضقاس ؾاطيع آًْاب هطثاَ اؾات،

) .(Cabello et al., 2006زض گيبُ Betula pubescens

هوكي اؾت ًَعي ؾبظـ ثِ زهبّبي كان زض فصال ثْابض

هقساض ثبالي آهيٌاَ اؾايسّبي زض جَاًاِّاب ٍ ثاطگّابي

ثبقس ) .(Ruuhola et al., 2003كبّف تسضيجي هقساض

ظيؿتقٌبؾي گيبّي ايطاى ،ؾبل پٌجن ،قوبضُ ّفسّن ،پبييع 1392
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هيااعاى آى كاابّف هااييبثااس .هحاال تَليااس يااب هٌجااع

ثطاي افعايف ؾٌتع پطٍتئييّب ًيع ثبقس.

كطثَّيسضات ّاب ،ثاطگ ّابي ثابلغ فتَؾاٌتعي اؾات كاِ

محتًاي پريليه

كطثَّيااسضاتّااب ضا ثااِ هيااعاى ثاايف اظ ًياابظ ذااَز تَليااس

جسٍل  1ثبال ثاَزى هياعاى پاطٍليي ضا زض ثاطگ ّابي

هاايكٌٌااس .اًااسامّ ابي غيطفتَؾااٌتعي هبًٌااس ضيكااِّااب ٍ

جاااَاى ً Rosa hybridaكااابى هااايزّاااس .پاااطٍليي

ثطگ ّبي جَاى يب اًسام ّابي هقصاس زض حابل ضقاس كاِ

حفبظتكٌٌسُ اؾوعي اؾت كِ زض قطايط تٌف ؾطهب ًيع

قبزض ثِ تثهيي هَاز هاَضز ًيابظ ذاَز ثاطاي ضقاس ًيؿاتٌس،

اًجبقتِ هايقاَز ) .(Thomas and James, 1993هياعاى

ثطاي ًوَ طجيعي ذَز ًيبظهٌاس زضيبفات كطثَّياسضات ّاب

ثبالي ايي آهيٌَ اؾيس زض جَاًِ ّب ٍ ثطگ ّبي جَاى گيبُ

ّؿتٌس ) .(Feucht et al., 2004كطثَّيسضاتّب ثب اًتقبل

 Betula pubescensهيتَاًاس ثاِ زهابي پابييي ؾابعبت

اظ ثطگ ّبي ثبلغ ثِ ثطگ ّبي جَاى زض حبل ًوَ ،عاالٍُ

قت ًؿجت زازُ قاَز )ّ .(Ruuhola et al., 2003وابى

ثط تثهيي هَاز هَضز ًيابظ ضقاس طجيعاي ثاطگ ،هاَاز الظم

طاَض كاِ پايف اظ اياي اقابضُ قاس ،اًجبقاتِ قاسى آهيٌاَ

ثطاي تَليس تطكيجبت قيويبيي ٍ هتبثَليات ّابي یبًَياِ ضا

اؾيسّب زض ثاطگ ّابي جاَاى گيبّابى زض فصال ثْابض زض

ًياع فاطاّن هايكٌٌاس ).(Arnold and Schultz, 2002

قاات اتفااب هاايافتااس .زض گياابُ

هطبلعِ ضٍي زضذت تجطيعي ّيجطيس ًكبى هي زّس كِ ثيي

ً Brassica junceaيع اظ ثطگ قوبضُ  1تب ثطگ قاوبضُ

هيعاى ٍاضزات قٌسّب اظ ثرف ّبي زيگط ثِ ثطگ جَاى ٍ

 4كبّف هقساض پطٍليي هكبّسُ قس كاِ اياي كابّف ثاِ

ؾااٌتع تطكيجاابت فٌل اي آى اضتجااب هؿااتقين ٍجااَز زاضز.

تفبٍت ؾي فيعيَلَغيك ثطگ ّب ٍ هياعاى هَاجْاِ آًْاب

حصف ثطگ ّبي ثبلغ صبزضكٌٌسُ كطثَّيسضات ّب ،هيعاى

ثب ًَض ذَضقيس ًؿجت زازُ قاسُ اؾات .ثاطگ قاوبضُ 1

تطكيجبت فٌلي ثطگّبي جَاى ضا كابّف زاز (Arnold

جَاى تطيي ثطگ ثَزُ ،ثيكتطيي ًَض ضا زض هقبيؿِ ثب ؾابيط

) .et al., 2004ثااِ طااَض كلااي ،زض ًْبًااساًگبى اضتجااب

ثطگ ّب زضيبفت هاي كٌاس .زض اياي گيابُ ،هياعاى فعبليات

هؿتقين ثيي ٍاضزات كطثَّيسضاتّب ٍ هتبثَليؿان فٌالّاب

آًااعين پيااطٍليي -5كطثَكؿاايالظ ضزٍكتاابظ ) (P5Cكااِ

ایجبت قسُ اؾت ).(Honkanen et al., 1999

پبؾااد ثااِ زهاابي اًااس

كبتبليع كٌٌسُ هطحلِ ًْبيي ثيَؾٌتع پطٍليي اؾت ،كبّف

زض  ،Rosa hybridaثااطگ جااَاى زض حاابل ًوااَ ثااِ

ًكبى هيزّاس ) .(Madan et al., 1994ثاِ اياي تطتيات،

علاات عااسم ثلااَ زؾااتگبُ فتَؾااٌتعي قاابزض ثااِ تَليااس

احتوبل زاضز هيعاى ثبالي پطٍليي ثطگ ّبي جَاى ثِ ؾاي

كطثَّيسضات ّبي كبفي ًيؿات ،زض ًتيجاِ ثاطاي ضقاس ٍ

فيعيَلَغيك ٍ حؿبؾيت آًْب زض هقبثل ًَض زض طاي ضٍظ

تَلياااس هتبثَلياااتّااابي یبًَياااِ اظ ثاااطگّااابي ثااابلغ

ٍ زهبي كن ؾبعبت قت ثبقس.

كطثَّيسضات ّب ضا ٍاضز هاي كٌاس .ثركاي اظ اياي هقاساض

محتًاي كربًَيدراتَبي محلًل

ظيبز كطثَّيسضات ّب هي تَاًاس ثاِ علات ثطزاقات صاجح

اظ زازُّبي جسٍل  1هكرص اؾت كِ ثاطگ جاَاى

ٌّگبم ًوًَِ ّبي ثطگي ثبقس؛ چطا كِ طي ؾابعبت قات

قااوبضُ  1زض  Rosa hybridaهحتااَاي كطثَّيااسضات

ًكبؾتِ شذيطُ قسُ زض ثطگّبي ثبلغ هتحاط

قاسُ ،ثاِ

ثبالتطي ًؿجت ثِ ؾبيط ثطگ ّب زاضز ٍلي ثب افاعايف ؾاي

ثبفت ّبي زض حبل ضقس هٌتقل هي قَز .ثب افاعايف ؾاي ٍ
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فعبلياات فتَؾااٌتعي ثااطگّاابٍ ،اضزات كطثَّيااسضاتّااب

فعبليت آًعين ّبي آًتي اكؿيساى ثبقس (زازُ ّب ًكابى زازُ

كبّف ٍ ثب ضؾيسى ثِ هطحلِ ثلاَ  ،ثاطگ ثابلغ ذاَز ثاِ

ًكسُ اؾت).

عٌَاى صبزضكٌٌسُ كطثَّيسضاتّب هحؿَة ذَاّس قس.
محتًاي H2O2

ثط اؾابؼ آًچاِ كاِ زض قاكل  1هكابّسُ هاي قاَز،
هيعاى  H2O2زض ثطگ قوبضُ  1ثيكتطيي هقساض ضا زاقاتِ،
ثب افعايف ؾي ثِ تسضي ثِ طَض هعٌيزاضي كبّف ًكابى
هي زّس .زض گيبّبى ،كلطٍپالؾات ّاب هٌجاع اصالي تَلياس
گًَِ ّبي فعبل اكؿيػى ّؿتٌس ،ظيطا طي ضًٍس فتَؾاٌتع ٍ
حتي تحت قطايط ثْيٌِ ًيع ظًجيط اًتقبل الكتطٍى آًْاب ضا

قكل  -1هقبزيط ،هيبًگيي  H2O2ثب  4تكطاض  SE ±اؾات .حاطٍف

تَليس هيكٌس ) .(Takeda et al., 1995ثطگّبي هؿاي

يكؿبى ثيبًگط عسم اذتالف هعٌيزاض زض ؾطح  P<0.05اؾت.

تٌجبكَ زض هقبيؿِ ثب ثطگ ّبي جاَاى ضأؾاي 40 ،زضصاس
 H2O2ثيكااتطي زاضًااس كااِ ًكاابًگط پاابييي ثااَزى ظطفياات

پراكسيداسيًن ليپيدَب

جوع آٍضي گًَِ ّبي فعابل اكؿايػى زض ثاطگ ّابي پياط

ثط اؾبؼ زازُّبي قاكل  ،2ثاطگ قاوبضُ  1ثيكاتطيي

ًؿجت ثِ ثطگّبي جَاى اؾت ) .(Ohe et al., 2005زض

هيعاى آؾيت ليپيسّبي غكبيي ضا ًكبى هيزّس ٍ ثب افعايف

ثطگ ّبي آفتبثگطزاى هيعاى  H2O2تب هطحلِ ثلَ كبّف

ؾي ثطگ اظ هيعاى اكؿيساؾيَى ليپيسّب ثِ طَض هعٌايزاضي

اًسكي ًكبى زازُ ،پؽ اظ ثلَ ثطگ ثاِ قاست افاعايف

كبؾتِ هيقَز .ثبال ثَزى هيعاى گًَاِّابي فعابل اكؿايػى

هي يبثس كِ ًكبًگط افعايف هيعاى تاٌف اكؿايساتيَ اؾات

ّوطاُ ثاب ضاعف ؾيؿاتن زفابت آًتاياكؿايساًي زض ثاطگ

) .(Cabello et al., 2006ثطگّبي جَاى آؾاكَضثبت

ثبعااث آؾاايت قااسيس غكاابيي هاايقااَزً .تاابي هكاابثِ زض

ثؿيبض كوتطي ًؿجت ثِ ثطگ ّبي ثبلغ زاضًس كِ ثاب تَجاِ

آفتابثگطزاى ًياع هكابّسُ قاسُ اؾات (Cabello et al.,

ثِ ًقف آؾكَضثبت پطاكؿايساظ زض ذٌثاي ؾابظي ،H2O2

) .2006تغييط زض تطكيت ليپيسّبي غكبيي ثبعاث اظ زؾات

كوجَز آؾكَضثبت هي تَاًس عبهل ثبال ثَزى  H2O2ثطگ

ضفتي يكپبضچگي ،تغييط ؾبذتبض زٍ اليِ ٍ كابّف ؾايبليت

جَاى ثبقس .زض چٌيي قطايطي اّويّت ثابال ثاَزى هقابزيط

غكب هيقَز ) .(Hopkins et al., 2007زض گيبُ Mentha

فالًٍَئيسّب زض ثطگ جَاى ٍ ؾنّ ظزاياي  H2O2اظ ططيا

 pulegiumاظ ثااطگّاابي جااَاى ضأؾااي تااب ثااطگ ثاابلغ،

ٍاكٌف فالًٍَئيس پطاكؿيساظ ثيكتط هيقَز (Yamasaki

كبّف هيعاى پطاكؿيساؾيَى ليپيسّب زيسُ قاسُ اؾات ،زض

) .et al., 1997ضًٍاس كبّكاي هياعاى  H2O2زض Rosa

ازاهِ ثب افعايف ؾي ٍ پيطي ثطگ افعايف هحؿَؼ تَلياس

 hybridaطي ثلَ ثطگي ثيبًگط افعايف ظطفيات ؾيؿاتن

پطاكؿيسّب اتفب هيافتس .ايي هؿثلِ ًكبى هيزّس تاب ظهابى

جوع آٍضي كٌٌاسُ  H2O2اؾات كاِ هاي تَاًاس ثاِ علات

ثبلغ قسى ثطگ ؾبظٍكبضّبي زفبعي گيبُ قبهل آًاعينّاب

افعايف غلظات تطكيجابت آًتاي اكؿايساًي ٍ ياب افاعايف

ٍ ؾبيط تطكيجبت آًتياكؿيساى فعبل ثَزُ ،هبًع آؾيت غكب

ظيؿتقٌبؾي گيبّي ايطاى ،ؾبل پٌجن ،قوبضُ ّفسّن ،پبييع 1392
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هيقًَس .ثب آغبظ فطآيٌس پيطي ،هكبًيؿنّبي زفابعي گيابُ

آفتبثگطزاى ًؿجت ثِ ثطگّبي جَاى ،هياعاى گًَاِّابي

ثب كبّف فعبليت آًعينّبي آًتياكؿايساى هْابض ٍ ليپياسّب

فعبل اكؿيػى كوتطي زاقاتِ ،غكابّبي ؾالَلي پبياساضي

ٍ ثبفتّب ثب حوالت پطاكؿيسّب هَاجِ هيقًَس ٍ ؾلَلّب

ثيكتطي ًكبى هيزٌّس ) .(Cabello et al., 2006اضظيبثي

آؾيت هيثيٌٌس ) .(Candan and Tarhan, 2003ثٌبثطايي،

هيعاى پبيساضي غكبيي ثطاي ثطضؾي ّبي فيعيَلَغيك زض

ثب تَجِ ثِ كبّف هيعاى  H2O2اظ ثطگ قوبضُ  1تاب ثاطگ

هَضز تعسازي اظ گًَِ ّبي گيبّي هبًٌس ضقانّابي گٌاسم

قوبضُ  ٍ 4كبّف آؾيتضؾبًي آى ،ضًٍس كبّكاي تَلياس

زض قاطايط هرتلااف تاٌفّاابي هحيطاي ،هبًٌااس قااَضي،

پطاكؿيسّبي ليپيسي هٌطقي ٍ هَضز اًتظبض اؾت.

اؾتفبزُ قسُ اؾت .اظ ايي ططي ضقنّبي پبيساضتطً ،ؿجت
ثاِ قاَضي هقابٍمتاط قاٌبذتِ قاسُاًاس (Ozlap et al.,

) .2000ثٌبثطايي ،افعايف پبيساضي غكبي ؾلَلي زض گيبُ
 Rosa hybridaهيتَاًس ثِ زليل كبّف هيعاى گًَِّبي
اكؿيػى فعبل آؾيت ضؾبى زض طي زٍضُ ثلَ ثبقاس ،ظياطا
گًَِ ّبي اكؿيػى فعبل هيتَاًٌاس ثبعاث پطاكؿيساؾايَى
چطثي ّب ٍ ثِ پؽ اظ آى افعايف ًفَشپاصيطي غكاب قاًَس
قكل  -2هقبزيط ،هيبًگيي پطاكؿيساؾيَى ليپيسّب ثب  4تكاطاض SE ±

).(Ohe et al., 2005

اؾات .حااطٍف يكؿاابى ثياابًگط عاسم اذااتالف هعٌاايزاض زض ؾااطح
 P<0.05اؾت.

پبيداري غطبي سلًلي

ثط اؾبؼ زازُ ّبي قاكل  ،3ثاطگ قاوبضُ  1غكابي
ًبپبيساضي زاقتِ ،ثِ تسضي ثب افعايف ؾي ثطگ پبياساضي
غكب افعايف يبفتِ ،ثِ ثيكيٌِ هقساض ذَز ضؾايسُ اؾات .اظ
هطحلااِ جااَاًي تااب هطحلااِ ثلااَ غكاابي زٍ اليااِ ليپيااسي
پبيساضتط قسُ،اهكبى ًقل ٍ اًتقبل ٍ عالهت ضؾابًي ّاب ضا
فطاّن هايكٌاس .پاؽ اظ ثلاَ ثاِ علات افاعايف آؾايت
غكبيي ًبقي اظ افعايف گًَاِ ّابي فعابل اكؿايػى ،غكاب
ًفَشپصيطي اًتربثي ذاَز ضا اظ زؾات هايزّاس .ثْتاطيي

قكل  -3هقبزيط ،هيابًگيي قابذص پبياساضي غكابي ؾالَلي ثاب 4
تكطاض  SE ±اؾت .حطٍف يكؿبى ثيبًگط عاسم اذاتالف هعٌايزاض
زض ؾطح  P<0.05اؾت.
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ثيَقيويبيي ٍاثؿتِ ثِ ؾي زض ثطگّبي ضُظ-َثطذي تغييطات فيعي

كبّف تسضيجي پطاكؿيس ّيسضٍغى طي ثلَ ثِ كابّف

 ثااطگّاابي ثاابلغ ثااطذالف.ثيكاايٌِ هقااساض ذااَز ثطؾااس

،ُهيااعاى پطاكؿيساؾاايَى ليپيااسّبي غكاابيي هٌجااط قااس

ٍ ثطگّابي جاَاى هرعًاي اظ كطثَّياسضاتّاب ّؿاتٌس

.ثطگّبي ثبلغ پبيساضتطيي غكبي ؾلَلي ضا زاضًس
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Abstract
In Rosa hybrida, after removing head of the stem, the lateral buds become free from apical
dominance and start to form new branches. In each branch, leaves arrange in an age
dependent manner. Four leaf samples were numbered from apex to base, exhibiting young to
mature leaf stages. During maturation, physiological and biochemical changes occurred.
Decrease of reactive oxygen species contents, led to reduction of membrane lipid peroxidation
and ultimately increased the stability of cell membranes. Increasing total soluble protein
contents were accompanied by decreasing of free amino acids and soluble carbohydrates
contents. Results demonstrated differences in synthesis and degradation of proteins between
young and mature leaves.
Key words: Lipids peroxidation, Proteins, Rosa hybrid, Leaf age, Carbohydrates
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