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  در دماهاي مختلف’ کانو‘جایی گل بریده میخک رقم  بر کیفیت و عمر گل

  
  2 سیدحسین میردهقان و1مریم هاشمی*

  رفسنجان،) عج(عصر   دانشگاه ولیعلوم باغبانی،گروه ارشد  یکارشناسدانشجوي 1
  رفسنجان) عج(عصر   دانشگاه ولی،استادیار گروه علوم باغبانی2

 2/4/92:  ؛ تاریخ پذیرش18/7/91: تاریخ دریافت

  1چکیده
و اسید جاسمونیک ) گرم در لیتر  میلی200 و 100(تیمارهاي اسید سالیسیلیک  اثرات در این پژوهش

 125 و 75( تیمول مدت و تیمارهاي صورت کوتاه به) جاسمونات گرم در لیتر از منبع متیل  میلی50  و25(
صورت  به) گرم در لیتر  میلی100 و 50(و اوژنول ) گرم در لیتر  میلی125 و 75(، منتول )گرم در لیتر میلی
 در دو آزمایش در قالب بریده میخک جایی گل براي حفظ کیفیت و افزایش عمر گل) استاندارد(مدت بلند

 4 ساکارز هاي نگهدارنده شامل تیمار شاهد و تمام محلول.  تکرار بررسی شد4 تصادفی با طرح کامالً
 درصد و دماي 55- 60گراد و رطوبت نسبی   درجه سانتی25±2  شامل دماي محیط نگهداري. درصد بودند

نشان داد گراد  درجه سانتی 25±2 دماي نتایج.  درصد بود80-85گراد و رطوبت نسبی   سانتی  درجه1±3
و بعد از آن ) روز 11(گرم در لیتر   میلی50جاسمونات  مربوط به متیلجایی  ترین کیفیت و عمر گل بیش
ن این دست آمد، همچنی به)  روز9(در مقایسه با شاهد )  روز66/10(گرم در لیتر   میلی25جاسمونات  متیل

نتایج دماي  .ردگی گلبرگ را به تاخیر انداختل را نیز افزایش و پژمقطر گ، تیمار با افزایش جذب محلول
گرم   میلی125هاي تیمار شده با منتول  جایی در گل ترین عمر گل نشان داد که بیشگراد  درجه سانتی 1±3

 )66(گرم در لیتر   میلی75و منتول ) 5/68(گرم در لیتر   میلی100و پس از آن اوژنول )  روز03/70(در لیتر 
 در مقایسه با شاهد و سایر تیمارها، پژمردگی این تیمارها .دست آمد به، ) روز62(در مقایسه با شاهد 

   . را افزایش دادند  گلبرگ، قطر گل و عمر گلگلبرگ را کاهش، مواد جامد محلول
  

   منتولهاي رشد،  کننده نظیمت، تیمول، انسداد آوندياوژنول،  :هاي کلیدي واژه
                                                

  mhashemi63@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
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  مقدمه
هاي بریده، میزان طول عمر پس از برداشت گل  ترین عوامل ارزیابی کیفیت گل همیکی از م

مندي  منظور رضایت بههاي بریده عمر پس از برداشت محدودي دارند   گلکه جایی از آن. باشد می
نایر و همکاران،  (توجهی بهبود یافته است طور قابل بهها  هاي حفظ کیفیت آن  روشکننده مصرف
ویلکینز،  (وبیولوژیکی، شیمیایی، مکانیکی و فیزیکی داردمیکری، گل دالیل زیستت ضایعا .)2003
ها در محلول  بیان کردند که گل میخک به جمعیت باالي باکتري) 1994(دورن و همکاران  وان). 2000

 انسداد آوندي، جلوگیري از جذب محلول و در ها باعث نگهدارنده حساس است و وجود باکتري
هاي حساس به اتیلن  ترین گل که گل بریده میخک یکی از مهم با توجه به این. شود گل مینهایت پیري 

یابد و منجر به پیري   اتیلن، آهنگ تنفس در این گل افزایش میباشد، همراه با افزایش تولید نیز می
ژي پیري عنوان یک مدل براي مطالعه فیزیولو ها به از میخک سال. شود ها و از بین رفتن گل می گلبرگ

هاي بریده  هاي شایع در گل  قارچ کپک خاکستري یکی از قارچ. هاي بریده استفاده شده است گل
 پیري هاي آوندي و کاهش جذب آب در شروع  نیز از طریق انسداد لولهبیمارگرباشد و این  می
  ).2003داراس، (ده نقش مهمی دارد هاي بری گل

مایر و همکاران، (محلول نگهدارنده گل بریده رز در گزارشی استفاده از متیل جاسمونات در 
یش ها و همچنین افزا ها در برابر آن علت خطر مقاومت قارچ بههاي شیمیایی  کش به جاي قارچ) 1998

از رشد قارچ ) 1993جاکوبسن و باچمن، (ها براي انسان و محیط زیست  نگرانی عمومی و خطرات آن
با توجه به نقش .  بودهیی و کیفیت گل را بهبود بخشیدجا کپک خاکستري جلوگیري کرد و عمر گل

 و اکسیدانیهاي بریده و اثرات ضد در پیري گلکننده ساقه  مسدود آزاد و ریزجاندارانهاي رادیکال
 االي و ؛2007ماتی و همکاران،  ازهیل( مانند اسید سالیسیلیک شیمیاییمیکروبی که از ترکیبات غیرضد

 براي سولفوسالیسیلیکاسید   -5 دارنده شامل محلول نگه،ها گزارشر  دآورده شده) 2011، همکارن
 اسید سالیسیلک  و همچنین محلول نگهدارنده شامل)2007ماتی و همکاران،  ازهیل( گل بریده گالیول

جایی را بهبود   عمر گل این ترکیباتاستفاده شد که) 2003کاپدوایل و همکاران، (براي گل بریده رز 
سوپراکسید دیسموتاز، آسکوربیت (اکسیداسیونی  هاي ضد ورمون با اثر روي آنزیماین ه. بخشیدند

هاي  ها در از بین بردن رادیکال و تعدیل فعالیت آن) پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز، پراکسیداز و کاتاالز
خاصیت ضدمیکروبی و  ).2007ماتی و همکاران،  ازهیل(ها نقش داشت  آزاد و تاخیر پیري گل

هاي  کش عنوان جایگزین مناسب قارچ ها به  آنهاي گیاهی سبب کاربرد وسیع سیداسیونی اسانساکضد
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باشند که   می هاي گیاهی ترکیبات آلی طبیعی اسانس ).2008سرانو و همکاران، ( شیمیایی گردیده است
نده هاي گیاهی کارواکرول و تیمول در محلول نگهدار خطرند و کاربرد اسانس براي محیط زیست بی

باعث افزایش جذب محلول نگهدارنده شده بودند و  ریزجانداران با کاهش دادن رشد گل بریده ژربرا،
سلگی و همکاران، (بخشیدند جایی گل را بهبود  با تاخیر در پژمردگی گلبرگ کیفیت و عمر گل

2009.(  
ن اهمیت کننده و همچنی جایی گل بریده میخک در دست مصرف با توجه به کوتاه بودن عمر گل

) پالسینگ(مدت  ثیر تیمارهاي کوتاهأتکاري، هدف از این پژوهش  کاهش تلفات در بخش گل
تیمول، (هاي گیاهی  مدت اسانسجاسمونات و تیمارهاي بلند و متیل سالیسیلیک هاي اسید هورمون

  درجه25±2در دماهاي ’ کانو‘ رقم ،جایی گل بریده میخک بر کیفیت و عمر گل) منتول و اوژنول
  .باشد میگراد   درجه سانتی3±1و ) گراد سانتی

  
 ها مواد و روش

 200 و 100( سطح 2 سالیسیلیک در هاي اسید هورمون مدت ثیر تیمارهاي کوتاهأت این پژوهش، در
) لیتر از منبع متیل جاسموناتگرم در   میلی50 و 25(و اسید جاسمونیک در دو سطح ) گرم در لیتر میلی

در ، منتول )گرم در لیتر  میلی125 و 75( سطح 2تیمول در ، هاي گیاهی اسانسمدت و تیمارهاي بلند
صورت  به) گرم در لیتر  میلی100 و 50( سطح 2در ، اوژنول )گرم در لیتر  میلی125 و 75(دو سطح 

و  گراد  درجه سانتی25±2در دماهاي ’ کانو‘جایی گل بریده میخک رقم  بر کیفیت و عمر گلمدت بلند
  .انجام گرفت  تصادفی تکرار در قالب طرح کامال4ًبا  جداگانهدو آزمایش در گراد  سانتی درجه 1±3

براي .  درصد بودند4هاي نگهدارنده تهیه شده شامل ساکارز  همه محلولهمچنین تیمار شاهد و 
به آزمایشگاه فیزیولوژي ’ کانو‘ شاخه گل میخک فرم استاندارد و زرد رنگ رقم 264اجراي آزمایش، 

براي اجراي . شدندمتر هم اندازه   سانتی45رتفاع ها با ا سپس ساقه گل.  از برداشت منتقل شدندپس
به آزمایشگاه فیزیولوژي پس از ’ کانو‘ شاخه گل میخک فرم استاندارد و زرد رنگ رقم 264آزمایش، 

عمال تیمار براي ا. شدندمتر هم اندازه   سانتی45رتفاع ها با ا سپس ساقه گل. برداشت منتقل شدند
در محلول اولیه قرار گرفتند و گراد  درجه سانتی 25±2 ساعت در دماي 24مدت  ها به  گل،مدت کوتاه

مدت و براي اعمال تیمارهاي بلند سپس تا پایان آزمایش به محلول آب مقطر و ساکارز انتقال یافتند
هاي گیاهی   ساکارز و اسانسشاملآزمایش در محلول اولیه خود که ها از ابتدا تا پایان  گل) استاندارد(

  .بود قرار داشتند
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و سه شاخه گل در  ریخته ها  هاي نگهدارنده داخل ارلن سی از محلول  سی500براي اعمال تیمارها 
 درجه 25±2 حد آزمایشی در دماي وا44 و تعداد  محلول نگهدارنده قرار داده شدهر ارلن شامل

گراد   درجه سانتی3±1 واحد آزمایشی در دماي 44تعداد  درصد و 55-60گراد و رطوبت نسبی  سانتی
 درصد قرار گرفتند و روشنایی در هر دو محیط با استفاده از دو المپ مهتابی 70-80و رطوبت نسبی 

  . ساعت در هر شبانه روز تأمین شد12مدت  با نور سفید به
وسیله کولیس  هب( ، قطر گل میزان جذب محلول نگهدارنده، وزن تازه نسبی گلرهاي متغی

م ی بدون عال=صفر(اساس ارزیابی ظاهري دهی بر با نمره، درصد پژمردگی گلبرگ، )دیجیتالی
 80= چهار درصد پژمردگی، 60= سه درصد پژمردگی، 40= دو درصد پژمردگی، 20= یکپژمردگی، 

ایی  نهpH و صفات بار  روز یک3با فاصله زمانی هر  ) درصد پژمردگی100= پنجدرصد پژمردگی، 
 عمرهاي نگهدارنده، مواد جامد محلول گلبرگ، فعالیت میکروبی درون محلول نگهدارنده و  محلول

   .گیري شدند در پایان آزمایش اندازهجایی  گل
  .تازه نسبی گل با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردیدوزن 

  

1000 







t

t

W
W = درصد(وزن تازه نسبی(  

  

  .در روز صفر) گرم(وزن گل = Wt=0 و ... و 9، 6، 3در روزهاي ) گرم ( وزن گل=Wtکه در آن، 
 : زیر محاسبه شددرصد پژمردگی گلبرگ با رابطه

  

  ها مجموع نمره
100×  

  برداري شده هاي نمونه تعداد گل × 5
  )درصد(پژمردگی = 

  

جایی گل  عمر گل پایان ،)3نمره (  درصد60میزان   بهجایی، پژمردگی گلبرگ براي ارزیابی عمر گل
  . تلقی شد
 25±2 روز از روز اول آزمایش صورت گرفت و براي دماي 3مانی صفات با فاصله زگیري  اندازه

درجه  3±1دماي ها از همان روز اول آزمایش آورده شده است ولی در مورد  دادهگراد  درجه سانتی
 دوره 48 بین تیمارها از روز ترین تفاوت ها بیش پس از تجزیه و تحلیل میانگین دادهگراد  سانتی

 57، 54، 51، 48روزهاي (هاي مربوط به پنج زمان آخر آزمایش  در نتیجه داده. نگهداري نشان داده شد
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عنوان یک عامل،  گیري صفات به هاي مختلف اندازه با در نظر گرفتن زمان. تجزیه شدند) 60و 
 MINITABافزار  وسیله نرم هل خطاها ب توزیع نرما. تجزیه شدندهاي خرد صورت کرت ها به آزمایش

ها از  و مقایسه میانگین MSTAT-Cافزار  ها با استفاده از نرم تجزیه و تحلیل آماري داده. بررسی گردید
ها و   درصد انجام گرفت و رسم منحنی5  و1اي دانکن در سطح احتمال  دامنهطریق آزمون چند

  .صورت پذیرفت Excelافزار  نمودارها به کمک نرم
  

   و بحثنتایج
ترین میـزان جـذب محلـول در     نشان داد که بیشگراد  درجه سانتی 25±2 در دماي  مقایسه میانگین 

 و گـرم  7/113گـرم در لیتـر بـا مقـدار       میلی25پایان دوره نگهداري مربوط به تیمار متیل جاسمونات         
گـرم در لیتـر     میلـی 100 و اوژنـول  125 و   75، تیمـول    200ترین مربوط به تیمار اسید سالیسیلیک        کم
   ).1شکل ( داري داشتند اختالف معنی) گرم 99/95(باشد که با شاهد  می
  

  
  

 گراد  درجه سانتی25±2 کنش تیمار و زمان بر جذب محلول نگهدارنده گل بریده میخک طی دوره نگهداري در دماي  برهم- 1شکل 

Control : ،شاهدSA : ،اسید سالیسیلیکMj : ،متیل جاسموناتT : ،تیمولM : ،منتولE :اوژنول  
  .باشد می) SE(ها معرف خطاي استاندارد  شاخص عمودي موجود در میانگین

  

 شاهد
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در گراد  درجه سانتی 3±1اثر متقابل تیمار و زمان بر میزان جذب محلول نگهدارنده در دماي 
تري در  ل کمگرم در لیتر در تمام روزها جذب محلو  میلی75دهد که تیمار منتول   نشان می1جدول 

تیمارهاي ) یان دوره نگهداريپا (60همچنین در روز . مقایسه با شاهد و سایر تیمارها نشان داد
ترین   جذب محلول، بیشگرم 6/120 و 3/127گرم در لیتر با   میلی100 و اوژنول 50جاسمونات  متیل

  . نداشتند)گرم 8/124(جذب محلول نگهدارنده را نشان دادند ولی تفاوت آماري با شاهد 
  

 3±1 کنش تیمار و زمان بر جذب محلول نگهدارنده گل بریده میخک طی دوره نگهـداري در دمـاي            برهم -1جدول  
   .گراد درجه سانتی

  میانگین  60 روز  57 روز  54 روز  51 روز  48روز   تیمار
l-w†7/2±3/105  2/110  شاهد ± 88/2 f-s 5/114 ± 73/2 b-n 3/118 ± 68/2 a-i 8/124 ± 33/2 ab 6/114 ± 8/1 A 

   اسید سالیسیلیک
  )گرم در لیتر  میلی100(

5/105 ± 31/5 l-w 111± 8/5 e-s 6/115 ± 8/5 b-l 1/120 ± 76/5 a-g 123± 8/5 a-c 115± 68/2 A 

  اسید سالیسیلیک
  )گرم در لیتر  میلی200(

3/101 ± 5/6 r-x 7/106 ± 9/6 k-v 6/111 ± 41/7 d-r 7/116 ± 8/7 b-k 5/119 ±8a-h 2/111 ± 3/3 A 

  متیل جاسمونات
  )م در لیترگر  میلی25(

2/104 ± 5/6 n-w 6/108 ±6i-v 9/111 ± 3/7 d-q 4/115 ± 6/7 b-m 8/120 ± 1/8 a-f 2/112 ± 1/3 A 

  متیل جاسمونات
  )گرم در لیتر  میلی50(

2/104 ± 7/1 n-w 7/110 ± 42/1 f-s 4/115 ± 08/1 b-m 5/119 ± 05/1 a-h 3/127 ± 75/0 a 4/115 ± 86/1 A 

  تیمول
  )گرم در لیتر  میلی75(

8/100 ± 7/4 s-x 5/107 ± 16/4 j-v 6/110 ± 09/4 f-s 6/113 ± 9/3 c-o 3/121 ± 78/3 a-e 8/110 ± 26/2 A 

  تیمول
  )گرم در لیتر  میلی125(

7/102 ± 9/2 p-x 9/108 ± 3/3 h-u 4/111 ± 35/3 d-r 4/114 ± 4/3 b-n 6/120 ± 3/3 a-f 6/111 ± 88/1 A 

  منتول
  )گرم در لیتر  میلی75(

31/89 ± 55/1 y 25/93 ± 4/1 xy 57/95 ± 6/1 w-y 32/98 ± 64/1 v-y 6/101 ± 23/2 q-x 61/95 ± 18/1 A 

  منتول
  )گرم در لیتر  میلی125(

98/98 ± 24/5 u-x 7/104 ± 5/5 m-w 6/109 ± 18/6 g-t 6/114 ± 6/6 b-n 7/121 ± 2/6 a-d 9/109 ± 05/3 A 

  اوژنول
  )گرم در لیتر  میلی50(

37/99 ± 1/3 t-x 6/103 ± 3/3 o-w 3/108 ± 33/3 i-v 9/112 ± 23/3 c-p 3/119 ± 23/3 a-h 7/108 ± 05/2 A 

  اوژنول
  )لیترگرم در   میلی100(

6/104 ± 75/3 n-w 6/109 ± 46/3 g-t 6/114 ± 05/3 b-n 7/117 ± 67/2 a-j 127± 81/2 a 7/114 ± 15/2 A 

5/101  میانگین ± 33/1 E 8/106 ± 4/1 D 8/110 ± 47/1 C 7/114 ± 53/1 B 6/120 ± 65/1 A   
  درصـد 1در سطح احتمال اي دانکن  براساس آزمون چنددامنهرف مشترك هستند هایی که داراي ح در هر ستون میانگین   †

  .داري ندارند اختالف معنی
   .باشند می) SE(دهنده خطاي استاندارد  نشان) ±(مقادیر مثبت و منفی 
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 آن است گر گراد بیان درجه سانتی 25±2اثر تیمارها بر وزن تازه نسبی گل در دماي : وزن تازه نسبی گل
گرم در لیتر   میلی100نول ترین در تیمار اوژ  و کم75ترین وزن نسبی گل مربوط به تیمار منتول  که بیش

که در بین تیمارها  در حالی. آماري نداشتنددار  اختالف معنی)  درصد59/86(مشاهده شد ولی با شاهد 
گرم در لیتر در مقایسه با تیمارهاي تیمول   میلی75 و تیمار منتول با غلظت دست آمد داري به تفاوت معنی

 ).3 جدول(تري نشان داد   نسبی گل بیشگرم در لیتر وزن تازه  میلی100 و اوژنول 125
نسبی تازه ترین وزن  دهد که بیش  نشان می2در جدول گراد  درجه سانتی 3±1دماي بررسی نتایج 

داري با شاهد  که اختالف معنیدست آمد  هب)  درصد25/98(گرم در لیتر   میلی125گل در تیمار منتول 
   .نشان داد)  درصد08/87(
  

  .گراد درجه سانتی 3±1  بر وزن تازه نسبی، قطر گل و پژمردگی برگ گل بریده میخک در دمايثیر تیمارأ ت-2جدول 
 )متر میلی(قطر گل  )درصد( گل وزن تازه نسبی تیمار

08/87 شاهد ± 67/1 bcd† 43/72 ± 85/0 bcd 
81/76 )گرم در لیتر  میلی100(اسید سالیسیلیک  ± 17/1 d 98/70 ± 87/0 d 
47/79 )رم در لیترگ  میلی200(اسید سالیسیلیک  ± 26/1 cd 28/73 ± 14/1 bcd 
44/85 )گرم در لیتر  میلی25(متیل جاسمونات  ± 39/1 bcd 09/77 ± 13/1 abcd 
6/92 )گرم در لیتر  میلی200(متیل جاسمونات  ± 09/1 ab 33/83 ± 77/0 a 

79/89 )گرم در لیتر  میلی75(تیمول  ± 41/2 abc 27/73 ± 55/0 bcd 
61/84 )گرم در لیتر  میلی125(تیمول  ± 1/1 bcd 78/72 ± 71/0 bcd 
57/81 )گرم در لیتر  میلی75(منتول  ± 81/0 bcd 56/71 ± 5/0 cd 

25/98 )گرم در لیتر  میلی125(منتول  ± 25/1 a 5/78 ± 27/1 abc 

65/85 )گرم در لیتر  میلی50(اوژنول  ± 1/1 bcd 86/70 ± 11/1 d 

96/86 )گرم در لیتر  میلی100(اوژنول  ± 01/1 bcd 33/79 ± 69/0 ab 
  درصد5و  1در سطح احتمال اي دانکن  براساس آزمون چنددامنهرف مشترك هستند هایی که داراي ح  ستون میانگیندر هر †

   .داري ندارند اختالف معنی
   .باشند می) SE(دهنده خطاي استاندارد  نشان) ±(مقادیر مثبت و منفی 

  
 روز پس 6افزایش کرد ولی تا ها، قطر گل شروع به  با گذشت زمان انبارداري با باز شدن گل :قطر گل

 200 چندانی در بین تیمارها مشاهده نگردید با این وجود تیمار اسید سالیسیلیک از برداشت اختالف
 62/67(ترین قطر گل را در بین تیمارها داشت که با شاهد   بیش)متر  میلی17/76 (گرم در لیتر میلی
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انبارداري و با شروع پژمردگی، قطر گل شروع به  از روز نهم .داري نشان داد  اختالف معنی)متر میلی
گرم در لیتر با حفظ قطر گل و تاخیر پیري   میلی50 و 25جاسمونات  کاهش نمود ولی تیمارهاي متیل

در آخرین روزهاي انبارداري این روند ادامه داشت و .  دادندداري با سایر تیمارها نشان اختالف معنی
متر اختالف   میلی78/61 گرم در لیتر با قطر  میلی25جاسمونات  یلنهایتا در روز دوازدهم تیمار مت

  ).2شکل (و سایر تیمارها نشان داد ) متر  میلی98/48(داري با شاهد  معنی
  

  
  

  گراد  درجه سانتی25±2 کنش تیمار و زمان بر قطر گل بریده میخک طی دوره نگهداري در دماي  برهم-2شکل 
  .باشد می) SE(ها معرف خطاي استاندارد  شاخص عمودي موجود در میانگین

  
نشان داد که تیمارهاي گراد  درجه سانتی 3±1 دمايهمچنین مقایسه میانگین اثر تیمار بر قطر گل در 

 33/79 و 5/78، 33/83ترتیب با قطر  گرم در لیتر به  میلی100 و اوژنول 125، منتول 50جاسمونات  متیل
  ). 2جدول (تري را نشان دادند  قطر گل بیش) متر  میلی43/72(متر در مقایسه با شاهد  میلی

دهد  مقایسه میانگین اثر متقابل دوره نگهداري و تیمار بر پژمردگی گلبرگ نشان می: پژمردگی گلبرگ
ولی در روز . داري بین تیمارها وجود نداشت  اختالف معنینظر از نوع تیمار در روز سوم هیچ صرف

تري را نشان  طور آشکاري پژمردگی بیش گرم در لیتر به  میلی100اوژنول  و 125ششم تیمارهاي تیمول 
ترین میزان پژمردگی  تر و کم که در روز نهم دوره نگهداري اختالف بین تیمارها بیش دادند در حالی

 شاهد
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. گرم در لیتر بود  میلی50 و اوژنول 125 ،75، منتول 50 و 25جاسمونات  گلبرگ مربوط به تیمار متیل
گرم در لیتر   میلی125 و منتول 50 و 25جاسمونات  تیمارهاي متیل) 12روز (ن دوره نگهداري در پایا

دار آماري پژمردگی گلبرگ را در مقایسه با   درصد با اختالف معنی66/81 و 33/73، 75با پژمردگی 
به که در روز نهم تیمار شاهد نسبت  با توجه به این). 3 شکل(کاهش دادند )  درصد67/91(شاهد 

تري نشان داد ولی در  گرم در لیتر پژمردگی کم  میلی100تیمارهاي اسید سالیسیلیک، تیمول و اوژنول 
  .روز دوازدهم این تیمارها در مقایسه با شاهد توانسته بودند پژمردگی را کاهش و به تاخیر بیاندازند

  

 
  

 گراد  درجه سانتی25±2  دوره نگهداري در دمايکنش تیمار و زمان بر پژمردگی گلبرگ گل بریده میخک طی  برهم- 3شکل 

  .باشد می) SE(ها معرف خطاي استاندارد  شاخص عمودي موجود در میانگین
  

 دوره نگهداري اختالف تیمارها روي پژمردگی گلبرگ 48ها نشان داد که از روز  مقایسه میانگین
 و 125، منتول 75 تیمول ،50 و 25جاسمونات  متیل ري تیمارهايادوره نگهدو طی مشهودتر بود 

 و  با شاهد به تاخیر انداخته بودند را در مقایسه گلبرگگرم در لیتر پژمردگی  میلی100اوژنول 
 اسید جز  دوره نگهداري میزان پژمردگی تمام تیمارها به60در روز ولی . تري نشان دادند پژمردگی کم

تیمارهاي ذکر شده . تر بود  به شاهد کمگرم در لیتر نسبت  میلی50 و اوژنول 200 و 100یلیک سالیس
 درصد پژمردگی اختالف 40 درصد پژمردگی گلبرگ در برابر شاهد با 35 و 67/31، 66/41ترتیب با  به

   ).4شکل (داري نشان ندادند  معنی

 شاهد
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  گراد انتی درجه س3±1 کنش تیمار و زمان بر پژمردگی گلبرگ گل بریده میخک طی دوره نگهداري در دماي  برهم- 4شکل 
  .باشد می) SE(ها معرف خطاي استاندارد  شاخص عمودي موجود در میانگین

  
محلـول نگهدارنـده و عمـر       pH جامد محلول، پایداري غـشاء بـرگ،          برگ، مواد  یثیر تیمار بر پژمردگ   أ ت -3جدول  

  .گراد  درجه سانتی25±2 جایی گل بریده میخک در دماي گل

  وزن تازه نسبی  تیمار
  )درصد( گل

  واد جامد محلولم
  )درجه بریکس(گلبرگ 

pHمحلول   
  نگهدارنده

  جایی عمر گل
  )روز(

59/86  شاهد ± 8/2 abc† 34/21 ± 84/0 d† 81/3 ± 06/0 b-d 9± 13/0 c 
24/83  )گرم در لیتر  میلی100( اسید سالیسیلیک ± 9/4 abc 30/39 ± 27/1 ab 41/3 ± 12/0 f 24/9 ± 15/0 c 
42/83  )گرم در لیتر  میلی200( اسید سالیسیلیک ± 7/4 abc 2/33 ± 91/1 bc 48/3 ± 04/0 f 33/9 ± 13/0 c 

3/92  )گرم در لیتر  میلی25( جاسمونات متیل ± 33/3 ab 4/30 ± 97/1 c 06/4 ± 08/0 ab 66/10 ± 3/0 a 
79/87  )گرم در لیتر  میلی50( جاسمونات متیل ± 1/4 abc 93/34 ± 13/2 bc 9/3 ± 09/0 bc 11± 57/0 a 

81/82  )گرم در لیتر  میلی75( تیمول ± 1/4 abc 8/30 ± 64/2 c 76/3 ± 03/0 c-e 58/9 ± 28/0 bc 
15/82  )گرم در لیتر  میلی125( تیمول ± 7/4 bc 9/32 ± 30/2 bc 54/3 ± 06/0 ef 24/9 ± 08/0 c 
35/93  )گرم در لیتر  میلی75( منتول ± 9/3 a 4/38 ± 98/1 a-c 3/4 ± 09/0 a 41/10 ± 34/0 ab 
5/84  )گرم در لیتر  میلی125( منتول ± 5/4 abc 4/38 ± 07/2 a-c 93/3 ± 13/0 bc 41/10 ± 47/0 ab 

94/90  )گرم در لیتر  میلی50( اوژنول ± 8/3 abc 2/41 ± 76/1 ab 85/3 ± 08/0 b-d 41/10 ± 15/0 ab 
9/80  )گرم در لیتر  میلی100( اوژنول ± 55/4 c 8/43 ± 93/1 a 59/3 ± 06/0 d-f 66/9 ± 23/0 bc 

  درصد5و  1احتمال در سطح اي دانکن  براساس آزمون چنددامنههایی که داراي حرف مشترك هستند  در هر ستون میانگین †
  .داري ندارند اختالف معنی

   .باشند می) SE(دهنده خطاي استاندارد  نشان) ±(مقادیر مثبت و منفی 

 شاهد
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سازد که تمام تیمارها بر میـزان    مشخص می3ها در جدول  مقایسه میانگین: مواد جامد محلول گلبرگ   
 گذاشـته بودنـد و در بـین    43/21قدار با مداري در مقایسه با شاهد    مواد جامد محلول گلبرگ اثر معنی     

  .ترین مواد جامد محلول گلبرگ را نشان داد  بیش8/43گرم در لیتر با مقدار   میلی100تیمارها نیز اوژنول 
گراد  درجه سانتی 3±1ر دماي هاي نگهداري شده د  مواد جامد محلول گلبرگ در گل    اثر تیمارها بر  

تــرین و تیمــار   کــم9/11گـرم در لیتــر بــا مقــدار   یلــی م200نـشان داد کــه تیمــار اســید سالیــسیلیک  
تـرین مـواد     بیش7/16 و  75/17ترتیب با مقدار     گرم در لیتر به     میلی 100 و اوژنول    25جاسمونات   متیل

  ).4جدول (جامد را دارا بودند 
pH  درجـه  25±2هاي نگهداري شده در دمـاي      هاي مربوط به گل    مقایسه میانگین :  محلول نگهدارنده 
 200 و 100 سطح 2که تیمارهاي اسید سالیسیلیک در گر این مطلب است    بیان 3گراد در جدول     یسانت

 محلول نگهدارنده از خود نشان دادنـد و  pHترین اثر را در کاهش  گرم در لیتر بیش  میلی125و تیمول  
  . از خود نشان داد3/4را با مقدار  pHترین  گرم در لیتر نیز بیش  میلی75تیمار منتول 

ها نشان داد کـه    گراد نیز صورت گرفت مقایسه میانگین       درجه سانتی  3±1 در آزمایشی که در دماي    
گرم   میلی75 و منتول 50 و 25جاسمونات  ترین و تیمارهاي متیل گرم در لیتر کم  میلی125تیمار تیمول 
  ).4 جدول( را داشتند pHترین  در لیتر بیش

 درون  راناریزجانـد اثر تیمارهاي مختلف بر میزان رشـد        : ه درون محلول نگهدارند   رانارشد ریزجاند 
گر آن است   بیان4گراد در جدول   درجه سانتی 3±1هاي نگهداري شده در دماي       محلول نگهدارنده گل  

گـرم در لیتـر تعـداد      میلـی 125 و 75، منتـول  50جاسمونات  ، متیل100که تیمارهاي اسید سالیسیلیک  
   . در مقایسه با شاهد و سایر تیمارها نشان دادندتري در محیط کشت هاي کم کلونی

در این آزمایش بود و اثر تیمارها بر عمر ترین شاخص  جایی گل بریده مهم عمر گل: جایی عمر گل
 نشان گراد در این پژوهش  درجه سانتی25±2 هاي بریده میخک نگهداري شده در دماي جایی گل گل
 و اوژنول 125 و 75 سطح 2، منتول در 50 و 25 سطح 2ر جاسمونات د تیمارهاي متیل) 3 جدول(داد 
 نسبت به شاهد با 41/10 و 41/10، 41/10، 11، 66/10ترتیب با میانگین روز  گرم در لیتر به  میلی50

  .جایی را افزایش داده بودند  روز، عمر گل9میانگین 
گراد نشان داد  درجه سانتی 3±1 هاي نگهداري شده در دماي جایی گل همچنین اثر تیمارها بر عمر گل

 66 و 5/68، 03/70ترتیب با میانگین روز  گرم در لیتر به  میلی75 و منتول 100، اوژنول 125تیمارهاي منتول 
  ).4 جدول(داري افزایش داده بودند  طور معنی  به62جایی را نسبت به شاهد با میانگین روز  عمر گل
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جایی گل بریده میخـک    و عمر گل، رشد میکروبیه محلول نگهدارند pH أثیر تیمار بر مواد جامد محلول،      ت -4جدول  
  .گراد  درجه سانتی3±1 در دماي

 تیمار
  مواد جامد محلول

 )درجه بریکس (گلبرگ
pH محلول نگهدارنده 

 رشد میکروبی

  )CFU (لگاریتم
  جایی عمر گل

 )روز(

09/12 شاهد ± 14/1 cde† 95/3 ± 06/0 b 65/6 ± 09/0 ab 62± 25/0 cd 

  لیسیلیکاسید سا
 )گرم در لیتر  میلی100(

35/15 ± 56/1 a-e 96/3 ± 1/0 b 69/5 ± 24/0 cd 78/55 ± 28/0 f 

  اسید سالیسیلیک
 )گرم در لیتر  میلی200(

9/11 ± 36/0 e 65/3 ± 08/0 cd 23/6 ± 41/0 abc 66/59 ± 54/0 e 

  جاسمونات متیل
 )گرم در لیتر  میلی25(

75/17 ± 15/1 a 31/4 ± 03/0 a 09/6 ± 08/0 bc 83/62 ± 61/0 c 

  جاسمونات متیل
 )گرم در لیتر  میلی50(

35/13 ± 84/0 b-e 48/4 ± 1/0 a 19/5 ± 11/0 d 44/63 ± 2/0 c 

  تیمول
 )گرم در لیتر  میلی75(

3/12 ± 43/0 de 57/3 ± 06/0 cd 97/6 ± 14/0 a 33/62 ±0cd 

  تیمول
 )گرم در لیتر  میلی125(

25/12 ± 19/1 de 5/3 ± 04/0 d 95/6 ± 07/0 a 1/62 ± 39/0 cd 

  منتول
 )گرم در لیتر  میلی75(

55/12 ± 59/0 de 28/4 ± 09/0 a 73/5 ± 15/0 cd 66± 32/0 b 

  منتول
 )گرم در لیتر  میلی125(

75/15 ± 57/1 a-d 63/3 ± 06/0 cd 8/5 ± 29/0 cd 03/70 ± 57/0 a 

  اوژنول
 )گرم در لیتر  میلی50(

4/16 ± 85/0 abc 79/3 ± 05/0 bc 66/6 ± 09/0 ab 67/60 ± 62/0 de 

  اوژنول
 )گرم در لیتر  میلی100(

7/16 ± 7/1 ab 6/3 ± 08/0 cd 96/6 ± 15/0 a 5/68 ± 23/0 a 

  درصد5و  1در سطح احتمال اي دانکن  براساس آزمون چنددامنههایی که داراي حرف مشترك هستند  در هر ستون میانگین †
  .داري ندارند اختالف معنی

  . باشند می) SE(دهنده خطاي استاندارد  نشان) ±(مقادیر مثبت و منفی 
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 درجـه  25±2طی دوره نگهداري گـل بریـده میخـک در دمـاي     گیري شده    ه تجزیه واریانس صفات انداز    -5جدول  
   .گراد سانتی

  میانگین مربعات
  درجه آزادي  منبع تغییرات

  پژمردگی گلبرگ  قطر گل  وزن تازه نسبی گل  جذب محلول نگهدارنده
  816/671**  07/468**  049/378**  748/501*  10  تیمار
  052/97  718/67  806/121  009/222  33  خطا
  898/63819**  698/3592**  204/15317** 645/36174**  3  زمان
 825/245**  545/167** 109/104** 14/206**  30  زمان × تیمار

  136/50  938/30  588/30  75/23  99  خطا
CV  -  97/7  42/6  32/9  22/21  

  .دار معنی غیرns درصد و 1 احتمال سطح  دريدار معنی**  درصد، 5 احتمال سطح  دريدار معنی* 
  

  .گراد  درجه سانتی25±2 تجزیه واریانس صفات نهایی گل بریده میخک در دماي -6جدول 
  میانگین مربعات

  درجه آزادي  منبع تغییرات
  جایی عمر گل  محلول نگهدارنده pH  مواد جامد محلول گلبرگ

  686/1**  284/0**  158/156*  10  تیمار
  364/0  03/0  247/15  33  خطا
CV -  17/11  55/4  07/6  

  .دار معنی غیرns درصد و 1 احتمال سطح  دريدار معنی**  درصد، 5 احتمال سطح  دريدار معنی* 
  

 درجـه  3±1طی دوره نگهـداري گـل بریـده میخـک در دمـاي         گیري شده    تجزیه واریانس صفات اندازه    -7جدول  
  .گراد سانتی

  میانگین مربعات
  درجه آزادي  منبع تغییرات

  پژمردگی گلبرگ  قطر گل  وزن تازه نسبی گل  هجذب محلول نگهدارند
445/615  10  تیمار ns **982/716  **148/334  **343/1758  
  12/244  263/56  601/128  024/431  33  خطا
  034/1249**  212/173**  615/754**  651/2353**  4  زمان
753/6 848/4** 718/7**  40  زمان × تیمار ns **435/59 

  045/21  953/4  513/2  535/1  132  خطا
CV -  12/1  84/1  97/2  04/27  

  .دار معنی غیرns درصد و 1 احتمال سطح  دريدار معنی**  درصد، 5 احتمال سطح  دريدار معنی* 
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  .گراد  درجه سانتی3±1 تجزیه واریانس صفات نهایی گل بریده میخک در دماي -8جدول 
  میانگین مربعات

  مواد جامد  درجه آزادي  منبع تغییرات
  لبرگمحلول گ

pH محلول نگهدارنده  
  رشد

  ریزجانداران
  جایی عمر گل

066/18  10  تیمار ns **462/0  **51/1  **187/63  
  69/0  157/0  023/0  111/5  33  خطا
CV -  82/15  9/3  32/6  32/1  

  .دار معنی غیرns درصد و 1 احتمال سطح  دريدار معنی**  درصد، 5 احتمال سطح  دريدار معنی* 
  

باشد که ممکن است در اثر رشد  ها می ب یکی از علل پژمردگی گلناتوانی در جذب آ
 ریزجاندارانی). 2006هی و همکاران، (کننده آب در ساقه بروز نماید  هاي هدایت  در آوندریزجانداران

ها را در   آناثرات منفی  و باشند ها می ها و کپک ها، مخمر کنند شامل باکتري جاي رشد می که در گل
ساقه و تولید ترکیبات سمی نسبت هاي  آوندکنندگی یده به مسدودهاي بر جایی گل کاهش عمر گل

ین ترتیب در کاهش عمر ثر بوده و به اؤزا م در تولید اتیلن درون ریزجانداراندهند، از طرفی  می
ن ساکارز به اضافه کرد ).1982آبراهام و همکاران، (یده نیز نقش دارند هاي بر جایی و کیفیت گل گل

هالوي و مایاك، (ها دارد  جایی آن هاي بریده اثرات مثبتی روي عمر گل  گلتر ل نگهدارنده بیشمحلو
را توسعه  ریزجاندارانکه اضافه کردن ساکارز به تنهایی در محلول نگهدارنده رشد  در حالی ،)1981

   ).2003نایر و همکاران، (دهد  می
 گراد درجه سانتی 25±2هداري شده در دماي هاي نگ گلهاي پایینی  اي شدن گلبرگ پژمرده و لوله

که دور از ها بوده  جایی آن دلیل شروع پایان یافتن عمر گل ه تیمارها، بهاز روز ششم به بعد در هم
با تاخیر در پیري گل، عمر  گرم در لیتر  میلی50 و 25جاسمونات   تیمار متیلانتظار نیست با این وجود

همچنین . افزایش داد)  روز9( روز نسبت به شاهد 11 و 10/ 66ترتیب با میانگین  جایی را به گل
ترین درصد پژمردگی نیز  ترین قطر گل و کم دنبال آن بیش ترین جذب محلول نگهدارنده و به بیش

 200گزارش کردند غلظت ) 1998( مایر و همکاران .جاسمونات صورت گرفت توسط تیمار متیل
 کنترل کپک خاکستري نقش با رقم گل بریده رز 6گهدارنده جاسمونات در محلول ن موالر متیلمیکرو

 شده و اثرات بازدارندگی مند نظام مقاومت باعث حفاظت کارسازو القاء جاسمونات با دارد و متیل
داري  طور معنی جایی گل را به زنی و رشد کپک خاکستري داشت و عمر گل مستقیمی روي جوانه



   سیدحسین میردهقان ومریم هاشمی
 

 89

 1/0کاربرد  که )2005 ( گزارش داراس و همکاران باپژوهشنتایج این افزایش داده بود، همچنین 
جایی و   ساعت روي گل بریده فریزیا، عمر گل12مدت  جاسمونات به میکرولیتر در لیتر بخار متیل

این هورمون اثرات مثبتی در کاهش فعالیت کپک . باشد سو می کیفیت گل را بهبود بخشید هم
رشد کرده در محلول نگهدارنده را کاهش  ریزجاندارانیت شدت رشد و فعال خاکستري نشان داد و به

نکته دیگري که در . گردید هاي گل بریده فریزیا دار شدن گلبرگ داد و همچنین سبب کاهش لکه
جاسمونات بود و این  مستقیم متیلمیکروبی غیر بیان شد اثرات ضد) 2005(گزارش داراس و همکاران 

سري از ترکیبات دفاعی، رشد و فعالیت   یکتولیدهاي دفاعی و   ژناي از هورمون با القاء بیان مجموعه
ند  هست جاسمونات از ترکیبات طبیعی هورمون اسید جاسمونیک و متیل. دهد میرا کاهش  ریزجانداران

ها و وادار  این هورمون با فعال کردن ژن. اند عنوان یک عامل دفاعی فعال گیاهی شناسایی شده و به
هاي دفاعی گیاهان نقش دارد   ترکیبات ثانویه که وظیفه ضدمیکروبی دارند در پاسخلیدتوها به  کردن آن

جنبه دیگري جاسمونات  اربرد متیلاکسیدانی در اثر کبهبود فعالیت ضد). 1992فارمر و همکاران، (
با فروت  جاسمونات در پس از برداشت میوه گریپ کاربرد متیل .است که مورد توجه قرار گرفته است

هاي فعال اکسیژن محافظت و خسارت  محصول را در مقابل گونهاکسیدانی،  زایش ظرفیت ضداف
  ).1999،  و همکاراندورباي( و به این صورت عمر انباري میوه را افزایش داد اکسیداتیو را کاهش

گراد  درجه سانتی 25±2کشت میکروبی محلول نگهدارنده در آزمایش صورت گرفته در دماي 
جاسمونات با کاهش فعالیت  رسد در این آزمایش متیل نظر می به ها ی طبق گزارشانجام نشد ول

درون محلول نگهدارنده منجر به کاهش انسداد آوندي، افزایش جذب محلول نگهدارنده  ریزجانداران
همچنین طبق نتایج اثرات .  استجایی را بهبود بخشیده  در پژمردگی گلبرگ، عمر گلتاخیربا و 

اکسیدانی منجر به  ضدجاسمونات با باال بردن ظرفیت   متیلاحتمال دارد کهین هورمون، اکسیدانی اضد
 . جایی شده است تاخیر پیري گل و افزایش عمر گل

با استفاده گراد  درجه سانتی 25±2هاي نگهداري شده در دماي  جایی گل عمر گل هشپژواین در 
 درصد نیز 4گرم در لیتر و ساکارز   میلی50نول  و اوژ125 و 75 منتول  نگهدارنده شاملهاي از محلول

افزایش )  روز9( نسبت به شاهد 41/10 جایی را با میانگین روز  یافت که این تیمارها عمر گلافزایش
 و اوژنول 125 و 75بیان کرد که تیمارهاي منتول گراد  درجه سانتی 3±1نتایج مربوط به دماي . دادند
)  روز62(هد  روز در مقایسه با شا5/68 و 03/70، 66 با میانگین روز ترتیب گرم در لیتر به  میلی100
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 و ي و موسو)2009(داري افزایش دادند که با نتایج سلگی و همکاران  طور معنی جایی را به عمر گل
گرم در لیتر تیمول و کارواکرول در محلول   میلی100 و 50غلظت . باشد راستا می  هم)2011(فر  تهرانی

با ترتیب  بهجایی گل را   و عمر گلنداشتنقش د ریزجاندارانگل بریده ژربرا در کنترل رشد نگهدارنده 
انسداد آوندي . ند افزایش داد) روز3/8 (داري در مقایسه با شاهد طور معنی به 16 و 4/14میانگین روز 

 در گل بریده ژربرا باعث کاهش جذب محلول و در نهایت شکستگی ساقه و ریزجاندارانتوسط 
ش جایی آن بیان شد و گزار  خیلی مهمی در عمر گلبنابراین تعادل آبی عامل. شود پژمردگی گل می

درون محلول نگهدارنده و انسداد  ریزجاندارانمیکروبی رشد ها با ویژگی ضد کردند که این اسانس
  . )2009سلگی و همکاران، ( اند آوندي را کاهش داده

هاي نعناع، آویشن و زیره سیاه در محلول   در لیتر اسانسگرم  میلی100 و 50هاي  کاربرد غلظت
 ترکیبات نشان داد که این) 2011(فر   و تهرانیينگهدارنده گل بریده آلسترومریا توسط موسو

در محلول ریزجانداران جایی را با کاهش رشد  توانایی تاخیر در پیري گل و افزایش عمر گل
 با گیاه مرزهگزارشی اسانس همچنین در  .ه دارند نگهدارندنگهدارنده و افزایش جذب محلول

روز  5/9 روز براي شاهد به 4/4جایی گل بریده میخک را از  گرم در لیتر عمر گل  میلی100غلظت 
ریزجانداران ت یبا کاهش جمعمیکروبی خود با ویژگی ضد  بوداین ترکیب توانسته. افزایش داد

 و در نتیجه ول و همچنین افزایش وزن تر گل باعث افزایش جذب محل،ن محلول نگهدارندهرود
هاي گیاهی در  نقش اسانس .)2011بیات، ( ر مقایسه با شاهد شودها د تاخیر در پژمردگی گلبرگ

ها نسبت  میکروبی اسانسأثیرات ضدتوان به ت  را میمیخکافزایش عمر پس از برداشت گل بریده 
از قبل نشان داده شده است  )2005( همکاران سرانو و توسط هایی أثیرات نیز در گزارشاین ت. داد

ه در بندي کنترل شد هاي اوژنول، تیمول، منتول و اکالیپتول در ترکیب با بسته که استفاده از اسانس
استفاده از .  دادگیري گسترش عوامل میکروبی را کاهش طور چشم داري میوه گیالس بهطی انبار

داري   روز انبار35بندي کنترل شده در طی  ب با بستههاي اوژنول، تیمول و منتول در ترکی اسانس
). 2005والورده و همکاران، (اي کاهش داد  مالحظه قابل طور انگور، رشد عوامل میکروبی را به

ها بر  هاي آویشن و ریحان را روي رشد قارچ قارچی اسانساثرات ضد) 2004 (باگامبوال و همکاران
ها اثرات مثبتی در کاهش رشد عوامل فساد  و این اسانسعمر پس از برداشت کاهو بررسی کردند 
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کنش اسانس  برهم. شود ها کم می با کاربرد اسانس ریزجانداراندرصد فساد میوه و رشد  .نشان دادند
ها نسبت داده  گریزي اسانس به خاصیت آب هنوز معلوم نشده ولی ممکن است ریزجاندارانبا سلول 

، باعث آزاد کردن  ریزجاندارانهاي غشاء سلول  با اتصال با پروتئین سازد، می ها را قادر شود که آن 
ناپذیر به  شود و باعث اختالل در ساختار فیزیکی غشاء و خسارت برگشت ساکاریدها  لیپیدها و پلی

پاشد و در نتیجه باعث مرگ سلول   از هم میها آنسلول  شود و ساختار غشاء سلول می
 سرانو و همکاران، ؛2005 والورده و همکاران، ؛2009و همکاران، سلگی (شود  میکروارگانیزم می

گریزي باعث پخش شدن لیپیدهاي  علت خاصیت آب  بههاهمچنین بیان شده که اسانس). 2005
باگامبوال و (زنند  هاي معدنی را به هم می و پایداري غشاء و تعادل یون ریزجاندارانغشاء سلول 

کاهش در توانند با  هاي گیاهی می اسانسگزارش شده ). 2001ن،  المبرت و همکارا؛2004همکاران، 
داري غشا و تخریب سیستم آنزیمی درگیر در تولید انرژي و ترکیبات ساختاري سلول پای

 .)1995سیکما و همکاران، ( شوندهاي میکروبی   کم کردن آلودگیباعث ،میکروارگانیزم

 دهند هاي سلولی از خود نشان می  غشاءهاي فعال اکسیژن تمایل زیادي براي حمله به گونه
و این نتیجه معقول است که کاهش در پایداري غشاء به احتمال  )2008چانجایراکول و همکاران، (

اکسیداسیونی هاي ضد هاي اکسیژن فعال و کاهش در فعالیت آنزیم زیاد در اثر افزایش فعالیت گونه
ربرد ترکیبات طبیعی در محصوالت با افزایش در گزارشی کا. )2007ماتی و همکاران،  ازهیل(است 

هاي ضداکسیدانی به حفظ ساختار سلول در برابر  اکسیدانی محصول و فعالیت آنزیم ظرفیت ضد
کند و ساختار غشاء را که محل اصلی اثر  هاي اکسیژن فعال کمک می خسارت اکسیداتیو در اثر گونه

ممکن است در این . )2008یراکول و همکاران، چانجا (کند باشد حفظ می هاي اکسیژن فعال می گونه
هاي  هاي ضداکسیدانی، فعالیت گونه هاي گیاهی با افزایش فعالیت آنزیم پژوهش نیز تیمارهاي اسانس

 ها،  و با تاخیر در پژمردگی گلبرگ گلبرگ را حفظهاي سلولو پایداري غشاء  اکسیژن فعال را کاهش
  .اند جایی را افزایش داده عمر گل
باشد و همراه با  هاي حساس به اتیلن می ترین گل گل بریده میخک یکی از مهمکه  جایی ناز آ

ها  اثرات اسانس ).2003جایم و سیلوا، (یابد  افزایش تولید اتیلن، آهنگ تنفس در این گل افزایش می
 اثر اطالعات کمی در مورد و گرفته استقرار در کاهش تولید اتیلن جنبه دیگري است که مورد توجه 
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هاي ژرانیول  از اسانس) 1996 (رابانی و مایزوتانی گوالم ها روي تولید اتیلن وجود دارد ولی اسانس
طور  روي میوه سیب استفاده کردند که به) ثره بادرنجبویهؤماده م(و سیترونلول ) ثره ریحانؤماده م(
رسد به واسطه بازدارندگی  ینظر م ها در تولید اتیلن به  اثرات اسانس.ثري تولید اتیلن کاهش یافتؤم

 و منجر به دهند  و تولید اتیلن و در نتیجه تنفس فرآورده را کاهش میباشد ها  سی توسط آن سی سنتز اي
شد نگیري  ها اندازه  میزان تولید اتیلن و فعالیت آنزیم در این پژوهش.شوند تاخیر در رسیدگی میوه می

  . ن نیز عمر گل را توسعه داده باشندها با کاهش تولید اتیل سنولی ممکن است اسا
  

 کلی گیري نتیجه
صورت  قابلیت عرضه به مانند ارزشمند، زینتی گیاه این هاي ویژگی و اقتصادي اهمیت به توجه با
کند و باعث کاهش  توجهی به این گل وارد می خسارت قابلتولید اتیلن که  بریده و با توجه به این شاخه

 و رشد تولید اتیلنشود، ضروري است تا با اعمال تیمارهایی   میها کیفیت پس از برداشت گل
کننده را فراهم  دست مصرف چه بهتر این گل بهل کرد و زمینه الزم براي عرضه هررا کنتر ریزجانداران

  .نمود
جاسمونات در  متیلمدت  تیمار کوتاه مثبت نقشکه توان عنوان کرد   میاین پژوهش نتایج اساسبر
در گراد  درجه سانتی 3±1هاي گیاهی در دماي  اسانسمدت تیمار بلندو گراد  ه سانتیدرج 25±2دماي 

 است در آینده امیدو دلیل اثرات دما نیز باشد  ممکن است بهجایی گل بریده میخک  افزایش عمر گل
هاي   روي سایر گلتري در این راستا  بیشهاي د و پژوهشنتر مورد توجه قرار گیر این اثرات بیش

هاي  میزان فعالیت آنزیمو همچنین اثرات این تیمارها روي میزان تولید اتیلن . صورت گیردنیز ه برید
هاي قبلی اثرات مثبت این  نتایج این پژوهش و گزارش. بررسی شوددر گل بریده میخک اکسیدانی  آنتی

کننده رشد  تنظیم هاي مختلف در پایان استفاده از غلظت کند و ید میهاي بریده تأی ا روي گلتیمارها ر
ه آینده هاي نگهدارند هاي گیاهی تیمول، منتول و اوژنول در محلول اسانسجاسمونات و  متیل

. دهد  نشان میمیخکجایی گل بریده   در افزایش عمر گلاین ترکیباتگیري کار امیدبخشی را براي به
ن محلول نگهدارنده و یا  دروریزجاندارانعمل بازدارندگی رشد  سازوکارشود که  همچنین پیشنهاد می

  .سازي شود تر روشن درون آوند چوب ساقه احتیاج است که بیش
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Abstract1  

In this research, the effects of pulsing application of preservative solutions 
containing salicylic acid (100 and 200 mg/L) and methyl jasmonate (25 and 50 
mg/L) and long period application of preservative solutions containing thymol  
(75 and 125 mg/L), menthol (75 and 125 mg/L) and eugenol (50 and 100 mg/L) on 
the maintain quality and extend vase-life of carnation cut flowers two tests were 
evaluated based on completely randomized design in four replications. Sucrose was 
added to all solutions at 4% and distilled water plus 4% sucrose used as control 
treatment. Meanwhile, the cut flowers were also kept at conditions of 25±2 ºC with 
air humidity (RH) of 50-55% and 3±1 ºC with RH of 80-85%. The results revealed 
that at the conditions of in 25±2 ºC the highest vase-life of 11 days and 10.66 days 
was obtained with methyl jasmonate 50 and 25 mg/L, respectively. These 
treatments also increased flower diameter, absorption of preservative solution and 
delayed petal wilting. The result indicated that with 3±1 ºC in Comparison with 
control (62 days), the highest vase-life of 70.03 days, 68.5 and 65.81 days were 
obtained in menthol 125, eugenol 100 and menthol 75 Mg/L, respectively. These 
treatments reduced petal wilting and increased total soluble solids, flower diameter 
and vase life compared to control and all other treatments. 
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