
 

1 

 

ای هاکسیدانی و برخی شاخصهای آنتی، آنزیمگلجایبر عمر  ساکارز و فروکتوز ،گلوکزاثر 

 "یکند لوی"رقم  خکیم دهیبرشاخهگل  فیزیولوژیک

 

  *2و بهزاد کاویانی 1آمنه شرفشاه رستمی

 1کارشناس ارشد، گروه باغبانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، ایران

 2دانشیار، گروه باغبانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، ایران

  b.kaviani@yahoo.com ,پست الکترونیکی: ، مسئول مکاتبات ینویسنده*

10.22067/jhs.2021.68976.1023DOI:  
 

 چکیده
یاه این گبازارپسندی جهان است که ماندگاری کوتاه آن موجب کاهش بریده شاخههای ترین گلمیخک یکی از مهم

منظور  به. دهدرا افزایش میبریده های شاخهعمر پس از برداشت گلدر محلول گلجای، قندها استفاده از . شده است
 24)ند قزمان کاربرد  دوساکارز( و گلوکز، فروکتوز و سه نوع قند )گرم بر لیتر(  100و  50، صفر)اثر سطوح مختلف بررسی 

در  فاکتوریل یآزمایش ،"یلو کندی"رقم میخک بریده شاخههای عمر پس از برداشت گل برساعت دوم(  24ساعت اول و 
ررسی صفات مورد ب همه ها رویتصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف قند قالب طرح کامالً

ند. شدبه آن و بهبود صفات وابسته گلجای افزایش عمر  باعث ،در هر دو زمان کاربرد هاقندر سه سطح . هبود دارمعنی
 به دست آمدساعت اول  24 درلیتر گلوکز  بر گرم 50 شده باتیمار بریدهشاخههای در گلروز(  18)گلجای بیشترین عمر 

داری نداشت. بیشترین جذب یساعت اول تفاوت معن 24و ساکارز در  ، فروکتوزلیتر گلوکز برگرم  100که با تیمارهای 
 آلدئیددیالونمقدار م کمترین و دیسموتاز های پراکسیداز و سوپراکسیدآنزیمخشک، کمترین فعالیت  مادهبیشترین آب، 

کلروفیل و  a ،bبیشترین مقدار پروتئین گلبرگ، کلروفیل . حاصل شدساعت اول  24 درلیتر گلوکز  برگرم  50تیمار  در
گلجای ساعت اول در بهبود عمر  24دست آمد. کاربرد قندها در ه ساعت دوم ب 24 درلیتر گلوکز  برگرم  50با کاربرد کل 
ان عنو برداشت به اولیهدر ساعات  گلوکز ترجیحاً کاربرد ،ساعت دوم بود. بنابراین 24رتر از کاربرد این ترکیبات در مؤث

 شود.میتوصیه  "یلو کندی"میخک رقم بریده شاخهماندگاری پس از برداشت گل  دهندهافزایشترکیب 

 ، قندها، محلول گلجای، روابط آبی. برداشتعمر پس از : کلمات کلیدی

 

 مقدمه
 استبرتر جهان  بریدهشاخهگل  10 جزء ،Caryophyllaceaeخانواده  از( .Dianthus caryphyllus Lمیخک )

 Dianthusجنس  (.43)دارد  دهیبرشاخه هایو تجارت گل دیدر تول ییسهم بسزا ،متنوع گل هایشکل و هارنگ که با
ریده بای، گلدانی و شاخهعلفی هستند و به عنوان گیاه باغچهساله گیاهان چند  ءگونه دارد که همگی جز 300بیش از 

ه عرض تآن از معضال هایزودرس گلبرگ یاست که پژمردگ لنیحساس به ات اهانیاز گ خکیمشوند. پرورش داده می
 . (43) باشدیبه بازار م اهیگ نیا
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 هایانجام شده است و محلول یادیز هایپژوهش خک،یم دهیبرشاخه عمر پس از برداشت گل برای افزایش
 نندهک یعفون و همراه با مواد ضد هستند یاصل ءزج قندها ها،محلول نای اکثر در که اندشده یمعرف یمختلف نگهدارنده

 نگهدارندهکننده به همراه مواد قندی در محلول  عفونیکاربرد مواد ضد  .(57، 54، 52، 48) رندگییمورد استفاده قرار م
(. تنش آبی یا 44 ،34 ،29 ،18باشد )ها و انسداد ساقه ضروری میبریده جهت جلوگیری از رشد میکروبهای شاخهگل

تولید  ها ودار شدن یا افزایش و تجمع میکروارگانیسمکاهش هدایت آبی در ساقه که عموماً در اثر انسداد آوندها طی حباب
از منبع قند  استفاده(. 50بریده است )های شاخهشود، عامل اصلی پایان عمر گلترکیبات شیمیایی توسط آنها ایجاد می

ورد م هایدراتیکربوه ینیگزیموجب حفظ و جا ،هتغذی منبع عنوان به ده،یبرشاخه هایگل نگهدارندهدر محلول  یخارج
های مرتبط با تنظیم بیان ژن ، RNA ها ونیپروتئ هیتجزانداختن  ریخأو با به ت شودمیرشد و تنفس  ندیاستفاده در فرآ

زان باز و سلولی، تأثیر بر میدیواره ایجاد توازن و تعادل آبی، سنتز  ،یتوکندریو م ی پالسماییحفظ سالمت غشا ،پیری
(. قندها عالوه 61، 13) دشویم دهیبرشاخه هایگل یندگارما شیموجب افزا ،ها و کاهش میزان تعرقبسته شدن روزنه

 واندازه  شافزای ها،بهتر گل یی(، شکوفا13) اسمزی تعادل آب، دادن دست از کاهشدر  یینقش بسزا ،هیبر منبع تغذ
 یفروکتوز و گلوکز از قندها ساکارز، .دارند دهیبرشاخه های( در گل52، 16، 13) لنیات دی( و کاهش تول59بهبود رنگ گل )

 نیا نی. از بکرداستفاده  دهیبرشاخه هایگل ینگهدارنده هایمحلول ونفرموالسی در هااز آن توانیهستند که م ایساده
 منبع نوانع و اثر مثبت آن به شودیاستفاده م یگلجا هایمحلول بینوع قند است که در ترک نیترساکارز معمول ،قندها

جذب آب،  شیافزا ،یحفظ تعادل اسمز ها،نیپروتئ هیتجزکاهش  ده،یبرشاخه هایگل ازیمورد ن دراتیکربوه نندهکنمیتأ
گزارش  نی(. همچن46گزارش شده است ) یریپ ندیدر فرآ ریخأت یکل طوره و ب لنیات دیکاهش تول ،یتوکندریم فیحفظ وظا

ر غلظت گلوکز و فروکتوز د شیساکارز موجب افزا یحاو نگهدارنده هایمحلول با دهیبرشاخه هایگل ماریشده است که ت
  .(50) شده است هاگلبرگ

با افزایش ناگهانی و موقتی تنفس و تولید اتیلن همراه است. اتیلن  های فرازگرا مانند میخک معموالًپیری در گل
بدشکلی  ها وشدن کاسبرگهای گل، خشک ها، ریزش اندامبریده موجب باز شدن گلهای شاخهزا در گلزا و بروندرون

در محلول های قندی محلولاستفاده از  (.18نماید )شود که این امر تجارت این محصوالت را محدود میها میگلبرگ
میخک شدند  بریدهشاخهدر گل و افزایش خصوصیات کیفی و ماندگاری پس از برداشت سبب کاهش تولید اتیلن گلجای 

 بریدهشاخههای پیری پس از برداشت گل ،اکسیداز ACCفعالیت با کاهش  ،کاربرد ساکارز(. 63، 62، 57، 52، 48، 46)
، 30، 26رز )دیگر از جمله  بریدهشاخههای گلگلجای اثر مثبت ساکارز در افزایش عمر (. 37) ندازدابه تاخیر میرا میخک 

 (40آلسترومریا )(، 64 ،8(، صد تومانی )13لیسیانتوس )(، 45) اطلسی (،10(، گل مومی )23گل میمون )، (17(، مریم )41
  .نشان داده شد( 35، 3و گالیول )

. تانجام شده اس دهیبرشاخه هایعمر پس از برداشت گل برفروکتوز و گلوکز  ریثأدر خصوص ت یاندک هایپژوهش
کاربرد  مانز دوسه نوع قند ساکارز، گلوکز و فروکتوز در  سطوح مختلف اثر کاربرد یپژوهش با هدف بررس نیابنابراین، 

 "یندک لوی"رقم  خکیم دهیبرشاخه گل در ی پس از برداشت و صفات وابسته به آنبر ماندگار مدتکوتاهبه صورت 
 انجام شد.
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 هامواد و روش

 و شرایط محیطی محل آزمایش مواد گیاهی
 Dianthus caryphyllus L. cv. ‘Yellow) "یلو کندی"میخک رقم  بریدهشاخههای در این آزمایش از گل

Candy’ )شکل  استفاده شد(A1) . بندی تجاری استاندارد در تجاری خریداری و داخل بستهتولیدکننده ها از یک گلاین
حاظ خارج و از لبندی بریده از بستههای شاخه، گلآزمایش منتقل شدند. پس از انتقالترین زمان ممکن به محل کوتاه

از زیر آب ب ،سازی و توزین، جهت جلوگیری از انسداد آوندیها پس از یکسانسازی شدند. گلاندازه و سالمت یکسان
ر و تا انتهای عم ، قرار گرفتندبرش شدند و بالفاصله داخل گلجاهای حاوی مواد آزمایشی که از قبل آماده شده بودند

دانشگاه آزاد اسالمی ( C1)شکل این آزمایش در آزمایشگاه پس از برداشت  (.B1)شکل  گلجای در آنها نگهداری شدن

ساعت روشنایی با  12درصد و فتوپریود  70-75گراد، رطوبت نسبی سانتیدرجه  20 ± 3دمای ن یمیانگواحد رشت با 
 میکرومول بر متر مربع در ثانیه انجام شد. 15شدت نور 

 تیمارها و طرح آزمایشی
گرم بر لیتر(  100و  50(، فروکتوز )لیتربر گرم  100و  50) شامل ساکارز قند های مختلفغلظت ثیر، تأپژوهشدر این 

 24ساعت اول و  24صورت پالس )ه زمان کاربرد تیمارهای قندی ب 2و  گرم بر لیتر( همراه با شاهد 100و  50و گلوکز )
الب قصورت آزمایش فاکتوریل در ه ب "یلو کندی"میخک رقم  بریدهشاخههای عمر پس از برداشت گل برساعت دوم( 

تیمارهای مورد نظر قبل  مورد بررسی قرار گرفت. ،گل شاخه 4 هر پالت پالت و در 42تکرار،  3تصادفی با  طرح کامالً
ی تیمارهاتهیه لیتر در گلجاهای پالستیکی ریخته شدند. در میلی 250تهیه و به مقدار  ،ها به محل آزمایشاز ورود گل

ها گلهیدروکسی کینولین سولفات نیز استفاده شد. -8لیتر  برگرم میلی 200ها از قندی جهت جلوگیری از رشد میکروب
ای ههای مورد نظر داخل محلولزمانسپس در مدت تصادفی روی میز چیده شدند.  صورت کامالًه طرح بنقشه بر اساس 

لیتر میلی 500ها تا پایان آزمایش در گلجاهای پالستیکی حاوی گلاین ارهای پالس، قرار گرفتند. پس از پایان تیمگلجای 
 آب مقطر نگهداری شدند.

 ارزیابی صفات

 گلجایعمر  -1
 ها به طرف داخلپیچیدگی گلبرگمیخک با شمارش روزها از زمان شروع آزمایش تا بریده شاخههای گلگلجای عمر 

 .(40) (B1)شکل گیری شد ها اندازهگلو پژمردگی ظاهری 
 

    



 

4 

 

 
پس از برداشت اتاق  :(C) ،،پژمردهبریده شاخهگل  :(B، )سالم بریدهشاخهگل  :(A) ."یکند لوی"رقم  خکیم هایگل -1شکل 

 .قندیتیمارهای کننده و ضدعفونی محلولبریده قرار داده شده در ظروف گلجای حاوی های شاخهحاوی گل

Figure 1- Carnation cv. “Yellow Candy” flowers. (A): fresh cut flower, (B): wilting cut flower, (C): vase room 

with cut flowers put into the vase jars containing antiseptic solution and sugars treatments.  

 جذب آب -2
از چند گلجای حاوی آب مقطر در محل آزمایش استفاده  ،گیری مقدار تبخیر از سطح محلول نگهدارندهاندازهجهت 

مدرج استوانه ، میزان تبخیر و کاهش مقدار آب درون گلجاها با گلجایگیری جذب آب یا محلول شد. جهت اندازه
روز اول آزمایش و به کمک فرمول زیر جذب آب های گل در گیری شد. سپس با توجه به میانگین وزن تر شاخهاندازه

 بریده محاسبه شد.های شاخهگل

جذب آب =
Vt0 − (Et + Vt1)

F. W.
× 100 

: حجم محلول Vt1 ،: میانگین تبخیر از سطح محلولEt ،(لیترمیلی 500محلول گلجا ) اولیه: حجم Vt0که در آن؛ 
 .هستند ها در روز اول: وزن تر گلFWباقیمانده در روز آخر و 

 وزن تر نسبی -3
گرم  05/0آزمایش توسط ترازوی دیجیتال با دقت  12و  9، 6، 3، صفربریده در روزهای های شاخهوزن تر گل

 .(40) دست آمده روزها با کمک فرمول زیر باین گیری و وزن تر نسبی برای اندازه

وزن تر نسبی =
وزن تر در روز اندازه گیری

وزن تر روز صفر
× 100 

 خشک یماده -4
گراد سانتیدرجه  105ها در آون با دمای کردن گلبا خشکگلجای های گل بریده در پایان عمر وزن خشک شاخه

دست آمد. درصد ماده خشک با کمک فرمول زیر ه گرم ب 05/0ساعت و توزین با ترازوی دیجیتال با دقت  24به مدت 
 .(40) محاسبه شد

درصد ماده خشک =
وزن خشک

وزن تر  
× 100 
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 و کل a ،bکلروفیل  -5
های گیری از برگنمونه ،اولین گل در اتاق گلجایبا مشاهده پژمردگی کلروفیل برگ،  مقدارگیری به منظور اندازه

درصد  80گیری شده با استفاده از استون های نمونهگرم از برگ 5/0صورت تصادفی انجام شد. سپس ه سالم هر تیمار ب
نانومتر با استفاده از دستگاه  642و  660های های صاف شده در طول موجعصارهگیری شدند. مقدار جذب عصاره

های زیر مقدار قرائت گردید. با کمک فرمول (JASCO Model V-530 Spectrophotometer)اسپکتروفتومتر 
 (.38محاسبه شد )گرم در هر گرم وزن تر بر حسب میلیو کل  a ،bکلروفیل 

𝑎 کلروفیل = 9.93 (𝐴660) − 0.777 (𝐴642.5) 

𝑏 کلروفیل = 17.60 (𝐴642.5) − 2.81 (𝐴660) 

کلروفیل کل = 7.12 (𝐴660) − 16.80 (𝐴642.5) 

 : مقدار جذب در طول موج مورد نظر است.Aکه در آن؛ 

 کاروتنوئید گلبرگ -6
 جام شد.انگیری کاروتنوئید گلبرگ در روز پنجم آزمایش بریده جهت اندازهشاخه هایهای گلگیری از گلبرگنمونه

صاف شده جهت قرائت  عصارهگیری شدند. از درصد عصاره 80های جدا شده با استون گرم از گلبرگ 5/0 به این منظور،
نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر استفاده شد. در نهایت مقدار  663و  645 ،440های ها در طول موججذب نمونه

 (.38محاسبه شد )با کمک فرمول زیر  هاکاروتنوئید گلبرگ

(میکروگرم در هر گرم وزن تر) کاروتنوئید گلبرگ = 4.69 ×  𝐴440 − 0.268 × (20.2) 𝐴645 + (8.02) 𝐴663 

 : مقدار جذب در طول موج مورد نظر است.Aکه در آن؛ 

 پروتئین گلبرگ -7
از یری گعصارهانجام شد. برای با مشاهده پژمردگی اولین گل در اتاق گلجای  هاگیری از گلبرگنمونه ،منظوربدین

ساعت داخل  24لیتری منتقل و به مدت میلی 50های گلبرگ به بالن ژوژه گرم بافت گلبرگ استفاده شد. نمونه 5/0
لیتر آب اکسیژنه( نگهداری شدند. میلی 18گرم اسید سالسیلیک +  6لیتر اسید سولفوریک + میلی 100مخلوط اسیدها )

رنگ شده پس از صاف شدن با آب های بیها انجام شد. نمونهرنگ شدن نمونهیها تا زمان بپس از آن عمل هضم نمونه
گیری ازت به کمک دستگاه کجلدال استفاده شد. ها جهت اندازهلیتر رسانده شدند. از این نمونهمیلی 50مقطر به حجم 

اسید سولفوریک نیم نرمال تا زمان ها با ها از ارغوانی به زرد( تیتر نمونهپس از اتمام عمل کجلدال )تغییر رنگ نمونه
ر های زیگیری ازت و سپس پروتئین به کمک فرمولها انجام شد. سپس از عدد حاصل جهت اندازهارغوانی شدن نمونه

 .(40) گردیداستفاده 

(درصد) ازت = 0.56 × t × (a − b) ×
V

W
×

100

D. M
 

جهت نمونه بر  یمصرف دیاس زانیم :a، تریبر حسب مول در ل ونیتراسیجهت ت یمصرف دیغلظت اس: tکه در آن؛ 
حاصل از عمل هضم بر حسب  عصارهحجم  :v، تریلیلیجهت شاهد بر حسب م یمصرف دیاس زانیم :b، تریلیلیحسب م

 هستند. اهیخشک گ مادهدرصد  :D.Mو  جهت هضم بر حسب گرم یاهیگنمونه وزن  :w، تریلیلیم

(درصد) پروتئین = × ازت 6.25 
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 (MDAمالون دی آلدئید ) -8
گل جدا و به کمک نیتروژن شاخه آزمایش از  پنجمگرم بافت گلبرگ در روز  5/0گیری مالون دی آلدئید، برای اندازه

دقیقه  20موالر اضافه شد و به مدت میلی 50لیتر بافر فسفات پتاسیم گیری شد. به عصاره حاصل، یک میلیمایع عصاره
ها توسط سمپلر جدا و ( شدند. محلول رویی نمونهدور در دقیقه 14000سانتریفیوژ )گراد سانتیدرجه  4ها در دمای نمونه

از آن به ( انجام شد. پس دور در دقیقه 10500گراد عمل سانتریفیوژ )سانتیدرجه  4دقیقه در دمای  10به مدت  مجدداً
اضافه ( TBA) تیوباربوتیریک اسید درصد 5/0درصد و  20 (TCA) کلرواستیک اسیدتری میکرولیتر 1000محلول رویی 

گراد( قرار گرفت و سپس به یخ منتقل سانتیدرجه  90دقیقه داخل حمام آب جوش ) 30گردید. محلول حاصل به مدت 
قرمز رنگ رویی جدا  ی( شدند. مادهدور در دقیقه 10500دقیقه سانتریفیوژ ) 10ها به مدت شد. پس از این مرحله، نمونه

دستگاه ( تولید شده به کمک MDA-TBAتیوباربیوتیک اسید ) –قرمز رنگ مالون دی آلدئید ماده جذب میزان شد و 
نانومتر قرائت گردید  600در طول موج  یهای اختصاصنانومتر و جذب سایر رنگیزه 532اسپکتروفتومتر در طول موج 

(20.) 

 (SODسوپراکسید دیسموتاز )آنزیم  -9
گرم از  5/0گراد منتقل شد. سپس درجه سانتی -80گرم بافت گلبرگ با نیتروژن مایع آسیاب و به دمای  5 مقدار

کردن،  همسانرقیق شد. پس از  7اسیدیته  منجمد شده با بافر فسفات پتاسیم و پلی وینیل پولی پیرولیدین در نمونه
( شدند. محلول رویی به آرامی دور در دقیقه 14000سانتریفیوژ )گراد سانتیدرجه  4دقیقه در دمای  15ها به مدت نمونه

های شاهد که فاقد . نمونهندشد نگهداریگراد سانتیدرجه  -80دمای  در SODگیری فعالیت برداشته شد و تا زمان اندازه
موج  در طولواحد آنزیم در هر گرم وزن تر در دقیقه بر حسب ها . در نهایت میزان جذب نمونهندآنزیم بودند نیز تهیه شد

 .(15) نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت گردید 560

 (PODپراکسیداز )آنزیم  -10
یل ها توسط بافر فسفات پتاسیم و پلی وینگیری از آنهای میخک در روز پنجم آزمایش و عصارهگیری از گلبرگنمونه

میکرولیتر  450و  آب اکسیژنه میکرولیتر محلول 450میکرولیتر از محلول حاصل،  100شد. سپس به پولی پیرولیدین انجام 
مقدار . نانومتر قرائت گردید 470ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج محلول گایاکول اضافه گردید. جذب نمونه

 (.24گزارش شد )در دقیقه فعالیت آنزیم پراکسیداز بر حسب نانومول در هر گرم وزن تر 

 هاتجزیه و تحلیل داده
های آزمایشگاهی گیریهای حاصل از اندازهها و همچنین دادهگلروزانه های حاصل از بازدید داده ،آزمایشدر پایان 

 استفاده شد. LSDها از آزمون میانگین داده مقایسهشد. برای آنالیز   SPSSآماری افزارتوسط نرم
 

 نتایج

 گلجایعمر 
های مختلف کاربرد قندها و اثر متقابل سطوح که اثر سطوح مختلف قند، زمان دادها نشان نتایج تجزیه واریانس داده

 در سطح احتمال یک درصد "یلو کندی"میخک رقم  بریدهشاخههای گلگلجای عمر  برزمان کاربرد قند  ومختلف قند 
 24ساعت اول نسبت به  24کاربرد قندها در آشکار کرد که ( 2)جدول ها داده مقایسه میانگین (.1)جدول  بودداری معنی

گرم  50با کاربرد روز(  18)گلجای . بیشترین عمر بودثرتر میخک مؤ بریدهشاخههای ساعت دوم در بهبود ماندگاری گل
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را افزایش داد. بین گلجای مر روز ع 3 ،ساعت اول 24در دست آمد که نسبت به شاهد ه ساعت اول ب 24 درلیتر گلوکز  بر
 33/17گلجای با عمر لیتر فروکتوز و گلوکز ) برگرم  100تیمارهای  وساعت اول  24لیتر گلوکز در  برگرم  50تیمارهای 

داری از لحاظ آماری ساعت اول اختالف معنی 24روز( در  66/17گلجای با عمر لیتر ساکارز ) برگرم  100 همچنین روز(
روز( شد اما در  66/14نسبت به شاهد )گلجای گرچه موجب افزایش عمر اساعت دوم،  24وجود نداشت. کاربرد قندها در 

 (.2دار نبود )جدول اکثر موارد اختالف بین تیمارها از نظر آماری معنی

 جذب آب
بریده در سطح های شاخهروی جذب آب گل عامل این دو، زمان کاربرد قندها و اثر متقابل هااثر سطوح مختلف قند

 دادزمان کاربرد قندها روی جذب آب نشان  و ها(. اثر متقابل سطوح مختلف قند1دار شد )جدول احتمال یک درصد معنی
بریده را نسبت به مصرف قندها های شاخهداری توانایی جذب آب در گلطور معنیه ساعت اول ب 24که مصرف قندها در 

زمان نسبت به شاهد دو شود کاربرد قندها در هر مشاهده می 2جدول همانگونه که در  .دادساعت دوم افزایش  24در 
بریده های شاخهساعت اول تیمار گل 24در  ساعت اول مشهود بود. 24ها در که این تفاوت شدموجب افزایش جذب آب 

لیتر  برگرم  50لیتر در هر گرم وزن تر کمترین مقدار جذب آب را داشت. تیمار میلی 34/0د با شاههای قندی، با محلول
 لیتر در هر گرم وزن تر(میلی 56/0را داشت دارای بیشترین جذب آب )گلجای ساعت اول که باالترین عمر  24 درگلوکز 

 (.2بود )جدول نیز  در بین تمامی تیمارها
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 ."یلو کندی"میخک رقم  ریدهبشاخه گل کیفی و کمی هایشاخصو برخی گلجای عمر  روی مختلف تیمارهای ثیرتأ واریانس تجزیه -1جدول 

Table 1- Variance analysis of the effect of different treatments on vase life and some quantitative and qualitative parameters of carnation cv. “Yellow Candy” cut flowers 

ns :درصد 1و  5در سطح احتمال  دارییمعن بیترتبه :*، **داری و عدم معنی 
ns: No significant difference and ** and *: significant difference in the probability level of 1 and 5%, respectively  

 

 .ادامه -1جدول 
Table 1- Continued. 

 سوپراکسید دیسموتاز
SOD 

 

 پراکسیداز
POD 

 

 مالون دی آلدئید
MDA 

 

ئین گلبرگپروت  

Petal protein 

 کاروتنوئید گلبرگ

Petal 

carotenoid 

 کلروفیل کل

Totall 

chl. 

 bکلروفیل 

Chl. b 

 aکلروفیل 

Chl. a 

 خشک ماده
Dry matter 

 درجه آزادی

Df 

 منبع تغییرات

S.O.V 

2.571ns 0.0004ns 0.642ns 0.00069ns 0.642ns 1.785ns 0.2857ns 0.642ns 0.452ns 2 تکرار 

Replicate 
24.6** 0.0454* 1.2036ns 0.0521** 7.158** 2.85ns 0.972ns 3.99* 0.3809ns 1  زمان کاربرد قندها 

Sugars application time (T) 
123.0** 0.057** 1.792** 0.0244** 1.818* 6.30** 0.823* 1.025ns 3.379* 6 هاسطوح مختلف قند 

Different levels of sugars (S) 

112.2** 0.072** 1.3603** 0.0061* 4.523** 4.73** 0.804* 3.55** 2.492* 6 T × S 

 خطا 26 0.7908 0.6429 0.2857 0.8626 0.6429 0.00265 0.33516 0.01080 2.57143

Error 

نسبی )روز وزن تر 

12)  

Relative fresh 

weight (day 12) 

)روز   نسبی وزن تر

9) 

Relative fresh 

weight (day 9) 

نسبی )روز وزن تر 

6) 

Relative fresh 

weight (day 6) 

نسبی )روز وزن تر 

3) 

Relative fresh 

weight (day 3) 

 )روز صفر( نسبیوزن تر 

Relative fresh weight (day 0) 

 جذب آب

Water 

uptake 

عمر 

 گلجای

Vase 

life 

درجه 

 آزادی

Df 

 منبع تغییرات

S.O.V 

11.14ns 4.071ns 1.595ns 1.595ns 4.023ns 0.000695ns 1.595* 2 تکرار 

Replicate 
106.** 20.02* 74.6** 46.09* 7.714ns 0.57634** 20.02** 1  زمان کاربرد قندها 

Sugars application time (T) 
 هاسطوح مختلف قند 6 **3.428 **0.00675 **33.277 **48.7 **37.1 **41.1 **143.9

Different levels of sugars (S) 

74.38** 17.4* 17.6** 36.9** 18.769** 0.01517** 1.968** 6 T × S 

 خطا 26 0.338 0.000567 4.7418 6.1593 4.9029 5.9176 4.0659

Error 

 ضریب تغییرات )%(  3.665 9.834 1.986 2.347 4.040 4.475 4.121

C.V (%) 
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 ضریب تغییرات )%(  7.771 23.641 28.705 17.031 23.317 14.896 18.096 76.061 19.513

C.V (%) 
ns :درصد 1و  5در سطح احتمال  دارییمعن بیترتبه :*، **داری و عدم معنی 

ns: No significant difference and ** and *: significant difference in the probability level of 1 and 5%, respectively  

 

 ."یلو کندی"میخک رقم بریده شاخه گل کیفی و کمی هایشاخصو برخی گلجای عمر  روی مختلف تیمارهای تأثیرمقایسه میانگین  -2 جدول
Table 2- Mean comparison of the effect of different treatments on vase life and some quantitative and qualitative parameters of carnation cv. “Yellow Candy” cut flowers 

نسبی وزن تر 

(12)روز   

Relative fresh 

weight (day 

12) 

 (9)روز   نسبی وزن تر

Relative fresh weight (day 9) 

نسبی وزن تر 

 (6)روز 

Relative fresh 

weight (day 6) 

نسبی وزن تر 

 (3)روز 

Relative fresh 

weight (day 3) 

 نسبیوزن تر 

 )روز صفر(
 Relative 

fresh weight 

(day 0) 

 خشکماده 

Dry 

weight 

(%) 

 جذب آب
Water 

mg uptake (

)F.W 1–g 

عمر 

 گلجای
Vase life 

(day) 

زمان ×  سطوح مختلف قندها

  کاربرد قند
Different levels of sugars 

(g l–1) × Sugars 

application time (h) 

36.3g 50.66ef 52.3de 101.0gh 108.6d-f 12.00b 0.34e 15.00b اول 24×  شاهد 
Control × first 24 

49.6de 52.66c-f 54.3b-e 104.6d-g 109.3b-e 12.33b 0.38cd 15.33bc 50  اول 24× فروکتوز 

50 Fructose × first 24  

52.0cd 54.00c-f 54.6b-e 107.0b-f 109.0c-f 13.66ab 0.39cd 17.33a 100 اول 24×  فروکتوز 

100 Fructose × first 24 
58.0a 59.3a 61.0a 111.0ab 112.6ab 14.33a 0.56a 18.00a 50 اول 24×  گلوکز 

50 Glucose × first 24 

53.0cd 54.66b-e 53.3cde 107.6a-e 108.0ef 12.33b 0.45b 17.33a 100 اول 24×  گلوکز 

100 Glucose × first 24 

47.6e 55.33abc 56.3bc 106.3c-f 110.6a-e 12.66ab 0.38de 15.66bc 50 اول 24×  ساکارز 

50 Sucrose × first 24 

57.0ab 58.66ab 61.0a 110.0abc 112.3abc 13.66ab 0.42bc 17.66a 100 اول 24×  ساکارز 

100 Sucrose × first 24 

41.3f 50.00f 51.0e 99.3h 108.6d-f 12.00b 0.13h 14.66c  دوم 24× شاهد 
Control × second 24 

50.0de 55.00bcd 53.0cde 108.3a-d 112.0a-d 12.66ab 0.14h 15.00bc 50  دوم 24× فروکتوز 

50 Fructose × second 24  

50.0de 51.66c-f 51.6de 103.3fgh 108.3ef 12.33b 0.16h 15.33bc 100  دوم 24× فروکتوز 

100 Fructose × second 24 
54.0bc 59.3a 58.0ab 111.6a 113.6a 13.66ab 0.20g 15.66b 50  دوم 24× گلوکز 

50 Glucose × second 24 

48.3e 54.66b-e 53.6cde 105.0d-g 103.6g 13.00ab 0.16h 15.33bc 100  دوم 24× گلوکز 
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100 Glucose × second 24 

44.0f 54.00c-f 52.0de 101.3gh 112.6ab 12.20b 0.26f 15.00bc 50  دوم 24× ساکارز 

50 Sucrose × second 24 

43.6f 51.00def 55.0bcd 104.0efg 105.6fg 12.66ab 0.21g 15.00bc 100  دوم 24× ساکارز 

100 Sucrose × second 24 

 دهد.را نشان می LSDدرصد در آزمون  1و  5در سطح احتمال  داردر هر ستون حروف مشترک عدم وجود اختالف معنی
Means followed by the same letter within each column shows no significant differences at 5 and 1 level by LSD test. 

 
 

 .ادامه -2جدول 

سوپراکسید 

 دیسموتاز
SOD (IU g–1 

F.W. min–1) 

 

 پراکسیداز
POD (nmol g–1 F.W. min–1) 

 

مالون دی 

 آلدئید
MDA (nmol 

g–1 F.W) 

 

 کلروفیل کل
hl. Totall c

)F.W 1–g mg( 

 bکلروفیل 
 mg( bChl. 

)F.W 1–g 

 a کلروفیل 
 mgChl. a (

)F.W 1–g 

 ئید گلبرگکاروتنوِ
Petal carotenoid 

)F.W 1–g gµ( 

پروتئین گلبرگ 
Petal protein 

(%) 

  زمان کاربرد قند×  سطوح مختلف قندها
Different levels of sugars (g l–1) × 

Sugars application time (h) 

15.24b 0.49a 4.39a 3.97de 1.53bc 2.40de 2.16fg 0.23f  اول 24× شاهد 
Control × first 24 

1.90f 0.23bc 3.77abc 4.29de 1.84b 2.47de 2.51d-g 0.32de 50  اول 24× فروکتوز 

50 Fructose × first 24 

10.16cd 0.08cd 2.89cde 5.14cd 1.97b 3.17cde 2.51d-g 0.32de 100  اول 24× فروکتوز 

100 Fructose × first 24 
1.27f 0.02d 1.75f 6.61abc 2.44a 4.16abc 4.42abc 0.35cd 50  اول 24× گلوکز 

50 Glucose × first 24 

2.00f 0.13cd 2.63def 4.88d 1.56bc 3.32b-e 3.53c-e 0.26ef 100  اول 24× گلوکز 

100 Glucose × first 24 

12.70bc 0.07cd 3.30b-e 4.91d 1.91b 3.00cde 3.20c-g 0.34cde 50  اول 24× ساکارز 

50 Sucrose × first 24 

8.89d 0. 08cd 2.48ef 5.55bc 2.33a 3.22cde 2.85d-g 0.35cd 100  اول 24× ساکارز 

100 Sucrose × first 24 

19.05a 0.37ab 4.23ab 3.30e 1.26cd 2.04e 1.96g 0.23f  دوم 24× شاهد 
Control × second 24 

13.33b 0.20bc 3.72abc 4.81de 1.7bc 3.11cde 2.99d-g 0.32de 50  دوم 24× فروکتوز 

50 Fructose × second 24 

15.24b 0.11cd 3.51a-d 4.62de 1.48c 3.14cde 5.54a 0.41bc 100  دوم 24× فروکتوز 

100 Fructose × second 24 
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1.70f 0. 04cd 2.84cde 7.68a 2.48a 5.20a 5.08ab 0.50a 50  دوم 24× گلوکز 

50 Glucose × second 24 

3.93ef 0. 06cd 3.30b-e 6.82ab 2.19ab 4.63ab 4.29a-d 0.35cd 100  دوم 24× گلوکز 

100 Glucose × second 24 

3.93ef 0.09cd 3.35a-e 5.41bcd 1.86b 3.55bcd 3.76b-e 0.44ab 50  دوم 24× ساکارز 

50 Sucrose × second 24 

5.71e 0.06cd 2.63def 6.36abc 2.13ab 4.23abc 3.34c-f 0.41bc 100  دوم 24× ساکارز 

100 Sucrose × second 24 

 دهد.را نشان می LSDدرصد در آزمون  1و  5در سطح احتمال  داردر هر ستون حروف مشترک عدم وجود اختالف معنی

Means followed by the same letter within each column shows no significant differences at 5 and 1 level by LSD test. 
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 وزن تر نسبی
تجزیه  . نتایج(2)شکل  گیری شدآزمایش اندازه 12و  9، 6، 3، صفرمیخک در روزهای  بریدهشاخههای وزن تر گل

در سطح  12و  6، 3، صفردر روزهای  آنهازمان کاربرد  و هاکه اثر متقابل سطوح مختلف قند دادها نشان واریانس داده
ها تا روز سوم با وزن تر گل (.1دار شد )جدول درصد معنی 5آزمایش در سطح احتمال  9روز احتمال یک درصد و در 

 در هر دوحفظ شده است. جهش قابل توجهی در کاهش وزن تر از روز سوم اتفاق افتاده است. کاربرد ترکیبات قندی 
گرم در لیتر  50روزها متعلق به تیمار همه شاهد کمترین وزن تر را داشت. بیشترین وزن تر نسبی در  ،زمان کاربرد قندها

 (.2، شکل 2ها بود )جدول گلوکز در هر دو زمان کاربرد قند
 

 
 .12و  9، 6، 3، صفردر روزهای  میخک بریدهشاخهگل  وزن تر نسبیزمان کاربرد قندها روی  ها واثر متقابل سطوح مختلف قند -2شکل  

Figure 2- Interaction effect of different levels of sugars and application time of sugars on relative fresh weight of 

carnation cut flower in days 0, 3, 6, 9 and 12. 
 

 

 خشکماده درصد 
ک خش مادهروی درصد  این قندهازمان کاربرد  های گلوکز، فروکتوز و ساکارز ومختلف قند هایغلظتاثر متقابل 

دار ها معنیخشک گل مادهدار شد. اثر زمان کاربرد قندها روی درصد درصد معنی 5بریده در سطح احتمال های شاخهگل
. بیشترین درصد یافتساعت اول و دوم نسبت به شاهد افزایش  24خشک با کاربرد قندها در  مادهدرصد  (.1)جدول  نبود
که  محاسبه شدساعت اول  24 درلیتر گلوکز  برگرم  50تیمار کاربرد  بابریده های شاخهگلدرصد(  33/14)خشک  ماده

داری ساعت اول تفاوت معنی 24لیتر ساکارز در  برگرم  100و  50ز و لیتر فروکتو برگرم  100از لحاظ آماری با تیمارهای 
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لیتر گلوکز تعلق داشت که  برگرم  50درصد( به تیمار  66/13خشک ) مادهساعت دوم نیز بیشترین درصد  24در  .نداشت
لیتر فروکتوز تفاوت معناداری نداشت )جدول  برگرم  50لیتر گلوکز و ساکارز و  برگرم  100از لحاظ آماری با تیمارهای 

2 .) 

 برگ کلروفیل
های برگو کلروفیل کل  aمقدار کلروفیل متقابل عوامل روی که اثر  دادها نشان بررسی نتایج تجزیه واریانس داده

)جدول بود دار یمعندرصد  5در سطح احتمال  bو روی کلروفیل در سطح احتمال یک درصد  "یلو کندی"میخک رقم 
 که مقدار کلروفیل با کاربرد قندها در هر دو زمان کاربرد نسبت دادنشان  عواملهای اثر متقابل . بررسی مقایسه میانگین(1

. در هر دو زمان کاربرد قندها، کمترین مقدار کلروفیل برای تیمار شاهد ثبت شد. بیشترین مقدار یافتبه شاهد افزایش 
گرم در هر گرم میلی 68/7گرم در هر گرم وزن تر( و کل )میلی b (48/2 هر گرم وزن تر(،گرم در میلی 20/5) aکلروفیل 

 (. 2ها تولید شد )جدول در برگساعت دوم  24 درلیتر گلوکز  برگرم  50 وزن تر(، با کاربرد

 کاروتنوئید گلبرگ
روی مقدار کاروتنوئید گلبرگ در  هازمان کاربرد قند ها وکه اثر متقابل سطوح مختلف قند دادنشان  1نتایج جدول 

 ،دو زمان کاربرد قندهاهر که در  دادنشان ( 2)جدول ها . بررسی مقایسه میانگینبوددار سطح احتمال یک درصد معنی
میکروگرم در هر گرم  54/5. بیشترین مقدار کاروتنوئید )تولید شدتیمار شاهد  هایدر گلبرگکمترین مقدار کاروتنوئید 

 24 درلیتر گلوکز بر گرم  100و  50. تیمارهای ثبت شد ساعت دوم 24در لیتر فروکتوز بر گرم  100وزن تر( برای تیمار 
لیتر فروکتوز  ربگرم  100داری از لحاظ آماری با تیمار یاختالف معن ساعت اول 24 درگرم در لیتر گلوکز  50ساعت دوم و 

 ساعت دوم نداشتند. 24 در

 پروتئین گلبرگ
بیشترین مقدار پروتئین  (.1دار بود )جدول درصد معنی 5روی مقدار پروتئین گلبرگ در سطح احتمال  عواملاثر متقابل 

 برگرم  50که از لحاظ آماری با تیمار  بودساعت دوم  24 درلیتر گلوکز  برگرم  50درصد( متعلق به تیمار  5/0گ )رگلب
درصد( متعلق  23/0. کمترین مقدار پروتئین گلبرگ )شتداری ندادرصد( تفاوت معنی 44/0ساعت دوم ) 24 درلیتر ساکارز 

 (.2به تیمار شاهد بود )جدول 

 (MDAمالون دی آلدئید )
اثر متقابل سطوح مختلف قندها و زمان کاربرد  ها نشان داد که اثر سطوح مختلف قندها ونتایج تجزیه واریانس داده

داری بود. اثر در سطح احتمال یک درصد معنی "یلو کندی"میخک رقم بریده شاخههای گلگلجای قندها روی عمر 
در هر دو زمان کاربرد  MDAتجمع (. 1دار نبود )جدول در بافت گلبرگ معنی MDAزمان کاربرد قندها روی تجمع 

نانومول در هر گرم وزن  75/1 با ساعت اول 24 درلیتر گلوکز  برگرم  50قندها، نسبت به شاهد کاهش یافته است. تیمار 
( متعلق نانومول در هر گرم وزن تر 39/4) MDAبود. بیشترین مقدار  MDAترین تیمار جهت کاهش تجمع مناسب ،تر

 درز توکفرولیتر  برگرم  50ساعت دوم،  24 درساعت اول بود که از لحاظ آماری با تیمارهای شاهد  24 دربه تیمار شاهد 
ساعت دوم اختالف  24 درلیتر ساکارز  برگرم  50ساعت دوم و  24 در فروکتوزلیتر  برگرم  100و  50، ساعت اول 24
 (.2داری نداشت )جدول یمعن
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 (PODفعالیت آنزیم پراکسیداز )
 درصد و بین 5در سطح احتمال های مختلف کاربرد قندها که بین زمان دادها نشان نتایح تجزیه واریانس داده بررسی

ی رو در سطح احتمال یک درصد زمان کاربرد قندها ها واثر متقابل سطوح مختلف قند همچنینسطوح مختلف قندها 
ثیر تیمارها کاهش تحت تأ PODفعالیت  (.1داشت )جدول داری از لحاظ آماری وجود یفعالیت آنزیم پراکسیداز تفاوت معن

دارای بیشترین  ،ساعت دوم 24 درساعت اول و شاهد  24 درشاهد  ،نشان داده شده است 2جدول . همانطور که در یافت
در  نانومول 02/0). کمترین بودند PODفعالیت آنزیم ( در دقیقه نانومول در هر گرم وزن تر 37/0و  49/0)به ترتیب با 

ترین که مناسب محاسبه شدساعت اول  24 درلیتر گلوکز  برگرم  50تیمار  با PODفعالیت ( در دقیقه هر گرم وزن تر
 (.2)جدول تیمار در صفت فوق بود 

 (SODآنزیم سوپر اکسید دیسموتاز )فعالیت 
 سوپراکسید دیسموتاز در سطح احتمالهای مختلف کاربرد قندها روی فعالیت آنزیم اثر ساده و متقابل سطوح و زمان

. افتیاکسیدانی با کاربرد قندها در هر دو زمان کاربرد کاهش فعالیت این آنزیم آنتی (.1دار شد )جدول یک درصد معنی
ساعت  24در لیتر گلوکز  برگرم  50در تیمارهای مختلف وجود دارد. در تیمارهای  SODتفاوت مشهودی در فعالیت آنزیم 

. تیمار شدمشاهده   SODفعالیت ( در دقیقه واحد آنزیم در هر گرم وزن تر 70/1و  27/1)به ترتیب با کمترین  ،و دوم اول
در بین تیمارها  SODدارای بیشترین فعالیت  در دقیقهواحد آنزیم در هر گرم وزن تر  05/19ساعت دوم با  24 درشاهد 

 (.2بود )جدول 
 

 بحث 
ای هنسبت به شاهد شد. گل "یلو کندی"میخک رقم بریده شاخههای گلگلجای کاربرد قندها موجب افزایش عمر 

 اما همچنان فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ،شوندبریده پس از برداشت، از منبع تغذیه و انرژی خود جدا میشاخه
رورت ها ضمانی آنها جهت زندهمین انرژی مورد نیاز گل، تأ. بنابراینیابدمیمادری ادامه  پایهزمان اتصال به مانند هها آن

پس  های تمدید کننده عمراصلی محلول ءبریده، جزهای شاخهگلتغذیه ترین منبع عنوان اصلی ، قندها بهگذشتهدارد. از 
نوان ع دارند، همچنین نقش قندها بهسلولی  دیواره(. قندها نقش بسزایی در تنفس و ساخت 44، 19اند )از برداشت بوده

بریده، موجب های شاخهگل نگهدارندهافزودن منبع قندی به محلول  (.44، 23اسمولیت و ضد اتیلن نیز گزارش شده است )
برداشت  موجب افزایش عمر پس از ،اتیلنمین انرژی مورد نیاز گیاه و مهار تولید میزان قند در بافت گل شده و با تأافزایش 

(. عالوه بر این، قندها با بهبود پتانسیل اسمزی و حفظ تعادل آبی موجب حفظ 23، 19شود )بریدنی میهای شاخهگل
توان می ،بنابراین (.44د )ننمایها را برای مدت زمان بیشتری حفظ میها شده و شادابی گلتورژسانس سلولی در گلبرگ

تی قندها یاثر اسمول هنسبت به شاهد را در پژوهش حاضر ب "یلو کندی"میخک رقم  بریدهشاخههای بهبود ماندگاری گل
برای مدت  بریدههای شاخهها بر بهبود جذب آب نسبت داد که در نهایت موجب حفظ وزن تر و شادابی گلثیر آنو تأ

 اند.زمان بیشتری شده
(. از آنجا که میخک 23وابسته است ) گل حلقهاین ها تا حدود زیادی به غلظت قند در میزان تولید اتیلن در گلبرگ

لید اتیلن خیر در توأتواند از طریق تهای آن میرسد که افزایش غلظت قند محلول در گلبرگنظر میه گیاهی فرازگراست ب
 24کاربرد قندها در  ،در پژوهش حاضر (.51، 9بریده شود )موجب حفظ ماندگاری پس از برداشت این گل شاخه فرازگرایی

ورا تحقیقات ایچیم که با نتایجو صفات وابسته به آن شد گلجای ساعت دوم موجب بهبود عمر  24ساعت اول نسبت به 
ساعت اول در کنترل  24این محققان معتقدند که کاربرد قندها در است.  مطابق گل میمون( روی گیاه 23و هیساماتسو )
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جذب  های میخک درتوانایی گلبرگ ثر است.ها مؤگلاتیلن و جلوگیری از خروج قندها از روند پیری از طریق مهار تولید 
 24بریده با قندها در های شاخهخیر در زمان قنددهی کاهش یافته و به همین علت در پژوهش حاضر تیمار گلأقندها با ت

 ثیر کمتری داشته است.أساعت دوم در بهبود ماندگاری میخک ت
شوند. در واقع قندها از بریده میهای شاخهد تعادل و جذب آب در گلوموجب بهب ،اینقش تغذیه قندها عالوه بر

رتیب ت کنند و بدینها جلوگیری میگلاین از هدر رفت آب در  ،ها و کاهش تعرقثیر بر باز و بسته شدن روزنهأطریق ت
های خشک گل ماده(. در پژوهش حاضر نیز جذب آب، وزن تر و 36شوند )می هاموجب حفظ وزن تر و خشک در گل

ساعت اول با فراهم نمودن منبع تغذیه در  24در ه ویژه میخک با کاربرد قندها افزایش یافت. کاربرد قندها ب بریدهشاخه
و از طریق فراهم  کندمیها محافظت مادری، گیاه را از مواجه شدن با تنش پایهها از زمان اندکی پس از جدا شدن گل

موجب  ترتیبدینو ب کندمیرا حفظ  های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاهفعالیت روند طبیعی ،هانمودن آب و کربوهیدرات
 بریده به افزایش غلظت اسمزیهای شاخهافزایش جذب آب در گل شده است.میخک  بریدهشاخهمانی گل بهبود روند زنده

جذب آب،  ،درصد 5. ساکارز (47شده است ) بریده نسبت دادههای شاخهدر برگ و گلبرگ گل ایجاد شده توسط قندها
. نقش ساکارز در باز و بسته (63را افزایش داد ) "یلو کندی"رقم  میخک بریدهشاخههای وزن تر و کیفیت ظاهری گل

عفونی کننده به تنهایی اثری  ترکیبات ضد. (26) شد نشان دادهبریده های شاخهها و حفظ تعادل آبی در گلشدن روزنه
کاهش  توجهی موجب طور قابله ب شدندند اما وقتی با ساکارز ترکیب شتبریده نداهای شاخهروی عمر پس از برداشت گل

مختلف  بریدهشاخههای گلگلجای . افزایش عمر (53) شدند "پینک کاستالرو"رقم میخک  بریدهشاخههای پژمردگی گل
با ( 62) "وایت سیم"( و میخک رقم 39) "آستور"(، میخک رقم 32) "خائو سانان"(، دندروبیوم رقم 28مانند میخک )

با  میخک بریدهشاخههای تیمار گل های مختلف گزارش شده است.عفونی کننده در پژوهش کاربرد ساکارز و مواد ضد
کاربرد ساکارز به همراه کلرید کلسیم موجب افزایش  .(6) شد ساکارز موجب بهبود جذب آب، وزن تر و عمر پس از برداشت

های گلگلجای بیشترین عمر . گردید( 27)و مریم ( 42) "وارلون"رقم رز بریده شاخههای مردگی گلژجذب آب و کاهش پ
 ضد مادهدرصد ساکارز به همراه  3. کاربرد (48آمد )دست ه درصد ساکارز ب 5با کاربرد  "باربارا"میخک رقم  بریدهشاخه

 (. 35ل شد )وگالی بریدهشاخههای گلگلجای داری موجب افزایش وزن تر و خشک و عمر طور معنیه عفونی کننده ب
، (23(، گل میمون )25آلسترومریا ) بریدهشاخههای کاربرد قندها در بهبود ماندگاری و صفات وابسته به آن در گل

ساکارز، فروکتوز و گلوکز موجب بهبود عمر و صفات وابسته به  استفاده از ( گزارش شد.56) "سونیا"و رز رقم  (4مریم )
لیتر گلوکز در افزایش ماندگاری پس از بر گرم  90 به کار گیری. (8شد )لیسیانتوس  بریدهشاخهدر گل گلجای عمر 

بر لیتر گلوکز دارای  گرم 50کاربرد  ما،. در پژوهش (8) بود ترمناسبصد تومانی نسبت به ساکارز  بریدهشاخهبرداشت گل 
لوکز نسبت به علت تأثیر بهتر و بیشتر گ .این محققان همخوانی داردنتایج با ثیر بر صفات مورد ارزیابی بود که بیشترین تأ

ا است. این همنوساکارید پایه و یک منبع آماده برای مصرف توسط سلول گلوکز؛سایر قندهای مورد استفاده این است که 
ه گلوکز شود و برای استفاده باید ابتدا بترین شکل مورد استفاده برای گیاهان است. فروکتوز بیشتر ذخیره میقند، ساده

گلوکز نسبت به  قند ،بریدهشاخههای رز نیز برای استفاده باید به گلوکز و فروکتوز شکسته شود. در گلاکاتبدیل شود. س
گرم بر لیتر کمتر است،  100گرم بر لیتر گلوکز نسبت به  50گردد. از آنجایی که اسمواللیته تر منتقل میسریع ساکارز
 شود.تر انجام میتر بودن به اسمواللیته گیاه، بهتر و سریعبه دلیل نزدیکدر گیاه آن  حرکت

های کلروفیل برگ و کاروتنوئید گلبرگ شد. یکی از مزایای ب افزایش رنگدانهکاربرد قندها در هر دو زمان موج
مین مواد غذایی قندها با تأ. (62است )های گل و برگ ثیر این ترکیبات بر حفظ رنگدانهتأ ،گلجایافزودن قندها به محلول 

های ها از نشانهتخریب رنگدانه .(33) شوندها در گیاهان میمورد نیاز گیاه و حفظ تورژسانس سلولی موجب پایداری رنگدانه
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 های برگمیخک با قندها موجب حفظ رنگدانه بریدهشاخههای تیمار گل ،هاست. در پژوهش حاضرها و برگپیری در گل
و گلبرگ نسبت به شاهد شد که با توجه به نقش قندها در تنظیم تنفس، فشار اسمزی، جذب آب و حفظ تورژسانس 

دارند.  ها و اجزای درون سلولی نقشقندها همچنین در حفظ ساختار اندامک. ی به این نتیجه مورد انتظار بوددستیاب ،سلولی
( و رز 12(، شیپوری )1میمون )(، 4مریم )بریده شاخهگل گلجای حفظ و افزایش کلروفیل با کاربرد قندها در محلول نیز 

 .استهمسو ( گزارش شده است که با نتایج پژوهش حاضر 11)
ا در و روند پیری رکند میها جلوگیری از تخریب و زوال پروتئین ،هاجلوگیری از تنش آبی و حفظ فعالیت سلول

تیمارهای قندی  ،در پژوهش حاضرنماید. کند می( 55( و رز )32) "خائو سانان"از جمله دندروبیوم رقم بریده های شاخهگل
از پیری ها با آغتخریب پروتئین بریده شدند.های شاخهموجب حفظ و افزایش پروتئین در گل ،با حفظ جذب آب و وزن تر

 تجزیه(. تخریب و 5باشد )های گیاهی میهای پیری و زوال در اندامدر گیاهان مختلف امری طبیعی است و یکی از نشانه
بریده با ترکیباتی های شاخهگلتیمار (. 31) مشاهده شده است همروکالیسهای در حال پیر شدن ها در گلبرگپروتئین

تواند می ،وندشمیپیری  کنندهتسریعهای مخرب و نمایند یا مانع سنتز پروتئینمیجلوگیری ها که از تخریب پروتئین
ی غشای سلول اریقندها بقای ساخت (.60شوند )از جمله زنبق بریده های شاخهموجب افزایش ماندگاری پس از برداشت گل

ی گلبرگ هاسلولغشای سلولی  یهاتواند از تخریب پروتئینبریده با قندها میهای شاخهدهند و تیمار گلرا افزایش می
شان نمریم بریده شاخه های گلاثر مثبت ساکارز بر افزایش پروتئین در گلبرگ. (21کند )های گیاهی جلوگیری و بافت

 .(4) ده شداد
کیبی باشد. مالون دی آلدئید ترپراکسیده شدن لیپیدهای غشا می ،های گیاهیسلول یکی از دالیل اصلی پیری در

شا را غتخریب لیپیدهای شدت خسارت و  ،گیری آنشود و اندازهاست که از پراکسیده شدن لیپیدهای غشا حاصل می
غشا  کسیده شدن لیپیدهایهای فعال و پراترکیباتی است که در اثر فعالیت اکسیژن ءجز MDA(. 58، 13دهد )نشان می
ا و سایر هطور نامناسبی اسیدهای نوکلئیک، پروتئینه ترکیبی آلدئیدی و مخرب است که ب MDAشود. در واقع تولید می
از جمله در سوسن رقم در گیاهان  MDAهای اکسیداتیو موجب افزایش کند. تنشگیاهی را تخریب می ترکیبات

دو زمان کاربرد نسبت به شاهد کاهش  ربا کاربرد قندها در ه MDAدر پژوهش حاضر مقدار  (.49شوند )می "استارگازر"
تار های فیزیولوژیکی، حفظ توژسانس سلولی و حفظ ساخیافت که این امر بیانگر نقش مثبت قندها در جلوگیری از تنش

 "رویال کالس"رز رقم بریده شاخههای در گل هابا کاربرد قند MDAمیخک است. کاهش فعالیت  بریدهشاخه غشا در گل
 دارد. همسوییگزارش شده است که با نتایج پژوهش حاضر  (14) "یلو آیلند"و رز رقم ( 4، مریم )(2)

ای ههای آزاد با مولکولیابد. رادیکالهای آزاد افزایش میاکسیدانی در اثر افزایش رادیکالهای آنتیفعالیت آنزیم
ا هو موجب تغییر در ماهیت و ساختار طبیعی آن دهندمیها واکنش ها و کربوهیدراتلیپیدها، پروتئینسلولی نظیر درون 

(. 7د )شونها میهای آزاد موجب حفظ ساختار سلولرادیکال کردناکسیدانی از طریق غیر فعال های آنتیشوند. آنزیممی
های دفاعی آنزیمی و قوی گیاهان در مقابل عوامل مخرب و سیستماکسیدانی پراکسیداز و سوپراکسیداز از های آنتیآنزیم
 در تیمارهای قندی احتماالً SODو  PODاکسیدانی های آنتی(. در پژوهش حاضر کاهش فعالیت آنزیم22ها هستند )تنش

های یت کمتر آنزیملخیر انداختن پیری است که موجب فعاأها و به تثیر این ترکیبات در حفظ فعالیت طبیعی سلولبه دلیل تأ
ای گلجاثر مثبت محلول بریده را کاهش داد. های شاخهحضور قندها در محلول گلجای، تنش معمول گلفوق شده است. 

رویال "رز رقم بریده های شاخهدر گل SODو  POD ،اکسیدانی کاتاالزآنتی هایفعالیت آنزیمکاهش حاوی قند بر 
یا  کاربرد قندها موجب توقف ،در پژوهش حاضر گزارش شده است.( 14) "یلو آیلند"( و رز رقم 4(، مریم )2) "کالس
 پیری شد. فرآیند تأخیر دراکسیدانی و های آنتیفعالیت آنزیم کاهش
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 گیری نتیجه
خک رقم می بریدهشاخههای در بهبود ماندگاری گل ی ساکارز، گلوکز و فروکتوزبر اساس نتایج پژوهش حاضر، قندها

داسیون کاهش پراکسی ،هاخشک، پروتئین گلبرگ، رنگدانهماده ، جذب آب، گلجایثر هستند. بهبود عمر مؤ "کندی یلو"
زمان  مشاهده شد.با کاربرد سطوح مختلف قندها حاضر  در پژوهش اکسیدانیهای آنتیفعالیت آنزیمکاهش و  لیپیدها

گرچه مقدار اثرتر بود. خشک، وزن تر و جذب آب مؤ ماده، درصد گلجایساعت اول روی عمر  24کاربرد قندها در 
صفت گلجای از آنجا که عمر ساعت دوم بیشتر بود اما  24پروتئین گلبرگ در همچنین کاروتنوئید و ، کلروفیل هایدانهرنگ

فیزیولوژی پس از برداشت است، افزایش مقادیر فوق با توجه به عمر کوتاه گیری در مبحث مهم و اقتصادی مورد اندازه
در کل ساعت اول نیز قابل قبول بود.  24باشد. هر چند که مقادیر صفات فوق در ساعت دوم فاقد ارزش می 24ها در گل

بر لیتر گرم  50 "یلو کندی"میخک رقم  بریدهشاخههای ترین تیمار جهت بهبود خصوصیات پس از برداشت گلمناسب
رای بترین شکل مورد استفاده و سادهیک منبع آماده  ،منوساکارید پایه یک گلوکز .بودساعت اول  24در  گلوکز و ترجیحاً

 حرکت ،گلوکز ترکم گردد. اسمواللیتهتر منتقل میسریع ساکارزقند گلوکز نسبت به  ،بریدههای شاخهها است. در گلسلول
 .کندتسریع میتر بودن به اسمواللیته گیاه، به دلیل نزدیکرا آن 
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Effect of glucose, fructose, and sucrose on vase life, antioxidants enzymes, and 

some physiologic parameters of carnation cv. ‘Yellow Candy’ cut flower 

 

Abstract 
Introduction: Carnation (Dianthus caryphyllus L.), from Caryophyllaceae family, is one of the 

most important cut flowers in the world that its short vase life reduces the economic value. 

Postharvest longevity of cut flowers can be prolonged using carbohydrates (sugars) in a vase 

jar. Cut flowers undergo some physiological and biochemical changes that often lead to an early 

senescence. To delay the aging process in cut flowers, it is necessary to evaluate many aspects 

of preparation for storage conditions, especially preservative solutions that affect the quality 

and longevity of these flowers. Many flowers are harvested before they are fully developed, to 

ensure a long postharvest life and to minimize mechanical damages that might occur during 

handling. The growth and development of flower buds on cut flowers require food (especially 



 

22 

 

carbohydrates), which is stored in the leaves and stems. These stored carbohydrates can be 

mobilized for the flower bud to use but maybe they are insufficient when the buds are harvested 

at a tight-bud stage. To maintain metabolic activities, including respiration, even for cut flowers 

that have reached full development, it is necessary to provide adequate reserves to achieve 

acceptable postharvest life. When stored materials are low, leaves and flowers age faster and 

the petals fade. Under these conditions, supplements can be provided to the flowers by adding 

sugars such as glucose, fructose and sucrose to the vase solutions. However, it is important to 

note that a sugar solution is also suitable for the growth of microorganisms, so that an 

antimicrobial agent should be added to the vase solution as well. Many researches were carried 

out on prolonging the vase life of cut carnation flowers with different preservative solutions 

together with an antimicrobial agent. Studies on postharvest longevity of cut carnation flowers 

using sugars as preservative solutions is low. Therefore, the aim of the present study was to 

evaluate the effect of sugars (glucose, fructose and sucrose) and application time on vase life 

and some physiological parameters of carnation cv. “Yellow Candy” cut flowers. 

Materials and Methods: A factorial experiment based on completely randomized design in 

three replicates was performed in order to investigate the effect of different levels (0, 50 and 

100 g/L) of three types of sugars (glucose, fructose, and sucrose) and two sugar application 

times (the first and second 24 h) on vase life of carnation cv. "Yellow Candy" cut flowers. Some 

other traits such as water uptake, dry mater, relative fresh weight, protein and carotenoid of 

petal, leaf chlorophyll, POD and SOD enzymes activity and MDA were also measured. The 

statistical analysis of data was performed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

v 16.0. Least significant difference (LSD) test at P < 0.05 was used to find out the significance 

of differences among the mean values. 

Results and Discussion: Results showed that the effect of different levels of sugars on all 

evaluated traits was significant. Each three levels of sugars at each two applied times caused to 

increase vase life and relative traits. Maximum vase life (18 days) was obtained in 50 g/L 

glucose at the first 24 h with no statistically significant differences with the 100 g/L sucrose 

and fructose at the first 24 h. The highest water uptakes and dry matter, the lowest POD and 

SOD activity and minimum MDA were obtained in treatment of 50 g/L glucose at the first 24 

h. The highest petal protein content, chlorophyll a, b, and total chlorophyll were achieved in 

treatment of 50 g/L glucose at the second 24 h. The use of sugars at the first 24 h was more 

effective in improving the vase life than at the second one. Therefore, application of glucose, 

preferably in the early hours of harvesting flowers, can be recommended as a prolonged 

postharvest carnation "Yellow Candy" cut flowers. Positive effect of external holding solutions 

in vase jar particularly sugars together with an antimicrobial agent on prolonging the vase life 

of many cut flowers have been shown. Treatment of some cut flowers with sucrose increased 

glucose and fructose in petals. External sugars can be provided to cut flowers by dissolving a 

known amount of sugar, along with an antimicrobial agent, into the vase solution. The optimum 

concentration of sugar varies significantly depending on the flowers being treated. 

Concentration of 2% sugar is used to keep most flowers in the vase solution. However, some 

other flowers require higher concentrations, such as 4 to 6%. Some flowers are damaged when 

treated with concentrations higher than 1%. Therefore, it is important to examine each flower 

before treating it to determine the optimal concentration of sugars. Sugars are a source of energy 

and carbon for cut flowers and play an important role in decreasing the protein degradation and 

ethylene production, maintenance of osmotic balance, increasing water uptake, and finally 

delaying in senescence process. 

 

Keyword: Postharvest life, Sugars, Vase solution, Water relations. 


