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 یمقاله پژوهش
 

های کارگیری اسانس( با به.Dianthus caryophyllus Lبهبود عمر پس از برداشت گل میخک )

 گیاهی ژرانیوم، اکالیپتوس و مورد
 

  *۲و محمد رضا صفری مطلق1ویردی ، محمد حق1بهزاد کاویانی
 گروه باغبانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، ایران 1

 کی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، ایرانپزشگروه گیاه ۲

 (31/0۲/1399، تاریخ پذیرش نهایی: ۲1/10/1398تاریخ دریافت: )

 

 

 چکیده 

صورت ساله است که در سطح تجاری بهای و چندگیاهی بوته Caryophyllaceaeاز خانواده  (.Dianthus caryophyllus L) گل میخک

گیاهی  هایمنظور بررسی اثر اسانسن گل نافرازگرا و حساس به مسدودشدن آوندی است. این پژوهش بهشود. ایدوساله پرورش داده می

 و 6، ۲تیمار هر سه در سه سطح )مقادیر  10تصادفی با  صورت طرح کامالًژرانیوم، اکالیپتوس و مورد بر عمر پس از برداشت گل میخک به

اسانس و شاهد( اجرا گردید. در این آزمایش صفاتی نظیر عمر گلجایی، جذب آب، میزان  مقطر از هرلیتر آبمیلی 600لیتر در میلی 10

گیری شدند. تجزیه واریانس ها اندازههای برگ و گلبرگ، باکتری انتهای ساقه و محلول و فعالیت برخی آنزیمپروتئین گلبرگ، رنگدانه

لیتر میلی ۲دار بود. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که هر دوی تیمار  شده معنیگیری ها نشان داد که اثر تیمارها بر کلیه صفات اندازه داده

روز بیشترین عمر گلجایی را القا کردند. بیشترین  47/9روز عمر گلجایی نسبت به شاهد با  13/15و  73/15ترتیب با مورد و اکالیپتوس، به

  ۲دست آمد. تیمار لیتر اکالیپتوس بهمیلی ۲بریده تیمارشده با های شاخهگلگرم در گرم وزن تر( در میلی 39/11مقدار کلروفیل کل )

های محلول اکسید دیسموتاز گردید. شمارش باکتریلیتر مورد باعث افزایش جذب آب، کاروتنویید، پروتئین و فعالیت آنزیم سوپرمیلی

بریده تیمارشده های شاخه( در گل00/88( و انتهای ساقه )00/55) گلجا و انتهای ساقه نشان داد که کمترین کلنی باکتری در محلول گلجا

بریده شاهد های شاخه( در گل00/16۲( و انتهای ساقه )33/98دست آمد. بیشترین کلنی باکتری در محلول گلجا )لیتر اکالیپتوس بهمیلی ۲با 

 شود.یده میخک توصیه نمیبرلیتر مورد برای افزایش عمر گلجایی گل شاخهمیلی 10شمارش شد. تیمار 

 

 های نافرازگرا، عمر گلجایی، خانواده میخکگل، اکسیدانهای آنتیآنزیم های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

از خانواده  .Dianthus caryophyllus Lمیخک با نام علمی 

Caryophyllaceae های مقاوم با ساقهنیمه و گیاهی چندساله

بريده جهان است كه اخههای شترين گلمنشعب و يكی از مهم

كنندگان از موقعیت و جايگاه خوبی برخوردار در بین مصرف

 2315بريده حدود های شاخهتولید گل(. Onal, 2011است )

مقدار واردات قلمه  90و در سال  91میلیون شاخه در سال 

يورو بوده است  181500و به ارزش  1650000میخک 

اطالعات منتشر نشده(. )پژوهشكده ملی گل و گیاهان زينتی، 

كشت ، میزان سطح زير2013منتشرشده در سال طبق آمار 
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میلیون عدد با ارزش هر شاخه،  594هكتار و  489 میخک؛

بريده میخک های شاخهعمر گلجايی گل بود.يورو  14/0

طوالنی نبوده و اين عمر به حساسیت آن به اتیلن نسبت داده 

های انتهای ساقه  ه باكتریبريده میخک بهای شاخه شود. گل می

حساس بوده و اين امر باعث كاهش عمر پس از برداشت آن 

 (.1385گل و همكاران، شود )نبی می

 های  با توجه به اهمیت كیفیت گل در تجارت گل

با كیفیت  بريدهشاخههای  ، بايد تالش شود تا گلبريدهشاخه

برای  هارترين معیامطلوب به دست مشتری برسند. يكی از مهم

باشد.  ، طول عمر آن میبريدهشاخهكننده در انتخاب گل مصرف

به همین دلیل يک برنامه مناسب بعد از برداشت به حفظ 

كند  تر كمک میدر زمان طوالنی بريدهشاخههای  كیفیت گل

نمودن يک منبع فراهم (.1390پور اصیل، )روئین و حسن

انرژی گیاه بسیار صورت كربوهیدرات برای تأمین نیاز غذايی به

ها از گیاه مادر منبع اصلی تغذيه مهم است. با جدا نمودن گل

شود و در صورت عدم تأمین اين نیاز كمبود گیاه حذف می

شود  های جدا شده میكربوهیدرات در گیاه موجب تخريب گل

شدن آن با شرايط نامناسب محیطی اين كه در صورت همراه

(. يكی ديگر از Nell, 2002شود ) تر و آشكارتر میفرآيند سريع

ها از پايه مادری موجب سرعت  كردن گلعواملی كه با جدا

ها و افزايش  شود رشد باكتری بخشیدن به تخريب آنها می

شدن آوندها و باشد كه موجب بسته رسوب مواد در آوندها می

 شود و عالئم كمبود آب در گیاه ظاهر عدم انتقال آب می

 (. Silva and Nhut, 2003گردد )می

های هوا درون آوندهای ساقه میخک كه از  تشكیل حباب

شدن كند منجر به بستهانتقال آب به ساقه جلوگیری می

نهايت افزايش مقاومت هیدرولیكی در های آوندی و در لوله

 دهد ساقه و تنش آبی شده و عمر گلجايی میخک را كاهش می

(Halevy and Mayak, 1981; Van Leoeren et al., 2001; 

Van Doorn and Cruz, 2000.) های عمر پس از برداشت گل

كننده های مسدود ثیر اتیلن و میكروارگانیسمأتحت ت بريدهشاخه

تبع آن كاهش عمر گلجايی و قابلیت جذب ته ساقه است كه به

افتد. عالوه بر آن  آب و سرانجام انسداد آوندی اتفاق می

صورت غیرمستقیم باعث توانند به های انتهای ساقه می باكتری

های اكسیدان گردند كه كاهش عمر پس از تحريک يون

 (. Solgi et al., 2009ها را به همراه دارد )برداشت گل

توان مرحله نهايی زندگی يک اندام دانست كه پیری را می

با يک سری رويدادهای طبیعی غیرقابل برگشت آغاز شده و 

شود.  ها و مرگ اندام میرفتن سلول نهايت منجر به از بیندر

همچنین فرآيند زوال طبیعی و مرگ طبیعی نیز پیری تلقی 

ی وسیعی از فرآيندهای فیزيولوژيكی  شود كه شامل گستره می

 (. 1388است )ادريسی، 

ها شدن محتويات سلولها باعث آزاد برش سطحی ساقه گل

ی در گلدان يعنی پروتئین، اسیدهای آمینه، قندها و مواد معدن

 ها، مخمرها و  شود. اين مواد غذای كاملی برای باكتری می

های هوازی سرعت در محیطشوند كه بهها محسوب میقارچ

 ها تولید  كه باكتری داریلعاب و چسبناک مواد كنند.رشد می

توانند سیستم هدايت آب را ها میكنند و خود باكتریمی

ها يكی از . میكروارگانیسم(Gross et al., 2016مسدود كنند )

 بريدهشاخههای  عوامل كاهش طول عمر پس از برداشت گل

كه در كاهش طول عمر آنها نقش بسزايی  شوندمحسوب می

 (.1388دارند )كیامحمدی، 

عنوان يک عامل ضدمیكروبی های گیاهی بهامروزه اسانس

له أاند و استفاده از آنها به كنترل اين مس قدرتمند شناخته شده

 (. استفاده از تركیبات ضدعفونی1388كند )ادريسی،  كمک می

هیدروكسی كینولین،  -8كننده و ضدمیكروبی مثل مشتقات 

های سولفات آلومینیم، كلريد كبالت، اسید سیتريک، اسانس

ها باعث افزايش عمر بیوتیکگیاهی، نانوذرات نقره و آنتی

 (. 1388؛ كیامحمدی، 1388شود )ادريسی، گلجايی می

ای از تركیبات معطر و فرار هستند كه خاصیت ها دستهاسانس

 ضدمیكروبی بااليی داشته و در كشاورزی برای كنترل 

های گیاهی شوند. كنترل بیماریهای گیاهی استفاده میبیماری

ها روش جديدی است كه از طريق مبارزه با به كمک اسانس

 انجامداهان میها به افزايش عمر گلجايی گیمیكروارگانیسم

(Botelho et al., 2007; Sharififar et al., 2007.) های اسانس

زا، خواص ضدمیكروبی گیاهی در مقابل برخی عوامل بیماری
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دهند، چرا كه آنها دارای مقدار زيادی قوی از خود نشان می

باشند تركیبات فنولی نظیر كارواكرول، تیمول و اوگنول می

(Bounatirou et al., 2007 .) 

های گیاهی روی در بررسی اثر اتانول، متانول و اسانس

 Alstroemeria)افزايش طول عمر گلجايی گل آلسترومريا 

hybrida L.) ثیر مثبتی روی أمشخص شد كه تیمار الكل ت

های افزايش طول عمر گلجايی نداشت، ولی استفاده از اسانس

ساس، گیاهی باعث افزايش طول عمر گلجايی شد. بر اين ا

 Thymusگرم در لیتر اسانس آويشن )میلی 50تیمار 

pannonicus عمر گلجايی را دو روز نسبت به شاهد افزايش )

 (.Mousavi Bazaz and Tehranifar, 2011داد )

(، رزماری Mentha spicataهای نعناع )اسانس

(Rosmarinus officinalis و آويشن در محلول نگهدارنده رز )

(Rosa sp. ) كاهش بار میكروبی، باعث افزايش جذب با

محلول نگهدارنده شده و در نتیجه افزايش عمر گلجايی اين 

رزماری و آويشن  هایگل را سبب شدند و استفاده از اسانس

داری بر اندازه قطر گل داشت )حسینی ثیر مثبت و معنیأت

 (. 1390درويشان و همكاران، 

 دگاری گل ای اثر عصاره رزماری روی ماندر مطالعه

های در غلظت (Gladiolus grandiflara)بريده گاليول شاخه

مختلف بررسی گرديد و اين نتیجه حاصل شد كه كه تیمار 

درصد بیشترين میزان آنتوسیانین گلبرگ را داشته و  25/6

عصاره اين گیاه برای افزايش عمر گلجايی و نگهداری گاليول 

 (.1390مناسب است )محمدی و همكاران، 

 Satureja)های گیاهی مرزه در ارزيابی اثر اسانس

hortensis)، ( اكالیپتوسEucalyptus sp. و كارواكرول بر )

 Dianthus) میخک بريدهشاخهبرخی صفات گل 

caryophyllus L.)  مشخص گرديد كه اسانس كارواكرول در

گرم در لیتر بیشترين عمر گلجايی میلی 120و  80های غلظت

تیمارها را ايجاد كرد و بهترين جذب آب هم به نسبت به ساير 

گرم در لیتر تعلق داشت میلی 80تیمار اسانس مرزه با غلظت 

 (.1390زاده و الهیان، )عباس

 (Carum copticum)های گیاهی زنیان مطالعه روی اسانس

رز  بريدهشاخهو مرزه بر عمر گلجايی و خصوصیات گل 

(Rosa hybrid L.) خیر در أها باعث تاسانس نشان داد كه اين

شدن گل نسبت به شاهد گرديد و عمر گلجايی از اين طريق باز

های اسانس (.Jalili Marandi et al., 2011افزايش يافت )

گیاهی و نانوذرات نقره باعث كاهش آلودگی باكتريايی در 

( Gerbera jamesonii)ژربرا  بريدهشاخهمحلول گلجايی گل 

های اثر اسانسدر مطالعه (. Oraee et al., 2011گردند )می

گیاهی، نانوذرات نقره و اسید سالیسیلیک روی آلودگی میخک 

مشخص شد كه تمامی تیمارها نسبت به شاهد باعث كاهش 

 ,Kazemi and Ameriگردند )چند برابری جمعیت باكتری می

2012 .) 

 های مختلف هدف از اين مطالعه بررسی اثر غلظت

(، اكالیپتوس و .Geranium spژرانیوم )یاه های سه گاسانس

كننده محلول عنوان مواد ضدعفونی( به.Myrtus sp) مورد

گلجايی روی ماندگاری و برخی خصوصیات فیزيولوژيكی گل 

 و معرفی بهترين تیمارها بود.بريده میخک شاخه

 

 هامواد و روش

 بريده میخک كههای شاخه گل 1396ماه در خردادمواد گیاهی: 

ای در شهر در مرحله تجاری برداشت شده بودند، از گلخانه

محالت تهیه و بالفاصله برای انجام آزمايش و ارزيابی صفات 

به آزمايشگاه پس از برداشت دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت 

 7بندی و چیده شدند و طی ها طی شب بستهمنتقل شدند. گل

ها از شركت ساعت از محالت به رشت ارسال شدند. اسانس

 باريج اسانس خريداری گرديدند.

تصادفی  صورت طرح كامالًاين آزمايش بهطرح آزمایشی: 

یاهان ژرانیوم، مورد و های گتیمار شامل اسانس 10با 

 600لیتر در میلی 10و 6، 2هر كدام در سه سطح ) اكالیپتوس

 3مقطر همراه با مقطر( همراه با تیمار شاهد )آبلیتر آبمیلی

صد ساكارز( انجام شد. برای هر تیمار سه تكرار در نظر در

پالت و در هر پالت چهار شاخه گل و در  30گرفته شد و 

شاخه گل در آزمايشگاه مورد ارزيابی قرار  120مجموع 

ساعته، شدت نور  12گرفتند. آزمايش در شرايط تناوب نوری 
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 70تا  60مربع بر ثانیه، رطوبت نسبی میكرومول بر متر 12

 گراد انجام شد. درجه سانتی 20± 2درصد و دمای 

متر سانتی 52ها روی  ارتفاع گلها:  سازی گلنحوه آماده

ها با برچسب كدگذاری شده و پس از توزين با  تنظیم شد. گل

لیتر میلی 600های پالستیكی حاوی ترازوی ديجیتال، در گلدان

رد و ساكارز مقطر به همراه اسانس ژرانیوم، اكالیپتوس و موآب

 صورت مداوم تیمار شدند. در طول آزمايش درصد به 3

منظور جلوگیری از انسداد آوندی هر چهار روز يک بار عمل به

متر درون آب سانتی 5/0برش انتهای ساقه )ريكات( به اندازه 

 تیمار مورد استفاده به قرار زير بودند: ده انجام شد.

 1- C2مقطر )شاهد(، : آب- O1لیتر میلی 2لیپتوس ): اكا

لیتر در میلی 6: اكالیپتوس )O2 -3مقطر(، لیتر آبمیلی 600در 

لیتر در میلی 10: اكالیپتوس )O3 -4مقطر(، لیتر آبمیلی 600

 600لیتر در میلی 2: مورد )M1 -5مقطر(، لیتر آبمیلی 600

  600لیتر در میلی 6: مورد )M2 -6مقطر(، لیتر آبمیلی

  600لیتر در میلی 10: مورد )M3 -7مقطر(، آب لیترمیلی

  600لیتر در میلی 2: ژرانیوم )G1 -8مقطر(، لیتر آبمیلی

  600لیتر در میلی 6: ژرانیوم )G2 -9مقطر(، لیتر آبمیلی

 600لیتر در میلی 10: ژرانیوم )G3 -10مقطر(، لیتر آبمیلی

 مقطر(.لیتر آبمیلی

طول عمر گلجايی به گلجایی: عمر ، گیری صفاتاندازه

فاصله شروع تیمار تا زمان پیری گل كه همراه با پژمردگی 

صورت روز بیان شد. میانگین باشد تعريف و به ها میگلبرگ

عنوان عمر گلجايی آن پالت در نظر های هر پالت بهعمر گل

 گرفته شد.

ها، با توجه به میزان وزن نهايی گل، وزن بازبرشوزن تر: 

ها و وزن نهايی، افزايش وزن تر برحسب گرم به يزشوزن ر

 اساس رابطه زير محاسبه شد:ازای هر شاخه گل بر

ها + وزن )وزن ريزش -وزن تر اولیه = افزايش وزن تر

 ها + وزن نهايی(بازبرش

پس از پايان عمر گلجايی هر گل، درصد ماده خشک: 

گراد به یدرجه سانت 70گیری شد و در دمای وزن تر آن اندازه

شدن ساعت قرار داده شد. پس از اطمینان از خشک 24مدت 

ها با ترازوی ديجیتال توزين شدند. درصد ماده  كامل گل

 خشک از رابطه زير محاسبه شد:

وزن خشک( = درصد  ++ها در روز آخر  )وزن تر گل× 100

 ماده خشک

 600با توجه به حجم اولیه محلول گلجايی )جذب آب: 

و میزان تبخیر اتاق و كاهش حجم محلول گلجايی، لیتر( میلی

ml g) برحسبجذب آب از فرمول زير 
-1

FW)  ():محاسبه شد 

ها + )میانگین تبخیر اتاق +  جذب آب = میانگین وزن تر گل

 600 -مانده در پايان عمر گلجايی( محلول باقی

بدين منظور در روز پنجم عمر محتوای پروتئین گلبرگ: 

گل از هر پالت خارج شد و در آون به  گلجايی يک شاخه

ساعت خشک شد. سپس مقدار پروتئین موجود در  24مدت 

 ( اندازه گیری شد.1976) Bradfordها به روش گلبرگ

افزایش درجه بریکس )درصد ساکارز موجود در ساقه(: 

 ر از رفركتومتر دستی استفاده شد.گیری اين فاكتوبرای اندازه

های انتهای ساقه در ابتدا و ازبرشبدين صورت كه بعد از ب

ها انتهای عمر گلجايی، يک قطره از آب موجود در برش

 N-1αای رفركتومتر دستی )مدل ها( روی صفحه شیشه)ريكات

كشور ژاپن( ريخته و درجه بريكس  ATACOساخت شركت 

دست بار خوانده شد. تفاضل بین اعداد بهآن هر دو روز يک

یانگین بريكس روز دوم و میانگین گیری مآمده از اندازه

عنوان درجه بريكس آن شاخه بريكس روز آخر عمر گلجايی به

 گرفته شد. گل در نظر

بدين منظور در روز پنجم عمر رنگیزه کاروتنوئید گلبرگ: 

گلجايی، يک شاخه از هر پالت خارج شد و میزان رنگیزه 

 Majumderو  Mazumdarكاروتنوئید با استفاده از روش 

 گیری شد.( اندازه2003)

گیری مقدار منظور اندازهبهو کل برگ:  a ،bکلروفیل 

كلروفیل، در روز پنجم آزمايش يک شاخه گل از هر پالت 

و  Mazumdarروش و كل به a ،bخارج شد. مقدار كلروفیل 

Majumder (2003اندازه ).گیری شد  

تعداد كلونی شمارش باکتری ساقه و محلول گلجا: 

متر انتهای ها در دو سطح شامل اولین و دومین سانتیباكتری
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 39 ...( با.Dianthus caryophyllus L) خکیبهبود عمر پس از برداشت گل م

 

 

گیری از انتهای ساقه و محلول گیری شد. نمونهها اندازهساقه

ساعت پس از شروع آزمايش انجام شد. آنها با آب  24گلجا 

درصد سرم نمكی معمولی  9/0كشی شدند و با مقطر آب

گار لیتر از محلول روی آمیلی 1/0گیری شدند. سپس عصاره

گراد به درجه سانتی 37كشت شد و در يک انكوباتور با دمای 

ساعت قرار داده گرفت. شمارش باكتری به روش  24مدت 

Liu ( و توسط يک میكروسكوپ انجام شد.2009و همكاران ) 

شدن گیری پراكسیدهبرای اندازهشدن لیپیدها: پراکسیده

و  Heathروش با استفاده از  (MDA) آلدئیددی ها، مالونلیپید

Parker (1986به )شدن عنوان محصول واكنش پراكسیده 

گیری در روز گیری گرديد. نمونههای چرب غشاء اندازهاسید

گرم از بافت گلبرگ توسط ازت  5/0مقدار  پنجم انجام گرفت.

برداری شد. عصاره حاصل در مايع و بافر سولفات پتاسیم نمونه

دور در دقیقه  10500و  14000گراد در درجه سانتی 4دمای 

دقیقه سانتريفیوژ شد و سوپرناتانت با يک  20مدت به

مايكرولیتر از سوپرناتانت با  200میكروپیپت جدا گرديد. سپس 

 ( و مواد TCAكلرواستیک اسید )مايكرولیتر تری 1000

( مخلوط شد و در TBASكننده اسید تیوباربیتوريک )واكنش

دقیقه گرمادهی گرديد. بالفاصله  30مدت يک حمام آب داغ به

 30مدت ها در يک ظرف پرشده با يخ بهبعد از اين عمل، نمونه

درجه  4دقیقه قرار داده شدند. مخلوط سردشده در دمای 

دقیقه  20مدت دور در دقیقه به 10500گراد در سانتی

سنج سانتريفیوژ شد. سپس طیف جذبی محلول در يک طیف

. خوانده شدنانومتر  600و  532موج )اسپكتروفتومتر( در طول

دست آمده در فرمول زير قرار داده شدند و مقدار اعداد به

MDA .محاسبه گرديد 
MDA (nmol/Gfw) = A532nm – A600nm 

توسط  PODفعالیت آنزيم : (POD) ازآنزیم پراکسید

به اين منظور، در گیری شد. ( اندازه2007و همكاران ) Inروش 

خه گل از ظرف خارج شد و تعدادی از روز پنجم، يک شا

موالر از بافر فسفات میلی 50های آن جدا گرديد و با گلبرگ

در دمای گیری شد. عصاره حاصل عصاره 7پتاسیم در اسیديته 

دقیقه  20مدت دور در دقیقه به 10500گراد در درجه سانتی 4

ه عنوان عصاره آنزيمی استفادسانتريفیوژ گرديد. سوپرناتانت به

مايكرولیتر از  450مايكرولیتر از عصاره با  100بنابراين،  شد.

مايكرولیتر از  450( و H2O2هیدروژن ) آب اكسیژنه يا پراكسید

سپس طیف جذبی محلول در  محلول گواياكول مخلوط گرديد.

در   V-530مدل   JASCOسنج )اسپكتروفتومتر(يک طیف

در واحد  PODو فعالیت  خوانده شدنانومتر  470موج طول

 نانومول در هر گرم وزن تر محاسبه گرديد.

گیری مانند عصاره(: SODآنزیم سوپر اکسید دیسموتاز )

( انجام شد. مخلوط واكنش؛ PODروش فوق )برای آنزيم 

موالر نیتروبلو میلی 25لیتر عصاره آنزيمی، میلی 1/0حاصل از 

  1/0موالر متیونین، میلی 13(، NBTCتترازولیوم كلرايد )

  50موالر كربونات سديم و میلی EDTA ،50موالر میلی

موالر بافر فسفات پتاسیم، در زير المپ فلوئورسنت در میلی

ها در يک گراد چرخانده شدند. نمونهدرجه سانتی 22دمای 

ارزيابی  دقیقه نگهداری شدند. برای 30مدت اتاق تاريک به

-UV-120و مدلاز اسپكتروفتومتر شیمادز SODفعالیت آنزيم 

 Giannopolitis andنانومتر استفاده شد ) 560موج در طول 02

Ries, 1997 .) 

ثبت  Excelافزار ها ابتدا در نرمدادهها: تجزیه و تحلیل داده

افزار آماری شدند، سپس تجزيه و تحلیل آنها با استفاده از نرم

SAS ها براساس آزمون  و مقايسه میانگینLSD  در سطح

 پنج درصد انجام شد. احتمال 

 

 و بحث نتایج

ها براساس نتايج حاصل از تجزيه واريانس دادهعمر گلجایی: 

گلجايی در سطح آماری يک  اثر تیمارهای مختلف روی عمر

(. نتايج حاصل از مقايسه میانگین 1دار بود )جدول درصد معنی

 73/15لیتر مورد با میلی 2تیمارها نشان داد كه تیمار اسانس 

ثیر را داشت و عمر أروز( بیشترين ت 74/9نسبت به شاهد ) روز

شده در روز افزايش داد. همچنین تركیبات استفاده 6گلجايی را 

در  روز( برتر بودند. ضمناً 74/9كلیه تیمارها نسبت به شاهد )

روز  13/12لیتر مورد با میلی 10های مختلف تیمار بین اسانس

  (.2ايی را نشان داد )جدول ثیر در افزايش عمر گلجأكمترين ت

افزايش عمر گلجايی در اين مطالعه به كمک تركیبات فوق 
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 1400 سال ،41ه ، شمار10جلد فرآیند و کارکرد گیاهی،  40

 

 

های ژرانیوم، مورد و اکالیپتوس بر عمر گلجایی و سایر صفات فیزیولوژیکی و میکروبی پس از تجریه واریانس اثر اسانس -1جدول 

 بریده میخکبرداشت گل شاخه

 منبع تغییرات
درجه 

 آزادی

عمر 

یگلجاي  

درصد ماده 

 خشک

شاخص كاهش 

 قطر گل

افزايش درجه 

 بريكس

وزن  افزايش

 تر
 جذب آب

20/9 9 تیمار ** 02/11 ** 00094/0 ** 109/0 ** 836/6 ** 66/1 ** 

8055/0 20 خطا  207/1  0001/0  0034/0  111/0  237/0  

 ضريب تغییرات
 

50/6  52/4  10/1  84/12  37/9  81/10  

 داررمعنی: غیnsدرصد و  1دار در سطح ** معنی

 

 -1ادامه جدول 

 منبع تغییرات
درجه 

 آزادی

 كاروتنوئید

 گلبرگ

پروتئین 

 گلبرگ
 bكلروفیل  aكلروفیل 

كلروفیل 

 كل

باكتری 

 محلول

باكتری 

 انتهای ساقه

031/0 9 تیمار ** 18/5 ** 095/2 ** 555/0 ** 705/4 ** 778** 1654** 

0083/0 20 خطا  067/1  0017/0  0096/0  0119/0  108 219 

ريب تغییراتض  
 

80/1  28/9  66/6  08/3  16/1  27/13  51/12  

 دار: غیرمعنیnsدرصد و  1دار در سطح ** معنی

 

های ژرانیوم، مورد و اکالیپتوس بر عمر گلجایی و سایر صفات فیزیولوژیکی و میکروبی پس از مقایسه میانگین اثر اسانس -۲جدول 

 بریده میخکبرداشت گل شاخه

 تیمارها
 یعمر گلجاي

 )روز(

درصد ماده خشک 

 )درصد(

افزايش درجه بريكس 

 )درصد(

وزن افزايش 

 تر )گرم(

لیتر جذب آب )میلی

 بر گرم وزن تر(

كاروتنوئید )میكروگرم 

 بر گرم وزن تر(

C 74/9  d 39/21  e 220/0  e 35/1  g 19/3  c 778/4  b 

G1 73/13  bc 05/25  bc 233/0  e 50/4  bc 40/5  a 003/5  a 

G2 42/13  bc 67/24  bcd 323/0  de 08/5  ab 04/5  a 026/5  a 

G3 74/14  ab 68/25  ab 780/0  a 21/4  c 04/4  bc 108/5  a 

M1 73/15  a 80/21  e 430/0  bc 61/3  d 52/4  ab 095/5  a 

M2 75/14  ab 42/27  a 350/0  cd 80/2  e 80/3  bc 129/5  a 

M3 13/12  c 73/22  de 490/0  b 50/1  g 51/4  ab 044/5  a 

O1 13/15  ab 60/25  ab 440/0  bc 24/5  a 39/5  a 047/5  a 

O2 75/14  ab 13/23  cde 740/0  a 10/5  ab 14/5  a 026/5  a 

O3 75/13  bc 04/25  bc 533/0  b 15/2  f 99/3  bc 136/5  a 

C ،شاهد =G1 لیتر، میلی ۲= ژرانیومG2 لیتر، میلی 6= ژرانیومG3 لیتر، میلی 10= ژرانیومM1 لیتر، میلی ۲= موردM2 لیتر، میلی 6= مورد

M3 لیتر، میلی 10= موردO1 لیتر، میلی ۲= اکالیپتوسO2 لیتر، میلی 6= اکالیپتوسO3 لیترمیلی 10= اکالیپتوس 

 .(LSDباشد )آزمون  درصد می 5دار در سطح احتمال یانگر عدم اختالف معنی*حروف مشابه در هر ستون ب
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  -۲ادامه جدول 

 تیمارها
پروتئین گلبرگ 

 )درصد(

باكتری محلول  كلروفیل كل   bكلروفیل   aكلروفیل 

 )كلون(

باكتری انتهای 

 گرم در گرم وزن تر()میلی ساقه )كلون(

C 07/9  c 722/4  j 445/2  e 16/7  g 33/98  a 162 a 

G1 16/13  a 021/6  f 080/3  bc 10/9  d 00/94  a 136 ab 

G2 03/10  bc 351/6  d 222/3  b 57/9  c 66/66  bc 111 bc 

G3 71/11  ab 726/5  g 968/2  cd 73/8  e 00/94  a 137 ab 

M1 47/11  ab 254/6  e 210/3  b 46/9  c 33/58  c 89 d 

M2 24/11  ab 017/7  b 628/3  a 64/10  b 33/72  bc 114 bc 

M3 46/11  ab 724/5  g 876/2  d 60/8  ef 00/92  a 126 b 

O1 91/12  a 597/7  a 801/3  a 39/11  a 00/55  c 88 d 

O2 00/10  bc 518/5  h 877/2  d 51/8  f 33/85  ab 121 bc 

O3 17/10  bc 938/6  c 725/3  a 66/10  b 66/68  bc 97 cd 

C ،شاهد =G1 = لیتر، میلی ۲ژرانیومG2 = لیتر، میلی 6ژرانیومG3=  لیترمیلی 10ژرانیوم ،M1 لیتر، میلی ۲= موردM2 لیتر، میلی 6= مورد

M3 لیتر، میلی 10= موردO1 = لیتر، میلی ۲اکالیپتوسO2 = لیتر، میلی 6اکالیپتوسO3 = لیترمیلی 10اکالیپتوس 

 (.LSDباشد )آزمون  درصد می 5دار در سطح احتمال یانگر عدم اختالف معنی*حروف مشابه در هر ستون ب

 

علت خصوصیات ضدمیكروبی اين تركیبات توان بهرا می

دانست كه با جلوگیری از انسداد آوندی و بهبود جذب آب 

باعث بهبود رابطه آبی گرديده و از پژمردگی ناشی از كمبود 

 Jaliliاندازند )یر میخأآب جلوگیری كرده و پیری را به ت

Marandi et al., 2011; Di, 2008 .) اسانس گیاهان دارويی

 همانند شمعدانی، اكالیپتوس و مورد دارای تركیبات 

پینن،  -ها )مانند آلفااكسیدانت هستند. ترپنمیكروبی و ضدضد

-كاريوفیلین و جرماكرين-سیمین، آلفا -لیمونین، میرسین، پی

سینئول، نیرول، -8،1انند لینالول، میرتنول، ها )مدی(، ترپنوئید

پروپانوئیدها  -جرانیول، كاريوفیلین اكسید و اسپاتولنول( و فنیل

های ثانويه غالب در ترين متابولیت)مانند متیلوجنول( از مهم

(. لینالول ال، Aleksic and Knezevic, 2014گیاه مورد هستند )

متیل، دی-7،3ال، -1-اكتین-6ال منتون، سیترونلول، جرانیول، 

عنوان تركیبات ثانويه عمده در شمعدانی فورمیت و سلینین به

ترين (. از مهمHsouna and Hamdi, 2012شناسايی شدند )

توان به لیمونین، های ثانويه غالب در اكالیپتوس میمتابولیت

فالندرن، پیپريتون، -ترپینئول، آلفا-سیمین، آلفا-پی

رول، كونیلوسايد، اوكاگلوبولین، آرومادندرين، ويريديفلو

كتون، آكیلفلوروگلوسینول، تری-سیپلوكارپین، اوكالمايدين، بتا

فلورين، سیدروگزيلونال، گراندينول، لوگزوفلبن، ايزوبی

اوگلوبال، ماكروكارپال، پینوسمبرين، روتین، كوئرستین، 

كاتچین، اسید گالیک، اسید االجیک، كازوآرين، تركیبات 

و تركیبات سیانوژنیک گلیكوزيد اشاره كرد استروايدال 

(Brezani and Smejkal, 2013 .) 

های گیاهی آويشن و نعناع باعث افزايش طول عمر اسانس

 Mousavi Bazaz andبريده آلسترومريا شد )گلجايی گل شاخه

Tehranifar, 2011 نتايج پژوهش حاضر با نتايج اين محققان .)

هی در افزايش طول عمر گلجايی های گیاثیر اسانسأدر مورد ت

های نعناع، رزماری و آويشن در محلول اسانس .مطابقت دارد

نگهدارنده رز با كاهش بار میكروبی، باعث افزايش جذب 

محلول نگهدارنده شده و در نتیجه افزايش عمر گلجايی اين 

(. 1390گل را سبب شدند )حسینی درويشان و همكاران، 

( Carum carvil)سانس زيره سیاه همچنین در پژوهشی ديگر ا

گلجايی میخک در مقايسه با اتانول و متانول  در افزايش عمر
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زاده و الهیان (. عباسJalili Marandi et al., 2011ثر بود )ؤم

ثیر اسانس گیاهی اكالیپتوس در افزايش عمر أ( نیز ت1390)

گلجايی میخک را نشان دادند. نتايج تحقیق حاضر با مطالعات 

ثیر عصاره أت ( در1390و همكاران )و نیز يافته محمدی فوق 

بريده گاليول، افزايش عمر رزماری روی ماندگاری گل شاخه

 گلجايی و نگهداری گاليول مطابقت داشت.

ها، اثر با توجه به جدول تجزيه واريانس دادهجذب آب: 

درصد  1تیمارهای مختلف روی جذب آب در سطح آماری 

(. مقايسه میانگین تیمارها نشان داد كه 1دار بود )جدول معنی

لیتر اكالیپتوس كمترين جذب آب را داشت كه با میلی 10تیمار 

  2تیمار داری نداشت. اختالف معنی M2و  G3تیمارهای 

لیتر بر گرم وزن تر بیشترين میلی 40/5لیتر ژرانیوم با میلی

 O3و  G3 ،M2جذب آب را را دارا بود كه با تیمارهای 

 (. 2)جدول  داری نشان دادالف معنیاخت

ثیر أبريده میخک تحت تهای شاخه عمر گلجايی گل

يابد و يافتن راه حل  های انتهای ساقه كاهش میمیكروارگانیسم

گل و همكاران، رسد ) نبینظر میدر اين زمینه ضروری به

توان ها در افزايش جذب آب را میثیر مثبت اسانسأ(. ت1385

دانست كه عالوه  بريدهشاخهروابط آبی در گل  علت بهبودبه

بر حركت آب در آوندها، باعث جلوگیری از انسداد آوندی 

يابد كه با مطالعات نهايت جذب آب افزايش میشده و در

و همكاران  Figueroa( و 1390زاده و همكاران )منشی

 سو بود. دلیل ديگر برتری تیمارهای فوق را (، هم2005)

ها و  ها )اعم از باكتریكنترل فعالیت میكروارگانیسمتوان در می

گردند ها( دانست كه باعث جلوگیری از انسداد آوندی میقارچ

گردد. و با كنترل فعالیت آنها، افزايش در جذب آب مشاهده می

تركیبات موجود در هر سه اسانس شمعدانی، مورد و اكالیپتوس 

سی دارند كه ويروقارچی و ضدباكتريايی، ضدخاصیت ضد

 باعث كاهش قابل توجه در جمعیت میكروبی انتهای ساقه 

 Hsouna and Hamdi, 2012; Brezani andشوند )می

Smejkal, 2013; Aleksic and Knezevic, 2014گل و (. نبی

كننده و ( دريافتند كه تركیبات ضدعفونی1385همكاران )

داری باعث طور معنیها بهبیوتیکتركیبات ضداتیلنی و آنتی

گردند كه با میخک می بريدهشاخهافزايش جذب آب در گل 

 خوانی داشت. يافته تحقیق حاضر هم

ها نشان داد كه تجزيه واريانس دادهدرصد ماده خشک: 

اثر تیمارهای مختلف روی درصد ماده خشک در سطح آماری 

ها نشان (. مقايسه میانگین داده1دار بود )جدول درصد معنی 1

لیتر مورد با میلی 6كه بیشترين ماده خشک مربوط به تیمار داد 

لیتر مورد پس از شاهد میلی 2عالوه تیمار درصد بود. به 42/27

 (.2كمترين درصد ماده خشک را نشان داد )جدول 

 علت برتری تركیبات ضدمیكروبی در اين مطالعه را 

توان به بهبود جذب آب همراه با ساكارز و جلوگیری از می

ها نسبت داد كه باعث جلوگیری از انسداد فعالیت پاتوژن

آوندها شده و در نتیجه باعث بهبود بیومس خشک در گیاه 

های افزايش گردند. الزم به ذكر است كه يكی از شاخصمی

عمر پس از برداشت تجمع قند و مصرف كمتر آن است. 

كارگیری همچنین دلیل افزايش درصد ماده خشک در اثر به

توان به تجمع ساكارز و كاهش تنفس های گیاهی را میساسان

ها باعث بهبود روابط در گیاه نسبت داد. استفاده از اين اسانس

گل و همكاران گردد. نبیآبی و افزايش وزن تر و خشک می

میكروبی با كنترل ( نشان دادند كه تركیبات ضد1385)

ومس ها و بهبود جذب آب باعث افزايش بیمیكروارگانیسم

 گردند.میخک می

اساس نتايج حاصل از تجزيه برافزایش درجه بریکس: 

ها، اثر تیمارهای مختلف روی درجه بريكس در واريانس داده

(. مقايسه میانگین 1دار بود )جدول درصد معنی 1سطح آماری 

ها نشان داد كه بیشترين افزايش درجه بريكس مربوط به داده

 6درصد بود كه با تیمار  780/0با  لیتر ژرانیوممیلی 10تیمار 

داری نداشت و كمترين افزايش لیتر اكالیپتوس تفاوت معنیمیلی

لیتر ژرانیوم بود كه با میلی 2درجه بريكس مربوط به تیمار 

 (. 2داری نشان نداد )جدول شاهد اختالف معنی

های گیاهی مورد افرايش درجه بريكس با استفاده از اسانس

یل جلوگیری از كاهش میزان كربوهیدرات در ساقه دلمطالعه، به

تركیبی  زيرا هر افتد.اتقاق می ATPخصوص و مواد تنفسی به

تواند كند می جلوگیری هاسوختن كربوهیدرات از كه بتواند
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باعث بهبود محتوای كربوهیدرات و نگهداشت اين تركیبات در 

 منبع و هاگل ها، منبع اصلی تغذيهساقه گردد. كربوهیدرات

فیزيولوژيكی  و بیوشیمیای فرآيندهای تمام برای نیاز مورد انرژی

خیر أترين عامل در به تهستند. عمده بريدهشاخه هایگل

-بريده، افزايش میزان كربوهیدراتهای شاخه انداختن پیری گل

. مقدار قند )مواد جامد محلول( يكی استهای موجود در گل 

بريده است. های شاخه گلاز عوامل مهم تعیین میزان عمر 

بنابراين هر چه درصد ماده كربوهیدراتی ذخیره شده بیشتر 

 (.Mutui et al., 2001يابد )باشد طول عمر گلجايی افزايش می

رود. قندها كار میترين قندی است كه بهساكارز، معمولی

 شده، تسريع بازشدن های بازموجب افزايش تعداد غنچه

شوند ها می یری و افزايش طول عمر گلگها، بهبود رنگغنچه

(Verlinden and Garcia, 2004 قند و ساير مواد جامد .)

محلول در ساقه بخش بزرگی از پتانسیل اسمزی گلبرگ 

های گلبرگ، شوند كه با ورود به واكوئل سلول محسوب می

 ها و كمک به شكوفايی باعث كاهش پتانسیل اسمزی سلول

 اندازند خیر میأس، پیری را به تگل شده و با افزايش تنق

 (.1388)ادريسی، 

اساس نتايج حاصل از تجزيه واريانس بر: افزایش وزن تر

 1ها، اثر تیمارهای مختلف روی وزن تر در سطح آماری داده

ها نشان (. مقايسه میانگین داده1دار بود )جدول درصد معنی

بیشترين گرم  24/5لیتر اكالیپتوس با میلی 2داد كه تیمار 

گرم داشت و با  35/1افزايش وزن تر را نسبت به شاهد با 

داری نشان نداد. همچنین معنی اختالف O2و  G2تیمارهای 

لیتر مورد كمترين افزايش وزن تر را نشان داد كه میلی 10تیمار 

 (.2داری نداشت )جدول با شاهد اختالف معنی

وزن يكی از داليل عمده كاهش وزن تر پس از برداشت 

اولیه، گرفتگی آوندهای چوبی ساقه در اثر رشد 

باشد. رشد میكروبی  ها می هايی مانند باكتریمیكروارگانیسم

موجب افزايش مقاومت ساقه در جريان آب شده و از حركت 

 ,Van Doorn and Cruzكند ) آب به باالی ساقه جلوگیری می

گیرند وقتی داخل آب قرار می بريدهشاخههای  (. اكثر گل2000

دهند. اين تنش آبی نتیجه انسداد عالئم كمبود آب را نشان می

آوندی و كاهش هدايت آب در ساقه و يا افزايش میزان تبخیر 

بريده هر چه به مرحله های شاخه و تعرق است. در واقع گل

دلیل كاهش جذب آب و شوند وزن تر آنها بهپیری نزديكتر می

يابد، لذا تورژسانس كاهش میها ها و برگاز بین رفتن گلبرگ

دادن آب، بريده با از دستهای شاخه سلولی كاهش يافته و گل

گل و همكاران (. نبی1388شود )ادريسی، شان كم میوزن

كننده و تركیبات ( دريافتند كه تركیبات ضدعفونی1385)

داری باعث افزايش جذب آب در گل طور معنیضداتیلنی به

( بیان 1390ردند. بیات و همكاران )گمیخک می بريدهشاخه

  100كردند تیمارهايی كه حاوی اسانس مرزه با غلظت 

ثیر را در أگرم در لیتر بودند در بین تیمارها بیشترين تمیلی

افزايش و حفظ وزن تر نسبت به وزن تر اولیه گل میخک 

 داشتند كه نتايج اين پژوهش با نتايج آنها مطابقت دارد.

اساس نتايج حاصل از تجزيه بر: گکاروتنوئید گلبر

واريانس، اثرات تیمارهای مختلف روی كاروتنوئید گلبرگ در 

(. مقايسه میانگین 4دار بود )جدول درصد معنی 1سطح آماری 

ها نشان داد كه بیشترين میزان كاروتنوئید در بین تمامی داده

 136/5لیتر اكالیپتوس با میلی 10تیمارها مربوط به تیمار 

جز شاهد زن تر بود كه با تیمارهای ديگر بكروگرم در گرم ومی

داری نداشت. كمترين میزان كاروتنوئید مربوط به اختالف معنی

داری لیتر ژرانیوم بود كه با شاهد اختالف معنیمیلی 2تیمار 

(. در اين مورد همه تیمارها نسبت به شاهد 2نشان داد )جدول 

 اروتنوئید شدند.داری باعث افزايش كصورت معنیبه

ثیر مثبت أتوان به تعلت برتری تركیبات ضدمیكروبی را می

آنها بر بهبود جذب آب نسبت داد كه مستقیماً بر گلبرگ و 

ثر است كه اين امر با ؤهای آن مغیرمستقیم بر میزان رنگیزه

( منطبق است. وجود رنگیزه و عدم 1390آبادی )نتايج هاشم

های كیفیت پس از ز شاخصگیری گلبرگ گیاه يكی ارنگ

است كه يكی از داليل اصلی  بريدهشاخههای  برداشت گل

كاهش آنها با پیری و عمر گلجايی در ارتباط است. در اين بین 

آنتوسیانین از اهمیت خاصی در طول  و های كاروتنويیدرنگیزه

برخوردار هستند.  بريدهشاخههای  عمر پس از برداشت گل

های پیر  الئم شايع در بسیاری از گلپريدگی يكی از عرنگ
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های پیر تا حدود زيادی است و تغییرات رنگ در گلبرگ

(. بصیری 1388در واكوئل است )ادريسی،  pHوابسته به تغییر 

( دريافتند كه استفاده از تركیبات 1390و همكاران )

های مختلف باعث افزايش میزان ضدمیكروبی در غلظت

گردد. محمدی و میخک می بريدهشاخهكاروتنوئید گلبرگ گل 

( دريافتند كه استفاده از تركیبات تمديدكننده 1390همكاران )

های پايین باعث افزايش میزان رنگیزه عمر گلجايی در غلظت

جاری و همكاران گردد. كالتهگاليول می بريدهشاخهدر گل 

ثیر تركیبات أرز و ت بريدهشاخه( با مطالعه روی گل 1387)

ی روی عمر گلجايی و خصوصیات مورفولوژيكی ضدمیكروب

اتیلنی باعث همراه تركیبات ضدآن دريافتند كه اين تركیبات به

 گردد.های رز میها در گلبرگافزايش میزان رنگیزه

اساس نتايج حاصل از تجزيه واريانس، برپروتئین گلبرگ: 

 1اثر تیمارهای مختلف روی پروتئین گلبرگ در سطح آماری 

ها نشان (. مقايسه میانگین داده1دار بود )جدول عنیدرصد م

درصد بیشترين  16/13لیتر ژرانیوم با میلی 2داد كه تیمار 

اختالف  O3و  G2، O2پروتئین را دارا بود كه با تیمارهای 

همچنین كمترين میزان پروتئین گلبرگ در  داری داشت.معنی

با شاهد اختالف لیتر اكالیپتوس مشاهده گرديد كه میلی 6تیمار 

 (.2)جدول  داری نشان ندادمعنی

تواند ناشی از كاهش فعالیت بهبود پروتئین گلبرگ می

كننده پروتئین، كاهش تنش خشكی و بهبود های تجزيهآنزيم

جذب آب و رابطه آبی باشد كه باعث ثبات و پايداری غشا 

 Soodگرديده و از تخريب پروتئین جلوگیری خواهد كرد )

and Nagar, 2003; Lerslerwonga et al., 2009). 

شاخص ثبات غشاء سلول بسیار  بريدهشاخههای  در گل

شود اما در  مهم بوده و در اوايل برداشت كمتر از آن كاسته می

رسد. علت افزايش پروتئین را زمان پیری اين كاهش به اوج می

دلیل كاهش فعالیت آنزيم پپتیداز دانست كه در توان بهمی

 Cersisری از گیاهان زينتی از جمله درخت ارغوان )بسیا

siliquastrum( گزارش شده است )Ezhilmathi et al., 2007 .)

تواند كاهش تنش خشكی و بهبود همچنین ديگر علت آن می

باشد كه  بريدهشاخههای  در رابطه آبی و جذب بهتر آب در گل

غشاء از تخريب غشا جلوگیری كرده و باعث ثبات و پايداری 

( نشان دادند كه 2012) Ameriو  Kazemiشود.  سلولی نیز می

تركیبات تمديدكننده عمر گلجايی يا نگهداشت ثبات غشاء 

باعث بهبود میزان پروتئین و جلوگیری از زوال آن و كاهش 

مشاهده شد كه  گردند. همچنیناكسیداسیون لیپید در میخک می

روند میزان هر چه به سمت پیری می بريدهشاخههای گل

 Ezhilmathi etيابد )سلولی كاهش می یشاخص ثبات غشا

al., 2007( دريافت كه استفاده از تركیبات 1390آبادی )(. هاشم

ثبات  افزايش و گلبرگ پروتئین نگهداشت باعث ضدمیكروبی

های گردد. يافتهمیخک رقم تمپو می بريدهشاخهگل  غشاء در

 فوق مويد نتايج تحقیق حاضر است.

اساس نتايج حاصل از تجزيه واريانس، اثر بر: aکلروفیل 

درصد  1در سطح آماری  aتیمارهای مختلف روی كلروفیل 

(. مقايسه میانگین تیمارها نشان داد كه 1دار بود )جدول معنی

 2مربوط به تیمار  aدر بین كلیه تیمارها، بیشترين كلروفیل 

گرم وزن تر نسبت  گرم درمیلی 597/7لیتر اكالیپتوس با میلی

داری به شاهد بود كه با همه تیمارهای ديگر اختالف معنی

لیتر میلی 6در تیمار a داشت. همچنین كمترين میزان كلروفیل 

اكالیپتوس مشاهده گرديد كه با همه تیمارهای ديگر اختالف 

 (. 2داری داشت )جدول معنی

اساس نتايج حاصل از تجزيه واريانس، بر: bکلروفیل 

 1در سطح آماری  bثرات تیمارهای مختلف روی كلروفیل ا

(. مقايسه میانگین تیمارها نشان 1دار بود )جدول درصد معنی

مربوط به تیمار  bداد كه در بین كلیه تیمارها، بیشترين كلروفیل 

گرم در گرم وزن تر نسبت میلی 801/3لیتر اكالیپتوس با میلی 2

داری معنیاختالف  O3 و M2به شاهد بود كه با تیمارهای 

  10در تیمار b نداشت. همچنین كمترين میزان كلروفیل 

اختالف  O2و  G3لیتر مورد مشاهده شد كه با تیمارهای میلی

 (.2داری نداشت )جدول معنی

اساس نتايج حاصل از تجزيه واريانس، برکلروفیل کل: 

 1اثرات تیمارهای مختلف روی كلروفیل كل در سطح آماری 

(. مقايسه میانگین تیمارها نشان 1دار بود )جدول معنی درصد

لیتر میلی 2داد كه بیشترين كلروفیل كل مربوط به تیمار 
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گرم در گرم وزن تر نسبت به شاهد میلی 39/11اكالیپتوس با 

داری داشت. بود كه با همه تیمارهای ديگر اختالف معنی

لیتر مورد لیمی 10همچنین كمترين میزان كلروفیل كل در تیمار 

 (.2ديده شد كه میزان آن حتی از شاهد هم كمتر بود )جدول 

 ثیر تیمارهای فوق در افزايش میزان كلروفیل را أعلت ت

دلیل جلوگیری از فعالیت آنزيم كلروفیالز دانست كه توان بهمی

 Mousavi Bazaz andگردد )باعث بهبود میزان كلروفیل می

Tehranifar, 2011 در گیاهان از نظر جذب و به (. كلروفیل

كارگیری انرژی نورانی در فتوسنتز نقش اساسی بر عهده دارند. 

اين تركیبات گیاهی با جلوگیری يا از طريق به تعويق انداختن 

گردند. زرد ها باعث بهبود شاخص كلروفیل میزردی برگ

های حساس شدن برگ يک پديده معمول در بسیاری از گونه

(، داوودی .Lilium spسوسن )مثل آلسترومريا، 

(Chrysanthemum sp. )و شب( بوMatthiola sp.می )  .باشد

ها، زردی برگ ممكن است توسط قرار در بسیاری از گونه

مدت طوالنی در تاريكی در طی انبار يا حمل و دادن گیاهان به

 .(Ferrant et al., 2002; Gross et al., 2016وجود آيد )نقل به

 شوند پروتئین آنها های بالغ از گیاه جدا میبرگهنگامی كه 

دادن ها در اثر از دستشود، كلروپالست سرعت آزاد میبه

كلروفیل متالشی شده و در نتیجه يک جريان رو به خارج 

ای از طريق غشا منفذدار ها و اسیدهای هستهنیتروژن، چربی

و  Mousavi Bazaz(. 1388آيد )فهیمی، وجود میبه

Tehranifar (2011ت )بريده های گیاهی بر گل شاخهثیر اسانسأ

آلسترومريا را بررسی كرده و دريافتند كه استفاده از اسانس 

گرم در لیتر میزان كلروفیل را نسبت به میلی 50زيره با غلظت

( 1390واحد افزايش داد. بصیری و زارعی ) 2شاهد حدود 

اه میخک یثیر در بررسی اثر تركیبات ضدمیكروبی بر گأت

شده با اين تركیبات های تیمار دريافتند كه میزان كلروفیل در گل

( دريافت كه تیمار 1390آبادی )بیشتر از شاهد بود. هاشم

با تركیبات ضدمیكروبی ‘ تمپو’میخک رقم  بريدهشاخههای  گل

اتیلنی بیشترين میزان كلروفیل را نسبت به شاهد در پی و ضد

 ژوهش با نتايج آنها مطابقت دارد.داشته است. نتايج اين پ

اساس نتايج حاصل از برباکتری ساقه و محلول گلجا: 

ها نشان داد كه اثر تیمارهای مختلف روی تجزيه واريانس داده

جمعیت باكتريايی انتهای ساقه و محلول گلجا در سطح آماری 

(. همچنین جدول مقايسه 1دار بود )جدول درصد معنی 1

 2كلنی بیشترين و تیمار  33/98داد كه شاهد با ها نشان میانگین

كلنی كمترين باكتری محلول گلجا  00/55لیتر اكالیپتوس با میلی

را به خود اختصاص دادند. همچنین بیشترين باكتری انتهای 

 2كلنی و كمترين آن به تیمار  162ساقه مربوط به شاهد با 

 (.2كلونی بود )جدول  88لیتر اكالیپتوس با میلی

ها باعث ها و قارچ هايی همچون باكتریمیكروارگانیسم

 بريدهشاخهانسداد آوندهای چوبی و كاهش كیفیت گل 

ثر بوده و ؤزا مها در تولید اتیلن درونشوند. میكروارگانیسم می

و تولید تركیبات  بريدهشاخهموجب كاهش عمر گلجايی گل 

ثیر أ(. علت تBorochov and Woodson, 1989شوند )سمی می

های انتهای ساقه و محلول  تركیبات فوق در غلبه بر باكتری

ها و ثیر ضدمیكروبی آنها بر پاتوژنأدلیل تتوان بهگلجا را می

ها دانست كه از اختالل در عملكرد و زنجیره تنفسی پاتوژن

 ها جلوگیری كرده و نهايتاً باعث مرگ آنها فعالیت پاتوژن

( 2011و همكاران ) Oraee (.1390 آبادی،گردند )هاشممی

های گیاهی و نانو ذرات نقره باعث گزارش كردند كه اسانس

 بريدهشاخهكاهش آلودگی باكتريايی در محلول گلجايی گل 

بريده سوسن مشخص گردند. با مطالعه روی گل شاخهژربرا می

شد كه تركیبات ضدمیكروبی با اختالل در تقسیم سلولی 

  بريدهشاخهر گلجايی اين گل ها باعث افزايش عم باكتری

(. نتايج اين تحقیق با 1390گردند )اسفندياری و همكاران، می

 نتايج آنها مطابقت دارد.

: آلدئید()میزان مالون دی MDAپراکسیداسیون لیپیدها 

ها نشان داد كه اثر اساس نتايج حاصل از تجزيه واريانس دادهبر

یپیدها در سطح ها بر پراكسیداسیون لسطوح مختلف اسانس

ها (. مقايسه میانگین داده3دار بود )جدول درصد معنی 1آماری 

لیتر اكالیپتوس با میلی 6نشان داد كه در بین تیمارها، تیمارهای 

نانومول در گرم وزن تر  56/14لیتر ژرانیوم با میلی 6و  76/14

بیشترين میزان پراكسیداسیون لیپیدها پس از شاهد را نشان 

نانومول در گرم وزن تر  65/12لیتر مورد با میلی 6یمار دادند. ت
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 بریده میخکهای گل شاخههای ژرانیوم، مورد و اکالیپتوس بر آنزیمتجزیه واریانس اثر اسانس -3جدول 

 اكسید ديسموتاز سوپر پراكسیداز  درجه آزادی 
 مالون 

 آلدئیددی

139/0 9 تیمار * 330/2 ** 890/1 ** 

0424/0 20 خطا  142/0  4218/0  

)%( تغییرات ضريب  - 11839/11  462334/3  617242/4  

 درصد 5دار در سطح درصد و * معنی 1دار در سطح ** معنی

 

 بریده میخکهای گل شاخههای ژرانیوم، مورد و اکالیپتوس بر آنزیممقایسه میانگین اثر اسانس -4جدول 

 پراكسیداز  تیمارها
(µmol g-1 FW. min-1) 

 سید ديسموتاز سوپراك
(IU g-1 FW) 

 آلدئید مالون دی

 (nmol g-1 FW) 

C 15/2  a 14/13  a 96/14  a 

G1 67/1  bc 77/10  bcd 47/14  a 

G2 57/1  c 12/10  d 56/14  a 

G3 49/1  c 00/11  bc 32/14  ab 

M1 07/2  a 39/11  b 22/13  bcd 

M2 98/1  ab 56/10  cd 56/12  d 

M3 88/1  abc 09/10  d 09/13  cd 

O1 84/1  abc 63/10  cd 07/14  abc 

O2 00/2  ab 59/10  cd 76/14  a 

O3 87/1  abc 53/10  cd 56/14  a 

C ،شاهد =G1 لیتر، میلی ۲= ژرانیومG2 لیتر، میلی 6= ژرانیومG3 لیتر، میلی 10= ژرانیومM1 لیتر، میلی ۲= موردM2 لیتر، میلی 6= مورد

M3 لیتر، میلی 10= موردO1لیتر، میلی ۲توس = اکالیپO2 لیتر، میلی 6= اکالیپتوسO3 لیتر. *حروف مشابه در هر ستون میلی 10= اکالیپتوس

 (.LSDباشد )آزمون  درصد می 5دار در سطح احتمال بیانگر عدم اختالف معنی

 

 (. 4شدن را نشان داد )جدول كمترين میزان اكسیده

رند كه ها دخالت دا غشاهای سلولی در پیری گل اتتغییر

شوند. شواهدی  در نتیجه فرآيندهای متابولیكی فعال ايجاد می

ای كنترل اين فرآيندها را بر عهده های ويژهوجود دارند كه ژن

ثیر تركیبات أ(. در مطالعه ت1389دارند )عیسوند و عشوری، 

و پايداری  MDAتمديدكننده عمر گلجايی بر میزان فعالیت 

از اين تركیبات باعث افزايش غشاء رز معلوم شد كه استفاده 

درصدی میزان پايداری غشاء نسبت به شاهد گرديده  40تا  25

Ameri (2012 )و  Kazemi(. Zamani et al., 2011است )

نشان دادند كه تركیبات تمديدكننده عمر گلجايی با حفظ ثبات 

غشاء باعث بهبود میزان پروتئین و جلوگیری از زوال آن و 

گردند. در میخک می MDAلیپید و  كاهش پراكسیداسیون

میزان شاخص  بريدهشاخههای  همچنین مشاهده شده كه در گل

يابد رود كاهش میثبات غشاء سلولی هر چه به سمت پیری می

(Ezhilmathi et al., 2007.) 

اکسید دیسموتاز و اکسیدانی )سوپرهای آنتیآنزیم

ها، انس دادهاساس نتايج حاصل از تجزيه واريبر: پراکسیداز(

اكسید های سوپرهای مختلف بر فعالیت آنزيماثرات اسانس

درصد  5درصد و پراكسیداز در سطح  1ديسموتاز در سطح 

ها (. مقايسه میانگین داده3دار شده است )جدول آماری معنی

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

72
7.

14
00

.1
0.

41
.5

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ji
sp

p.
iu

t.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            12 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222727.1400.10.41.5.5
https://jispp.iut.ac.ir/article-1-1421-fa.html
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اكسید ديسموتاز نشان داد كه در بین تیمارها بیشترين سوپر

واحد در گرم وزن  39/11د با لیتر مورمیلی 2مربوط به تیمار 

لیتر مورد میلی 10تر بود كه پس از شاهد قرار گرفت و تیمار 

اكسید واحد در گرم وزن تر كمترين میزان سوپر 09/10با 

(. در مورد فعالیت آنزيم 4ديسموتاز را دارا بود )جدول 

لیتر مورد با میلی 2پراكسیداز، بیشترين آن مربوط به تیمار 

ول بر گرم وزن تر در دقیقه بود كه پس از شاهد میكروم 07/2

لیتر ژرانیوم میلی 10قرار داشت و كمترين آن مربوط به تیمار 

 (.4میكرومول بر گرم وزن تر در دقیقه بود )جدول  49/1با 

توان به خاصیت های گیاهی را میثیر مثبت اسانسأعلت ت

  اكسیدانی آنها نسبت داد كه باعث افزايش فعالیتآنتی

های آزاد در مرگ گردند. راديكالاكسیدان میهای آنتیآنزيم

طی اين  در ريزی شده سلول گیاهی دخیل هستند كهبرنامه

حمله ها در اثرها، فسفولیپیدها و رنگدانهفرآيند پروتئین

(. Bailly et al., 2002شوند )های آزاد تخريب میراديكال

ثل راديكال سوپراكسید م های اكسیژن فعالافزايش فعالیت گونه

ها، لیپیدها و ( با تخريب پروتئینH2O2و پراكسید هیدروژن )

كردن اثر برای خنثی .شوندمی هااسید نوكلئیک باعث پیری گل

اكسیدانی خیلی های اكسیژن فعال، يک سیستم آنتیسمی گونه

های گیاهی دو سیستم ثر مورد نیاز است كه در سلولؤم

عنوان به SODاين نقش را بر عهده دارند. غیرآنزيمی و آنزيمی 

شمار اكسیدانی گیاه بهيک آنزيم كلیدی در سیستم دفاعی آنتی

اكسید و پراكسید هیدروژن رود، زيرا غلظت آنیونی سوپرمی

(H2O2را در گیاه كنترل می )  كند )مظفری و اسدالهی كوثر

ید (. آنزيم پراكسیداز در جلوگیری از تجمع پراكس1390ريزی، 

طور وسیعی در هیدروژن نقش حیاتی دارد. اين آنزيم به

هوازی های بیهای هوازی وجود دارد اما میكروبمیكروب

آبادی (. هاشم1389فاقد آن هستند )عیسوند و عشوری، 

( در بررسی اثر تركیبات ضدمیكروبی روی فعالیت 1390)

 اكسیدانی دريافت كه تركیبات ضدمیكروبی ازهای آنتیآنزيم

سلولی و جلوگیری از تحريک  یطريق كاهش نفوذپذيری غشا

 بريدهشاخههای  مرگ سلولی باعث افزايش عمر گلجايی در گل

( دريافتند كه 2012) Ameriو  Kazemiگردند. میخک می

های باال باعث افزايش های گیاهی در غلظتاستفاده از اسانس

گردد. می ازاكسید ديسموتاز و پراكسیدهای سوپرفعالیت آنزيم

اين محققان با مطالعه روی میخک دريافتند كه استفاده از 

 های گیاهی و تركیبات تركیبات ضدمیكروبی، اسانس

های كننده از پیری باعث افزايش فعالیت آنزيمممانعت

 شود.سوپراكسید ديسموتاز و پراكسیداز می

 

 گیری نتیجه

بردن بین ثری در ازؤها با خاصیت ضدمیكروبی نقش ماسانس

بريده دارند، كه های شاخهزای میكروبی در گلعوامل بیماری

در مطالعه حاضر در مورد گل میخک اين اثرگذاری مشاهده 

اسانس گیاهان دارويی شمعدانی، اكالیپتوس و مورد دارای شد. 

نتايج اين اكسیدانت هستند. میكروبی و ضدتركیبات ضد

تر مورد در صفات عمر لیمیلی 2تیمار  پژوهش نشان داد كه

گلجايی، كاروتنوئید، جذب آب، پروتئین و پراكسیداز در گل 

 میخک برتری محسوسی بر ساير تیمارها داشت. اين امر 

علت جلوگیری اين اسانس از انسداد آوندها است كه باعث به

بهبود رابطه آبی شده و از پژمردگی جلوگیری كرده و پیری را 

 اندازد. خیر میأبه ت

 

 

 منابع

 بريده. انتشارات پیام ديگر، تهران.های شاخه فیزيولوژی پس از برداشت گل (1388)ادريسی، ب. 

( اثر نانوذرات نقره در عمر پس از برداشت لیلیوم رقم 1390اشرفی، ج. ) و اسفندياری، ب.، رضايی، ا.، نعمتی، ج.، تهرانی فر، ع.

، دانشگاه صنعتی اصفهانموعه مقاالت هفتمین كنگره علوم باغبانی ايران، (. مجLilium orientalis cv. Shockingشاكینگ )

 اصفهان.
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. Yellow liberty( بررسی اثر نانوسیلور روی طول عمر و برخی صفات كیفی گل بريده میخک رقم 1390زارعی، ح. ) و بصیری، ی.

 اصفهان.، دانشگاه صنعتی اصفهانمجموعه مقاالت هفتمین كنگره علوم باغبانی ايران، 

های شاخه ثیر اتانول و اسانس گیاهان دارويی در افزايش عمر گلجايی گلأت (1390وحدتی، ن. ) و بیات، ح.، عزيزی، م.، شور، م.

 .384-390 :4(. مجله علوم باغبانی Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy) بريده میخک رقم

های برخی گیاهان دارويی بر عمر پس از ( بررسی اثرات عصاره1390ی. ) پور بیرامی هیر، و حسینی درويشان، ص.، چمنی، ا.

 ، اصفهان.دانشگاه صنعتی اصفهانبرداشت گل بريده رز. مجموعه مقاالت هفتمین كنگره علوم باغبانی ايران، 

 تان.عشوری، پ. چاپ اول. انتشارات دانشگاه لرس و ر. ( فیزيولوژی تنش. ترجمه عیسوند، ح.1389) دی.پی سینگ

ثیر ترهالوز بر عمر گلجايی و روابط آبی گل بريده آلسترومريا. مجموعه مقاالت هفتمین أ( ت1390پور اصیل، م. )حسن و روئین، ز.

 ، اصفهان.دانشگاه صنعتی اصفهان، كنگره علوم باغبانی ايران

ای مرتبط با عمر گلجايی گل بريده میخک رقم ( بررسی اثر برخی از تركیبات طبیعی بر پارامتره1390الهیان، ه. ) و زاده، م.عباس

 ، اصفهان.دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندسی زرد. مجموعه مقاالت هفتمین كنگره علوم باغبانی ايران

 های رشد گیاهی. انتشارات دانشگاه تهران.كننده( تنظیم1388فهیمی، ح. )

هیدروكسی كینولین سولفات بر -8ها، ساكارز و ( اثر سايتوكینین1387فتاحی مقدم، م. ر. ) و جاری، س.، خلیقی، ا.، مرادی، ف.كالته

 .125-135: 1بريده رز رقم ردگانت. مجله علوم باغبانی ايران های شاخه كیفیت و طول عمر گل

زاد اسالمی نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه آلیسیانتوس. پايان هبريدسازی عمر پس از برداشت گل شاخه( بهینه1388كیامحمدی، م. )

 واحد ابهر، ابهر، ايران.

های كیفی و ماندگاری گل شاخه ( بررسی اثر عصاره رزماری بر میزان برخی شاخص1390نژاد، ع. )قاسم و محمدی، ن.، زارعی، ح.

 ، اصفهان.دانشگاه صنعتی اصفهانمجموعه مقاالت هفتمین كنگره علوم باغبانی ايران، بريده گاليول. 

كشت پرلیت بر برخی خصوصیات فیزيولوژيكی پسته. ثیر منگنز و شوری در محیطأ( ت1390لهی كوثر ريزی، ز. )اسدا و مظفری، و.

 ، اصفهان.دانشگاه صنعتی اصفهان، مجموعه مقاالت هفتمین كنگره علوم باغبانی ايران

‘ پیرول’بريده مريم رقم خه( اثر كلريد كبالت بر عمر گلجايی گل شا1390مرتضوی، س. ن. ) و زاده، س.، ربیعی، و.منشی

(Polianthes tuberosa .)اصفهان.دانشگاه صنعتی اصفهان، مقاالت هفتمین كنگره علوم باغبانی ايران مجموعه ، 

های نگهدارنده و انجام باز  های میخک با استفاده از محلول ( افزايش عمر گل1385كافی، م. ) و گل، ا.، نادری، ر.، مصباح، ب. نبی

 .207-216: 4ساقه. مجله علوم و فنون باغبانی ايران  برش انتهای

ی میخک رقم تمپو. گزارش  ( مقايسه نانوذرات نقره و تیوسولفات نقره روی كیفیت و عمر گلجايی گل بريده1390آبادی، د. )هاشم
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Abstract 

 

Carnation (Dianthus caryophyllus L.) from the Caryophyllaceae family is a perennial shrub that is grown commercially 

as two-year plants. This cut flower is non-climacteric and sensitive to vascular blockage. This study was conducted to 

investigate the effect of geranium, eucalyptus and myrtle essential oils on postharvest life of carnation flower in a 

completely randomized design with 10 treatments in three levels (values of 2, 6 and 10 ml in 600 ml of distilled water) 

from each essential oil and the control. In this experiment, traits such as vase life, water uptake, petal protein content, 

leaf and petal pigments, stem and solution end bacteria and the activity of some enzymes were measured. Analysis of 

variance showed that the effect of treatments on all measured traits was significant. Mean comparison of treatments 

showed that both 2 ml myrtle and eucalyptus treatments induced the highest vase life with 15.73 and 15.13 days, 

respectively, compared to the control with 9.47 days. The highest content of total chlorophyll (11.39 mg g
–1

 F.W.) was 

obtained in cut flowers treated with 2 ml eucalyptus. The 2 ml myrtle treatment increased the absorption of water, 

carotenoids, proteins and superoxide dismutase activity. Counting the vase solution and stem end bacteria showed that 

the minimum bacteria colony in vase solution (55.00) and stem end (88.00) was obtained in cut flowers treated with 2 

ml eucalyptus. Maximum bacteria colony in vase solution (98.33) and stem end (162.00) were counted in control cut 

flowers. The 10 ml myrtle treatment is not recommended to increase the vase life of carnation cut flowers. 

 

Keywords: Antioxidant enzymes, Non-climacteric flowers, Vase life, Caryophyllaceae family 
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