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   رقم پینک پاور،و نانوذرات نقره بر عمر گلجایی گل بریدنی ژربرا هاي گیاهی اثر تیمارهاي مختلف اسانس
  

  2 و فرزاد نظري1صبا محمود کوشش*

  ،  دانشگاه کردستان،مرکز پژوهشی اصالح و توسعه گیاهان دارویی و شگاه کردستاندانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دان1
   استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه کردستان2

  29/6/1395:  ؛ تاریخ پذیرش26/2/1395 :تاریخ دریافت
  ١چکیده

ترین  از عمده. ارزش اقتصادي باالیی داردهاي بریدنی در صنعت گلکاري بوده و  گلترین  مهمژربرا یکی از  :سابقه و هدف
رشد و  اثر در گلشاخه  آبی روابط خوردن هم دلیل به  به،گلجاییمشکالت توسعه صادرات گل ژربرا، ضایعات زیاد و عمر کم 

یی در طول دهه اخیر اطالعات عموم مردم در مورد اثرات جانبی مواد شیمیا. باشد می گلجایی محلول میکروبی جمعیت افزایش
منظور حفظ کیفیت و  ها یا مواد جایگزین به دي جهت یافتن روشیا زهاي ر کشاورزي افزایش یافته و پژوهشمورد استفاده د

عمر هاي گیاهی و نانوذرات نقره بر  در این پژوهش اثر تیمارهاي مختلف اسانس. ها صورت گرفته است  گلگلجاییافزایش عمر 
  . اور ارزیابی شد رقم پینک پژربرا بریدنی گل گلجایی

 

 میکرولیتر در لیتر و نانوذرات نقره با 30 و 15هاي  زنیان، اسطوخودوس، اکالیپتوس با غلظتهاي  اسانساثر  :ها مواد و روش
 ساقه و غشاء ، شاخص پایداريگلجاییجذب محلول صورت تیمار پیوسته بر   به در لیترمیکرولیتر 80 و 40هاي  غلظت
بررسی  گل بریدنی ژربرا رقم پینک پاور گلجاییها، جمعیت میکروبی محل برش ساقه و عمر   گلبرگها، درصد پژمردگی گلبرگ

 و تکرار سه با تصادفی کامالً طرح قالب در) برداري نمونه زمان دوم عامل و تیمارها اول عامل (فاکتوریل صورت به آزمایش. شد
   .گرفت صورت گل شاخه 4 شامل تکرار هر

  

تر نسبی شاخه گل، تغییرات قطر ساقه در زیر   هاي گیاهی و نانوذرات نقره بر صفاتی مانند وزن اي مختلف اسانستیماره :ها یافته
، پایداري غشاء گلجایی صفاتی مانند میزان جذب اما ها اثر بارزي نداشتند طبق گل و پایین ساقه و نیز نشت یونی گلبرگ

ثیر أت داري تحت طور معنی  بهگلجاییها و عمر  اي ساقه، درصد پژمردگی گلبرگجمعیت باکتریایی انتهساقه، اي، نشت یونی  یاخته
، کاهش نشت یونی انتهاي ساقه، گلجایی میکرولیتر در لیتر با افزایش جذب محلول 15زنیان در غلظت اسانس . قرار گرفتند

 گلجاییترین عمر  بیش.  ژربرا شدگلجاییها، سبب افزایش عمر  کاهش جمعیت باکتریایی و نیز کاهش درصد پژمردگی گلبرگ
 .دار نبود بود که تفاوت آن با دو غلظت نانوذرات نقره معنی میکرولیتر در لیتر زنیان 15مربوط به تیمار )  روز11(
  

 گل بریدنی ژربرا گلجاییکار رفته در این پژوهش، سبب بهبود عمر  کلی اسانس زنیان و نانوذرات نقره به طور به :گیري نتیجه
گیري شده در استفاده از اسانس زنیان در مقایسه با نانوذرات نقره و نیز  ولی با توجه به شرایط بهتر برخی از صفات اندازه. دشدن

 براي افزایش عمر  میکرولیتر در لیتر15 زنیان به غلظت  توان استفاده از اسانس محیطی نانوذرات نقره، می اثرات مضر زیست
تري  هاي متفاوت با غلظت تري بیش هاي پژوهش ها، رقم بین گوناگونی به توجه با است الزم گرچها.  ژربرا توصیه نمودگلجایی

  . گیرد صورت ،هاي مختلف رقم مورد در
 

   گلجاییعمر  غشاء، پایداري شاخص ژربرا، میکروبی، جمعیت گیاهی، هاي اسانس :هاي کلیدي واژه
                                                

  m.saba@uok.ac.ir : مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
ترین بخش در  هاي بریدنی مهم بخش تولید گل

 طور بهزیرمجموعه گل و گیاهان زینتی است و 
 شاخه گل بریدنی در  میلیارددومتوسط ساالنه بیش از 

 ساله 3000رغم قدمت  علی. شود ایران تولید می
مصرف گل و گیاه در فرهنگ کهن ایران، سرانه 

 باشد می شاخه 5 در ایران تنها بریدنیمصرف گل 
داخل،  تولید بریدنی يها گلماندگاري کم . )31(

سبب نارضایتی خریداران داخلی و کاهش مصرف گل 
 از یکی 1پرك سانانهاز تیره کالگل ژربرا .  استشده
در  و باشد می در دنیا و ایران بریدنیي ها گلترین  مهم

   گل10 نی در بچهارمرتبه  ،جهان يصنعت گلکار
 در وروی ونیلی م134 برتر با حجم معامالت بریدنی

ترین  یکی از عمده. )19(دارد حراج گل کشور هلند 
، ضایعات پس بریدنیمشکالت توسعه صادرات گل 

 تولیدات داخلی در رقابت با ياز برداشت باال
 .باشد میمحصول خارجی 

کننده   اصلی تعیینیکی از عوامل ،گلجاییعمر 
اگر . شود میمحسوب  بریدنیي ها گلارزش تجاري 

گذار رأثیچه کیفیت ظاهري، شکل و رنگ از عوامل ت
 بریدنی يها گلکنندگان  گیري مصرف بر تصمیم

کننده   عامل اساسی متقاعدگلجاییهستند، اما عمر 
 .)32 (باشد میکننده براي خرید دوباره  مصرف
 که پیش از برداشت روي تولیدنظر از عوامل  صرف

 عوامل ثیرگذار هستند،أ تها گلکیفیت پس از برداشت 
 از برداشت، عمر پسدر وجود دارند که نیز دیگري 
 را کم کرده و موجب تسریع در زوال ها آن گلجایی

 کاهش کربوهیدرات، کاهش جذب آب. شوند می ها آن
 اتیلن  و نیزهاآوندمیکروبی یا فیزیکی  انسداد دلیل به

 هستند که بر يموجود در فضا از جمله موارد
ثر ؤمهاي شاخه بریدنی  گل گلجاییماندگاري و عمر 

   ).16  و15(هستند 

                                                
1- Asteraceae=Compositae 

مانند  یریزجاندارانعامل اصلی انسداد آوندي فعالیت 
  در محلولهستند که ها قارچ، مخمرها و ها باکتري

 گلجایی و اغلب در محلول کنند می رشد گلجایی
فروشان و  دهندگان، عمده مورد استفاده توسط پرورش

 نی اتیفعال. )23(کنندگان وجود دارند  مصرف
انسداد سبب  دنتوان می 2یگلجای در محلول ریزجانداران

 يها تی متابوليساز رها ،برش خورده در ساقه يآوند
  ولنیاتتولید  شی افزا، مضريها می آنزای و یسم

 PCD(3(ریزي شده  مرگ برنامه واکنش تحریک
 ری و ساها میکروبرشد همچنین . )32 (دنگرد

 تی هداکاهش  سببگلجایی در محلول ریزجانداران
 يها  بخشویژه به بریدنی يها گل در ساقه یکیدرولیه
 براي بریدنی يها گلتیمار . گردد می آن نییپا

 یک روش ریزجاندارانجلوگیري از رشد و توسعه 
. باشد می ها آن ماندگاريمتداول براي افزایش 

ي ها گلچه  ند که چنانا ه گزارش کردگران پژوهش
هاي حاوي  برداشت در محلولاز  ژربرا پس

  درصد5  و ساکارز در لیترگرم یلیم 200نقره  نیترات
 سبب باال رفته و ها گل پایداري ساقه گیرند،قرار 

تري  ي تیمار شده مدت طوالنیها گلشود که ساقه  می
 ).36(حالت مستقیم و صاف خود را حفظ کنند 

 ، نقرهوسولفاتی نقره و تتراتنی ژهیو ه نقره بيها نمک
 يماندگار شی هستند که جهت افزایباتیاز ترک

 کی نقره، تراتی ن.)34( روند ی مکار به بریدنی يها گل
 گلجایی است و کاربرد آن در محلول ي قوکش باکتري
 ،ي داوود،مریم مانند ییها گل طول عمر شی افزاسبب

 و 28، 25، 24، 12 ( استدهو رز ش  ژربراآلسرومریا،
بر  4نقرهذرات نانو اثردیگر  هاي پژوهشدر . )35

 میخک، ژربرا، بریدنی يها گل گلجاییعمر افزایش 
 ).35 و 28، 27، 21(رز و آکاسیا گزارش شده است 

کش   یک ماده میکروب نقرهذراتنانوکه   ایندر نهایت
                                                
2- Vase solution=preservative solution 
3- Program cell death (PCD) 
4- Silver Nanoparticles 



 صبا و فرزاد نظري محمود کوشش
 

 45

 موجب ها میکروب سلولیاست که با حمله به دیواره 
رو موجب   و از اینگردد می یاختهمتالشی شدن 

ا  که انسداد آوندها رشود مییی ها باکتريتجمع کاهش 
  . )35 (شوند می سبب

ون نقره، محیطی ی ت زیستبا توجه به مشکال
 هاي مناسبی هستند که جایگزین گیاهی هاي اسانس

  امروزه.دنتري نسبت به مواد شیمیایی دار خطرات کم
 در ها آندلیل اثرات بازدارندگی   بهها، این اسانساز 

 کاهش ضایعات پس از براي میکروبیتوسعه عوامل 
ها و  ها، سبزي هاي باغبانی مانند میوه ولبرداشت محص

 هاي غلظتاثر  در پژوهشی ).25 (شود میاستفاده  ها گل
، آویشن 2، تیمول1 کارواکرولهاي اسانس مختلف

  درصد3 نقره همراه با ساکارز نانوذرات و 3شیراز
 گلجاییدر محلول )  ساعت24(مدت  صورت کوتاه به

 آلسترومریا بریدنییکی گل ژ فیزیولوهاي ویژگیبر 
نانوذرات نقره  که نشان دادهنتایج . شده استبررسی 

 گرم میلی 50 و 5 هاي غلظتترتیب با  بهکارواکرول و 
صورت   آلسترومریا بهبریدنی  پیري را در گل ،در لیتر

 به تاخیر انداختند، ولی اسانس آویشن داري معنی
در پژوهشی دیگر ). 24 (نداشت داري معنیشیراز اثر 

، 4سیاه گیاهی زیره هاي اسانسداده شده که نشان 
 100 و 50 هاي غلظت در 6 و نعناع5آویشن باغی

   موجود در ریزجانداران در لیتر با کنترل گرم میلی
 و افزایش 7 سبب تاخیر در پیريگلجاییظرف محلول 

   آلسترومریا شده است بریدنی گل  گلجاییعمر 
)29 .( 

 هاي نساسا  استفاده از حاضرهدف از پژوهش
  در مقایسه با اکالیپتوس وزنیان، اسطوخودوس

                                                
1- Carvacrol   
2- Thymol 
3- Zataria 
4- Black cumin [Bunium persicum (Boiss.)  
B. Fedtsch] 
5- Thyme (Thymus vulgaris L.) 
6- Peppermint (Mentha piperata L.), 
7- Senescence 

 بریدنی  گل گلجاییعمر  جهت افزایش نانوذرات نقره
  .باشد می عرضه به بازار داخلی و صادرات برايژربرا 

 
  ها مواد و روش

رقم پینک ژربرا  بریدنیشاخه  يها گل: مواد گیاهی
از  )Gerbera jamesonii cv. Pink Power( پاور

با واقع در شهرستان محالت  نه تجاريیک گلخا
در  ها گل.  تهیه شدندسیستم کشت هیدروپونیک

 کامل طور به ها  گلچهخارجیاي که دو ردیف  مرحله
 به  ساعت9پس از و برداشت ) 10 (باز شده بودند

. ندآزمایشگاه علوم باغبانی دانشگاه کردستان منتقل شد
    ارتفاع ازها گل) دمگل(ساقه انتهاي  در آزمایشگاه

با استفاده از چاقوي تیز و در زیر آب متري   سانتی45
 تهیه جهت .شدندقطع صورت مورب  بهمقطر 
 اکالیتوس برگ زنیان، بذر گیاهی هاي نمونه ها، اسانس

 با گیري اسانس و تهیه اسطوخودوس رویشی پیکر و
 با قطر نقره نانوذرات. گرفت صورت کلونجر دستگاه
 نانوسید شرکت از مایع ورتص به  نانومتر20ذرات 

  .شد تهیه
 هاي اسانسابتدا   تیمارهابراي تهیه: تیمارهاي آزمایش

 اتانول در چند قطره  اکالیپتوس وزنیان، اسطوخودوس
 به حجم نهایی ر مقطو سپس با آب) 5(حل شد 

 طور به یکسان شده ژربرا هاي شاخه .رسانده شد
شامل که  گلجایی میلی لیتر محلول 200تصادفی در 

عبارت تیمارها . قرار گرفتندتیمارهاي مختلف بود، 
   ساکارز درصد 5/1 حاوي مقطر آب -1 :بودند از

  ، )C(عنوان شاهد  به )اتانول قطره چند همراه به(
 درصد 5/1  + میکرولیتر در لیتر اکالیپتوس15 -2

 اسطوخودوس  در لیترمیکرولیتر O1(، 3- 15( ساکارز
 در میکرولیتر OST1(، 4- 15( ساکارز درصد 5/1+ 
 Z1(، 5- 30 (ساکارز درصد 5/1 + زنیان لیتر

 ساکارز درصد 5/1 + میکرولیتر در لیتر اکالیپتوس
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)O2(، 6- 30 5/1 + اسطوخودوس  در لیترمیکرولیتر 
  در لیترمیکرولیتر OST2(، 7- 30 (ساکارز درصد
 میکرولیتر Z2(، 8- 40 (ساکارز درصد 5/1 + زنیان

 80 -9 و )Ag1 (ساکارز درصد 5/1 + ره نقدر لیتر
 ساکارز درصد 5/1+  نقره نانوذرات میکرولیتر در لیتر

)Ag2 ( تر  شیبقرار گرفتند و تحت تیمار مداوم
 9 و 7، 5، 3، 1صفر، هاي  زماننظر در  صفات مورد

. ندپس از اعمال تیمارها مورد ارزیابی قرار گرفتروز 
ها  اقه و گلبرگهایی مانند نشت یونی انتهاي س صفت

گیري جمعیت باکتریایی انتهاي ساقه در  و نیز اندازه
 روز پس از اعمال تیمارها 9 و 5هاي صفر،  زمان

مکان انجام پژوهش در شرایط کنترل . ارزیابی شدند
 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 23±2شده با دماي 

 میکرومول بر 17در شرایط نور  درصد 10±60
 ساعت تا پایان 12ول دوره نوري مربع بر ثانیه با طمتر

همچنین جهت جلوگیري از تبخیر . آزمایش بوددوره 
 با گلجاییهاي  ، دهانه ظرفگلجاییو آلودگی محلول 
منظور کاهش اثر نور بر محلول  پارافیلم و نیز به

در . با آلومینیوم فویل پوشانده شدندها  ، ظرفگلجایی
پنجم ز طول آزمایش فقط یک بار و آن هم پس از رو

ها انجام   انتهاي ساقه1از انجام آزمایش عمل بازبرش
  . شد

 ها گل شاخهنسبی  تر  وزن:  شاخه گل نسبیتر  وزن
 ابتداي در گرم 001/0 دقت با دیجیتالی ترازوي توسط

 طی در سپس و آب در قرارگیري از پیش و آزمایش
   شاخه نسبی تر  وزن .شد گیري اندازه آزمایش دوره
 100=RFW×(Wt/Wt=o) )18(رابطه  از دهاستفا با گل

: RFW که در آن ،محاسبه گردیدبر حسب درصد 
 شاخه گل وزن :Wt  نسبی بر حسب درصد،تر  وزن

)g(،9و 5، 3، 1  در روزهاي صفر ،Wt=o: همان  وزن
  . باشد می  در روز صفرشاخه گل

                                                
1- Re-cutting 

 روزانه محلول  جذبمیانگین: 2گلجاییجذب محلول 
 و هیروش ي آزمایش با  تمام روزهادر گلجایی

 مقدار St-1 – St = :رابطهاستفاده از و با ) 18(همکاران 
 لیتر بر گرم وزن تر میلیو بر حسب جذب محلول 
در ) g( وزن محلول :St، که در آن محاسبه گردید

 قبلدر روز ) g( وزن محلول :St-1، 9و 5، 3، 1هاي روز
  .باشد می

سبی براي  گل معیار منا ساقهقطر: قطر ساقه گل
دیجیتال بر  توسط کولیس  وشکوفایی گل است

 و انتهاي 3طبق گلدر دو بخش زیر متر  میلیحسب 
  .  شدگیري اندازه )گلجاییقسمت داخل محلول (ساقه 

عنوان شاخصی براي  نشت یونی به: میزان نشت یونی
 گیري اندازه براي.  می باشد4پایداري غشاء سلولی

 استفاده) 33 (کارانهم و سیرام روش از نشت یونی
براي این منظور قطعاتی با ضخامت یکسان و  .شد

ها و  از دو قسمت گلبرگ)  گرم1وزن (متر   میلی8قطر 
  در روزهاي صفر، ) قسمت داخل آب(انتهاي شاخه 

 تهیه شده و قطعات با آب مقطر شسته شد و 9 و 5
   سپس داخل حجم معینی از آب مقطر قرار گرفته

    ساعت در دماي4 از پس آن الکتریکی هدایت و
 سنج هدایت دستگاه کمک با لسیوسس درجه 25

 دقیقه 20 مدت به را نمونه سپس). C1 (شد قرائت
 و داده قرار درجه 100 دماي با گرم آب حمام داخل
 بار براي، سلسیوس درجه 25 از خنک شدن تا پس
در پایان ). C2 (شد قرائت آن الکتریکی هدایت دوم

 نشت یونی، 100 × (C1/C2) = هطراب اساس بر
  .گردید محاسبه

 رنگ تغییر و پژمردگی با گلجاییعمر : گلجاییعمر 
 از ها گل ظاهري کیفیتنیز از دست رفتن و ها گلبرگ

ظرف در زمان قرار گرفتن پایان زمان برداشت تا 
 گلجاییجهت تعیین عمر  .شدند ارزیابی گلجایی

                                                
2- Vase solution uptake  
3- Flower head 
4- Membrane stability index  
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هاي  شاخهارزیابی بصري روزانه صورت گرفت و 
 شادابی خود ها آن هاي گلچه  درصد50 حدود که لیگ

 قابل عرضه هاي غیر عنوان نمونه  بهندرا از دست داد
 .)20 (محسوب شده و عمر گل مشخص گردید

 گیري اندازهبراي : باکتریایی جمعیت گیري اندازه
در مقطع انتهاي  رشد کرده جمعیت باکتریاییمیزان 
در کشت میکروبی  ، تیمار شده ژربرايها گلساقه 

 انجام گلجایی در  گلداري نگه 9 و 5، صفرروزهاي 
 پلیت کشت محیط از براي کشت میکروبی. گرفت
 100 گرم در 3/2میزان  به) PCA (1آگار کانت
  سوسپانسیونابتدا.  آب مقطر استفاده گردیدلیتر میلی

PCA  همراه با بهم زدن  کاملطور بهو آب مقطر 
 تهیه PCAل شد و سپس  بر روي هیتر حمتناوب

 اتوکالو  وسیله بهشده و تمامی وسایل مورد نیاز کشت 
 دقیقه 15مدت   درجه سلسیوس به121در دماي 

 و در زیر هود المینار کار کشت  شدندگندزدایی
 یک برش از براي این منظور. میکروبی انجام شد

 1/0 پپتون لیتر میلی 99انتهاي ساقه برداشته و در 
در سازي  پس از رقیقشده ریخته شد و  استریل درصد
ها  سپس نمونه. انجام شدها تقسیم و کشت  پتري

 درجه سلسیوس 32 ساعت در انکوباتور 48مدت  به
هاي رشد کرده  قرار داده شدند و در انتها کلونی

  .)22 و 2 (شمارش گردید
صورت فاکتوریل  آزمایش به: ها تجزیه و تحلیل داده

 سطح و عامل دوم زمان 9عامل اول تیمارها در (
 تصادفی در قالب طرح کامالً)  سطح6برداري در  نمونه

 شاخه گل چهاربا سه تکرار و هر تکرار شامل 
افزار   از نرمها  دادهجهت تجزیه آماري. صورت گرفت
MSTAT-C  سطح در ها میانگیناستفاده شد و 

مقایسه  اي دانکن دامنه چند آزمون درصد با 5 احتمال
   .شدند

                                                
1- Plate count agar (PCA) 

   و بحثایجتن
با اعمال تیمارها و افزایش : شاخه گلنسبی  تر  وزن

 درصد، گلجایی شاخه گل ژربرا در داري نگهزمان 
 یکسان تا روز سوم تقریباً گل هاي شاخه نسبی تر  وزن

 روندي کاهشی نشان داد و بود اما از روز سوم به بعد
 بارز شد و تا از روز پنجم این روند کاهشی کامالً

پیوسته کاهش طور  به تر  وزن ،داري نگهمان انتهاي ز
تیمارهاي مورد استفاده در ).  الف-1شکل (یافت 

  نسبیتر  وزنبر میزان اثر بارزي  گلجاییمحلول 
 تر  وزنترین   که بیشهر چند، نداشتندگل شاخه 
  میکرولیتر در لیتر40  در تیمارگلشاخه نسبی 

   تیمار  تفاوت آن بااما  مشاهده شدنقره نانوذرات
 وزنترین   کم.دار نبود  میکرولیتر در لیتر زنیان معنی15

 لیتر  میکرولیتر در30 تیماردر گل  شاخه  نسبیتر 
تر تیمارها از   که تفاوت آن با بیشزنیان مشاهده شد

 ). ب-1شکل ( دار نبود جمله تیمار شاهد معنی

 مراحل از یکی ،بریدنی هاي گل تر  وزن کاهش
 ها گل چه هر واقع در و باشد می ها گل در پیري آغاز

 آب جذب توانایی شوند می تر نزدیک پیري مرحله به
 آب جذب شده و سپس با نامتعادل شدن کم ها آن در
 ها گل و رود می بین از يا یاخته تورژسانس تعرق، و

کلی تغییرات   طور  به).32 (شوند می پژمردگی دچار
نشان شی تر نسبی در طول آزمایش روندي کاه  وزن
 این روند ،تر نسبی شاخه گل  در مورد وزن. داد

 گلجاییها در  گیري گل کاهشی از روز سوم قرار
) 25(زاده و همکاران  شروع شد که با نتایج مدد

 گران گزارش کردند که وزن این پژوهش. مطابقت دارد
 آلسترومریا در محلول بریدنیتر نسبی شاخه گل 

اي مختلف گیاهی و ه  تیمار شده با اسانسگلجایی
 نقره از روز سوم روند کاهشی آن شروع نانوذرات

همچنین در پژوهشی دیگر و همسو با نتایج . شود می
مدت اسید سالیسیلیک در به  ما، با بررسی اثر کوتاه

تاخیر انداختن پیري گل رز نشان داده شده که از 
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تر نسبی شاخه گل   ابتداي تا پایان آزمایش، میزان وزن
به احتمال دلیل کاهش وزن ). 17(یافته است کاهش 

 لیتر در میکرولیتر 30 در تیمار  شاخه گلتر نسبی

سوزانندگی آن مربوط به غلظت باالي آن و اثر  زنیان
دنبال آن کاهش جذب  در ساقه و تخریب آوندها و به

  . آب باشد
  

  
  

گل بریدنی ژربرا ) B(تر نسبی   ي گیاهی و نانوذرات نقره بر وزنها و اثر تیمارهاي مختلف اسانس) A ( نسبیتر  وزن تغییرات -1شکل 
ترتیب   بهOST2 و OST1، )ساکارز درصد 5/1 حاوي مقطر آب(شاهد : C [گلجاییهاي  داري در محلول رقم پینک پاور در طول نگه

 زنیان با Z2 و Z1لیتر در لیتر،  میکرو30 و 15 اکالیپتوس با غلظت O2 و O1 میکرولیتر در لیتر، 30 و 15اسطوخودوس با غلظت 
حروف متفاوت بیانگر ].  هستند میکرولیتر در لیتر80 و 40با غلظت  ذرات نقره Ag2 و Ag1 میکرولیتر در لیتر و 30 و 15غلظت 

   ).P=0.05 ( هستند دانکناي دامنه  چنددار بر اساس آزمون اختالف معنی
Figure 1. Relative fresh weight changes (A) and the effect of different plant essential oils and silver 
nanoparticles treatments (B) on relative fresh weight of gerbera cut flower cv. Pink Power during maintenance 
in vase solutions [C: control (distilled water containing 1.5% sucrose), OST1 and OST2: 15 and 30 µL L-1 
lavender, O1 and O2: 15 and 30 µL L-1 eucalyptus, Z1 and Z2: 15 and 30 µL L-1 ajowan, Ag1 and Ag2: 40 and 
80 µL L-1 silver nanoparticles]. Different letter (s) represent significant differences according Duncan multiple 
range test (P=0.05). 

  
 در گلجاییجذب محلول : گلجاییجذب محلول 

 هاي محلول گل در هاي شاخه داري نگهطول دوره 
 روندي افزایشی نشان داد و این روند تا پایان ،گلجایی

و تیمارهاي )  الف-2شکل (دوره ارزیابی ادامه داشت 
گیري بر میزان جذب محلول  مورد استفاده اثر چشم

  س و زنیان در غلظت هاي اکالیپتو  اسانس.داشتند
   میکرولیتر در لیتر در مقایسه با نانوذرات نقره 15

ترین   بیش. شدندگلجاییسبب جذب بهتر محلول 
 میکرولیتر در لیتر 15میزان جذب محلول در تیمار 

با سایر تیمارها  اکالیپتوس مشاهده شد که تفاوت آن
 دار معنی میکرولیتر در لیتر زنیان 15تیمار جز تیمار  هب

 نتایج نشان داد که اسانس اسطوخودوس در .بود

هاي اکالیپتوس و زنیان سبب جذب  مقایسه با اسانس
همچنین مشاهده شد . شود  میگلجاییتر محلول  کم

ها در مقایسه   میکرولیتر در لیتر اسانس15که غلظت 
 سبب جذب ،ها  میکرولیتر در لیتر آن30با غلظت 

 تفاوت در دو شود که این  میگلجاییبهتر محلول 
افزون بر  .دار بود  معنیاسانس اکالپتوس و زنیان کامالً

 در گلجایی که جذب محلول نتایج نشان داداین 
   نانوذرات نقره در  میکرولیتر در لیتر40غلظت 

تر است و   بیش میکرولیتر در لیتر80مقایسه با غلظت 
ترین میزان جذب  کمسبب . دار بود ها معنی تفاوت آن
    و اسطوخودوس به غلظتر تیمار شاهدمحلول د

  ).  ب- 2شکل  (شد میکرولیتر در لیتر مشاهده 30
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 طول در گلجایی محلول جذبروند افزایشی 
 گلجایی هاي محلول در گل هاي شاخه داري نگه دوره

هاي هاشمی و   با یافتههمسو ) الف- 2شکل (
) 11( و همکاران اژیلماتیو نیز ) 17(همکاران 

ارش کردند در طول آزمایش جذب که گزباشد  می
هاي ژربرا و گالیول  ترتیب در گل  بهگلجاییمحلول 

زاده و  روندي افزایشی دارد، ولی با نتایج فضلعلی
که گزارش ) 25(ه و همکاران دزا دو مد) 12(همکاران 

 آلسترومریا هاي گل در گلجایی محلول نمودند جذب
 در همچنان که. مطابقت نداردکاهشی دارد،  روندي
مشاهده شد در طول آزمایش وزن تر   الف-1شکل 

  الف-2شکل نسبی روندي کاهشی داشته ولی در 
 که  روندي افزایشی داردگلجاییمیزان جذب محلول 

 محیط  نسبیدلیل تغییرات رطوبت رود به احتمال می
شده  تر محلول جذب هاي گل، بیش نگهداري شاخه

. ه استصورت تبخیر از طبق ساقه گل خارج شد به

 گلجاییهمچنین از دالیل تفاوت نتایج جذب محلول 
 ممکن است ،گران در این پژوهش با سایر پژوهش

دار بودن یا   از لحاظ برگمربوط به نوع گونه گیاهی
 مورد غلظت، نوع اسانس و برگ بودن ساقه گل بی

.  پژوهش باشدمحیط محلشرایط دیگر استفاده و نیز 
 گذار بر جذب محلول رد اثرعنوان نمونه یکی از موا به

هاي   گلگلجاییهاي بررسی عمر  در طول آزمایش
چند روزانه یا صورت  به، انجام عمل باز برش بریدنی

هایی  باشد که در پژوهش انتهاي ساقه می روز یکبار در
 همسو با ها آن گلجاییکه نتایج جذب محلول ) 17(

 در .چنین عملی انجام شده است بود حاضرنتایج 
توان عنوان کرد که با انجام عمل باز برش  جا میاین

ترین  انتهاي ساقه گل، بخشی از ساقه که داراي بیش
تجمع باکتریایی است حذف شده و سبب جذب بهتر 

صورت با تجمع  شود ولی در غیر این محلول می
  .عوامل باکتریایی روند جذب کاهش خواهد یافت

 

  
  

هاي گیاهی و نانوذرات نقره بر جذب محلول  و اثر تیمارهاي مختلف اسانس) A (اییگلج تغییرات تجمعی جذب محلول -2شکل 
 درصد 5/1 حاوي مقطر آب(شاهد : C [گلجاییهاي  داري در محلول گل بریدنی ژربرا رقم پینک پاور در طول نگه) B (گلجایی
 30 و 15 اکالیپتوس با غلظت O2 و O1،  میکرولیتر در لیتر30 و 15ترتیب اسطوخودوس با غلظت   بهOST2 و OST1، )ساکارز

  میکرولیتر در لیتر80 و 40 با غلظت  ذرات نقرهAg2 و Ag1 میکرولیتر در لیتر و 30 و 15 زنیان با غلظت Z2 و Z1میکرولیتر در لیتر، 
  .(P=0.05)اي دانکن  دامنهدار بر اساس آزمون چند تالف معنیحروف متفاوت بیانگر اخ]. هستند

Figure 2. Cumulative preservative solution uptake changes (A) and the effect of different plant essential oils 
and silver nanoparticles treatments (B) on preservative solution uptake of gerbera cut flower cv. Pink 
Power during maintenance in vase solutions [C: control (distilled water containing 1.5% sucrose), OST1 
and OST2: 15 and 30 µL L-1 lavender, O1 and O2: 15 and 30 µL L-1 eucalyptus, Z1 and Z2: 15 and 30 µL L-1 
ajowan, Ag1 and Ag2: 40 and 80 µL L-1 silver nanoparticles]. Different letter(s) represent significant 
differences according Duncan multiple range test (P=0.05).  
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 در دو بخش زیر طبق گل و تغییرات قطر ساقه گل
در طول آزمایش تغییرات قطر ساقه در دو : پایین ساقه
قطر .  و پایین ساقه گل بررسی شدطبق گلبخش زیر 

 در داري نگه تا روز پنجم ،ساقه گل در هر دو بخش
 در هر روز پنجم پس از لی ثابت بود ویگلجایمحلول 

).  الف- 4 و  الف- 3هاي  شکل (یافت، کاهش دو بخش
نی  در بخش پاییساقهمیزان شدت کاهش قطر کلی  طور به

اگرچه  ،تر بود  بیشطبق گلدر مقایسه با بخش زیر 
تر تیمارهاي مورد   در قطر ساقه در بیشبارزيتفاوت 

 در ،در هر دو بخشاستفاده مشاهده نشد اما قطر ساقه 
) آب مقطر( گل قرار گرفته در تیمار شاهد هاي شاخه

  هاي  شکل(تر از سایر تیمارهاي مورد استفاده بود  کم
 نقره نانوذرات طبق گلدر بخش زیر ).  ب- 4 و  ب- 3
 تنها تیماري است که  میکرولیتر در لیتر80 غلظت در

ین همچنین در بخش پای.  بوددار معنیتفاوت آن با شاهد 
 از داري معنیتفاوت  نقره نانوذراتساقه هر دو غلظت 

 ). ب-4شکل  (داشتندقطر ساقه با تیمار شاهد  نظر
 بارزي طور کامالً کلی قطر ساقه در هر دو بخش به طور به

ها و نانوذرات نقره قرار نگرفت که به  ثیر اسانسأت تحت
 یکی از دالیل آن این است که چون قطر  زیاداحتمال

اي پیش از  تر به شرایط محیطی و تغذیه یشساقه ب
چه ژربرا در  عنوان مثال چنان  به.داردبستگی برداشت 

نک هایی با شرایط نور مناسب، دماي به نسبت خ گلخانه
،  پرورش یابدو تغذیه مناسب با کودهاي پتاس و کلسیم

هاي  قطر ساقه در گل ).8(قطر ساقه مناسب خواهد بود 
 بوده و ها آن در ارزیابی عواملین تر  یکی از مهمبریدنی

 مانند بریدنیهاي   در گلگلجاییاثر مثبت آن بر عمر نیز 
 قطر ساقه در ویژه به. )16 (ژربرا و رز بررسی شده است

دلیل  زیر غنچه گل در رز یا زیر طبق گل در ژربرا به
، داراي اهمیت زیادي است و له گردن خمیدگیأمس

تري در ناحیه زیر غنچه یا  هایی که داراي قطر بیش ساقه
تر به گردن خمیدگی دچار   کم، داشته باشند گلطبق

هاي  بخشتر ساقه در  همچنین قطر بیش. خواهند شد
تر  بیش ذخیره با ،افزون بر زیر غنچه یا طبق گل  ساقهدیگر

 اثر گلجاییبر عمر تر آب  کربوهیدرات و جذب مناسب
 ساقه در شاید دلیل کاهش قطر انتهاي. خواهد گذاشت

دلیل تجمع   به در این پژوهشطبق گلمقایسه با بخش زیر 
 در این بخش و به دنبال آن تر جمعیت میکروبی بیش

  . زودتر قرار گرفتن در معرض تنش آبی باشد

  

  
  

 ت زیر طبققطر ساقه گل در قسمهاي گیاهی و نانوذرات نقره بر  و اثر تیمارهاي مختلف اسانس) A(قطر ساقه گل  تغییرات -3شکل 
)B (گلجاییهاي  داري در محلول گل بریدنی ژربرا رقم پینک پاور در طول نگه] C : شاهد)ساکارز درصد 5/1 حاوي مقطر آب( ،

OST1 و OST2میکرولیتر در لیتر، 30 و 15ترتیب اسطوخودوس با غلظت   به O1 و O2 میکرولیتر در 30 و 15 اکالیپتوس با غلظت 
].  هستند میکرولیتر در لیتر80 و 40با غلظت  ذرات نقره Ag2 و Ag1 میکرولیتر در لیتر و 30 و 15 غلظت  زنیان باZ2 و Z1لیتر، 

  .(P=0.05)اي دانکن هستند  دامنه دار بر اساس آزمون چند حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی
Figure 3. Stem diameter changes (A) and the effect of different plant essential oils and silver nanoparticles 
treatments (B) on stem diameter in the below of flower head in gerbera cut flower cv. Pink Power during 
maintenance in vase solutions [C: control (distilled water containing 1.5% sucrose), OST1 and OST2: 15 and 
30 µL L-1 lavender, O1 and O2: 15 and 30 µL L-1 eucalyptus, Z1 and Z2: 15 and 30 µL L-1 ajowan, Ag1 and 
Ag2: 40 and 80 µL L-1 silver nanoparticles]. Different letter (s) represent significant differences according 
Duncan multiple range test (P=0.05).  
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) B(هاي گیاهی و نانوذرات نقره بر قطر ساقه گل در قسمت پایین  و اثر تیمارهاي مختلف اسانس) A( تغییرات قطر ساقه گل -4شکل 
 و OST1، )ساکارز درصد 5/1 حاوي مقطر آب(شاهد : C [گلجاییهاي  داري در محلول گل بریدنی ژربرا رقم پینک پاور در طول نگه

OST2میکرولیتر در لیتر، 30 و 15ا غلظت ترتیب اسطوخودوس ب  به O1 و O2 میکرولیتر در لیتر، 30 و 15 اکالیپتوس با غلظت Z1 و 
Z2 میکرولیتر در لیتر و 30 و 15 زنیان با غلظت Ag1 و Ag2 حروف متفاوت ].  هستند میکرولیتر در لیتر80 و 40 ذرات نقره با غلظت

  .(P=0.05)  هستنداي دانکن هدامن دار بر اساس آزمون چند بیانگر اختالف معنی
Figure 4. Stem diameter changes (A) and the effect of different plant essential oils and silver nanoparticles 
treatments (B) on stem diameter in the end of stem in gerbera cut flower cv. Pink Power during maintenance 
in vase solutions [C: control (distilled water containing 1.5% sucrose), OST1 and OST2: 15 and 30 µL L-1 
lavender, O1 and O2: 15 and 30 µL L-1 eucalyptus, Z1 and Z2: 15 and 30 µL L-1 ajowan, Ag1 and Ag2: 40 and 
80 µL L-1 silver nanoparticles]. Different letter (s) represent significant differences according Duncan multiple 
range test (P=0.05). 

  
 و انتهاي ساقه ها گلبرگنشت یونی در : نشت یونی

میزان نشت یونی از . باشد میبیانگر شروع عالئم پیري 
شکل (ابتدا تا انتهاي آزمایش در قسمت انتهاي شاخه 

5-A ( ی نشان داد، ولی میزان نشت افزایشروندي
 ابتدا روندي افزایشی نشان داد اما ها گلبرگیونی در 

). A-6شکل (ریبا ثابت شد از روز نهم به بعد تق
 ،میزان نشت یونی در قسمت پایین ساقهکلی  طور به

 و در پایان روز  بودها گلبرگبیش از نشت یونی در 
 میزان ،گلجایی گل در هاي شاخه داري نگهنهم از 

صد بود در ر د60 حدودا ها گلبرگنشت یونی در 
.  درصد نشان داد50تر از   کمها گلبرگکه در  صورتی

 بر میزان نشت داري معنیرهاي مورد استفاده اثر تیما
 5یونی ساقه و گلبرگ در مدت زمان هاي صفر و 

 نداشتند اما در زمان گلجایی در محلول داري نگهروز 
 بین تیمارها داري معنی روز تفاوت 9 داري نگه

ترین میزان نشت یونی ساقه در روز  بیش. مشاهده شد
 در گلجایی ساقه گل در محلول داري نگهنهم 

 میکرولیتر 15 میکرولیتر در لیتر زنیان و 30تیمارهاي 

ترین میزان آن در  در لیتر اکالیپتوس مشاهده شد و کم
 میکرولیتر در لیتر زنیان و 15این زمان در تیمارهاي 

مشاهده شد  نقره نانوذرات  میکرولیتر در لیتر40
ي ژربرا ها گلبرگمیزان نشت یونی در ).  ب-5شکل (

 ساقه گل در داري نگهوزهاي صفر و پنجم در ر
خالف نشت یونی ساقه تفاوت   برگلجاییمحلول 

داري شاخه  در روز پنجم نگه.  با هم داشتندداري معنی
ترین نشت یونی در تیمار   کمگلجاییگل در محلول 
 مشاهده شد که با  میکرولیتر در لیتر40نانوذرات نقره 
 میکرولیتر در 15جزء اسانس زنیان  هدیگر تیمارها ب

 بین روزهاي تفاوت نشت یونی. دار بود لیتر معنی
، گلجایی در محلولشاخه گل  داري نگهپنجم و نهم 

 نقره نانوذرات  میکرولیتر در لیتر40تنها در تیمارهاي 
 و ترین کم.  بوددار معنی میکرولیتر در لیتر زنیان 30و 

نهم   در روزها گلبرگ میزان نشت یونی ترین بیش
ترتیب در  به گلجایی ساقه گل در محلول داري گهن

 30و  نقره نانوذرات  میکرولیتر در لیتر40تیمارهاي 
  ). ب-6شکل (مشاهده شد  میکرولیتر در لیتر زنیان
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وسیله  طور معمول شاخص پایداري غشاء که به به
شود  گیري می  بافت اندازه1اي نشت الکترولیتی مقایسه

تدریج کاهش  ه مرحله پیري بها تا از زمان باز شدن گل
نتایج نشان داد که تیمارهاي مورد استفاده اثر . یابد می

داري بر میزان نشت یونی ساقه و گلبرگ در  معنی
 در محلول داري نگه روز 5هاي صفر و  مدت زمان

که هنوز  دلیل این بهزیاد   نداشتند به احتمالگلجایی
ري نشت یونی به آن شکل رخ نداده و شاخص پایدا

داري بین   اما در روز نهم تفاوت معنی،غشاء باال است
تیمارها مشاهده شد چون در این مرحله از پیري نشت 

این . یونی باال بوده و شاخص پایداري کم شده است
گران است که  هاي دیگر پژوهش نتایج همسو با یافته
، سوسن )37(هایی مانند ژربرا  بیان داشتند در گل

شاخص پایداري غشاء ) 39(یول و گال) 6 (2یکروزه
در ابتداي مرحله بازشدن گل باال بوده و در مرحله 

، حاضرهمچنین مطابق با نتایج . یابد میپیري کاهش 

گزارش کردند که در ) 11( و همکاران اژیلماتی
میزان   به3سالفوسالیسیلیک -5 اسید گالیول افزودن

  درصد به4 ساکارزگرم در لیتر همراه با   میلی100
 سبب کاهش نشت یونی و افزایش گلجاییمحلول 

. شود ها می شاخص پایداري غشاء در گلبرگ
 داري نگهترین میزان نشت یونی ساقه در روز نهم  بیش

 30 در تیمارهاي گلجاییساقه گل در محلول 
 میکرولیتر در لیتر 15میکرولیتر در لیتر زنیان و 
این ترین میزان آن در  اکالیپتوس مشاهده شد و کم

 40 میکرولیتر در لیتر زنیان و 15زمان در تیمارهاي 
بر اساس .  نقره مشاهده شدنانوذرات میکرولیتر در لیتر

  است کهممکن) B-5شکل (نمودار نشت یونی 
 میکرولیتر در 15 و در لیتر زنیان  میکرولیتر30غلظت 

ها و پاره  اکالیپتوس با آسیب رساندن به یاختهلیتر 
اي سبب افزایش نشت یونی و  هشدن دیواره یاخت

  . اند کاهش شاخص پایداري غشاء شده
  

  
  

گل ) B (نشت یونی انتهاي ساقههاي گیاهی و نانوذرات نقره بر  و اثر تیمارهاي مختلف اسانس) A (نشت یونی تغییرات - 5شکل 
 و OST1، )ساکارز درصد 5/1 حاوي رمقط آب(شاهد : C [گلجاییهاي  داري در محلول بریدنی ژربرا رقم پینک پاور در طول نگه

OST2میکرولیتر در لیتر، 30 و 15ترتیب اسطوخودوس با غلظت   به O1 و O2 میکرولیتر در لیتر، 30 و 15 اکالیپتوس با غلظت Z1 و 
Z2 میکرولیتر در لیتر و 30 و 15 زنیان با غلظت Ag1 و Ag2 حروف متفاوت ].  هستند میکرولیتر در لیتر80 و 40 ذرات نقره با غلظت

  123.(P=0.05)اي دانکن هستند  دامنه دار بر اساس آزمون چند بیانگر اختالف معنی
Figure 5. Ion leakage changes of stem end (A) and the effect of different plant essential oils and silver 
nanoparticles treatments (B) on stem end ion leakage in gerbera cut flower cv. Pink Power during 
maintenance in vase solutions [C: control (distilled water containing 1.5% sucrose), OST1 and OST2: 15 and 
30 µL L-1 lavender, O1 and O2: 15 and 30 µL L-1 eucalyptus, Z1 and Z2: 15 and 30 µL L-1 ajowan, Ag1 and 
Ag2: 40 and 80 µL L-1 silver nanoparticles]. Different letter (s) represent significant differences according 
Duncan multiple range test (P=0.05). 
                                                
1- Comparative electrolyte leakage 
2- Daylily 
3- 5-sulfosalicylic acid 
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گل بریدنی ) B(ها  هاي گیاهی و نانوذرات نقره بر نشت یونی گلبرگ و اثر تیمارهاي مختلف اسانس) A( تغییرات نشت یونی - 6شکل 
 OST2 و OST1، )ساکارز درصد 5/1 حاوي مقطر آب(شاهد : C [گلجاییهاي  داري در محلول ربرا رقم پینک پاور در طول نگهژ
 زنیان Z2 و Z1 میکرولیتر در لیتر، 30 و 15 اکالیپتوس با غلظت O2 و O1 میکرولیتر در لیتر، 30 و 15ترتیب اسطوخودوس با غلظت  به

حروف متفاوت بیانگر ].  هستند میکرولیتر در لیتر80 و 40 ذرات نقره با غلظت Ag2 و Ag1ر لیتر و  میکرولیتر د30 و 15با غلظت 
   .(P=0.05)اي دانکن هستند  دامنه دار بر اساس آزمون چند اختالف معنی

Figure 6. Petal ion leakage changes (A) and the effect of different plant essential oils and silver nanoparticles 
treatments (B) on petal ion leakage in gerbera cut flower cv. Pink Power during maintenance in vase solutions [C: 
control (distilled water containing 1.5% sucrose), OST1 and OST2: 15 and 30 µL L-1 lavender, O1 and O2: 15 
and 30 µL L-1 eucalyptus, Z1 and Z2: 15 and 30 µL L-1 ajowan, Ag1 and Ag2: 40 and 80 µL L-1 silver 
nanoparticles]. Different letter (s) represent significant differences according Duncan multiple range test 
(P=0.05). 

  
جمعیت باکتریایی  میزان:  انتهاي ساقهباکتریاییجمعیت 

قرارگیري در تیمار شاهد بعد از روز پنجم ساقه، انتهاي 
. شدت افزایش یافت به گلجاییهاي گل در  شاخه

داري بر کنترل بار  تیمارهاي مورد استفاده اثر معنی
 میکرولیتر در 15که در تیمار  طوري میکروبی داشتند به

 80و  میکرولیتر در لیتر اکالیپتوس 30لیتر زنیان، 
ترین  وذرات نقره در روز پنجم کم نانمیکرولیتر در لیتر

چه  اگر). 7شکل (میزان جمعیت میکروبی مشاهده شد 
میزان بار میکروبی در همه تیمارها در روز نهم نسبت به 
روز پنجم افزایش یافت اما این افزایش در برخی تیمارها 

 15 میکرولیتر در لیتر اکالیپتوس و 30از جمله تیمار 
تر بود و با   کمبارزتريمیزان  همیکرولیتر در لیتر زنیان ب

). 7شکل (داري داشتند   معنیسایر تیمارها تفاوت کامالً
ها در تیمار شاهد در روزهاي  همچنین میزان رشد باکتري

  ، گلجاییهاي گل در محلول   شاخهداري نگهپنجم و نهم 
داري  با هر دو غلظت اسطوخودوس تفاوت معنی

  .نداشت

زاد  صورت درون  بهاژربر گل که با توجه به این
 باشد می ساقه نژاد باکتریایی کند رشد در 15داراي 

 روز از قرارگیري 5 تا 4طور معمول پس از  ، به)9(
هاي باکتریایی  ، شیرهگلجاییشاخه گل در محلول 

و ) 7  شکل(کنند  مجراي آوندها را در ساقه مسدود می
 با مشکل مواجه خواهد شد، گلجاییجذب محلول 

هایی که داراي ویژگی   ترکیبات و عصارهبنابراین
ضدباکتریایی باشند با باز گذاشتن مجراهاي آوندي 

 آن مفید خواهند بود گلجاییعمر ساقه در افزایش 
هاي مناسب استفاده  البته به شرطی که در غلظت

گیري جمعیت میکروبی  بر اساس نتایج اندازه. شوند
ایش جذب تر نسبی، افز  توان بهبود وزن می) 7شکل (

 بریدنی و نیز افزایش طول عمر گل گلجاییمحلول 
 15 روز در تیمار 11 روز در تیمار شاهد به 7ژربرا از 

را به )  الف-8شکل (لیتر در لیتر زنیان میکرو
 نانوذراتهاي گیاهی و  هاي ضدمیکروبی اسانس ویژگی

 ی آلهاي ترکیب یاهی گيها اسانس. نقره نسبت داد
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 ات خطرچنین بوده و همنمی هستند که ایعیطب
 کی فنولباتی ترکي داراچون ندارند و یطیمح ستیز

 تی هستند خاص1 و ائوجنولمولیمانند کارواکرول، ت
 عمل 2مارگرهای بیکش دارند که در برابر برخ باکتري

آویشن و  آویشن باغی اسانس مول،یت). 7(کنند  می
و ثر بوده ؤها م و قارچ ها  باکتريی در برابر برخشیراز

پس از  در ویژه به یاهی گيها يماری کنترل بيبرا
 بذراسانس  ).38( روند یکار م بهها  وهیمبرداشت 

اي گندزدا  زنیان بویی شبیه تیمول دارد که ماده
). 7 و 1(باشد و داراي اثر ضد باکتریایی است  می

 ترپن،ی عالوه بر داسطوخودوس که برگ گزارش شده
 دهایلقوي، فالنوئهاي ح  الکلاديیز ریحاوي مقاد

 است که نی و ساپونکیکارنوز دیاس مثلی  آلدهايیاس
ثرتري ؤ مییای ضدباکترتیها خاص نیساپون نی بنیدر ا

هاي  البته بر اساس نتایج رشد جمعیت). 12(ند دار
هاي  میکروبی در روزهاي پنجم و نهم قرارگیري شاخه

توان   در تیمارهاي اسطوخودوس، میگلجاییگل در 
کشی آن نسبت به  ان کرد که خاصیت باکتريچنین بی

ترین  بیش). 7شکل (باشد  تر می زنیان و اکالیپتوس کم
 است که 3برگ اکالیپتوس اکالیپتولثره در اسانس ؤماده م

همچنین ). 3(قارچی دارد   و ضدخاصیت ضدباکتریایی
اسانس اکالیپتوس داراي ویژگی ضدباکتریایی بر علیه 

منفی و نیز داراي خاصیت هاي گرم مثبت و  باکتري
). 5(باشد   می4مخمر هاي شبه ضدقارچی بر علیه قارچ

در پژوهش حاضر مشاهده شد که اکالیپتوس اثر 
کشی خوبی دارد و همسو با نتایج دیگر  باکتري

  ). 3(باشد  گران می پژوهش

 

 
  

یایی در انتهاي ساقه گل بریدنی ژربرا رقم پینک هاي گیاهی و نانوذرات نقره بر جمعیت باکتر  اثر تیمارهاي مختلف اسانس-7شکل 
ترتیب   بهOST2 و OST1، )ساکارز درصد 5/1 حاوي مقطر آب(شاهد : C [گلجاییهاي  داري در محلول پاور در طول نگه

یان با  زنZ2 و Z1 میکرولیتر در لیتر، 30 و 15 اکالیپتوس با غلظت O2 و O1 میکرولیتر در لیتر، 30 و 15اسطوخودوس با غلظت 
حروف متفاوت بیانگر ].  هستند میکرولیتر در لیتر80 و 40 ذرات نقره با غلظت Ag2 و Ag1 میکرولیتر در لیتر و 30 و 15غلظت 

  1234.(P=0.05)اي دانکن هستند  دامنه دار بر اساس آزمون چند اختالف معنی
Figure 7. The effect of different plant essential oils and silver nanoparticles treatments on bactrial population 
in stem end of gerbera cut flower cv. Pink Power during maintenance in vase solutions [C: control (distilled 
water containing 1.5% sucrose), OST1 and OST2: 15 and 30 µL L-1 lavender, O1 and O2: 15 and 30 µL L-1 
eucalyptus, Z1 and Z2: 15 and 30 µL L-1 ajowan, Ag1 and Ag2: 40 and 80 µL L-1 silver nanoparticles]. 
Different letter (s) represent significant differences according Duncan multiple range test (P=0.05). 

                                                
1- Eugenol 
2- Pathogens 
3- Eucalyptol 
4- Yeast-like fungi 
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، نتایج گلجاییعمر جهت ارزیابی : گلجاییعمر 
 نشان طبق گل و خمیدگی ها گلبرگمردگی  پژدرصد

 در همه تیمارها ها گلمیزان پژمردگی . داده شده است
 گل در هاي شاخه داري نگهو شاهد تا روز چهارم 

 ناچیز بود و ، داراي تیمارهاي مختلفگلجاییمحلول 
پس از آن در روز پنجم اولین عالئم پژمردگی در 

ان پژمردگی شدت میز تیمار شاهد مشاهده گردید و به
پژمردگی بین درصد ).  ب-8شکل (افزایش یافت 

ترین آن در تیمارهاي  تیمارها متفاوت بود و کم
 میکرولیتر در لیتر زنیان و 15و  نقره نانوذرات

هاي شاهد و تیمار  ترین میزان پژمردگی در نمونه بیش
 ).A-8شکل ( میکرولیتر در لیتر زنیان مشاهده شد 30

در )  روز11حدود در ( گل یگلجایترین عمر  بیش
 آمد هر چند دست به میکرولیتر در لیتر زنیان 15تیمار 

 دار معنی نقره نانوذراتبا دو غلظت تفاوت آن که 
در )  روز7 (گلجاییترین طول عمر  همچنین کم. نبود

 میکرولیتر در لیتر زنیان و شاهد مشاهده 30تیمارهاي 
د باکتري ترین رش  کمکه وجود اینبا ). 9شکل (شد 

، در گلجاییدر انتهاي ساقه در روز نهم قرارگیري در 
 دست آمد به میکرولیتر در لیتر اکالیپتوس 30تیمار 

عمر  هاي گل در این تیمار شاخه ولی )7شکل (
بنابراین اثر . اند مناسبی نداشته) 9 شکل (گلجایی
 ژربرا را گلجاییهاي گیاهی در افزایش عمر  اسانس

 بر رشد ها آن ویژگی بازدارندگی توان تنها به نمی
 ممکن است افزون بر این. عوامل باکتریایی نسبت داد

هاي مانند  هاي گیاهی با اثر بر فعالیت آنزیم اسانس
آلدهید و یا اثر بر تجزیه  پراکسیداز و مالون دي

سبب تاخیر ها و کلروفیل و نیز مقدار پرولین  پروتئین
زاده و ستا مدددر همین را. )24 ( شوندگلدر پیري 
 هاي گل آلسترمریا  دریافتند که در شاخه)24 (همکاران

 تیمار گلجاییهاي گیاهی در محلول  که با اسانس

تر بود و نیز   مقدار پروتئین و آنتوسیانین بیش،شدند
بنابراین بر اساس . تري مشاهده شد مقدار پرولین کم

هاي  که اسانسبیان نمود توان  نتایج پژوهش حاضر می
اهی اثرات متفاوتی بر رشد باکتري در محلول گی

اي در  هاي فیزیولوژیک یاخته  و فعالیتگلجایی
 یکروبیماثرات ضد. هاي بریدنی مختلف دارند گل

 يا اختهی در ساختار غشاء ریی تغلیدل نانوذره نقره به
 يروی شدن ندی، ناپدDNA ي عدم همانندساز،يباکتر

باشد   میاي یاخته مرگ تیمحرك پروتون و در نها
 هاي اسانس انواع همچنین گزارش شده که در ).26(

 و ها قارچ غشاء چربی هاي الیه در نفوذ با آبگریز
 سبب ها آن غشاء ساختار در اخالل با نیز و ها باکتري
 تغییرات با این. شوند می غشاء تمامیت تخریب

 و هیدروژن تبادل قابل هاي یون تر بیش نفوذپذیري
 آن دنبال به و ها پروتون جریان در یرتغی سبب پتاسیم،

 ترکیبات سلول، pH یاخته، یونی شیب در تغییر
 و شده سلولی فرآیندهاي همچنین و ها یاخته شیمیایی

 شود می اي یاخته مرگ به منجر تغییرات این در نهایت
تواند  میها  وسیله باکتري مسدود شدن آوندها به ).4(

به شکستگی سبب کاهش جذب آب و سرانجام منجر 
ها در گل ژربرا  ساقه، خم شدن آن یا پژمردگی گلبرگ

 گفته شد تنها مسدود چنان که قبالً البته هم). 30(شود  
شدن آوندها توسط باکتري عامل پژمردگی در ژربرا 
نیست و ممکن است عوامل فیزیولوژیکی مختلفی در 

 تعادل آب و کلیطور به. أله نقش داشته باشنداین مس
 ژربرا گلجاییدر افزایش عمر اي  یاخته تورژسانس

هاي محافظ اثر   به محلولساکارزافزون . اهمیت دارند
ها از جمله ژربرا  تر گل  بیشگلجاییمثبتی بر عمر 

 به تنهایی در ساکارزاما کاربرد ). 16  و15(دارد 
دهد  ها را افزایش می هاي محافظ رشد میکروب محلول

)30 .(  
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گل بریدنی ) B(هاي گیاهی و نانوذرات نقره بر درصد پژمردگی  و اثر تیمارهاي مختلف اسانس) A(گی کل  درصد پژمرد-8شکل 
 OST2 و OST1، )ساکارز درصد 5/1 حاوي مقطر آب(شاهد : C [گلجاییهاي  داري در محلول ژربرا رقم پینک پاور در طول نگه

 زنیان Z2 و Z1 میکرولیتر در لیتر، 30 و 15 اکالیپتوس با غلظت O2 و O1 میکرولیتر در لیتر، 30 و 15ترتیب اسطوخودوس با غلظت  به
حروف متفاوت بیانگر ].  هستند میکرولیتر در لیتر80 و 40 ذرات نقره با غلظت Ag2 و Ag1 میکرولیتر در لیتر و 30 و 15با غلظت 

   .(P=0.05)اي دانکن هستند  دار بر اساس آزمون چند دامنه اختالف معنی
Figure 8. Total wilting percentage (A) and the effect of different plant essential oils and silver nanoparticles 
treatments (B) on wilting percentage in gerbera cut flower cv. Pink Power during maintenance in vase 
solutions [C: control (distilled water containing 1.5% sucrose), OST1 and OST2: 15 and 30 µL L-1 lavender, 
O1 and O2: 15 and 30 µL L-1 eucalyptus, Z1 and Z2: 15 and 30 µL L-1 ajowan, Ag1 and Ag2: 40 and 80 µL L-1 

silver nanoparticles]. Different letter(s) represent significant differences according Duncan multiple range test 
(P=0.05). 

  

 
  

 آب(شاهد : C. [ گل بریدنی ژربرا رقم پینک پاورگلجاییهاي گیاهی و نانوذرات نقره بر عمر   اثر تیمارهاي مختلف اسانس-9شکل 
کالیپتوس  اO2 و O1 میکرولیتر در لیتر، 30 و 15ترتیب اسطوخودوس با غلظت   بهOST2 و OST1، )ساکارز درصد 5/1 حاوي مقطر

 80 و 40 ذرات نقره با غلظت Ag2 و Ag1 میکرولیتر در لیتر و 30 و 15 زنیان با غلظت Z2 و Z1 میکرولیتر در لیتر، 30 و 15با غلظت 
  .(P=0.05)اي دانکن هستند  دامنه دار بر اساس آزمون چند حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی].  هستندمیکرولیتر در لیتر

Figure 9. The vase life The effect of different plant essential oils and silver nanoparticles treatments on vase 
life of gerbera cut flower cv. Pink Power. [C: control (distilled water containing 1.5% sucrose), OST1 and 
OST2: 15 and 30 µL L-1 lavender, O1 and O2: 15 and 30 µL L-1 eucalyptus, Z1 and Z2: 15 and 30 µL L-1 
ajowan, Ag1 and Ag2: 40 and 80 µL L-1 silver nanoparticles]. Different letter (s) represent significant 
differences according Duncan multiple range test (P=0.05). 

  
تعیین  ژنتیکی طور بهپیري فرآیند در گیاهان زینتی 

. شود می عوامل محیطی در طول نمو کنترل وسیله بهو 
کننده  ترین عامل محدود عمدهپیري پس از برداشت 

 است و به بریدنی شاخه يها گلبازاریابی بسیاري از 
هاي فراوانی براي بهبود پس از  همین دلیل تالش

منظور توسعه بازاریابی و صادرات   بهها آنبرداشت 
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 صورت گرفته استایی یز مواد شیم با استفاده اها آن
محیطی و  هاي زیست  نگرانیبا توجه بهامروزه ). 8(

ترکیبات داراي عنصر  در ارتباط باسالمت عمومی 
منظور افزایش   گیاهی بههاي اسانساستفاده از  ،نقره

کلی  طور به.  گیاهان زینتی ضرورت داردگلجاییعمر 
یاهی  گهاي اسانسنتایج این پژوهش نشان داد که 

 نقره نانوذراتاسطوخودوس، اکالیپتوس و زنیان و نیز 
، گلجایی شاخه گل، میزان جذب محلول تر  وزنبر 

، میزان ) و پایین آنطبق گلبخش زیر (قطر ساقه گل 
، پژمردگی گل، عمر )ها گلبرگساقه و (نشت یونی 

ساقه گل در انتهاي  و نیز جمعیت میکروبی گلجایی
 نتایج به توجه با مچنینه .گذار هستندژربرا اثر

 در زنیان اسانس کهبیان کرد  توان می آمده دست هب
عمر  افزایش در اسطوخودوس و اکالیپتوس با مقایسه

 هاي صفت تر بیش در و بوده ثرترؤم ژربرا گل گلجایی
 نقره نانوذرات غلظت دو از حتی آن اثر شده بررسی

 در میکرولیتر 15 غلظت معمول طور به. است بوده بهتر
 30 غلظت با مقایسه در گلجایی محلول در زنیان لیتر

 صفات از برخی در و بوده تر مناسب آن میکرولیتر
 مثال عنوان به. است داشته مخربی اثرات آن غلظت

 هم شاهد تیمار از حتی که گل شاخه تر  وزن ترین کم
 زنیان لیتر در میکرولیتر 30 غلظت تیمار در بوده تر کم

 و ساقه انتهاي یونی نشت میزان ینهمچن .شد مشاهده
 به که بوده باال تیمار این در گل پژمردگی درصد

 ساقه بافت تخریب و آن باالي غلظت دلیل به احتمال
 حتی ها پژوهش برخی در که چند هر البته. است بوده

 این تفاوت که کردند استفاده تر بیش هاي غلظت
 اسانس هیهت نحوه رقم، نوع گونه، نوع ناشی از احتماالً

 در پایان با .است آزمایشگاه محیطی شرایط نیز و
محیطی نانوذرات نقره،  توجه به اثرات نامناسب زیست

زنیان براي افزایش عمر  لیتر در میکرولیتر 15 غلظت
شود، هر چند   ژربرا رقم پینک پاور توصیه میگلجایی

 هاي تر نیاز به پژوهش که براي دستیابی به نتایج مناسب
تر و  هاي متفاوت تر و غلظت هاي بیش ري با رقمت بیش

هاي گل پس  نیز بررسی وضعیت فیزیولوژیکی شاخه
  . باشد از اعمال تیمارها می
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