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تأثیر اسیدآمینه -Lآرژینین بر ریزش میوه و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در
پسته رقم احمدآقایی ()Pistacia vera cv. Ahmad-Aghaei
مریم اسالمینژاد ،1فاطمه نصیبی* ،2خسرو منوچهری کالنتری ،3مسعود

خضری4

 1دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
2استادیار ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 3استاد ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 4استادیار ،گروه مهندسی علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ پذیرش34/2/22 :

تاریخ دریافت33/11/22 :

چکیده
وجود مشکالت فیزیولوژیکی متعددی مانند ریزش جوانههای گل ،ریزش میووه ،وووکی ،نادنودانی و بدشوکلی
میوهها منجر به کاهش عملکرد در دردتان وسته شده است .هدف از این وژوهش ،مطالعوه أویریر مولوو واشوی
اسیدآمینه آرژینین بر مشکالت فیزیولوژیکی و عملکرد در شادههای وسته رقو اممودآقایی بوود .آزموایش بوه
صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهوای کامول أدوادفی بوا أیمارهوای آرژینوین در سوه غل وت 1 ،0/5 ،0
میلیموالر) ودر دو مرمل ه زمانی جداگانه ،یک هفته قبل از أمام گل و ونج هفته بعد از أموام گول در یوک بوا
أجاری انجام گردید .نتایج نشان داد که اررات مثبت آرژینین به میزان زیادی بستگی به زموان کواربرد و غل وت
مورد استفاده آن دارد .آرژینین  0/5میلیموالر بهطور مؤرری ریزش جوانههای گل ،ریزش میوه ،درصد نادندانی
و ووکی را کاهش داد در مالی که سبب افزایش معنیدار وزنأر و عملکرد در شادههای وسته شد .مولو واشی
آرژینین بر رشد قطری و مقدار قندهای مولو أیریر معنیداری نداشت .نتایج این وژوهش نشان داد کوه کواربرد
آرژینین در مرمله او أوانست به طور مستقی یا غیر مستقی موجب کاهش مشکالت فیزیولوژیکی در دردتان
وسته شود.
واژههای کلیدی :آرژینین ،دندانی ،ریزش میوه ،قندهای مولو  ،عملکرد
مقدمه1

از جمله ریزش جوانههای گل ،ریوزش میووه ،وووکی،
نادندانی و بدشکلی میوهها را دارنود

ایران بزرگترین أولید کننده وسته و دارای بیشترین
منطقه کشت ایون مودوو در جهوان اسوت

2007; Crane and Iwakiri, 1981; Ferguson et al.,
 .)2005ریزش میوه فرآیندی بسیار هماهنو و دقیوق

FAO,

 )2008و یکی از مناطق غنی در أعداد ارقام و ژنوأیپ

است که در یک الیه متمایز از سلو ها بوه نوام منطقوه

وسته است .ارقام اومدی و اممدآقایی مهمترین ارقوام
وسوته در ایوران موسوو

مویشووند

Acar and Eti,

ریوزش اأفوا مویافتود

Ismail-Poor,

Patterson and Bleecker,

 )2001و بهصورت غیرمستقی أوسط أن ی کنندههوای

 .)2005دردتان وسته مشکالت فیزیولوژیکی متعوددی

رشد گیاهی ،کربوهیدراتها ،ولیآموینهوا و وراکسوید
هیدروژن أن ی میشود  .)Iglesias et al., 2006أمام

*نویسنده مسئو nasibi2002@yahoo.com :
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این أرکیبوات ماصول متابولیسو گیواه اسوت و یوا از
مسیرهای کاأابولیسمی مشتق شدهاند

و مشکالت أ یهای بور ریوزش و وووکی در دردتوان
وسوته موورر هسوتند

Iglesias et al.,

 .)2006; Ish-Shalom, 2011بر ایون اسواپ ویشونهاد

;Crane and Iwakiri, 1981

.)Ferguson et al., 2005; Stephenson, 1981
-Lآرژینین اسیدآمینه ضروری با نسبت باالی

شده است که یک سیست انتقا عالمت بسیار ویچیوده
در ریووزش نقووش دارد  .)Xie et al., 2013ریووزش

N/C

 4اأ نیتروژن و  6اأ کربن در هر مولکو ) اسوت و

شدید جوانههای گل در سا های ورمودو و مفو

یک ویشماده برای بیوسنتز ولیآمین ،آگماأین ،وورولین

جوانهها در سا های ک مودو سبب ودیوده أنواو

گلوأووامین و

بوواردهی در دردتووان وسووته موویشووود

و همچنووین مولکووو هووای سوویگنالین
نیتریکاکسید موسو

Crane and

میشوود

;Chen et al., 2004

 .)Iwakiri, 1981; 1985گزارش شده است که کمبوود

 .)Liu et al., 2006; Satriano, 2003در مسوویر

کربوهیوودراتها همووراه بووا افووزایش در غل ووت اسووید

متابولیس آرژینین ،آنزی نیتریکاکسویدسونتاز )NOS

آبسووزیک موجووب افووزایش ریووزش میوووه موویشووود

أولیوود  NOو آنووزی آرژینووین دکربوکسوویالز )ADC

 .)Iglesias et al., 2003این نتایج نشان مویدهود کوه

أولیوود ولوویآمووین را از آرژینووین کاأووالیز موویکننوود

کربوهیدراتها نوه أنهوا بوه عنووان یوک مواده م و ی

 .)Satriano, 2003در گیاهان  NOو ولیآمین هور دو

ضروری بلکه بوهعنووان یوک مولکوو عالموتدهوی،

مولکوووو هوووایی کنووودکاره ددیووول در فرآینووودهای

ریزش میوه را از طریق أاریر بر متابولیس هورمونها یا

فیزیولوژیکی و بیولوژیکی متعدد در طو نمو گیواه و

مسیرهای عالمتدهوی کنتور مویکننود

واسخ به أونش هسوتند

Xie et al.,

Grün et al., 2006; Neill et

 .)2013اأیلن یکی از أن ی کننده رشد گیاهی است که

 .)al., 2003اررات  ،NOولیآمین یا ورولین بور أویدیر

نقش میاأی در ریزش میوه ایفا میکند .در میوه سویب

ویری و افزایش طو عمر بردی از گلها یوا میووههوا

گزارش شده است استفاده از مهارکننده بیوسنتز اأویلن

عنوان شوده اسوت

Kumar et al., 2010; Nasibi et

آمینواأوکسیوینیلگالیسین) و مهار کننده عمل اأویلن

 .)al., 2014در مطالعوووات قبلوووی نقوووش امتموووالی

-1متیل سیکلوورووان) موجوب کواهش ریوزش میووه

ولیآمینها در کاهش بیوسنتز اأیلن در منطقوه ریوزش

گردیده است و بیوانگر ایون اسوت کوه هور دو مسویر

میووه بوال

بیوسنتز و عالمتدهوی اأویلن در ریوزش میووه نقوش

 )Lobato and Gomez-Jimenez, 2011و رابطوه بوین

دارند  .)Yuan and Li, 2008هورمونهوای دیگور بوه

غل ت ولیآمین و ریزش جوانه و میوه )Aziz, 2003

ویووژه  IAAو  ABAنقووش مسووتقی و غیرمسووتقی در

عنوان شده است .در بردی مطالعات نیز گزارش شوده

افووزایش ACC

است که نیتریک اکسید موجوب کواهش مقودار اأویلن

موجب افزایش ریزش میوه میشوود ولوی بور دوالف

میشود و از این طریق عمر مفید بردی از سوبزیجات،

 ،ABAجریووان اکسووین در سراسوور منطقووه ریووزش،

گلها و میوهها را طوالنیأور مویکنود

مساسیت به اأیلن را کاهش میدهد و موجوب مفو

Wills, 1998; Parra-Lobato and Gomez-Jimenez,
 .)2011نقش آرژینین برونزا در واسخ بوه أونشهوای

ریووزش میوووه دارنوود ABA .از طریووق

میوه مویشوود .)Bangerth, 2000; Xie et al., 2013

Gomez-Jimenez et al., 2010; Parra-

گیواهی مختلو

عووالوه بوور سووطه کربوهیوودراتهووای مولووو و

گوزارش شوده اسوت

Leshem and

Chen et al.,

 .)2004; Nasibi et al., 2011بوهطوور مثوا مشواهده

أن ی کننودههوای رشود گیواهی عوامول دیگوری مثول

شده است که آرژینین برونزا موجب افزایش سورعت

مشکالت گردهافشانی و لقاح ،شرایط نامساعد مویطی
00

تأثیر اسیدآمینه -Lآرژینین بر ریزش میوه و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی..

و درصد جوانهزنی ،افزایش وارامترهای رشود و القوای

اندددا هگیددری پارامترهددای مورفولددوژیکی :أعووداد

مقاومت به سرما در گیاه وسته در شورایط درون شیشوه

جوانههای گل أمایز نیافته در شادههای سوا جواری،

گردیده است  .)Nasibi et al., 2013نقش آرژینین در

 6هفته وس از أمام گل درداد مواه) شومارش شود و

افزایش وزنأر گیاهک برنج  )Lin and Kao, 1995و

مجوودداد در شووهریور موواه شوومارش و درصوود ریووزش

Nassar et

جوانههای گول مواسوبه گردیود مرملوه او و دوم).

افزایش وزنأر و دشک ریشه در مبوبات
 )al., 2003نیز گزارش شده است.

أعداد میوههای اولیه هر شاده در مرمله او دو هفتوه

اگر که وژوهشهای مختلفی در ارأباط بوا کواهش

بعد از أمام گل و در مرمله دوم در زمان مولو واشی

ریزش جوانه گل در دردتان وسته انجام شوده اسوت،

شمارش و مجدداد در زمان برداشت مودو أعداد کل

اما گزارشی مبنی بور ارور مولوو واشوی اسوید آمینوه

میوه شمارش و درصد ریزش أعیین گردید.

آرژینین بر کاهش ریزش میوه و جوانههای گولآذیون

در زمان برداشت مودوو

اوایول مهرمواه) أموام

در وسووته ارا ووه نشووده اسووت .بنووابراین هوودف از ایوون

میوههای هر شاده از دوشوه جودا و وزنأور شوامل

وژوهش بررسی ارر مولو واشی اسیدآمینه آرژینین بور

میوههای دندان و نادندان با ووست) ،درصد میوههای

کاهش ریزش میوه و جوانه ،افزایش عملکرد و بهبوود

ووک ،دندان و نادندان در شاده مواسبه گردید .بعود

بردووی از مشووکالت فیزیولوووژیکی وسووته در مراموول

از ووستگیری میوهها و دشوک شودن ،وزن دشوک

مختل

زمانی درشادههای وسته رق اممدآقایی بود.

شامل میوههای دندان و نادندان عملکورد در شواده
بر مسب گرم) أعیین شد .برای مواسوبه سوطه بور
نمونهگیری از بر های سال و  3برگچهای شادههای

مواد و روشها

سا جاری انجام گرفت .طو و قطر شادههای سوا

این وژوهش در سوا  1333در یوک بوا أجواری
واقع در  25کیلومتری جنو

جوواری بووا کووولیس میلوویمتووری در اوادوور دی موواه

شهرسوتان سویرجان بوه

وسعت أقریبی  1/5هکتار انجام گردیود .آزموایش بور

اندازهگیری گردید.

روی دردتوووان  13سووواله وسوووته رقووو اممووودآقایی

اندا هگیری مقدار قندهای محلول در برگ :موتووای

( )Pistacia vera L.که روی وایوه بوادامی ریوز ویونود

قند مولو نمونههای بر

با استفاده از معرف آنترون

شده بودند انجام شد .بوه من وور أواریر مولوو واشوی

و بر اساپ روش  )1355 Roeأعیین گردید.

آرژینین بر ددوصیات کمی و کیفوی دردتوان وسوته،

أجزیه و أولیل دادهها بر اساپ رویه  GLMنورم-

آزمایشووی بووه صووورت فاکتوریوول در قالووب طوورح

افزار آماری  SASانجام و برای مقایسه میوانگینهوا از

بلوکهای کامل أدادفی با سه أیمار آرژینوین 0/5 ،0

آزمون کنود دامنوهای دانکون در سوطه معنویداری 5

و  1میلیموالر) در  2أیمار زمان مولو واشی مرملوه

درصد استفاده شد.

او یک هفته قبل از أمام گل و مرمله دوم ونج هفتوه
بعد از أمام گول) و در مجمووب بور روی  24دردوت

نتایج

انجام گردید .برای هر أیمار  4بلوک و در هر بلووک 3

پارامترهددای مورفولددوژیکی :نتووایج ماصوول از أوویریر

شاده ور مودو که از ن ر طو و قطر أقریبا یکسان

مولو واشی اسیدآمینه آرژینین بر ریوزش جوانوه گول

و قبول از بواز شودن جوانوهگول نشوانه

جدو  )1نشان داد که کاربرد آرژینین  0/5میلیموالر

بودند انتخا
گ اری شدند.

در مرمله او اگرکه سبب کاهش ریزش جوانوه گول
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گردید اما این کاهش از ن ر آماری معنیداری نبود ،اما

آرژینین  1میلیموالر از ن ر آماری أفاوت معنویداری

کاربرد برگی آن در مرملوه دوم ریوزش جوانوه را بوه

با شاهد نداشت.

میووزان معنوویداری کوواهش داد .أیمووار آرژینووین 1

نتایج نشان داد که أیمار آرژینین  0/5میلیموالر در

میلیموالر در هیچ یک از مرامل بوه کوار رفتوه أویریر

مرمله او وزنأر و عملکرد وزن دشک) در شاده-

معنیداری بر کاهش ریزش جوانه نداشت.

های وسته را به میزان معنیداری افوزایش داد ولوی در
مرمله دوم أیریر معنیداری بر هیچ یک از صفات فو

همان طور که در جدو  1مشاهده میشود کاربرد
آرژینین  0/5و  1میلیموالر) یک هفتوه قبول از أموام

نداشت .آرژینین  1میلیموالر از ن ور آمواری در هویچ

گل سبب کاهش معنیدار درصد ریزش میوه شود ،اموا

یک از دو مرمله أیریر معنیداری بر وزن أر و عملکرد

در مرمله دوم فقوط آرژینوین  0/5میلویمووالر باعو

نسبت به شاهد نداشت جدو .)2

کوواهش معنوویدار درصوود ریووزش میوووه شوود و أیمووار
جدول  :1أیریر مولو واشی آرژینین بر ریزش جوانهگل و میوه در شادههای وسته رق اممدآقایی
ریزش جوانهگل )%

أیمار

ریزش میوه )%

مرمله1

مرمله 2

مرمله 1

مرمله 2

شاهد

20/3±3/6abc

23/7±3/6ab

32/2±4/7a

13/4±0/5bc

آرژینین  0/5میلیموالر)

12/6±6/4c

10/5±2/6c

13/1±6/4b

2/2±0/6d

a

bc

b

cd

آرژینین  1میلیموالر)

22/6±0/2

16/6±4/1

21/5±4/3

6/2±0/6

*مرمله  )1مولو واشی = یک هفته قبل از أمام گل ،مرمله  )2مولو واشی = ونج هفته بعد از أمام گل
**اعداد به صورت میانگین  ±دطای استاندارد و در هر ستون میانگینهایی که دارای مروف مشابه میباشند در سطه  5درصد آزمون کند
دامنهای دانکن ادتالف معنیداری ندارند.

جدول  :2أیریر مولو واشی آرژینین بر وزنأر و عملکرد میوه در شادههای وسته رق اممدآقایی
أیمار

عملکرد گرم)

وزنأر گرم)
مرمله 1

مرمله 2

مرمله 1

مرمله 2

شاهد

147/7±1/5bc

122/0±3/2bc

60/0±0/2b

50/7±2/7b

آرژینین  0/5میلیموالر)

212/5±6/7a

161/6±10/5b

25/4±3/3a

61/3±4/7b

آرژینین  1میلیموالر)

162/5±12/3b

112/3±4/3c

63/3±7/0b

43/5±1/0d

*عملکرد شامل وزن دشک میوههای دندان و نادندان در شاده است.
**مرمله او = مولو واشی یک هفته قبل از أمام گل ،مرمله دوم = مولو واشی ونج هفته بعد از أمام گل
***اعداد به صورت میانگین  ±دطای استاندارد و در هر ستون میانگینهایی که دارای مروف مشابه میباشند در سطه  5درصد آزموون کنود
دامنهای دانکن ادتالف معنیداری ندارند.

شکل  )1-Bو وووکی شوکل  )1-Cگردیود .کواربرد

نتایج ماصل از این مطالعه نشوان داد کوه مولوو
واشی با آرژینوین  0/5میلویمووالر یوک هفتوه قبول از

آرژینین یوک میلویمووالر در مرملوه او نیوز درصود

أمامگل مرمله او ) بهطور معنیداری سبب افوزایش

دندانی را افزایش و نادندانی را کواهش داد ولوی بور

درصد دندانی شکل  ،)1-Aکاهش درصد نادنودانی

درصد ووکی أیریر معنیداری نداشوت .کواربرد هور دو
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کاهش معنیدار درصد وووکی در

غل ووت آرژینووین درمرملووه دوم أوواریر معنوویداری بوور

در مرمله دوم باع

درصد دندانی و نادنودانی نسوبت بوه گیاهوان بودون

میوههای وسته شد شکل .)1- C

أیمار نداشت .کاربرد غل ت یک میلیمووالر آرژینوین

شکل  :1ارر مولو واشی آرژینین بر درصد دندانی  ،)Aدرصد نادندانی  )Bو درصد ووکی  )Cدر شادههای وسته رق
اممدآقایی .مرمله  = )1مولو واشی یک هفته قبل از أمام گل ،مرمله  = )2مولو واشی ونج هفته بعد از أمام گل .أفاوت بین
ستونهای مربوط به هر أیمار که دارای مروف مشترک میباشند از ن ر آماری معنیدار نمیباشند )P≤0/05

نتایج ماصل از أیریر آرژینین بر رشد طولی شکل
 ،)2-Aرشد قطری شکل  )2- Bو سطه بر

و آرژینین  1میلویمووالر سوبب افوزایش سوطه بور
شکل )2-Cگردید.

شکل

 )2- Cنشووان داد کووه در مرملووه او هوویچ یووک از

قندددهای محلددول بددرگ :نتووایج ماصوول از أوواریر

أیمارهای آرژینین  0/5و  1میلیمووالر) بور ایون سوه

مولو واشی آرژینین بر میزان قندهای مولو

شوکل

وارامتر مورر نبود .در مرمله دوم مولو واشی ،آرژینین

 )3نشان داد که أیمارهوای آرژینوین در هویچ کودام از

 0/5میلیموالر سبب افزایش رشد طولی شکل )2-A

مرامل بور میوزان قنودهای مولوو أویریر معنویداری
نداشته است.
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شکل  :2ارر مولو واشی آرژینین بر رشد طولی  ،)Aرشد قطری  )Bو سطه بر

 )Cدر شادههای سا جاری وسته رق

اممدآقایی .مرمله  = )1مولو واشی یک هفته قبل از أمام گل ،مرمله  = )2مولو واشی ونج هفته بعد از أمام گل .أفاوت
بین ستونهای مربوط به هر أیمار که دارای مروف مشترک میباشند از ن ر آماری معنیدار نمیباشند .)P≤0/05

در شادههای وسته رق اممدآقایی .مرمله  =)1مولو واشی

شکل  :3ارر مولو واشی آرژینین بر میزان قندهای مولو بر

یک هفته قبل از أمام گل ،مرمله  =)2مولو واشی ونج هفته بعد از أمام گل .أفاوت بین ستونهای مربوط به هر أیمار که
دارای مروف مشترک میباشند از ن ر آماری معنیدار نمیباشند .)P≤0/05

هورمونی و مویطی اأفا مویافتود

بحث

Estornell et al.,

أوقیقات نشان داده است ریزش در هور دو انودام

 .)2013از ن ر أکاملی ریوزش میووه و دانوه فرآینودی

رویشی جوانه و بر ) و زایشی گل ،دانه بوال و در

سودمند میباشد ولی از دید کشواورزی ،ریوزش یوک

ما نمو ،میوههای رسیده) در واسخ به عال و نمووی،
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عامل مودود کننده بوزر

میوه و جوانه در وسته نیز شده اسوت

بورای بهورهوری مودوو

است .)Estornell et al., 2013

Khezri et al.,

 .)2010با أوجه بوه اینکوه نقوش آنتاگونیسوتی  NOو
ولیآمین در أولید اأیلن رابوت شوده اسوت

همانطور که نتایج نشان میدهد کواربرد آرژینوین

Zhu and

سبب کاهش ریزش میوه و جوانه در شادههای وسوته

 )Zhou, 2007در مطالعه ماضر به ن ور مویرسود کوه

و به دنبا آن افزایش عملکورد شود جوداو  1و .)2

کوواهش ریووزش میوووه و جوانووه در اروور مولووو واشووی

أن ی کنندههای رشد گیاهی ماننود اکسوین ،جیبورلین،

آرژینین امتماال بهدلیل أولید  NOو یا ولیآمین ماصل

ولیآموین و براسینواسوترو ید بوهعنووان سویگنا هوای

از مسویرهای کاأابولیسو آرژینوین باشود کوه موجوب

مهارکننوده ریوزش هسوتند .)Estornell et al., 2013

نگهداری میوه و جوانه در وسوته شوده و ایون کواهش

گزارش شده است ارورات مثبوت آرژینوین امتمواالد بوا

ریزش ،دود دلیلی بر افوزایش وزنأور و عملکورد در

کاأابولیس آرژینین و به

شاده است .البته اربات ایون نقوش مطالعوات أکمیلوی

Zhang et

بیشتری را در این زمینه می طلبد .عالوه بر این اشواره

 .)al., 2013اررات مثبت کاربرد بردی أرکیبات ماصل

شده که نیتوروژن و وتاسوی دارای نقوش امتموالی در

از متابولیس آرژینین در مطالعات قبلی گوزارش شوده

ریووزش هسووتند .)Crane and Al-shalan, 1977

است .به طور مثا نیتریک اکسید یکی از مودووالت

گزارش شده است که بنزیلآدنین به عنوان یک أرکیب

ماصل از کاأابولیس آرژینین می باشد و به عنوان یک

فراه کننده نیتروژن ویری جوانه را در وسته بوه أویدیر

در کنتر رشد گیواه و فرآینودهای

مویانوودازد و ورود أرکیبوات فتوسوونتزی را بوه جوانووه

نموی از جوانهزنی أا گلدهی ،رسویدن میووه و ویوری

گلآذین که یک عامل مه برای جلووگیری از ریوزش

Manjunatha et al.,

جوانه است افزایش میدهد  .)Talaie et al., 2006بوا

 .)2010گزارش شده است که نیتریک اکسید بوه طوور

أوجه به اینکه آرژینین به عنوان یک أرکیبوات غنوی از

مؤرر از بیوسنتز اأیلن در میوههای هلو جلوگیری نمود

نیتووروژن اسووت )Cantόn and Cẚnovas, 2005

 .)Zhu et al., 2006در مطالعوه بور روی گیواه زیتوون

بنابراین ممکن است از طریق أویمین بخشوی از منوابع

گزارش شده است که  NOمانند اینودو اسوتیکاسوید

نیتروژن موانع ریوزش میووه و جوانوه و بوه دنبوا آن

فعا کردن مسیرهای مختل

دنبا آن أجمع  NOو ولیآمین مویباشود

مولکو سیگنالین

اندامهای گیاهی ددالت میکند

 )IAAأولید اأیلن را از طریق اأدا بوه آنوزی
اکسیداز  )ACOو أشوکیل کموکلکس

افزایش عملکرد در شادههای وسته شود.

ACC

دوگانوه ACO-

از دالیل ووکی در وسته مشکالت گوردهافشوانی و

 NOکه به وسیله  ACCشوالأه مویشوود و منجور بوه

لقواح اسوت  Verveake .)Ferguson et al., 2005و

أولیوود وایوودار کمووکلکس  ACC-ACO-NOموویشووود،

همکواران  )2004گووزارش کردنوود کووه اضووافه کووردن

میکند و از ریزش میووه جلووگیری مویکنود

آرژینین به مویط کشت منجر به أوریک أقسی هسته

سرکو

زایشی در لولوه گورده گیواه  Aechmea fasciataشوده

.)Parra-Lobato and Gomez-Jimenez, 2011
گزارش شده که ولیآمین ریزش میوهکه در زیتون

است .همچنین گوزارش شوده اسوت کوه ولویآمینهوا

را به أیدیر اندادتوه )Gomez-Jimenez et al., 2010

جوانهزنی و رشد لوله گورده در گیاهوان داصوی مثول

و موجب افزایش نگهداری میوه در لیچی

سیب  )Wang et al., 1996و گوجهفرنگی

Stern and

Song et

 )Gazit, 2007و انگوور  )Aziz et al., 2001گردیوده

 )al., 1999را أوریک نموده است .در گیاه وسوته نیوز

است .کاربرد ولیآمین اسکرمین موجب کاهش ریوزش

گزارش شده است که کاربرد ولیآمین اسکرمین برونزا
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امتماالد از طریق مف بخشهای مختل
سبب کاهش درصد ووکی شده اسوت

کیسه جنینی

این مطالعه نیوز آرژینوین بور وارامترهوای رشودی ارور

Khezri et al.,

گ اشته و سبب افزایش رشد طوولی و افوزایش سوطه
بر

 .)2010همچنین مشاهده شوده اسوت کوه سویگنالین

در مرمله دوم شده است.

 NOدر بوورهمکنش گوورده -مووادگی بوورای أولیوودمثل

أناو باردهی در دردتان وسته نتیجه ریزش بویش

جنسووی موفووق در گیوواه آرابیدووسوویس الزم اسووت

از مد جوانههای گلآذین در طو ور شدن م وز دانوه

 .)Pradoa et al., 2008در مورد ارر آرژینین ویا سایر

بهدلیل رقابت بین جوانه گلآذین و نمو م ز دانه بورای

اسیدهای آمینه در کاهش ووکی میوه گزارشوی وجوود

کربوهیدراتها و دیگر منابع

ندارد ،در این بررسی نیز کواربرد آرژینوین امتمواالٌ از

 )1977; Crane and Iwakiri, 1981و کمبووود مووواد

طریق أولید  NOیا ولیآموین موجوب کواهش درصود

م ی  )Picchioni et al., 1997است .نتوایج ماصول

میوههای ووک شده است .نتایج این بررسوی همچنوین

از اندازهگیری میزان کربوهیدراتهای مولوو

شوکل

نشان داد که آرژینین میأوانود سوبب کواهش درصود

 )3در این وژوهش نشان داد که اسیدآمینه آرژینین بور

نادندانی شود شکل  .)2-Bکاهش رشد و نمو م ز با

میزان کربوهیدراتهای مولو مؤرر نبوده اسوت .اگور

Ferguson et

کوووه گوووزارشهوووای متعوووددی در موووورد نقوووش

افزایش درصد نادندانی مورأبط اسوت

Crane and Al-shalan,

 .)al., 2005گزارش شده است که اسکرمین با افوزایش

کربوهیدراتهای مولو در ریزش میوه

أوریک رشد و نمو م ز سبب کاهش درصد نادندانی

 )al., 2003; Stern and Gazit, 2007و جوانههای گل

میگردد  .)Khezri et al., 2010در مطالعه ماضر نیوز

)Crane and Al-shalan, 1977وجود دارد اما به ن ور

آرژینین به طور مسوتقی یوا غیور مسوتقی بور کواهش

میرسد که نقش اسیدآمینه آرژینین از این طریق نبوده

درصد نادندانی مورر بود.

و از طریق رابطه آنتاگونیستی با اأیلن أوانسته بر میزان

در این وژوهش نقش مثبت آرژینین بر وارامترهای
رشدی مثل رشد طولی و سوطه بور

Iglesias et

ریزش ارر بگ ارد.

مشواهده شود

شکل  .)2نقش اسید آمینوه آرژینوین بور وارامترهوای

نتیجهگیری نهایی

رشد و نموی در مطالعات گ شوته نیوز گوزارش شوده

در مطالعه ماضر أیریر مولوو واشوی آرژینوین بور

بهبود رشد در

کاهش درصد ریزش جوانهگل و میوه و بهبوود بردوی

گیاهکهای لوبیا شده که هموراه بوا افوزایش موتووای

از مشکالت فیزیولوژیکی وسته مطالعه شد و مشواهده

اسووکرمین و اسووکرمیدین بوووده اسووت .)Zeid, 2009

گردید که اررات مثبت آرژینین به میزان زیادی بستگی

عووالوه بووراین اسووتفاده از آرژینووین موجووب افووزایش

به زمان کاربرد و غل ت مورد استفاده آن دارد .غل ت

وارامترهووای رشوود و بووه طوور قابوول أوووجهی افووزایش

 0/5میلیموالر آرژینین در یک هفته قبل از أموام گول

وزنأر و دشک ،أن ی کنندههای رشد گیاهی درونزا،

سبب کاهش کشمگیر مشکالت فیزیولوژیکی وسوته و

Nassar et al.,

افزایش عملکرد در شادههوا گردیود .در ایون بررسوی

 )2003و گندم  )El–Bassiouny et al., 2008گردیده

مکووانیزم دقیووق أوویریر آرژینووین مشووخ

نیسووت و

است .افزایش نرخ رشد أوسط آرژینوین در گنودم بوه

وژوهشهای بیشتری در این رابطه الزم است .بوه ن ور

است .بهطور مثا کاربرد آرژینین باع

کلروفیل  aو  bوکاروأنو ید در لوبیوا

دلیل أوریک أقسی سولولی یوا بوزر

شودن سولو

می رسد که آرژینین با فراه کردن منبع نیتروژن و یوا

گزارش شده است  .)El–Bassiouny et al., 2008در

أولید مولکو های سیگنالین
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و یا ولیآمینها أوانسته است نقش مثبت دوود را ایفوا
 البته برای اطمینان از این ارر آرژینین الزم اسوت.نماید
مقدار نیتریک اکسید و ولی آمینها اندازه گیری شود که
 اما در هر ما أاریر.در أوقیقات آینده مدن ر میباشد
مثبت این اسید آمینه بدون اررات سوء جانبی میأوانود
آن را بووه عنوووان گزینووهای مناسووب بوورای افووزودن بووه
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