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 چکیده:

 توجه مورد شکل، و رنگ گوناگونی به توجه با آن از استفاده و است دنيا برتر بريده شاخه گل ده جزء ژربرا

 آن بريده گل عمر افزايش مورد در پژوهش گل، اين کوتاه برداشت از پس عمر به توجه با .باشدمی گل به عالقمندان

و برخی صفات فيزيولوژيکی و  بر عمر گلجای بلندمدتمدت و وتاهک هایاثر تيمار در اين تحقيق. دارد ایويژه اهميت

اين پژوهش براساس آزمايش فاکتوريل در قالب طرح  مورد بررسی قرار گرفت. رقم رزالينگل بريده ژربرا  بيوشيميايی

(، اسيد گرم در ليترميلی 10و  5ترکيب شيميايی نانوسيلور )در آن فاکتور اول تکرار انجام شد که  3تصادفی در  بلوک کامل

ساکارز و فاکتور دوم  (ساعته 24) مدتتيمار کوتاه( و آب مقطر )شاهد( به صورت گرم در ليترميلی 100و  50ساليسيليک )

 300، ميخک هندی )(گرم در ليترميلی 100) (، آويشن باغیگرم در ليترميلی 100گياهی نعنا فلفلی ) هایاسانس، (4%)

 تيمار که دادنشان اين تحقيق نتايج حاصل از  .شداعمال  دائمیبه صورت تيمار آب مقطر )شاهد( و  (گرم در ليترميلی

)به ترتيب  های آويشن باغی و نعنا فلفلی تأثير مثبتی در ماندگاریبلندمدت اسانس هاینانوسيلور همراه با تيمارمدت کوتاه

آب و وزن تر نسبی  یکلمحتوای  همچون ات فيزيولوژيکیخصوصي ترطوالنی حفظ داشته و باگل بريده  روز( 14و  14.25

هفتم  روز در %94/233 و %43/241 ترتيببه  )سوپراکسيد ديسموتاز فعاليت آنزيم  دارمعنی افزايش طريق از، گل

، موجب هاچهگلدر در روز هفتم(  %44/19و  %88/14 ترتيببه )آلدهيد دیمالونمقدار  و کاهش سرعت افزايشسنجش( 

 گرديد.گل بريده ژربرا رقم رزالين تر شدن عمر پس از برداشت نیطوال

 .نانوسيلورعمر گلجای، ژربرا، ، نعنا فلفلیاسانس  اسانس آويشن باغی، های کليدی:اژهو
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 مقدمه

 پرپر هایگلدارای گياهی چندساله، علفی، گرمسيری،  ،1کالپرک خانواده از، (Bol. Gerbera jamesonii) ژربرا

 برتر بريده شاخه گل ده جزء و آسيا و جنوبی آفريقای بومیمتنوع و زيبا، های شکلو  هارنگ از وسيعی ر، با دامنهپکم و

، 29، 22) برخوردار است زيادی محبوبيت از جهان در تجاری نظر از و رودمی شمار به از نظر ميزان توليد و مصرف دنيا

انتقال مقاوم هستند آن در برابر شرايط های گلاگرچه بريده دارد. های گل گل ژربرا رتبه چهارم را در تجارت جهانی .(49

 روز 3-8حدود و خميدگی گردن گل بسيار کم و بسته به رقم  های شعاعیگلچهعمر آن به دليل پژمردگی سريع اما 

 اهميت بريدههای گل گاریماند درها و نگهدارنده برداشت از پس تيمارهای از استفاده (70، 56، 49، 41، 7، 2) دباشمی

 (.57، 49) دارد

انسداد  (68، 42) شودجذب ناکافی آب يکی از داليل اصلی کمبود و پژمردگی و کاهش عمر گلجای محسوب می

موجود های ميکروارگانيسم باشد.آوندی عامل اصلی عدم تعادل بين جذب آب و کاهش آب گياه در اثر تبخير و تعرق می

بسته شدن آوند چوبی  توليد ترکيبات سمی، ، باعثهاکپک، مخمرها و هاباکتریبريده، شامل های گلدر ظروف نگهداری 

موجود در محلول گلجای های باکتری (.69 ،43، 29) شوندبريده میهای گلکاهش جذب آب و کيفيت  به دنبال آن و

د ضدباکتری همچون نانوسيلور و اسيد . استفاده از موا(24) شوندسطح مقطع ساقه گل می در آوندها باعث انسداد

 .(66، 62، 44) شودشاخه بريده میهای گلساليسيليک موجب افزايش عمر و کيفيت 

 هاباکتری مؤثرتر و بيشتر جلوگيری برای و بوده نانومتر 10-100 هایاندازه در نقره ذرات حاوی 2نانوسيلور ترکيبات

ظرفيت با نقره اکسيد صورت به ترکيبات اين در موجود نقره ذرات. گيرندمی قرار استفاده مورد هاميکروارگانيسم ساير و

 هاباکتری رشد شدت به توانندمی نانوسيلور ذرات آن، حجم به نسبت نقره يون باالی سطح دليل به .باشدمی مختلف های

ضدباکتری و  عامل يک عنوان يلور بهاخير، ترکيبات نانوسهای سالدر  (.35، 25) کنند محدود را هاميکروارگانيسم ساير و

 مورد استفاده قرار گرفته استکننده در بسياری از صنايع مانند صنعت دارويی، تصفيه آب و ضدعفونی سبزيجات ضدعفونی

                                                           
1 Asteraceae 
2 Nanosilver 
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 ،7)شاخه بريده شده است های گلعالوه بر اين تيمار نانوسيلور موجب افزايش عمر و کيفيت پس از برداشت  (.58 ،43، 4)

19 ،43، 62.) 

 دفاع و تکامل رشد، در مهمی نقش که است داخلی رشد کنندهو تنظيمفنولی  طبيعی ترکيبيک  1اسيد ساليسيليک

 هدايت اتيلن، همچون بيوسنتز گياهان فيزيولوژيکی يندهایآفر و رشد در مهمی نقش ترکيب اين(. 21) دارد گياه از

 هایآنزيم نردک فعال با و دارد مختلف هایاتوژنپ برابر رد دفاع هایسيستم سازیفعال و پيری تنفس، ای،روزنه

 امروزه. گرددمی پيری مهار و اتيلن عملکرد سنتز و در تأخير ،هابيماری برابر در گياه مقاومتباعث ايجاد  ،اکسيدانآنتی

 .(46، 34، 3 ،28، 6) است شده مشخص بريده هایگل پس از برداشت افزايش عمر در آن نقش

گردد و شيميايی در غشاء سلولی میفيزيکی و زيستهای ويژگیفرآيند هورمونی است و موجب تغيير در  پيری يک

، هاماکرومولکولپاشيدگی کننده، از همتجزيههای آنزيمها و افزايش فعاليت با کاهش سريع مقدار فسفوليپيدها و پروتئين

 ،هاگل عمر طول افزايش مانند اساسی فرآيندهای (. قندها12افزايش فعاليت تنفسی و کاهش پايداری غشاء همراه است )

 را به عهده دارند آب جذب افزايش و تعرق کنترل طريق از آب ميزان تنظيم ها،ميتوکندری ساختمان و وظايف حفظ مانند

 بريده یهاگل برداشت از پس شرايط و گلجای عمر افزايش در مهمی نقش تواندمی کربوهيدرات خارجی کاربرد (.38)

 اسمزی، باال رفتن غلظت است و موجب مرتبط آبی گياه تعادل با بريده هایگل عمر افزايش در ساکارز اثر. باشد داشته

در تحقيقات مشاهده شده است که ساکارز موجب افزايش . (59، 57، 11) شودمیها گل در تورژسانس و آب جذب افزايش

 .(84، 36شود )می 2رقم دابل ی مريمنافرازگراهای گلعمر و حفظ کيفيت گلجای 

شيميايی زيادی همچون نيترات نقره، هيدروکسی کويينولين سولفات و سيترات، برای جلوگيری از رشد های ترکيب

که موجب افزايش عمر پس از برداشت و بهبود  بريده استفاده شدههای گلنگهدارنده های محلولها در ميکروارگانيسم

 های محيط زيستقيمت و جزء آاليندهاين در حالی است که اين مواد، گران. (62، 53، 49، 48، 31، 7) گرددجذب آب می

تواند جايگزين مناسبی برای اين گياهی میهای اسانسهای طبيعی همچون اکسيداند. استفاده از آنتینشومی محسوب

يچيده فرار و معطری هستند که از متابوليسم پهای ها ترکيباسانس(. 71، 17شيميايی و مصنوعی باشد )های ترکيب

سال(. در 17ها و پوست( وجود دارند )ها، ميوه، ساقههابرگمختلف گياه )های قسمتثانويه گياهان به دست آمده و در 

                                                           
1 Salicylic Acid 
2 Double 
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کشی ، به دليل داشتن خواص ضدميکروبی )ضدباکتريايی، ضدويروسی، ضدقارچی(، ضدسمی، حشرههااسانساخير از های 

شود دهنده و نيز در صنايع عطرسازی و دارويی، بسيار استفاده میطعم ی خوراکی،هابه عنوان افزودنی ،اکسيدانییآنتو 

(15 ،37.) 

بريده مورد بررسی قرار شاخه های گلمختلف گياهی بر افزايش عمر های اسانسدر آزمايشات متعددی کاربرد 

( به عنوان نگهدارنده در محلول گلجای باعث افزايش عمر گل .Thymus vulgaris Lاسانس آويشن باغی )گرفته است. 

اسانس ميخک  گرديد.( 20) 2ريده ژربرا رقم سوربتافزايش جذب محلول و حفظ کيفيت گل ب و (62) 1بريده ژربرا رقم دان

 عصاره و اسانس را افزايش داد. همچنين( 40) 3( عمر گل بريده ليزيانتوسThunb Eugenia caryophyllataهندی )

ت نشان داده که اتحقيق. (71) شده است 4ر و حفظ کيفيت گل ژربرا رقم اکوهندی موجب ماندگاری بيشت ميخک گياه

تأخير در پيری و حفظ ( 9) 5( موجب حفظ کيفيت و رنگ گل آلسترومرياL. Mentha pipperitaاسانس نعنا فلفلی )

 شده است.( 61) 7رز يوتوپياشاخه بريده های گلعمر  و افزايش( 30) 6های گل مريم کالتيوار پرلکيفيت گلچه

تواند مدت می. تيمار کوتاه)دائمی( بلندمدتمدت و تيمار بريده وجود دارد: تيمار کوتاههای گلدو روش برای تيمار 

بلندمدت  توسط توليدکننده گل انجام گيرد و عمر پس از برداشت و نيز کيفيت گل را در دوره انبارداری حفظ کند. تيمار

  (53، 8، 1) رودکننده و برای افزايش عمر گل بريده در شرايط عادی و محيط منزل به کار میتوسط مصرف

گياهی آويشن های اسانسمدت و ساکارز و ساليسيليک به صورت تيمار کوتاه اسيد و نانوسيلور تأثيرپژوهش  اين در

 و برخی صفات فيزيولوژيکی و بيوشيميايی عمرگلجای افزايش در به صورت تيمار دائمی باغی، نعنا فلفلی و ميخک هندی

 .گرفت قرار بررسی موردرقم رزالين  ژربرا بريده شاخه هایگل

 هاروش مواد و

 گیاهی مواد تهیه

                                                           
1 Dune 
2 Sorbet 
3 Lisianthus 
4 Ecco 
5 Alstroemeria 
6 Pearl 
7 Utopia 
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 از بودند، کرده رشد يکنواخت طور به استاندارد هيدروپونيک گلخانه شرايط در که 1رزالين رقم ژربرا بريده هایگل

صبح، در  هنگام هاگل. شدند خريداریمشهد،  شهر توس صنعتی شهرک در واقع مقصود، آذينگل شرکت جاریت گلخانه

 برداشت، برای. شدند برداشتد، ش مشاهده گرده دانه و باز شعاعی هایگلچه خارجی رديف دو زمانی که ،باز کامال مرحله

 به گل هایساقه .(22) گرددمی حذف گل بهتر آبگيری ایبر 2ساقه انتهای سپس و شده کشيده بلکه شود،نمی بريده ساقه

 طول تا کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده آزمايشگاه به انتقال پس از و قطع بوته روی از سانتيمتر 37-40 ارتفاع

 (.1)شکل  دگرفتن قرار نظر مورد گلجای محلولليتر ميلی 500 و در شدند برش باز زير آب يکسان طور به سانتيمتر 35

 
به مدت تيمار کوتاههای گياهی. هنگام ( و اسانسmg/L 10زير آب و تيمار با نانوسيلور ) ’Rosalin‘: نحوه بازبرش گل بريده ژربرا 1شکل 

 نانوسيلور با نور، محلول گلجای با کيسه پالستيکی سياه پوشيده شد.منظور جلوگيری از واکنش نامناسب 

 نگهدارنده یهامحلول تهیهتیمارها و 

 .دش اجرا تکرار هر در گل شاخه 4 و تکرار 3 با تصادفی کامل هایبلوک طرح پايه بر فاکتوريل صورت به آزمايش

گرم بر ليتر )شرکت ميلی 100و  50، اسيد ساليسيليک با غلظت )شاهد( ساعته(: آب مقطر 24مدت )تيمار کوتاه ؛فاکتور اول

تيمار بلندمدت )دائمی(:  ؛فاکتور دوم گرم بر ليتر )شرکت نانوسيد، ايران(.ميلی 10و  5مرک، آلمان( و نانوسيلور با غلظت 

 100 فلفلی نعنا اسانس ليتر، در گرمميلی 100 باغی آويشن اسانس ،)شرکت مرک، آلمان( %4 ساکارز ،)شاهد( مقطر آب

                                                           
1 Rosalin 
2 heel 
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ساعت تحت  24به مدت ها گل .ايران( )شرکت زردبند، ليتر در گرمميلی 300 هندی ميخک اسانس و ليتر در گرمميلی

  گلجای حاوی تيمار دائمی منتقل شدند.های محلولمدت قرار گرفته و سپس به تيمار کوتاه

 کاهش ، ميانگين2نسبی گل تر ، وزن1آب گل کلیصفات مورد سنجش آزمايش عبارتند از: عمر گلجای، محتوای 

 و مقدار 6ديسموتاز سوپراکسيد آنزيم ، فعاليت5جامد محلول ميزان مواد ،4گلجای محلول جذب ، ميزان3روزانه آب

  موجود در گلبرگ. 7 آلدهيددیمالون

 دست از را خود تجاری ارزشها گل که زمانی تا آزمايش شروع زمان مدت برابر ژربرا بريده گل عمر عمر گلجای؛

 (، در نظر گرفته شدی شعاعیهاچهگل نشد جمع يا رنگ تغيير پژمردگی، گل، ساقه گردن شکستگی يا بدهند )خميدگی

  .(62) (2)شکل 

 48) گل ساقه ( کلDW) خشک وزن و (FWتر ) وزن گلجای، عمر اتمام از پس؛  (WC) آب گل کلی محتوای

  .(64) (1)رابطه  شد محاسبهآب گل  کلی محتوای و گيریاندازه( آون درجه 85 دمای در ساعت

 (2)رابطه  (0Wاوليه )( گرم) تر وزن به (tWنظر ) مورد روز در( گرم) گل تر وزن نسبت ؛(RFW) نسبی گل تر وزن

(62). 

 

 هایگلچه شدن جمع يا رنگ تغيير پژمردگی، گل، ساقه گردن شکستگی يا خميدگی پايان يافتن عمر تجاری گل بريده ژربرا؛ عاليم: 2شکل 
 شعاعی

                                                           
1 Water Content: WC 
2 Relative Fresh Weight: RFW 
3 Water Loss: WL 
4 Water Uptake: WU 
5 Total Soluble Solid: TSS 
6 Superoxide dismutase: SOD 
7 Malondialdehyde: MDA 
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( tC) نظر مورد روز در( گرم) گلجای محلول و گل نوز (؛ تفاوتWLتعرق ) و روزانه يا تبخير آب کاهش ميانگين

 .(43، 33) (3)رابطه  (tC-1قبل ) روز در( گرم) گلجای محلول و گل وزن به نسبت

 محلول وزن به ( نسبتtSنظر ) مورد روز در( گرم) گلجای محلول وزن (؛ تفاوتWUگلجای ) محلول جذب ميزان

  .(17، 92) (4)رابطه ( tS-1قبل ) روز در( گرم) گلجای

 آمده، دست به عصاره از شده و له و کوبيده هاون در گلبرگ از گرم 2(؛ TSSميزان مواد جامد محلول در گلبرگ )

، WCجهت بررسی صفات  برداریشد. داده محاسبه دستی رفراکتومتر دستگاه از استفاده با محلول جامد مواد مقدار

RFW ،WL ،WU  وTSS  گرفت. صورت وع آزمايشاز شر 8و  6، 4، 2در روزهای 

WC = (FW – DW / FW) × 100     1رابطه  

RFW = Wt / W0      2 رابطه 

WL = Ct-1 - Ct      3 رابطه 

WU = St-1 - St      4 رابطه 

 و ريوزگونزالز فتوشيميايی روش از استفاده با SOD فعاليت؛ در گلبرگ (SOD) ديسموتاز سوپراکسيد آنزيم فعاليت

 احياء مهار %50 ايجاد برای نياز مورد آنزيم مقدار عنوان به SOD فعاليت از واحد يک. (60) گرفت انجام( 2002) همکاران

 تجاری کيت از آزمايش اين در. شودمی تعريف نانومتر 560 موج طول در ريبوفالوين، حضور آبی در نيتروتترازوليوم

SOD: K335-100 شرکت ساخت Biovision شد استفاده. 

 گرم 1 در موجود MDA مقدار برآورد با ليپيدها پراکسيداسيون ؛موجود در گلبرگ (MDA) آلدهيددیلونما مقدار

 غلظت. است تيوباربيتوريک اسيد با واکنش در ليپيدها پراکسيداسيون محصول MDA ترکيب. شودمی تعيين بافت تر وزن

MDA انجام نامشخص کدورت برای نانومتر 600 در جذب اختالف با اصالح) نانومتر 532 موج طول در جذب مقدار با 

 تجاری کيت از آزمايش اين در(. 65) گرددمی محاسبه cm1-mM 155-1از  خاموشی ضريب از استفاده با و( شودمی

MDA: K739-100 شرکت ساخت Biovision شد استفاده.  
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 مقايسه مراه با تيمارهای بلندمدته مدتبهترين تيمار کوتاه ،MDAو مقدار  SODدر بررسی ميزان فعاليت آنزيم 

 .گرفتاز شروع آزمايش صورت  7و  4، 1برداری در روزهای دادهو نتايج مورد بررسی قرار گرفت.  شد

 15 حدود نور شدت با %50 ± 5 حدود نسبی رطوبت سانتيگراد، درجه 21 ± 2 حدود دمای در آزمايشگاه، در هاگل

 دوره کل در. شدند نگهداری ساعت 12 فتوپريود و سفيد نور فلورسنت هایمپال از استفاده با مترمربع بر ميکرومول

 در گل نگهداری که نظر مورد هدف به بتوان تا نگرفت انجام بازبرشی هيچ و نشده تعويض دايمی هایمحلول آزمايش

 آماری افزارنرم کمک به ،تحقيق مختلف مراحل از شدهآوریجمع هایداده .(48، 36) رسيد است، خانگی معمول شرايط

MSTAT-C آزمون با هاميانگين مقايسه گرفته و قرار تحليل و تجزيه مورد LSD شد انجام %1 احتمال سطح در و. 

 نتایج و بحث

 رزالین رقم ژربرا بریده گل گلجای عمر

 ژربرا بريده گل غلظت بر عمر هر دونانوسيلور در  مدتکوتاه تيمار که است داده نشان پژوهش اين از حاصل نتايج

نانوسيلور  مدتتيمار کوتاه (.1 جدول) باعث افزايش عمر گلجای آن شده است و داشته داریمعنی بسيار تأثير رزالين رقم

مدت اسيد ساليسيليک تيمار کوتاه .را داشته است روز( 2/12) بيشترين اثر گرم در ليتر در مقايسه با ساير تيمارهاميلی 10

باعث بهبود عمر پس از برداشت گل بريده  روز( 13/8) آب مقطرروز( نيز در مقايسه با تيمار  8/9ليتر )گرم در ميلی 100

گرم در ليتر ميلی 100گرم در ليتر و اسيد ساليسيليک ميلی 5داری بين نانوسيلور البته اختالف معنی .ژربرا رقم رزالين شد

 35/10 گرم در ليتر عمر گل بريده ژربرا را به ترتيبميلی 100فلفلی  وجود نداشت. تيمار دائمی اسانس آويشن باغی و نعنا

تيمار  هایگلنشان ندادند.  روز( 02/10تيمار شاهد ) داری با(. البته اين تيمارها اختالف معنی1)جدول  رساندروز  98/9و 

 کمترين عمر گلجای را داشتند. روز( 83/8)گرم در ليتر ميلی 300روز( و اسانس ميخک هندی  55/8) %4شده با ساکارز 

داری بر عمر گلجای گل بريده مدت و بلندمدت اثر معنیدر اين آزمايش مشاهده شد که برهمنکش تيمارهای کوتاه

 25/14گرم در ليتر )ميلی 100گرم در ليتر همراه با اسانس آويشن باغی ميلی 10دارد به صورتی که تيمارهای نانوسيلور 

روز( اختالف بسيار  14گرم در ليتر )ميلی 100گرم در ليتر همراه با اسانس نعنا فلفلی ميلی 10سيلور روز( و تيمار نانو
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گرم در ليتر همراه با ساکارز ميلی 50(. مشاهده شد که تيمار اسيد ساليسيليک 2داری با ساير تيمارها داشتند )جدول معنی

 روز( بر عمر پس از برداشت گل بريده ژربرا داشته است. 58/9روز( را در مقايسه با شاهد ) 7کمترين اثر ) 4%

نگهدارنده شود. ذرات نانوسيلور با ورود به داخل سلول، های محلولنقره در های نمکتواند جايگزين نانوسيلور می

(. تحقيقات 55شوند )بافت يا اندام، مانع تنفس، عملکرد سيستم انتقال الکترون و انتقال مواد به غشای سلول ميکروبی می

نقره به دليل اندازه های يونتيمار شده با محلول نانوسيلور عمر گلجای بيشتری داشتند. های گلاند که متعدد نشان داده

نقره، در غلظت های نمککوچکتر، تماس بيشتری با فضای خارجی و تأثير بيشتری بر محيط دارند. نانوسيلور در مقايسه با 

 (.62، 7دهند )تری از خود بروز میکمتر خواص ضدميکروبی بيش

 * ’Rosalin‘در گل بريده ژربرا )گرم بر گرم(  RFW)%(،  WC ،بر ميانگين عمر گلجای )روز( بلندمدتمدت و : اثر تيمارهای کوتاه1 جدول
 )%( WC عمر گلجای )روز( نوع تیمار

   مدتتیمار کوتاه

 d 13/8 a 20/90 آب مقطر )شاهد(
 cd 30/8 a 91/89 (mg.L 50-1)اسيد ساليسيليک 

 bc 08/9 b 93/88 (mg.L 100-1اسيد ساليسيليک )
 b 02/10 b 89 (mg.L 5-1نانوسيلور )
 a 20/12 b 04/89 (mg.L 10-1نانوسيلور )

   تیمار بلندمدت

 a 02/10 a 77/90 آب مقطر )شاهد(
 b 55/8 b 68/83 %4ساکارز 

 a 98/9 a 91 اسانس نعنا فلفلی
 a 35/10 a 97/90 نس آويشن باغیاسا

 b 83/8 a 65/90 اسانس ميخک هندی

 داری ندارند.، تفاوت معنیLSDآزمون  %1دارای حروف مشابه، در سطح احتمال های ستون *

( و ميخک 52 ،39(، نعنا فلفلی )51آويشن باغی )های اسانسمطالعات مختلف خواص ضدميکروبی اجزای اصلی 

مدت اسانس آويشن باغی ( گزارش کردند که تيمار کوتاه2014دادند. عالوه بر آن امينی و همکاران )( را نشان 13هندی )

. آب (5) همراه با آب مقطر بهترين تأثير را در عمر گل بريده ژربرا رقم دان و ممانعت از کاهش وزن گل داشته است

به شود که آنها قادر خصوصيت باعث میمهمترين خصوصيت اسانس آويشن باغی و نعنا فلفلی است. اين  1گريزی

                                                           
1 Hydrophobicity 
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 1ساکاريدهاغشايی و آزادسازی ليپوپلیهای پروتئينجداسازی اجزاء ليپيدی غشای سلولی باکتری و ميتوکندری، اتصال به 

  (.62و در نتيجه آسيب به ساختار ديواره سلولی باشند )

در گل بريده ژربرا )بريکس(  TSSو )گرم بر گرم(  RFW، )%( WC ،: اثر متقابل تيمارهای مختلف بر ميانگين عمر گلجای )روز(2جدول 
‘Rosalin’ * 

 نوع تیمار
 عمر گلجای

 )روز(

WC  

 )%( 
RFW  

 (8)روز 
TSS  
 (6)روز 

TSS  
 (8)روز 

 efg 58/9 ab 95/90 ab 83/0 abc 3 ef 2 آب مقطر / آب مقطر )شاهد(

 c 15/86 ab 82/0 abc 67/2 ef 2 8.08 %4آب مقطر / ساکارز 

 ij 83/7 a 29/91 abc 64/0 bcd 2 h 70/0 آب مقطر / اسانس نعنا فلفلی

 i 8 a 39/91 abc 66/0 d 1 h 70/0 آب مقطر / اسانس آويشن باغی

 jk 17/9 a 21/91 c 46/0 abc 67/2 h 70/0 آب مقطر / اسانس ميخک هندی

 fgh 04/9 a 31/91 bca 65/0 abc 3 cd 67/2 ( / آب مقطرmg.L 50-1اسيد ساليسيليک )

 k 7 c 02/85 d 01/0 cd 67/1 h 70/0 %4( / ساکارز mg.L 50-1اسيد ساليسيليک )

 i 08/8 a 09/91 abc 62/0 a 67/3 h 70/0 ( / اسانس نعنا فلفلیmg.L 50-1اسيد ساليسيليک )

 gh 92/8 a 97/90 abc 64/0 ab 33/3 de 33/2 ( / اسانس آويشن باغیmg.L 50-1اسيد ساليسيليک )

 hi 42/8 a 15/91 abc 70/0 abc 3 g 47/1 ( / اسانس ميخک هندیmg.L 50-1اسيد ساليسيليک )

 def 83/9 ab 54/90 abc 79/0 abc 83/2 ef 2 ( / آب مقطرmg.L 100-1اسيد ساليسيليک )

 hi 58/8 d 44/83 abc 73/0 ab 33/3 h 80/0 %4( / ساکارز mg.L 100-1اسيد ساليسيليک )

 fgh 17/9 ab 45/90 abc 65/0 bcd 17/2 h 80/0 ( / اسانس نعنا فلفلیmg.L 100-1اسيد ساليسيليک )

 def 83/9 ab 73/90 abc 79/0 abc 3 de 33/2 ( / اسانس آويشن باغیmg.L 100-1اسيد ساليسيليک )

 i 8 b 46/89 c 48/0 abcd 33/2 h 70/0 ( / اسانس ميخک هندیmg.L 100-1اسيد ساليسيليک )

 efg 67/9 ab 55/90 abc 77/0 bcd 17/2 fg 67/1 ( / آب مقطرmg.L 5-1نانوسيلور )

 hi 58/8 d 68/82 bc 49/0 ab 33/3 bc 3 %4 ( / ساکارزmg.L 5-1نانوسيلور )

 c 83/10 ab 81/90 a 87/0 bcd 2 fg 67/1 ( / اسانس نعنا فلفلیmg.L 5-1نانوسيلور )

 c 75/10 ab 56/90 a 85/0 bcd 2 fg 83/1 / اسانس آويشن باغی (mg.L 5-1نانوسيلور )

 cde 25/10 ab 42/90 abc 79/0 ab 17/3 de 33/2 ( / اسانس ميخک هندیmg.L 5-1نانوسيلور )

 b 92/11 ab 52/90 a 89/0 bcd 17/2 fg 83/1 ( / آب مقطرmg.L 10-1نانوسيلور )

 cd 50/10 e 10/81 a 89/0 ab 33/3 a 50/3 %4( / ساکارز mg.L 10-1نانوسيلور )

 a 14 a 36/91 a 84/0 abc 50/2 ab 17/3 ( / اسانس نعنا فلفلیmg.L 10-1نانوسيلور )

 a 25/14 a 22/91 a 89/0 abc 50/2 de 33/2 ( / اسانس آويشن باغیmg.L 10-1نانوسيلور )

 cde 33/10 a 99/90 cab 80/0 abc 83/2 cd 67/2 ( / اسانس ميخک هندیmg.L 10-1نانوسيلور )

 داری ندارند.، تفاوت معنیLSDآزمون  %1دارای حروف مشابه، در سطح احتمال های ستون *

( و نيز کاربرد 19مدت اسيد ساليسيليک همراه با تيمار دائمی نانوسيلور )اگرچه تحقيقات نشان دادند که تيمار کوتاه

داری بر بهبود عمر گل بريده ژربرا داشته است اما در اين تحقيق ثير معنی( تأ34اسيد ساليسيليک به صورت تيمار دائمی )

اثر چشمگيری بر عمر گل بريده ژربرا رقم رزالين نداشت. اگرچه ضيايی موحد و مدت اسيد ساليسيليک تيمار کوتاه

                                                           
1 Lipopolysaccharides 
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گل بريده ژربرا  ( بيان کردند که اسانس ميخک هندی باعث افزايش عمر و حفظ کيفيت پس از برداشت2010همکاران )

عليرغم نقش بسيار مهم ساکارز در  ، اما دز اين تحقيق اين ترکيب کمترين تأثير را در عمر گلجای داشت.(71) شودمی

از خود نشان داد که (، اين ترکيب اثر منفی در کيفيت و عمر گل بريده ژربرا رقم رزالين 7بريده )های گلافزايش عمر 

 شديد باکتری در محلول گلجای باشد.تواند رشد دليل اصلی آن می

 (WC) گل آب کلی محتوای

کمی  WCگرم در ليتر و آب مقطر )شاهد( نسبت به تيمارهای ديگر، ميلی 50مدت اسيد ساليسيليک در تيمار کوتاه

هش يافت. در دوره پس از برداشت گل سريعتر از ساير تيمارها کا WC، %4در تيمار بلندمدت ساکارز (. 1بيشتر بود )جدول 

مدت به ويژه پس از تيمار کوتاه %4مدت و بلندمدت نشان داد که ساکارز به طور کلی، بررسی برهمکنش تيمارهای کوتاه

 .(2)جدول  گرم در ليتر تأثير نامناسبی بر عمر گل بريده داشتميلی 10نانوسيلور 

آب و به دنبال آن کاهش ارزش  بريده به دليل کاهش جذب آب در دوره پس از برداشت دچار کمبودهای گل

(. علت اصلی عارضه 50يابد )اين کمبود آب حتی با قرار دادن شاخه گل در آب همچنان ادامه می شوند.تجاری می

 ست.هاچهگلسختی جريان آب بين منبع دريافت آب و گل ناشی از  شاخه بريده ژربرا، کمبود آبهای گلشکستگی ساقه 

رقابتی بين سر گل و ساقه وجود دارد. افزايش مقاومت در مسير جريان آب منجر ، سی به آبشود که برای دسترتصور می

از  .(10) گرددميکروبی در محلول گلجای ايجاد میهای فعاليتومت توسط عوامل و اشود. اين مقبه شکستگی ساقه می

مل ضدميکروبی مانند نانوسيلور، اسيد شود که در تمام تيمارهای حاوی عوانتايج حاصل از اين تحقيق چنين برداشت می

 یکاهشروند آب گل باال بوده و  کلی گياهی آويشن باغی، نعنا فلفلی و ميخک هندی، محتوایهای اسانسساليسيليک و 

 نداشته است. سريعی تا انتهای آزمايش

 (RFW) گل نسبی تر وزن

در مقايسه با ساير تيمارها موجب افزايش  مدت نانوسيلورنتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که تيمار کوتاه

RFW ( از روز چهارم، روند کاهشی 4و  3شکل در طی روزهای سنجش گرديد .)RFW  شروع شده که اين کاهش در

داری بين اختالف معنی ،گرم بر ليتر کمتر بوده و آب گل حفظ شد. در روز ششم سنجشميلی 10و  5ی نانوسيلور هاتيمار
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مؤثر  RFWبر و نيز برهمکنش آنها مدت، تيمارهای بلندمدت شت. اما در روز هشتم، عالوه بر تيمار کوتاهتيمارها وجود ندا

به )گرم بر ليتر ميلی 10و  5مدت نانوسيلور تيمار کوتاه بريده درهای گل ای که. به گونه(2جدول ، 4و  3شکل ) بودند

 72/0و  77/0، 79/0)به ترتيب اسانس آويشن باغی و نعنا فلفلی ، بلندمدت شاهد و تيمار( گرم بر گرم 86/0و  75/0ترتيب 

عالوه بر آن وزن تر نسبی را داشتند.  گرم بر گرم( 59/0کمترين ) %4تيمار شده با ساکارز های گلو  گرم بر گرم( بيشترين

 10ده با نانوسيلور تيمار شهای گلمدت و بلندمدت در روز هشتم سنجش نشان داد که همه برهمکنش تيمارهای کوتاه

 .(2)جدول  داری مشاهده نشدنسبت به شاهد اختالف معنیکه البته را داشتند  RFWگرم بر ليتر بيشترين ميلی

 

 ’Rosalin‘آزمايش در گل بريده ژربرا  8و  6، 4، 2)گرم بر گرم( در روزهای  RFWمدت بر ميانگين اثر تيمارهای کوتاه: 3شکل 

و اثر محرک ساکارز بر رشد و تکثير آنها، ها باکتریه دليل حضور عوامل ميکروبی به ويژه در تيمار با ساکارز، ب

دهد. با توجه به اينکه عوامل ضدميکروبی در انسداد آوندهای چوبی و به دنبال آن کاهش وزن تر نسبی گل بريده رخ می

نگهدارنده، پتانسيل اسمزی گياه حفظ شده و  گردد، با کاربرد آنها در محلولمحلول گلجای، مانع بسته شدن آوندها می

يابد. همچنين استحکام ساقه و گل و در نهايت ، بهبود میهاگلتعادل آبی به دليل کند شدن روند کاهشی وزن تر نسبی 

( 2009)همکاران ( و سلگی و 2003)همکاران کند. نتايج اين آزمايش با تحقيقات ناير و عمر گل بريده افزايش پيدا می

 .(62، 49) همخوانی دارد وی گل شاخه بريده ژربرار



 

13 

 

 * ’Rosalin‘آزمايش در گل بريده ژربرا  8و  6، 4، 2)گرم بر گرم( در روزهای  RFWاثر تيمارهای بلندمدت بر ميانگين : 4شکل 

 (WUگلجای ) محلول جذب میزان

مدت اسيد ساليسيليک تيمار کوتاه ،ششمتا روز تنها  در طول دوره سنجش ،آزمايشطبق نتايج به دست آمده از اين 

بيشترين ميزان جذب در روز  .(5شکل ) مؤثر بودند WUگرم بر ليتر( بر ميلی 10و  5گرم بر ليتر( و نانوسيلور )ميلی 100)

ر )به گرم بر ليتميلی 10و  5گرم(، نانوسيلور  28/67گرم بر ليتر )ميلی 100دوم و به ترتيب در تيمارهای اسيد ساليسيليک 

تيمار  روند کاهشی داشت. WUعليرغم تأثير و کاربرد عوامل ضدميکروبی،  گرم( مشاهده شد. 35/60و  31/61ترتيب 

داری بر اين صفت تيمارهای بلندمدت اثر معنی( کمترين ميزان جذب محلول را به خود اختصاص داد. گرم 34/34شاهد )

های ژربرا بسيار حساس به ساقه(. 18بريده است )های گلده عمر گلجای کننتعادل آبی يکی از فاکتورهای تعيين نداشتند.

، منجر به بسته شدن مسير آوندها و کاهش جذب آب و هاباکتریتنش آبی بوده و رشد عوامل ميکروبی به خصوص 

يشتر بود، بيانگر جذب محلول گلجای ب شود. با توجه به اينکه در تيمار اسيد ساليسيليک و نانوسيلورمحلول نگهدارنده می

اين نتايج با . و تعادل آبی گياه حفظ شده است آن است که در اين تيمارها از رشد و تکثير عوامل ميکروبی جلوگيری شده

های شاخه بريده ژربرا و تحقيقات جليلی مرندی و ( روی گل2009( و سلگی و همکاران )2003های ناير و همکاران )يافته

 (.62، 49، 33اخه بريده گاليول همخوانی دارد )( بر گل ش2011همکاران )
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 ’Rosalin‘آزمايش در گل بريده ژربرا  8و  6، 4، 2)گرم( در روزهای  WUمدت بر ميانگين : اثر تيمارهای کوتاه5شکل 

 (WLروزانه یا تعرق ) آب کاهش میانگین

 ندادار داشتهاثر معنی کاهش آب روزانه تا روز ششم برتنها  ،مدتکوتاه هاینتايج اين آزمايش نشان داد که تيمار

گرم( و در اسيد  85/57و  24/64) گرم بر ليترميلی 10و  5تيمارهای نانوسيلور در  WLدر روز دوم سنجش، (. 6شکل )

در  WLداری نداشتند. گرم( بيشترين ميزان بوده که با هم اختالف معنی 95/64گرم بر ليتر )ميلی 100ساليسيليک 

گرم( و  08/51گرم بر ليتر )ميلی 100است. در روز ششم دو تيمار اسيد ساليسيليک دی روند کاهشی داشته روزهای بع

 نيز داری بر اين صفتتيمارهای بلندمدت اثر معنیاند. گرم( بيشترين تعرق را داشته 80/51گرم بر ليتر )ميلی 5نانوسيلور 

 نداشتند.

. شودمی گياه نمو و رشد باعث تعرق. گرددمی خارج گياه از تعرق از طريق گياه توسط شده جذب آب %99 حدود

شوند می گياه وارد نيز امالح آب، ورود با همراه زيرا است بيشتر نيز گياه نمو و رشد سرعت باشد، بيشتر تعرق سرعت هرچه

وبی نانوسيلور و اسيد بريده تيمار شده با عوامل ضدميکرهای گل(. براساس نتايج به دست آمده، ميزان تعرق در 63)

ها )تورژسانس( باالتر ساليسيليک باالست. بنابراين جذب آب، وزن تر نسبی، تعادل آبی گياه و استحکام بافت ساقه و گلچه

بر ( 2010ها با تحقيقات اين و همکاران )بوده و به دنبال آن گياه عمر گلجای بهتری نسبت به ساير تيمارها دارد. اين يافته

 .(64، 32) مطابقت داشتشاخه بريده های گلبرخی بر ( 2013فر و همکاران )تهرانیتحقيقات و ريده رز گل شاخه ب
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 ’Rosalin‘آزمايش در گل بريده ژربرا  8و  6، 4، 2)گرم( در روزهای  WLمدت بر ميانگين : اثر تيمارهای کوتاه6شکل 

 (TSS) محلول جامد مواد میزان

ای دوم و هشتم سنجش و تيمارهای بلندمدت در روزهای دوم، چهارم و هشتم مدت در روزهتيمارهای کوتاه

اسيد ساليسيليک  شده با تيمارهای گلدر (. در روز دوم سنجش، 7شکل گلبرگ داشتند ) TSSداری بر سنجش اثر معنی

های گلا در روز هشتم تنها ام ،مشاهده شد TSSگرم بر ليتر( بيشترين ميلی 10گرم بر ليتر( و نانوسيلور )ميلی 100و  50)

در  ،بلندمدت هایبودند. در بررسی تيمار TSSدارای باالترين  بريکس( 70/2گرم بر ليتر )ميلی 10نانوسيلور  شده با تيمار

بريکس( و  2) %4بريکس( و در روز هشتم ساکارز  87/2بريکس( و اسانس آويشن باغی ) 10/3) %4ساکارز روز دوم 

هشتم  های ششم وزبرهمکنش تيمارها تنها در رو. (8)شکل  را داشتند TSSبيشترين بريکس(  91/1اسانس آويشن باغی )

گرم بر ليتر همراه با اسانس ميلی 50در روز ششم سنجش، تيمارهای اسيد ساليسيليک  (.3دار شد )جدول سنجش معنی

گرم بر ليتر همراه با ميلی 100اليسيليک بريکس(، تيمار اسيد س 33/3بريکس( و اسانس آويشن باغی ) 67/3نعنا فلفلی )

)به  %4گرم بر ليتر همراه با ساکارز ميلی 10و  5بريکس(، نانوسيلور  3بريکس( و اسانس آويشن باغی ) 33/3) %4ساکارز 

 10تيمار شده با نانوسيلور های گلرا نشان دادند. اما در روز هشتم  TSSبريکس( بيشترين  33/3و  33/3ترتيب با 

 را داشتند. TSSبريکس( باالترين  17/3و  50/3و اسانس نعنا فلفلی )به ترتيب با  %4گرم بر ليتر همراه با ساکارز یميل
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 ’Rosalin‘آزمايش در گل بريده ژربرا  8و  6، 4، 2)بريکس( در روزهای  TSSمدت بر ميانگين : اثر تيمارهای کوتاه7شکل 

 

 

 

 ’Rosalin‘آزمايش در گل بريده ژربرا  8و  6، 4، 2)بريکس( در روزهای  TSSميانگين  : اثر تيمارهای بلندمدت بر8شکل 
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 * ’Rosalin‘در گل بريده ژربرا )بريکس(  TSS: اثر متقابل تيمارهای مختلف بر ميانگين 3جدول 
 (8)روز  TSS (6)روز  TSS نوع تیمار

 abc 3 ef 2 آب مقطر / آب مقطر )شاهد(

 abc 67/2 ef 2 %4 آب مقطر / ساکارز

 bcd 2 h 70/0 آب مقطر / اسانس نعنا فلفلی

 d 1 h 70/0 آب مقطر / اسانس آويشن باغی

 abc 67/2 h 70/0 آب مقطر / اسانس ميخک هندی

 abc 3 abc 67/2 ( / آب مقطرmg.L 50-1اسيد ساليسيليک )

 cd 67/1 h 70/0 %4( / ساکارز mg.L 50-1اسيد ساليسيليک )

 a 67/3 h 70/0 ( / اسانس نعنا فلفلیmg.L 50-1ليسيليک )اسيد سا

 ab 33/3 de 33/2 ( / اسانس آويشن باغیmg.L 50-1اسيد ساليسيليک )

 abc 3 g 47/1 ( / اسانس ميخک هندیmg.L 50-1اسيد ساليسيليک )

 abc 83/2 ef 2 ( / آب مقطرmg.L 100-1اسيد ساليسيليک )

 ab 33/3 h 80/0 %4 / ساکارز (mg.L 100-1اسيد ساليسيليک )

 bcd 17/2 h 80/0 ( / اسانس نعنا فلفلیmg.L 100-1اسيد ساليسيليک )

 abc 3 de 33/2 ( / اسانس آويشن باغیmg.L 100-1اسيد ساليسيليک )

 abcd 33/2 h 70/0 ( / اسانس ميخک هندیmg.L 100-1اسيد ساليسيليک )

 bcd 17/2 fg 67/1 ( / آب مقطرmg.L 5-1نانوسيلور )

 ab 33/3 bc 3 %4 ( / ساکارزmg.L 5-1نانوسيلور )

 bcd 2 fg 67/1 ( / اسانس نعنا فلفلیmg.L 5-1نانوسيلور )

 bcd 2 fg 83/1 ( / اسانس آويشن باغیmg.L 5-1نانوسيلور )

 ab 17/3 de 33/2 ( / اسانس ميخک هندیmg.L 5-1نانوسيلور )

 bcd 17/2 fg 83/1 ( / آب مقطرmg.L 10-1نانوسيلور )

 ab 33/3 a 50/3 %4 ( / ساکارزmg.L 10-1نانوسيلور )

 abc 50/2 ab 17/3 ( / اسانس نعنا فلفلیmg.L 10-1نانوسيلور )

 abc 50/2 de 33/2 ( / اسانس آويشن باغیmg.L 10-1نانوسيلور )

 abc 83/2 cd 67/2 ( / اسانس ميخک هندیmg.L 10-1نانوسيلور )

 داری ندارند.، تفاوت معنیLSDآزمون  %1دارای حروف مشابه، در سطح احتمال های ستون *

در تمام تيمارها، تا روز چهارم سنجش افزايش و سپس کاهش  TSSدر اين آزمايش مشاهده شد که  به طور کلی

اسانس آويشن باغی( در  يافت. اما کاربرد ساکارز و مواد ضدعفونی کننده )اسيد ساليسيليک، نانوسيلور، اسانس نعنا فلفلی و

 قندهای توزيع مورد در اطالعات کمبود هاگل همه در عمده مشکل يکرا افزايش داد.  TSSمقايسه با شاهد، مقدار 

گل بريده عليرغم های گلبرگهنگام پژمردگی . است مختلف هایسلول انواع درون و گل مختلف هایبافت در محلول

 که است ممکن همچنين. نباشندقندها  ازجذب و يا استفاده  قادر به ديگر هاتوکندریمي که است ممکنحضور قند در آنها، 

تصور  سيتوسول پايين است. در قند سطح ،واکوئول در قند یباال غلظت گاهی با وجود. کند محدود را گل بريده عمر

 .(67) نندک عمل اسمزی حالل عنوان و تنها به نباشد دسترس در تنفس برای قندها اين شود کهمی
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 (SOD) دیسموتاز سوپراکسید آنزیم فعالیت

طی دوره آزمايش به مرور افزايش يافت و بين  SODاست که فعاليت  داده نشان پژوهش اين از حاصل نتايج

گرم بر ليتر ميلی 10مدت نانوسيلور ، در تيمار کوتاهSODبيشترين ميزان فعاليت دار وجود داشت. تيمارها اختالف معنی

های گلبا تيمار بلندمدت اسانس آويشن باغی و نعنا فلفلی مشاهده شد. با توجه به اينکه بيشترين عمر گل بريده را  همراه

گرم بر ليتر همراه با اسانس آويشن باغی و نعنا فلفلی نشان دادند، اين آنزيم بيشترين ميزان ميلی 10تيمار شده با نانوسيلور 

 (.4داشته است )جدول  اسانس آويشن باغی و نعنا فلفلینانوسيلور و  فعاليت را در تيمار

 * ’Rosalin‘در گل بريده ژربرا  )%( MDA و مقدار )%( SOD آنزيم : اثر متقابل تيمارهای مختلف بر ميانگين فعاليت4جدول 

 نوع تیمار
SOD  
 (1)روز 

SOD  
 (4)روز 

SOD  
 (7)روز 

MDA  
 (1)روز 

MDA  
 (4)روز 

MDA  
 (7)روز 

 d 72/67 d 44/99 d 11/68 a 15/28 a 81/39 a 30/67 طر / آب مقطر )شاهد(آب مق

 c 56/175 c 33/204 b 17/163 b 38/4 b 31/18 b 24/32 ( / آب مقطرmg.L 10-1نانوسيلور )

 bc 50/183 c 50/207 b 17/154 b 5 b 99/19 b 74/29 %4( / ساکارز mg.L 10-1نانوسيلور )

 a 17/220 b 17/262 a 94/233 b 46/3 cd 06/14 c 44/19 / اسانس نعنا فلفلی (mg.L 10-1نانوسيلور )

 a 224 a 39/284 a 43/241 b 64/3 d 57/11 c 88/14 ( / اسانس آويشن باغیmg.L 10-1نانوسيلور )

 b 44/199 c 72/211 c 22/81 b 63/5 bc 93/17 b 15/32 ( / اسانس ميخک هندیmg.L 10-1نانوسيلور )

 داری ندارند.، تفاوت معنیLSDآزمون  %1دارای حروف مشابه، در سطح احتمال های ونست *

در  فعال اکسيژن گياه در برابر انواع از که هستند اکسيدانمختلف آنتی انواع و مقادير دارای امروزی گياهان

 بيرونی از خسارت عوامل و شدهاتيلن  بيوسنتز مانع اکسيدانهای آنتیآنزيم فعال بودن. کنندمی سيتوپالسم محافظت

. شوندمی پراکسيد تجزيه هيدروژن از حاصل اکسيژن فعال هایگونه کاهش موجب هااکسيدانآنتیکند. می جلوگيری

SODتوسط آنزيم کاتاالز و ساير هيدروژن پراکسيد کند و می ، راديکال اکسيژن را به هيدروژن پراکسيد تبديل

 زودرس پيری در عوامل از مهمترين اکسيژن يکیراديکال  هایگونه که آنجايی از (.47 ،16شود )اکسيدازها شکسته میپر

 اکسيژن آزاد هایراديکال یسم اثر خنثی شدن سبب SOD اکسيدان از جملهآنتیهای آنزيم ديگر از سوی و هاستگلبرگ

 طبيعی، اکسيدانآنتی منابع از بهترين يکی (.47)د کنمی ممانعت هاگلبرگ پيری از هااين آنزيم فعاليت بنابراين، ،شوندمی

 قدرت بيشتر ناشی از فنلی ترکيبات اکسيدانیآنتی . ويژگی(23) است گياهیهای اسانس در فنلی موجود ترکيبات

 فلزی هایيون با تشکيل کمپلکس آزاد، هایراديکال کردنخنثی به قادر را که آنها آنهاست شيميايی ساختار و احياکنندگی

 (.27) استساخته  گانهسه و يگانه اکسيژنهای مولکول خاموش کردن و
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 گلبرگ در موجود (MDA) آلدهیددیمالون مقدار

در گلبرگ گل افزايش يافت، به  MDAطبق نتايج به دست آمده از اين آزمايش، در طول دوره سنجش، مقدار 

(. در روز هفتم 4مقطر مشاهده شده است )جدول  در روز هفتم سنجش و در تيمار آب MDAصورتی که بيشترين ميزان 

گرم بر ليتر همراه با اسانس آويشن باغی و نعنا ميلی 10تيمار شده با نانوسيلور های گلدر  MDAآزمايش، کمترين مقدار 

 فلفلی توليد شد که با توجه به اينکه اين تيمارها بيشترين عمر گل بريده را داشتند، اين نتايج منطقی است.

اين فرآيند منجر به  .گيرندآزاد قرار می هایراديکال تهاجم مورد که هايی هستندپيدها از مهمترين مولکوللي

که غنی از اسيدهای چرب  هاسلول اين ميان غشای در. شودپراکسيداسيون ليپيدها و کاهش حيات و مرگ سلولی می

 کاهش به منجر ليپيدها ن حساس است. پراکسيداسيونسلول به پراکسيداسيوهای قسمتبيشتر از ساير  ،است غيراشباع

 غلظتو  ستغشا یليپيدهاپراکسيداسيون  محصول MDA. شودمی آن و عملکرد ساختمان رفتن بين از و سياليت غشا

 بيشترين MDAغلظت  کمترين با . تيمارهايیدارد قرار باالتری سطح در تيمارها ساير به نسبت شاهد تيمارهای در آن

 مقاومت شاخص ماده اين ميزان. بخشدمی سرعت را غشای پالسمايی تخريب MDAداشتند. تجمع  را ماندگاری

 فعاليت و اکسيژنهای راديکال ايجاد ميان گياهان در که زمانی .(45، 26شود )می محسوب پيری و فيزيولوژيک

 غشا ساختار به تخريب منجر که کندروز میب اکسيداتيو آسيب برود، بين از تعادل ،هااکسيدانآنتیتوسط  آنها سازیخنثی

 در ،نوکلئيک اسيدهای و پروتئين چربی به اکسيداتيو آسيب واسطه به توانندمی اکسيژنفعال  هایراديکالشود. می

 انسداد از ناشی آبی تنش معرض در بريده شاخه هایگل که هنگامی (.54) کنند ايجاد مشکلگياه  طبيعی متابوليسم

 ،ليپيدی غشاهای پراکسيداسيون شرايطی چنين در. دهندمی تغيير را خود ليپيدهای ساختار معموال گيرند،می قرار آوندها

 اکسيداتيو آسيب شاخص يک همنزل به يندفرآ اين طی شده توليد MDA سطح و است سلولی سطح در آسيب دهندهنشان

 نوعی ،گياهان حفاظت در هااسانس نقش. شوندمی MDA مقدار معنادار کاهش سبب هااسانس طورکلی به. است

 اين. کنندمی محافظت ليپيدها پراکسيداسيون مقابل در سلولی غشای ساختار از که است اکسيدانیآنتی دفاعی مکانيسم

 سلولی غشا و ديواره پايداری اکسيژن، آزاد هایراديکال سازیخنثی توانايی اکسيدانی،آنتی خواص طبيعی ترکيبات از گروه

 .(14) ارندد
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آويشن باغی و نعنا های اسانسو نانوسيلور  عوامل ضدميکروبی جديد مانندکه  است آن از حاکی پژوهش اين نتايج

. با توجه به دارددر ماندگاری، حفظ خصوصيات فيزيولوژيکی و بيوشيميايی گل بريده ژربرا رقم رزالين تأثير مثبتی فلفلی 

 دارمعنی افزايش طريق گياهی ازهای اسانس، نده بر سالمت انسان و محيط زيستنتايج نامطلوب مواد شيميايی نگهدار

گلمناسبی برای مواد شيميايی نگهدارنده بسيار توانند جايگزين می MDA و کاهش سرعت افزايش SODفعاليت آنزيم 
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Extended Abstract 

Comparative Study of Pulse and Permanent Treatments of Nanosilver, Salicylic Acid and 

Some Essential Oils on Gerbera ‘Rosalin’ Traits 

Introduction Gerbera (Gerbera jamesonii Bolus, Asteraceae) commonly known as Transvaal Daisy, is one of the 

ten most popular and important commercial cut flowers. Gerbera is a perennial, tropical, herbaceous plant with 

colorful and attractive flowers that are widely used as a decorative garden plant or cut flowers. The most important 

problem of the gerbera cut flowers is short vase life. The end of vase life of cut gerbera flowers is often due to 

bending of the scape. The aim of this study was to screen the effects of nanosilver and salicylic acid as pulse 

treatment and sucrose and thyme, clove and peppermint essential oils as permanent treatment on vase life and some 

physiological and biochemical traits of gerbera ‘Rosalin’ cut flowers. 

Materials and Methods This study was conducted as a factorial experiment based on completely randomized 

block design with three replications. The first factor was pulse treatments using nanosilver (NS) 5 and 10 mg/L 

(Nanocid Company, Iran), salicylic acid (SA) 50 and 100 mg/L (Merck Company) and distilled water as control, 

and the second factor was permanent treatments applying distilled water, sucrose 4% (Merck Company), 

peppermint (100 mg/L), thyme (100 mg/L) and clove (300 mg/L) essential oils (EO) (Zardband Company, Iran). 

Pulse treatments were applied for 24 h. Treated stems were then stood into vases containing permanent treatments. 

Vase solutions were freshly prepared at the beginning of the experiment and not renewed during of the study. The 

measured traits were: flower vase life, flower water content (WC), relative fresh weight (RFW), water loss (WL), 

water uptake (WU), total soluble solid (TSS), superoxide dismutase (SOD) enzyme activity and malondialdehyde 

(MDA) amount (Biovision Colorimetric Assay Kit, USA). The experiment was conducted in the laboratory at 20-

22°C, 40-50% RH, and 15 µmol/m2s light intensity (cool white florescent tubes) under a daily light period of 12 

hours. The obtained data were analyzed using MSTAT-C program and mean comparison was done using LSD 

range test. 

Results and Discussion The results showed that NS 10 mg/L with thyme EO 100 mg/L (14.25 days) and NS 10 

mg/L followed by peppermint EO 100 mg/L (14 days) had the best effect on longevity and maintaining the water 

content of gerbera cv. ‘Rosalin’ cut flower, compare to other treatments. Flower WC was high (about 90%) except 

in 4% sucrose permanent treatment flowers which had negative effect and decreased more rapidly during the vase 

life period. Despite of antimicrobial preservative application, RFW, WU, WL and TSS generally had a decreasing 

trend during the experiment. However, it was observed that flowers treated by NS 10 mg/L (0.86 g/g) and thyme 

(0.77 g/g) and peppermint (0.72 g/g) EOs had the most RFW on the eighth day of experiment, but 4% sucrose (0.59 

g/g) permanent treatment reduced RFW during cut flower vase life. The highest WU was respectively observed in 

SA 100 mg/L (67.28 g), NS 5 (61.31 g) and 10 mg/L (60.35 g) on the second day. According to the results of this 

research, pulsing by NS 5 and 10 mg/L and SA 100 mg/L resulted in the the most WL on day two (64.24, 57.85 

and 64.95 g respectively). TSS of the cut flowers decreased with time, however reduction rates were delayed in SA 

and NS treated flowers. On the eighth day of experiment, long-term treatment showed the most effect on TSS 

amount. Flowers treated by NS 10 mg/L followed by 4% sucrose and peppermint EO treatment had the highest 

TSS amount, respectively 3.50 and 3.17 Bx. As the time passed, the activities of SOD enzyme increased, however, 

treated flowers showed significantly higher SOD activity compared to the control. Especially NS 10 mg/L pulse 

treatment, followed by thyme and peppermint EOs, indicated by the highest amounts (241.43% and 233.94%) of 

SOD activity on seveth day of the experiment. During the experiment, MDA increased in the flowers, so that the 

highest amount of MDA was detected in control (67.30%) on the seventh day and the lowest was produced in NS 

10 mg/L treated flowers followed by thyme (14.88%) and peppermint (19.44%) EOs. Due to the fact that these 

treatments had the best effects on flower vase life, these results are logical. 
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Conclusions Based on the results of this study, new antimicrobial agents such as NS, thyme and peppermint EOs 

had a positive effect on flower vase life, WC, RFW and WU and reduced the rate of WL and TSS reduction in 

flowers. It might be due to this fact that these are very effective antimicrobial agents, inhibited the microbial 

growth and prevented bacterial plugging in conducting tissues. NS particles enter to cell, tissue and organs, so they 

can inhibit the respiration and electron transfer system and material transfer in microbial cell membrane. The 

application of natural phenolic compound like EOs reduced the accumulation of MDA and enhanced SOD enzyme 

activity. Therefore, due to the undesirable results of chemical preservative on human and environmental health, 

EOs can be very good substitutes for preserving cut flowers postharvest life. 

Keywords: Gerbera, Nanosilver, Peppermint essential oil, Thyme essential oil, Vase life.  

 


