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چکیده

این آزمایش پیازهای سنبل رقم  Blue jacketبه مدت  4هفته در معرض تیمارهای دمایی  35 ،36 ،5و  26درجه سانتیگراد قرار
گرفته و صفات بیوشیمیایی شامل میزان کربوهیدراتهای محلول ،پروتئین ،تریگلیسرید ،آنزیمهای پراکسیداز و آمیالز در طول
انبارداری و همچنین صفات اندازه برگ ،اندازه گل آذین ،قطر ساقه ،طول ساقه ،تعداد برگ و شروع گلدهی در طول دوره رشدی
مورد ارزیابی قرار گرفت .بررسی نتایج نشان داد که تیمارهای  5و  36درجه سانتیگراد دارای بیشترین میزان کربوهیدراتهای
محلول ،پروتئین و تریگلیسرید بوده و تیمارهای  35و  26درجه سانتیگراد دارای بیشترین میزان فعالیت آنزیمی بودند .همچنین،
در بررسی طول فصل رشدی پیازهای تیمار شده ،مشخص شد که تیمارهای دمایی  5و  36درجه سانتیگراد دارای رشد بهتری
بوده و شروع گلدهی سریعتری داشند .به طور کلی با توجه به نتایج بدست آماده ،برای نگهداری پیازهای سنبل قبل از کاشت،
دماهای  5و  36درجه سانتیگراد برای افزایش کیفیت گل و تسریع گلدهی سنبل توصیه میگردد.
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این پژوهش بهمنظور ارزیابی اثر تیمارهای دمائی مختلف بر ترکیبات بیوشیمیایی و صفات رشدی پیازهای سنبل اجرا گردید .در

کلمات کلیدی :انبارداری ،تریگلیسرید  ،فعالیت آنزیمی ،کیفیت گل ،کربوهیدراتهای محلول

گردش مالی گیاهان زینتی با درآمد سالیانه بیش از 266

شاخه بریده و کشت در فضای باز به خود اختصاص

میلیارد دالر امروزه از بخشهای پردرآمد صنعت باغبانی به

میدهند ( .)Azadi et al. 2016گل سنبل از جمله گلهای

شمار میآید و بخشی از اقتصاد برخی از کشورها از جمله

پیازی مهم است که به عنوان گیاه گلدانی ،گل شاخه بریدنی

هلند بر این اساس بنیان نهاده شده است .از بین گلهای

و گیاه فضای سبز استفاده میشود .آمارهای جهانی نشان

زینتی گیاهان پیازی بخش عمدهای از تولید را به شکل

میدهد که این گل از لحاظ فروش به صورت گل شاخه
31
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مقدمه
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بریده رتبه  32( 22میلیون یورو) و به صورت گلدانی رتبه 0

بیان ژنهای مرتبط با تحریک رشد پیازچههای سنبل گردید

( 12میلیون یورو) را در بین گل و گیاهان زینتی دارا است

( .)Ii-Nagasuga & Okubo 2005گود و دیجکیما

( .)FloraHolland Key figures 2015در حال حاضر

( )Gude & Dijkema 1992نشان دادند که تیمار سرمایی

کشور هلند  35درصد پیاز سنبل دنیا را تأمین میکند

به مدت  0هفته و دمای  5درجه سانتیگراد ظهور برگ را

(.)Alam et al. 2013

در پیاز سنبل تسریع کرد.

گلهای پیازی ،برای گلدهی خوب و با کیفیت عالی نیاز به

با توجه به اهمیت نگهداری پیاز در چرخه تولید گل ،هدف

حفظ و نگهداری مطلوب پیازها پس از برداشت (شکل )3

از این تحقیق بررسی نحوه نگهداری و ارزیابی تغییرات

و زمان رکود آنها دارد که این امر مستلزم اعمال بهترین

بیوشیمیایی پیازهای از قبل پیشرس شده سنبل در پاسخ به

شرایط انبارداری در جهت افزایش عملکرد و کیفیت گلدهی

دماهای مختلف انبارداری و در نهایت پیشنهاد تیمار دمائی

میباشد (اکبری و تهرانیفر  .)3100با توجه به مصرف زیاد

مناسب جهت نگهداری و تسریع در فرآیند گلدهی و

این گل در ایران ساالنه حجم انبوهی از پیازهای این گل

همچنین بهبود کیفیت پیازهای سنبل پیشرس شده و کاهش

زیبا از کشور هلند وارد کشور میشود .یکی از مشکالت

ضرر و زیان تولیدکنندگان است.

عمدهایی که گلخانهداران و وارد کنندگان به طور معمول با
انبار است که ضرر زیادی را در پی دارد .شرایط انبارداری
مطلوب پس از پیشرس کردن پیازها در کنترل مراحل
گلدهی از آغاز تا شکوفایی ،ماندگاری و جلوگیری از
عوارض فیزیولوژیکی نقش مهمی دارند (اکبری و تهرانیفر
 .)3100همچنین مشخص شده شرایط انبارداری پیازهای
پیشرس شده بویژه درجه حرارت ،تأثیر بسزایی در رشد
طبیعی برگها ،گلآذین و همچنین کیفیت گلدهی گلهای
پیازی از جمله سنبل دارند (مرتضوی و حسنپور اصیل
 .)Addai 2010 ;3103محققین در پژوهشی نشان دادند که

شکل  -9چرخه نگهداری ،حمل و نقل و کشت برای تولید سنبل

انبارداری پیازهای سنبل به مدت  32هفته در دمای  5درجه
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آن درگیر هستند از بین رفتن پیازها در زمان نگهداری در

با کیفیت باال (حلقه مفقوده تولید سنبل با کیفیت در ایران)

سانتیگراد باعث افزایش میزان قند ساکارز و فعالیت آنزیم

(منبع :مؤلفین).

مواد و روشها

پیازچههای سنبل به مدت  4ماه در دمای  4درجه سانتیگراد
در مقایسه با دمای  26درجه سانتیگراد باعث رشد بیشتر و

آزمایش اول

نمو بهتر پیازچهها در شرایط درون شیشهای شد ( Chung

پیازهای پیشرس شدهی سنبل ( Hyacinthus orientalis

 .)et al, 2006در آزمایشی که با استفاده از تیمارهای دمای

 )cv. Blue jacketوارداتی از کشور هلند بالفاصله به

پائین ( 0هفته 5 ،درجه سانتیگراد) و آبسیزیک اسید انجام

سردخانه پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران واقع در

دادند به این نتیجه رسیدند که تیمارهای آنها باعث افزایش
34
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آلفا آمیالز گردید ( .)Sato et al. 2006همچنین نگهداری
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 33و  )27اندازهگیری شد.

محالت انتقال داده شد .سپس پیازهای سنبل تحت تأثیر
تیمارهای دمایی مختلف در شرایط تاریکی با رطوبت 06
درصد بهصورت زیر قرار گرفتند:
 -3قرار گرفتن به مدت  4هفته در دمای  5درجه سانتیگراد
 -2قرار گرفتن به مدت  4هفته در دمای  36درجه
سانتیگراد
 -1قرار گرفتن به مدت  4هفته در دمای  35درجه
سانتیگراد
 -4قرار گرفتن به مدت  4هفته در دمای  26درجه
سانتیگراد
آزمایش اول به صورت فاکتوریل با دو فاکتور تیمار دمائی
(تیمارهای دمایی  35 ،36 ،5و  ) 26و زمانهای اندازهگیری
(روزهای صفر (شروع آزمایش) 23 ،34 ،7 ،و  )20در قالب

آزمایش دوم

شکل  -2مراحل مختلف آزمایش (نحوه اعمال تیمارها) الف)

بررسی صفات مرفولوژیک

قرار دادن پیازها در سبدهای مخصوص ،ب) قرار دادن سبد در

آزمایش دوم به صورت فاکتوریل با دو فاکتور تیمار دمائی

داخل پوشش پالستیکی ،پ) کنترل دمای اتاق سردخانه ،ت)

(تیمارهای دمایی  35 ،36 ،5و  )26و زمانهای اندازهگیری

انتقال پیازهای کشت شده به زیر ماسه

(روزهای ( 2شروع آزمایش) 33 ،35 ،36 ،0 ،و  )27در

بررسی صفات بیوشیمیایی

قالب طرح کامالً تصادفی و با  4تکرار اجرا گردید .پس از 4
(تیمارهای دمایی  35 ،36 ،5و  26درجه سانتیگراد)  ،ابتدا

به منظور اندازهگیری میزان کربوهیدراتهای محلول ابتدا

پیازها در گلدانهای حاوی بستر خاک و کوکوپیت (نسبت

 6/5گرم از بافت پیازها ،با کمک نیتروژن مایع در داخل

حجمی  )3:3کشت داده شدند .سپس گلدانها را به هوای

هاون چینی آسیاب و به آن  5میلیلیتر اتانول  %35اضافه

آزاد منتقل کرده و روی تمامی گلدنها ماسه ریخته شد.

گردید .سپس قسمت باالیی محلول جدا و با افزودن 5

گلدانها از اواسط بهمن تا اواسط اسفند ماه در این شرایط

میلیلیتر اتانول  %76به رسوبات قبلی ،استخراج برای 2

نگهداری شده و سپس گلدانها خارج شده و به گلخانه

مرحله دیگر تکرار شد .عصاره استخراج شده بهمدت 35

منتقل گردید .در طول دوره رشدی گلهای سنبل صفات

دقیقه در  0666دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید .سپس 6/3

مرتبط با رشد گیاه مانند اندازه برگ (طول برگ) ،اندازه گل

میلیلیتر از عصاره فوقانی حاصل از سانتریفیوژ با  1میلیلیتر

آذین ،قطر ساقه ،طول ساقه ،تعداد برگ و شروع گلدهی در

آنترون

زمانهای مختلف (روزهای ( 2شروع آزمایش)،35 ،36 ،0 ،

تازه تهیه شده مخلوط و بهمدت  36دقیقه در حمام آب
35

(()Anthrone )9,10, Dihydro-9-Oxoanthracene
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هفته انبارداری و پس از اتمام اعمال تیمارهای دمایی

سنجش کربوهیدراتهای محلول
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طرح کامالً تصادفی و با  4تکرار اجرا گردید.
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جوش قرار داده تا رنگ سبز حاصل شود .سپس میزان

اسپکتروفتومتر قرائت گردید .منحنی استاندارد را با توجه به

جذب آن با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج

جذب پروتئینهای استاندارد رسم کرده و از روی معادله

 025نانومتر قرائت شد .در نهایت ،غلظت کربوهیدراتهای

خط بدست آمده غلظت پروتئین نمونهها محاسبه گردید

محلول بصورت میلیگرم بر گرم وزن تازه ()mg g-1 FW

(.)Bradford 1976

محاسبه گردید (.)Irigoyen et al. 1992

تعیین فعالیت آنزیم پراکسیداز ()POD

سنجش تری گلیسرید

برای سنجش فعالیت آنزیم  456،PODمیکرولیتر بافر

برای اندازهگیری تری گلیسرید از روش آنزیمی کالیمتری

 H2O2و  456میکرولیتر بافر گایاکول در دمای پایین با هم

( )GPO-PAPبر اساس اندازهگیری تک نقطهای استفاده

مخلوط گردید و به آن  366میکرولیتر عصاره آنزیمی اضافه

شد ( .)Feirer et al. 1989; Artiss & Zak 1997در این

کرده و منحنی جذب در طول موج  476نانومتر به مدت 2

آزمایش ابتدا گلیسرول توسط آنزیم لیپوپروتئین لیپاز از

دقیقه با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شد .فعالیت

اسیدهای چرب جدا شده و سپس پراکسید هیدروژن آزاد

آنزیمی با استفاده از فرمول قانون بیر المبرت و با ضریب
-1 -1

خاموشی گایاکول پراکسیداز  20/0 µM c mدر نهایت بر

شده از گلیسرول با آنزیم پراکسیداز تشکیل کینو نیمین

-1

-1

قابل اندازهگیری است با مقدار تری گلیسرید رابطه مستقیم

.)2010

دارد .برای این منظور  266میلیلیتر سرم را در کاپ

آنالیز آماری

مخصوص دستگاه اتوآناالیزر ریخته شده و در جایگاه

تحلیل آماری دادههای حاصل از صفات اندازهگیری توسط

مخصوص نمونه قرار داده شد .دستگاه نتایج را با توجه به

نرمافزار  SASنسخه  3/3و مقایسه میانگینها با آزمون چند

کالیبره کردن اولیه و فاکتور به دست آمده بر اساس غلظت

دامنهای دانکن در سطح احتمال  3درصد انجام گرفت.

استاندارد یا کالیبراتور محاسبه می کند.
= )TRIG (MG/DL
)Abs sample / Abs Std/cal × Cons St / cal (mg/dl

نتایج و بحث

 :Abs sampleمیزان جذب نمونه

صفات بیوشیمیایی

 :Abs Stdمیزان جذب استاندارد

میزان کربوهیدارتهای محلول

 :Cons.Stمیزان غلظت استاندارد
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میدهد .میزان کینونیمین تشکیل شده که بصورت فتومتریک

حسب  Unit g FW minمحاسبه گردید ( Cesar et al.

بررسی نتایج نشان داد پس از  20روز تیمار دمایی ،پیازهای

در نهایت میزان تریگلیسرید اسید بر اساس میلیگرم بر

سنبل تحت تیمار دمایی  5درجه سانتیگراد در مقایسه با

دسیلیتر یا میلیمول بر لیتر حساب گردید:
mg /dl ×0.01126 = mmol

( 3/04میلیگرم بر گرم وزن تازه) بودند (جدول  .)3با

سنجش غلظت پروتئین

شکستن نشاسته ،غلظت قندهای محلول و لزجی شیره

برای این منظور  2/5میلیلیتر از محلول برادفورد با 56

افزایش مییابد ( Kamenetsky et al. 2002; Mojtahedi

میکرو لیتر عصاره آنزیمی مخلوط شد .پس از  35ثانیه

.)et al. 2013

ورتکس ،عصاره حاصل بمدت  35دقیقه در تاریکی
نگهداری شد .سپس جذب در طول موج  535نانومتر با
30

] [ DOR: 20.1001.1.26765993.1397.3.1.2.9

سایر تیمارها دارای بیشترین میزان کربوهیدراتهای محلول
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میزان پروتئین

فعالیت آنزیم پراکسیداز

بررسی مقایسه میانگین دادهها نشان داد (جدول  )3که پس

بررسی نتایج این آزمایش نشان میدهد با سپری شدن زمان،

از  7و  34روز از اعمال تیمار دمائی ،تیمار  5درجه

بیشترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در تیمار دمائی 26

سانتیگراد دارای بیشترین میزان پروتئین بود (به ترتیب با

درجه سانتیگراد مشاهده شد (جدول  .)3دمای پایین سبب

 2/67و  2/44میلیگرم بر گرم وزن تازه) .اما پس از  23و

کاهش فعالیت آنریم پراکسیداز شده که از این طریق باعث

 20روز ،تیمارهای  36و  35درجه سانتیگراد به ترتیب

آغازش جوانه گل و توسعه اندامهای گل میگردد

دارای بیشترین میزان پروتئین در مقایسه با سایر تیمارها

(.)Sharma et al. 2016

بودند .بهطور کلی تغییرات فیزیولوژیکی زیادی همراه با

فعالیت آنزیم آمیالز

شکستن خواب در اندامهای ذخیرهای گیاه رخ میدهد .در

نتایج آنالیز دادهها نشان داد با گذشت  34 ،7و  23روز از

محصوالت پیازی با افزایش دما میزان پروتئین پیازها کاهش

زمان اعمال تیمارهای دمائی ،تیمار دمائی  26درجه

یافته که این امر به رشد سریع و زیاد ریشهها در این مرحله

سانتیگراد بیشترین میزان فعالیت آنزیم آمیالز را به خود

بستگی دارد ( .)Ruamrungsri et al. 1999اما با شروع

اختصاص داد (جدول  .)3این در حالی است که در پایان

رشد گیاه به تدریج میزان پروتئین پیازها افزایش مییابد و 3

آزمایش یعنی روز  ،20بیشترین میزان فعالیت آنزیم آمیالز

پایین در حفظ میزان باالی پروتئین پیاز گل به دلیل کاهش

تیمارهای  36و  35درجه سانتیگراد اختالف معنیداری

رشد ریشه و کاهش سایر فرایندهای بیوشیمایی است که

نداشت .آنزیم آلفا-آمیالز نقش عمدهای در فرآیندهای

این امر میتواند سبب حفظ انرژی الزم برای رشد بهتر گل

انرژیزایی گیاهان دارد .تحقیقات نشان داده است که با

آذین سنبل و اندام هوایی پس از انبارداری را مهیا کند

کمک این آنزیم مولکولهای درشت نشاسته به مولکولهای

(.)Mason 2013

کوچکتر مانند دکسترین و مالتوز شکسته میشود .در دمای

میزان تری گلیسرید

پایین ( 5-4درجه سانتیگراد) بعد از  16الی  45روز با

نتایج بدست آمده نشان میدهد که در زمانهای ابتدائی

شکسته شدن نشاسته ،غلظت قند های محلول باال رفته و به

آزمایش یعنی تا روز هفتم ،تیمار  36درجه سانتیگراد دارای

دنبال آن فعالیت آنزیم آمیالز باال خواهد رفت ( Yang et

بیشترین میزان تری گلیسرید بوده ،اما با گذشت زمان و در

.)al. 2015

پایان آزمایش تیمار  35درجه سانتیگراد بیشترین میزان تری
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هفته بعد از رشد به بیشترین میزان خود میرسد .اثر دمای

در تیمار دمائی  5درجه سانتیگراد بدست آمد که با

صفات مورفولوژیک

گلیسرید پیازهای سنبل را به خود اختصاص داد (جدول .)3

اندازه برگ (طول برگ)

میزان قند و تبدیل آن به گلیسرول در راه گلیکولیز و تولید

افزایش دمای نگهداری پیازهای سنبل اندازه برگ بهطور

استیل کوآنزیم آ در تبدیل به اسید چرب است .که نتیجه

معنیداری کاهش پیدا کرده است بهطوری که تیمار  5درجه

ترکیب این دو منجر به تولید تری گلیسرید و کاهش تری

سانتیگراد بیشترین ( )0/75و تیمار  26درجه سانتیگراد

گلیسرید در دماهای دیگر مصرف آن در تولید قند است که

کمترین ( )1/04اندازه برگ را دارا میباشند (شکل .)1

این مسیر عکس فرایند گلیکولیز است.
37
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افزایش تری گلسیرید در دمای  35درجه به دلیل افزایش

نتایج حاصل از مقایسه میانگین دادهها نشان داد که با
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قطر ساقه
بررسی نتایج نشان داد که با گذشت زمان افزایش اندکی در
قطر ساقه پیازهای سنبل مشاهده شد (جدول  .)2در روز
پانزدهم اختالف معنیداری بین تیمارهای دمائی از لحاظ
قطر ساقه مشاهده نشد اما با گذشت زمان تیمارهای 36 ،5
و  35درجه سانتیگراد در مقایسه با تیمار  26درجه
سانتیگراد دارای قطر ساقه بیشتری بودند و با یکدیگر نیز
اختالف معنیدار نداشتند (جدول .)1

شکل  -3اثر تیمارهای دمائی مختلف بر اندازه برگ پیاز سنبل.

طول ساقه

حروف مشترک بیانگر عدم اختالف معنیدار در سطح احتمال 3

بررسی دادههای بدست آمده نشان داد که با سپری شدن

درصد آزمون دانکن میباشد.

زمان اندازه طول ساقه به میزان اندکی افزایش یافت (جدول

همچنین مشخص شد که با سپری شدن روزهای

 .)1در بین تیمارهای دمائی بیشترین طول ساقه پیازهای

اندازهگیری ،اندازه برگ پیازهای سنبل بطوری معنیداری

سنبل در تیمارهای  5و  36درجه سانتیگراد مشخص شد

تعداد برگ
مقایسه میانگین دادهها برای صفت تعداد برگ نشان داد که
تیمار  36درجه سانتیگراد با متوسط  0/13دارای بیشترین
تعداد برگ بود که با تیمار  5درجه سانتیگراد (با متوسط
 )7/35اختالف معنیداری نداشت (شکل .)5
شکل  -4اثر زمان بر اندازه برگ پیازهای سنبل تیمار شده با
دماهای مختلف .حروف مشترک بیانگر عدم اختالف معنیدار در
سطح احتمال  3درصد آزمون دانکن میباشد.
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افزایش پیدا کرده است (شکل .)4

که نسبت به یکدیگر اختالف معنیداری نداشتند.

اندازه گلآذین
آذین پیازهای سنبل با گذشت زمان بطور معنیداری افزایش
پیدا کردهاند (جدول  .)2در تمامی مراحل اندازهگیری

شکل  -5اثر تیمارهای دمائی مختلف بر تعداد برگ پیاز سنبل.

مشخص شد که تیمارهای  36و  5درجه سانتیگراد در

حروف مشترک بیانگر عدم اختالف معنیدار در سطح احتمال 3

مقایسه با سایر تیمارهای دمائی دارای بیشترین اندازه

درصد آزمون دانکن میباشد.

گلآذین بودند.
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مقایسه میانگین دادهها نشان دهنده آن است که اندازه گل
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شروع گلدهی

هیدرولیز شده و قند تجمع مییابد .این مشاهدات نشان

مقایسه میانگین دادهها نیز حاکی از آن است که تیمارهای 5

میدهد که رشد بعدی پیاز مستلزم نقل و انتقال

و  36درجه سانتیگراد در مقایسه با سایر تیمارها خیلی

کربوهیدرات ذخیرهای در گیاه است ( Le Nard & De

زودتر شروع به گلدهی کردهاند (شکل  ،)0که البته با تیمار

 .)Hertogh 1993در پایان دوره سرمادهی این مواد از

 35درجه سانتیگراد نیز اختالف معنیداری نداشتند.

فلسها به شاخساره منتقل میشوند .انتقال و تجمع این

همچنین مشخص شد که تیمار  26درجه سانتیگراد با

قندها که به عنوان منبع انرژی گیاه محسوب میشوند و در

متوسط  23/07روز شروع گلدهی ،بطور معنیداری گلدهی

واحدهای ساختمانی به کار میروند ،سبب توسعه مواد

پیازهای سنبل را به تأخیر انداخته است (شکل .)7

فتوسنتزی و فراهم کردن انرژی مورد نیاز برای رشد بعدی
گیاه و توسعه برگها و گلدهی میگردد .به طور کلی سبز
شدن پیاز بعد از پایان دوره سرما به وسیله جابجایی
کربوهیدراتها به وقوع میپیوندد ،به نحوی که سرما مواد
مورد نیاز برای حمایت از رشد برگها و کوتاه کردن زمان
جوانهزنی را فراهم مینماید ( Langens-Grrits et al.

سبز شدن در پیازهای سرمادهی نشده نیز انجام میشود ،اما
سرعت آن بسیار کندتر از زمانی است که پیازها با دمای

شکل  -6ث) گلدهی پیازها بعد از انتقال به دمای باال در

پایین تیمار میشوند .در طول این دوره در سطح هورمونی

گلخانه ،ج) گلدهی با کیفیت مناسب سنبل

اندام نیز تغییراتی به وجود میآید .با پایان یافتن دوره خواب
سطح مواد باز دارنده به تدریج کاهش مییابد و بر میزان
مواد تسریع کننده افزوده میشود .به نحوی که برای شروع به
رشد مجدد و سبز شدن پیاز ،بین این مواد باید تعادل برقرار
شود (.)Xu et al. 2006
بعد از کشت پیاز سرمادهی شده ،با توجه به آمادگی که پیاز
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.)2003

از قبل کسب نموده ،بالفاصله رشد خود را آغاز میکند و
همان طوری که در نتایج دیده شد در کوتاهترین زمان
حروف مشترک بیانگر عدم اختالف معنیدار در سطح احتمال 3

تسهیل بیوسنتز اکسین درونی نقش دارد .بیوسنتز اکسین

درصد آزمون دانکن میباشد.

درونی به نوبه خود باعث تحریک سبز شدن و رشد بهتر
گیاه میگردد (.)Xu & Xia 2007

در طول مدت سرمادهی بافتها ،شرایط و زمینههای الزم

همچنین جیبرلینها گروهی از هورمونهای رشد گیاهی

فیزیولوژیک برای جوانهزنی و همچنین رشد بعدی پیاز

هستند که در بسیاری از مراحل رشد و نمو گیاه شامل

بوجود میآید در طول سرمادهی ،نشاسته در فلس پیاز

طویل شدن ساقه ،جوانهزنی بذر و رشد انداهای زایشی
33
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شکل  -1اثر تیمارهای دمائی مختلف بر شروع گلدهی پیاز سنبل.

ممکن سبز شدن اتفاق میافتد .دمای پایین همچنین در
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وارد میشوند .گزارشهای زیادی وجود دارد که نشان

پائین ( 5و  36درجه سانتیگراد) بعنوان تیمارهای دمایی

میدهد تیمارهای دمائی بویژه دمای پائین نقش مهمی در

مناسب به منظور انبارداری و پیشرس نمودن پیازهای سنبل

افزایش میزان هورمون جیبرلین در گیاهان و اندامهای

قابل توصیه میباشد.

ذخیرهای آنها داشته و باعث تحریک رشد بهتر گیاه در
دستورالعمل ترویجی

ادامه فرآیندهای گیاهی میگردد ( ;Ranwala et al. 2008

.)Khodorova 2013

جهت افزایش کیفیت گل و بهرهوری بیشتر پیاز گل سنبل و

به طور کلی نتایج نشان داد که در اکثر موارد تیمارهای  5و

کاهش ضرر و زیان تولیدکنندگان موارد زیر پیشنهاد

 36درجه سانتیگراد دارای بیشترین میزان ترکیبات فعال و

میگردد:

فعالیت آنزیمی بودند .همچنین پس از کشت پیازها مشخص

 -3انتقال سریع پیازهای گل با استفاده از کانتینرهای

شد که تیمارهای دمایی پائین ( 5و  36درجه سانتیگراد) از

یخچالدار

لحاظ صفات رشدی اندازهگیری شده ،دارای رشد بهتر در

 -2نگهداری پیازهای سنبل یک ماه قبل از کشت در انبار

مقایسه با تیمارهای  35و  26درجه سانتیگراد میباشند .در

خنک با دمای  5یا  36سانتیگراد

نهایت با توجه به یافتههای پژوهش حاضر تیمارهای دمایی
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جدول  -9مقایسه میانگین دادههای مربوط به اثر تیمار دمایی و زمان بر برخی صفات بیوشیمیایی پیاز سنبل
کربوهیدارتهای

زمان

دما

(روز)

(سانتیگراد)

0

1

29

-1

()mg g FW

تری گلیسیرید

( Unit g FW

()mg dL-1

)min-1

-1

( )U L

5

*3/54 a

3/30 a

41/56 c

6/233 b

0/25 b

90

3/20 ab

3/30 a

70/25 a

6/377 c

0/56 b

95

6/07 c

3/30 a

01/25 b

6/330 b

3/56 a

20

3/61 bc

3/30 a

43/56 c

6/251 a

0/56 b

5

3/27 a

2/67 a

302/66 bc

6/516 a

0/75 c

90

3/66 b

3/04 b

264/25 a

6/434 b

36/75 b

95

3/13 a

3/73 b

373/75 b

6/136 c

0/75 c

20

6/02 c

3/01 b

354/66 c

6/236 d

34/25 a

5

2/37 a

2/44 a

327/75 c

6/330 b

35/66 c

90

3/61 c

3/05 c

347/25 b

6/310 c

37/56 b

95

3/60 c

3/42 d

335/25 a

6/324 c

31/56 d

20

3/14 b

3/34 b

300/75 a

6/217 a

22/66 a

5

3/13 bc

3/37 b

03/66 c

6/340 c

23/25 d

90

3/54 b

2/45 a

07/66 c

6/141 b

24/75 c

95

2/20 a

2/03 a

314/75 a

6/107 a

27/75 b

20

3/36 c

2/33 b

363/25 b

6/100 a

12/66 a

5

3/04 a

3/55 b

03/56 b

6/333 c

14/66 a

90

3/36 b

2/60 a

33/56 b

6/320 d

12/56 ab

95

6/04 c

3/00 a

356/75 a

6/240 b

12/56 ab

20

3/24 b

3/40 b

03/75 b

6/174 a

13/75 b

* برای هر صفت و در هر زمان ،حروف مشترک نشان دهنده عدم معنیداری در سطح احتمال یک درصد آزمون دانکن میباشد.
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محلول ()mg g FW

پروتئین

-1
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94

-1

اسید

پراکسیداز

آمیالز
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جدول  -2تغییرات اندازه گلآذین پیاز سنبل در طول زمان در پاسخ به تیمارهای دمائی مختلف.
زمانهای اندازهگیری (روز)

2

0

36

33

27

5

*a

1/37

36

a

1/11

35

b

3/56

26

3/11 b

5

a

4/66

36

a

1/01

35

b

2/11

26

2/37 b

5

0/11 a

36

b

5/11

35

c

2/07

26

2/01 c

5

33/01 a

36

a

33/56

35

b

26

4/37 b

4/66

5

a

34/11

36

a

35/66

35

b

26

7/37 b

0/66

5

a

34/07

36

a

35/01

35

b

36/11

26

3/56 b

* برای هر صفت و در هر زمان ،حروف مشترک نشان دهنده عدم معنیداری در سطح احتمال یک درصد آزمون دانکن میباشد.
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35

تیمار دمائی (سانتیگراد)

اندازه گل اذین (سانتیمتر)
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. تغییرات قطر ساقه و طول ساقه پیاز سنبل در طول زمان در پاسخ به تیمارهای دمائی مختلف-3 جدول
)طول ساقه (سانتیمتر
30/07

a

35/07

ab

34/66

b

زمان اندازهگیری

-قطر ساقه (سانتی

تیمار دمائی

زمان اندازهگیری

)(سانتیگراد

)(روز

)متر

)(سانتیگراد

)(روز

5
36
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Abstract
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Effect of different temperature treatments on the biochemical compounds and growth parameters of
Hyacinthus orientalis cv. Blue jacket bulbs were evaluated under different temperature (5, 10, 15 and 20
°C). After four weeks, biochemical traits such as carbohydrate solution, protein, triglyceride, peroxidase
and amylase during storage were measured. After the storage period they were planted in pots and some
physiological traits during season growth were examined. Storing at 5 and 10 °C showed the highest
carbohydrate solution, protein and triglyceride content and highest enzyme activities were observed in 15
and 20 °C treatments. Moreover, during the growing season the plant treated with 5 and 10 °C showed
higher growth rate and earlier flowering time. Overall, according to the results, to achieve high quality
and rapid flowering, storage temperature of 5 or 10 °C are recommended in hyacinth bulbs before
planting.
Keywords: Carbohydrate Solution, Enzyme Activity, Flower Quality, Storage, Triglyceride.
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