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چكيده
باتوجه به مطالعات اجد در خصو

ترکیبات معطر گلهای شاخه برید آزمایشی گلداجی با هد

بررسی تأثیر محلولپاشی پیی

از

برداشت سالیسیلیک اسید ( 1/5 0و  2/25میلیموالر ،و آلفا-آمینواوکسی-بتا-فنیل پروپیوجیک اسید ( 1/5 0و  3میلیموالر ،به ترتییب
بهعنوان محر و بازدارجد اختصاصی فعالیت آجزیم فنیلآالجینآموجیالیاز روی گل مریم پُرپر بر پایه طرح کامالا تصادفی با  4تکرار مورد
مطالعه قرار گرفت .براسا

جتای ،آزمای

محتوای جسبی آب پایداری غشای سلولی و عمر گلجای بیه طیور معنییداری تحیت تیأثیر

محلولپاشی تیمارهای مورد بررسی قرار گرفتند ( .،P< 0/01تیمار آلفیا-آمینواوکسیی-بتیا-فنییل پروپیوجییک اسیید ( 3میلییمیوالر ،و
سالیسیلیک اسید ( 1/5میلیموالر ،به ترتیب منجر به افزای

حدود  68و  34درصدی عمر گلجای در مقایسه با شاهد گردید .در بررسی

پس از برداشت ترکیبات معطر گل مریم پُرپر بهروش فضای فوقاجی و به وسیله تکنیک کروماتوگرافی گازی-اسپکترومتری حجمیی 37
ترکیب مختل

شناسایی گردید .متیل بنزوات بنزیل بنزوات پنتاکوسان و متیل سالیسیالت به ترتیب مهمترین ترکیبات دخییل در عطیر

گل مریم بودجد .تیمار آلفا-آمینواوکسی-بتا-فنیل پروپیوجیک اسید سبب افزای

میزان بنزیل بنزوات و پنتاکوسان و کاه

متیل بنیزوات

و متیل سالیسیالت شد که تأثیر متضادی در مقایسه با سالیسیلیک اسید داشت .تیمار محیر و بازدارجید فعالییت آجیزیم فنییلآالجیین-
آموجیالیاز بهترتیب سبب افزای

و کاه

محتوای کل عطر گل مریم جسبت به شاهد گردید.

كلیدواژهها :ترکیبات معطر سالیسیلیک اسید کروماتوگرافی گازی متیل بنزوات متیل سالیسیالت مسیر فنیلپروپاجوییدها

* جویسند مسئول

Email: safariv@uk.ac.ir
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 .1مقدمه

آجزیم فنیلآالجینآموجیالیاز ] [10میتواجید جقی

میؤثری در

گیل میریم ( ،Polianthes tuberosa L.از گیاهیان پییازی

تنظیم و کاه

چندساله و از مهمترین گلهای معطر ایران میباشید .یکیی

تیمار پس از برداشت  AOPPبیر روی گیل ژربیرا (ژالیه،

از صفات بارز گلها عطر آنها بود که عیالو بیر جقی -

ترکیبات فنیولی از قبییل لیگنیین از طرییق

آفرینی در جلب حشرات گرد افشان سبب افیزای

منجر به کاه

ارزش

کاه

تجاری گیاهان زینتی و گلهای شاخه برید میشیود ].[11

ترکیبات فنیلپروپاجوییدی ایفا جمایید ].[17

فعالیت آجیزیم  PALطیی مسییر فنییلپروپاجویییدها

گردید ].[10

متأسفاجه امروز بسیاری از گلهیای شیاخهبریید بیه دلییل

باتوجه به توسعه سطح زیرکشت گل شاخه برید مریم

اصالح و تمرکز بیشتر بر صفات ظاهری (شکل گل رجی

بهعنوان یکی از مهمترین گل هیای معطیر در اییران و دجییا

گییل و غیییر  ،عطییر خییود را از دسییت داد اجیید .مسیییر

] [24اهمیییت و جقیی

فنیییلپروپاجوئیییدها یکییی از مهمتییرین مسیییرهای بیوسیینتز

مشتری پسندی در بازارهای جهاجی و تحقیقات بسیار اجد

ترکیبات ثاجویه و مواد معطیر در گیاهیان مییباشید کیه بیا

در زمینه ترکیبات معطر تحقیق حاضر در راسیتای بررسیی

فعالیت آجزیم فنیلآالجینآموجیالیاز 1آغاز شید ] [26و منجیر

تأثیر سالیسیلیک اسید و  AOPPبه ترتیب بهعنوان محر و

بیییه سییینتز ترکیبیییات معطیییر متعیییدد ( 329ترکییییب

بازدارجد فعالیت آجزیم فنیلآالجینآموجیالیاز بهعنوان یکی از

فنیلپروپاجوئیدی مؤثر در عطیر گیلهیا ،از قبییل ترکیبیات

مهمترین آجزیمهیای میؤثر در مسییر فنییل پروپاجویییدها و

بنزجوئیدی/فنیلپروپاجوئیدی ] [7میشیود .بیرهمین اسیا

درجتیجه تغییرات ترکیبات معطر و همچنیین عمیر گلجیای

تحریک و افزای
است منجر به افزای

فعالیت آجزیم فنیلآالجینآموجیالیاز ممکین

گل مریم طراحی و اجرا گردید.

بیوسنتز ترکیبات معطر گردد.

سالیسیلیک اسید به عنیوان کندکننید فراینید پییری از
طریق کاه

ترکیبییات معطییر اییین گییل در

مواد و روشها

بیوسنتز اتیلن ] [1تأثیر بر عملکرد روزجیههیا

تحقیییق حاضییر بییه صییورت آزمییای

گلییداجی در گلخاجییه

] [15تأثیر بر فعالیت آجزیمهای آجتیاکسییداجی و جیاروب

تحقیقاتی گرو علو باغباجی داجشگا آزاد مهاباد در شرایط

بیه سیزایی در بهبیود عمیر

پلیی اتییلن طیی سیال 1393

رادیکالهای اکسیهن ] [3جقی

کشت بدون خا

با پوش

گلجایی گلها از قبیل گل رز ] [3داوودی ] [28و میخک

اجرا گردید .بستر کشت مخلوط حجمیی پرالییت و فیبیر

] [20ایفا جمود .بررسی تأثیر پیس از برداشیت سالیسییلیک

جارگیل ( 30پرالیت و  70فیبر جارگیل ،بیود .محلیولدهیی

اسید بر ترکیبات فنولی ساقه گلدهنید گیل شیاخه بریید

براسا

فرمول تجاری کشیت گیاهیان پییازی بیا هیدایت

ژربرا بیاجگر تأثیر مثبت این شبه هورمون بر فعالییت آجیزیم

الکتریکی برابر  1/2دسی زیمینس بیر متیر و  pHبرابیر 5/8

ترکیبیات فنیولی از

اعمال گردید (جدول  .،1جهت کنترل تغییرات  pHاز اسید

قبیل لیگنین بود ] .[2همچنین آلفا-آمینواوکسی-بتیا-فنییل

سولفوریک  0/1جرمال با اضافه کیردن بیه محلیول غیذایی

پروپیوجیک اسید 2بیهعنیوان بازدارجید اختصاصیی فعالییت

استفاد شد.

فنیلآالجینآموجیالیاز و درجتیجه افیزای

)1 . Phenylalanine ammonia-lyase (PAL
)2 . α-aminooxi-β-phenyl propionic acid (AOPP
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جدول  . 1غلظت و منابع كودی مورد استفاده در آزمایش
ردی

عنصر

غلظت

منب کودی

(پیپیا ،

1

ازت

120

جیترات پتاسیم جیترات کلسیم و جیترات آموجیو

2

فسفر

45

موجوپتاسیم دیهیدروژن فسفات

3

پتاسیم

146

جیترات پتاسیم و موجوپتاسیم دیهیدروژن فسفات

4

کلسیم

96

جیترات کلسیم

5

منیزیم

21

سولفات منیزیم

6

آهن

2/5

کالت آهن

7

منگنز

1

سولفات منگنز

8

مس

0/15

سولفات مس

9

روی

0/67

سولفات روی

10

بر

0/1

اسید بوریک

11

مولیبدن

0/01

مولیبدات آموجیو

محلولپاشی برگی سطوح مختلی

)(Fe-EDDHA

محتوای نسبی آب برگ و سنجش پایدداری غشدای

سالیسییلیک اسیید

( 2/25 :(SAو  0 1/5میلیموالر( ،سیاخت شیرکت میر

سلولی

آلمان ،به عنیوان محیر و آلفیا-آمینواوکسیی-بتیا-فنییل-

جهت برآورد محتوای جسبی آب برگهای مییاجی پیس از

پروپیوجیک اسید ( 3 :،AOPPو  0 1/5میلیموالر( ،ساخت

برداشت گلها بالفاصله بیه آزمایشیگا منتقیل و سیپس 4

شرکت واکو آلمان ،بهعنوان بازدارجد فعالیت آجیزیم فنییل-

دیسک با قطر  1ساجتیمتر از هر برگ جدا و تیوزین (،FW

آالجینآموجیالیاز تیمیار شیاهد (آب مقطیر  +مقیدار حیالل

گردید و سپس به پتریدیی

حیاوی آب مقطیر بیه درون

استفاد شد (اتاجول ،،طی دور رشدی با فواصل دو هفته

اجکوباتور ( 4ساعت با دمای  4درجه ساجتی گیراد ،منتقیل و

پیس از تعیدیل pH

آب اضیافی از روی جموجیههیا وزن

درمیان در سیستم کشت بدون خیا

مجدداا پیس از حیذ

محلولها بر گل مریم پُرپر 1اعمال گردید .پس از برداشت
شاخههای گل میریم عطیر آن بیه روش فضیای فوقیاجی

آما

2

آجها توزین شد ( ،TWپتریدی های حاوی دیسیک

به آون با دمای  65درجه ساجتی گراد بیه میدت  72سیاعت
وزن خشک منتقل شیدجد ( .،DWدرجهاییت

جم آوری و سپس ترکیبات به وسیله تکنیک کروماتوگرافی

جهت سنج

گازی-اسپکترومتری حجمی 3شناسایی شد.

محتوای جسبی آب برگ از فرمول ( ،1محاسبه گردید ]:[19
(،1

× 100

𝑊𝐷𝐹𝑊−
𝑊𝐷𝑇𝑊−

=RWC

اجداز گیری پایداری غشای سلولی یا جشت الکترولییت
پییس از برداشییت گییلهییا (روز سییو  ،بییه روش التییس و

1 . Double
2 . Headspace
)3 . Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS

همکاران ] [13و براسا
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محتیوای الکترولییت ییا
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جشت یوجی جموجهها با استفاد از هدایت سن،الکتریکیی در

تشکیل شد جدا و باقیماجد در دمای آزمایشگا قیرار داد

دمیییای  25درجیییه سیییاجتیگیییراد ( ،EC1و دمیییای 95

شد تا تبخیر شود .سپس باقیماجد که همان اسید سیینامیک

فرمول ( ،2محاسبه گردید:

است در  3میلیلیتر سود  0/05موالر حیل و غلظیت اسیید

درجهساجتیگراد ( ،EC2براسا
(،2

سینامیک با اجداز گیری جذب جیوری در طیول میوج 290

 = (EC1/EC2) × 100پایداری غشای سلولی

جاجومتر محاسبه شد .فعالیت آجیزیم  PALبراسیا

سیرعت

عمر گلجای

تبدیل به تراجس سینامیک اسید تعیین میشود .یک واحد از

شاخههای بریید گیل میریم بالفاصیله پیس از اجتقیال بیه

فعالیت آجزیم PALمعادل  1میکرومول از اسیید سیینامیک

آزمایشگا پس از برداشت از ارتفاع  60ساجتی متری برید

تولید شد در یک دقیقه است.

توزین و سپس به بطریهای شیشهای حاوی  350میلیلیتیر
آب منتقل شدجد .عمر گلجایی گل مریم با شیمارش تعیداد
روز پس از برداشت تیا پهمیرد شیدن بیی
گلچهها و تغییر رج

نمونهبرداری و شناسایی عطر گل مریم

از  50درصید

به منظور جموجهگیری و شناسایی ترکیبات معطر گل میریم

آنها بیه تعیداد  8شیاخه بیرای هیر

گلهای شاخه برید پس از برداشت در مرحله جیمه باز (باز

تکرار در شرایط آزمایشگاهی شدت جور  20میکرومول بیر

شدن  50درصد شکوفهها ،بیه شیشیههیای کیامالا مسیدود

مترمرب بر ثاجیه دما  20 ± 1درجه ساجتی گیراد و رطوبیت

منتقل و پس از  24ساعت جموجیهبیرداری از طرییق مکی

جسبی  60 ± 5درصد مورد ارزیابی قرار گرفت ].[2

به وسیله سرج

همیلتون 1ترکیبات معطیر از محفظیه تعبییه

شد و اجتقال آن به درون لولیههیای آزمیای
اندازهگيری آنزیم فنيلآالنينآمونيالياز

حیاوی میاد

جاذب تیناکس اججا پذیرفت (شکل  .،1برای شناسیایی و

برای اجداز گیری میزان فعالیت آجزیم  PALاز روش واجی

سنج

و همکاران استفاد شد ] .[25گلچههای گل مریم بالفاصله

استفاد شد ] .[16جموجههای پودر تیناکس به  5برابر حجیم

پس از برداشت در ازت مای منجمد شد .به فاصیله  3روز

جموجه اتاجول مطلق منتقل و سیپس بیه میدت  35دقیقیه در

پس از برداشت  0/3گر از بافت گلبرگ توزین و در 6/5

حییرارت  37درجییه سییاجتیگییراد در شیییکراجکوباتور قییرار

میلیلیتر بافر  50 Tris-Hclمیلییمیوالر (اسییدیته  ،8/8کیه

گرفتند .جموجهها پس از عبور از صافی  0/4میکرون در مبرد

حاوی بتامرکاپتواتیاجول  15میلییمیوالر بیود سیایید شید.

اتاجول تبخیر شد و مجدداا  1میلیلیتر اتاجول اضافه گردیید.

عصار حاصل به مدت  30دقیقه در  5000دور سیاجتریفیوژ

ترکیبیات معطیر توسیط گیاز

شد و محلول رویی جهت سنج

ترکیبات معطر گل مریم از روش پیبون و همکاران

محلول حاصل برای سنج

استفاد گردید .مخلوطی

کروماتوگرافی ( ،HP-6890متصیل بیه جیر سین ،دتکتیور

از  1میلیلیتر بافر استخراجی باال  0/5میلیلیتر فنیلآالجیین

( ،HP-5973اسییتفاد گردییید .شناسییایی ترکیبییات عطییر

 10میلیموالر  0/4میلیلیتر آب و  0/1میلیلیتر از عصیار

براسا

آن با الگوهای موجیود در داد -

آجزیمی در حما آب گر  37درجه ساجتی گراد به میدت 1

های کتابخاجهای  -جر افیزاری  Willey 7nlاججیا گرفیت.

ساعت قرار داد شد .سپس واکن
اسید کلریدریک  6موالر متوق

توسیط  0/5میلییلیتیر

تطبیق پیک طی

سطح زیر منحنی پیکها جیز برای تعییین درصید هیر میاد

شد .درجهایت بیه محلیول

استفاد شد.

حاصل  15میلیلیتر اتیلاسیتات افیزود شید .فیاز روغنیی

1. Gastight syringe
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شکل  . 1ظروف شیشهای طراحی شده جهت نمونهبرداری و تعیین عطر گل مریم

تجزیه و تحليل آماری

در پی داشته است ] 12و  .[27سالیسیلیک اسیید جییز بسیته

این تحقیق گلخاجهای بر پایه طرح کامالا تصیادفی بیا پین،

به غلظت مورد استفاد سبب افیزای

تیمار و چهار تکرار اججا شد .تجزیه و تحلییل داد هیا بیا

گل شاخهبرید مریم شد که میتواجد به دلیل افزای

جر افزار آماری ( SASجسخه  ،9/2و مقایسه میاجگین داد ها

آب از بستر بر اثر تبادالت گازی برگ با اتمسفر و همچنین

آزمون چنددامنهای داجکن در سیطوح احتمیال  5و

سالیسیییلیک اسییید در فراینیید آجتیییباکتریییایی ] [8و

براسا

جق ی

 1درصد اججا گرفت.

محتیوای جسیبی آب
جذب

درجتیجه جلوگیری از مسدودیت آوجیدی باشید کیه سیبب
افزای

محتوای جسبی آب گردید است که با جتیای ،سیایر

نتایج و بحث

تحقیقات بر روی گلهای شاخه برید میخک ] [20و گیل

محتوای نسبی آب برگ و پایداری غشای سلولی

رز ] [3مطابقت دارد.

محتوای جسبی آب بیرگ بیه طیور معنییداری تحیت تیأثیر

بررسییی جتییای ،حاصییل از اجییداز گیییری میییزان جشییت

تیمارهای محلولپاشیی قیرار گرفیت ( .،P<0/01براسیا

الکترولیت جشان داد که بین تیمارهای محلیولپاشیی اججیا

جتای ،مقایسه میاجگین تیمارها بیشترین و کمترین محتیوای

شد اخیتال

معنییداری وجیود دارد ( .،P< 0/01جتیای،

جسبی آب به ترتیب در تیمار محلولپاشی  3( AOPPمیلی-

حاصییل از مقایسییات میییاجگین جشییان داد کییه بیشییترین و

موالر ،و تیمار شاهد مشاهد گردیید (جیدول  .،2احتمیاالا

کمترین پایداری غشای سلولی به ترتییب در تیمیار AOPP

میزان

( 3میلیموالر ،و تیمار شیاهد وجیود داشیت (جیدول .،2

میزان تولید ترکیبیات

همچنین سالیسیلیک اسید در هر دو غلظت اعمیالی سیبب

اجسیداد آوجیدی

پایداری غشای سیلولی جسیبت بیه شیاهد گردیید.

دلیل تأثیر مثبت تیمار  AOPPمیتواجد به دلیل کاه
فعالیت آجزیم  PALو درجتیجه کاه

ثاجویه جظیر سوبرین بود که موجب کاه
شد و افزای

افزای

محتوای جسبی آب گل شاخهبرید میریم را

جشت یوجی به عنوان شاخ .پایداری غشای سلولی جقی
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مهمی در دوا عمر پس از برداشت گلهیا دارد ] .[2بیه جظیر

محافظت میکند ] 1و  .[14سالیسیلیک اسید سیبب افیزای

میرسد که سالیسیلیک اسید از طریق تأثیر بر پلیآمیینهیا و

پایداری غشای سلولی گل تکمهای ] [1و گوجهفرجگی رقیم

همچنین ایجاد کمپلکسهای پایدار با غشای سلولی از غشاء

رو ] [21شد که با جتای ،تحقیق حاضر مطابقت دارد.

جدول  . 2نتایج مقایسه میانگین برخی صفات فیزیولوژیکی گل شاخهبریده مریم
جشت یوجی

عمر گلجای

(،%

(،d

(،nM/g/h

70/5 ± 3/9

66/1 ± ††2/9 d

8/75 ± 0/47 d

8/97 ± 1 b

92 ± 1

55/8 ± 1/6 cd

12/25 ± 0/85 b

6/3 ± 0/85 bc

3

a

95/5 ± 1/3

40/3 ± 0/7 a

14/75 ± 0/47 a

4/8 ± 0/36 c

سالیسیلیک اسید

1/5

b

90/9 ± 0/8

41/3 ± 0/7 b

11/75 ± 0/25 c

13/2 ± 0/94 a

(میلی موالر،

2/25

c

78/1 ± 0/4

45/5 ± 1/5

10/5 ± 0/28

13/15 ± 1/48

تیمار محلولپاشی

غلظت مصرفی
(،mM

شاهد

0

AOPP

1/5

(میلی موالر،

† میاجگینهایی که در ستون با حرو
درصد

محتوای جسبی آب (،%
†c

b

c

مشتر مشخ .شد اجد با یکدیگر اختال

معنیداری براسا

cd

فعالیت آجزیم

a

PAL

آزمون چنددامنهای داجکین در سیطح احتمیال 5

جدارجد.

†† بیاجگر خطای استاجدارد ( ،Mean ±SEM; n=4میباشد.

عمر گلجای
براسا

تشیکیل سیوبرین و درجتیجیه جلیوگیری از مسیدود شیدن

جتای ،آزمای

عمر گلجای گل شاخهبریید میریم

آوجدها ] 12و  [27سبب افزای

محتیوای جسیبی آب گیل

به طور معنیداری تحت تأثیر تیمارهای محلولپاشیی قیرار

شاخهبرید مریم به عنوان یکی از اساسیترین فاکتورها در

بیشترین دوا عمر گیل

عمر پس از برداشت گلهای شاخه برید ] [22و همچنیین

شاخه برید مریم در تیمار  3( AOPPمیلیموالر ،بیود کیه

افزای

پایداری غشای سلولی شد اسیت (جیدول  .،2در

جسبت به شاهد و تیمار سالیسیلیک اسید ( 1/5میلیمیوالر،

جتای ،دیگر تحقیقات بین میزان جذب آب و دوا عمر گل

گرفت ( .،P< 0/01برهمین اسا

به ترتییب سیبب افیزای

حیدود  68و  25درصیدی عمیر

ژربرا ارتباط مستقیمی وجود داشت کیه بیا جتیای ،آزمیای

گلجای گل مریم شد (جدول  .،2ا -کاروون 1بیه عنیوان

مطابقت دارد ] 2و .[23

بازدارجد آجزیم  PALبه دلیل مماجعت از تشیکیل سیوبرین

همچنین محلولپاشی سالیسیلیک اسید در غلظت پایینتر

عمییر گلجییایی  Hakea Francisianaشیید

بیشیتر دوا عمیر گیل میریم

سییبب افییزای

] .[27همچنین بازدارجد مذکور باعث افیزای

( 1/5میلیموالر ،سبب افیزای

دوا عمیر

جسبت به شاهد شد .باتوجه به جتای ،آزمای

بهبود دوا عمیر

گل " Grevillea “Crimson Yul-loشد ] [12که با جتای ،ما

گل تحت تأثیر سالیسیلیک اسید در مقایسه با شاهد مییتواجید

عمر گلجای گل میریم تحیت تیأثیر تیمیار

محتوای جسیبی

مبنی بر افزای

به دلیل تأثیر مثبت سالیسیلیک اسید بر افزای

بازدارجد آجزیم  PALهمخواجی دارد .احتماالا تیمیار AOPP

به عنوان بازدارجد فعالییت آجیزیم  PALبیا کیاه

آب و افزای

پایداری غشای سلولی و درجتیجه افزای

عمیر

مییزان

گلجای گل شاخه برید مریم باشید (جیدول  .،2در بررسیی

1. S-carvone

تأثیر -5اسید سولفوسالیسیلیک بر روی گل گالییول گیزارش
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شد که کاه
سلولی و کاه
سبب افزای

فعالیت آجزیم لیپوکسییژجیاز تراواییی غشیای

شد ] .[10همچنین بازدارجد  AOPPبه جحو مؤثری سیبب

تسری روجد پیری تحت تأثیر ایین هورمیون

فعالییییت آجیییزیم  PALدر گییییا راش گنییید

جذب آب گردید که دلیل اصلی افیزای

کیییاه

) (Fagopyrum esculantumشد و بدون هیچ تأثیر مخرب

دوا

جذب آب ذکر گردید کیه

مشهودی بر رشید و جمیو گییا از سینتز ترکیبیات فنییل-

با جتای ،تحقیق حاضر همخواجی دارد ] .[9همچنین تأثیر مثبت

پروپاجوئیدی تا حد زیادی جلوگیری کرد ] .[5سالیسییلیک

پایداری غشیای سیلولی و بهبیود

فعالیت آجیزیم  PALدر کشیت سیلولی

عمر گلهای مورد مطالعه افزای
سالیسیلیک اسید بر افزای

عمر گلجای گل شاخه بریید لیزییاجتو
آزمای

اسید سبب افزای

میریمگلیی ( ،Salvia miltiorrhizaو متعاقبیاا سینتز بیشیتر

جییز بیا جتیای ،ایین

ترکیبات فنولی شد ].[6

مطابقت دارد ] 21و .[15

فنيلآالنينآمونيالياز

عطر گل مریم

فعالیت آجزیم فنیلآالجین آموجیالیاز به طور معنیداری تحیت

آجالیز ترکیبات معطر گل مریم به روش  GC-MSبیاجگر 37

تأثیر تیمار محلولپاشی قرار گرفیت ( .،P< 0/01براسیا

ترکیب مختل

جتای ،مقایسات میاجگین بیشترین و کمترین فعالییت آجیزیم

بنییزوات بنزیییل بنییزوات پنتاکوسییان و متیییل سالیسیییالت

 PALبهترتیب مربوط به تیمار سالیسیلیک اسید ( 1/5میلی-

به ترتیب بیشترین درصد ترکیب عطر گل میریم را تشیکیل

موالر ،و تیمار  3( AOPPمیلیمیوالر ،بیود کیه بیه ترتییب

دادجد (جدول  .،3همچنین تیمار سالیسییلیک اسیید سیبب

و کاهشی در حدود  47و  86درصیدی جسیبت بیه

محتوای کل عطر گل مریم جسیبت بیه شیاهد شید

افزای

افزای

شاهد را جشان داد (جدول .،2

ولی تیمار بازدارجد  AOPPمحتوای کل عطر گیل میریم را

بازدارجد AOPPموجب کاه
کاه

بود که از مییان آنهیا چهیار ترکییب متییل

جسبت به شاهد کاه

فعالیت آجیزیم  PALو

داد.

تولید متابولیتهای ثاجویه از قبییل ترکیبیات فنیولی
جدول  . 3تأثیر تیمارهای محلولپاشی بر تركیبات اصلی عطر گل مریم در استخراج به روش هداسپیس
سالیسیلیک اسید

AOPP

( 1/5میلیموالر،

( 3میلیموالر،

(،%

(،%
9/1

زمان بازداری

تیمار شاهد

(دقیقه،

(،%

متیل بنزوات

11/08

11

14/4

متیل سالیسیالت

12/92

7/9

9/72

5/2

جرولیدول

17/68

5/55

6/26

4/62

-1هگزادسن

18/59

7/57

6/74

8/5

ژراجیول

19/82

1/7

3/6

3/4

بنزیل بنزوات

21/82

10/06

7/47

11/7

اوژجولس

35/63

1/6

1/5

0/9

پنتاکوسان

36/85

8/47

6/57

9/6

جا ترکیب
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سالیسیلیک اسید و  AOPPبه ترتییب سیبب افیزای
کاه

و

میزان برخی ترکیبات از قبیل بنزیل بنزوات و پنتاکوسیان و

محتوای کل عطر گل مریم شد ولیی عمیر گلجیای

میزان متیل بنزوات و متیل سالیسیالت شد (جیدول

کاه

گل شاخهبرید مریم در تیمار  AOPPجسبت به سالیسیلیک
اسییید افییزای

 .،3همچنین سالیسیلیک اسید همزمیان بیا افیزای

بیشییتری جشییان داد .در تحقیییق حاضییر

عطر گل مریم عمر گلجیایی آن را جییز جسیبت بیه شیاهد

میزان متیل بنیزوات و متییل

داد .بین میزان عطر گل و عمر گلجایی گل شیاخه-

سالیسیلیک اسید سبب افزای

افزای

سالیسیالت شد ولی میزان بنزیل بنزوات و پنتاکوسیالن را
کاه

مییزان

برید رز هیچ همبستگی منفی وجود جدارد ].[4

داد درحالیکه تیمار  AOPPبالعکس سبب افیزای

شکل  . 2برخی از مسیرهای بیوشیمیایی سنتز بنزنوئیدها /فنیل پروپانوئیدها در عطر گیاهان مختلف ()18
خطوط خط چین جشاندهند واکن های احتمالی که هنوز آجزیمهای دخیل شناسایی جشد است خطوط ثابت جشاندهند واکن های
بیوشیمیایی صورت گرفته میباشد.
BSMT: Benzoic acid/Salicylic acid carboxyl methyltransferase, BPBT: Benzyl-CoA: Benzyl alcohol/2-Phenyletanol
benzoyltransferase, BZL: Benzoate: CoA ligase, PAL: Phenylalanine ammonia-lyase

متیل بنزوات از ترکیبات استری بود عطر خوشیایندی

شود (شکل  .[18] ،2به جظر میرسد وجود ماد سالیسیلیک

داشته و از مسیرهای گوجاگوجی در گیاهان سینتز مییشیود.

اسید سبب میشود این پی ماد بیشتر به سمت سنتز متییل

اسید بنزوئیک پیی میاد مشیتر سینتز متییل بنیزوات و

بنزوات پی

یابد .همچنیین اسیید

سالیسیلیک اسید در مسیر فنیلپروپاجوئیدها بود کیه تحیت

بنزوئیک به صورت غیرمستقیم پی ماد سنتز بنزیل بنزوات

تأثیر آجزیم  BSMTتبدیل به متیل بنزوات میشود و بر اثیر

جیز میباشد که از طریق سنتز بنزیل کوآجزیم آ سبب سینتز

فعالیت آجزیمی جاشناخته میتواجد تبدیل به سالیسیلیک اسید

بنزیل بنزوات در گیا میشود و احتمیاالا بیه دلییل مصیر
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رفته و میزان آن افزای

... فنیل پروپیونیک اسید به عنوان محرک و بازدارنده فعالیت آنزیم-بتا-آمینواوكسی-تأثیر محلولپاشی سالیسیلیک اسید و آلفا

emission and fragrance in cut roses: the
relationship between fragrance and vase life.
Postharvest Biology and Technology. 59: 245-252.

بیشتر آن در بیوسنتز بنزیل بنزوات تحت تأثیر سالیسییلیک
.اسید مقدار سنتز بنزیل بنزوات کمتر شد است

5. Conn EE (1986) The Shikimic acid pathway.
Plenum press, New York. Page: 103.
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